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التوجهات واملمار�شات ال�شهيونية اإزاء 

الرتاث احل�شاري والثقايف للقد�س

اأ. اإبراهيم عبد الكرمي

مقدمة:

�إز�ء �لرت�ث �حل�صاري و�لثقايف �خلا�ض  �ل�صهيونية  �لتوجهات و�ملمار�صات  َتَفِر�ض 

بالقد�ض ظاللها �لثقيلة على م�صهد �ملدينة، مبختلف مكوناته. وتتجلى هذه �حلالة بالعديد 

و�الإ�صالمية  �لعربية  �لهوية  طم�ض  منحى  يف  توظيفها  يتّم  �لتي  و�ل�صيغ  �ملفرد�ت  من 

جميع  مت�ض  مبجمة  تهويد  بعملية  �لقيام  عب  يهودية”،  كـ“مدينة  وتقديها  للقد�ض، 

�ملعامل و�لرموز �ملتعلقة بالرت�ث �حل�صاري و�لثقايف للمدينة.

ويف حماولة لتكوين �صورة عن �ملنطلقات و�مل�صاعي �ملتعلقة بذلك، تظهر حاجة لتتبّع 

�خلطوط �لتي ت�صري وفقها عملية تهويد �لقد�ض، بالرتكيز على بنية �خلطاب �ل�صهيوين - 

�الإ�رش�ئيلي، وتعبري�ته �لعملية و�ل�صيا�صية و�لدعائية �لر�مية الجتثاث �ملدينة من م�صار 

�لتطور �لتاريخي �لطبيعي حل�صارتها وتر�ثها �لثقايف، وو�صعها يف م�صار مغاير حتّدده 

�ل�صهيونية و“�إ�رش�ئيل”.

اأواًل: ت�شكيل التاريخ اليهودي ونفي هوية القد�س 

العربية االإ�شالمية:

َدَرج �لفكر �لديني �ليهودي - �ل�صهيوين على تقدي�ض ما ي�صمى “�أر�ض �إ�رش�ئيل”، 

ومّت �لرتكيز على �أن م�صدر قد��صتها يعود �إىل ما ورد ب�صاأنها يف �لتناخ )�لعهد �لقدمي( 

�لقد��صة  لهذه  �الأ�صا�صية  �لنو�ة  �أن  على  �ليهودية  �لكتابات  جميع  وتتفق   .Tanakh

. وتبني متابعة 
1
تتمثل يف مدينة �لقد�ض، �لتي حتتل مكانة مهمة يف جميع هذه �لكتابات

�أنها ت�صمنت تكوين تاريخ قدمي متخيَّل  �ملوؤلفات �ليهودية و�ل�صهيونية حول �لقد�ض، 

تقدمي  عب  �مليالد،  قبل  �لثالثة  �الألف  �إىل  ترجع  الأحد�ث  زمنياً  حتديد�ً  ي�صمل  للقد�ض، 

�ملرويات  بني  ق�رشية  مطابقة  عملية  فيها  مّتت  و�قعية،  �رشدية  �أنها  على  �لتناخ  رو�ية 

�ليهودية  �لكتابات  وتعّمدت  خا�ض.  بوجه  و�ملقد�صية  عموماً،  �لفل�صطينية  و�جلغر�فيا 
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و�ل�صهيونية ربط �أهمية �لقد�ض �لتاريخية �نطالقاً من هذه �ملطابقة، وفق منهجية تلّح 

�الإ�صالمي.  طابعها  وتهمي�ض  �ملدينة  عروبة  ونفي  )�لقد�ض(   
“�أور�صليم”2 يهودية  على 

حتى  �لنظري،  منقطع  جماالً  �لقد�ض  على  �ليهودية  �ملخيلة  �أ�صفت  ذلك،  مع  و�ن�صجاماً 

�جلمال،  من  حفنات  بع�رش  �لعامل  على  �هلل  مّن  “لقد  �لبابلي:   Talmud �لتلمود  يف  قيل 

ر�صالة  �لبابلي،  )�لتلمود  �لعامل”  �صائر  �إىل  و�لباقي  �أور�صليم،  �إىل  منها  ت�صعاً  �أهدى 

.
3
)49:2 قيدو�صني 

ويف �صياق �الإجابة على ت�صاوؤل علماء �الآثار و�ملوؤرخني؛ ملاذ� �كت�صبت �لقد�ض مكانتها 

كوليك  تيدي  هما؛  بارز�ن،  �صهيونيان  يجزم  كبى؟  مدينة  �أ�صبحت  وكيف  �لعميقة، 

و�جلرن�ل   )1993-1965 �لفرتة  يف  �ملحتلة  �لقد�ض  بلدية  تر�أ�ض  )�لذي   Teddy Kollek

�ل�صابق مو�صيه بريملان Moshe Pearlman )موؤ�ص�ض وم�صوؤول د�ئرة �لناطق �الإعالمي 

با�صم �جلي�ض �الإ�رش�ئيلي يف �لفرتة 1948-1952( �أن �أهمية “�أور�صليم” بح�صب تعبريه، 

 - �مللوك  �أجنبت  �لتي  �لعبية  �حل�صارة  و�إىل  فيها،  �لقدمي  �لتاريخ  �أوجده  ما  �إىل  ترجع 

�لفال�صفة و�أنبياء �لعهد �لقدمي �لذين جعلو� �أور�صليم مركز�ً لهم. فمن �أور�صليم خرجت 

�أفكارهم �إىل �لعامل كله وغرّيته، كما �أعلن �إِ�َصْعيَاَء Isaiah  “من �صهيون تخرج �ل�رشيعة، 

�الأوىل،  �الأطروحات  �أن  �إىل  باالإ�صافة   .)3:2 )�إِ�َصْعيَاء  �لرب”  كلمة  تعلن  �أور�صليم  ومن 

�لثورية  �ملبادئ  هي  كانت  �لقانون؛  وعد�لة  �خللق،  وحمبة  و�ل�رش،  �خلري  ومفاهيم 

.
4
للعبيني �الأو�ئل، وكانت �أور�صليم هي مركز �الإ�صعاع �لذي �نطلقت منه

هناك  �أن  �الإ�رش�ئيلية،  �لدر��صات  �أ�صتاذ  �إدري�ض،  حممد  يبنّي  �ملز�عم،  هذه  على  رد�ً 

�لكثري من:

�أور�صليم  �ملغالطات �لتاريخية و�لدينية يف وجهة �لنظر �ليهودية، فلم تكن 

مهبط وحي �أو م�صدر �رشيعة، فالتور�ة نزلت على مو�صى يف �صيناء، وجرى 

�لتي  �الأور�صليمية  �لفقهية  �ملد�ر�ض  �إن  بل  بابل.  يف  �لتلمود  �أ�ص�ض  و�صع 

يف  تكن  مل  بعد،  فيما  �أو  فيها،  �لبابليون  تركهم  �لذين  �ليهود  بقايا  بني  ظهرت 

�لفقه  على  م�صيطر�ً  �لبابلي  �لتلمود  ظّل  ثم  ومن  بابل،  يف  �ليهود  مد�ر�ض  قوة 

.
5
�ليهودي حتى �الآن

و�ليهود  �لقد�ض  بني  �مل�صطنع  لالرتباط  �لتقليدي  �ل�صهيوين  �لتو�صيف  ويت�صمن 

كانت  �صنة  �ألفي  مدى  “على  �أنه  و�الدعاء  تاريخهم،  �لقد�ض” يف  “مركزية  على  ت�صديد�ً 

�لقد�ض بالن�صبة لل�صعب �ليهودي �ملدينة �خلالدة �الأبدية ومركز �حلياة �لدينية و�لروحانية، 
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�أن  �إال  �لثالثة،  �الأديان  �ملدينة عند  و�أنه رغم قد�صية  �لوطنية،  �ل�صعب  و�صورة تطلعات 

. وهناك تذكري د�ئم باأن �ملدينة 
�أحد�ً ال ي�صك يف �أن �لثقل �لكبري بها هو للديانة �ليهودية”6

ظلت ترتدد على �أل�صنة �ليهود يف �ملنايف، بعبارة “�لعام �لقادم يف يرو�صالمي”، وحتولت �إىل 

�صعار لهم على مّر �لع�صور و�الأجيال، وت�صميتها يرو�صالمي )مدينة �ل�صالم(، و�الدعاء 

“�أحد معاين هذ� �ال�صم يرتبط بالور�ثة )يرو�صاه بالعبية( �لتي �أورثها �هلل ل�صعب  باأن 

كعا�صمة  �ملدينة  هذه  �أبدية  �إىل  �لبالد  قد�صية  عزو  ثم  الإقامته.  مكاناً  وجعلها  �إ�رش�ئيل، 

 .
ل�صعب �أبدي، وورود ذكرها يف �لتور�ة نحو 670 مرة”7

�أقد�ض  و�صتبقى  تز�ل  وال  “كانت  يرو�صالمي  �أن  على  �ل�صهيونية  �الأدبيات  و�صددت 

وذلك  ج�صدها”،  عن  ف�صله  يكن  ال  �لذي  �الأمة  قلب  و�أنها  �إ�رش�ئيل،  �صعب  مقد�صات 

بالت�صاير مع تر�صيخ مكانتها يف �لذ�كرة �ليهودية، كقيمة روحية، متتزج بالتطلع �إليها. 

�أور�صليم  يا  ن�صيتك  “�إذ�  �لق�صم:  وترديد  �إليها  �لتوجه  �صلو�تهم  يف  �ليهود  �عتاد  حيث 

 .
ن�صيت ييني، وليلت�صق ل�صاين بحلقي �إذ� مل �أذكرك، و�إذ� مل �أزر �لقد�ض يف �أفر�حي”8

وتعبري�ً عن �ملعاين �ل�صيا�صية و�لعملية لـ“�أور�صليم” يف حياة �ليهود، باملنظورين �جلمعي 

“ال  �أنه  �إىل  �ل�صهيونيني،  �ملوؤرخني  �أحد   Motti Golani و�لفردي، ذهب موتي جوالين 

�ل�صهيونية  زعماء  �أحد  وخاطب   ،
)�لقد�ض(”9 �صهيون  �أر�ض  دون  لل�صهيونية  وجود 

“�إ�رش�ئيل”  قيام  حتى  �لبالد  حكمو�  �لذين  �لبيطانيني  �ل�صامني  �ملندوبني  من  مندوباً 

بعبار�ت ير�د لها �أن تظهر �صدة �رتباط �ليهود بالقد�ض، عب �لقول: “عندما كان �أجد�دك 

يلعبون مع �لقردة يف غابات لندن و�أك�صفورد، كان �أجد�دنا ي�صتمعون �إىل �لعظات �لنبيلة 

. وقال �أحد �لكتاب �الإ�رش�ئيليني “عندما بنى �آباوؤنا 
حول �الأنبياء يف �صو�رع �أور�صليم”10

�لدونية  عن  كناية  يف   ،
�الأ�صجار”11 �إىل  يقفزون  �لفل�صطيني  �لكيان  �آباء  كان  �أور�صليم، 

ح�صب �صلّم �لتطور �لد�رويني.

ولتعزيز �لوحدة �لع�صوية بني �لديني و�لدنيوي لـ“�أور�صليم”، دعا حكماء �ملدر��ض 

Midrash )وهو تاأويل �لر�بينيني للعهد �لقدمي، وهو ال يف�رش �لن�ّض �آية �آية بل ياأخذ �صكل 

�لتو�صيع و�الإ�صهاب( و�لتلمود �إىل �لتم�صك بـ“�أور�صليم �الأر�صية” )�ل�صفلى( �ملدينة �لتي 

�ل�صماوية”  “�أور�صليم  �أن  فيها، معتبين  �لتعاليم نظرياً وعملياً  يكن تطبيق ق�صم من 

هي �لغاية، و�أن “�ملدينة �الأر�صية” هي �لطريق و�لدرج �للذ�ن يوؤديان �إليها، و�أن �لبو�بة 

وحتدث   .
12

�لتكوين( �صفر  )ح�صب  �ل�صماء”  “بو�بة  هي  وهذه  �هلل،  بيت  �صوى  لي�صت 
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عليه  )د�ود  ديفيد  �مللك  فرتة  منذ  و�لقد�ض  �ليهود  بني  �الرتباط  بد�ية  عن  �ل�صهيونيون 

�ل�صالم(، و�صوالً �إىل بناء “�لهيكل �لثالث” �لذي يتطلعون �إىل بنائه مكان �حلرم �لقد�صي. 

ومن �الأمثلة �لتي تنتمي �إىل ذلك، تاأكيد ي�رش�ئيل ميد�د Yisrael Medad، رئي�ض جماعة 

جبل �لهيكل El Har HaShem Society، باأن “�أور�صليم هي عا�صمة �إ�رش�ئيل �الأبدية 

ح�صب �لتور�ة”، ويورد ميد�د �الأفكار �ملتو�رثة لدى �ليهود بهذ� �خل�صو�ض، حيث يقول:

�لقد�ض كمدينة ململكته، بعد  �ملذبح حني حدد  به  و�أقام  بيدر�ً  ��صرتى ديفيد 

�صبع �صنو�ت من تتويجه ملكاً يف �خلليل، وكان يف �لبيدر حجر كبري هو “حجر 

�لوحيد  �بنه  �إبر�هيم  ربط  موريا،  �أر�ض  يف  �ملكان،  هذ�  ويف  �ل�رشب” )�لكاأ�ض(، 

�ملقد�ض  بيت  �ل�صالم[  عليه  ]�صليمان  �صلومو  �مللك  فيه  �أقام  ذلك  وبعد  �إ�صحق، 

]�لهيكل[ �الأول ]�لذي يقال �إن �مللك �لبابلي نبوخذ ن�رش دمره �صنة 587 ق.م[. 

وبعده جاء عيزر� ]Ezra[ وح�صمونئيم، ثم بنى هريودو�ض �لهيكل �لثاين، �لذي 

�أ�صبح مثار�ً للفخر.

“�ليهودي يف  70 للميالد. وي�صري ميد�د �إىل �أن  �إنه دمر من قبل �لرومان �صنة  ويقال 

كل �أماكن وجوده يتجه �أثناء �ل�صالة نحو �أور�صليم، ويف نهاية كل مر��صيم زو�ج يك�رش 

�لزوج �لكاأ�ض ويعلن عن والئه الأور�صليم، هذه �ملدينة �لتي جتمع كل �ليهود معاً، وتوؤم 

متز�يدة”.  وباأعد�د  �لعبي  �لتقومي  يف  �آب  من  �لتا�صع  ليلة  كل  �ملبكى  �صاحة  �جلماهري 

ويعب ميد�د عن �حللم �ل�صهيوين �جلمعي باأن “�خلال�ض يتّم عندما يمُبنى يف هذ� �ملكان 

. وتو�صيحاً ملو�صوع “�خلال�ض”، يبني �لبوفي�صور ي�رش�ئيل �صاحاك 
�لهيكل �لثالث”13

�ليهود  مب�صيح  )�ملوؤمنني  �مل�صيائيني  �عتقاد  ح�صب  �ليهود،  مهمة  �أن   Israel Shahak

�ملنتظر(، هي حت�صري �أف�صل �ل�رشوط للم�صيا �لقادم قريباً، من خالل م�صادرة �أر��صي 

�أن لطرق �ل�صغط �ملختلفة على �لفل�صطينيني هدفاً الهوتياً، حيث  �لعرب يف �لقد�ض، كما 

يف  �ليهود  غري  يقيم  �أال   )Halakhah )�لهاالخاه  �ليهودية  �ل�رشيعة  ح�صب  �ملف�صل  من 

�لقد�ض، ويجب عدم �ل�صماح بوجود ديانة �أخرى غري �ليهودية يف �لقد�ض، كما كان �الأمر 

عليه قبل �صنة 70 للميالد. ويعتقد �مل�صيائيون �أنه كلما قّل عدد غري �ليهود يف �لقد�ض �زد�د 

.
14

�لرب �رشور�ً، �أو ت�صارعت بد�ية �خلال�ض لتتحول �إىل خال�ض كامل
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ثانيًا: الهيكل اليهودي: الفكرة واملوقع املوهوم: 

مت�ض  كونها  من  �ليهودي”  “�لهيكل  فكرة  خطورة  تنبع  و�ملكان،  بالتاريخ  �رتباطاً 

هوية �لقد�ض يف �ل�صميم، بح�صارتها وثقافتها �لعربية �الإ�صالمية، حيث ت�رّش �الأو�صاط 

مبنى  �أنه  على  وتقدمه  ب�صاأنها،  جد�ل  ال  حقيقة  يعدُّ  �لهيكل  �أن  و�ل�صهيونية  �ليهودية 

كان قائماً يف �ملا�صي، وظّل يرمز عند �ليهود �إىل ما ي�صمى “�لروح �لوطنية” ويوؤكد بقاء 

 .
15

�ل�صعب �ليهودي على �أر�صه

وينظر �ليهود �إىل �لهيكل على �أنه رمز ينطق دوماً بح�صور �إله �ليهود “يهوه” ح�صور�ً 

ملوكياً و�صط �صعبه، و�عتبوه �ملكان �ملف�صل لل�صالة ال�صتقطاب �الإ�رش�ئيليني، وال �صيّما 

يف �أوقات �ملحن. ووجدت �لقياد�ت �ليهودية و�ل�صهيونية �صالتها �ملن�صودة يف جعل فكرة 

لبناء  �لذ�تية و�لتحالفية  �لطاقات  �لقد�ض باعثاً وحمرِّ�صاً على ح�صد  �ليهودي يف  �لهيكل 

�مل�رشوع �ليهودي �ل�صهيوين يف فل�صطني. و�تخذ �لهيكل بعد�ً �صيا�صياً عّب عنه ديفيد بن 

جوريون David Ben-Gurion، �أول رئي�ض حكومة لـ“�إ�رش�ئيل”، بتاأكيده �أنه “ال معنى 

.
الإ�رش�ئيل دون �لقد�ض، وال معنى للقد�ض دون �لهيكل”16

وبغية جتذير �لهيكل يف �لذ�كرة �ليهودية، وطم�ض هوية �حلرم �لقد�صي ومعامله، وتهيئة 

تت�صمن  للهيكل،  ذهنية  �صورة  بتكوين  �ل�صهيونية  �الأو�صاط  قامت  الإز�لته،  �الأذهان 

