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امل�شاركون يف التاأليف

د. حممد عمارة:

مفكر �إ�صالمي وموؤلف وع�صو يف جممع �لبحوث �الإ�صالمية 

د�ر  كلية  من  �لدكتور�ه  على  حا�صل  �ل�رشيف،  باالأزهر 

1975. جتاوزت �أعماله �لفكرية تاأليفاً وحتقيقاً  �لعلوم �صنة 

له  �أخرى.  �إىل لغات  �لعديد من كتبه  مئتي كتاب، وقد ترجم 

�لعلمية و�لفكرية و�لبحثية،  �ملوؤ�ص�صات  ع�صوية يف عدد من 

وفل�صطني،  �لقد�ض  على  �ل�رش�ع  �إ�صالمية  موؤلفاته:  ومن 

�النت�صار، ومعامل  �ل�رش�ع وبو�بة  �ل�رشيف: رمز  و�لقد�ض 

�صالح  �نتظار  يف  عمر  �أمانة  و�لقد�ض:  �الإ�صالمي،  �ملنهج 

�لدين، ومعارك �لعرب �صد �لغز�ة.

د. حممد عي�شى �شاحلية:

موؤرخ، وخبري يف �لتاريخ �الإ�صالمي و�حل�صارة �الإ�صالمية، 

ويف �لتاريخ �لعثماين، وتاريخ �ليمن، وتاريخ فل�صطني. �أ�صتاذ 

خبري  �الأردن.  يف  �لريموك  بجامعة  �لتاريخ  ق�صم  يف  دكتور 

ون�رش  �أعّد  و�لعثمانية.  �الإ�صالمية  و�ملخطوطات  �لوثائق  يف 

ع�رش�ت �لدر��صات و�الأبحاث و�لكتب، و�أ�رشف على ع�رش�ت 

يف  �الأر��صي  �صجالت  حقق  و�لدكتور�ه.  �ملاج�صتري  �أبحاث 

له  و�أ�صدر  فل�صطني.  و�صمال  �لقد�ض  وخ�صو�صاً  فل�صطني 

مركز �لزيتونة كتاباً عن �لقد�ض: �ل�صكان و�الأر�ض.

د. بديع العابد:

مهند�ض معماري ��صت�صاري وباحث، حا�صل على دكتور�ه 

هولند�  يف  دلفت  جامعة  من  �ملعمارية  �لهند�صة  يف  �لفل�صفة 

�الإ�رش�ء  جامعة  يف  �لهند�صة  لكلية  عميد�ً  كان   ،1992 �صنة 

يف  بريزيت  جامعة  يف  م�صاعد�ً  �أ�صتاذ�ً  وعمل  �الأردن،  يف 

امل�شاركون يف التاأليف

التــــمــــهــــيـــــــد:

القـد�س ال�شــريــــف: 

�شــراع لـــه تـــــاريخ

الــفـــ�شـــــــــل االأول: 

اأعــالم مـقد�شــيـــة: 

الــدور الـــثـقــــافـي 

والـــــحـــــ�شــــــــاري 

وتــرقــيــة الــفكــر 

االإنــ�شــــــــــانــــــي

الفـ�شــل الـثـانـــي: 

القــد�س: العـمـــارة 

والــــهــــويــــــــــــة
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فل�صطني، و�صغل موقع نائب رئي�ض �جلمعية �الأردنية لتاريخ 

من  �لعديد  له  �الأردن.  يف  هند�صي  مكتب  و�صاحب  �لعلوم. 

قبة  �لقد�ض:  ملدينة  �ملعمارية  �لهوية  منها:  و�الأبحاث  �لكتب 

�ل�صخرة �أم �لهيكل �ملزعوم، و�ملركز �لتقليدي ملدينة �لقد�ض 

بني �لتو��صل و�لتقوي�ض.

د. حممد عي�شى �شاحلية

د. �شامي ال�شالحات:

م�صت�صار �ملعهد �لدويل للوقف �الإ�صالمي يف ماليزيا، حا�صل 

من  �ل�رشعية  و�ل�صيا�صة  �لفقه  �أ�صول  يف  �لدكتور�ه  على 

وهو   .2001 �صنة  ماليزيا  يف  �لعاملية  �الإ�صالمية  �جلامعة 

�ل�صادرة  “�لر�صالة” �الأكاديية �ملحكمة  مدير حترير جملة 

عن �جلامعة �الإ�صالمية �لعاملية مباليزيا. �صدر له �لعديد من 

و�أ�صول  �الإ�صالمية،  �لد�ر�صات  حقول  يف  و�الأبحاث  �لكتب 

و�لق�صية  �ل�رشعية،  و�ل�صيا�صة  �الإ�صالمي،  و�لوقف  �لفقه، 

و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  يف  �صارك  �لفل�صطينية. 

و�لدور�ت �لتدريبية.

اأ. فادي �شامية:

�الإ�صالمية  �لق�صايا  يف  متخ�ص�ض  لبناين  وباحث  �صحفي 

�لدولية،  �لقد�ض  موؤ�ص�صة  يف  باحثاً  يعمل  �لقد�ض.  و�صوؤون 

�الإعالمية.  �ل�صحف و�لو�صائل  �صيا�صياً يف عدد من  وحملالً 

حائز على عدة �إجاز�ت جامعية من بينها: �صهادة �ملاج�صتري 

الفــ�شـــل الـثـالــث: 

الــــعثمـــــانيـــــون 

ومـديـنـة القــد�س: 

احلفاظ علــى الدور 

الثقايف واحل�شـاري

الفــ�شـــل الـــرابــع: 

مـوؤ�شـ�شـات الـوقـف 

يف القـد�س: الن�شاأة 

والـــــتــــــــــطــــور

الف�شــل اخلــامــ�س: 

املـــمـــتــلكــــــات 

واالأوقاف امل�شيحية 

فـــي الــقــــــــــد�س
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�لقانونية،  �ملعلوماتية   - �ل�صيا�صية  و�لعلوم  �حلقوق  يف 

ودبلوم يف �الإد�رة، وعلم �لنف�ض، و�لدر��صات �الإ�صالمية. له 

عدة موؤلفات وهي: �صبيل �لقا�صد، و�لقتال يف �لعهد �لنبوي، 

و�لقتال يف �لعهد �لر��صد. 

د. �شالمة الهريف البلوي:

رئي�ض ق�صم �لتاريخ و�حل�صارة �الإ�صالمية بجامعة �ل�صارقة، 

حا�صل على �لدكتور�ه يف �لتاريخ من جامعة �أم �لقرى �صنة 

1985، عمل وكيالً لعميد كلية �لدر��صات �الإ�صالمية و�لعربية 

�مللك  بجامعة  �الجتماعية  �لدر��صات  لق�صم  ورئي�صاً  بدبي، 

�جلامعة  يف  �الإ�صالمية  �لدر��صات  لق�صم  ورئي�صاً  في�صل، 

�الإ�صالمية مباليزيا، ويعّد من �لرو�د �الأو�ئل يف حقل �لتاريخ 

منها:  وكتاباً  بحثاً  �أربعني  من  �أكرث  له  �الإ�صالمي.  �الأمني 

�الغت�صاب  �إىل  �الإ�صالمي  �لفتح  من  �ملقد�ض  بيت  مكتبات 

�ل�صهيوين، وتاريخ �أوقاف �لقد�ض بو�صفها منوذجاً لعد�لة 

�الإ�صالم و�لتعاي�ض بني �الأديان.

د. ناجح بكريات:

ومدير  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  �ملخطوطات  ق�صم  رئي�ض 

ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية، حا�صل على �لدكتور�ه يف �لعلوم 

 ،2006 �صنة  تون�ض  يف  �لزيتونة  جامعة  من  �الإ�صالمية 

�لعديد  تاأ�صي�ض  على  وعمل  �الإ�صالمي  �لرت�ث  جلنة  تر�أ�ض 

�صعبية  �أعمال  عدة  يف  �صارك  �الجتماعية،  �ملوؤ�ص�صات  من 

ور�صمية للدفاع عن �مل�صجد �الأق�صى و�لعقار�ت �الإ�صالمية 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  قامت  وقد  �لقد�ض،  يف  و�مل�صيحية 

باعتقاله وتوقيفة عدة مر�ت. له عدد من �لكتب منها: �مل�صجد 

�الأق�صى يف �صطور، ورقوم م�صاجد يافا، و�لفو�ئد �جلمة يف 

زيارة �الأق�صى وما �صمه.

الفــ�شـــل ال�شـــاد�س: 

الـمــوؤ�شـــ�شــــــــــــات 

الــتــعــلــيــمــيــــــة 

والــمـــكــتــبـــــــات 

فــــي الـــقــــــــــد�س

الفــ�شــل ال�شــــابـــع: 

دور الــمــوؤ�شــــ�شــــات 

التعليمية والثقافية 

فــــــي الــقــــــــــد�س
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اأ. اإبراهيم عبد الكرمي:

للدر��صات  �الأر�ض  موؤ�ص�صة  يف  �لتحرير  ورئي�ض  باحث 

�حتاد  وع�صو  �لعرب،  �لكتّاب  �حتاد  وع�صو  �لفل�صطينية، 

�لدفاع  �لفل�صطينيني، وحما�رش يف كلية  �لكتاب و�ل�صحفيني 

للدر��صات  �ل�صبعينيات  �أو�خر  منذ  ه  توجَّ ب�صورية.  �لوطني 

 - �لعربي  و�ل�رش�ع  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صوؤون  يف  �ملتخ�ص�صة 

جمالت  يف  و�الأبحاث  �لدر��صات  من  عدد�ً  ن�رش  �ل�صهيوين. 

�الحتالل:  حتت  �لقد�ض  منها:  كتب  عدة  وله  حمكمة،  عربية 

معاناة و�صمود، وحائط �لب�ق: �مللكية �الإ�صالمية و�النتحال 

و�النتخابات  �لفل�صطينية،  �لدولة  بنية  ومالمح  �ليهودي، 

�الإ�رش�ئيلية: �خلريطة �ل�صيا�صية و�النعكا�صات �مل�صتقبلية.

د. ريا�س حمودة يا�شني: 

�لوطنية  �للجنة  يف  و�الت�صال  �لثقافة  قطاع  م�صوؤول  باحث، 

�لتاريخ  يف  �لدكتور�ه  على  حا�صل  �الأردن،  يف  لليون�صكو 

من�صب  �صغل   .2009 �صنة  �الأردنية  �جلامعة  من  �لثقايف 

ل�صوؤون  �مللكية  �للجنة  يف  و�لدر��صات  �الإعالم  مدير  م�صاعد 

�لتلفزيونية.  �لب�مج  من  جمموعة  باإعد�د  وقام  �لقد�ض، 

و�ملقرر  و�ملن�صق  �ل�رشيف،  �لقد�ض  حماية  جمعية  �رش  �أمني 

�لقد�ض  ملف  ملتابعة  �الأردنية  �حلكومية  �لوطنية  للهيئات 

مع منظمة �ليون�صكو، وله عدد من �مل�صور�ت، �أهمها: كتاب 

موجز تاريخ �لقد�ض. 

د. ريا�س حمودة يا�شني

الفــ�شــل التـا�شــع: 

التــراث الـثـقــافـي 

ملــديــنـة القــــد�س 

يف املــعــــاهــدات 

والقــرارات الدوليــة

الف�شــل العــــا�شــر: 

الـقـــــــد�س فـــــــي 

املـــــو�شــــوعــــــات 

الــعـــــاملــيـــــــــــة

الفــ�شـــل الثـامـن: 

الــتـــــوجـــهـــــــات 

واملــمـــــار�شــــــــات 

ال�شـهيـونـيــــة اإزاء

التـــراث احلـ�شـــاري 

والثقـايف للقــد�س 
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د. اإبراهيم اأبو جابر:

وحا�صل  �لفحم،  �أم  يف  �ملعا�رشة  �لدر��صات  مركز  مدير 

 ،1990 �صنة  بفر�نكفورت  غوته  جامعة  من  �لدكتور�ه  على 

كلية  يف  ثم  جوريون،  بن  جامعة  يف  �صنو�ت  �أربع  ملدة  عمل 

و�لبحوث  �لكتب  من  �لعديد  �أ�صدر  �لفحم.  �أم  يف  �لدعوة 

و�لدر��صات، منها: �لقد�ض يف د�ئرة �حلدث، ومو�صوعة جرح 

�لفا�صل،  و�جلد�ر  و�الأق�صى،  �لقد�ض  و�نتفا�صة  �لنكبة، 

بل �إنقاذها من  وخطة خارطة �لطريق، وم�صتقبل �لقد�ض و�صمُ

�لتهويد، وخطة �النف�صال عن غزة.

اأ. حممود عواد: 

باحث متفرغ يف �صوؤون �لقد�ض و�لالهوت، ومدير �لدر��صات 

ق�صم  ورئي�ض  �الأردن،  يف  �لقد�ض  ل�صوؤون  �مللكية  �للجنة  يف 

يف  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  يف  و�لدولية  �لعربية  �ملنظمات 

�الأردن وع�صو �أمانة �رش �للجنة �لوطنية �الأردنية لليون�صكو. 

له ع�صويات يف عدد من �جلمعيات، وله �لعديد من �الأبحاث 

وفل�صطني،  �لقد�ض  حول  و�ملقاالت  و�لرتجمات  و�لدر��صات 

�ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  يف  �لقد�ض  منها:  موؤلفات  عدة  وله 

1947-1994، و�إقامة �لهيكل �ملزعوم: �إعالن �حلرب �لدينية، 

و�لقد�ض يف �أقو�ل �حل�صني و�حل�صن.

اأ. عبد اهلل كنعان:   

دم�صق.  جامعة  من  �حلقوق  خريج  كنعان  توفيق  �هلل  عبد 

من�صب  �صغل  حيث  �الإد�رية  �ملنا�صب  من  �لعديد  توىل 

ملدير  نائباً  �أ�صبح  ثم  �لعلمي،  �لبحث  جمل�ض  مكتب  مدير 

لالأمري.  م�صت�صار�ً  نّي  وعمُ طالل،  بن  �حل�صن  �الأمري  مكتب 

له ع�صويات يف كثري من �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات منها جلنة 

�خلريية  للهيئة  �لتنفيذية  و�للجنة  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إعمار 

الف�شل احلادي ع�شر: 

اجلـــمــعيــات التـي 

تعنى بـحفظ تـراث 

مـديــنــة الــقـــد�س 

فــي ظـــل التــزوير 

االإ�شـــرائـــــيــــلـــــي

الف�شل الثاين ع�شر: 

بيبليوغرافيا الرتاث 

الثــقــايف ملدينــة 

الــــقــــــــــــــــــــد�س

الف�شل الثالث ع�شر: 

الــقـــــد�س والــــدور 

املـــاأمــــــــــــــــــول

* املبحث االأول: الدور 
العربي واالإ�شــالمي 

يف احلفـــاظ علـى 

التــــراث الثقـــايف 

لــلـــقـــــــــــــــــد�س
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�الأردنية �لها�صمية. �صدر له �لعديد من �ملوؤلفات و�لكتابات 

�إ�رش�ئيلي، و�ال�صتيطان �ليهودي  منها: �لقد�ض من منظور 

يف مدينة �لقد�ض، و�أهمية �لقد�ض ودور �ملثقفني يف �ملحافظة 

عليها.

د. عبد اجلبار �شعيد:    

�أ�صتاذ م�صارك يف كلية �ل�رشيعة بجامعة قطر، و�الأمني �لعام 

لهيئة علماء فل�صطني يف �خلارج، حا�صل على �لدكتور�ه يف 

�لكرمي  �لقر�آن  جامعة  من  �حلديث  وعلوم  �ل�صنة  تخ�ص�ض 

1996، �صغل من�صب  و�لعلوم �الإ�صالمية يف �ل�صود�ن �صنة 

�الإ�صالمي،  للفكر  �لعاملي  للمعهد  �الأكاديي  �مل�صت�صار 

يف  �الأهلية  �لزرقاء  جامعة  يف  �إد�رية  منا�صب  عدة  وتوىل 

�الأردن. �صارك يف عدد من �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت، وله عدد من 

�الأبحاث �ملحكمة و�لدر��صات و�لكتب منها: �ختالط �لرو�ة 

�لثقات.

د. حممد اأكرم العدلوين:

�لعام  و�ملن�صق  �لدولية،  �لقد�ض  ملوؤ�ص�صة  �لعام  �الأمني 

على  حا�صل  �لقد�ض،  �أجل  من  �لعاملة  �ملوؤ�ص�صات  ل�صبكة 

�أمريكا  �إلينوي يف  �لدكتور�ه يف �الإد�رة �لرتبوية من جامعة 

�صنة 1990، وهو م�صت�صار وخبري �لتطوير �الإد�ري لوزير 

�لرتبية و�لتعليم يف قطر، �صغل من�صب مدير مركز �الأبحاث 

يف  للتدريب  �إتقان  مركز  عام  ومدير  �الإمار�ت،  يف  �لزر�عية 

و�ملوؤ�ص�صات،  �جلمعيات  من  عدد  يف  ع�صويات  له  لبنان. 

�حلادي  للقرن  �لفّعالة  �لقيادة  منها:  �ملوؤلفات  من  عدد  وله 

ت�صع  وكيف  �ملوؤ�ص�صي،  �لعمل  �إىل  ومدخل  و�لع�رشين، 

خطة ��صرت�تيجية.

* املبحث الثالث: دور 
موؤ�ش�شات املجتمع 

املدين يف حماية 

الرتاث احل�شــــــاري 

والثقايف للقــد�س

* املــبــحث الثانـي: 
دور الـعــلــمــــــــاء 

واالأكـادمييني يف 

احلفاظ على الرتاث 

الثقــايف للــقد�س
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مقدمة الكتاب

بعد نحو عام من �جلهد �ملتو��صل، ي�رشنا �أن نقدم للقارئ �لكرمي كتاب “در��صات يف 

�لرت�ث �لثقايف ملدينة �لقد�ض”؛ وهو كتاب ي�صدر مبنا�صبة �ختيار �لقد�ض عا�صمة للثقافة 

�لعربية �صنة 2009. 

�إىل تقدمي در��صات علمية ر�صينة ت�صلط �ل�صوء على هذه �ملدينة �لعربية  لقد �صعينا 

�مل�صلمة، وتر�ثها �لثقايف؛ وتك�صف بع�صاً من عطاء�تها، و�أدو�رها �حل�صارية، و�إجناز�ت 

�أبنائها. و�أردنا �أن نقدم �لوجه �جلميل للقد�ض يف �لوقت �لذي تتعر�ض فيه حلمالت �مل�صخ 

و�لت�صويه �ل�صهيوين، و�لعدو�ن على هويتها وتر�ثها و�أر�صها و�إن�صانها. كما حاولنا �أن 

ننبه �إىل �ملخاطر �لتي تتعر�ض لها �ملدينة ومقد�صاتها.

ي�صارك معنا يف �إعد�د هذ� �لكتاب نخبة متميزة من �الأ�صاتذة و�خلب�ء �ملتخ�ص�صني، 

�لذين يقدمون �أبحاثاً تر�ثية وتاريخية ومعمارية و�رشعية وتعليمية وقانونية...، ترثي 

�جلو�نب �لعلمية �ملختلفة �ملتعلقة بالقد�ض.

وهويتها  �لقد�ض  على  �ل�رش�ع  تاريخ  حول  بدر��صة  عمارة  حممد  �لدكتور  ويفتتح 

�حل�صارية، ويقدم �لدكتور حممد عي�صى �صاحلية )�لذي �نتقل �إىل رحمة �هلل بينما كان 

هذ� �لكتاب يعد للطباعة( بحثاً حول عدد من �الأعالم �ملقد�صية، كما يقدم بحثاً �آخر حول 

بديع  �لدكتور  �أما  للقد�ض،  و�حل�صاري  �لثقايف  �لرت�ث  على  �حلفاظ  يف  �لعثمانيني  دور 

�لدكتور  يتحدث  وبينما  �ملقد�صة.  للمدينة  �ملعمارية  �لهوية  على  �ل�صوء  في�صلط  �لعابد 

فادي  �الأ�صتاذ  يقدم  �ملدينة،  يف  �الإ�صالمي  �لوقف  موؤ�ص�صات  حول  �ل�صالحات  �صامي 

�لبلوي  �صامية در��صة عن �ملمتلكات و�الأوقاف �مل�صيحية فيها. وي�صلط �لدكتور �صالمة 

�ل�صوء على �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف �لقد�ض على مدى تاريخنا �الإ�صالمي؛ �أما 

يف  �لتعليمية  و�ملوؤ�ص�صات  �ملد�ر�ض  �أبرز  �لكرمي  للقارئ  فيو�صح  بكري�ت  ناجح  �لدكتور 

�لتي  �جلمعيات  على  جابر  �أبو  �إبر�هيم  �لدكتور  يركز  بينما  �لع�رشين؛  �لقرن  يف  �لقد�ض 

�إبر�هيم  �الأ�صتاذ  ويك�صف  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مو�جهة  يف  �ملدينة  تر�ث  بحفظ  تمُعنى 

عبد �لكرمي �لتوجهات و�ملمار�صات �ل�صهيونية جتاه �لقد�ض. �أما �لدكتور ريا�ض حمودة 

فيقدم در��صتني: �الأوىل قانونية حول �لرت�ث �لثقايف للقد�ض يف �ملعاهد�ت �لدولية، و�لثانية 

مقدمة الكتاب
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�لكتب  من  قائمة  عو�د  حممود  �الأ�صتاذ  يقدم  بينما  �لعاملية؛  �ملو�صوعات  يف  �لقد�ض  حول 

�لقد�ض  حول  بف�صل  �لكتاب  ويختتم  �لثقايف.  وتر�ثها  �لقد�ض  حول  �ملقرتحة  و�مل�صادر 

موؤ�ص�صات  ومن  و�الأكادييني،  �لعلماء  ومن  و�مل�صلمني،  �لعرب  من  �ملاأمول  و�لدور 

�ملجتمع �ملدين. وي�صارك يف كتابته �الأ�صتاذ عبد �هلل كنعان، و�لدكتور عبد �جلبار �صعيد، 

و�لدكتور حممد �أكرم �لعدلوين. 