تفا�صيل دقيقة جد�ً عن بنائه وعن معامله �خلارجية وتق�صيماته �لد�خلية، وترجمتها �إىل 

خمططات و�أ�صكال متثيلية ور�صوم متخيلة. و�نت�رشت مع هذه �ملوؤلفات مناذج م�صغرة 

يونا  �آيف  ميخائيل  �ليهودي  �لبوفي�صور  �صممه  �لذي  �لنموذج  منها  ��صتهر  للهيكل، 

. وجرى بناء “�صيغة ذهنية” جاحمة حول �لهيكل، ف�صبَّه �ليهود 
17Michael Avi-Yona

مكانته مبكانة �لقلب يف �لعهد �لقدمي، خا�صة و�أن �حلديث عن �لهيكل يحتل �أكرث من ثلث 

و�ل�صهيونية  �ليهودية  �ملن�صور�ت  وتغنت  بكامله.  منه  �الأخري  و�جلزء  �خلروج  �صفر 

Encyclopaedia Judaica، �لتي  �إن �ملو�صوعة �ليهودية  بجمال �لهيكل ومكانته، حتى 

يفرت�ض فيها مر�عاة ولو �حلد �الأدنى من �ملعايري �لعلمية للتاأليف، �عتبته �أ�صخم مبنى 

عرفه �الإن�صان، و�أعظم معبد ظهر يف �لتاريخ، من حيث تاأثريه وقوته، ون�رشت �ملو�صوعة 

. ويجمع �ل�صهيونيون على �أن هار هابيت )جبل 
18

خمططات �لهيكل طبقاً لرو�ية �لتناخ

�لبيت( هو �ملكان �الأقد�ض لل�صعب �ليهودي ولي�ض فقط للمتدينني، و�أن �لهيكل �لذي خرب 

مرتني، هو �لرمز �الأ�صا�ض لي�ض للدين فقط، بل لل�صيادة �ليهودية �أي�صاً، و�أن جبل �لبيت 
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هو رمز �حلياة �ليهودية �لتي �زدهرت ومنت هنا، و�أن كوتيل همعر�يف )�حلائط �لغربي(، 

يدي  �إ�رش�ئيل” على  “�أر�ض  و�حتالل  و�لتهاوي  �خلر�ب،  رمز  هو  �لتاريخية،  و�أهميته 

.
19

�أجانب

�ملكتبات  و�جهات  يف  عر�صها  يجري  �لتي  �مل�صهورة  �ملوؤلفات  من  �ملئات  وهناك 

�ليهودية و�لغربية، باإخر�ج فني متميز، ف�صالً عن عدد كبري جد�ً من �ملو�د �لدعائية، �لتي 

�لتاريخ  تطويع  عب  �الأر�ض،  على  لها  دالئل  �إيجاد  �إىل  وت�صعى  �لتناخية،  �لرو�ية  جترتُّ 

و��صتنطاق �الآثار على �لطريقة �ليهودية، مع ربط تع�صفي م�صطنع بني ن�صو�ض �لتناخ 

وجغر�فية �لقد�ض، على طريق �إقامة �لهيكل مكان �حلرم �لقد�صي. 

“�ملو�صوعة �ليهودية”، ومو�صوعة “�ل�صهيونية و�إ�رش�ئيل”  ومن هذه �مل�صادر مثالً 

Encyclopedia of Zionism and Israel، �للتان ت�صهبان يف �إير�د مثل تلك �لتفا�صيل. 

يمُ�صاف �إليهما كمُّ هائل من �لكتب �لتي حتذو حذوهما �أو ت�صكل رديفاً لهما يف مقوالتهما 

“�أر�ض  ي�صمى  ما  يف  �الأثرية  �حلفريات  ملو�صوعة  جملد�ن  مثالً:  ومنها  �لت�صليلية، 

 ،Ze'ev Vilnai إ�رش�ئيل”، وجملد�ت “�ملدينة �لقدية” للموؤرخ �الإ�رش�ئيلي زئيف فلنائي�

�ملدينة  “�لقد�ض:   Gideon Biger بيجر  وجدعون   Eli Schiller �صيلر  �يلي  وكتاب 

�لقدية” �لذي يورد ع�رش�ت �ملخططات �لتي ترتجم �لرو�ية �لتناخية عب مطابقة ق�رشية 

مع جغر�فية �لقد�ض. ومن �لكتب �خلطرية �مل�صّورة حول �لقد�ض، كتاب مئري بن دوف 

“�لقد�ض يف مر�آة �الأجيال” �لذي يح�صد فيه مئات �ل�صور و�ملخططات �مل�صممة ��صتناد�ً 
�إىل �لرو�ية �لتناخية حول �لقد�ض، في�صهب يف �حلديث عن �أ�صماء �لقد�ض ح�صبما وردت يف 

�لعهد �لقدمي، ويتحدث عن “يرو�صالمي وبيت ديفيد يف عهد �لهيكل �الأول”، ثم من د�ود 

1000-586ق.م. ويدعي �أن �النقالب �لكبري وقع يف تاريخ  Tzidkiyahu إىل ت�صدكياهو�

�لقد�ض مع �حتالل د�ود لها، وعندها قرر �أن يجعل عا�صمة �ململكة فيها، وكل ما حدث يف 

�أعقاب هذ� �لقر�ر �أو�صل �لقد�ض �إىل مكانتها �ملتميزة بني مدن �لعامل كله، و�أ�صبحت منبع 

�حل�صارة، و�لعا�صمة �ملقد�صة للعامل �لغربي. كما يتحدث �ملوؤلف عن �ملعبد )�لهيكل �الأول( 

�لذي بناه �صلومو )�صليمان(، وفق �لروؤية �لتناخية، ويورد خمططاً له ينطبق تقريباً على 

مكان �حلرم �لقد�صي �حلايل، ويتحدث بالتف�صيل عن روعة هذ� �ملبنى ودوره، ويتحدث 

عن �أن هيكل �صلومو )هيكل �صليمان(، مع نهاية عملية �لبناء، �أ�صبح يف �لقد�ض �أحد �ملباين 

�لر�ئعة �ل�صخمة �لذي ��صتخدم م�صعالً روحانياً ح�صارياً حلياة �ملدينة، وقد ترك �ملعبد 
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�ملدينة ومكانتها  �لذي حدد نوع  �لقد�ض، وهو  �لوقت يف  �أثره على كل ما حدث منذ ذلك 

�الأول وتدمريه على يد ملك بابل نبوخذ ن�رش،  �لهيكل  �خلا�صة. ثم يتحدث عن خر�ب 

�لفار�صي و�ليوناين و�لروماين(.  �لثاين )حتت �حلكم  �لهيكل  �أيام  �لقد�ض يف  �إىل  وينتقل 

�أدريانو�ض  Shimon Bar Kokhba ومترده �صّد  باركوخبا  �أيام �صمعون  ويركز على 

Adrianus، وعن ��صتمر�ر حياة �ليهود يف �لقد�ض، ويقدم ملحات عن حياتهم حتت �حلكم 

.
20

�لبيزنطي و�لروماين

ويالحظ �أن هذه �ملوؤلفات و�صو�ها مليئة باالأفكار �مل�صبقة و�لغيبية، �لتي جرى ترتيبها 

م  وفق منط ذهني مغرق يف عن�رشيته، ��صتناد�ً �إىل �عتبار�ت �صيا�صية ت�صعى حليازة �لتفهُّ

لكل  خالفاً  �ل�صهيونية،  بها  تنادي  �لتي  �لتاريخي”  “�حلق  لدعاوى  �لعاملي  و�لتاأييد 

�لقو�نني و�ملو�ثيق و�الأعر�ف �لدولية. ويكن �لقول �إن مو�صوع �لهيكل برّمته ال يعدو �أن 

يكون و�حد�ً من �الإن�صاء�ت �الأيديولوجية �ل�صيا�صية، حيث مل يمُعرف يف �لرو�يات �ملختلفة 

�أن �لنبي مو�صى قد دخل فل�صطني، ومل تذكر هذه �لرو�يات �أنه بنى هيكالً، وح�صب معجم 

“�لالهوت �لكتابي” مل يكن للعب�نيني هيكل يف “زمن �الآباء”، �أي يف عهود من ي�صمونهم 
�إبر�م و�إ�رش�ئيل )�إبر�هيم ويعقوب عليهما �ل�صالم(. وي�صري �ملعجم �إىل �أن “�ملعبد �الأمثل 

 .
�لذي كان يف عهد د�ود هو خيمة �الجتماع”21

�ملوهوم  ر  �ملت�صوَّ �ملوقع  حتديد  يف  تتباين  و�ل�صهيونية  �ليهودية  �الأو�صاط  �أن  يمُذكر 

للهيكل �ليهودي، ومن �لرو�يات �ملتعددة ب�صاأن هذ� �ملوقع، �أنه يقوم: 

مكان �مل�صجد �الأق�صى.   .1

مكان قبة �ل�صخرة حيث يقع حجر �الأ�صا�ض للهيكل.   .2

�صمال قبة �ل�صخرة.   .3

يف جبل �صهيون.   .4

يف �لكني�ض �لكبري �ملوجود حالياً يف �صارع جورج �خلام�ض.   .5

تلك  �أن  بيد  �ل�صامرية.  �لطائفة  �عتقاد  ح�صب  نابل�ض  منطقة  يف  جرزمي  جبل  فوق   .6

�الأو�صاط تتفق على حذف �لطابع �لعربي و�الإ�صالمي للقد�ض، وتكاد �لتو�صيفات 

�ل�صهيونية جتمع على �أن �لهيكل �ملزعوم كان يقوم مكان �حلرم �لقد�صي.
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ثالثًا: معبد هريودو�س �شاهد على عروبة املكان:

تتفق �ملو�صوعات و�لقو�مي�ض و�ملر�جع �لتي تمُعنى بال�صوؤون �ليهودية و�الإ�رش�ئيلية 

من  �أدومياً  كان  بل  يهودياً،  يكن  مل  �لقد�ض  يف  )�لق�رش(  �ملعبد  باين  هريودو�ض  �أن  على 

ناحية �أبيه و�أمه. و�الأدوميون هم قبائل عربية ورد ذكرها يف �ل�صجالت �مل�رشية �لقدية 

منهم  عرف  من  و�أ�صهر  2000-1788ق.م،  بني  حكمت  �لتي   ،12 �الأ�رشة  ع�رش  خالل 

مر�ت.  �أربع  �لكرمي  �لقر�آن  يف  ذكره  وورد  �لعرب،  �أنبياء  من  وهو  �ل�صالم،  عليه  �أيوب 

وكان �الأدوميون من �ألد �أعد�ء �ليهود، وحاربوهم يف خمتلف �لع�صور، ويف عهد �لرومان 

�لعهد  �أو�ئل  يف  �لهر�د�صة  دولة  تاأ�صي�ض  من  �لعربي  �الأدومي  هريودو�ض  ملكهم  متكن 

.
22

�لروماين

ويوؤكد قامو�ض “�لكتاب �ملقد�ض” �الأ�صل �لعربي لهريودو�ض، فيذكر �أن هريودو�ض 

كان ��صماً لعدد من حكام فل�صطني وملوكها، �أو بع�ض �أجز�ئها �أو بع�ض �ملناطق �لقريبة 

�أثناء  ذلك  وكان  �ال�صم،  بهذ�  �أ�صخا�ض  �أربعة  “�الأناجيل” ذمُكر  �جلديد  �لعهد  ويف  منها. 

�لثاين  )�البن  �لكبري  هريودو�ض  �الأربعة  هوؤالء  ومن  فل�صطني.  على  �لروماين  �حلكم 

يهودياً.  يكن  مل  فهو  لذلك  �أدومية،  �أمه  وكانت  �الأ�صل(  �الأدومي   Antipater الأنتيباتر 

�أماكن كثرية يف فل�صطني لتخليد ��صمه، ومنها قي�رشية على �صاطئ �ملتو�صط،  وقد بنى 

 .
23

ن �لقد�ض، وزيَّنها باملالعب و�لق�صور وح�صَّ

وتذكر مو�صوعة “�لكتاب �ملقد�ض” �أن �لرومان هم �لذين منحو� هريودو�ض لقب “ملك 

يهود�”، و�أنه كان ملك يف �لفرتة ما بني 37-4ق.م، وكان �ليهود يكرهونه، وقتل منهم �أفر�د 

�الأ�رشة �حل�صمونية �لذين �عتبهم م�صدر خطر على ملكه. كما تذكر هذه �ملو�صوعة �أن 

�مللك هريودو�ض بد�أ يف بناء هيكل جديد يف “�أور�صليم”، و�أر�د �أن يك�صب ر�صى رعاياه، 

ويده�ض �لعامل �لروماين بفخامة بنائه �لذي مّت يف �صنة 9ق.م و��صتمر �لهيكل قائماً حتى 

�صنة 70 للميالد حيث دمره �لرومان. وهذ� هو �لهيكل �لذي ز�ره �ل�صيد �مل�صيح، وورد 

.
ذكره يف “�لعهد �جلديد”24
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رابعًا: حائط الرباق )حالة درا�شية(: 

�مل�صاحة  �صعفي  مبقد�ر  �ملعبد  �صاحة  هريودو�ض  ع  و�صَّ �ليهودية،  للتخمينات  طبقاً 

�ل�صابقة، حتى �أ�صبحت ت�صمل �صور�ً تبدو بقاياه ماثلة للعيان يف �حلائط �لغربي )�ملبكى( 

هريودو�ض  عهد  من  بقي  وقد  �لقد�صي.  للحرم  و�ل�رشقي  �جلنوبي  �حلائط  من  و�أجز�ء 

16-22 مدماكاًً )�صفاً(، مبا يف ذلك خم�صة مد�ميك مك�صوفة. ويف �لز�وية  يف هذ� �حلائط 

�لبج.  ي�صبه  ترتفع على نحو  �الأر�ض،  على �صطح  11 مدماكاً  �ل�رشقية هناك  �ل�صمالية 

حجر  وهناك  �الأر�ض،  �صطح  حتت  مدماكاً   14 فيوجد  �ل�رشقية  �جلنوبية  �لز�وية  يف  �أما 

.
25

منحوت طوله �صبعة �أمتار ويزن �أكرث من مئة طن

�أما يف كتاب “�ملدينة �لقدية”، للموؤرخ �الإ�رش�ئيلي زئيف فلنائي، فيتّم و�صف �حلائط 

من �حلجارة،  25 مدماكاً  20 مرت�ً، وي�صم  58 مرت�ً، و�رتفاعه  يبلغ  �الأ�صلي  باأن طوله 

ثلث  نحو  �الأر�ض  �صطح  حتت  �ملدفون  �حلائط  عمق  ويبلغ  �الأقدم.  هي  منها  �ل�صفلية 

�حلائط �لظاهر فوقه. بينما يرتفع �لر�صيف �ملوجود �أمام �حلائط حالياٌ نحو 708 �أمتار 

.
26

عن م�صتوى �صطح �لبحر، وهذ� �أخف�ض مكان من �أر�ض مدينة �لقد�ض �لقدية �حلالية

ويرد يف “�ملو�صوعة �ليهودية” تعريف للحائط باأنه “جزء من جد�ر جبل �لهيكل �لذي 

�أكرث �الأماكن قد�صية يف  �أ�صحى  70 للميالد، و�أنه  �لثاين يف �صنة  ظّل معطالً منذ تدمريه 

�لعاد�ت و�ل�صعائر �ليهودية، بفعل قربه من جد�ر �لهيكل ومن مقد�صات جبل �لهيكل”. 

وت�صيف: “�إن هذ� �جلزء خ�ص�ض للبكاء على �نهيار �ملعبد �ليهودي وعلى منفى �صعب 

�إ�رش�ئيل، و�إن �أهميته تكمن يف كونه ي�صكل �صمعة ت�صاء من �أجل �إحياء �ملوروث �لديني 

�ليهودي يف �لقرن �لع�رشين، ويوؤجج ذكريات �ملجد �الإ�رش�ئيلي �لقدمي، ويبعث �الأمل يف 

.
��صتعادته”27

�جلزء  باأنه  للحائط  تعريفاً  و�إ�رش�ئيل”  “�ل�صهيونية  مو�صوعة  تورد  جهتها  ومن 

�ملتبقي من �جلد�ر �لذي كان يحيط باأكمة جبل �لهيكل يف �لقد�ض، بعد �إمتام �لتو�صيعات 

وبو�صفه  يهود�!  ملك  هريودو�ض  من  باأمر  للمعبد  �خلارجية  �ل�صاحة  على  جرت  �لتي 

�جلزء �ملتبقي من �لهيكل �لثاين، بات يثِّل �أكرث �جلو�نب قد��صة بالن�صبة لليهود، لدرجة 

و�أد�ء  �ليهودية،  و�ملنا�صك  �ل�صعائر  الأد�ء  �أ�صحى منذ قرون خلت مز�ر�ً  �أن هذ� �حلائط 

.
28

�ل�صلو�ت
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 The New Standard Jewish �ن�صايكلوبيديا  جوي�ض  �صتاند�رد  نيو  يف  وجاء 

Encyclopedia �أن �حلائط �لغربي ي�صكل بوؤرة ��صتقطاب لليهود من جميع �أنحاء �لعامل، 

�لهيكل  فرتة  منذ  مّرة  الأول   1967 �ليهودية” �صنة  �ل�صيادة  �إىل  “عاد  �حلائط  هذ�  و�أن 

�لثاين، و�أن عامل �الآثار �الإ�رش�ئيلي بنيامني ماز�ر Benjamin Mazar �لذي نقَّب يف �ملكان 

، يف 
29

منذ �صنة 1968 �كت�صف بع�ض �الآثار �لقدية هناك دون �أن تذكر هوية هذه �الآثار

�إيحاء جلي �ملر�مي.