�أن يكون هذ� �لكتاب قد قدم منظومة متكاملة من �الأبحاث و�لدر��صات  وناأمل بذلك 

و�إ�صافة  بالقد�ض وتر�ثها؛  �لباحثني و�ملهتمني  لكافة  مهماً  ت�صكل مرجعاً  �أن  �لتي يكن 

نوعية ملكتبات �جلامعات وموؤ�ص�صات �لدر��صات  وطلبة �لعلم.

و�أخري�ً، فال بّد من تقدمي �ل�صكر لالإخوة يف �حلملة �الأهلية للقد�ض عا�صمة للثقافة على 

دعمهم وت�صجيعهم، كما ال بّد من تقدمي �ل�صكر مل�صاعدي �لتحرير من فريق �لعمل مبركز 

عوناً  كانت  �لتي  �صبّاغ  ليلى  �لباحثة  وخ�صو�صاً  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة 

رئي�صياً ومميز�ً.

و�حلمد هلل رب �لعاملني

�ملحرر         

    د. حم�صن حممد �صالح
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د. حممد عمارة

القد�س ال�شريف: �شراع له تاريخ

�لقد�ض يف �لروؤية �الإ�صالمية، لي�صت جمرد �أر�ض حمتلة ومدينة مغت�صبة... و�إمنا هي، 

مع ذلك وفوقه وقبله وبعده، جزء من �لعقيدة �لدينية �الإ�صالمية، ف�صالً عن �حل�صارة 

�ملكي عندما  بينها وبني �حلرم  �لكرمي  �لقر�آن  و�لتاريخ... ذلك الأنها حرم مقد�ض، ربط 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  :ٱ  حتدث عن معجزة �الإ�رش�ء و�ملعر�ج: 

 Zٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
)�صورة �الإ�رش�ء: �آية 1(.

فهي يف �لدين و�لعقيدة �أوىل �لقبلتني وثالث �حلرمني، وحرمها مع �حلرم �ملكي و�حلرم 

�ملدين يثلون �مل�صاجد �لثالثة �لتي تنفرد ب�صّد �لرِّحال لل�صالة فيها... ورباطها �ملقد�ض 

�رتبطت  عندما  �لو�حد،  �الإلهي  �لدين  وحدة  لعقيدة  �ملج�صد  �لرمز  هو  �ملكي  �حلرم  مع 

�لقبلة �خلامتة )�حلرم �ملكي( بقبلة �لنبو�ت �ل�صابقة )�حلرم �لقد�صي �ل�رشيف(.

�مل�صلمون  عاملها  عندما  �ل�رشيف  �لقد�صي  للحرم  �ملقد�صة  �ملكانة  هذه  جتلّت  ولقد 

على مّر �لتاريخ معاملة “�حلرم”، �لذي ال يجوز فيه �لقتال؛ فاحلرم �ملدين فمُتح بالقر�آن، 

و�حلرم �ملكي فمُتح �صلماً، حتى لقد دخله �لر�صول �لفاحت �صلى �هلل عليه و�صلم، يوم �لفتح 

�مل�صلمون على فتحه  �لقد�صي حر�ض  على ر�حلته، �صكر�ً هلل... و�حلرم  �صاجد�ً  �الأكب، 

ر�صي  �خلطاب  بن  عمر  �لفاروق  �لثاين  �لر��صد  مفاتيحه  فت�صلم  وجاء  و�صلحاً،  �صلماً 

�الأيوبي  �لدين  �صالح  �ل�صنة  هذه  على  �صار  ولقد  )40ق.هـ-23هـ/584-644م(.  عنه  �هلل 

)532-589هـ/1137-1193م( عندما ��صرتد �ملدينة من �ل�صليبيني �صنة 583هـ/1187م... 

بعد ما يقرب من ت�صعني عاماً �حتكروها فيها و�نتهكو� حرمتها وقد�صيتها.

�ل�صليبي و�ل�رشق  �لغرب  �ل�رش�ع بني  �ل�رشيف، على مّر تاريخ  �لقد�ض  ولقد كانت 

�لعماد  �ل�صاعر  �إن  حتى  �النت�صار�ت...  بو�بة  وهي  �ل�رش�ع،  هذ�  رمز  هي  �الإ�صالمي، 

هذ�  ��صرت�تيجية  حقائق  من  �حلقيقة  هذه  خل�ض  )519-597هـ/1125-1201م(  �لكاتب 

�ل�رش�ع، عندما قال ل�صالح �لدين �الأيوبي:
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وَهـيَّْجـَت للبيت �ملـقـد�ض لوعــة     يـطول بها مـنه �إليـك �ملت�صــّوق

غلق هو �لبيت �إن تفتحه و�هلل فاعل     فما بعده باب من �ل�صام ممُ

�ال�صتعمار  من  15هـ/636م  �صنة  �لقد�ض  حررو�  عندما  �مل�صلمون،  حر�ض  ولقد 

�لروماين �لذي د�م ب�صعة قرون، على �أن يكون ��صمها عنو�ناً على قد��صتها وقد�صيتها، 

حر�صو�  كما  �ل�رشيف”...  �لقد�صي  �ل�رشيف” و“�حلرم  “�لقد�ض” و“�لقد�ض  ف�صّموها 

�إ�صاعة  على  ومقد�صاتهم(  )عقائدهم  باالآخرين  باالعرت�ف  تّفرد  �لذي  �إ�صالمهم،  بحكم 

�أ�صحاب  لكل  وقد�صياً  مقد�صاً  حرماً  فجعلوها  �ملقد�صات...  �أ�صحاب  كل  بني  قد�صيتها 

�جلميع،  مل�صلحة  �ل�صمان  هي  �الإ�صالمية  �ل�صلطة  كانت  لقد  حتى  �ل�صماوية،  �لديانات 

�لرومان لوثنيتهم عندما كانو� وثنيني، وملذهبهم  فلم حتتكرها لالإ�صالم، كما �حتكرها 

�الحتالل  �إبان  �لكاثوليك  �ل�صليبيون  �حتكرها  وكما  تن�رشو�...  عندما  �لن�رش�ين 

�ل�صليبي... وكما يحتكرها �ليهود ويهّودونها هذه �الأيام.

وبحماية  باالآخرين،  باالعرت�ف  و�متازت  ومتيزت  �الإ�صالمية  �لعقيدة  تفردت  ولقد 

للن�صارى، يف عهده مع  �هلل عليه و�صلم  �هلل �صلى  ر�صول  تعّهد  من  �نطالقاً  مقد�صاتهم؛ 

ن�صارى جنر�ن �صنة 10هـ/631م بحمايتهم وحماية مقد�صاتهم، �إذ جاء يف ر�صالته �إليهم: 

وعن كنائ�صهم وِبيَِعهم وبيوت �صلو�تهم، ومو��صع  عنهم،  و�أذّب  جانبهم  �أحمي  “و�أن 
مبا  كانو�...  �أين  ودينهم،  ملتهم  �أحر�ض  و�أن  كانو�...  حيث  �ل�صياح،  ومو�طن  �لرهبان، 

.
�أحفظ به نف�صي وخا�صتي و�أهل �الإ�صالم من ملتي”1

�ملقد�صات، فلقد  �أ�صحاب  �لقد�ض بني كل  �الإ�صالم و�مل�صلمون قد�صية  �أ�صاع  ثّم  ومن 

�لقد�ض والحتكارها،  لغزو  �ملنطلق  �ليهودية هي  �أو  �لغربية  �لن�رش�نية  �الأ�صاطري  كانت 

�لتي  هي  �ل�صليبي  �لتع�ّصب  فاأ�صاطري  �الأبد�ن.  منها  تق�صعر  �لتي  و�ملجازر  باالإبادة 

�الأطماع  لتغليف   )1099-1088( Pope Urban II �لثاين  �أوربان  �لذهبي  �لبابا  دفعت 

مبدينة  �الأوروبيني  �الإقطاع  �أمر�ء  يف  فخطب  �لالهوتية؛  باالأ�صاطري  �ال�صتعمارية 

للميالد، مفتتحاً قرنني من �حلروب   1095 Clermont بجنوب فرن�صا �صنة  كلريمونت 

�ل�صليبية، يف �لفرتة 489-690هـ/1096-1291م، �صّد �الإ�صالم و�أمته وح�صارته فقال: 

يا من كنتم ل�صو�صاً كونو� �ليوم جنود�ً...! لقد �آن �لزمان �لذي فيه حتّولون 

�صّد  بع�صكم  ت�صتخدمونها  �الآن  حلد  �أنتم  �لتي  �الأ�صلحة  تلك  �الإ�صالم  �صّد 

بع�ض، فاحلرب �ملقد�صة �ملعتمدة �الآن... هي... يف حّق �هلل عينه... ولي�صت هي 

وخز�ينها  غناها  مع  بجملتها،  �آ�صيا  �أقاليم  هي  بل  و�حدة...  مدينة  الكت�صاب 

�لعدية �الإح�صاء.
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�أيادي  من  �ملقد�صة  �الأر��صي  وخلّ�صو�  �ملقد�ض،  �لقب  حمجة  فاتخذو� 

�لتور�ة-  �ألفاظ  -ح�صب  �الأر�ض  فهذه  لذو�تكم،  �ملكوها  و�أنتم  �ملختل�صني، 

و�الأمكنة  �ملذكورة  �الأر�ض  قطب  هي  �أور�صليم  ومدينة  وع�صالً...  لبناً  تفي�ض 

�ملخ�صبة �مل�صابهة فردو�صاً �صماوياً...

�إذهبو� وحاربو� �لببر ]يق�صد �مل�صلمني![ لتخلي�ض �الأر��صي �ملقد�صة من 

]�أي مفاتيح �جلنة  ��صتيالئهم... �م�صو� مت�صلحني ب�صيف مفاتيحي �لبطر�صية 

و�كت�صبو� بها لذو�تكم خز�ين �ملكافاآت �ل�صماوية �الأبدية.  �لتي �صنعها �لبابا![ 

فاإذ� �أنتم �نت�رشمت على �أعد�ئكم، فامللك �ل�رشقي يكون لكم ق�صماً ومري�ثاً. 

وهذ� هو �حلني �لذي فيه �أنتم تفدون عن كرثة �الغت�صابات �لتي مار�صتموها 

.
2

عدو�ناً، من حيث �أنكم �صبغتم �أيديكم بالدم ظلماً، فاغ�صلوها بدم غري �ملوؤمنني!!

�أبادو�  492هـ/1099م  وعندما �قتحمت �جليو�ض �ل�صليبية يومئذ مدينة �لقد�ض �صنة 

جميع من فيها من �مل�صلمني، ومعهم �ليهود، بالقتل و�لذبح و�حلرق... حتى �لذين �حتمو� 

مب�صجد عمر )�جلامع �لقبلي( ذبحهم �ل�صليبيون يف �مل�صجد حتى حتّول �مل�صجد �إىل بحر 

من �لدماء! وح�صب عبارة �صاحب حرب �ل�صليب:

بحّد  و�أبادو�  �ملذكور،  �جلامع  دخلو�  قد  وم�صاة-  -خيّالة  �ل�صليبيني  فاإنَّ 

�ل�صيف كّل �ملوجودين هناك، حتى ��صتوعب �جلامع من �لدم بحر�ً متموجاً، عال 

م �خليل!. مُ �إىل حّد �لركب، بل �إىل جلمُ

وملا حّل �مل�صاء، �ندفع �ل�صليبيون يبكون من فرط �ل�صحك بعد �أن �أتو� على 

نبيذ �ملعا�رش �إىل كني�صة �لقيامة، وو�صعو� �أكفهم �لغارقة يف �لدماء على جدر�نها 

ورددو� �ل�صلو�ت... ثّم كتبو� �إىل �لبابا فقالو� له: يا ليتك كنت معنا لت�صهد خيولنا 

.
وهي ت�صبح يف دماء �لكفار ]�أي �مل�صلمني![3

وحتى كبار رجال �لدين �صاركو� يف �ملذبحة، ليتقربو� �إىل ربهم بذبح �مل�صلمني!! ولقد 

نقلت �مل�صت�رشقة �الأملانية �لدكتورة زيجريد هونكة Sigrid Hunke )1913-1999( عن 

�ملوؤرخ �الأوروبي مي�صائيل در�صرير كيف:

كان �لبطريرك نف�صه يعدو يف �أزقة بيت �ملقد�ض، و�صيفه يقطر دماً، حا�صد�ً 

به كل من وجده يف طريقه، ومل يتوقف حتى بلغ كني�صة �لقيامة وقب �مل�صيح، 

فاأخذ يف غ�صل يديه تخل�صاً من �لدماء �لال�صقة بها، مردد�ً �ملزمور �لتايل: “يفرح 
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�لنا�ض:  فيقول  بدمهم،  �أقد�مهم  ويغ�صلون  �الأ�رش�ر،  عقاب  يرون  حني  �الأبر�ر 

حقاً �إن لل�صديق مكافاأة، و�إن يف �الأر�ض �إلهاً يق�صي” ]�ملزمور 58: 10-11[ ثّم 

�أخذ يف �أد�ء �لقد��ض قائالً: �إنه مل يتقدم يف حياته للرب باأي قربان �أعظم من ذلك 

.
4
لري�صى �لرب!!

هكذ� بد�أت �الأ�صاطري �لن�رش�نية �لغربية حول �لقد�ض، وهكذ� و�صعها �ل�صليبيون يف 

�ملمار�صة و�لتطبيق.

كولومبو�ض  كري�صتوفر  دفعت  �لتي  هي  �لغربية  �لن�رش�نية  �الأ�صاطري  وهذه 

�ل�رشق  يف  �ل�صليبية  �حلمالت  هزية  بعد   ،)1506-1451( Christopher Columbus

وعقب جناح �ل�صليبيني يف �إ�صقاط غرناطة يف كانون �لثاين/ يناير 1492، �إىل �أن ي�صعى �إىل 

�لقيام بغزوة �صليبية جديدة، يعيد بها �ختطاف �لقد�ض من �الإ�صالم و�مل�صلمني. فكتب �إىل 

 )1504-1474( Isabella و�إيز�بيال )1479-1516( Ferdinand  ملكي �إ�صبانيا؛ فرديناند

يعلمهم باأن هدفه هو “�لعثور على �لذهب بكميات كبرية، حتى يت�صنى للملكني �أن يفتحا 

�لتي �صيدّرها  �ملغامن  �أن كل  �أعلنتمُ ل�صموكما  �ملقد�صة خالل ثالث �صنو�ت... فقد  �لديار 

م�رشوعي هذ� �صوف تنفق على فتح �لقد�ض. وقد �بت�صمتما يا �صاحب �جلاللة وقلتما: 

.
�إنَّ ذلك ي�رشكما”5

ويف ر�صالة ثانية حتدث كولومبو�ض �إىل ملكي �إ�صبانيا عن �أن هدف حياته وم�صاريعه 

ورحالته هو جتهيز حملة �صليبية الإعادة �لقد�ض �إىل �لكني�صة �لكاثوليكية، فقال: 

لقد مكثت يف بالطكم �صبعة �أعو�م مناق�صاً هذ� �الأمر مع �لعديد من �لرجال... 

مدينة  ال�صتعادة  �صليبية  بحملة  �لقيام  �أمر  باأن  نوؤمن  �أن  علينا  فيجب  ولهذ� 

�ملخل�ض،  �مل�صيح  ي�صوع  به  قال  لقد  بالفعل...  يتحقق  �صوف  �أمر  لهو  �لقد�ض، 

وذكره من قبل عب ر�صالة �ملقد�صني...

لقد ذكر �لكاردينال “بيري” �لكثري عن نهاية �مل�صلمني، كما �أن �الأب “يو�قيم 

�ملقد�ض  �ل�رشيح  بناء  باإعادة  �صيقوم  �لذي  �ل�صخ�ض  �أن  ذكر  قد  �لفيوري” 

فلتكونو�  �إ�صبانيا...  من  يخرج  �صوف  بالقد�ض،  �صهيون  جبل  فوق  للم�صيح، 

و�ثقني من �إحر�ز �لن�رش يف م�صاألة ��صتعادة �ل�رشيح �ملقد�ض ومدينة �لقد�ض �إىل 

.
6
�أح�صان �لكني�صة �لكاثوليكية!
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كر�صتوفر  بها  �آمن  كما  �لقد�ض،  حول  �لغربية،  �لن�رش�نية  �الأ�صاطري  هي  تلك 

كولومبو�ض، �لذي ما نز�ل ندّر�صه الأبنائنا يف �ملد�ر�ض باعتباره من عظماء �مل�صتك�صفني 

�جلغر�فيني!!.

الختطاف  �ملحركة  �الأ�صاطري  هذه  �إىل  �ليهودي  �لبعد  �لبوت�صتانتية  �أدخلت  ولقد 

�لقد�ض وفل�صطني وذلك عندما �أ�صدر مارتن لوثر Martin Luther )1483-1546( كتابه 

“�مل�صيح يهودياً” �صنة 1523، وقال فيه: “�إن �لروح �لقد�ض �أنزل كل �أ�صفار �لكتاب �ملقد�ض 
عن طريق �ليهود وحدهم. �إن �ليهود هم �أبناء �هلل، ونحن �ل�صيوف و�لغرباء، ولذلك فاإن 

.
7
علينا �أن نر�صى باأن نكون كالكالب �لتي تاأكل مما يت�صاقط من فتات مائدة �أ�صيادها”!

ثالثة  هي  مبادئ،  ثالثة  �مل�صيحية  �لعقيدة  �صميم  �إىل  �لبوت�صتانتينية  �أدخلت  ولقد 

�أ�صاطري، دجمت �لبعد �ليهودي يف �لبعد �لن�رش�ين �إز�ء ق�صية �لقد�ض وفل�صطني... وهذه 

�الأ�صاطري” هي:  - “�ملبادئ 

�أوالً: �أن �ليهود هم �أبناء �هلل و�صعبه �ملختار.

ثانياً: �أن ثمة ميثاقاً �إلهياً يربط �ليهود باالأر�ض �ملقد�صة يف فل�صطني.

ثالثاً: ربط �الإيان �مل�صيحي بعودة �مل�صيح بقيام دولة �صهيون.

�ل�صهيونية”   - “�مل�صيحية  تيار  �أثمرت  �لتي  هي  �الأ�صاطري”   - “�ملبادئ  وهذه 

مع  �رش�كتها  يف  �ل�صهيونية  �حلركة  ��صتغلته  �لذي  �لتيار  ذلك  �لغربية،  �حل�صارة  يف 

عندما   Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  عنه  قال  و�لذي  �لغربية،  �الإمبيالية 

كان �صفري�ً للكيان �ل�صهيوين يف �الأمم �ملتحدة، يف خطابه �أمام �جلمعية �لعامة، يف �صباط/ 

فب�ير 1985:

�أّثرت  و�الأمريكان-  �الإجنليز  -من  �ل�صهيونيني  �مل�صيحيني  كتابات  �إن 

جـورج  لـويـد  مثـل  تـاريـخـيـني،  قـادة  تفكيـر  علـى  مبـا�صـرة  ب�صـورة 

ويل�صون  وودرو   ،]Arthur Balfour[ بلفور  و�آرثر   ،]Lloyd George[

]Woodrow Wilson[ يف مطلع �لقرن �لع�رشين.

�لرجال،  هوؤالء  خيال  �صعلة  �أ�صاء  �مل�صيح[  ]عودة  �لعظيم  �للقاء  حلم  �إن 

�لدولة  الإحياء  و�لدولية  �ل�صيا�صية  �لقو�عد  �إر�صاء  يف  رئي�صياً  دور�ً  لعبو�  �لذين 

.
8
�ليهودية... لقد تفجر �حللم �ليهودي من خالل �مل�صيحيني �ل�صهيونيني!
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حتالفت  �صهيونياً،   - م�صيحياً  تيار�ً  �لغربية  �مل�صيحية  �الأ�صاطري  غدت  وهكذ� 

 - “�ل�صليبية  �ل�رش�كة  �أطماع  لتحقيق  �إياه  م�صتغلة  �حلديثة،  �ل�صهيونية  �حلركة  معه 

�ل�صهيونية” �صّد �لقد�ض وفل�صطني!.