و�لهيكل،  �لغربي  باحلائط  �الرتباط  الإبر�ز  و�ل�صهيونيني  �ليهود  �صعي  ظّل  ويف 

ينفرد هذ� �حلائط مبكانة خا�صة لديهم، �صمن حماوالت �إيجاد رموز دينية �أو تاريخية 

كبري�ً  تاأثري�ً  �حلائط  لهذ�  و�أن  خا�صة  فل�صطني،  باأر�ض  �ملزعومة  �صلتهم  على  للبهنة 

اذ. و�ملالحظ باملقابل، ح�صبما  على �جلموع �ليهودية مبثوله �ملادي وبنيانه �لر�ئع �الأخَّ

تذكر “�ملو�صوعة �ليهودية”، �أن �مل�صادر �ملتعددة �لتي تتحدث عن �ليهود يف �لقد�ض خالل 

�لغربي  للحائط  �ليهود  تقدي�ض  عن  �صيئاً  تذكر  مل  ميالدي   16 للقرن  �ل�صابقة  �لعهود 

بالتحديد، و�أن �لتجمع �ليهودي من �أجل �لعبادة �آنذ�ك كان يجري يف جبل �لزيتون �إّبان 

�ل�صابع  �لقرون  يف  �ليهودية  �ملد�ر�ض  )روؤ�صاء   Geonim �جليونيم  فرتة  �مل�صمى  �لعهد 

و�لثامن و�لتا�صع �مليالدية(. ويف �لقرن 11 ميالدي ذكر م�صدر يهودي �أن �ملعبد �ليهودي 

 Benjamin of لكبري كان مبنياً يف حماذ�ة �حلائط �لغربي، �أما بنيامني “حاكم” توديال�

لي�صت  �ملكان  قد�صية  �إن  فقال:  ميالدي(   12 �لقرن  يهودية مزعومة يف  Tudela )والية 

يف �حلائط �لغربي، و�إمنا متتد �إىل بو�بة �لرحمة �رشقي �حلائط. ويف �لقرن 13 ميالدي، 

كان هناك �صكوت �أو �إغفال مطلق للحديث عن قد�صية �حلائط �لغربي، حيث مل ي�رش �إليه 

نحمانيد�ض Nahmanides �لذي و�صع و�صفاً مف�صالً ملوقع �لهيكل �صنة 1267 للميالد، 

وكذلك �حلال بالن�صبة للموؤرخ �لديني �ليهودي ��صتوري هافرحي، �لذي و�صع �لعديد 

من �ملوؤلفات يف �لعقود �الأوىل من �لقرن 14 ميالدي. �أما م�صادر �لقرن 15 ميالدي فقد 

كانت �أ�صد فقر�ً يف �حلديث عن �حلائط �لغربي، ومل تورد �أي و�صف للقد�ض، ومن �أبرز 

هذه �مل�صادر: رحالت مي�صومل من فولتري�، وعوفاديا Ovadia من بريتينورو، و�صو�ها. 

�إ�صارة تبنّي مكان عبادة  باأي  ياأِت حينها  �لغربي، لكنه مل  �أن عوفاديا ذكر �حلائط  ومع 

.
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يهودية يف �حلائط
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ولدى تاأمل �لت�صميات �ملتد�ولة للحائط، �أول ما ي�صتدعي �النتباه ذلك �لفارق �لكبري 

يف �ملعنى بني حائط �لب�ق وحائط �ملبكى �أو �حلائط �لغربي �لذي يعبِّ عن و�حد من �أبعاد 

�ل�رش�ع �لعربي - �ل�صهيوين حوله، ذلك �أن للت�صمية مدلوالً يتعلق بهوية هذ� �حلائط، 

�لتي يريد كل من �لطرفني �الإ�صالمي و�ليهودي تكري�صها. فبالن�صبة للم�صلمني، يرتبط 

حائط �لب�ق مبعجزة �الإ�رش�ء و�ملعر�ج �خلالدة يف �لعقيدة �الإ�صالمية و�لتاريخ �الإ�صالمي، 

كونه ي�صكل يف �لرت�ث �الإ�صالمي مربطاً للب�ق �لذي �أقلَّ �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم 

من �مل�صجد �حلر�م �إىل �مل�صجد �الأق�صى، و�لذي �أقله �أثناء عودته، بعد معر�جه �إىل �ل�صماء. 

�أنه يوجد  �لقد�ض و�مل�صلمني عامة  �أهل  ومن �ملعروف تاريخياً وبالتو�تر و�لتو�رث لدى 

حمل ي�صمى “�لب�ق” عند باب �مل�صجد �الأق�صى �ملدعو بـ“باب �ملغاربة” ويجاوره م�صجد 

1968، �ملال�صق للجد�ر �لغربي للحرم �لقد�صي. �أما  �لب�ق، �لذي هدمه �ل�صهاينة �صنة 

ت�صمية حائط �ملبكى فقد جاءت من و�قع قيام �ليهود بالبكاء و�لنو�ح عنده يف �لع�صور 

�ملتاأخرة، على خلفية �دعاء�ت متفرقة منها: �إن �حلائط �ملذكور هو جزء من بقايا معبدهم 

�ملز�عم  �أن  جلياً  يبدو  وهيكله،  بهريودو�ض  �خلا�ض  �لعر�ض  �صوء  يف  لكن،  �لقدمي. 

�ليهودية �ل�صهيونية حول حائط �لب�ق تفتقر �إىل �أي منطق �أو دليل، �إذ ال عالقة لليهود 

بهذ� �لهيكل، على �فرت��ض �صحة ��صمه، ناهيك عن �لتحفظات �ملتعلقة ب�صحة �ملعلومات 

�لو�ردة ب�صاأن “�ل�رشد �لرو�ئي” �لذي تعتمده �ملوؤلفات �ليهودية و�لغربية، و�لذي و�صع 

�أ�صا�صاً مبا ين�صجم مع �لت�صور�ت �لو�ردة يف �لتناخ �ملكتوب يف فرت�ت متباعدة من قبل 

.
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�أحبار �ليهود، و�لذي يعج باملحتويات �الأ�صطورية

�ليهودية  ر�حت  �ليهودي”،  “�لتاريخ  ي�صمى  ملا  �لب�ق  حائط  ن�صبة  بعد  وهكذ�، 

و�ل�صهيونية تن�صجان �الأ�صاطري حول عالقة �ليهود باحلائط، يف عمل و��صح من �أعمال 

�لتزوير و�لت�صليل �لتي يعمدون �إىل �إدخالها يف عقول �لب�صطاء و�ل�صذَّج، �صو�ء من بني 

جلدتهم �أم �صو�هم. وجرى ��صطناع و��صح لقد�صية �حلائط عند �ليهود يف �أزمنة متاأخرة، 

�الأر��صي من  �نتز�ع ملكية  ذلك بني  �ملكان، ال فرق يف  �ال�صتيالء على  �صار مع حماولة 

�لفل�صطينيني وتهجريهم من بالدهم بالقوة �لغا�صمة، وبني �غت�صاب حائط �لب�ق �لذي 

يعدُّ ملكاً �إ�صالمياً ومعلماً بارز�ً من معامل �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف. 

ولبيان بع�ض تفا�صيل �للحظات �الأوىل لرتجمة هذ� �الغت�صاب �إىل حيز �لفعل، يروي 

دون  مدينة  “�لقد�ض:  كتابه  يف   Uzi Benziman بنزيان  عوزي  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي 

�صور” �أنه يف 1967/6/8، توجه �إىل �صاحة “�حلائط �لغربي” ديفيد بن جوريون وتيدي 
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كوليك رئي�ض بلدية �لقد�ض �لغربية، برفقة يعقوب يناي Ya'acov Yannai مدير �صلطة 

�حلد�ئق �لوطنية، ووقف �لزعيم �مل�صن بن جوريون �أمام �حلائط �ملقد�ض وبكى مبر�رة، 

لوحة  �حلائط  على  من  يزيل  لكي  باحلر��صة  �ملكلفني  �جلنود  �أحد  �أمر  هد�أ،  �أن  وبعد 

“يجب  “�لب�ق” �لتي و�صعت عليه يف فرتة �حلكم �الأردين. وقال يناي لرئي�ض �لبلدية: 
�لعمل على تنظيف �ملنطقة، ويجب �أن مننح �حلائط رونقه”. و��صتجاب كوليك، وتوجه 

�إىل �جلي�ض �الإ�رش�ئيلي و�إىل جهات �أخرى، وبعد �أيام مّت �إخالء �حلي �ل�صكني وهدمه )حي 

 20 �أ�صفل �حلائط �صاحة كبرية م�صاحتها  �لغربي، و�أقيمت يف  �ملغاربة( �ملجاور للحائط 

�ألف مرت مربع، وكانت �إز�لة لوحة “�لب�ق” من �أكرث �الأعمال �لتي رمزت لتبدل �ل�صلطة 

.
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على �حلائط

وال�شهاينة  اليهود  امل�شت�شرقني  ت�شويهات  خام�شًا: 

لهوية القد�س وح�شارتها وتراثها: 

�حلقيقية  �لقد�ض  هوية  مت�ض  �لتي  و�العتد�ء�ت  �لت�صويهات  من  منظومة  �صمن 

�لر�مية  �ل�صهيونية  �ملحاوالت  �ليهود  �مل�صت�رشقون  ت�صّدر  وتر�ثها،  وح�صارتها 

�لنظرة  ومركزية  �أهميتها  وتاأكيد  �الإ�صالم،  يف  ومكانتها  �لقد�ض  قد�صية  من  للتهوين 

تلك  تف�صح  �لتي  �ملتميزة  �الإ�صهامات  ومن  �ل�صهيونية.  �ليهودية  �لت�صور�ت  يف  �إليها 

�لت�صويهات، در��صة غنية قدمها �لدكتور ح�صن عبد �لرحمن �صلو�دي، عميد كلية �الآد�ب 

يف جامعة �لقد�ض، وتبني هذه �لدر��صة �أن �مل�صت�رشقني يعزون قد��صة �لقد�ض يف �الإ�صالم 

�إىل عو�مل ال تنبع من �صميم �لديانة �الإ�صالمية، و�إمنا هي جمرد تقليد ملا تقرر ب�صاأن هذه 

�لقد��صة يف �الأ�صول �لدينية و�لت�صور�ت �لعقدية يف �لديانة �ليهودية، و�أجهد �لعديد من 

�لت�صكيك يف �صحة �الأحاديث  �إىل  �أنف�صهم يف تاأويل �لن�ّض �لقر�آين، وعمدو�  �مل�صت�رشقني 

�لنبوية و�لرو�ية �الإ�صالمية �لتي تربط �لقد�ض �ل�رشيف باالإ�صالم، بهدف �لت�صوي�ض على 

مكانة �ملدينة وقد��صتها لدى �مل�صلمني، كما يف حادثة �الإ�رش�ء و�ملعر�ج. فيزعم �مل�صت�رشق 

�مل�صجد  �أن  على  جميعاً  يتفقو�  مل  �مل�صلمني  علماء  �أن   Isaac Hasson ح�صون  �إ�صحق 

�الأق�صى هو م�صجد �لقد�ض، �إذ ر�أى بع�صهم �أنه ممر يف �ل�صماء يقع مبا�رشة فوق �لقد�ض 

�أو مكة، وهو ي�صتعني بذلك مبا كتبه �مل�صت�رشق �لفرن�صي ديومنب �لذي حاول �لتمييز 

معظم  �أن  ح�صون  �ليهودي  �مل�صت�رشق  ويقرر  �ل�صفلى.  و�لقد�ض  �ل�صماوية  �لقد�ض  بني 
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�الأحاديث �لتي تتناول ف�صائل بيت �ملقد�ض وتتحدث عن منزلتها يف �الإ�صالم قد و�صعت 

بالقد�ض قد جنحت  �أنيطت  �لتي  �لقد��صة  �إن  يقول  �أن  يريد  بذلك  �أمية، وهو  بني  �أيام  يف 

.
33

وتر�صخت نتيجة للتطور�ت �ل�صيا�صية و�لع�صكرية �لتي �صهدتها �ملنطقة

ويو�صح د. �صلو�دي �أن �مل�صت�رشقني �ليهود �أثارو� جمموعة من �لق�صايا �لتي تت�صل 

للميالد، حتى   637 �صنة  �مل�صلمني  يد  بد�ية فتحها على  �لقد�ض وح�صارتها منذ  بتاريخ 

على  �لتدليل  �لق�صايا  هذه  �إثارة  من  �لهدف  وكان   ،1917 �صنة  �الإجنليز  يد  يف  �صقوطها 

�أن �ملدينة مل تكن لها �أية مكانة مميزة يف �الإ�صالم، ومل تكن لها �أهمية تذكر من �لناحيتني 

�ملدينة،  فتح  ق�صية  �مل�صت�رشقون  �أثارها  �لتي  �لق�صايا  ومن  و�الإد�رية.  �ال�صرت�تيجية 

حيث �صككو� يف �لرو�ية �لتي توؤكد قدوم عمر بن �خلطاب لت�صلّم بيت �ملقد�ض بطلب من 

�ملدينة  ت�صلم  �لذي  �ل�صخ�ض  حول  متناق�صة  عديدة  رو�يات  ويوردون  �صفرونيو�ض. 

�أهلها ويرجح �مل�صت�رشق �ليهودي غويتاين رو�ية كارل بروكلمان يف  وعقد �ل�صلح مع 

لّمت �إىل قائد مغمور مل  كتابه “تاريخ �ل�صعوب �الإ�صالمية” و�لتي تن�ّض على �أن �ملدينة �صمُ

يبز ب�صكل خا�ض يف �لقتال هو خالد بن �لفهمي، وكان �رشط �ال�صت�صالم و��صحاً وهو 

فتح �لبالد ل�صلطة �ملحتل. ولعل �أ�صد �لرو�يات �نتقا�صاً من مكانة �ملدينة رو�ية هربرت 

يو�صه �لتي توؤكد �أن عمرو بن �لعا�ض هو �لذي فتح �ملدينة وت�صلّمها من �أهلها، الأن عمرو 

مل يدخل �الإ�صالم �إال يف �ل�صنة �لثامنة للهجرة، كما �أنه مل يكن من �أكابر �ل�صحابة، وذلك 

ال يتنا�صب و�ملكانة �لتي حتتلها �ملدينة �لتي �أخذت ت�صمو �صيئاً ف�صيئاً، وتتطلب �أن يكون 

.
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فاحتها �صخ�صية �إ�صالمية مرموقة

بالتدليل  �الإ�صالمية،  �لعربية  هويتها  عن  �ملقد�صة  �ملدينة  لعزل  �مل�صت�رشقون  وتطلع 

على �أن �لفتح �لعربي كان مرحلة عابرة يف تاريخ �ملدينة، و�أن �لوجود �لعربي فيها كان 

ثمرة من ثمار هذ� �لفتح �لطارئ. وباملثل، حاول �مل�صت�رشقون �ليهود �لتهوين من منزلة 

�إن  �لقول  �إىل  �صيفان،  �ل�صليبي، حيث ذهب بع�صهم، مثل عمانوئيل  �لغزو  �أيام  �لقد�ض 

�أرجاء  1099 للميالد مل يكن له �صدى يف  �لفرجنة �صنة  �ملدينة و�صقوطها يف يد  �حتالل 

للملوك  عنها  و�لتنازل  بها  �مل�صلمني  ملوك  تفريط  وكذلك  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لعامل 

فردريك  �ل�صليبي  �مللك  �إىل  حلم  وبيت  �صلّمها  حني  �لكامل  �مللك  فعل  مثلما  �ل�صليبيني، 

�لثاين Frederick II يف �صنة 1129 للميالد دون �أن يكون لهذ� �حلدث رّد فعل يتنا�صب 

مع �أهميته وخطورته. ويدعي عمانوئيل �صيفان �أن �لالجئني �مل�صلمني �لذين هربو� من 
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�ملناطق �ملحتلة تركو� لنا مر�ثي كثرية، بيد �أن �حتالل �لقد�ض ال يذكر فيها �أبد�ً. ويت�صاءل: 

�إىل �ملدينة �لثالثة يف قد�صيتها بالن�صبة  كيف يكن تف�صري هذ� �ل�صكوت �لغريب بالن�صبة 

�أن تقلبات �لزمن تقدم لنا تف�صري�ً جزئياً، فاملدينة  �صك  لالإ�صالم؟! ثم يجيب �صيفان: ال 

 1071 �صنة  �لفاطميني  يد  من  �نتزعوها  �لذين  �ل�صالجقة  يد  على  لالحتالل  تعر�صت 

�لذي  �ل�صليبي  �الحتالل  �أما  للميالد،   1098 �صنة  �حتاللها  �لفاطميون  و�أعاد  للميالد، 

�لعام  �لر�أي  �أن  �صيفان  للحكام. ويجزم  �عتب تغيري�ً جديد�ً  فقد  �صنة من ذلك  بعد  جاء 

�الإ�صالمي ظّل يبدي ال مباالة �إز�ء م�صري �لقد�ض على �متد�د �لن�صف �الأول من �لقرن 12 

�أذهان  �لقد�ض يف  �ل�صعيفة لفكرة قد�صية  �ملكانة  �أ�صباب  �أن من  �لكاتب  ميالدي، ويدعي 

�لدين و�لق�صاء �مل�صلمني، ب�صدة، �ملكانة  �مل�صلمني عامة، معار�صة ق�صم كبري من رجال 

�ملحرتمة �لتي �أعطاها �ل�صوفيون للقد�ض. وباعتقاده، تك�صفت �لقوة �لتي �كت�صبتها فكرة 

�لقد�ض فقط يف عهد �الأيوبيني ورثة �صالح �لدين، وحتولت �لفكرة �إىل قوة د�فعة لالأزمات 

.
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�لد�خلية �صمن �ل�صلطنة

ولكن د. �صلو�دي يوؤكد �أن حو�دث �لعهد �ل�صليبي �الأيوبي عززت مكانة �لقد�ض، و�أن 

للقد�ض مكانة ال تعادلها �صوى مكانة مكة و�ملدينة.  �أن  �أثبتت  �أعقبتها  �لتي  �لفعل  ردود 

من  �لقد�ض  وتخلي�ض  �ل�صليبيني  �صّد  للجهاد  دعوة  عن  �لقدية  �مل�صادر  وحتدثت 

�لفرتة، لردود  لتلك  �ملعا�رشين  �ملوؤرخني  �بن كثري، وهو من  �أرجا�صهم، ومنها و�صف 

�لنا�ض على وجوههم  �أخذت �الإفرجن بيت �ملقد�ض، وذهب  492هـ  “�صنة  �الأفعال، بقوله: 

هاربني من �ل�صام �إىل �لطرق م�صتغيثني على �الإفرجن �إىل �خلليفة، وندب �خلليفة �لفقهاء 

�إىل �خلروج �إىل �لبالد ليحر�صو� �مللوك على �جلهاد”. وهذ� هو ما حدث بعد ت�صليم �مللك 

�لكامل �ملدينة �ملقد�صة لل�صليبيني، وما �أحدثه من دور هائل و�صفه جمري �لدين �حلنبلي، 

 .
بقوله: “�إن �مل�صلمني حني �صمعو� باأنباء ت�صليم �ملدينة غ�صبو� و��صتد بكاوؤهم”36

كما عني �مل�صت�رشقون �ليهود بالبحث عن �أي خب �أو �إ�صارة ت�صعفهم يف �ختالق دور 

�لدور و�صياغته بطريقة  �ل�صليبي، وت�صكيل ذلك  �لت�صدي للعدو�ن  لليهود يف  تاريخي 

فعل  مثلما  �لبالد  عن  ود�فعو�  للعدو�ن  تعر�صو�  و�أنهم  �الأر�ض،  �أ�صحاب  �أنهم  توحي 

�لعرب. فهم يتحدثون عادة عن �ليهود �لذين مكثو� يف فل�صطني دفاعاً عن مدنهم وقر�هم 

�ملقد�ض  يف  �لقاطنني  �ليهود  مقاومة  على  �حلديث  ويركزون  �ل�صليبيون،  هاجمها  �لتي 

�لتو�صع يف �حلديث عن  �ملثال، جرى  �صبيل  . وعلى 
37

�ملدينة �لدفاع عن  و��صتب�صالهم يف 
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“�ال�صتيطان �ليهودي يف �لقد�ض خالل �حلمالت �ل�صليبية”، ومّت �لرتكيز على �أن “�ليهود 
للهجوم  �الأ�صا�صيني  �لهدفني  �أحد  �ليهود  حي  وكان  �ملدينة،  عن  �ملد�فعني  بني  كانو� 

“�ليهود يف تلك �لفرتة مل يكونو� موؤهلني للقيام  �أن  . لكن د. �صلو�دي يوؤكد 
�ل�صليبي”38

بدور �ملقاومة �لتي حتاول �لدعاية �ل�صهيونية �ختالقه لهم، الأنهم مل يكونو� يعي�صون يف 

كيان �صيا�صي م�صتقل، ومل يكونو� يلكون �جليو�ض �أو �لو�صيلة �لع�صكرية �لتي متكنهم 

بل  و�ملو�جهة،  �لت�صدي  عبء  �مل�صلمني  ي�صاركو�  ومل  �ل�صليبي،  للعدو�ن  �لت�صدي  من 

 .
هناك �صو�هد د�لّة على تو�طوؤ �لعديد منهم مع �لقو�ت �لطارئة”39

وزعم �ليهود و�مل�صت�رشقون �أن �لقد�ض مل تكن �صوى مدينة �صغرية معزولة ومهملة 

�ل�صيا�صية  �جلو�نب  من  �الإ�صالمية  �أهميتها  من  للتقليل  وذلك  �الأنظار،  �إليها  ت�صد  مل 

و�لثقافية و�لديوغر�فية. فكتب �مل�صت�رشقان مو�صيه معوز و�صلومو غويتاين �أن �لقد�ض 

لها”.  يذكر  تاأثري  ال  جانبية  مدينة  كانت  بل  ثقافياً،  مركزياً  دور�ً  �الإ�صالم  يف  تلعب  “مل 
على  �أنه  �إىل  بالقد�ض،  �لعبية  �جلامعة  من  يافيه،  الت�رشو�ض  حافا  �مل�صت�رشقة  وذهبت 

�لرغم من قد�صية �لقد�ض يف �الإ�صالم، لكن مل تقطنها �إال �أعد�د قليلة ن�صبياً حتى نهاية �لقرن 

�إال يف ع�رشينات �لقرن  19 ميالدي، و�أنها مل ترث �نتباه رجال �لدين و�ل�صيا�صة �لعربية 

�لع�رشين ميالدي بعد ظهور �لنز�ع حول حائط �ملبكى. و�أورد دروري �أحد �مل�صت�رشقني 

�ليهود عبارة على ل�صان �لر�بي عوفاديا حني ز�ر �لقد�ض �صنة 1488 للميالد، يقول فيها 

“�إن �لقد�ض مدينة خربة مهجورة”. وقد ��صت�صهد دروري بهذه �لعبارة بطريقة توحي 
�أنها حقيقة م�صلم بها. مع �لعلم باأن �لفرتة �لتي ز�ر بها هذ� �لر�بي �لقد�ض كانت �ملدينة 

�ل�صكنية  و�ملباين  و�الأربطة  و�لزو�يا  و�ملد�ر�ض  كامل�صاجد  �لعمر�نية  باالإن�صاء�ت  تعج 

تز�ل حتى  ما  قايتباي، و�لتي  �ملماليك  �أقيمت بتو�صية من �صلطان  �لتي  �ملياه  و�صبكات 

�لقد�ض  �لتي نه�ض بها �ملماليك يف  �لعمر�نية �ل�صخمة  يومنا هذ� �صاهد�ً على �ملجهود�ت 

 .
40

�ل�رشيف

ويف �صياق �الأحكام �جلاهزة �لتي تنطوي عليها مقوالت �ال�صت�رش�ق �ل�صهيوين حول 

تاريخ �لقد�ض، يرى �مل�صت�رشقون �ل�صهاينة �أن �مل�صادر �لعربية �الإ�صالمية ب�صاأن �لقد�ض 

يف �لفرتة �الأوىل �لتي تلت �لفتح متناق�صة مت�صاربة ومنمطة، �أي �أنها على �صكل مناذج 

من �لق�ص�ض �ل�صعبية �لتي �أخذها �الإ�صالم �إما من �الأديان �الأخرى وخ�صو�صاً �ليهودية، 

و�أن  �ل�صعبية.  لالأدبيات و�الأ�صاطري  �مل�صابه  �لنمط و�لنموذج  �تخذت �صكل  �لتي  تلك  �أو 
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�لقد�ض مل تتمتع باأية مكانة خا�صة ال على �مل�صتوى �لديني وال على �مل�صتوى �ل�صيا�صي 

يف �لع�صور �لعربية �الإ�صالمية �الأوىل، ومل تكت�صب �لقد�ض مكانتها �إال بعد م�صي قرون 

عديدة. 

�شاد�شًا: تركيز �شهيوين على هام�شية القد�س لدى 

امل�شلمني:

�نتهج معظم �لباحثني و�ملهتمني �ل�صهاينة طر�ئق �مل�صت�رشقني �ليهود يف �زدر�ء �ملكانة 

�ملركزية للقد�ض وتر�ثها �حل�صاري و�لثقايف لدى �لعرب و�مل�صلمني، مع نفي �أو جتاهل �أي 

�أحد �ملفكرين  �لقد�ض، مادياً وح�صارياً وثقافياً، حتى ليقول  وجود عربي و�إ�صالمي يف 

�أن  �أي �صيء يف هذه �ملدينة قبلنا وال بعدنا، ومنذ  “مل يتكون  �إنه  �لبارزين  �الإ�رش�ئيليني 

�نتمائنا لها  �أو فكرة مثالية، وهذ� برهان على  �أو نبوءة  �أي دين  تركناها مل يخرج منها 

. وكان 
�لذين دن�صوها”41 �ملدينة و�الآخرون هم  �أوجدنا هذه  �لذين  �إلينا، نحن  و�نتمائها 

هناك من قال منهم مثالً: “�إن �لقد�ض مل تذكر �أبد�ً بالقر�آن، ولكن �لتاريخ �حلديث ين�صب 

�أهمية بالغة للم�صجد �الأق�صى باأنه �لقد�ض، حتى لو مل يكن هناك م�صجد يف �لقد�ض يف ذلك 

�لزمان، ومل تكن هناك �أي قد�صية خا�صة للقد�ض قبل �حتاللها، حتى �لقرن �ل�صابع، وهي 

.
مل تكن معروفة با�صم �الأق�صى”42

مناهج  يف  وتراثها  وح�شارتها  القد�س  هوية  �شابعًا: 

التعليم االإ�شرائيلية:

و�لب�مج  �ملناهج  و��صعو  ي�رّش  �لتقليدية،  �ل�صهيونية  �لتوجهات  مع  �ن�صجاماً 

ما  خالل  من  �لقد�ض،  يف  و�لعربي  �الإ�صالمي  �لوجود  تقزمي  على  �الإ�رش�ئيلية  �لتعليمية 

يد�صونه من �صموم د�خل �لكتب. وتركزت �ملنطلقات �لتي �عتمدوها يف هذ� �ملنحى على 

جمموعتني من �ملفاهيم و�مل�صطلحات؛ �إحد�هما تتعلق باليهود، و�الأخرى تتعلق بالعرب 

:
43

و�مل�صلمني. ويكن �إجمال ذلك مبا يلي

“�أور�صليم” رمز �ال�صتعالء و�لتفوق �لعرقي �ليهودي على بقية �ل�صعوب؛  متثّل   .1

�ليهود وملوكهم وقادتهم عب  �أنبياء  �ليهودية من  �الأمة  َمع �صفوة  جَمْ تعّد  الأنها 
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بهم  وجاء  �هلل  �نتقاه  �لذي  �ل�صعب  �أنهم  �أنف�صهم  يف  يرون  �ليهود  والأن  �لتاريخ، 

وغر�صهم يف جبل مري�ثه، حيث بنى فيها د�ود ملكه وبنى �صليمان بيت �لرب. 

�لتنكر للوجود �لتاريخي �لعربي و�الإ�صالمي يف �ملدينة �ملقد�صة، و�عتبارها مدينة   .2

�ملوؤ�ص�صات و�ملعابد و�لهياكل  �لتاريخي بوجود  يهودية خال�صة يقرتن وجودها 

�ليهودية، و�أن �حل�صور �لتاريخي لليهود فيها مل ينقطع على �لرغم مما تعر�صت 

�أن  �ليهودية  و�لهياكل  و�لق�صور  �ملعابد  هذه  تلبث  مل  حيث  هدم،  ترميم  من  له 

�أعيدت لها �أجمادها يف مر�حل متعددة يف �لتاريخ، وخا�صة بعد �إعادة توحيد �لقد�ض 

يونيو  حزير�ن/  عدو�ن  بعد  �حلديثة  �إ�رش�ئيل”  لـ“دولة  �أبدية  عا�صمة  وجعلها 

 .1967

بن  عمر  �خلليفة  و�أن  �حتالالً،  �ملقد�صة  للمدينة  �الإ�صالمي  �لعربي  �لفتح  �عتبار   .3

�خلطاب قاد جي�ض �ملحتلني. 

�مل�صيحية  وما  �ليهودية،  حولها  تتجمع  وبوؤرة  �ليهود  �أنظار  قبلة  “�أور�صليم”   .4

ومعقد  حمورها  �لقد�ض  تعتب  �لتي  باليهودية  تاأثرتا  عقيدتني  �صوى  و�الإ�صالم 

رجائها. 

�عتبار �صائر �ملعابد و�لكنائ�ض و�مل�صاجد يف �لقد�ض �أماكن �أثرية يهودية �أبدية بناها   .5

�لقد�صي  للحرم  بالن�صبة  �حلال  هو  كما  �أنقا�صها،  على  و�مل�صلمون  �مل�صيحيون 

�ملوريا،  جبل  يف  �صليمان  هيكل  �أنقا�ض  على  يدَّعون  كما  بمُني  �لذي  �ل�رشيف 

�لنبي د�ود فيما بعد ليكون مقر�ً يف عا�صمته  �إبر�هيم وهياأه  ��صرت�ه �صيدنا  �لذي 

“�أور�صليم”. 

و�صف �لعرب �أهايل مدينة �لقد�ض باأنهم خمربون ودخالء، و�أن عملية طرد �لغز�ة   .6

من �ل�صليبيني، على يد �لقائد �صالح �لدين �الأيوبي و�لظاهر بيب�ض، جاءت بفعل 

�أعمال تخريبية تدمريية قام بها �الأيوبيون و�ملماليك �مل�صلمون.

��صتغالل �أي فر�صة لزرع �لفتنة بني �أبناء �ل�صعب �لو�حد، باالدعاء �أن �لقائد �مل�صلم   .7

�صالح �لدين �الأيوبي طرد غالبية �مل�صيحيني من �لقد�ض بعد �أن �صيطر عليها �صنة 

1187 للميالد و�أعاد لها طابعها �الإ�صالمي، يف حني �صمح لليهود بالعودة �إىل �لقد�ض 

بعد �أن حرمهم منها �ل�صليبيون. 
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جاء �حتالل �لقد�ض من قبل قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صنة 1967 “نعمة” على   .8

�أهلها، الأن �لقد�ض �صهدت يف عهد �الحتالل �صائر مظاهر �لتقدم و�لتطور �حل�صاري 

�لذي تتبناه �ل�صهيونية د�ئماً، كما جاء هذ� �الحتالل لتخلي�ض �لقد�ض من “�لعبث 

و�لتخريب �لعربي” حني كانت خا�صعة لل�صلطة �لعربية.

�عتبار �لعرب �لفل�صطينيني يف �لقد�ض جمرد طو�ئف منق�صمة على نف�صها، وكاأنها ال   .9

تنتمي �إىل �صعب و�حد، فامل�صلمون مق�صمون �إىل �جتاهات ومذ�هب، و�مل�صيحيون 

�إىل طو�ئف وجماعات. 

د�ئماً  تغلّب  حيث  �لقد�ض،  يف  �لديوغر�يف  �ليهودي  �لوجود  بتو��صل  �الإيحاء   .10

�لعن�رش �ليهودي على �لعن�رش �لعربي �صكانياً. 

�ل�صيطرة  ل�صمان  �ليهودية  بامل�صتوطنات  �لقد�ض  تطويق  �إىل  �لد�ئمة  �لدعوة   .11

�ليهودية �لد�ئمة على مدينة �لقد�ض و�صو�حيها. 

يتّم ت�رشيب �ملنطلقات �لرتبوية �ل�صهيونية �لتي مّر ذكرها، حول �لقد�ض وتاريخها 

عن  �الإ�رش�ئيلية  �لتعليمية  �لكتب  من  �لعديد  �صمن  تف�صيلية،  ب�صورة  �لثقايف،  وتر�ثها 

�لقد�ض و�ل�صفة �لغربية، وفيما يلي بع�ض �حلاالت �لدر��صية:

1. كتاب “يرو�شالمي يهودا ف�شومرون”، تاأليف اإليعيزر فيتكني:

�صدر هذ� �لكتاب �صنة 1984، عن ق�صم �ملناهج �لدر��صية يف وز�رة �ملعارف و�لثقافة 

�الإ�رش�ئيلية. و�صار �ملوؤلف فيتكني، من خالل �ختيار ��صم �لكتاب، على �لنهج ذ�ته �لذي 

للوجود  �لتنكر  حيث  من  �ملقررة،  �لتعليمية  �لدر��صية  للكتب  �ليهود  �ملوؤلفون  يتبعه 

بالطالب  للو�صول  �لتاريخي  ت�صل�صله  يف  �ملوؤلف  وتدّرج  �الإ�صالمي.  �لعربي  �لتاريخي 

�أر�ض  �ليهودي و��صتمر�ره وتو��صله على  �إىل حم�صلته �الأخرية وهي ديومة �لوجود 

�لعربية  �لتاريخية  �لعلمية” �حلقب  “�ملادة  �أثناء طرحه  �ملوؤلف يف  فل�صطني، وقد تنا�صى 

بالن�صبة  13ق.م،  �لقرن  وحتى  3500ق.م  منذ  �ملدينة،  هذه  يف  و�ليبو�صية  �لكنعانية 

للتاريخ �لفل�صطيني �لقدمي يف هذه �ملنطقة. وهذه مقتطفات مما ورد يف هذ� �لكتاب تتعلق 

:
44

مبو�صوع �لبحث

مركزها  عن  �الإعالن  قوة  �إىل  يعزى  ال  الإ�رش�ئيل  عا�صمة  �أور�صليم  جعل  “�إن  	•
ومكانتها، بل ب�صبب تاريخ �ليهود �لرت�ثي فيها”.
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�إ�رش�ئيل مّت يف 638 للميالد. فب�صطو� نفوذهم على  �أر�ض  �لعرب �مل�صلمني  “�حتالل  	•
�أور�صليم وطبعوها بطابعهم. و�خلليفة عمر بن �خلطاب كان قائد�ً جلي�ض �ملحتلني، 

�أن ��صتتب �حلكم للعرب، قام �مل�صلمون بتنظيف موقع �لهيكل �ملقد�ض �لذي  وبعد 

كان مغطى بالزبالة و�لقاذور�ت ليقيمو� فيه مبناهم �لر�ئع قبة �ل�صخرة و�مل�صجد 

�لكبري”.

�أ�صيلة  �لتاريخية مل تكن  و�الإ�صالمية  �لعربية  و�ملو�قع  �الآثار  �أن  بع�صهم  “يرى  	•
ذ�ت جذور تاريخية، �إمنا �أقيمت على �أنقا�ض �الآثار و�ملو�قع �ليهودية و�لرومانية 

جو�ر  يف  �جلنوبي  �لغربي  �حلائط  عند  �كت�صفت  �لتي  و�الآثار  كامل�صجد  �لقدية 

�مل�صجد �الأق�صى”.