بونابرت  نابليون  قادها  �لتي  �حلديثة  �لغربية  �ال�صتعمارية  �لغزوة  مطالع  ومع 

1213هـ/1798م؛  �صنة  و�ل�رشق  م�رش  على   ،)1821-1769( Napoleon Bonaparte

رمى بونابرت حبال �ل�رش�كة لالأقليات �ليهودية، لتكون عوناً له على �إقامة �إمب�طوريته 

فل�صطني.  �أر�ض  يف  حر��صة  ككالب  زرعهم  مقابل  �الإ�صالمي،  �ل�رشق  يف  �ال�صتعمارية 

ولذلك �أ�صدر وهو على �أ�صو�ر عكا �صنة 1799، ند�ءه لهوؤالء �ليهود، و�لذي قال فيه:

�أيها �ل�صعب �لفريد! �إن فرن�صا تقدم لكم يدها �الآن، حاملة �إرث �إ�رش�ئيل... �إن 

�جلي�ض �لذي �أر�صلتني �لعناية �الإلهية به... قد �ختار �لقد�ض مقر�ً لقيادته، وخالل 

ب�صعة �أيام �صينتقل �إىل دم�صق �لتي ��صتهانت طويالً مبدينة د�ود، و�أذلتها!...

يا ورثة فل�صطني �ل�رشعيني! �إن �الأمة �لفرن�صية، تدعوكم �إىل �إرثكم، ب�صمانها 

.
9
وتاأييدها �صّد كّل �لدخالء!

�مل�رشية  �لثور�ت  لهيب  يف  �ال�صتعمارية  �أحالمه  وتبخر  بونابرت  هزية  وبعد 

ال�صتعمار  �لغربي  �مل�رشوع  قيادة  �الإجنليزي  �ال�صتعمار  ت�صلم  ت�صحياتها،  وحر�رة 

�ل�رشق �الإ�صالمي، و�ختطاف �لقد�ض... مغلفاً تلك �الأطماع �الإمبيالية باالأ�صاطري �لدينية 

و�الأوهام �لالهوتية، �لتي ��صتخدمت مبثابة “�لعقيدة �لقتالية” يف �ل�رش�ع �لتاريخي بني 

�لغرب و�الإ�صالم.

 Joanna كارتر�يت  و�إبنزر  �أجنليكانيان، هما جو�نا  1649 قدم الهوتيان  ففي   .1

�رش�كة  الإقامة  �الإجنليزية،  �حلكومة  �إىل  ند�ء   ،and Ebenezer Cartwright

يكون  كي  وذلك  وفل�صطني؛  �لقد�ض  على  �ال�صتيالء  م�رشوع  يف  �ليهود  مع 

للبوت�صتانت �الإجنليز و�لهولنديني “�رشف نقل �ليهود �إىل �الأر�ض �لتي وعد �هلل 

.
10

بها �أجد�دهم �إبر�هيم و�إ�صحاق ويعقوب، ومنحهم �إياها �إرثاً �أبدياً”!

ويف �صنة 1938، �أن�صاأت �إجنلرت� �أول قن�صلية �إجنليزية يف �لقد�ض، وعينت ق�صي�صاً   .2

بروت�صتانتياً نائباً لقن�صلها فيها!.
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ويف �صنة 1839 ن�رش �للورد �الإجنليزي �أنتوين �آ�صلي كوبر )�إيرل �صافت�صبي(    .3

 Anthony Ashley-Cooper (Earl of Shaftesbury) )1801-1885( در��صته 

�لتي يقول فيها:

“�إن �ليهود هم �الأمل يف جتدد �مل�صيحية، وعودة �مل�صيح ثانية” ليحكم �لعامل �ألف 
�صنة �صعيدة!.

�خلارجية  وزير  �إىل  �الإجنليزية  �لبحرية  �صكرتري  �أر�صل   1839 �صنة  ويف   .4

�أوروبا  دعوة  فيها  يقرتح  ر�صالة   )1865-1784( Palmerston باملر�صتون

�إىل  �ليهود  و�إعادة  Cyrus )557-528ق.م(،  قور�ض  �لفار�صي  بامللك  لالقتد�ء 

فل�صطني، كما �صبق و�أعادهم قور�ض من �ل�صبي �لقدمي!.

من  باملر�صتون”  “�للورد  �الإجنليزي  �خلارجية  وزير  طلب   1840 �صنة  ويف   .5

�إىل فل�صطني،  �ليهود  �صفريه يف �الآ�صتانة �ل�صعي لدى �ل�صلطان �لعثماين الإعادة 

ليكونو� حاجز�ً �صّد جتديد وحدة �ل�رشق، �لتي كان يعمل لها حممد علي با�صا 

“ويكون  باملر�صتون:  مذكرة  يف  وجاء  )1184-1265هـ/1770-1849م(،  �لكبري 

�إىل فل�صطني...  �أن ي�صجع �ليهود على �لعودة  من م�صلحة �ل�صلطان �لو��صحة، 

.
11

ليكونو� حجر عرثة يف �صبيل �أي �أهد�ف تخطر ببال حممد علي �أو من يخلفه”!

لندن  موؤمتر  �إىل  برناجماً  �صافت�صبي  �الإجنليزي  �للورد  قدم   1840 �صنة  ويف   .6

بال  ل�صعب  �صعب  بال  “�أر�ض  قاعدة:  على  فل�صطني،  يف  �ليهود  توطني  ب�صاأن 

�أر�ض”!، وهي �لقاعدة �لتي تبنتها �ل�رش�كة “�ل�صليبية - �ل�صهيونية” الغت�صاب 

�لقد�ض وفل�صطني.

ويف �صنة 1844 �ألف �لبملان �الإجنليزي جلنة “�إعادة �أمة �ليهود �إىل فل�صطني”!.  .7

 William Hechler ه�صلر  وليم  �الإجنليزي  �لق�ض  ذهب   1882 �صنة  ويف   .8

(1845-1931) �إىل �ل�صلطان عبد �حلميد �لثاين )1258-1336هـ/1842-1918م( 

يف �لق�صطنطينية، حماوالً �إقناعه بت�صهيل هجرة �ليهود �إىل فل�صطني.

ِقَد يف �إجنلرت� �ملوؤمتر �الأول لرجال �لدين �مل�صيحيني،  ويف �ل�صنة نف�صها 1882 عمُ  .9

من �أجل “�إيجاد حّل للم�صاألة �ليهودية”!.

ويف �صنة 1894 �صدر كتاب �لديبلوما�صي �الإجنليزي، �لق�ض وليم ه�صلر: “�إعادة   .10

�ليهود �إىل فل�صطني” تنفيذ�ً للنبوء�ت �لدينية!.
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�خلارجية  وزير   ،)1930-1848( بلفور  �آرثر  من  وعد  �صدر   1917/11/2 ويف   .11

 Edmond روت�صيلد  �إدموند  �للورد  �ل�صهيوين  �ملليونري  �إىل  �الإجنليزي 

�أر�ض  على  �ليهودي  �لقومي  �لوطن  باإقامة   )1934-1845( Rothschild

و�لتطبيق.  �ملمار�صة  يف  �لبيطاين  �النتد�ب  و�صعه  �لذي  �لوعد  وهو  فل�صطني، 

 Allenby فدخل �جلي�ض �الإجنليزي �إىل �لقد�ض �صنة 1917 بقيادة �جلرن�ل �للنبي

)1861-1936(، ويومها قال كلمته �ل�صهرية: “�ليوم �نتهت �حلروب �ل�صليبية”!.

“كاريكاتورياً” موحياً...  ر�صماً  “بن�صن” �الإجنليزية  جملة  يومها  ن�رشت  وقد 

�الأ�صد( قلب  )ريت�صارد  �الأول  ريت�صارد  �الإجنليزي  �ل�صليبي  �مللك  فيه  ظهر 

“�أخري�ً  يقول  وهو   )1199-1157( Richard I (Richard the Lion-Heart)

رِّكت”  و“حمُ �لبوت�صتانتية  �لدينية  �الأ�صاطري  لِّفت”  “غمُ وهكذ�  حلمي”!.  حتقق 

�الأطماع �الإمبيالية يف �ختطاف �لقد�ض وفل�صطني.

ثم جاء �لدور �الأمريكي، �لو�رث لالإمب�طوريات �ال�صتعمارية �لغربية �لقدية، فاأقام 

�ل�صهيوين، �نطالقاً من �الأ�صاطري �لبوت�صتانتية: �مل�رشوع  “تو�أمة” مع 

و�أبادو�  �أمريكا،  ��صتعمرو�  �لذين  �ملوؤ�ص�صون(  )�الآباء  �لبي�ض  فامل�صتوطنون   .1

�لهنود �حلمر؛ قد �عتبو� �أنف�صهم بعثاً لبني �إ�رش�ئيل عند خروجهم من م�رش �إىل 

�أر�ض كنعان. فامللك جيم�ض �الأول James I )1566-1625( ملك �إجنلرت�، �لذين 

�جلديدة”  “كنعان  �إىل  خرجو�  و�أنهم  “فرعون”،  �عتبوه  بالده،  من  خرجو� 

بال  �أر�ض  �إىل  ذهبو�  �ملختار...  �هلل  �صعب  ثم-  -من  فهم  �جلديدة”؛  و“�لقد�ض 

�صعب لتكون وطناً ل�صعب بال �أر�ض!.

غزوها  �لتي  �لبالد  بقاع  على  �لبوت�صتانت  �مل�صتوطنون  هوؤالء  �أطلق  ولقد   .2

�أ�صماء  مو�ليدهم  على  �أطلقو�  كما  و“كنعان”.  “حبون”  مثل  عب�نية،  �أ�صماء 

عب�نية، مثل “�أبر�هام” و“�صارة” و“�ألعازر”، وفر�صو� تعليم �للغة �لعبية يف 

 Harvard مد�ر�صهم وجامعاتهم، حتى �إن �أول دكتور�ة منحتها جامعة هارفرد

University �صنة 1642 كان عنو�نها “�لعبية هي �للغة �الأم”!. و�أول كتاب �صدر 

يف �أمريكا هو “�صفر �ملز�مري”، و�أول جملة �صدرت حملت عنو�ن “�ليهودي”!. 

كما �أطلقو� على نهر كولور�دو �ال�صم �لتور�تي �لقدمي “با�صان”! و�صمحو� ببناء 

�ملعابد �ليهودية يف �أمريكا هذه قبل �ل�صماح ببناء كنائ�ض �لكاثوليك!.
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وهكذ� متت “تو�أمة” �أمريكا مع بني �إ�رش�ئيل، وتاأ�ص�صت �لدولة �لد�عمة لالإحياء 

�ليهودي و�ل�صهيوين يف �لقد�ض وفل�صطني!.

“�أطفال  �أنف�صهم  �صمو�  �لذين  �الأمريكان،  وبني  �ملناخ...  هذ�  يف  ت�صّكلت  ولقد   .3

�إ�رش�ئيل” Children of Israel، �أ�صاطري �مل�صيحية �ل�صهيونية، �لتي توؤمن باأن 

جميء �مل�صيح يجب �أن ينتظر عودة �لدولة �ليهودية، ومن ثم عملو� على ذلك منذ 

فجر تاأ�صي�صهم لهذ� �لبلد )�أمريكا(.

 ،)1844-1805( Joseph Smith �صميث  جوزيف  �الأمريكي  �لق�ض  تبنى  ولقد   .4

موؤ�ص�ض �لكني�صة �ملورمونية، نظرية �لبعث �ليهودي يف فل�صطني، وحلق به كوكبة 

 Cyrus Scofield من �أملع �لالهوتيني �الإجنيليني، من مثل �صايرو�ض �صكوفيلد

ووليام بالك�صتون William Blackstone )1841-1935( ووردر جري�صون، 

و�لذين عملو� على بناء �مل�صتوطنات �ليهودية يف �أر�ض فل�صطني!.

�الآن  حتى  �مل�صتمرة  “�إ�رش�ئيل”،  �أجل  من  �لعبية  �لبعثة  بالك�صتون  �أن�صاأ  كما   .5

 Lobby “�لزمالة �لي�صوعية �الأمريكية”، و�لتي متثل نو�ة جهاز �ل�صغط  با�صم 

�ل�صهيوين يف �أمريكا.

  )1826-1735( John Adams ويف �صنة 1818 طالب �لرئي�ض �الأمريكي جون �آدمز  .6

با�صتعادة �ليهود لفل�صطني، و�إقامة حكومة يهودية م�صتقلة فيها!.

�إىل  �أوىل �لبعثات �ال�صتيطانية  �أر�صلت �لبوت�صتانتية �الأمريكية   1866 ويف �صنة   .7

�أر�ض فل�صطني، يقودها �لق�ض �آدم ومعه 150 ق�صي�صاً �أمريكياً. ويف �ل�صنة �لتالية 

1867 قامت على �أر�ض فل�صطني �أوىل �مل�صتوطنات �الأمريكية، مب�صاركة �صبعني 

�صخ�صية دينية، من �مل�صيحيني �ل�صهاينة!.

�لالهوتي  بالتنظري  بالك�صتون  وليام  �الأمريكي  �لق�ض  قام   1878 �صنة  ويف   .8

كتابه  يف  وذلك  وفل�صطني،  �لقد�ض  والغت�صاب  �ل�صهيونية”،   - “للم�صيحية 
“�مل�صيح �آت”، وهو �لكتاب �لذي ترجم �إىل �أربعني لغة، و�أ�صبح �الأكرث �نت�صار�ً يف 

�لقرن 19 ميالدي بعد �لكتاب �ملقد�ض!.

�صعب  بال  “�أر�ض  �صعار:  رفع   1888 �صنة  فل�صطني  بالك�صتون  ز�ر  وعندما 

�ل�صهيوين  �ملوؤمتر  �نعقاد  من  �صنو�ت  ت�صع  قبل  وذلك  �أر�ض”!،  بال  ل�صعب 
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لكتابه   )1904-1860( Theodor Herzl هرتزل تيودور  تاأليف  وقبل  �الأول، 

�أن �مل�صيحية �ل�صهيونية - �لبوت�صتانتية  �أي   .1896 �صنة  �ليهودية”  “�لدولة 
�أر�ض فل�صطني حتى قبل  هي �لتي �بتد�أت �لت�صويق للم�رشوع �ل�صهيوين على 

�أن يتبناه �ليهود!.

�ل�صهيوين،  �مل�رشوع  �أ�صبح  �لبوت�صتانتية  �لدينية  �الأ�صاطري  من  و�نطالقاً   .9

كياناً  ولي�ض  ي�صوع”،   - “�لرب  لعودة  يهد  �إلهياً،  جتلياً  “�إ�رش�ئيل”،  وكيانه 

�صيا�صياً يحا�صب كما حتا�صب �لدول، ويخ�صع مثلها للقانون! ولقد عب �لق�ض 

�الأمريكي و�لرت ريجانز Walter Riggans عن هذه �لنظرية �لالهوتية بقوله:

�إن �ل�صهيونية �لتور�تية، �لتي هي بالتاأكيد �أمنية كل م�صيحي، تتعلق ب�صكل 

�مل�صيحية،  �لروؤية  خالل  من  �ل�صهيونية،  تفهم  ولذلك  وباأهد�فه،  باهلل  �أ�صا�صي 

دولة  و�إن  �ل�صيا�صة،  من  جزء�ً  ولي�صت  �لديني،  �لالهوت  من  جزء  �أنها  على 

�ليهودي، ومن خالل  �ل�صعب  �أجل  �هلل من  يفعله  ملا  �لبد�ية  �إ�رش�ئيل هي جمرد 

�ل�صعب �ليهودي. �إن من و�جب �مل�صيحيني دعم �إ�رش�ئيل و�صيا�صتها، باعتبارها 

�إ�صارة �إلهية لرحمة �هلل، و��صتجابة الإر�دته، على �أنها ت�صكل �إ�صارة تور�تية باأن 

.
12

�هلل من�صغل جد�ً يف ق�صايا هذ� �لعامل!

�اللتز�م  كان  و�إمبيالية،  �صيا�صة  جمرد  ولي�ض  والهوت،  دين  �الأمر  والأن   .10

�الأمريكي نحو “�إ�رش�ئيل”، بكل �ل�صبل... من �ملال... �إىل �ل�صالح... �إىل �لنفوذ... 

�إىل �لفيتو، على �لنحو �لذي ي�صتغربه �لذين ال يعلمون!!. كما كان �ل�صغط على 

�صناع �لقر�ر لو�صع هذ� �لدين -�مل�صيحي �ل�صهيوين- يف �ملمار�صة و�لتطبيق.

�صخ�صية   413 توقيعات  بجمع  قام   ،1891 �صنة  يف  بالك�صتون،  وليام  فالق�ض 

م�صيحية ويهودية على مذكرة تطلب من �لرئي�ض �الأمريكي بنجامني هاري�صون 

 Benjamin Harrison )1833-1901( عقد موؤمتر دويل من �أجل �إعادة �ليهود 

 John روكفلر  جون  �ملذكرة  هذه  على  وقعو�  �لذين  بني  ومن  فل�صطني.  �إىل 

 William Rockefeller روكفلر  ووليام   ،)1937-1839( Rockefeller

.
13

)1922-1841(

 )1924-1856( ويل�صون  وودرو  �الأمريكي  �لرئي�ض  �أعلن  1918م  �صنة  ويف   .11

�أمريكا  �صادقت  ثم   ،Balfour Declaration بلفور  وعد  بتنفيذ  �أمريكا  �لتز�م 

على هذ� �لوعد ر�صمياً �صنة 1922، وقرر جمل�ض �لنو�ب �الأمريكي “منح �ليهود 
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�لفر�صة �لتي حرمو� منها الإعادة �إقامة حياة يهودية وثقافية خا�صة يف �الأر�ض 

�ليهودية �لقدية”!.

 Theodore Roosevelt روزفلت  تيودور  �الأمريكي  �لرئي�ض  �إد�رة  ويف   .12

�أمريكا،  3% من �صكان  �أقل من  �أ�صبح �ليهود، �لذين ي�صكلون   )1919-1858(

ي�صيطرون على 15% من �ملنا�صب �لقيادية �لقاب�صة على �ملو�قع �حل�صا�صة يف 

.!
14

�الأمريكية �لدولة 

�ملحركة  �لعقيدة  �ل�صهيونية،  �مل�صيحية  �أو  �مل�صيحية،  �ل�صهيونية  و�أ�صبحت   .13

 Lyndon Johnson للقياد�ت �الأمريكية. فالرئي�ض �الأمريكي ليندون جون�صون

“�إن  وقال:  �ليهودية  �ملنظمات  �إحدى  يف   1968 �صنة  خطب   )1973-1908(

الأكرثكم، �إن مل يكن جلميعكم، رو�بط عميقة مع �أر�ض ومع �صعب �إ�رش�ئيل، كما 

هو �الأمر بالن�صبة �إيلّ، ذلك الأن �إياين �مل�صيحي �نطلق من �إيانكم. �إن �لق�ص�ض 

به  قام  �لذي  �ل�صجاع  �لكفاح  �أن  كما  طفولتي،  ذكريات  مع  حمبوكة  �لتور�تية 

�ليهود �ملعا�رشون من �أجل �لتحرر من �الإبادة منغم�ض يف نفو�صنا”!.

و�لرئي�ض �الأمريكي جيمي كارتر Jimmy Carter )1924(، �لذي يعتنق عقيدة 

�ملوجه  كانت  لل�صهيونية  �ملوؤيدة  م�صاعره  باأن  يعرتف  �لثانية”،  “�لوالدة 
ل�صيا�صته �ل�رشق �أو�صطية... وقد قال يف خطاب �الأول من �أيار/ مايو 1978: “�إن 

�إقامة  �ل�صنني، و�إن  �ليهود منذ مئات  �أخرج منها  �لتي  �لتور�ة  �أر�ض  �إىل  �لعودة 

�الأمة �الإ�رش�ئيلية يف �أر�صها، هو حتقيق لنبوءة تور�تية، وهي ت�صكل جوهر هذه 

�لنبوءة”!.

و�لرئي�ض �الأمريكي رونالد ريجان Ronald Reagan )1911-2004( هو �لقائل 

و�إىل  �لقدمي،  �لعهد  يف  �ملذكورة  �لقدية  �لنبوء�ت  �إىل  �أعود  “�إنني   :1984 �صنة 

�ملوؤ�رش�ت حول هرجمدون، فاأت�صاءل بيني وبني نف�صي: ما �إذ� كنا �جليل �لذي 

.
15

�صريى حتقق ذلك؟... �إن هذه �لنبوء�ت ت�صف بالتاأكيد ما منر به �الآن”!!

�أبدية  عا�صمة  �لقد�ض  �عتبار   :1995/10/24 يف  �الأمريكي  �لكوجنر�ض  ويقرر   .14

لـ“�إ�رش�ئيل”، الأنها كما يقول: “�لوطن �لروحي لليهودية”!.

وت�رشع �حلكومة �الأمريكية بعد هذ� �لقر�ر يف بناء �صفارتها بالقد�ض على �أر�ض 

مملوكة للوقف �خلريي �الإ�صالمي!.
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وحتى �لغزو �الأمريكي للعر�ق يف �آذ�ر/ مار�ض 2003 يعتبه �لرئي�ض �الأمريكي   .15

مبقايي�ض  عادلة  مقد�صة  حرباً   George W. Bush �البن  بو�ض  جورج 

�الأكويني  توما  و�لقدي�ض  Augustine )354-430م(  �أوغ�صطني  �لقدي�ض 

للق�صاء على �صد�م ح�صني  ... وهي 
16

Thomas Aquinas )1225-1274م(

�إ�رش�ئيل،  يهدد  �لذي  بابل   ]Nebuchadnezzar ن�رش  ]نبوخذ  “بختن�رش 
�لق�ض  يقول  �ل�صهيوين  �مل�صيحي  �لتنظري  هذ�  ويف  �مل�صيح!!”...  عودة  ويعرقل 

�الأمريكي ديفيد بريكز: “�إننا نعرف �أن تدمري بابل، �لذي ورد يف �الإ�صحاح 18، 

يعني تدمري �لعر�ق”!!. 

كما يقول �لق�ض ت�صارلز د�ير Charles Dyer، �أ�صتاذ �لالهوت يف جامعة د�ال�ض 

University of Dallas: “�إن �إ�صحاح �إ�صعيا 13 ي�صري �إىل قيام �صد�م ح�صني، 

هو  ف�صد�م  �إ�رش�ئيل...  على  للهجوم  قاعدة  الإقامة  وذلك  للكويت،  غزوه  و�إىل 

�إىل  و�صباهم  �الإ�رش�ئيليني  هزم  )�لذي  )605-562ق.م(  ن�رش”  “نبوخذ  خليفة 

بابل ودمر �لهيكل(، وذلك ب�صبب عد�ء �صد�م الإ�رش�ئيل، وب�صبب نو�ياه الإعادة 

.
17

بناء بابل”!

وهكذ� نّظرت �الأ�صاطري �مل�صيحية �ل�صهيونية لدمار �لعر�ق على يد بو�ض �البن 

 Hulagu �لقدمي  هوالكو  �صنعه  ما  فاق  دمار�ً  ميالدي(   21 �لقرن  )هوالكو 

)هوالكو �ملغول 614-663هـ/1217-1265م(.

 ،Ariel Sharon �صارون  الأريل  �البن  بو�ض  يعطي   2004 �أبريل  ني�صان/  ويف   .16

�لالجئني  حترم  �لتي  �ل�صمانات”  “ر�صالة  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ض 

�لفل�صطينيني من حّق �لعودة، �لذي قررته �ل�رشعية �لدولية بالقر�ر 194... وهي 

�لر�صالة �لتي تفوقت على وعد بلفور �صنة 1917... �إذ حرمت �لفل�صطينيني حتى 

من �حلقوق �ملدنية و�لدينية �لتي ن�ّض عليها وعد بلفور!.

2008 يخطب بو�ض  �أيار/ مايو  �ل�صهيوين يف  �لكيان  لقيام  �ل�صتني  �لذكرى  ويف   .17

لي�صت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  فيه  يقرر  تور�تياً،  خطاباً  �ل�صهيوين  بالكني�صت  �البن 

�أمريكا هي جزء متمم  307 ماليني ن�صمة؛ الأن  �صبعة ماليني ن�صمة، و�إمنا هي 

�لعرب  لطرد  �لت�رشيع  �أي  �لعبية،  �لدولة  يهودية  يقرر  كما   .
18

لـ“�إ�رش�ئيل”!!

�لذين يعي�صون فيها!.
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لالأهد�ف  و�ملحركة”  “�ملغلفة...  �لغربية  �لن�رش�نية  �لدينية  �الأ�صاطري  هي  تلك 

�لقد�ض  و�ختطاف  ثرو�ته  ونهب  �ل�رشق  ��صتعمار  ور�ء  من  �لغربية  �ال�صتعمارية 

وفل�صطني.

�أما عن �الأ�صاطري �ليهودية، �لتي تزعم �أن لليهود حقوقاً يف �لقد�ض وفل�صطني، فيكفي 

لتنفيذها ودح�صها، باملنطق �لعقالين... و�لعقالنية �ملنطقية، �أن نقول �إن �ليهودية، �لتي 

ومو�صى  �لتور�ة...  بها  جاءت  �لتي  �ل�صالم،  عليه  مو�صى  �رشيعة  هي  �إليها،  ينت�صبون 

عليه �ل�صالم ولد ون�صاأ وبعث يف م�رش، ونزلت عليه �لتور�ة مب�رش، باللغة �لهريوغليفية، 

ثم مات ودفن مب�رش، قبل غزو بني �إ�رش�ئيل الأر�ض كنعان )فل�صطني( وقبل ن�صاأة �للغة 

�لعبية، �لتي هي يف �الأ�صل لهجة كنعانية، فمو�صى عليه �ل�صالم مل يدخل فل�صطني، ومل 

تر عينه �لقد�ض... ومن ثم فال عالقة لليهودية و�رشيعة مو�صى بالقد�ض وال بفل�صطني...

مكة...  �إىل  �مل�صلمون  ي�صلي  كما  �لقد�ض...  �إىل  ي�صلون  �إنهم  يقولون:  كانو�  و�إذ� 

�إىل بلد ال ت�صتدعي وال تتطلب وال تبر �ال�صتيالء عليه... فكل  �ل�صالة  �إن  فاإننا نقول: 

�مل�صيحيني، من كل �الأقطار و�لقار�ت و�لقوميات، ي�صلون �إىل �لقد�ض، دون �أن يكون ذلك 

د�عياً وال م�صتلزماً وال مبر�ً الأن يخرجو� من بالدهم ويحتلو� �لقد�ض!. 

�ملكرمة دون  �إىل مكة  �الأقطار و�لقار�ت و�لقوميات، ي�صلون  �مل�صلمني، من كل  وكل 

�أن يكون ذلك د�عياً وال م�صتلزماً وال مبر�ً الأن يحتل هوؤالء �مل�صلمون �حلرم �لذي �إليه 

يتوجهون!.

�الآخرين، وحماية عقائدهم ومقد�صاتهم...  �الإ�صالم باالعرت�ف بكل  و�إذ� كان تفرد 

و�إذ� كان �لتاريخ �الإ�صالمي يف �لقد�ض قد طبق وج�صد هذه �حلقيقة؛ فاإن عروبة �لقد�ض 

عن  بها  وللناأي  �ملقد�صات،  �أ�صحاب  لكل  قد�صيتها  الإ�صاعة  �ل�صمانة  هي  و�إ�صالميتها 

�الحتكار من قبل �أهل دين من �الأديان.

الإ�صاعة  �ل�صامنة  وعروبتها،  �لقد�ض  �إ�صالمية  حقيقة  �حلقيقة،  هذه  خل�ض  ولقد 

قد�صيتها بني كل �أ�صحاب �ملقد�صات؛ �صالح �لدين �الأيوبي، �لذي ��صرتد �أمانة عمر من 

�ل�صليبيني، وذلك عندما كتب �إىل �مللك �ل�صليبي ريت�صارد قلب �الأ�صد فقال:

�لقد�ض �إرثنا كما هي �إرثكم... من �لقد�ض عرج نبينا �إىل �ل�صماء... ويف �لقد�ض 

جتتمع �ملالئكة... ال تفكر باأنه يكن لنا �أن نتخلى عنها كاأمة م�صلمة. �أما بالن�صبة 

�لذين  �مل�صلمني  �الأر�ض، فاإن �حتاللكم فيها كان �صيئاً عر�صياً، وحدث الأن  �إىل 
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عا�صو� يف �لبالد حينها كانو� �صعفاء. ولن يكنكم �هلل �أن ت�صيدو� حجر�ً و�حد�ً يف 

هذه �الأر�ض طاملا ��صتمر �جلهاد!.

نعم... هذ� هو �لطريق... وهذ� هو �ملنهاج...

�لتاريخ  �ل�صليبية يف  �لكاثوليكية  �أ�صاطري  �الأيوبي باجلهاد  �لدين  �صالح  بدد  لقد  	•
�لو�صيط لل�رش�ع.

مطلع  مع  و�أحالمه  بونابرت  �أ�صاطري  �صعبها  وت�صحيات  م�رش  ثور�ت  وبددت  	•
�لع�رش �حلديث.

و�لعن�رشية  �ل�صهيونية  �مل�صيحية  �أ�صاطري  لتبديد  �أمتنا  �أمام  �صبيل  ال  و�ليوم...  	•
�ليهودية �إال باجلهاد. فهو “رهبانية” �أمة حممد عليه �ل�صالة و�ل�صالم.

من  �صالح  الأنه  �جلهاد،  من  لون  هو  �لطويل  �ل�رش�ع  هذ�  بتاريخ  �لوعي  كان  و�إذ� 

�لقد�ض وفل�صطني؛  �أر�ض  �أم�صى �الأ�صلحة يف مو�جهة �لتحديات �لتي قامت وتقوم على 

فاإننا ن�صاأل �هلل �صبحانه وتعاىل �أن يجعل �صفحات هذه �لدر��صة �إ�صهاماً يف ��صرتد�د �أمانة 

عمر �إىل �أح�صان �لعروبة و�الإ�صالم.

و�صدق �هلل �لعظيم:

ٻ  ٱ  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  ی  :ی 
ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڍZS )�صورة �حلج: �آية 40-38(.
و�صدق ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �إذ يقول: “ال تز�ل طائفة من �أمتي على �لدين 

ظاهرين، لعدوهم قاهرين، ال ي�رشهم من خالفهم �إال ما �أ�صابهم من الأو�ء ]�صدة وحمنة[ 

حتى ياأتيهم �أمر �هلل وهم كذلك”. قالو�: يا ر�صول �هلل: و�أين هم؟... قال: “ببيت �ملقد�ض 

و�أكناف بيت �ملقد�ض” رو�ه �الإمام �أحمد.

�أ�صاطري  �الإ�صالم وح�صارته وتاريخه... وتلك هي  يف عقيدة  �لقد�ض  هي مكانة  تلك 

“رمز  و�أبد�ً  د�ئماً  كانت  �لتي  �ملقد�صة،  �ملدينة  حول  �ل�صهيونية  و�مل�صيحية  �ل�صليبية 

�ل�رش�ع... وبو�بة �النت�صار�ت”.
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اأعالم مقد�شية

الدور الثقايف واحل�شاري وترقية الفكر 

الإن�شاين

د. حممد عي�شى �شاحلية

مقدمة:

يف  وقمُ�صوره  حدوده  �أمام  وت�صعه  �الإن�صاين  �لِفكر  ممُ  تمُوؤَزِّ �لقد�ض  ق�صية  كانت  �إذ� 

�صعاً. ومنارة �أ�رشقت  ع�رشنا �حلا�رش، فاإنها كانت على مدى تاريخها َمعلَماً ح�صارياً ممُ

ها على كافة �أنحاء �ملَْعمورة.  �أنو�رمُ

علمائها  يف  لت  تاأ�صَّ ر�ئدة  ثقافية  بيئة  فيها  �أنبتو�  ماتها  وحمُ �ملدينة  عاة  رمُ و�مل�صلمون 

�لعلوم  تقدُّم  يف  عامالً  كانت  علمية،  �إبد�عات  لالإن�صانية  فقدَّمو�  دبائها، 
مُ
و�أ و�صيوخها 

ّة �لعامل وملتقى �أقطاره.  و�لفنون و�الآد�ب، عند كل �الأمم �لتي تو��صلت مع �رشمُ

وهذ� �لبحث يعر�ض الإجناز�ت خم�صة من علماء �لقد�ض، ويلقي �أ�صو�ء على دورهم 

�لثقايف و�حل�صاري يف ترقية �لفكر �الإن�صاين، من خالل �للقاء �حل�صاري و�نفتاحهم على 

�لثقافات و�حل�صار�ت �الأخرى؛ �إغريقية كانت �أم يونانية �أم مدنية غربية، دون �اللتفات 

لالأعر�ق �أو �الأجنا�ض �أو �الأديان و�إمنا �لعلم وحده هو �ملقيا�ض دون غريه. 

هوؤالء �الأعالم �ملقاد�صة هم: 

املقد�شي، �ملبدع يف �لعلوم �لريا�صية.  الهائم  ابن  	•

جُمرُي الدين العليمي، �صاحب �لنظرة �ل�صاملة يف �لبحث و�لنظر �لعلمي �لتاريخي.  	•

�د �لرتبية يف �لع�رش �حلديث.  وَّ ال�شكاكيني، �أحد رمُ خليل  	•

�لغربي و�النفتاح  �لعلمي  �لتقدُّم  �لد�عية ال�صتيعاب  الن�شا�شيبي،  اإ�شعاف  حممد  	•
على �ملدنية �حلديثة )قلٌب عربي وعقٌل �أوروبي(. 

و�الإجنليزية  �الأملانية  �لثقافة  مع  �الت�صال  ج�صور  من  و�حد  العارف،  عارف  	•
و�لفرن�صية و�لرتكية. 
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من معاهد بيت �ملقد�ض تخرَّج �ملئات من �لعلماء و�الأدباء و�ل�صيوخ و�الأطباء و�ملهند�صني 

و�لفال�صفة وغريهم ممن �أثرو� �لفكر �الإن�صاين باإجناز�تهم، وقدَّمو� للح�صارة �الإن�صانية 

قو�، و�صارو� من  �أنَّ هوؤالء �خلم�صة تفوَّ من �لرو�ئع �لتي �صتظلُّ خالدًة مع �الأيام. غرَي 

�صو�مخ �الأعالم يف �لثقافة و�حل�صارة، فلنتعرَّف على دورهم و�إجنازهم. 

اأواًل: ابن الهائم املقد�شي:

هو �أحمد بن حممد بن عماد �لدين، �صهاب �لدين، �أبو �لعبا�ض، تويف �صنة 815هـ/1412م، 

“حي�صوب �لزمان، وفر�صي �لع�رش و�الأو�ن” �للقب �لذي �أطلقه علماء ع�رشه عليه، فقد 
�لريا�صي  �إبد�عه  �إىل  �لع�رش ن�صبًة  ��صمه على  �لريا�صيات، و�أطلق  كان مبدعاً مبتكر�ً يف 

�حل�صاب  يف  �لرئا�صة  �إليه  و�نتهت  ذلك.  يف  �الأقر�ن  فاق  �إذ  �لهائم،  �بن  ع�رش  فقالو� 

�لنا�ض  �لركبان، و�أخذ  �الآفاق، و�صارت مبوؤلفاته  �لد�ر�صون من  �إليه  و�لفر�ئ�ض، ورحل 

�الإ�صالمي بال منازع،  �لعامل  �لريا�صيات يف  . ويمُعدُّ من كبار علماء 
1
عنه طبقة بعد طبقة

 .
2
و�صيخ �الإ�صالم، و�صيخ علماء �ملقاد�صة يف ع�رشه

ولد بالقاهرة، يف حي �لقر�فة �ل�صغرى �صنة 753هـ/1352م �أو 756هـ/1355م، وبها 

.
3
ن�صاأ، وتلقَّى علومه �الأولية مب�رش و��صتغل وح�ّصل طرفاً �صاحلاً من �لفقه

ومن �ل�صيوخ �لذين در�ض عليهم:

و�لفقيه  �ملحدث  805هـ/1402م،  ت  �لبلقيني  ن�صري  بن  ر�صالن  بن  عمر  �ل�صيخ   •
و�ملف�رش، وقد برع يف جميع �لعلوم، وكان �أحفظ �لنا�ض ملذهب �ل�صافعي، وقد در�ض 

 .
4
عليه �لفقه و�حلديث و�لتف�صري

جالل �لدين �الأميوطي، �إبر�هيم بن حممد بن عبد �لرحيم ت 790هـ/1388م، مهر يف   •
�لفقه و�لعربية و�لنحو، ودر�ض و�أفتى وناب يف �حلكم، ودر�ض عليه �بن �لهائم هذه 

.
5
�لعلوم

بالفر�ئ�ض  عامل  782هـ/1380م،  ت  �ملالكي  �جلالوي  �ل�صمد  عبد  بن  علي  �ل�صيخ   •
كتبها  �لتي  �لر�صالة  مقدمة  يف  �لهائم  �بن  ذكر  وقد  و�لهند�صة،  و�حل�صاب  و�لفقه 

�ملنا�صخات باجلدول هو من  �أن عمل  “�علم  �ملنا�صخات باجلدول،  وعنو�نها: عمل 

�أرها  ومل  �جلالوي،  �حل�صن  �أبي  �أ�صتاذي  من  تلقيتها  �لعجيبة،  �لبديعة  �ل�صناعة 

 .
6
م�صطورة”... �إلخ
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�ل�صيخ �حلافظ �لعر�قي، عبد �لرحيم بن �حل�صني بن عبد �لرحمن ت 806هـ/1404م،   •
عامل بالنحو و�للغة و�لقر�ء�ت و�لفقه و�أ�صوله و�لغريب، وغلب عليه علم �حلديث، 

د يف فنِّه �أئمة و�صيوخ وعلماء  و�صف بفريد دهره ووحيد ع�رشه، و�صهد له بالتفرُّ

.
7
زمانه

و�أورد �ل�صخاوي �أن �بن �لهائم قد �صمع �صحيح �لبخاري و�أمهات كتب �حلديث عن   •
.
8
�لتقي بن حامت

يف هذه �لبيئة �لعلمية تكونت �صخ�صية �بن �لهائم �لعلمية و�لفكرية، وغد� �صاباً معروفاً 

بحبه للعلوم و�ال�صتغال بها.

بيت  �إىل  �لقاهرة  من  بارحتاله  خمطوطة  تز�ل  ما  �لتي  موؤلفاته  حرود  بع�ض  وتفيد 

�ملقد�ض قبل �صنة 772هـ/1370م، وملّا يتجاوز �لع�رشين من عمره. ويف �لقد�ض جمع نف�صه 

على �ملطالعة و�ال�صتغال بالعلوم؛ فبع يف �لفقه و�لعربية و�لنحو و�لفر�ئ�ض ومتعلقاتها 

و�الإفتاء،  للتدري�ض  فانقطع  �ملقاد�صة،  �صيوخ  بني  �أمره  و��صتهر  �حل�صاب،  وخا�صة 

�ض يف �أماكن كثرية يف �مل�صجد �الأق�صى ومد�ر�ض �لقد�ض �الأخرى. وكان �ل�صيخ زين  ودرَّ

833هـ/1429م يتوىل  �لقمني �مل�رشي �خلزرجي ت  �أبو بكر بن عمر بن عرفات  �لدين، 

مقيم  وهو  بيده  �لوظيفة  و��صتمرت  797هـ/1394م،  �صنة  �ل�صالحية  �ملدر�صة  تدري�ض 

 .
9
للريا�صيات و�لفر�ئ�ض �ل�صالحية، مدر�صاً  �لهائم يف تدري�ض  �بن  بالقاهرة، فا�صتناب 

وعال �أمر �بن �لهائم و��صتغل بالتدري�ض يف �ل�صالحية، حتى وفد �إىل بيت �ملقد�ض �لعالَّمة 

�صم�ض �لدين �لهروي، حممد بن عطاء �هلل بن حممد �لر�زي ت 829هـ/1425م من وكان 

حنفياً، فر�أى وظيفة �لتدري�ض يف �ل�صالحية ومعلومها، ومل ير للحنفية �صيئاً من تدري�ض 

�ل�صالحية، ف�صعى لدى نائب �ل�صام �الأمري نوروز، فاأ�رشكه يف �لوظيفة بن�صف �ملعلوم 

)�ملرتب( مع �بن �لهائم �صنة 814هـ/1411م. ويفيد �لعليمي باأن �صم�ض �لدين �لهروي قد 

، ولوال معار�صة �أهايل �لقد�ض لفعلة �الأمري نوروز ملا 
10

ل �إىل �ل�صافعية ليظفر بالتولية حتوَّ

ظفر �بن �لهائم بن�صف �لتولية بعد نزعها منه. وكان �ل�صيخ زين �لدين �لقمني، ملا �صمع 

ب�صعي �بن �لهائم و�أهايل �لقد�ض الإعادة �بن �لهائم لوظيفة �لتدري�ض، يردد: �أنت �أحق بها 

، وكان ي�صكن يف د�ٍر يف �لز�وية �لوفائية عرفت بد�ر معاوية، الأن معاوية بن 
11

من غريك

.
12

�أبي �صفيان نزلها عند زيارته �إىل �لقد�ض
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كان �بن �لهائم �صافعي �ملذهب، ذكرت له حما�صن كثرية، فقد كان قو�ماً باحلق، ياأمر 

، وكان قد حّج 
13

باملعروف وينهى عن �ملنكر، عنده ديانة متينة، ولكالمه وقع يف �لقلوب

وجاور كما ي�صت�صف من تاأليفه، �رشح �الأرجوزة �ليا�صمينة يف مكة �صنة 789هـ/1387م. 

ز  جهَّ و�أنه  ��صتقالالً،  للتدري�ض  �لهائم  �بن  الإعادة  ي�صعى  ظّل  �لقمني  زين  �أن  ويروى 

توقيعاً �إىل �بن �لهائم، وكتبه بخطه، ولكن �صلطان �ملماليك مل ينفذه فقد تويف �بن �لهائم. 