�لهيكل  منطقة  يف  يقول،  ح�صبما  �ملقامة،  �مل�رشفة  �ل�صخرة  �صورة  �ملوؤلف  �أورد  	•
�ملقد�ض، �أما �ل�صخرة فكان يطلق عليها حجر �الأ�صا�ض )حجر �لز�وية( كما ورد يف 

تقاليد “�إ�رش�ئيل”، ح�صب �أقو�ل �لنبي حزقيال Ezekiel. و�أر�د �ملوؤلف �لبهنة على 

�أن قد�صية �لقد�ض “�أور�صليم” مردها �لنظرة �ليهودية �لقد�صية لهذه �ملدينة ولي�ض 

للعرب �مل�صلمني بقوله: “�إن �مل�صلمني، ح�صب تقليدهم �الإ�صالمي، هم فقط �الأحفاد 

�حلقيقيون الإبر�هيم، و�إن �ل�صخرة ن�صبت �إىل مكان �ملذبح �لذي عليه ربط �إبر�هيم 

لهيكل  ��صتمر�ر�ً  يعّد  �لذي  �ل�صخم  بناءهم  هناك  �مل�صلمون  �أقام  لذلك  �إ�صحاق، 

�صليمان، ويرمز �لبناء �إىل �نت�صار �الإ�صالم على �الأديان و�ملعتقد�ت �الأخرى”.

�ملوؤلف �صوى خم�ض �صفحات )42-46( للحديث عن �لتاريخ �لعربي  يخ�ص�ض  مل  	•
�لعربية  و�ملو�قع  �الآثار  �أن  على  حديثه  �قت�رش  �إذ  �لقد�ض،  يف  �الإ�صالمي  و�لعربي 

و�الإ�صالمية �لتاريخية مل تكن �أ�صيلة ذ�ت جذور تاريخية، �إمنا �أقيمت على �أنقا�ض 

عند  �كت�صفت  �لتي  و�الآثار  كامل�صجد  �لقدية  و�لرومانية  �ليهودية  و�ملو�قع  �الآثار 

�أحد ملوك  �آثار لق�رش  �حلائط �جلنوبي يف جو�ر �مل�صجد �الأق�صى، حيث �كت�صفت 

بني �أمية. 

�أربعة ف�صول كاملة للحديث عن �مل�صتوطنات �ل�صهيونية يف �صو�حي  �ملوؤلف  �أفرد  	•
�لقد�ض �لعربية �ملحتلة و�ل�صفة �لغربية.



428

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

2. “يرو�شالمي يهودا ف�شومرون”، تاأليف رنا هفرون:

�صدر هذ� �لكتاب �صنة 1983، عن موؤ�ص�صة عام عوفيد يف تل �أبيب، وفق منهاج �لتعليم 

“�أور�صليم”،  على  �ملوؤلفة  تركز  وفيه  �الإ�رش�ئيلية.  و�لثقافة  �ملعارف  لوز�رة  �جلديد 

�لهند�صية  �ملخططات  �صوء  يف  �لتاريخي،  وتطورها  �لعمر�نية  �لبنية  على  �لتعرف  عب 

�ليهودية، باعتبارها “عا�صمة �إ�رش�ئيل �الأبدية”. و�لرتكيز على ما يعّد تو��صالًً تاريخياً 

لليهود يف �أر�ض فل�صطني وخا�صة يف �لقد�ض، للتدليل على �لتاريخ �لطويل �ملقد�ض لليهود، 

�أما  وتقول:  �ملبكى.  حائط  �أهمها  من  و�لتي  للعيان  �ملاثلة  و�آثارهم  بهيكلهم  عنهم  �ملعب 

.
45

�مل�صلمون فقد بنو� على جبل �لهيكل �ملقد�ض �مل�صجد �الأق�صى وم�صجد قبة �ل�صخرة

3. كتاب “درو�س يف التاريخ”:

خم�ص�ض  وهو  للن�رش،  معلوت   - فلن  موؤ�ص�صة  عن   1987 �صنة  �لكتاب  هذ�  �صدر 

�لر�صمية  �ملد�ر�ض  يف  ويدّر�ض  �لثانوية،  للمرحلة  ومقرر  و�لو�صيط  �لقدمي  للتاريخ 

�حلكومية، ويعّد من �لكتب �ملدر�صية �ملطّورة. ويت�صمن �لكتاب حماوالت كثرية للت�صويه 

و�لتحريف يف �لتاريخ �الإ�صالمي و�لعربي، مثل �الإيحاء باأن �الإ�صالم يف معتقد�ته متقلب 

�صيا�صياً ال ي�صتقر على �أ�صول وثو�بت، فقد ورد فيه �أن �أ�صباب بناء م�صجد قبة �ل�صخرة 

منع �مل�صلمني من �لهجرة و�حلج �إىل مكة، حيث يكن للنا�ض �لطو�ف حول قبة �ل�صخرة 

بدل �لطو�ف حول �لكعبة �مل�رشفة، وحتويل �لنا�ض عن تاأثرهم بروعة بناء كني�صة �لقب 

�ملقد�ض. وو�صف �لكتاب “�الإ�رش�ء و�ملعر�ج”، �إحدى �لعقائد �الإ�صالمية �لبارزة، باحلكاية 

.
46

�أو �الأ�صطورة

4. كتاب “وقائع تاريخ �شعب اإ�رصائيل”، تاأليف ب. اأحيا وم. هرباز:

�صدر هذ� �لكتاب �صنة 1972، عن مركز �ملناهج �لتعليمية يف وز�رة �ملعارف �الإ�رش�ئيلية، 

وهو مقرر لدر��صة “تاريخ �صعب �إ�رش�ئيل” لل�صف �ل�صابع �الأ�صا�صي. وقد ورد فيه مثالً 

يتوجه  باأن  تق�صي  �تفاقية  معهم  وّقع  له،  �ليهود  معاد�ة  عدم  حممد  “ي�صمن  حتى  �أنه 

�مل�صلمون يف �صالتهم نحو مدينة �لقد�ض، ولكن عندما �صاءت �لعالقة بني حممد و�ليهود 

�أجب رجاله باأن يتخذو� �لكعبة قبلة لهم يف �ل�صالة بدل مدينة �لقد�ض”. ويحاول �لكتاب 

باأنهم فرحو�  �أثناء �لفتح �الإ�صالمي لفل�صطني، مدعياً  �أن �ليهود �صاعدو� �لعرب  �أن يبني 

 Hercules مبجيء �مل�صلمني، خا�صة �أنهم كانو� يكرهون خيانة �لقي�رش �لروماين هرقل

�ليهود  �لقد�ض �رشع  �إىل  �مل�صلمني  �مل�صتمرة لهم، و�أنه مبجرد دخول  وغدره ومطاردته 
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�لتي  و�ل�صبل  ومتركزها،  �لرومانية  �لقو�ت  وجود  �أماكن  �إىل  �مل�صلمني  �لقو�د  باإر�صاد 

تو�صل �إىل جتمع �لقو�ت �لبيزنطية. ويورد �لكتاب �أن “�خلليفة عمر بن �خلطاب كان قد 

عنّي عدد�ً من �ليهود يف وظائف خمتلفة”، و�أنه مكافاأة لهم على م�صاعدتهم ووقوفهم مع 

�لعرب خالل �لفتح �الإ�صالمي �صمح �خلليفة عمر بن �خلطاب ل�صبعني عائلة يهودية �أن 

ت�صكن يف مدينة �لقد�ض. ولكن لدى مطالعة ن�ّض �لعهدة �لعمرية الأهل �لقد�ض )للبطريرك 

�لقد�ض  �إ�صكان �صبعني عائلة يهودية يف مدينة  �أنها مل تخلمُ من ذكر  �صفرونيو�ض( جند 

�ليهود يف  �إىل طلبه فمنعت �صكنى  �لعهدة �صفرونيو�ض  �أجابت  فح�صب، بل على �لعك�ض 

 .
47

�لقد�ض

ثامنًا: االإجراءات االإ�شرائيلية لتغيري مكانة القد�س:

�لقد�ض،  �ل�صيطرة على  �ملتتابعة يف  �لتدريجية  �عتمدت “�إ�رش�ئيل” �صيا�صة �خلطو�ت 

وتدمري تر�ثها �حل�صاري و�لثقايف، ��صتكماالً للو�قع �ال�صتيطاين �ليهودي �لذي فر�صته 

�ل�صهيونية حتى �صنة 1948، خارج �أ�صو�ر �لقد�ض، يف �ملنطقة �لتي �صميت �لقد�ض �لغربية، 

 - �الإ�رش�ئيلية  �لهدنة  �تفاقية  بعد   ،1950 �صنة  ر�صمياً  للمدينة  �لغربي  �ل�صطر  و�صّم 

�الأردنية �صنة 1949. وتطلعت “�إ�رش�ئيل” �إىل �لتهام منطقة �لقد�ض بكاملها، �إىل �أن �نتقلت 

هذه  ففي   .1967 يونيو  حزير�ن/  حرب  بعد  جديدة،  مرحلة  �إىل  �لقد�ض  �حتالل  عملية 

�ملرحلة �تخذت “�إ�رش�ئيل” �لعديد من �خلطو�ت �ل�صيا�صية �لر�مية ل�صم �لقد�ض �ل�رشقية 

�ملحتلة، عب �العتد�ء على هويتها وجغر�فيتها وتاريخها، ومن �أبرزها: 

�أقر �لكني�صت يف 1967/6/27 تعديالً لقانون �لق�صاء و�الإد�رة �الإ�رش�ئيلية باإدخال   .1

فقرة فيه تت�صمن �رشيان هذ� �لقانون على “كل منطقة من �أر�ض �إ�رش�ئيل حتددها 

�أقر �لكني�صت يف �لتاريخ ذ�ته و�جلل�صة ذ�تها تعديالً  �أمر”. كما  �حلكومة مبوجب 

�إدخال فقرتني  �لتعديل  1934 ويت�صمن  �ل�صادر �صنة  �النتد�بي  �لبلديات  لقانون 

على هذ� �لقانون؛ تن�ّض �الأوىل على �أنه يحّق لوزير �لد�خلية، بناء على ر�أيه �خلا�ض، 

�إدخال منطقة حمددة يف قانون �لق�صاء و�الإد�رة،  تو�صيع حدود بلدية ما باإعالن 

وتت�صمن �لثانية �أنه حيثما و�صع وزير �لد�خلية منطقة بلدية ما، من حقه �أن يعني 

.
48

�أع�صاء �إ�صافيني من �صكان �ملنطقة �مل�صمومة
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�لقد�ض  بلدية  رئي�ض  �إىل  �أمر�ً   1967/6/28 يف  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير  �أ�صدر   .2

�لقد�ض  �أمانة  تنظيم  منطقة  ي�صم  بحيث  �لقد�ض،  بلدية  جمال  بتو�صيع  �ملحتلة 

. ويف �ليوم �لتايل �أ�صدرت �صلطات �الحتالل �أمر�ً 
49

�لتي وقعت حتت �حلكم �الأردين

. ومّت �إبعاد �أمني �لقد�ض �إىل 
50

يق�صي بحّل جمل�ض �أمانة �لقد�ض، وم�صادرة �أمالكه

عّمان، و�أ�صبحت �الأر��صي بحوزة �حلار�ض �الإ�رش�ئيلي الأمالك �لغائبني و�عتبت 

�أمالك دولـة، وتـّم �إلغـاء �لقـو�نني �الأردنيـة وو�صـعت بدالً منها ت�رشيعات وقو�نني 

.
51

�إ�رش�ئيلية

�صدر يف متوز/ يوليو 1967 �أمر حكومي يحدد “�أور�صليم مدينة و�حدة، غري قابلة   .3

قانوناً   1980/7/30 يف  �لكني�صت  و�أقر  �إ�رش�ئيل”.  دولة  عا�صمة  وهي  للتق�صيم، 

يذكر �أن “�أور�صليم �لكاملة �ملوحدة هي عا�صمة �إ�رش�ئيل، ويكون فيها مقر رئي�ض 

.
�لدولة و�لكني�صت و�حلكومة و�ملحكمة �لعليا”52

�لنظامي  �لق�صاء  لتهويد  متعددة  عمليات  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  نّفذت   .4

و�ل�رشعي �الإ�صالمي، فاأغلقت جميع �ملحاكم �لنظامية يف �ملدينة، ونقلت مقر حمكمة 

و�ل�صلح  �لبد�ية  حماكم  ودجمت  �هلل،  ر�م  مدينة  �إىل  �لقد�ض  من  �لعليا  �ال�صتئناف 

�ملدينة،  من  �صابقاً  �ملحتل  باجلزء  �لقائمة  �ملماثلة  �الإ�رش�ئيلية  باملحاكم  �لقد�ض  يف 

ونقلت �إليها جميع �صجالتها و�أثاثها، وطلبت من �لق�صاة و�ملوظفني �لفل�صطينيني 

تقدمي طلبات لاللتحاق بوز�رة �لعدل �الإ�رش�ئيلية، وف�صلت �لق�صاء �لنظامي �لقائم 

و�صمل  �الإ�رش�ئيلي.  بالق�صاء  كلياً  و�أحلقته  �لغربية  �ل�صفة  �صوؤون  عن  بالقد�ض 

�لزو�ج  ب�صهاد�ت  �العرت�ف  عدم  و�أعمالها  �الإ�صالمية  �ملحاكم  لقر�ر�ت  �لتجاهل 

و�لطالق و�الإرث و�لو�صاية و�لوقف وغريها، مما له عالقة باالأحو�ل �ل�صخ�صية 

.
53

�ليومية لل�صكان

�أيام  منذ  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صلطات  قامت  �لعربي،  �لتعليم  تهويد  جمال  يف   .5

مدير  ومكاتب  �حلكومية  �ملد�ر�ض  جميع  على  �أيديها  بو�صع  �الأوىل،  �الحتالل 

�لتعليم �الأردين يف �ملدينة، و�أعلنت �أن عملها هو �إخ�صاع �لتعليم يف جميع �ملد�ر�ض 

�حلكومية لب�مج �لتعليم �لتي تطبقها على �ملد�ر�ض �لفل�صطينية يف �ملناطق �ملحتلة 

�لتعليم �الأردنية وجميع �لكتب  �إلغاء بر�مج  �لوقت ذ�ته  �أعلنت يف  1948. كما  منذ 

�ملدر�صية �خلا�صة بها، وطلبت من مدير �لتعليم �الأردين وموظفي مكتبه، وجميع 
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مديري مد�ر�ض �لقد�ض ومدير�تها ومعلميها ومعلماتها، �اللتحاق باأجهزة �لتعليم 

�ملدينة.  من  �صابقاً  �ملحتل  �لق�صم  ولبلدية  �ملعارف  لوز�رة  �خلا�صعة  �الإ�رش�ئيلية 

�الإ�رش�ئيلي ثالثون مدر�صة حكومية عربية، منها  �لقد�ض عند �الحتالل  وكان يف 

18 للبنني، و12 للبنات، ف�صالً عن 14 مدر�صة طائفية و�أهلية. وقد قامت �صلطات 

حي  يف  �لو�قعة  �الأق�صى”  “بنات  مدر�صة  بهدم  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �الحتالل 

�ليتيم  للجنة  �لتابعة  �لثانوية  �ل�صناعية  �ملدر�صة  بتطويق  قامت  كما  �ملغاربة، 

�لعربي، �لو�قعة قرب مطار �لقد�ض، بامل�صانع من جهاتها �الأربعة، و�أغلقت �لطريق 

�ملو�صلة �إليها، وفجرت �الألغام حولها و�أحلقت بها ت�صدعات، بق�صد �ل�صغط على 

�إد�رتها و�إرغامها على �لتنازل عنها ومبادلتها. و�صنّت �صلطات �الحتالل “قانون 

حلقات  من  جديدة  حلقة  مبجمله  وكان   ،1969 ل�صنة  �ملد�ر�ض”  على  �الإ�رش�ف 

ما  كل  ت�صتبعد  �الإ�رش�ئيلي  �لتعليم  بر�مج  وكانت  للقد�ض.  �الإ�رش�ئيلية  �لتهويد 

�جليل  وبخا�صة  �لطالب،  وت�صتدرج  �الإ�صالمية،  للح�صارة  �النتماء  روح  ينّمي 

�جلديد منهم، �إىل �البتعاد عن ثقافتهم وقيمهم �الإ�صالمية، بهدف حمو �صخ�صيتهم 

�ليهودية  �ل�صخ�صية  بوتقة  يف  كلياً  �صهرهم  ي�صهل  وعندها  �الأ�صلية،  وهويتهم 

.
54

�الإ�رش�ئيلية

حتت  وفنية  ثقافية  وعرو�صاً  ومهرجانات  �حتفاالت  �الحتالل  �صلطات  نظمت   .6

�صعار “�أور�صليم - 3000 عام” �بتد�أت �أو�خر �صنة 1995 حتى نهاية �صنة 1996، 

يف م�صعى و��صح الإنكار �الأ�صل �لعربي و�لطبيعة �لعربية �الإ�صالمية حل�صارتها، 

و�لزعم باأن �ملدينة �أ�ص�صت كعا�صمة لليهود على يد �مللك د�ود.

2000، لت�صجيل ما ي�صمى جبل  �صنة  �أو�خر  م�صتميتة،  بذلت “�إ�رش�ئيل” جهود�ً   .7

يف  �ليون�صكو  و�تخذت  �ليون�صكو،  يف  يهودي  �أثري  كمكان  �صهيون(  )جبل  د�ود 

�لتحرك  بفعل  �لت�صجيل،  هذ�  على  �ملو�فقة  بعدم  قر�ر�ً   2001 يونيو  حزير�ن/ 

.
55

�لعربي، ومّت ف�صل �الأ�صرت�يل �لذي �صلّل �أمني عام منظمة �ليون�صكو يف �ملو�صوع

�لقد�ض  حول  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  حماوالت  �إخفاق  بعد   .8

و�صو�ها يف كامب ديفيد Camp David وطابا Taba، �أقر �لكني�صت “قانون �أ�صا�ض 

هذ�  وين�ّض  ع�صو�ً،   19 ومعار�صة  ع�صو�ً   84 وباأغلبية  �لثالثة  �لقد�ض” بالقر�ءة 

�لقانون على �أنه “لن تنقل الأي جهة خارجية ذ�ت طابع �صيا�صي �صلطوي، �أو �إىل 
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�أي جهة خارجية �صبيهة بذلك، �صو�ء ب�صكل د�ئم �أم لفرتة حمدودة، �أي �صالحية 

. و�ملعنى �لعملي لذلك، هو �أن كل حكومة تو�فق على نقل 
تتعلق مبجال �لقد�ض”56

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إىل  �لعيزرية و�أبو دي�ض وغريهما  للقد�ض، مثل  تابعة  مناطق 

يف  بنود  �إلغاء  �أجل  من  �الأقل،  على  كني�صت  ع�صو   61 �أغلبية  �إىل  بحاجة  �صتكون 

�لقانون �ملذكور.

بد�أت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، منذ �أو�خر 2007، بت�صجيل عقار�ت يف �لبلدة �لقدية   .9

يف �لقد�ض �ملحتلة يف �صجالت �لطابو، مر�ّصخة بذلك ملكية يهودية لعدة عقار�ت من 

�لناحية �لقانونية �لفعلية. وبح�صب معطيات معهد �لقد�ض للدر��صات �الإ�رش�ئيلية 

تبلغ م�صاحة �حلي �ليهودي حو�يل 133 دومناً، وي�صكل 15% من م�صاحة �لبلدة 

�لقدية، كذلك “متتلك”؟! “�إ�رش�ئيل” �أربعني دومناً �أخرى يف �لبلدة �لقدية وتقع 

�ال�صتيطانية  �جلمعيات  ��صرتت  �ملا�صية  �الأعو�م  وخالل  �ليهودي.  �حلي  خارج 

�أي�صاً،  �ليهودي  �أر��ٍض تقع خارج �حلي  بينها  �لقدية،  �لبلدة  �أر��ٍض يف  �ليهودية 

 .57
وخ�صو�صاً يف �حلي �الإ�صالمي

“�رشورة  �لقد�ض  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ملفهوم  يرى  و�صو�ها،  �لوقائع  هذه  �صمن 

جامعة  يف  �الأ�صتاذ   ،Shaul Cohen كوهني  �صاوؤول  ح�صب  الإ�رش�ئيل”،  جيو�صيا�صية 

�ملدينة نظام جيو�صيا�صي  �أنه يتطور يف  �الإ�رش�ئيليني يالحظون  �الأمريكية، لكن  كالرك 

�جليو�صيا�صي  للنظام  فرعي  نظام  ثمة  جانب  فمن  طر�زين؛  �أو  نوعني  ذو  مزدوج، 

“�إ�رش�ئيل”  بني  يربط  بنوعه  خا�ض  نظام  ثمة  �الآخر  �جلانب  ومن  �لعام،  �الإ�رش�ئيلي 

�لتهويد،  بتحديات  يرتبط  �لذي  �لثاين،  �لنظام  خ�صو�صية  ظّل  ويف   .
58

�لغربية و�ل�صفة 

�الأهمية.  فائق  �ل�رشقية قدر�ً  �لقد�ض  �إ�صالمي( يف  �أو  يكت�صب كل رمز فل�صطيني )عربي 

يف  هناك  فل�صطيني  ن�صاط  �أي  �أو  فل�صطينية  وطنية  موؤ�ص�صة  �أي  وجود  جمرد  وي�صري 

باجتاه  �صاغطة  قوة  مبثابة  و�لثقافية  و�القت�صادية  و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  �مليادين 

تقرير م�صري �لقد�ض، خالفاً للتوجهات �الإ�رش�ئيلية. وهو ما يف�رّش بع�ض �أوجه �ل�صعي 

�الإ�رش�ئيلي �ملحموم لتعطيل هذه �لقوة، عب حظر �ملوؤ�ص�صات �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية 

يف �لقد�ض �ل�رشقية، و��صتخد�م �صتى و�صائل �لت�صييق على �ملو�طنني �لعرب �صمن هذه 

�ملدينة وهيئاتهم وفعالياتهم.
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تا�شعًا: املعــامل العربيــة واالإ�شــالميــة بيــن التـدمـري 

والطم�س والتهويد:

�حل�صارية  �ملعامل  �إز�لة  �إىل  �لر�مية  �الإجر�ء�ت  من  �لعديد  �الحتالل  �صلطات  �تخذت 

مثل  وتهويدها،  طم�صها  �أو  �لقد�ض،  يف  و�مل�صلمني  بالعرب  �خلا�صة  و�لدينية  و�لثقافية 

تدمري حي �ملغاربة يف 1967/6/10 وترحيل �أهله، و�إز�لة م�صجد حي �ل�رشف، وحتويل 

م�صجد �لنبي د�ود �إىل كني�ض، و�إز�لة �لكتابات �لقر�آنية و�لزخارف و�رشقة �لتحف �لفنية 

�صمال  �صموئيل  �لنبي  م�صجد  من  جزء  وحتويل  فيه،  موجودة  كانت  �لتي  و�الأثرية 

غرب �لقد�ض �إىل كني�ض. وجلاأت �صلطات �الحتالل كذلك �إىل طم�ض مقابر �مل�صلمني و�إز�لة 

�جلر�فات  حفريات  �أتت  حيث  “�الأ�صباط”،  �لرحمة  باب  ملقبة  جرى  كما  عظامهم، 

�ل�صهيونية على مئات �لقبور وتبعرثت عظام �ملوتى بحجة �لتطوير و�الأعمار، وكذلك ما 

حدث يف مقبة ماأمن �هلل �لعريقة، حيث �صيطر �ليهود على هذه �ملقبة وتوقفت عملية دفن 

�ملوتى، وتناق�صت م�صاحتها �لتي مل يتبَق منها �صوى 19 دومناً بعد �أن كانت 136 دومناً، 

ويجري   .
59

�ل�صهيونية و�ل�صناعة  �لتجارة  لوز�رة  رئي�صي  كمقر  �ليوم  ت�صتخدم  وهي 

�لعمل حالياً على �إقامة ما ي�صمى “متحف �لت�صامح” على جزء كبري من هذه �ملقبة.

�ملقد�صية وطم�صها، و��صتخد�م  �لعربية  �لقرى  �آثار  باإز�لة  وقامت �صلطات �الحتالل 

حجارتها يف بناء �مل�صتوطنات �ليهودية، وكل من ي�صري يف قرى �لقد�ض من �مل�رش�رة وباب 

�لعمود حتى �ملاحلة وم�صت�صفى هد��صا، يرى ب�صكل و��صح �أن �أجز�ء �لكثري من �الأ�صو�ر 

بنيت من حجارة �لقرى �لعربية، حيث جند ذلك يف م�صاحات �جلامعة �لعبية وم�صت�صفى 

هد��صا ومنطقة حمنيه يهود� و�ملاحلة وغريها، �إذ تتجنب بلدية �لقد�ض �ل�صهيونية �أحياناً 

�لبناء باالإ�صمنت �مل�صلح الأ�صباب جمالية، ولكي يخيل للز�ئر �أن هذ� �ل�صور بمُني قبل مئات 

تاريخ يهودي مزور.  �الآثار يف تركيب  ��صتخد�م هذه  �إعادة  �ل�صنني، ولكي يعملو� على 

هو  كما  باأكملها،  مناطق  لتبيد  لالآثار  �ل�صهيونية  و�لتخريب  �ل�رشقة  عمليات  و�متدت 

�أقيمت عليها م�صتوطنة  �إك�صا وبيت حنينا، حيث  �حلال يف قرية طليلية �لو�قعة بني بيت 

 Givat Ze'ev إىل �ل�صمال من �لقد�ض، كما بنيت م�صتوطنة جفعات زئيف� Ramot ر�موت

عني  خربة  تدمري  كذلك  ومّت  �خلرب،  من  عدد  �أنقا�ض  على  �جليب  قرية  من  �ل�صمال  �إىل 

من  �جليب  قرية  وتعّد  زئيف،  جفعات  لتو�صيع  وبيتونيا  �جليب  �أر��صي  على  �لدوير 
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�آبار  على  حتتوي  فهي  �لعلمية،  وقيمتها  �الأثرية  موجود�تها  يف  �لقد�ض  مناطق  �أغنى 

�لزيت  �صناعة  و�أدو�ت  فخارية  و�أو�ين  و�أقبية  بال�صخر  حمفورة  وعيون  ومدرجات 

 .
60

و�لعنب، وقد تعر�ض هذ� �ملوقع ل�رشقة و�إهمال وعبث خطري

�صافر،  ت�صليلي  بدور  �ليهود  �ل�صياحة  �أدالء  يقوم  �ل�صهيونية،  �لدعاية  جمال  ويف 

م�صبع بالتزييف و�لتزوير، خالل �إر�صادهم �ل�صائحني عن �لقد�ض، فهي ح�صبما يدَّعون 

ن�ض  كمُ �أنقا�ض  على  مقد�صاتهم  وبنو�  “�حتلوها”  و�لعرب  و�صلومو”!!،  ديفيد  “مدينة 
�ليهود ومقابرهم ومنازلهم، وهو ما يرتك �آثار�ً خطرية �صّد كل ما هو عربي �إ�صالمي يف 

.
61

�ملدينة �ملقد�صة

عا�شرًا: تهويـد االأ�شـمـاء العربية االإ�شـالمية املقد�شـية 

وتزويرها وطم�شها:

مبعامل  �خلا�صة  وداللتها  �لت�صمية  الأهمية  �لتام  �الإ�رش�ئيلي  �الإدر�ك  عن  تعبري�ً 

�ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد  �إ�رش�ك  على  لالأ�صماء”  �حلكومية  “�للجنة  حر�صت  فل�صطني، 

و�لهيئات و�لفعاليات �الإ�رش�ئيلية يف عملية �لت�صمية. وكان ما يخ�ض �لقد�ض ال يخرج عن 

هذ� �ل�صياق، وقد روعي يف عملية �لت�صمية عدد من �العتبار�ت، تتعلق بالتاريخ �ملزعوم 

�لقدية  و�لتنقيبات  �الآثار  علم  ملعطيات  �لتحريفية  �أو  �ملقولَبة  وبالقر�ءة  �ملت�صّور  �أو 

و�جلديدة، كما تتعلق بدو�ٍع �جتماعية و�صيا�صية وجغر�فية، بطريقة تت�صح فيها عملية 

��صتبعاد �الأ�صماء �لعربية �صكالً وم�صموناً. وقد توّزعت �لت�صميات �ل�صهيونية للمعامل 

�لفل�صطينية، و�ملقد�صية �صمناً، وفق �أمناط متعددة؛ تناخية وتلمودية ورموز �صهيونية 

و�أدباء  وحاخامات  �ملكان  طبيعة  وح�صب  �لعبية  �إىل  ومرتجمة  �لعربية  عن  وحمّرفة 

 .
62

وزعماء �إ�رش�ئيليني �أو �أجانب

�مل�صتبدلة  و�الإ�صالمية  �لعربية  �الأ�صماء  من  ��صم  لكل  �أن  �لبيان  عن  وغنّي 

داللة وتاريخاً، ترتبط كلها بتاريخ �لعرب و�الإ�صالم يف �لقد�ض، و�أن �إز�لة هذه �الأ�صماء 

تعتب �إز�لة للدالئل وللتاريخ �لعربي و�الإ�صالمي، كما تعتب جرية و�عتد�ء بالغني على 

�لتايل عدد�ً من �الأ�صماء �ملهّودة يف  �لقد�ض وتاريخ وثقافتها. ويو�صح �جلدول  ح�صارة 

:
63

�لقد�ض �لقدية
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جدول 8/1: منوذج لبع�س الأ�شماء العربية التي يتم تهويدها يف القد�س

املوقع ال�شم العربيال�شم العربي

و�صط �ل�صور �ل�رشقي للمدينة باب �الأ�صباط�صاعر هاأريوت )�أي �الأ�صود(

و�صط �ل�صور �ل�رشقي للمدينةباب �لرحمة�صاعر هزهاف )�أي �لذهبي(

عند �لز�وية �ل�صمالية �لغربية لل�صورباب �جلديد�صاعر هحد��ض )�أي �جلديد(

و�صط �ل�صور �لغربي للمدينةباب �خلليل�صاعر يافو

و�صط �ل�صور �ل�صمايلباب �ل�صاهرة )�لزهور(�صاعر هريودوت

يف �جلزء �جلنوبي �لغربي لل�صورباب �لنبي د�ود�صاعر ت�صيون

�ل�صور �ل�صمايل ملدينة �لقد�ض �لقدية.باب �لعمود )باب دم�صق(�صاعر �صخيم )�أي نابل�ض(

�جلزء �جلنوبي من �ل�صور �لغربي للحرم �لقد�صي حائط �لب�ق هكوتل همعر�يف 

�صارع �ملظليني

طريق �صليمان )�لقانوين، 

باين �صور �لقد�ض(

خارج �ل�صور، من باب �لعمود حتى �صاحة �للنبي غرباً

تل �ل�رشفة �أو �مل�صارفجبعات همفتار

خارج �ل�صور، وي�صم �لق�صم �لغربي من ه�صبة 

�ل�صيخ جر�ح

د�خل �ل�صور باب �ملغاربة رحوب بيتي حم�صي

طريق �لو�درحوب هكاي

د�خل �ل�صور، من باب �لعمود حتى ملتقى �صارع باب 

�ل�صل�صلة

بني حائط �لب�ق و�حلي �ليهوديعقبة �أبو مدين �لغوثعقبة يهود� هاليفي

د�خل �ل�صورحارة �ل�رشفم�صجاف لد�خ

د�خل �ل�صور�صوق �حل�رشحباد

د�خل �ل�صورعقبة دروي�ضحيفر حاييم

د�خل �ل�صورعقبة غنيم�صوليه هالكوت

د�خل �ل�صورطريق �لفريرهاآحيم

د�خل �ل�صورطريق �ملجاهديندير �صاعر هريوؤت

خارج �ل�صورجبل �ملكبهار �أوفل

خارج �ل�صورجبل �مل�صارف )�صكوب�ض(هار هت�صوفيم

خارج �ل�صور�صاحة باب �خلليلميد�ن عودة �صهيون
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اأحد ع�شر: ال�شيا�شة االإ�شرائيلية اإزاء احلرم القد�شي: 

منذ �لبد�يات �الأوىل لالحتالل �الإ�رش�ئيلي للقد�ض �ل�رشقية، خ�صع �حلرم �لقد�صي يف 

�ملدينة �لقدية �إىل حالة �صميت تالياً “�حلالة �لر�هنة �أو �لو�صع �لقائم” Status Que. ويف 

�ل�صنو�ت �لالحقة، قامت �لرتتيبات، �الإد�رية )�لوظيفية( على �ل�صماح للم�صلمني باإد�رة 

�صوؤون �حلرم و�لزو�يا و�لتكايا و�ملقامات �لتابعة لالأوقاف �الإ�صالمية، ولوحظ �أن هذه 

�لرتتيبات مل تكن تعاين ق�صور�ً ذ�تياً، و�إمنا كانت عر�صة للقيود و�ل�صغوط و�الإرغامات 

�الإ�رش�ئيلية. 

والعتبار�ت �صيا�صية وعملية بالدرجة �الأوىل، حتا�صت �حلكومات �الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة 

و�صع �حلرم �لقد�صي يف مركز �ل�رش�ع مع �مل�صلمني، بانتظار ��صتكمال �لظروف �ملنا�صبة 

تلك  حظرت  لذ�،   .
64

هناك �ملزعوم  �لثالث”  “�لهيكل  ي�صمى  ما  وبناء  عليه  لالنق�صا�ض 

�حلكومات على �ليهود تاأدية �ل�صالة �جلماعية يف �حلرم، بينما �صمحت �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية 

 .
65

�لعليا الأي فرد يهودي تاأدية �صالة �صامتة فيه دون ��صتفز�ز مل�صاعر �مل�صلمني

من  و��صحاً،  رف�صاً  تو�جه  تز�ل،  وما  للحرم،  �لفل�صطينية  �الإد�رة  م�صاألة  كانت 

بهذه  �عرتف  �أن  �حلاخامية  ملجل�ض  ي�صبق  ومل  �الإ�رش�ئيلية،  �حلاخامية  �ملوؤ�ص�صات  قبل 

�الإد�رة. ويف �صيف �صنة 2000، بحث �ملجل�ض طلبات تليني �ملوقف �لديني �ليهودي �لذي 

�إىل �حلرم يف �لو�صع �لر�هن، لكنه �أحجم عن تقدمي ر�أي حمدد بهذ�  يحظر دخول يهود 

�ل�صاأن، و�صدد يف �ملقابل على �أن “جبل �لبيت هو من �أكرث �ملو�قع �ملقد�صة بالن�صبة لل�صعب 

 .
�ليهودي على �الأر�ض”66

��صتغالل  عن  تتحدث  �الإ�رش�ئيلية  �الأو�صاط  �أخذت  �الأق�صى،  �نتفا�صة  �ندالع  وبعد 

�لظروف الإجر�ء تغيري�ت يف �حلالة �الإد�رية �لر�هنة للحرم �لقد�صي، وكمثال دعا �لرئي�ض 

�حلرم  يف  جديدة  ترتيبات  تطبيق  �إىل   Moshe Katsav كت�صاف  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي 

“�إ�رش�ئيل” يف �حلرم �الإبر�هيمي باخلليل،  �لقد�صي على غر�ر �لرتتيبات �لتي فر�صتها 

دعو�ت  وظهرت   .
67

فيه و�ليهود  �مل�صلمني  �صالة  توقيت  وتن�صيق  �ملكان،  تقا�صم  �أي 

يحظر  �لب�ق،  حائط  مقابل  �حلرم،  د�خل  عازلة  منطقة  الإن�صاء  �إ�رش�ئيليني  مل�صوؤولني 

على �أي �صخ�ض دخولها، بحجة �لق�صاء على ظاهرة قذف �حلجارة من هناك على �ليهود 

�حلرم  �إغالق  م�صاألة  �لعليا  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  ودر�صت  �ملبكى،  �صاحة  يف  �ملوجودين 

 .
68

�لقد�صي �أمام �مل�صلمني
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“�أمناء  �مل�صماة  �ملتطرفة  �ليهودية  للجماعة  �ل�صماح  �ملحكمة  قررت  ذ�ته  �لوقت  ويف 

جبل �لبيت” بو�صع حجر �الأ�صا�ض للهيكل بالقرب من �ل�صور �جلنوبي للحرم على بعد 

خم�صني مرت�ً من باب �ملغاربة، يف خطوة رمزية، يجدد �ليهود من خاللها �إ�رش�رهم على 

. و�ملالحظ �أن هذه �جلماعة تقوم �صنوياً بتقريب 
69

�إقامة معبد يهودي يف �حلرم �لقد�صي

موقع حجر �الأ�صا�ض نحو �حلرم، يف حماولة جلعل هدفهم �لنهائي يف متناول �ليد. 