�أ�صيب �بن �لهائم بوفاة ولد جنيب له ��صمه حمب �لدين، و�صف بنادرة دهره ذكاًء 

وفطنًة وعلماً وذلك يف �صهر رم�صان 800هـ/1397م ف�صب و�حت�صب، و�أظهر برد�ً لكبده 

.
14

عند فقد ولده

�إذ  �لد�ر�صني،  وعلى �جلانب �الآخر فقد در�ض على �بن �لهائم �ملقد�صي جمٌّ غفرٌي من 

كان يمُعدُّ رحلة �لطالبني، ومق�صد �لطلبة و�لد�ر�صني. �حتل �لبع�ض منهم مقاماً كبري�ً بني 

�لعلماء و�ل�صيوخ وكان منهم:

�لقا�صي زين �لدين عبد �لرحمن �لتميمي �ل�صافعي ت 876هـ/1471م، فقد ��صتغل   •
 .

15
بالنحو على �ل�صيخ �بن �لهائم

�ل�صيخ تقي �لدين، �أبو بكر بن حممد بن يو�صف �لقد�صي �ل�صافعي ت 856هـ/1452م،   •
 .

16
و�أخذ عنه �لفقه و�لنحو

زين �لديـن، مـاهر بـن عبـد �هلل بـن جنـم �الأنـ�صــاري �ملقـد�صـي، �ملـكنـى بـاأبـي �لـجـود   •
و�لنحو  �لفقه  يف  عليه  و��صتغل  �ملقد�صي  �لهائم  �بن  الزم  867هـ/1462م،  ت 

 .
17

و�لفر�ئ�ض و�حل�صاب و�لعربية

�لعالَّمة �ل�صيخ �إ�صماعيل بن �إبر�هيم بن �رشف �ل�صافعي ت 852هـ/1448م، معيد   •
يف  �الأركان  و�أحد  �ل�صافعية،  فقهاء  وعني  �حلا�صب،  �لفر�صي  �ل�صالحية،  �ملدر�صة 

.
18

بلده �لقد�ض �ل�رشيف، وقد �رشح م�صنفات �صيخه �بن �لهائم، وكان مالزماً له

�ملقرئ  �ل�صافعي  م�صعود  بن  مو�صى  بن  �إبر�هيم  �لكركي،  �لدين  برهان   •
�لفقه و�لنحو، فقد عر�ض نظم  �ملقد�صي يف  �لهائم  �بن  �أخذ عن  853هـ/1449م،  ت 

 .
19

�لقو�عد البن �لهائم على ناظمه ببيت �ملقد�ض والزمه

�ل�صهاب �أحمد بن يو�صف بن حمد بن �أحمد �لفر�صي �حلا�صب ت 862هـ/1457م،   •
بنظمه  �صيخه  وحاكى  و�لنحو،  و�لفر�ئ�ض  �لفقه  �ملقد�صي  �لهائم  �بن  عن  و�أخذ 
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�أق�صام؛  �أربعة  على  بيتاً،   313 يف  جاءت  �ملربعة،  اها  �صمَّ �لفر�ئ�ض  يف  �أرجوزة 

 .
20

�لفر�ئ�ض، و�حل�صاب، و�لو�صايا، و�جلب، و�ملقابلة

842هـ/1438م،  ت  �لب�صاطي  �لدين  �صم�ض  مقدِّم،  بن  عثمان  بن  �أحمد  بن  حممد   •
�لذي �أخذ �لفر�ئ�ض و�حل�صاب عن �بن �لهائم �ملقد�صي، وغد� و�حد�ً من كبار علماء 

 .
21

ع�رشه

كما ذكر �بن حجر �لع�صقالين يف تاريخه �أنه لقي �لعالَّمة �بن �لهائم يف بيت �ملقد�ض، 

عبد  بن  حممد  �لبماوي،  �لدين  �صم�ض  عنه  وروى   .
22

فو�ئده و�صمع  جمال�صه  وح�رش 

وتوىل  �ل�صالحية  يف  مدر�صاً  830هـ/1426م  �صنة  نيِّ  عمُ وقد  831هـ/1427م،  ت  �لد�ئم 

�ملقد�صي  �لنائب  بابن  �مل�صهور  من�صور  بن  يو�صف  �لدين  جمال  وكذلك   .
23

نظرها

. كما 
24

ت 866هـ/1461م، ��صتغل بالفقه و�لنحو و�حلديث، وتفقه على �لعالّمة �بن �لهائم

�صمع منه �الأبي، ثالثيات �لبخاري وبع�ض �لتحرير يف �لفقه )جنا�صة �خلنزير(، و�صيام 

.
25

�صت �صو�ل. و�صمع منه �بن يعقوب، نظم �لقو�عد و�رشحها يف �لنحو

لقد �أم�صى �بن �لهائم عمره يف �لدر�ض و�لدر��صة و�ملطالعة و�لتاأليف، يفتي ويدر�ض، 

ة �أو هدية، و�إمنا كان  وما عرف عنه �صعي لنيل حظوة عند �أمري �أو �صلطان، وما قبل �رشمُ

عاملاً عامالً ومبدعاً ومبتكر�ً.

815هـ/1412م، ودفن  �لع�رش �الأخرية من جمادى �الآخرة �صنة  �لهائم يف  �بن  وتويف 

مبقبة ماأمن �هلل، وقبه م�صهور معروف على ب�صعة �أمتار من �لبكة، وكان �لقب مبنياً 

 .
26

على �صكل تابوت

اإبداعات ابن الهائم املقد�شي ونظرياته: 

�بتكر �بن �لهائم نظريات جديدة يف �حل�صاب و�جلب، منها نظرية يف ح�صاب �لكفتني، 

طريقة  �أوجد  كما  �ملعا�رش،  �لريا�صي  �لعامل  بهما  �أخذ  وقد  �خلطاأين،  ح�صاب  ونظرية 

علم  يف  كبري�ً  تطور�ً  يثل  وهذ�  بة،  �ملمُركَّ �الأعد�د  عن  �الأولية  �الأعد�د  لتمييز  �لغربال 

.
27

�حل�صاب

و�عتب  �لريا�صيات،  علم  ر  طوَّ و�لذي  �لهائم  البن  علمي  �إجناز  �أهم  ز�ل  وما  وكان 

ترقيًة للفكر �الإن�صاين �لريا�صي، كتاب �بن �لهائم يف �ل�صباك، فقد �بتكر طريقًة ل�رشب 

�الأعد�د با�صتعماله جلد�ول تعرف بجد�ول �لتخت و�مليل، )�ل�رشب بال�صباك( وهي �لتي 
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ت�صتخدم حتى وقتنا �حلا�رش. و�لكتاب ما ز�ل خمطوطاً حتتفظ �خلز�نة �لعامة بالرباط 

بن�صخة منه رقمها )D 1,194 )2,430 بني �الأور�ق 69�أ – 80�أ. 

ومثاله: لن�رشب 5674 × 124 = 703576 

4765

47651

84
1

2
1

0
7

2

1
6

2
8

2
4

2
0

0
4

6753

وطريقته: 

نر�صم م�صتطيالً ونق�صمه �إىل مربعات.   •

يكون عدد �ملربعات يف �الجتاه �لرئي�صي م�صاوياً لعدد �أرقام �أحد �مل�رشوبني.   •

�مل�رشوب  �أرقام  لعدد  م�صاوياً  �الآخر،  �لرئي�صي  �الجتاه  يف  �ملربعات  عدد  يكون   •
�الآخر. 

م كل مربع �إىل مثلثني، علوي و�صفلي.  نق�صِّ  •

نبد�أ بال�رشب من �الأعلى بالرقم �الأول.   •

ل رقم �لع�رش�ت يف �ملثلث �الأعلى.  ن�صجِّ  •

نمُكرِّر �لعملية يف �الأرقام �لتالية.   •

ثّم جنمع بطريقة مائلة، فيكون �لناجت هو �جلو�ب.   •

ر وتقدُّم �لعمليات �الأربعة �حل�صابية،  لقد كان هذ� �البتكار )�الإبد�ع( �صبباً رئي�صياً لتطوُّ

�ل�صباك و��صتنتج مناذج جديدة  ر عمليات  �لكا�صي، وطوَّ �لدين جم�صيد  و�لتقطها غيّاث 

�إال  �أح�صب �ل�صبكات �حلا�صوبية  �أثبتها يف كتابه مفتاح �حل�صاب، وما  َن قو�عد  مِّ لها و�صمُ

 .
28

وقد �أفادت من �إجناز�ت �بن �لهائم و�لكا�صي
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ومثال ح�شاب اخلطاأين: 

�أوجد �لعدد �لذي �إذ� �أ�صيفت �إليه ثلثاه وثالثة كان �لناجت 18 وحلها، باأن �أعطى فر�صاً 

�أول، �لعدد هو 3 وت�رشف ح�صب �ل�صوؤ�ل 

 8 = 3 + 

3
2  × 3 + 3

يكون �خلطاأ �الأول 18 – 8 = 10 ناق�ض 

ثّم فر�ض �أن �لعدد هو 6 وت�رشف بح�صب �ل�صوؤ�ل 

 13 = 3 + 

3
2  × 6 + 6

�خلطاأ �لثاين يكون 18 – 13 = 5 ناق�ض 

وعليه فاملحفوظ �الأول = 3 × 5 = 15 

و�ملحفوظ �لثاين = 6 × 10 = 60 

�لفرق بني �ملحفوظني = 60 – 15 = 45 

�لفرق بني �خلطاأين 10 – 5 = 5 

= 9 �لعدد. 
45
5

وعليه فاجلو�ب =   

ومثال ح�شاب الكفتني: 

ويكن حل م�صائل ح�صاب �لكفتني �أو �لكّفات، وطريقته �أن ت�صور ميز�ناً على �لهيئة 

�صئت،  �الأعد�د  �أي  من  �لكفتني  �إحدى  وتتخذ  قبته،  على  �ملفرو�ض  وت�صع  �ملر�صومة، 

وتفعل يف ذلك ما فر�ض من �جلمع و�حلط �إىل غري ذلك من �الأعمال، ثّم تقابل على �لقبة 

فاإن �أ�صبت فتلك �لقبة هي �لعدد �ملجهول، و�إال فانظر كيف حتل �مل�صاألة �لتالية: 

 ،24 12، و�لثاين  21، تو�صع على �لقبة، وفر�ض �الأول  مال جمع ثلثه وربعه، فكان 

وت�رشف بال�صوؤ�ل: 

 7 = 4 + 3

21 – 7 = 14 حتت �لكفة 

14 = 6 + 8
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21 – 14 = 7 حتت �لكفة �الأخرى 

ثّم ن�رشب 14 × 24 = 336 

 84 = 12 × 7

ونطرحهما 336 – 84 = 252 

.
29

252 ÷ 7 = 36 وهو �لعدد �ملجهول

21

12

14

24

7

م�شنفات ابن الهائم املقد�شي: 

و�صع �بن �لهائم �لعديد من �مل�صنفات يف �لعلوم �لريا�صية، �حل�صاب و�جلب و�ملقابلة، 

و�أ�صوله  و�لفقه  و�لو�صايا(،  �لرتكات  وق�صمة  �ملو�ريث  )ح�صاب  �لفر�ئ�ض  يف  و�صنَّف 

يف  و�لد�ر�صني  للطلبة  عل  جمُ قد  منها  �لبع�ض  وكان  و�لتف�صري.  و�لنحو  �لعربية  و�للغة 

�ل�صيوخ.  و�أكابر  و�لعلماء  �الخت�صا�ض  لذوي  �الآخر  و�لبع�ض  �ملختلفة،  �لتعليم  مر�حل 

�الأ�صهل  من  �لتعليم  ج  تدرُّ ر�عت  �إذ  عالية  تربوية  مبنهجية  �لتعليمية  موؤلفاته  و�ت�صمت 

�إىل �ل�صهل �إىل �الأ�صعب فاملعقد، وفق �أعمار �لتالميذ وم�صتوياتهم �لعقلية و�لفكرية. �أما 

زمُ فيه على تنمية �لقدر�ت �لعقلية، وخا�صًة �لذكاء، ويطرح م�صائل  �لنوع �الآخر، فكان يمُركِّ

بالغة �لتعقيد للنظر و�لتفكري. �أما موؤلفاته �لفقهية فقد ت�صّدت للعديد من �الأمور �لفقهية 

�ل�صائعة يف �ملجتمع، و�لتي تتطلب حالً، كالبدع و�الأزمة �القت�صادية يف �لدولة �ململوكية 

ومثلها  �ل�صافعي،  للمذهب  و�رشوحات  وتو�صيح  وزغلها،  �لنقود  غ�ض  �نت�صار  نتيجة 

م�صنفات يف �للغة و�لنحو. 
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�مل�صتوى  على  و�البتكار  �الإبد�ع  درجة  �ملقد�صي  �لهائم  �بن  بلوغ  للنظر،  و�لالفت 

�لفكر  وترقية  تقدم  يف  �أ�صهمت  جديدة  نظريات  وو�صع  �لريا�صي  �لفكر  يف  �لعاملي 

�لريا�صيات: �حل�صاب و�جلب  �لبحث يف  �الإن�صاين، وكانت نقلة نوعية دفعت  �لريا�صي 

و�ملقابلة، دفعات مهمة �إىل �الأمام، وما ز�لت �لدو�ئر �لعلمية �لكبى تمُِقرُّ وتعرتف بف�صل 

�أو�صحناه يف بحثنا �صابقاً. وال  �لريا�صية كما  �لهائم �ملقد�صي على در��صات �لعلوم  �بن 

�لعامل �الإ�صالمي،  �أهمية �الإقر�ر بجهوده �ملبدعة، من رو�ج م�صنفاته يف  �أبلغ من  يوجد 

م�صارقه ومغاربه، و��صتغال علماء �لريا�صيات الأكرث من ثالثة قرون ب�رشح وتو�صيح 

يف  وخا�صًة  �ملقد�صي،  �لهائم  �بن  م�صنفات  على  �حلو��صي  وكتابة  و�لتعليق  و�خت�صار 

علمي �حل�صاب و�لفر�ئ�ض و�جلب و�ملقابلة. 

�بن  م�صنفات  من  بالعديد  حتتفظ  و�الأجنبية  و�لرتكية  �لعربية  �ملكتبات  ز�لت  وما 

خر�نة  يف  بكتبه  وحتتفظ  مدينتها،  �بن  برت�ث  بالقد�ض  �خلالدية  �ملكتبة  وتباهي  �لهائم. 

خا�صة به. 

ومن م�شنفاته يف احل�شاب والفرائ�س واجلرب واملقابلة نذكر: 

ن�صخة  منه  �الإرث،  م�صائل  لبع�ض  مناق�صة  وهي  الو�شايا:  فن  يف  اخلفايا  اإبراز   .1

خمطوطة يف �إيرلند�، دبلن، مكتبة ج�صرتبيتي، رقم 4428. 

وقعت  ق�صيدة  وهي  بالكفاية،  �مل�صماة  الفرائ�س:  يف  الألفية  الكربى  الأرجوزة   .2

1096 بيتاً، وقد �رشحها �بن �لهائم �ملقد�صي يف كتاب بعنو�ن: �رشح �لكفاية يف  يف 

�لفر�ئ�ض، يف ثالثة �أجز�ء �صخمة. ومنه ن�صخ خمطوطة يف: 

د�ر �لكتب �لوطنية بتون�ض رقم 881.  •

د�ر �لكتب و�لوثائق �لقومية بالقاهرة، رقم 23192ب.  •

اة بالنفحة �لقد�صية يف �خت�صار �لرحبية يف �لفر�ئ�ض،  الأرجوزة ال�شغرى: �مل�صمَّ  .3

�أو �الألفية �ل�صغرى، وهي منظومة يف �ملري�ث ومنها ن�صخ خمطوطة يف: 

مكتبة مدر�صة �حلجيات باملو�صل رقم 266.   •

د�ر �لكتب و�لوثائق �لقومية، �لقاهرة، رقم 3964ح.   •

دبلن، مكتبة ج�صرتبيتي رقم 6/3420 )جماميع(.   •
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ترغيب الرائ�س يف علم الفرائ�س: ذكره �ل�صخاوي، يف كتابه �ل�صوء �لالمع، �جلزء   .4

�لثاين، �صفحة 157. 

�جلزء  �لالمع،  �ل�صوء  كتابه  يف  �ل�صخاوي  ذكره  الفرائ�س:  يف  الوجيزة  اجُلمل   .5

�ملخطوطات  معهد  رة،  �مل�صوَّ �ملخطوطات  فهر�ض  و�نظر   .157 �صفحة  �لثاين، 

�لعربية بالقاهرة، �جلزء �لثاين �صفحة 800. 

�أعمال �حل�صاب  احلاوي يف احل�شاب: �خت�صار وتعليق و�إ�صافة لكتاب تلخي�ض   .6

البن �لبناء �ملر�ك�صي، �أحمد بن حممد بن عثمان �الأزدي ت 721هـ/1321م. حقَّقه 

وعلَّق عليه، ر�صيد عبد �لر�زق �ل�صاحلي وخ�صري عبا�ض �ملن�صد�وي، طبعة بغد�د، 

جامعة بغد�د، مركز �إحياء �لرت�ث �لعلمي �لعربي، 1988. 

دبلن،  يف  ن�صخة  منه  يوجد  املرياث:  اأحكام  لدار�شي  احل�شاب  يف  ر�شالة   .7

 Carl بروكلمان  كارل  و�نظر،  )جماميع(.  3469/ع  قرم  ج�صرتبيتي  مكتبة 

Brockelmann، تاريخ �الأدب �لعربي، �جلزء �لثاين �صفحة 125، و�مللحق �جلزء 

�لثاين �صفحة 154. 

بن  حممد  بن  �هلل  عبد  �ألَّف  واملقابلة:  اجلرب  يف  اليا�شمينية  الأرجوزة  �رصح   .8

و�ملقابلة  �جلب  يف  منظومًة  600هـ/1204م  ت  �ليا�صمني  بابن  �ملعروف  حّجاج 

و�فياً،  �رشحاً  �ملقد�صي،  �لهائم  �بن  ف�رشحها  و�أ�صوله.  �جلب  قو�نني  نت  ت�صمَّ

يتد�ولها  �لتي  �الألفاظ  معاين  بيان  �رشحه:  يف  تناول  حيث  �لكثري،  �إليها  و�أ�صاف 

�أهل هذ� �ال�صطالح، وبيان وجوه �لت�رشفات يف �ملقادير �ملجهولة، وبيان �مل�صائل 

�أحكم  من  بها  يرتا�ض  م�صائل  وحل  �إليها،  باملعادلة  �حلا�صب  ينتهي  �لتي  �ل�صت 

ِرَف عن �بن  �الأبو�ب �لثالثة لتح�صل له ملكة تامة يف ��صتخر�ج �ملجهوالت. وقد عمُ

�أن  ويبدو  و�ملنطق.  و�حل�صاب  و�جلب  �لهند�صة  يف  نادرٌة  بر�عٌة  �ملر�ك�صي  �لبناء 

�صنة  د�ر�صاً  جماور�ً  �أو  معتمر�ً  �أو  حاجاً  مكة  يف  وجوده  �أثناء  يف  و�صعها  �ملوؤلف 

789هـ/1388م. ومنه ن�صخ يف:

�إ�صطنبول، مكتبة كوبريلي ز�ده 947.  •

�إ�صطنبول، �ملكتبة �ل�صليمانية، خز�نة الله يل رقم 2134 و2/2738 )جماميع(.   •

�إ�صطنبول، �ملكتبة �ل�صليمانية، خز�نة حفيد �أفندي رقم 2/215.   •
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 E.H. 2004, E.H. 19994, إ�صطنبول، مكتبة متحف �لتوب كابي �رش�ي، رقم�  •
.H. 299

دم�صق، مكتبة �الأ�صد، �خلز�نة �لظاهرية، 3084 عام و9251 عام.  •

و�نظر �أي�صاً كارل بروكلمان، تاريخ �الأدب �لعربي، �جلزء �الأول �صفحة 471. 

�إبر�هيم بن عمر  �لدين،  برهان  وهو �رشح لكتاب  الفرائ�س:  �رصح اجلعربية يف   .9

�جلعبي، �أبو �إ�صحق ت 732هـ/1331م، ذكره �ل�صخاوي يف �ل�صوء �لالمع، �جلزء 

�لثاين �صفحة 158. 

�لثاين  �جلزء  �لالمع،  �ل�صوء  يف  �ل�صخاوي  ذكره  ال�رصعي:  املرياث  جداول   .10

 .158 �صفحة 

عمل املنا�شخات باجلدول: )لعله �ملذكور �صابقاً(، و�صنفها �أحدهم حتت عنو�ن:   .11

“كيفية �صناعة �ملنا�صخات”. قال يف �أوله: “�علم �أن عمل �ملنا�صخات باجلدول هو 
من �ل�صناعة �لبديعية �لعجيبة تلقيتها من �أ�صتاذي �أبي �حل�صن �جلالوي، ومل �أرها 

م�صطورًة يف م�صنَّف، وما زلت �أعلّمها للطلبة كما تلقيتها، وكم �صاألوين �أن �أقيِّدها 

بيانه يف هذ�  �إىل  �ل�رشورة  يتي�رّش ذلك، وقد دعت  فلم  ليكتبوها مفردة،  بالعبارة 

�ل�رشح”. ومنه ن�صخ يف:

�الأوقاف  5/569، بغد�د، مكتبة  با�صا رقم  �ل�صليمانية، خز�نة ر�غب  �إ�صطنبول،   •
�لعامة، 1/2984. 