وحيال �لرّد �الإ�صالمي �لعنيف �لذي قوبلت به �خلطوة �جلديدة، رّكز �حلاخام �ل�رشقي 

�الأكب يف حينه، �لياهو بك�صي دورون على “�أن �ل�صعب �الإ�رش�ئيلي مل يوقف ولو ليوم 

و�حد �صلو�ته من �أجل �إعادة بناء بيت �ملقد�ض، و�لعودة �إىل عبادة �هلل فيه، و�أن �أنبياء بني 

�إ�رش�ئيل قدمو� هذ� �لوعد. �إال �أنه ح�صب �لعقيدة �ليهودية قد ينفذ �لوعد بعد �نتهاء �حلرب 

.
و�صيادة �ل�صالم، و�أن �هلل وحده �صيختار �ملكان و�لزمان �ملنا�صبني لتنفيذه”70

ال�شتبدال  كو�شيلة  االإ�شرائيلية  احلفريات  ع�شر:  اثنا 

هوية القد�س: 

�أدلة مادية  “تاريخ يهودي” للقد�ض، جرى �لبحث عن  على خلفية �ل�صعي �إىل و�صع 

“جغر�فية  م�صطلح  وكان  �لثقايف،  وتر�ثها  وتاريخها  �ملدينة  معامل  تغيري  يف  ت�صتخدم 

“�إ�رش�ئيل”،  �لقد�ض �ل�رشقية” �لذي طرحته  “�رشكة تطوير  �لقد�ض �ملقد�صة” هو منهج 

��صتثمار  طريق  عن  لليهود،  �ملهمة  �لفكرة  هذه  حول  �لعامة  جلمع  طعماً  يكون  كي 

. ومل يبَق موقع 
71

ميثولوجياتهم �لدينية �لتي جمعها �أحبارهم و�صجلوها يف �لعهد �لقدمي

يف �ملدينة �إال وتعر�ض للحفريات �الإ�رش�ئيلية، �لتي �أجري بع�صها بهدف �إ�صعاف �لبنية 

باأ�رش�ر  �إ�صابتها  �إىل  �أدى  ما  وهو  �الإ�صالمية،  و�ملقد�صات  و�مل�صاكن  لالأبنية  �لتحتية 

خطرية، �إ�صافة �إىل وجود مئات من �ملنازل �لتي �صقطت �أر�صياتها وت�صدعت جدر�نها، 

 .
72

بينما متنع �صلطات �الحتالل �أي ترميم فيها

و�حلفريات  �لتنقيب  عمليات  من  �الأكب  �لن�صيب  �لقد�صي  �حلرم  ملنطقة  وكان 

�ل�صهيونية، تو�فقاً مع �الإنكار �ل�رشيح لهوية �حلرم �لقد�صي. ويكن حتديد �لعديد من 

�العتبار�ت �ل�صهيونية �خلا�صة، �لتي مّت �ال�صتناد �إليها يف هذه �لعمليات، وفق �ملنحيني 

:
73

�لرئي�صيني �لتاليني
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�لهيكل”،  “بقايا  ي�صمى  عما  �لبحث  يتّم  وال�شيا�شي:  الأيديولوجي  املنحى   .1

بغر�ض توثيق �رتباط �ليهود بالقد�ض وفل�صطني. لذ�، ي�صكل �إثبات وجود �لهيكل مركز 

معر�ض  ويف  �ليهود،  دولة  لقيام  �ل�صهيونية  �لتبير�ت  حوله  يجمع  �لذي  �ال�صتقطاب 

عن  �لبحث  يكت�صي  �ملكان،  جتاه  �ليهودي  �جلمعي  و�ل�صعور  �لعقل  توحيد  �إىل  �ل�صعي 

بقايا �لهيكل لدى �ليهود و�ل�صهيونيني طابع �لقد��صة، ويتّم �إبر�ز �حلفريات للعثور على 

تلك �لبقايا باأنها �أعمال المتالك كنز �أثري ال ت�صاهيه، بالن�صبة لهم، �أي لمَُقًى �أثرية مهما 

.
74

عظمت �أهميتها

2. املنحى النفعي: تتطلع “�إ�رش�ئيل” �إىل توظيف �حلفريات حول �حلرم �لقد�صي يف 

�جتاهني رئي�صيني؛ �أولهما �إلغاء �لوجود �لعربي و�الإ�صالمي يف �لقد�ض، عب �إز�لة �ملباين 

�لروحي و�لثقايف بالن�صبة للعرب و�مل�صلمني. وثانيهما  �لتاريخية ذ�ت �ملحتوى  و�ملعامل 

�إىل �ملكان، مل�صاهدة  �لعامل  “�إ�رش�ئيل” ودول  �لزو�ر من  �إيجاد قوة جذب مادية لتوجيه 

جديدة  ميالد  �صهادة  �أعطيت  �آثار  �لو�قع،  يف  هنا،  و�ملق�صود  �ليهودي”.  �ملا�صي  “�آثار 
رة، دون �أي �كرت�ث بثو�بت �لتاريخ، ودون �أي �حرت�م لهويتها �الأ�صلية.  مزوَّ

�أعقبت  �لتي  �ل�صنو�ت  وليدة  �ملنطقة  تاريخ  يف  و�لتدخالت  �حلفريات  �أعمال  تكن  مل   

�حتالل �لقد�ض �ل�رشقية يف حزير�ن/ يونيو 1967، و�إمنا جاءت تطبيقاً لفكرة ن�صاأت منذ 

�ل�صنو�ت �الأوىل لظهور �حلركة �ل�صهيونية. وكثري�ً ما كان �لتعبري عن هذه �لفكرة يرد يف 

ت�رشيحات �لزعماء �ل�صهاينة حتت �صتار معرفة �لتاريخ �حلقيقي لتلك �ملنطقة، بيد �أن 

تيودور هرتزل، موؤ�ص�ض �ل�صهيونية �الأول، كان و��صحاً متاماً يف بيان �لهدف �حلقيقي 

باأي  �لقيام  على  وقادر�ً  حياً  وبقيت  �لقد�ض،  على  يوماً  ح�صلنا  “�إذ�  بقوله:  له،  �ملخطط 

�صيء، ف�صوف �أزيل كل �صيء لي�ض مقد�صاً فيها ]يعني لي�ض مقد�صاً لدى �ليهود[ و�صوف 

�أحرق �الآثار �لتي مرت عليها قرون”. وبعد �أكرث من ثالث �صنو�ت على �حتالل �لقد�ض 

�ل�رشقية، �رشح زيرح فارهفيك، وزير �الأديان �الإ�رش�ئيلي، �أن وز�رته ت�صعى بو��صطة 

�إعادة  بهدف  �ملبكى،  حائط  عن  �لكامل  “�لك�صف  �إىل  جتريها  �لتي  �حلفريات  عمليات 

تاريخية  “عمليات  باأنها  �حلفريات  تلك  وو�صف  عهدها”.  �صابق  �إىل  �لثمينة  �لدرة  هذه 

�لعقبات  رغم  له،  �ملال�صقة  �ملباين  و�إز�لة  وهدم  �حلائط،  عن  �لك�صف  غايتها  ومقد�صة، 

.
�لتي كانت تقف يف �لطريق”75



439

التوجهات واملمار�شات ال�شهيونية

ويف �صنة 1971 قال مو�صيه ديان Moshe Dayan، وزير �حلرب �الإ�رش�ئيلي “يجب 

�لعمل على ك�صف و�إعادة ترميم كل ما يتعلق باأيام �لهيكل �لثاين، و�أف�ّصل �أن �أرى �ل�صور 

كما كان يف عهد �لهيكل �لثاين، ويكن ت�صوير بقية �الآثار وتخليدها و�إز�لتها، الأنها تخفي 

 على حد زعمه.
ومتنع عنا روؤية �ل�صورة �لكاملة كما كانت يف حينها”76

وباالإ�صافة �إىل ذلك، تعدُّ �الأنفاق و�لقنو�ت �لتي ت�صقها �أو تعبث بها �صلطات �الحتالل 

باملفاهيم  �ملدينة  هذه  تاريخ  كتابة  �إعادة  �إىل  �لر�مية  �لو�صائل  �إحدى  �لقدية  �لقد�ض  يف 

تزيد  �أن  �صاأنها  من  جديدة  متغري�ت  �إيجاد  و�إىل  )�ل�صهيونية(،  �ليهودية  و�مل�صطلحات 

�الإ�رش�ع  بهدف  له،  �ملجاورة  و�ملباين  �لقد�صي  �حلرم  �أ�صا�صات  على  �ل�صلبية  �ملوؤثر�ت 

بتهويد �لقد�ض.

وغياب  بالتحيّز  �الإ�رش�ئيلية  باحلفريات  �لقائمون  يكتِف  مل  �لعلمية،  �ملمار�صة  ويف 

�أعماالً تخريبية بحّق �الأمكنة �ملدرو�صة.  �أّدو�  �ملو�صوعية يف در��صة �الآثار �ملكت�صفة، بل 

�ملنقبون  �عتمده  �لذي  و�لتدمريي،  �لالمو�صوعي  �لنهج  حمتوى  تلخي�ض  ويكن 

�الإ�رش�ئيليون �إز�ء ح�صارة �لقد�ض وتاريخها وتر�ثها �لثقايف، بالنقاط �لرئي�صة �لتالية:

�ال�صتناد �إىل �ملرويات �لتناخية و�ملوؤلفات �ليهودية ب�صاأن تاريخ �لقد�ض، فمثالً يوؤكد   .1

بنيامني ماز�ر يف در��صاته �ملن�صورة �أن �أخبار �لهيكل وردت يف كتب �لتناخ و�مل�صنا 

“حرب �ليهود” ل�صاحبه يو�صيفو�ض فالفيو�ض  Mishnah وكتاب  )منت �لتلمود( 

�حلفريات  �أن  �إىل  ي�صري  ماز�ر  �أن  ومع  للميالد.   (100-37) Josephus Flavius

�أي  على  تعرث  ومل  �لقدية،  للقد�ض  �ل�صخري  �الأ�صا�ض  �إىل  و�صلت  �الإ�رش�ئيلية 

مو�صع  حتديد  على  ي�رش  ماز�ر  لكن  �ليهودي.  �لهيكل  وجود  حول  مادي  دليل 

. وباملثل، يورد مئري بن دوف يف موؤلفاته منوذجاً 
77

�لهيكل مكان �حلرم �لقد�صي

مر�صوماً بعناية فائقة ملا ي�صمى هيكل �صلومو )هيكل �صليمان(، ومقاطع ومناظر 

من خمتلف �جلهات لهذ� �لهيكل. ويظهر يف ر�صومه �ملتخيلة �أن قبة �ل�صخرة بنيت 

 .
78

على موقع �لهيكل، و�أن مبنى �مل�صجد �الأق�صى بني على موقع �ال�صرت�حة �مللكية

ويف هذ� و�صو�ه، يخالف ماز�ر وبن دوف و�أمثالهما، �أب�صط قو�عد �لبحث �لعلمي؛ 

وهي قاعدة �لتز�م �ملو�صوعية، وبدالً من هذ� �اللتز�م �ملفرت�ض يتّم �الن�صياق ور�ء 

ت�صور�ت غيبية عن �آثار يهودية، عب �إقحام مق�صود للتاريخ �ليهودي يف �ملكان، 

لتحقيق �أهد�ف ومكا�صب �صيا�صية.



440

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

�لطم�ض �ملق�صود لالآثار �الإ�صالمية �ملكت�صفة، وتغيري معامل �ملكان وتزوير هويته   .2

�الإ�رش�ئيلي  �لكاتب  �إفادة  �خل�صو�ض،  هذ�  يف  �مل�صجلة  �ل�صو�هد  ومن  �الأ�صلية؛ 

1998، يبني فيه  Danny Rabinowitz يف مقال ن�رشه �صيف  د�ين ر�بينوفيت�ض 

�أ�صفرت  مما  وكان  �ملبكى،  حائط  حفريات  يف  كمتطوع   ،1968 �صنة  يف  عمل  �أنه 

يف  �ملوقع  �إىل  عاد  حني  �أنه  ر�بينوفيت�ض  ويروي  �أموية.  مبان  �حلفريات  هذه  عنه 

بكاملها  �ملنطقة  من  �أزيلت  حيث  �أثر،  �أي  �ملباين  لهذه  يجد  مل  �ل�صبعينيات  بد�ية 

حد  على   ،
79

�لثاين �لبيت  طبقات  �إىل  للو�صول  للحفريات  �ملجال  �إف�صاح  �أجل  من 

جريدة  يف  ن�رشتها  ر�صالة  ففي  ذ�ته،  �الأمر  غربية  علمية  �أو�صاط  والحظت  قوله. 

�لبيطانية  �الآثار  عاملة  �أ�صارت   ،1972/8/17 يف   The Times �للندنية  �لتايز 

�إتالف �الأبنية  �أن  �إىل  �لقد�ض،  �الآثار �لبيطانية يف  كاثلني كينيون، رئي�صة مدر�صة 

�لر�أي  على  و�أن  كبى،  جرية  يعّد  �لقد�صي  �حلرم  �صور  طول  على  �الإ�صالمية 

�ملتطوعة  وذكرت   .
80

�لببرية �الأعمال  هذه  الإيقاف  دعم  كل  تقدمي  �لعاملي  �لعام 

�الإيرلندية باوال غري�نتي، �لتي عملت مع �لبوفي�صور �الإ�رش�ئيلي يعقوب بيلج يف 

�حلفريات حول �حلرم �لقد�صي، �أن علماء �الآثار �الإ�رش�ئيليني ال ي�صعون �صوى �إىل 

�لك�صف عن �لتاريخ �ليهودي للقد�ض، ويتعمدون طم�ض معامل �لع�صور �لتاريخية 

. وروى �صاب فل�صطيني، عمل يف �أو��صط �لت�صعينيات يف حفريات �جلهة 
81

�الأخرى

مئات  �أن  �الإ�رش�ئيلية،  �الآثار  �صلطة  حل�صاب  �لقد�صي،  للحرم  �لغربية  �جلنوبية 

�الآثار �الإ�صالمية �كت�صفت �أثناء �حلفريات، مّت �لتحفظ عليها، ورف�صت هذه �ل�صلطة 

د �مل�صوؤولون �الإ�رش�ئيليون  ت�صليمها �إىل �الأوقاف �الإ�صالمية. ويف حاالت كثرية تعمَّ

.
82

تخريب �ل�رش�ديب و�أعمدة �لق�صور �لتي عرثو� عليها

�أو  يهودية  غري  عاملية،  علمية  �أو�صاط  �إ�رش�ك  عن  �ملت�صدد  �الإ�رش�ئيلي  �المتناع   .3

�الحتالل  �صلطات  �أن  يوؤكد  ما  وهو  �لقد�صي.  �حلرم  حول  �حلفريات  يف  حمايدة، 

�ليهودية  �ملقوالت  الإثبات  و��صتنطاقها  �ملكت�صفة  �الآثار  تكييف  �إىل  ت�صعى 

“حاخامية  حفريات  حالة  يف  �أنه  �الإ�رش�ئيليني  بع�ض  ويعرتف  )�ل�صهيونية(. 

�حلائط”، كما يف غريها من �حلفريات، مل ي�صمح الأي عامل �آثار م�صتقل بامل�صاركة 

نتائج  ر�صمياً  تن�رش  ومل  معينة،  �أمكنة  �إىل  بالدخول  حتى  �أو  �لتنقيب،  عمليات  يف 

�لتنقيب ب�صورة علمية، ومل تعرف بال�صبط وبالتف�صيل �الآثار �ملكت�صفة، كما مل 

 .
83

يعرف كم من �الأ�صياء �ملهمة �لتي �ألقيت مع �أكو�م �الأتربة �لتي نقلت من �أماكنها

وبني �الإ�صهامات �لبحثية �لغربية �ملحايدة �لتي ت�صلط �ل�صوء على طبيعة �حلفريات 
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�الإ�رش�ئيلية، ثمة �أهمية لتاأكيد�ت �لبوفي�صور روبي دون�صيل، يف در��صة ن�رشها 

�صمن جملة ملفات �الآركيولوجيا �لفرن�صية، عدد �صباط/ فب�ير 1999، و�لتي ذكر 

فيها �أن �الإ�رش�ئيليني مل ي�صمحو� الأحد �أن يقوم بعمل يرون �أنف�صهم قيّمني عليه، 

�مل�صاركة يف �حلفريات �جلارية.  �ليهود من  �لغربيون من غري  يتمكن  وبالتايل مل 

والحظ دون�صيل �أن �الإر�دة �لتي كانت عند عدد من �مل�صتك�صفني و�لباحثني خالل 

�لقرن 19 ميالدي يف تف�صري �لتور�ة، حلّت حملها بعد �صنتي 1948 و1967 �إر�دة 

.
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لتمثيل و�إثبات �لوجود �الإ�رش�ئيلي عب �إعادة �كت�صاف  جذوره

�لتجاهل �الإ�رش�ئيلي �ملتعمد لنتائج �حلفريات �لتي تو�صلت �إليها �لبعثات �لغربية،   .4

�لفرتة  يف  وذلك  و�لبيطانية،  �لفرن�صية  �ملدر�صتني  حفريات  مو�قع  يف  وخا�صة 

1961-1967. وهو ما دفع بع�ض علماء �الآثار للت�صكيك بالتوجهات �الإ�رش�ئيلية، 

�لتوجهات، وكان يف مقدمة هوؤالء روالند  �لعلمية لهذه  �الأ�ص�ض  من حيث �صعف 

ديفو مدير �ملدر�صة �لتور�تية �لفرن�صية، وكاثلني كينيون �ملتخ�ص�صة �لبيطانية 

باالآثار �لفل�صطينية. 