و�نظر �لر�صالة �ملخطوطة بعنو�ن: ر�صالة يف �ملنا�صخات، �ملكتبة �لوطنية، تون�ض،   •
رة يف جامعة �لريموك – ق�صم �لوثائق و�ملخطوطات.  منه ن�صخة م�صوَّ

ول يف الإقرار بالدين املجهول: )�أ�صول م�صائل �الإقر�ر بالدين �ملجهول  غاية ال�شُّ  .12

�لدوري(، بحث فيه 12 م�صاألة، وحلَّ كالً منها يف خم�صة �أوجه عددية، ووجه عن 

هذ�  �بتكر  �لذي  وهو  �خلطاأين،  ح�صاب  طريق  عن  و�آخر  و�ملقابلة،  �جلب  طريق 

�لنوع من �حل�صاب، وتتعلق ببع�ض م�صائل �الإرث عند عدم معرفة �الأقارب �لورثة، 

كتبها يف 12 �صو�ل 797هـ �ملو�فق 1395/7/31م. ومنه ن�صخ يف:

�أ�صعد  وخز�نة   2/569 رقم  با�صا  ر�غب  خز�نة  �ل�صليمانية،  �ملكتبة  �إ�صطنبول،   •
�أفندي رقم 1/3159.
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دبلن، مكتبة ج�صرتبيتي رقم 4490.   •

دم�صق، مكتبة �الأ�صد، �خلز�نة �لظاهرية، 3077 عام.   •

و�نظر بروكلمان، تاريخ �الأدب �لعربي، �جلزء �لثاين �صفحة 125، و�مللحق )�إنديل(، 

�جلزء �لثاين �صفحة 155-154. 

منه  غريها،  عن  بة  �ملركَّ �الأعد�د  لتمييز  ي�صتعمل  وجه  يف  تبحث  ر�صالة  الغربال:   .13

ن�صخة خمطوطة فريدة يف مكتبة �ملتحف �لعر�قي ببغد�د رقم 2/4437. 

الف�شول املهمة يف علم املواريث الأمة: وهذ� �لكتاب يوجد منه ن�صخة يف كل من:   .14

د�ر �لكتب و�لوثائق �لقومية بالقاهرة رقم 2/1843ب.  •

د�ر �لكتب �لوطنية، بتون�ض، رقم 1944.   •

ونو�در  لٌَح  ممُ وفيها  و�لك�صور،  و�لق�صمة  �ل�رشب  ويتناول  احل�شاب:  يف  اللمع   .15

ريا�صية، ومنه ن�صخ خمطوطة يف:  

ك�صري  بايل  وتركيا،   .1534 رقم  �لعربي،  �لق�صم  �إ�صطنبول،  جامعة  �إ�صطنبول،   •
باغ�صلر. 

برلني، مكتبة غوطا، رقم 1482.   •

بغد�د، مكتبة �الأوقاف �لعامة، رقم 4/5501.   •

بغد�د: مكتبة �ملتحف �لعر�قي، 15/11220، 25 و6/27433.   •

دم�صق، مكتبة �الأ�صد، �خلز�نة �لظاهرية، فيها �صت ن�صخ 3085، 3089، 5262،   •
6666، 9515، 8408 )عام(. 

دبلن، مكتبة ج�صرتبيتي رقم 1/3231، 2/3362.   •

املبدع: وهو خمت�رش لكتابة �ملعونة يف �صناعة �حل�صاب �لهو�ئي، �لذي �صي�صار �إليه   .16

الحقاً، وهو �ملخت�رش �لثاين، منه ن�صخة يف خز�نة ر�غب با�صا، باملكتبة �ل�صليمانية، 

رقم 1458. 

�الأعد�د  فيه  بحث  وقد  احل�شاب:  علم  يف  املطالب  اأ�شنى  اإىل  الطالب  مر�شدة   .17

�رشحه  وقد  تعليمي،  كتاٌب  وهو  �جلذور،  �إىل  باالإ�صافة  و�لك�رشية  �ل�صحيحة 
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حممد بن عبد �هلل بن علي �ل�صن�صوري ت 999هـ/1591م، ومنه �لعديد من �لن�صخ 

�ملخطوطة يف: 

�ملتحف �لعر�قي، رقم 13565.  •

 ،330/41612  ،51/7651  ،4/2162 رقم  �لقاهرة،  يف  �الأزهرية  �ملكتبة   •
 .269/53660

مكتبة برلني �الأهلية رقم 5978.   •

�ملتحف �لبيطاين يف لندن، 5/420.   •

�خلز�نة �لظاهرية، مبكتبة �الأ�صد، خز�نة �لظاهرية، 30307 عام.   •

�صهيد علي باملكتبة �ل�صليمانية، 4/2706.   •

ر�غب با�صا، باملكتبة �ل�صليمانية، 3/569.   •

�الآخرة  جمادى   18 يف  ت�صنيفه  من  فرغ  )خمت�رشه(،  املقنع:  �رصح  يف  امل�رصع   .18

810هـ �ملو�فق 1407/11/20م، بامل�صجد �الأق�صى، ومنه ن�صخ يف: 

�ملو�صل، �ملكتبة �الأحمدية، رقم 107 �أحمدية.   •

�لقاهرة، �ملكتبة �الأزهرية، 3/4376.   •

�لقاهرة، د�ر �لكتب �مل�رشية، 2815 ك.   •

�إ�صطنبول، �ملكتبة �ل�صليمانية، خز�نة الله يل رقم 3747 ورقم 3752.   •

تركيا، مكتبة مدينة طاو�صانلي، رقم 6/1754.   •

�إ�صطنبول، �ملكتبة �ل�صليمانية، خز�نة قليج علي رقم 570.   •

دم�صق، مكتبة �الأ�صد، �خلز�نة �لظاهرية، 240 عام.   •

املعونة يف �شناعة احل�شاب الهوائي: وقد بحث يف تعريف �حل�صاب، ومو�صوعه،   .19

وح�صاب  �ملتنا�صبة  و�الأعد�د  و�ملتو�ليات  و�جلذور  و�لك�صور  �ل�صحيح  و�أعمال 

�خلطاأين وم�صائل �لع�رش�ت و�حليا�ض و�لليل و�لتالقي و�الإ�صمار، تاريخ تاأليفه 

طريق  عن  بغد�د،  يف  ون�رش  �ملن�صد�وي،  عبا�ض  خ�صري  حقَّقه  وقد  791هـ/1388م 

جامعة بغد�د، ومركز �إحياء �لرت�ث �لعلمي �لعربي، 1982. 
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املقنع يف اجلرب واملقابلة: وهي ق�صيدة يف �جلب و�ملقابلة )�ملنظومة( تتكون من   .20

و�جلذور  �الأعد�د  و�أعمال  وقر�بتها  �ملجهولة  �الأنو�ع  �أ�صماء  يف  وتبحث  بيتاً،   59

وم�صائل جبية �أخرى، وقد �أن�صاأها يف �مل�صجد �الأق�صى �صنة 804هـ/1401م. وقد 

بن  زكريا  مثل  �لريا�صيات،  علماء  من  عدٌد  وتعليقاً  �رشحاً  �لق�صيدة  بهذه  �عتنى 

حممد بن زكريا �الأن�صاري �ل�صنيكي ت 926هـ/1520م، و�صبط �ملارديني، حممد 

بن حممد ت 907هـ/1501م، و�رشحها �ملوؤلف نف�صه. ومنه ن�صخ يف: 

بغد�د، مكتبة �الأوقاف �لعامة، رقم 1/550.   •

دم�صق، �خلز�نة �لظاهرية، 4823 عام.   •

تالميذه  طلب  على  بناًء  �ل�صابق  كتابه  �ملوؤلف  �رشح  املقنع:  �رصح  يف  امل�رصع   .21

فاإنَّ  “وبعد،  �مل�رشع:  مقدمة  يف  فذكر  ل�صعوبتها،  نظر�ً  �لعلماء،  من  ومعا�رشيه 

منظومتي يف �جلب و�ملقابلة، �مللقب باملقنع، كرثت معانيه، وقلَّت �ألفاظه، فالتم�ض 

من  على  لي�صهل  �خت�رشه  ثّم  ومن  �رشحاً،  له  �أ�صع  �أن  الزم  علي  حقُّه  َمْن  مني 

�ملو�فق  810هـ  �الأوىل  جمادى   18 يف  ت�صنيفه  فرغ  حيث  تناوله”.  همته  ق�رشت 

1407/10/21م، بامل�صجد �الأق�صى، ومنه ن�صخ يف: 

�إ�صطنبول، مكتبة في�ض �هلل، رقم 1366.   •

دم�صق، �خلز�نة �لظاهرية، رقم 24 عام.   •

�لفر�ئ�ض، ومنه  الفرائ�س: وهي ر�صالة يف ح�صاب  ال�شطراب يف ح�شاب  ملجاأ   .22

ن�صخ يف: 

بغد�د، مكتبة �ملتحف �لعر�قي، رقم 1/4847.   •

بغد�د، �ملكتبة �لقادرية، رقم 216.   •

بغد�د، مكتبة �الأوقاف �لعامة، 1/2984.   •

املمتع يف �رصح املقنع: )�ل�رشح �لكبري(، �رشح لق�صيدته �ملقنع يف �جلب و�ملقابلة،   .23

فرغ من ت�صانيفها 13 جمادى �الآخرة 810هـ �ملو�فق 1407/10/16م، ومنه ن�صخ 

يف: 

�إ�صطنبول، �ملكتبة �ل�صليمانية، خز�نة �صهيد علي، رقم 2/2706.   •
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دم�صق، �خلز�نة �لظاهرية، 24 عام.   •

 ،12/959  ،19/673  ،6/597 �أرقامها  ن�صخ  فيها  �لوطنية،  �ملكتبة  �جلز�ئر،   •
 .14/1830 ،6/1483 ،1480 ،1479 ،2/1474

دبلن، مكتبة ج�صرتبيتي رقم 1/3881.   •

الو�شيلة يف علم احل�شاب الهوائي: وهو �خت�صار لكتابة �ملعونة �ملذكور �صابقاً،   .24

وهو من �أهم موؤلفاته، حيث �أبدع يف م�صائل �الأعد�د �مل�صمرة، وبيان �الأعد�د �الأربعة 

�ملتنا�صبة، ومنه �لعديد من �لن�صخ يف: 

�إ�صطنبول، �ملكتبة �ل�صليمانية، خز�نة الله يل رقم 1/2766.   •

�أفندي  11/1135 وخز�نة عاطف  �ل�صليمانية، خز�نة ح�صن ح�صني رقم  �ملكتبة   •
رقم 1717، وخز�نة جورليلى علي با�صا رقم 443، وخز�نة �أ�صعد �أفندي، رقم 

 .183

�لقاهرة، �ملكتبة �الأزهرية، رقم 20312.   •

بغد�د، مكتبة �الأوقاف �لعامة، رقم 12241.   •

دم�صق، �خلز�نة �لظاهرية، 4280 عام.   •

دبلن، مكتبة ج�صرتبيتي رقم 4/3469.   •

وللمزيد �نظر بروكلمان، تاريخ �الأدب �لعربي، 162/2، و�مللحق )�لذيل(، 155/2. 

�بن  وكان  عام،   4280 رقم  �لظاهرية  �ملكتبة  �ملارديني.  �صبط  �أي�صاً  �رشحها  وقد 

بجو�ر  1370/11/19م  �ملو�فق  772هـ  �صنة  �لثاين  ربيع   28 يف  �صنَّفه  قد  �لهائم 

�مل�صجد �الأق�صى. 

وهو  �لهندي،  �لقلم  معرفة  يف  �لنظار  نزهة  �أو  الغبار:  �شناعة  يف  النظار  نزهة   .25

خمت�رش لكتابه مر�صدة �لطالب �إىل �أ�صنى �ملطالب، ومنه �لعديد من �لن�صخ يف: 

با�صا  ر�غب  وخز�نة   /2717 رقم  يل  الله  خز�نة  باإ�صطنبول،  �ل�صليمانية  �ملكتبة   •
رقم 4/569، وخز�نة حفيد �أفندي رقم 455، وخز�نة �أ�صعد �أفندي، 183، وخز�نة 

ح�صن ح�صني، رقم 1135. 
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متحف �لتوب كابي �رش�ي، خز�نة �أمانت خزينة �صي، رقم 1725، ومكتبة نور   •
عثمانية، �إ�صطنبول، رقم 2975، ومكتبة جامعة �إ�صطنبول، �لق�صم �لعربي، رقم 

 .1534

خز�نة �لظاهرية مبكتبة �الأ�صد، بدم�صق، ويوجد �أربع ن�صخ �أرقامها: 6693 عام،   •
3079، 3084، 9557 عام، و�لعديد منها �أي�صاً يف �ملكتبة �ملذكورة. 

و�بن  1033هـ/1624م  �صنة  يف  �لدري  �أحمد  بن  �أحمد  بن  �لدين  زين  و�رشحها 

“عدة  كتابه  و�صمَّى  971هـ/1563م،  ت  يو�صف  بن  �إبر�هيم  بن  حممد  �حلنبلي، 

عام،   5132 رقم  �لظاهرية  �خلز�نة  يف  ن�صختان  منه  �ملحا�صب”،  وعمدة  �حلا�صب 

و8815 عام. و�رشحه �أي�صاً �أحمد بن حممد بن جبيل �لغزي �صنة 1298هـ/1880م. 

وكذ� يحيى بن تقي �لدين بن �إ�صماعيل بن عبادة �لينابيعي �ل�صهري بالفر�صي تويف 

بعد 1026هـ/1617م، ومن �رشحه ن�صخة يف �خلز�نة �لظاهرية رقم 8861 عام. 

تبنيِّ  �ملقد�صي  �لهائم  �بن  مل�صنفات  و�الخت�صار�ت  و�لتعليقات  �ل�رشوحات  كرثة  �إن 

�أهمية موؤلفاته، �صو�ء �لتعليمية منها �أم �لنظرية �لفكرية، فقد ظّل �الهتمام بها منذ �أو�ئل 

�لقرن 15 ميالدي/ 9 هجري وحتى نهاية �لقرن 19 ميالدي/ 13 هجري. �أي مرحلة تزيد 

عن ثالثة �أو �أربعة قرون. 

ومن م�شنفاته يف الفقه واأ�شوله: 

�رصح قطعة من منهاج الطالبني: ل�صاحبه لالإمام �لنووي ت 676هـ/1277م، يف   .1

�لفقه �ل�صافعي. 

العجالة يف حكم ا�شتحقاق الفقهاء اأيام البطالة.   .2

املغرب عن ا�شتحباب ركعتني قبل املغرب.   .3

جزء يف �شيام �شت �شوال.   .4

التحرير بدللة جنا�شة اخلنزير.   .5

رفع املاَلم عن القائل با�شتحباب القيام.   .6

اللمع يف احلق على اجتناب البدع: وهو من �لكتب �ملهمة يف �لفقه، �أكد فيه على   .7

ك باالأ�صول و�البتعاد عن �لبدع.  �ل�صري و�لتم�صُّ
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حتقيق املنقول واملعقول يف نفي احلكم ال�رصعي عن الأفعال قبل بعثة الر�شول.   .8

خمت�رص اللمع: لل�صيخ �أبي �إ�صحاق �ل�صري�زي يف �الأ�صول.   .9

نزهة النفو�س يف بيان املعاملة بالفلو�س: وهي ر�صالة فقهية مهمة من �لناحية   .10

حالة  وو�صف  �ململوكية،  �لدولة  يف  �لنقود  وزيف  زغل  فيها  عالج  �القت�صادية 

�لرتدي �القت�صادي و�الأزمة �ملالية �آنذ�ك. وقد فرغ من تاأليفه �صنة 802هـ/1400م، 

بعت بالريا�ض،  بامل�صجد �الأق�صى، وحقَّقها عبد �هلل بن حممد بن �أحمد �لطريقي، وطمُ

يف �ل�صعودية، مكتبة �ملعارف، 1410هـ/1990م. 

البحر العجاج يف �رصح املنهاج.   .11

حترير القواعد العالئية ومتهيد امل�شالك الفقهية.   .12

ومن م�شنفاته يف اللغة العربية ويف النحو: 

�ل�صماط،  على  علماً  �صارت  �لتي  الل�شان:  به  يتقدم  فيما  احل�شان  ال�شوابط   .1

و�رشحها. 

الق�شيدة امليمية: )نظم �ل�صماط، 53 بيتاً، �لبحر �لب�صيط(.   .2

حتفة الطالب: وهو نظم قو�عد �الإعر�ب البن ه�صام، و�رشحها �رشحاً مطوالً يف   .3

جملد. 

خال�شة اخلال�شة يف النحو.   .4

التبيان يف تف�شري غريب القراآن: د�ر �لكتب �مل�رشية، 84 تف�صري.   .5

العقد الن�شيد يف حتقيق كلمة التوحيد.   .6

�ل�صيطان عنهما”. باالإ�صافة  “فاأزلَّهما  �إىل قوله:  �لتف�صري  �أي�صاً قطعة جيدة من  وله 

�إىل ديو�ن �صعر. 

�أبدع  لقد كان �بن �لهائم �ملقد�صي، �أعجوبة زمانه، وفريد ع�رشه، بل وبديع زمانه، 

و�بتكر، و�أفاد، وكان معوالً على م�صنفاته يف �لفكر و�الجتماع و�للغة. 

وللمزيد عن م�صنفاته �نظر: 

)بريوت:  التا�شع  القرن  لأهل  الالمع  ال�شوء  �ل�صخاوي،  �لرحمن  عبد  بن  حممد   •
من�صور�ت د�ر مكتبة �حلياة، د.ت(، �جلزء �لثاين، �صفحة 158-157. 
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مكتبة  )عّمان:  واخلليل  القد�س  بتاريخ  اجلليل  الأن�س  �لعليمي،  �لدين  جمري   •
�ملحت�صب، 1973(، �جلزء �لثاين، �صفحة 111-110. 

قدري طوقان، تراث العرب العلمي يف الفلك والريا�شيات، 1952، �صفحة 439.   •

د�ر  )بريوت:  تركيا  مكتبات  يف  العربية  املخطوطات  نوادر  �ص�صن،  رم�صان   •
�لكتاب �جلديد، 1975(، �جلزء �الأول، �صفحة 197-192. 

يف  العربية  املخطوطات  فهر�س   ،Arthur John Arberry �أربري  جون  �آرثر   •
مكتبة ت�ش�شرتبيتي، دبلن، ترجمة حممود �صاكر �صعيد، مر�جعة �إح�صان �صدقي 

�لعمد )عّمان: موؤ�ص�صة �آل �لبيت، 1992-1993(، ثالثة �أجز�ء. 

 Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Zweiter  •
 Band (Leiden: E.J. Brill, 1949), pp. 125-126.

ثانيًا: جمري الدين الُعَليمــي:

�صنة  تويف  �ليمُمن  �أبو  لَيمي،  �لعمُ �لعمري  �لرحمن  عبد  بن  حممد  بن  �لرحمن  عبد  هو 

�صنِّف كتاب �الأن�ض  928هـ/1522م، موؤرخ �لقد�ض و�خلليل، قا�صي ق�صاة بيت �ملقد�ض، ممُ

كما  نظري  بابه  يف  يوجد  ومل  مثل،  مثله  يف  ي�صنف  مل  و�خلليل،  �لقد�ض  بتاريخ  �جلليل 

و�صفه �صاحبه. 

مبدينة  1456/10/13م  �ملو�فق  860هـ  �لقعدة  ذي   13 يف  حممد  بن  �لرحمن  عبد  ولد 

ويت�صل  و�لقد�ض،  �لرملة  يف  قا�صياً  كان  فو�لده  ورئا�صة؛  و�صالح  علم  بيت  يف  �لقد�ض، 

ليمي فاإمنا حلقته ن�صبًة للقرية  ن�صبه بعبد �هلل بن عمر بن �خلطاب، فقيل �لعمري. و�أما �لعمُ

ليم، موطن  ليم �لو�قعة �صمال يافا، و�ملدفون فيها �لفقيه علي بن عمُ اة با�صم علي بن عمُ �ملمُ�صمَّ

�أجد�ده. 

، وفيها تلقى �لعلوم �الأ�صا�صية  ن�صاأ عبد �لرحمن بن حممد يف مدينة �لقد�ض، وبها �صبَّ

برعاية و�لده، حيث حر�ض و�لده على �إعد�ده علمياً ليكون له �صاأن يحفظ جمد �أ�رشته، 

ومن ثّم دفع به �إىل جمال�ض كبار �لعلماء و�ل�صيوخ �ملقاد�صة. 

و�لنظر يف �صرية حياة عبد �لرحمن بن حممد يفيد باأن ثقافته وبناءه �لفكري قد تكون 

خالل مرحلتني من در��صته؛ �ملرحلة �الأوىل: يف مدينته بيت �ملقد�ض، و�لتي �متدت من �صنة 
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860هـ/1455م حتى 880هـ/1475م. و�ملرحلة �لثانية: يف م�رش، وخا�صة �لقاهرة، حيث 

.
30

رحل �إليها �صنة 880هـ/1475م و��صتمر فيها د�ر�صاً حتى 889هـ/1484م

�لفر�ئ�ض  من  و�صيئاً  و�لكتابة  و�لقر�ءة  �لقر�آن  علَّمه  حيث  و�لده؛  �الأول  �صيخه  كان 

و�حل�صاب و�لفقه و�لنحو، ويذكر جمري �لدين عبد �لرحمن بن حممد، �أن و�لده بد�أ ي�صحبه 

�لنحو،  يف  �الإعر�ب  ملحمة  حفظ  و�أنه  عمره،  من  �لثالثة  منذ  �لعلماء  جمال�ض  ويح�رشه 

�لتي نظمها �حلريري �صاحب �ملقامات، �لقا�صم بن علي بن حممد ت 516هـ/1122م، وملا 

يتجاوز �ل�صنة �ل�صاد�صة من عمره، و�أنه عر�صها على تقي �لدين، عبد �هلل بن حممد بن 

جل�ض  �صيخ  �أول  وكان  �ملقد�صة،  �الأر�ض  عامل  866هـ/1461م،  ت  �لقلق�صندي  �إ�صماعيل 

 – �الإمام  ب�صيخنا  ليمي  �لعمُ وي�صفه  �لعلم،  يتلقى  يديه  بني  �لرحمن،  عبد  �لدين،  جمري 

�لعالَّمة، �لفّهامة. ويذكر جمري �لدين: 

ثاين  يف  �الإعر�ب  ملحمة  �لقلق�صندي،  �لدين  تقي  �لعالّمة  �أي  عليه،  عر�صت 

�ل�صالحية، ويل دون �صت  �ملدر�صة  866هـ، مبنزله بجو�ر  �صنة  �الأوىل  جمادى 

و�أجازين  يديه،  �أول �صيخ، عر�صت عليه وت�رشفت باجللو�ض بني  �صنني. وهو 

يجوز  وما  �ل�رشيف،  �حلديث  كتب  من  وبغريها  �مل�صنف،  �إىل  ب�صنده  بامللحمة 

 .
31

رو�يته. وكتب و�لدي �الإجازة بخطه، وكتب �ل�صيخ خطه عليها

و�إن �صدقت �لرو�ية، ففيها ما ي�صري �إىل فطنة وذكاء وقوة �حلافظة �لتي �أنعم �هلل بها 

�لكرمي، وله  �لقر�آن  �لدين، عبد �لرحمن قد حفظ  ري  �لفتى جممُ �أن  �لفتى. ويبدو  على هذ� 

�لدين، علي بن عبد �هلل بن  �ملمُقرئ �حلنفي، عالء  �لعالَّمة  �ل�صيخ  ع�رش �صنني، قر�أه على 

حممد �لغزي ت 890هـ/1485م، ومتيّز بالقر�ء�ت �ل�صبع، وقر�أ عليه �لقر�آن برو�ية عا�صم 

من �صورة �الأنبياء حتى �لفاحتة، ثّم كرَّر ختم �لقر�آن عليه مر�ت كثرية، وذلك مبكتب باب 

 .
32

�لناظر بالقد�ض

وكان �صيخه تقي �لدين �لقلق�صندي يدفعه حل�صور جمال�ض �صيخه �الآخر، حممد بن 

�ء بالقد�ض �ل�رشيف،  مو�صى �بن عمر�ن �لغزي، �أبو عبد �هلل ت 873هـ/1468م، �صيخ �لقمُرَّ

حيث �أفاد منه يف قر�ءة �لقر�آن، و�صمع عليه �صحيح �لبخاري بقر�ءة �صهاب �لدين بن عبيد 

�ل�صافعي، �صنة 871هـ/1466م، ويو�صف �بن عمر�ن مبالزمته لقر�ءة �لقر�آن وتدري�ض 

�حلديث ورو�يته. 
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بقر�ءة  عمر�ن  �بن  و�أجازه  �لطلبة،  من  جماعٌة  عليه  وتخرَّج  �لنا�ض،  به  �نتفع  وقد 

و�ألب�صه  باالأولية.  و�مل�صل�صل  �لع�رشية،  و�الأحاديث  �لبخاري  �صحيح  ورو�ية  �لقر�آن، 

خرق بع�ض �لطرق �ل�صوفية، ويبدو �أن ذ�ك كان بعد وفاة و�لده، وعناية علماء �لقد�ض به 

 .
33

�إكر�ماً لو�لده، وجنابته وفطنته

�أما علوم �لفقه، وخا�صًة كتاب: �ملقنع يف �لفقه �حلنبلي البن قد�مة، عبد �هلل بن �أحمد 

ت 620هـ/1223م، وكتاب �خلرقي، عمر بن �حل�صني �خلرقي، �أبو �لقا�صم ت 334هـ/945م، 

�ملخت�رش يف فروع �حلنبلية؛ فقد بد�أ ياأخذها عن و�لده، ثّم �أخذها وعر�صها على عدد من 

علماء بلده، بع�صها يف حياة و�لده، وبع�صها �الآخر بعد موته، ومنهم، �صيخه كمال �لدين 

906هـ/1501م، حيث عر�ض عليه قطعة من �ملقنع، وح�رش جمال�صه  بن �أبي �رشيف ت 

�إىل  �صفره  قبل  و�الإمالء  �لدرو�ض  يف  بالقد�ض  �ل�صالحية  و�ملدر�صة  �الأق�صى  �مل�صجد  يف 

�لقاهرة وبعد ح�صوره �إىل �لقد�ض. و�أجازه كمال �لدين بن �أبي �رشيف يف �أحد �صهور �صنة 

. كما عر�ض قطعة �أخرى من �ملقنع على �ل�صيخ �أبي �الأ�صباط، �أحمد بن 
34

873هـ/1468م

877هـ/1472م، �لذي كان يعمل باملدر�صة  �أبي بكر �لعامري �لرملي ت  عبد �لرحمن بن 

ري �لدين �لعليمي بـ“�صيخنا �لقدوة، ومن ق�صاة �لعدل ال  �ل�صالحية بالقد�ض، و�صفه جممُ

.
35

يحابي”؛ و�أجازه بها

جماعة  بن  �هلل  عبد  بن  �إبر�هيم  بن  حممد  �لدين،  جنم  �لعالّمة،  �صيخه  �أجازه  كما 

وقا�صي  �الأق�صى،  �مل�صجد  وخطيب  �ل�صالحية،  �ملدر�صة  �صيخ  901هـ/1495م،  ت 

ري  �لقد�ض، بقطعة من كتابه �ملقنع يف �صهر ربيع �الأول �صنة 873هـ/1468م. وي�صف جممُ

.
�لدين، عبد �لرحمن، �صيخه جنم �لدين بن جماعة، بـ“�الإمام �لعالّمة، و�حلب �لفّهامة”36

�صيخه  على  �ل�رشيف  بالقد�ض  �خلتنية  بالز�وية  �لرحمن،  عبد  �لدين،  ري  جممُ ودر�ض 

�ملعروف  893هـ/1488م،  ت  �ل�صعدي  �أحمد  بن  �لرحمن  عبد  بن  �إبر�هيم  �لدين،  برهان 

بابن قوقب، حيث �أخذ عنه علم �حلديث و�لفقه، وعر�ض عليه قطعًة من �ملقنع، وح�صل 

عبد  �لدين،  جمري  مالزمة  ذكره  �جلدير  ومن   .
37

و�لعامة �خلا�صة  �الإجازة  على  منه 

�لعبا�ض،  �أبو  �أحمد بن عمر بن خليل،  �لعمريي،  �لدين  لل�صيخ �صهاب  ليمي،  �لعمُ �لرحمن 

باملدر�صة  و�أعاد  و�أفتى  در�ض  �ملقد�ض،  بيت  يف  للحكم  نائباً  وكان  890هـ/1485م،  ت 

ري �لدين، عبد �لرحمن يقر�أ عليه يف �ملقنع، ويح�رش جمال�ض وعظه  �ل�صالحية. وكان جممُ

. كما در�ض على 
38

ودر�صه بامل�صجد �الأق�صى، وح�صل منه على �الإجازة �لعامة و�خلا�صة
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�ل�صافعي  �لوهاب  عبد  بن  حممد  م�صاعد،  بي  �أ �لدين،  �صم�ض  �ملحقق،  �لعالّمة 

873هـ/1468م، وهو من �أعيان علماء بيت �ملقد�ض، وقد ��صتفاد منه فائدًة عظيمًة يف  ت 

.
39

�لفقه و�حلديث، وعر�ض عليه قطعًة من كتاب �ملقنع �صنة 873هـ/1468م فاأجازه بها

كما �أخذ عن �ل�صيخ �لعالَّمة، زين �لدين، عمر بن عبد �ملوؤمن �حللبي ت 873هـ/1468م 

�حلديث �لنبوي، وخا�صًة �صحيح �لبخاري، وله �صنٌد عاٍل يف �حلديث �ل�رشيف، وح�رش 

.
40

عليه ختم �لبخاري �صنة 872هـ/1467م بال�صخرة �ملمُ�رشَّفة، و�أجازه برو�يته

�مل�رشي  �ملالكي  �إبر�هيم  بن  علي  �لدين،  نور  �لق�صاة،  قا�صي  على  ودر�ض 

878هـ/1473م، �لعارف بالعربية وعلم �لفر�ئ�ض و�حل�صاب و�حلديث �لنبوي، وكان  ت 

د �إليه كثري�ً. وكانت  يكرث من �لتالوة ون�رش �لعلوم، وقر�أ عليه �لنحو والزم جمال�صه وتردَّ

قر�ءته عليه كما �أ�صار جمري �لدين �لعليمي باأنه قر�ءة بحث وفهم ونظر، وح�صل له منه 

.
41

غاية �خلري و�لنفع، وعر�ض عليه جمري �لدين قطعة من �خلرقي و�أجازه بها

و�خلال�صة، فقد ت�صكلت يف �ملدينة �ملقد�صة معامل ثقافة جمري �لدين �لعليمي �لدينية 

و�للغوية و�لنحوية وخا�صًة على �ملذهب �حلنبلي، و�كتنز ثقافًة و��صعًة يف �حلديث �لنبوي 

�ل�رشيف، من خالل �أخذه على كبار علماء و�صيوخ �ملقاد�صة. و�صعر �ل�صاب �ملثقف جمري 

�لدين �لعليمي باأنه ال بمُدَّ له من ��صتكمال ثقافته ومتتني ح�صيلته �لعلمية و�الأخذ عن كبار 

�صيوخ �آخرين، فقرر �الرحتال �إىل م�رش، وو�صل �إىل �لقاهرة �صنة 880هـ/1475م، وفيها 

�أخذ �لعلم عن كلٍّ من �ل�صيوخ و�لعلماء �لتالية �أ�صماوؤهم: 

بدر �لدين �ل�صعدي، حممد بن حممد بن �أبي بكر، ت 900هـ/1495م، �صيخ �الإ�صالم،   •
من علماء �حلنابلة �لكبار يف م�رش، �ملفتي و�ملدر�ض، نائب �حلكم ومفتي د�ر �لعدل 

ثّم �لقا�صي بالديار �مل�رشية. وقد الزم جمري �لدين �لعليمي �صيخه �ل�صعدي، و�أقام 

حتت نظره وتفقَّه عليه، و�أخذ عنه كتاب �لت�صهيل لعلوم �لتنزيل البن جزي �لكلبي 

.
42

ت 741هـ/1340م

894هـ/1489م،  ت  �هلل  عبد  بن  حممد  بن  حممد  �خل�صريي،  �لقطب  على  ودر�ض   •
 .

43
�حلافظ و�الأ�صويل و�لفقيه و�ملوؤرخ وقا�صي �ل�صافعية بدم�صق

كبار  من  902هـ/1497م  ت  �لرحمن  عبد  بن  حممد  �ل�صخاوي،  جمال�ض  وح�رش   •
 .

44
علماء �لديار �مل�رشية و�ملوؤرخ �ملعروف
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حفاظ  من  908هـ/1502م  ت  �لطبناوي  �لديي  عثمان  بن  حممد  بن  وعثمان   •
 .

45
�حلديث

لبقاء  � بو  �أ حممد،  بن  �لرحمن  عبد  بن  حممد  �لبكري،  �جلالل  عن  خذ  و�أ  •
 .

46
891هـ/1486م، �لنحو و�لفقه، يف �خلانقاه �لبيب�صية ت 

وناظر�ً  وباحثاً  د�ر�صاً  �صنو�ت  ع�رش  قر�بة  م�رش  يف  �لعليمي  �لدين  جمري  و�أم�صى 

�إليها، و�أقام  890هـ/1485م، ف�صافر  �لرملة �صنة  �لقر�آن و�لفقه و�للغة. ثّم ويل ق�صاء  يف 

باختيار  نابل�ض  ق�صاء  ترك  ثّم  ونابل�ض،  و�خلليل  �لقد�ض  �إليه  �أ�صيفت  ثّم  �صنتني،  بها 

بعد �صنتني. و��صتمر على �لباقي �إىل �أيام �لدولة �لعثمانية يف 5 ذي �لقعدة 922هـ �ملو�فق 

1516/11/30م، وهذ� يفيد بتوليه ق�صاء �لقد�ض قر�بة 31 عاماً ب�صورة م�صتمرة. 

ويالحظ �أنه حجَّ �صنة 908هـ/1502م مع �لتجريدة �صحبة �أمري �لركب �لرحبي، و�أقام 

مبكة نحو �صهر مالزماً للتالوة و�لعبادة، وعاد �إىل مدينته �لقد�ض �ل�رشيف، ثّم �نقطع يف 

�مل�صجد �الأق�صى للتدري�ض و�الإفتاء و�لت�صنيف.

م�شنفات جمري الدين العليمي: 

�لرجال  وتر�جم  و�لفقه  �لتف�صري  يف  م�صنفات  عدَّة  ليمي  �لعمُ �لدين  جمري  و�صع 

ليمي �إىل ت�صنيفه كتاب الأن�س اجلليل بتاريخ  و�لتاريخ؛ وتعود �صهرة جمري �لدين �لعمُ

القد�س واخلليل، وقد بد�أ كتابته يف 25 ذي �حلجة 900هـ �ملو�فق 1495/9/16م، و�نتهى 

تناولت  �لتي  �لكتب  �أهم  من  و�لكتاب  1496/5/30م،  �ملو�فق  901هـ  رم�صان   17 يف  منه 

تاريخ  فيه  وتناول  900هـ/1494م،  �صنة  حتى  �خلليقة  بدء  منذ  �ملقد�صة  �ملدينة  تاريخ 

مدينة �خلليل �أي�صاً. ويتاز �لكتاب بال�صمول و�لدقة، ووقع يف �أربعة �أق�صام، وقد و�صف 

عمر�ن  �إىل  و�أ�صار  �لف�صائل  من  للمدينة  وما  �الأق�صى،  وم�صجدها  �ملدينة  طبوغر�فية 

ع�رش�ت  ��صتق�صى  وقد  و�لفقهاء،  و�لوعاظ  و�لعلماء  �لوالة  لل�صالطني  وترجم  �ملدينة. 

�مل�صادر �لتي �أرَّخت للمدينة �ملقد�صة و�أعيانها وعلمائها، ال �صيّما و�أنه �أم�صى حياته فيها 

وكان  وعلمائها،  و�أهلها  مبدينته  �ت�صال  على  خاللها  كان  عاماً،   12 �صوى  يغادرها  مل 

 .
�صاهد عياٍن للعديد من �أحد�ثها، وكثري�ً ما يذكر “وكنت حا�رش�ً ذلك �ملجل�ض”47

�صهد  فقد  873-900هـ/1468-1494م،  لل�صنو�ت  مهمة  تاريخية  وثيقة  كتابه  ويعّد 

�الأحد�ث وح�رش �ملجال�ض ودّون معاناة �أهل �لقد�ض خالل ع�صف وظلم والة �ملماليك يف 



59

اأعالم مقد�شّية

نهاية �لدولة �ململوكية، وحو�دث �ل�رش�ع بني �مل�صلمني و�لن�صارى و�ليهود على بع�ض 

�الأماكن �لدينية. مثل بناء كني�ض حمدث لليهود يف �ملدينة، وقب �لنبي د�ود �ملزعوم، وقبة 

�لقد�ض من  �أهل  �ململوكي وت�صكي  �القت�صاد  و�لرمي يف  �لطرح  علية �صهيون، وظاهرة 

هذه �لظاهرة، مما �صبَّب تردياً لالأحو�ل �ملعا�صية الأهل �ملدينة، وختم كتابه باأحد�ث �صنة 

900هـ/1494م، وبرتجمة ل�صرية �صيخه كمال �لدين بن �أبي �رشيف، وذكر بيتني من نظم 

�صيخه، �صمعها منه بدرب �لقد�ض حني عودة �ل�صيخ من غزة يف �صهر ذي �لقعدة �حلر�م، 

�صنة 900هـ/1494م، وهي: 

فتـلـك ربـاع �الأنـ�ض يف زمن �ل�صبـا �أحيـي بقـاَع �لقد�ض مـا هبّت �ل�صبـا 

 48
�صالمي على تلك �ملعاهد و�لربى وما زلت من �صوقي �إليها مو��صال 

ومن م�شنفاته الأخرى: 

1. تف�شريان: 

مكتبة  يف  حمفوظة  ن�صخة  منه  )مطول(،  القراآن  بتف�شري  الرحمن  فتح  الأول:  	•
�جلامع �الأق�صى بقلم يحيى بن حامد تاريخ ن�صخها 18 رم�صان 1026هـ �ملو�فق 

1026/9/19م، يف جملدين. 

الثاين: الوجيز يف تف�شري القراآن، وهذ� �لتف�صري ما ز�ل مفقود�ً.  	•

�خلالف  من  �لر�جح  معرفة  يف  �الإن�صاف  كتاب  خمت�رش  وهو  الإحتاف:  كتاب   .2

885هـ/1480م،  ت  �ملقد�صي  �ملرد�وي  �أحمد  بن  �صليمان  بن  علي  �لدين،  لعالء 

�صذر�ت  يف  �لعماد  �بن  ذكره  و�حد،  جملد  يف  �خت�رشها  جملد�ت،  �أربعة  �الأ�صل 

�لذهب، �جلزء �ل�صابع، �صفحة 341. 

�صفحة  �لو�بلة،  �ل�صحب  يف  �لعامري  ذكره  املقنع:  يف  املطلق  اخلالف  ت�شحيح   .3

 .141

الإعالن باأعيان دولة الإ�شالم: ذكره �لعامري يف �ل�صحب �لو�بلة، �صفحة 141.  .4

املنهج الأحمد يف تراجم اأ�شحاب الإمام اأحمد: )�لطبقات �لكبى(، وقد �أو�صح   .5

فيه منهجه �لذي يتمثل مبا يلي: 



60

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

يذكر ما تي�رشَّ من مناقب �الإمام �أحمد �أوالً.   •

يذكر �أ�صحابه �لذين عا�رشوه، ثّم من تويف منهم بعده، ثّم َمْن مل توؤّرخ وفاته.   •

على  كانو�  �لذين  �لفقهاء،  من  �أحمد  �الإمام  �أ�صحاب  �أعيان  من  ��صتهر  من  يبنيِّ   •
َرتَّباً على �لطبقات و�لوفيات.  مذهبه يف �الأ�صول و�لفروع، ممُ

من مل يظفر ب�صنة وفاته، ذكر ��صمه وما �تفق له من ترجمته.   •

حذف �الأ�صانيد من �حلديث �ل�رشيف يف بع�ض �لرت�جم طلباً لالخت�صار.   •

وي�صمى  �ل�صابق  للكتاب  خمت�رش  وهو  اأحمد:  الإمام  اأ�شحاب  يف  الن�شيد  الدر   .6

)�لطبقات �ل�صغرى(، وهو ما ز�ل مفقود�ً. 

التاريخ املعترب يف اأنباء من غرب: ذكره حاجي خليفة يف ك�صف �لظنون، �صفحة   .7

وخري  74؛  �صفحة  �حلنابلة،  طبقات  خمت�رش  يف  �ل�صطي  جميل  وحممد  1305؛ 

�لدين �لزركلي يف كتابه �الأعالم )بريوت: د�ر �لعلم للماليني، 1979(، �ملجلد �لر�بع، 

�صفحة 108. 

ذكره �لبغد�دي يف هدية �لعارفني، �جلزء  اإحتاف الزائر واأطواف املقيم امل�شافر:   .8

�الأول، �صفحة 544. 

البدر املنور يف �شرية امللك املظفر: وهو ذيٌل لكتاب �الأن�ض �جلليل بتاريخ �لقد�ض   .9

و�خلليل، منه ن�صخة يف �خلز�نة �لعامة بالرباط رقم 2602. 