تنطوي هذه �خل�صائ�ض على موؤ�رش�ت و��صحة ب�صاأن �الأهد�ف �مل�صبوهة و�لتطلعات 

�ملغر�صة �لتي يعمد �لقائمون باحلفريات �الإ�رش�ئيلية �إىل بلوغها. وبهذ�، ال تفرتق �ملهمة 

�لتي ينفذها هوؤالء عن جممل �الأد�ء �ل�صهيوين �لعام، بل تن�صجم معه وفق عملية �لتقا�صم 

�لوظيفي لالأدو�ر.

التناخي: �شهادات علماء  التاريخ  ثالثة ع�شر: �شقوط 

اإ�شرائيليني:

�لقد�صي،  �حلرم  حول  �حلفريات  نتائج  ت�صمنت  �لتي  و�لدر��صات  �لتقارير  �أجمعت 

�ملكان. و�رتبك  �ليهودي يف  للهيكل  �أثر  �أي  �نعد�م وجود  1967 وبعدها، على  �صنة  قبل 

ي�صمونه  ما  ب�صاأن  �حلفريات  لنتائج  �ملطلق  �ل�صمت  حقائق  �إز�ء  �الإ�رش�ئيليون  �ملنقبون 

“�لع�صور �ليهودية” يف �لقد�ض. وقد كانت �حلفريات �الإ�رش�ئيلية حول �حلرم �لقد�صي 
من �الت�صاع و�لعمق على نحو بات معه من �ملتعذر قبول �أي توقع م�صتقبلي بالعثور على 

�آثار للهيكل �ملزعوم، مبعنى �أنه لو كانت هذه �الآثار موجودة فعالً الأمكن �كت�صافها. ويف 

ظّل هذه �حلقيقة �ت�صح للقائمني بتلك �حلفريات �أنهم يبحثون عن �رش�ب. 
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در��صة  ففي  �ل�رش�ب.  هذ�  حول  مهمة  علمية  �إفاد�ت  عند  هنا  �لتوقف  �ملفيد  ومن 

1999/10/29 ملجموعة من علماء  Haaretz يف  تاريخية مهمة، ن�رشتها جريدة هاآرت�ض 

تثبت  �الأخريين  �لعقدين  يف  �الأثرية  �ملكت�صفات  �أّن  على  �لتاأكيد  مّت  �الإ�رش�ئيليني،  �الآثار 

�الآثار  علماء  �كت�صفها  �لتي  �حلقائق  مع  علمياً  تتناق�ض  وق�ص�صها  �لتور�ة  حكايات  �أّن 

زئيف  �لباحث  �لعلمية  �لدر��صة  هذه  يف  �مل�صرتكني  ر�أ�ض  على  وكان  �الإ�رش�ئيليون، 

�لقدمي يف  �الأو�صط  �ل�رشق  �آثار وح�صارة  �الأ�صتاذ يف ق�صم   ،Ze'ev Herzog هريت�صوغ 

جامعة تل �أبيب، و�لذي فنّد بع�ض �الأباطيل �لتي وردت يف �لعهد �لقدمي، مثل �ل�صعوبة �لتي 

و�جهها �لباحثون يف �التفاق بينهم على �لفرتة �الأثرية �لتي تتو�فق مع “عهد �الأجد�د”، 

للميالد   480 �صنة  يف  �ملقد�ض  �لهيكل  )�صليمان(  �صلومو  �أقام  �لتور�تي  �لن�ّض  على  فبناًء 

منذ �خلروج من م�رش، وكذلك فاإن �لت�صل�صل �لتاريخي منذ هجرة �إبر�هيم عليه �ل�صالم 

�إىل �أر�ض كنعان، مل ت�صفر �حلفريات �لكثرية �لتي �أجر�ها علماء �الآثار يف “�إ�رش�ئيل” عن 

 .
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تو�فق مع هذ� �لت�صل�صل �لتاريخي

�إ�رش�ئيل” كانت مغايرة متاماً ملا يو�صف  “�صعب  �أن مر�حل تكّون  ويمُبنّي هرت�صوغ 

�أ�صبح  و�لالحقة  �ل�صابقة  �لعهود  من  �ملحفوظة  �الآثار  �صوء  على  و�أنه  �لقدمي،  �لعهد  يف 

و��صحاً �أن �لقد�ض يف عهد ديفيد و�صلومو )د�ود و�صليمان( كانت مدينة �صغرية، ورمبا 

�أنها مل تكن �إطالقاً عا�صمة �الإمب�طورية �ملو�صوفة يف  �إال  كان فيها قلعة ملك �صغرية، 

�لع�رشين  �لقرن  �آخر  يف  �إ�رش�ئيل” ي�صتكمل  “�أر�ض  �آثار  علم  �إن  وبر�أيه،  �لقدمي.  �لعهد 

�لبحث  مكت�صفات  مع  لال�صطد�م  م�صتعد  وهو  �لعلمية،  لال�صتقاللية  �نتقاله  عملية 

�لتور�تي و�لتاريخ �لقدمي كاأ�صا�ض مت�صاوي �لقيمة، ولكن باملقابل حتدث ظاهرة مثرية 

.
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هي جتاهل �الأمر من قبل �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي

The Jerusalem Report �صكك  تقرير ن�رشته جملة جريوز�ليم ريبورت  و�صمن 

و�ملعروف  �أبيب،  تل  جامعة  من   Israel Finkelstein فنكل�صتاين  ي�رش�ئيل  �الآثار  عامل 

يعرثو�  مل  �ليهود  �الآثار  علماء  �أن  و�أكد  بالقد�ض،  لليهود  �صلة  �أي  بوجود  �الآثار،  باأبي 

على �صو�هد تاريخية �أو �أثرية تدعم بع�ض �لق�ص�ض �لو�ردة يف �لعهد �لقدمي، مبا يف ذلك 

ق�ص�ض �خلروج و�لتيه يف �صيناء و�نت�صار يو�صع بن نون على كنعان. و�صكك يف ق�صة 

�ليهود،  معتقد�ت  ح�صب  بالقد�ض،  �رتباطاً  �الأكرث  �لتور�تية  �ل�صخ�صية  )د�ود(،  ديفيد 

مبيناً �أنه ال يوجد �أ�صا�ض �أو �صاهد �إثبات تاريخي على وجود هذ� �مللك �ملحارب �لذي �تخذ 

�لقد�ض عا�صمة له، و�لذي �صياأتي �مل�صيا )�مل�صيح �ملنتظر( من �صلبه لالإ�رش�ف على بناء 
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“�لهيكل �لثالث”. باالإ�صافة �إىل �أن �صخ�صية ديفيد )د�ود( كزعيم يحظى بتكرمي كبري الأنه 
وّحد مملكتي “يهود� و�إ�رش�ئيل” هو جمرد وهم وخيال، مل يكن لها وجود حقيقي. كما 

يوؤكد فنكل�صتاين �أن وجود باين �لهيكل �صلومو بن ديفيد )�صليمان بن د�ود( م�صكوك فيه 

�لفر�ت،  �إمب�طورية متتد من م�رش حتى نهر  �إنه حكم  �لعهد �لقدمي  �أي�صاً، حيث يقول 

على �لرغم من عدم وجود �أي �صاهد �أثري على �أن هذه �ململكة �ملتحدة �ملرت�مية �الأطر�ف 

�أما فيما يتعلق بهيكل �صلومو )هيكل �صليمان( فال  قد وجدت بالفعل يف يوم من �الأيام، 

حالة  �لتقرير  هذ�  ويعك�ض   .
87

بالفعل موجود�ً  كان  �أنه  على  يدل  �أثري  �صاهد  �أي  يوجد 

�الإرباك �ملوجودة لدى علماء �الآثار �الإ�رش�ئيليني، مع �لعلم �أن �مل�صلمني يوؤمنون بوجود 

د�ود و�صليمان عليهما �ل�صالم كما ورد� يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية.

يف �لوقت ذ�ته، �عرتف مئري بن دوف مثالً، �أن �حلفريات �الأثرية حول �حلرم �لقد�صي 

ك�صفت عن �أبنية مهمة تعود �إىل �لعهد �الأموي، وقدمت �إثباتات مكتوبة وموثقة، و�أظهرت 

من  دوف  بن  ومتكن  ببنائها.  وه�صام(  )�لوليد  �مللك  عبد  �أبناء  بد�أ  كبرية  �صاحية  بقايا 

ر�صم خمططات ملقاربة �لو�قع، تت�صمن مقر د�ر �الإمارة و�لق�صور �الأموية حول �حلرم 
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�لقد�صي، وبع�ض �لنقو�ض و�لزخارف و�للَُّقى، ��صتناد�ً �إىل �الآثار �لتي مّت �لعثور عليها

وكمتابعة للمو�صوع، �أجرت جريدة �لقد�ض �لفل�صطينية يف 2001/9/28 مقابلة مع مئري 

ما  فيها  جاء  �أكذوبة”،  �صليمان  هيكل  �إ�رش�ئيلي:  “عامل  عنو�ن  حتت  ن�رشتها  دوف  بن 

يلي: لقد فّجر عامل �الآثار �الإ�رش�ئيلي مئري بن دوف قنبلة دّوى �صد�ها يف �ملنطقة، حيث 

ك�صف �لنقاب عن �أّنه ال يوجد �آثار ملا ي�صمى بجبل �لهيكل حتت �مل�صجد �الأق�صى، منا�رش�ً 

بذلك �الأ�صو�ت �ل�صابقة �لتي ك�صفت عن ذلك، وال �صيّما علماء �الآثار �الإ�رش�ئيليني بق�صم 

�لتاريخ باجلامعة �لعبية. ويف هذ� �للقاء حتّدث مئري بن دوف قائالً �إن هيكل هريودو�ض 

�أمتار. و�أ�صاف:  �أّي عالقة بال�صخرة، حيث كان هذ� �لهيكل مرتفعاً بخم�صة  مل تكن له 

“جاء �مل�صلمون �إىل هذه �لديار وبنو� على تلك �ل�صخرة �لتي وجدت يف تلك �ملنطقة �لتي 
��صم  �ل�صخرة  على  �أطلقو�  �لذين  هم  �ل�صليبيني  �أّن  كما  �لهيكل،  مع  عالقة  �أي  لها  لي�ض 

�صخرة �لهيكل”. وتابع بن دوف قائالً:

�آبار مياه مت�صعبة،  �أ�صفل تلك �ملنطقة فاإننا �صنجد  �إذ� قمنا باإجر�ء حفريات 

وقد ر�أينا قنو�ت مائية خالل م�صرية �حلفريات، و�لدر��صة �لتي �أجريناها خالل 

25 عاماً �ملا�صية ��صتنتجنا منها �أّنه ال يوجد هيكل هناك )�أي ال توجد بقايا من 

ذلك �لهيكل(، و�إذ� قمت باحلفر فاإنك لن ت�صتطيع �إطالقاً �أن جتد �أّية بقايا للهيكل 
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�جلهة  من  �ل�صور  خارج  �حلفر  مّت  ما  �إذ�  باأنه  يوؤكد  مما  �لفرتة،  تلك  على  تدل 

�ل�رشقية فاإّنه من �ملمكن �أن يتّم �لعثور على كتابات �أو قطع �أثرية، لكن يف �لد�خل 

 .
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�أو �أ�صفل منطقة �حلرم �لقد�صي فال توجد �أّية بقايا �أثرية �أو غريها

 Myriam روزن-�أيالون  ومرييام  ماز�ر  بنيامني  �أمام  يكن  مل  ذ�ته،  �مل�صار  وعلى 

Rosen-Ayalon مفر�ً من �العرت�ف بالهوية �الإ�صالمية لالآثار �ملكت�صفة، �إىل جانب �الآثار 

.
90

�لعائدة للعهدين �لروماين و�لبيزنطي

�لقد�صي،  �حلرم  حول  �حلفريات  �لو�قع” ب�صاأن   - “�ل�صورة  ثنائية   �إدر�ج  ويكن 

يف عد�د ما �أ�صماه �أحد �لكتاب �الإ�رش�ئيليني “قولبة وجه �لقد�ض �لقدية منذ �صنة 1967 

مبزيج ه�ض من �مل�صالح و�لتف�صري�ت �لتاريخية و�الإجر�ء�ت �لعلمية وجدول �الأف�صليات 

جامعة  يف  و�ملحا�رش  �الآثار  عامل  غرينبغ،  ر�يف  �أكد  وقد   .
�القت�صادية”91 و�مل�صالح 

تل �أبيب، �أّن بع�ض �ملو�قع �الأثرّية وعلماء �الآثار يمُ�صتَْخَدمون ك�صالح يف معركة �ل�صيطرة 

�ل�صيا�صيّة و�لدينيّة على �لقد�ض، و�أّنه ال توجد �أّية حاجة علميّة ملّحة للعديد من �حلفرّيات 

ممار�صة  عن  ناجتة  �حلفرّيات  هذه  من  �لعظمى  و�لغالبية  �لقدية،  �لبلدة  يف  تتّم  �لتي 

.
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�صغوطات من قبل جهات غري مهنيّة وعقائدّية متطّرفة

نحن �إذن �أمام و�قع قائم يفر�ض وجوده وتاريخه وت�صل�صله مبعطياته �ملادية... و�قع 

يعبِّ عن �لهوية �حلقيقية للقد�ض وملنطقة �حلرم �لقد�صي �صمناً. وعلى �لرغم من رغبة 

�لقائمني باحلفريات �الإ�رش�ئيلية بتجنب �الإف�صاح عن هذه �لهوية، �إال �أن ما عرثو� عليه 

�إىل نتائج �حلفريات  �لنظر  �أ�صانيد يحاولون ترويجها. ويكن  �أو  �أي مقوالت  �أقوى من 

�الإ�رش�ئيلية حول �حلرم �لقد�صي من ز�وية داللتها �لبالغة على حقيقة ر��صخة، وهي �أنه 

كلما تعمق �لبحث و�لتنقيب �الأثري، تكون �حل�صيلة تعّمق �لهوة بني �آثار �لقد�ض و�لرو�ية 

�ليهودية �لتناخية.

اأربعة ع�شر: وجود عربي اإ�شالمي عريق و�شمود يتحدى 

التهويد:

هذه  �أن  �إال  �لقد�ض،  تهويد  عملية  قطعتها  �لتي  �ملديدة  �الأ�صو�ط  �أن  من  �لرغم  على 

�لعمليات مل تتمكن من �إجناز هدفها �ال�صرت�تيجي، بدليل بقاء عدد كبري ن�صبياً من �ملو�طنني 

�لعرب يف �ملدينة وجمالها �الإد�ري، و�صمود �لعديد من �ملعامل �لعربية و�الإ�صالمية �أمام 
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�لهجمات �ل�صهيونية �ملتو��صلة �لتي حاولت �صلطات �الحتالل تذويبها �أو تدمريها. ففي 

�لقد�ض ما يز�ل يقاوم �لتهويد ما ينوف عن مئتي معلم �أثري ينتمي �إىل �حل�صارة �لعربية 

و�الإ�صالمية، منها 46 مدر�صة تاريخية، و39 ز�وية و�رشيحاً وتربة، و25 م�صجد�ً، و22 

�صبيالً وحماماً، و35 قبة وحمر�باً وباباً، و34 طريقاً قدية و�أثرية، و18 طريقاً مقد�صاً 

عند �مل�صيحيني، و19 كني�صة وبطريركية، و9 �أ�صو�ق قدية، و8 �أبو�ب، وعدد كبري من 

�لقباب و�لتكايا و�خلانقات و�الأروقة و�ملقابر �جلماعية �لتي ت�صم ت�صعة قبور لل�صحابة 

.
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وع�رش�ت �لقبور للمجاهدين و�لعلماء و�لقادة و�الأعيان... �إلخ

خامتة:

�خلا�ض  و�لثقايف  �حل�صاري  �لرت�ث  �إز�ء  �ل�صهيونية  و�ملمار�صات  �لتوجهات  ت�صكل 

بالقد�ض، �أحد مظاهر موجات �لغزو �خلارجي �لتي تعر�صت لها �ملدينة على مدى تاريخها 

ونفي  �ليهودي،  �لتاريخ  ت�صكيل  عب  �الأمر  هذ�  ويتلخ�ض  �لطويل.  �الإ�صالمي  �لعربي 

هوية �لقد�ض �لعربية �الإ�صالمية، وت�صويق فكرة �لهيكل �ليهودي وحتديد موقعه �ملوهوم 

مكان �حلرم �لقد�صي، و��صطناع �لقد��صة حلائطه �لغربي )�لب�ق(، �لذي يعّد جزء�ً من 

معبد هريودو�ض �الأدومي �لعربي. ويتّم يف هذ� �ملنحى �النت�صاب �ليهودي �ملزور للقد�ض، 

�صهيوين  تركيز  مع  هويتها،  و�ل�صهاينة  �ليهود  و�ملوؤرخون  �مل�صت�رشقون  ي�صوه  �لتي 

على “هام�صية �لقد�ض” لدى �مل�صلمني، وتعك�ض مناهج �لتعليم �الإ�رش�ئيلية هذ� �لت�صويه. 

�الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  عب  �الحتالل  وهمجية  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  عدو�نية  وتتج�صد 

�إز�ء �لقد�ض، وعمليات �لتدمري �لتي تتعر�ض لها �ملعامل �لعربية و�الإ�صالمية، وحماوالت 

�صيا�صة  و�نتهاج  �ملقد�صية،  �الإ�صالمية  �لعربية  لالأ�صماء  و�لتزوير  و�لتهويد  �لطم�ض 

مبجمة �إز�ء �حلرم �لقد�صي، و�لقيام بحفريات مغر�صة يف �لقد�ض، يف حماولة ال�صتنطاق 

�لعلماء �الإ�رش�ئيليني تثبت  �لعربية �الإ�صالمية للمدينة. ولكن �صهاد�ت �لعديد من  �الآثار 

�إثبات حقائق �لوجود �لعربي  �صقوط �لتاريخ �لتناخي و�ملز�عم �الإ�رش�ئيلية، ف�صالً عن 

�الإ�صالمي �لعريق للقد�ض و�صمودها �لذي يتحدى �لتهويد، بانتظار حترير هذه �ملدينة 

�الأ�صرية.
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