ٌل  �صجَّ ويوجد يف خز�نة قره م�صطفى با�صا، باملكتبة �ل�صليمانية، با�صطنبول خمطوٌط ممُ

ليمي، رقمه 399، وهو يختلف يف بد�يته ونهايته عن  عليه: تاريخ �لقد�ض ملجري �لدين �لعمُ

. ويظل كتابه �الأن�ض �جلليل بتاريخ 
49

�ملن�صور، مبا يف ذلك تف�صيالت �الأحد�ث و�لرت�جم

�لقد�ض و�خلليل �أهم موؤلفاته و�أو�صعها و�أكرثها �نت�صار�ً بكماله وف�صائله. 

ليمي �صنة 928هـ/1521م �أو 927هـ/1520م مبدينة �لقد�ض،  وقد تويف جمري �لدين �لعمُ

�لطريق،  و�صعت  وملا  باجل�صمانية،  �صتنارمي  كني�صة  قرب  �لرحمة  باب  مقبة  يف  ودفن 

نقلت بقية رفاة جثته �إىل مكاٍن قريب، وحفر له قٌب جديد، وبمُني على قبه �جلديدة قبة 

تعلوها  �أربعة  جدر�ن  له  �صغري  حو�ض  �لقب  وحول   ،
50

�أعمدة �أربعة  �إىل  ترتكز  �صغرية 

ق�صبان حديدية، ونق�صت على �جلد�ر �ل�صمايل �لعبار�ت �لتالية:
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كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو �جلالل و�الإكر�م

هذ� قب �لفقري �إىل �هلل تعاىل �لقا�صي عبد �لرحمن بن حممد

�بن جمري �لدين �لعليمي �لفخري �حلنبلي �ملقد�صي

.
51

موؤرخ �لقد�ض و�خلليل تويف �صنة �صبع وع�رشين وت�صعمائة

�لثقايف  تر�ثها  حفظ  �ملدينة،  تاريخ  يف  بارزة  عالَّمة  ليمي،  �لعمُ �لدين  جمري  كان  لقد 

و�لعلمي و�حل�صاري من خالل ت�صجيله ور�صده للحركة �لعلمية يف �ملدينة، وكتابة �صرَي 

�لعلمي  �لبحث  �ملدينة، وبيان دورهم يف ترقية حركة  �إىل  �لذين وفدو�  �لعلماء و�ل�صيوخ 

و�أ�صو�قها وحماماتها  �صو�رعها  �ملدينة؛  لطبوغر�فية  ور�صم �صورة  �ملقد�صة،  �ملدينة  يف 

و�أحو��صها  ودورها  منازلها  وحتى  �ملدينة،  يف  �خلدمات  وموؤ�ص�صات  ومتنزهاتها 

يف  �ملجتمع  وحركة  �ملدينة،  يف  و�القت�صادية  �الجتماعية  �لتطور�ت  ل  و�صجَّ وهيكليتها. 

مع  ون�صارى  يهود  من  �لذمة  �أهل  وعالقات  و�ل�صناعات،  و�حِلَرف  �ململوكي،  �لع�رش 

�مل�صلمني يف �ملدينة، و�إجر�ء�ت �لدولة �ململوكية حلفظ �ل�صلم �الجتماعي بني �أهايل �ملدينة 

اج �ملدينة �ملمُقدَّ�صة، وتوفري كافة �أ�صباب �الأمن  من م�صلمني ون�صارى ويهود، ورعاية حجَّ

�ملدينة  ربوع  على  بمُ�ِصَطت  �لتي  �الإ�صالمية  �لعد�لة  ظّل  يف  لهم  و�ال�صتقر�ر  و�لطماأنينة 

وعمقها �لريفي. 

وعليه، فقد كانت كتاباته متثل �صورًة حيًَّة لو�قع �ملدينة وجمتمعها، عب تاريخها، 

حتى �صنة 900هـ/1494م. 

ثالثًا: خليل ال�شكاكيني:

هو خليل بن ق�صطندي �ل�صكاكيني تويف �صنة 1373هـ/1953م، ولد خليل �ل�صكاكيني يف 

مدينة �لقد�ض بتاريخ 1878/1/23 يف د�ر و�لده �لكائنة د�خل �ملدينة، و�لدته مرمي حر�مي، 

ون�صاأ يف �أ�رشة متو�صطة �حلال، �إذ كان و�لده يعمل يف �لنجارة وجتارة �الأخ�صاب. ويبدو 

وكان  �لقد�ض،  ظاهر  ثانية  لد�ر  �لو�لد  بامتالك  �نعك�صت  ر�ئجة  كانت  و�لده  جتارة  �أن 

�لبيئة ن�صاأ �لطفل خليل، فاأمه  �للغات �لرتكية و�ليونانية و�لرو�صية. يف هذه  و�لده يجيد 

�أو  كانت ذ�ت ثقافة معقولة، وو�لده يتمتع ب�صد�قات ناجحة، �صو�ء يف جتارته و�أعماله 

مع معارفه و�أ�صحابه. ومل يكن خليل بعيد�ً عن م�صاعدة و�لده يف �أ�صغاله، فقد عمل معه 
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يف �أ�صغال �لنجارة، وكان مولعاً برتبية �حليو�نات �الأليفة كاخلر�ف و�ملاعز، وكان لكلبه 

. و�الأ�رشة م�صيحية تتبع �ملذهب �الأرثوذك�صي �لرومي 
52

خا�صة عنده مكانة  “فرهود” 
�ليوناين. 

وحني بلغ �لطفل �صن �لتعليم �أحلقه و�لده باملدر�صة �لطائفية للروم �الأرثوذك�ض �لقائمة 

د�خل �لدير �لرومي �الأرثوذك�صي، ويبدو �أن �لطالب خليل قد �أقنع و�لده ب�رشورة نقله 

�إىل مدر�صة �أخرى بعد �أن �صاق ذرعاً باأ�صاليب �لتدري�ض يف مدر�صة �لدير، و�عتماد �لعقاب 

ومنه �لعقاب �جل�صدي، بالع�صا و�للطم، و�صكا لو�لده من لطم �أحد �أ�صاتذته له دون ذنب 

. فنقله و�لده �إىل مدر�صة C.M.S. �الإجنليزية، و�لتحق بعد تخرجه من 
53

جناه فيما يرى

مدر�صة �صهيون �الإجنليزية بكلية �ل�صباب و�لتي حتولت �إلـى �لكلية �الإنكليزية فيما بعد. 

وكان من �أ�صاتذته فيها �الأ�صتاذ نخلة جري�ض زريق، 1861-1921، �أ�صتاذ �للغة �لعربية 

و�آد�بها، وكان نخلة زريق من �أكرث �ملدر�صني تاأثري�ً على �لطالب خليل. 

ونخلة جري�ض زريق، ولد يف بريوت وتلقى تعليمه يف مدر�صة �ملعلم بطر�ض �لب�صتاين، 

من  وهما  �الأ�صري،  ويو�صف  �ليازجي  نا�صيف  �ل�صيخني  يد  على  فيها  �لعربية  ودر�ض 

�الأعالم �الأقطاب يف �للغة �لعربية و�آد�بها �آنذ�ك. وجاء نخلة زريق �إىل �لقد�ض �صنة 1889 

ثّم ت�صلم يف  �الإجنليزية،  �لتب�صريية  �لتابع لالإر�صالية  �لكتب  �إد�رة خمازن بيع  ليعمل يف 

�الإجنليزية،  بالكلية  بعد  فيما  رفت  عمُ �لتي  �الإعد�دية  �ل�صبان  مدر�صة  �إد�رة   1892 �صنة 

وَعلَّم فيها �للغة �لعربية �إ�صافًة �إىل عمله �الإد�ري، و��صتمر فيها حتى وفاته �صنة 1921. 

وي�صجل لنخلة زريق �لف�صل يف بعث �للغة �لعربية يف �لقد�ض خا�صة، وقيام نه�صة �أدبية 

يف فل�صطني عامة، �إذ كان منزله منتدى �أدبياً يجتمع فيه �أدباء �لقد�ض، عالوًة على �قتنائه 

ملكتبة عامرة تزخر باأمهات م�صادر �للغة و�الأدب و�لتاريخ.

�أدرك  فقد  �ل�صورية،  للنه�صة  �الأول  �لدور  رجاالت  �أحد  يثل  زريق  نخلة  وكان 

ودعاة  �ل�صعر�ء  وفحول  �الأدب  وزعماء  �للغة  و�أئمة  �لعلم  باأقطاب  و�ت�صل  �صيوخها 

�للغة  �إحياء  �إىل  وين�رشف  ل�رشقيته،  يتع�صب  جعله  �لذي  �الأمر  و�الإ�صالح،  �لوطنية 

 .
54

�لعربية وجتديد معانيها

لقد طغت �صخ�صية هذ� �الأ�صتاذ وثقافته �لو��صعة ووطنيته �الأ�صيلة على �ل�صكاكيني، 

و�أح�صن  �لتقدير  �أعمق  له  يحمل  حياته  �آخر  حتى  �ل�صكاكيني  وظل  �الأعلى،  مثاله  فكان 

�لذكريات. يقول �ل�صكاكيني: “�صناعة �لتعليم �آنذ�ك، كانت وال تز�ل ممقوتة، ودخل �أكب 
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�أ�صتاذ فيها ال ي�صمن وال يغني من جوع وال ي�صدُّ من عوز، ومع ذلك �آثر نخلة زريق �أن 

 .
يكوَن معلماً، و�أنفق �صبابه و�صحته، بل �متنع عن �لزو�ج، يف �صبيل خدمة بالده”55

�صنة  �الإجنليزية  �لكلية  من  تخرجه  فبعد  �لعملية  �حلياة  ميد�ن  �ل�صكاكيني  ودخل 

همه  وكان   .
56

فيها تلميذ�ً  كان  �لتي  �الأرثوذك�صية  �ملدر�صة  يف  �لتعليم  مهنة  ز�ول   1893

مو��صلة حت�صيله �لعلمي يف رو�صيا، بعد �أن �دخر بع�ض �ملال بت�صجيع من �صديقه بنديل 

 .
57

�جلوزي، ولكنه عدل عن ذلك ب�صبب مر�ض و�لده

�ملجنون  كما  و�أحبها  ع�صقها  �صلطانة،  ��صمها  مقد�صية،  فتاة  �إىل  �ل�صكاكيني  تعرف 

�الأيام،  تلك  يف  ر�ئجة  غري  �الأدب  �صوق  كانت  وملّا  عفر�ء،  و�صاحبته  عروة  �أو  وليلى 

و�لتدري�ض ال ي�صد حاجة، وهمه متابعة �لتح�صيل �لعلمي، فقد �صمم على �متطاء غارب 

�ل�صفر، ولكن هذه �ملرة �إىل �أمريكا �لتي كان �أخوه يو�صف قد �صبقه �إليها. وهناك مل يعد 

قادر�ً على كتم حبه �لهائم ب�صلطانة، َفولَْوَل بعذ�بات فر�قه و�غرت�به عنها، فقد كتب �إليها 

قا�صية  تكوين  �أن  باهلل  و�أعيذك  لك،  حبي  �أكتم  �أن  مقدوري  يف  يعد  “مل  فيها  جاء  ر�صالة 

ممزق  �لبالد  هذه  من  �أذهب  تدعيني  ال  بي،  “ترفقي  لك”،  �خلال�ض  بحبي  فت�صتخفي 

، وبد�أ تبادل �لر�صائل بينه وبني 
�الأح�صاء، د�مي �لقلب، قريح �الأجفان، منك�رش �خلاطر”58

من ع�صق. و�رحتل �ل�صكاكيني �إىل �أمريكا، �أو�خر �صنة 1907. 

و�جلوع  �حلرمان  من  فيها  عرف  وتعب،  ون�صب  �صقاء  كلها  �أمريكا  يف  حياته  كانت 

�أ�صو�أ  �أخيه يو�صف  �ألو�ناً، ومل ينجح يف �اللتحاق باأي معهد علمي للدر��صة. وكان حال 

�أحد �ملطاعم  �ل�صفر للعودة، فعمل يف  �أية نقود ل�رش�ء تذكرة  من حاله. ومل يتلك خليل 

�أي�صاً، وعمل �صياالً يف م�صنع ورق يف مدينة رمفولد فولز  يغ�صل �ل�صحون و�لكا�صات 

�ل�صناعية �ل�صغرية، يدفع �لعربة ع�رش �صاعات يف �ليوم باأجرة مل تتجاوز رياالً ون�صف، 

�أنطون، �صاحب  للتعرف على فرح  �ملقادير  عليه. وقادته  قادر�ً  �لعمل وما عاد  فاأرهقه 

�أن  �ل�صيخ حممد عبده، و�أخذ يرتدد على مكتبه، ولكن دون  �أحد تالميذ  جملة �جلامعة، 

يعمل معه، و�إمنا �أتيح له تدري�ض �للغة �لعربية يف �ملدر�صة �لالهوتية يف نيويورك فيما بعد، 

ولكن باأجرة تكفيه لطعامه ومنامه فقط. ويف �أمريكا �أي�صاً تعرف على �لدكتور كونهايل، 

�أهو�الً  القى  قد  �ل�صكاكيني  وكان  �ملخطوطات،  بع�ض  وت�صحيح  تنقيح  يف  معه  وعمل 

ومر�ر�ت متعددة من �لفقر، وكان حينها �أحوج ما يكون للطعام، وحني �أجنز عمله �أعطاه 

كونهايل ن�صخة من كتاب “حميط �ملحيط” مكافاأة على عمله معه، ونظر �ل�صكاكيني �إىل 
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. وما كان 
�لكتاب وخاطبه “�إذ� جعت �أو عريت، �أكلت �ملحيط، وخطت من �أور�قه ثياباً”59

�لدم، ينتقل من �صيعة  �نتعلت قدماه  �إال �لعمل كبائع قما�ض متجول، ف�صار حتى  �أمامه 

�الأر�ض وملتحفاً  �ملقام، مفرت�صاً  به  �نتهى  ينام حيث  �إىل �صوق،  �إىل �صيعة، ومن �صوق 

1908/7/25 حطت  �ل�صماء، خمدته حقيبة قما�صه. والحت للرجل طاقة فرج، ففي يوم 

رحلة جتو�له يف نيويورك فقر�أ يف �جلر�ئد �لعربية: �إن جاللة �ل�صلطان عبد �حلميد �لثاين 

َّ له كثري�ً، و��صتب�رش به خري�ً، وقال يف نف�صه:  قد منح �لدولة �لعثمانية �لد�صتور، مما �رشمُ

�ملجال  �الأحالم، وكان  �إذ� �صحت  �إىل بالدي يكون رجوعي يف حمله،  رجعت  �إذ�  “�الآن 
�أن�صئ مدر�صة وجريدة  �أن  �أ�صتطيع  �الآن  �أخدم بالدي،  �أن  �أ�صتطيع  �الآن  �أمامي و��صعاً، 

وجمعيات لل�صبان، �الآن ن�صتطيع �أن نرفع �أ�صو�تنا، بدون حرج، لينعم بالك يا �صورية، 

وكان   .
�صورية”60 ولتحيا  خائبني،  فينا  �لطامعون  لريتد  مبتغاك،  فنلَت  كثري�ً،  �صبت 

�الأدبي و�الجتماعي  ن�صاطه  ليبا�رش  بلده،  �إىل  1908/8/8، حيث و�صل  �لعودة يف  قر�ره 

و�ل�صيا�صي؛ ف�صارك فيه بهمة ون�صاط. وبالرغم من معاناته يف �أمريكا، فقد قر�أ موؤلفات 

ويف  تفكريه  يف  كبري�ً  �أثر�ً  �لقر�ء�ت  تلك  تركت  وقد  عنه،  �صدر  وما   Nietzsche نيت�صه 

منهجية حياته، كما ر�أى يف �أمريكا �لتقدم و�ملدنية و�حلرية. 

�ل�صهرية،  ن�صف  �الجتماعية،  �ملجلة  �الأ�صمعي،  جملة  حترير  �صارك  �لقد�ض  ويف 

�أبي �لطيب �ملتنبي وي�صحح بع�ض �ملقاالت يف جريدة �لقد�ض  وكان يوقع مقاالته بكنية 

�ملجلة بعد موت �صاحبها حنا عبد  �إذ� ما توقفت  ل�صاحبها جورج حبيب حنانيا، حتى 

، �أنفذ م�رشوعه �لذي طاملا حلم به: “�ملدر�صة”، فاأن�صاأ 
�هلل �لعي�صي بتاريخ 611909/9/12

�ملدر�صة و�صماها بـ “�لد�صتورية” وذلك باإ�صهام من علي جار �هلل وجميل �خلالدي و�فتيم 

وتوىلَّ  جب،  عادل  �أي�صاً  فيها  �ضمُ  يمَُدرِّ كان  كما  فيها.  �صون  يمُدرِّ جميعاً  وكانو�  م�صبك، 

�ل�صكاكيني �إد�رتها �إ�صافًة �إىل عمله يف �لتدري�ض فيها، كانت �ملدر�صة �لد�صتورية �الأوىل من 

نوعها يف �لبالد، �إذ كانت مناهجها على �أحدث �الأ�صاليب �لرتبوية و�لعلمية. ويف �ملدر�صة 

�لد�صتورية �أن�صاأ �ملجلة �لد�صتورية، وكان �لهدف من �إن�صاء �ملجلة، تدريب �لطالب على 

�لكتابة �ل�صحفية، �لتي كانت تعتب يف تلك �لفرتة من �أهم و�صائل �الت�صال �جلماهريية 

للتعبري عن �لر�أي �لعام �لوطني، ومقاومة مظامل �لوالة �الأتر�ك، و�ملخططات �ل�صهيونية. 

وكانت �ملجلة خطية حائطية، يحررها �لطالب، وي�صارك يف �لكتابة �الأ�صاتذة، وتعلق ن�صخ 

 .
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منها يف �ملدر�صة و�أماكن خمتلفة من �ملدينة



65

اأعالم مقد�شّية

وبني �ل�صنو�ت 1909 وحتى بد�ية �حلرب �حلرب �لعاملية �الأوىل 1914 كان له ن�صاط 

رو�ية  يف  �ل�صكاكيني  ويورد  �لرتكية،  و�لرتقي  �الحتاد  جمعية  يف  و�جتماعي  �صيا�صي 

)نر�ها �صعيفة( باأنه ��صتدرج لالن�صمام �إىل ع�صويتها، �إذ يف حما�صه للد�صتور ومدر�صته 

�لد�صتورية وجملته �لد�صتورية ما يفيد برغبته يف �الن�صمام، ولكن بعد �أن ك�صفت �الحتاد 

و�لرتقي عن وجهها �حلقيقي يف �لترتيك، و�حلط من منزلة �لعرب، �جته لالن�صمام �إىل 

خطر  من  و�لوقاية  �لعرب،  عن  �لدفاع  تتبنى  وكانت  �لعثماين،  �لعربي  �الإخاء  جمعية 

وحت�صني  �لعثمانية،  �لواليات  ووحدة  �لد�صتور،  على  و�ملحافظة  و�لرتقي،  �الحتاد 

�الأو�صاع يف �ملقاطعات �لعربية على �أ�صا�ض �مل�صاو�ة. وكان منتخباً يف �أول هيئة عاملة يف 

فرع �لقد�ض برئا�صة �إ�صماعيل �حل�صيني، وع�صوية حنا �لعي�صى ونخلة زريق وفي�صي 

 .
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�لعلمي وخليل �ل�صكاكيني

�ملرير مع بطريركية  1908، �رش�عه  لل�صكاكيني يف هذه �ملرحلة من حياته  وي�صجل 

�لروم �الأرثوذك�ض يف �لقد�ض، فكان كثري �لتعر�ض و�لنقد لزعماء وقيادة �لكني�صة �ملتنفذة، 

لُّهم من �أ�صول يونانية، وال رو�بط ثقافية �أو فكرية بني رجال �الأكلريو�ض �ليونانيني  وجمُ

و�أبناء �مللة �لعرب من �أهايل فل�صطني. وز�د نقد �ل�صكاكيني بعد �إعالن �لد�صتور �لعثماين، 

�لتي  و�القت�صادية  و�لدينية  و�لرتبوية  و�ل�صيا�صية  �الجتماعية  �حلياة  مناذج  فهاجم 

�الأرثوذك�صية  �لبطريركية  رجال  مقاطعة  �إىل  ودعا  �مللة،  �أبناء  على  �لكني�صة  تفر�صها 

�لنقد  �لكني�صة  وبادلته  فل�صطني.  يف  �الأرثوذك�صية  �لطائفة  حقوق  لطم�صهم  �ليونانيني؛ 

مع  �صد�قته  م�صتغلًة  �ل�صيوعية،  �لبل�صفية  �إىل  وميله  باالإحلاد،  و�تهمته  و�لتعري�ض، 

بنديل �جلوزي �لذي كان يقيم يف بطر�صبج Petersburg مدر�صاً يف كليتها، منخرطاً مع 

�صّد  و�الحتجاجات  �ملظاهر�ت  قيام  على  �ل�صكاكيني  وحرَّ�ض  هناك،  �ل�صيوعي  �حلزب 

رجال �لكني�صة، مما حمل �لبطريرك �الأرثوذك�صي �ليوناين دميانو�ض Damianus I على 

 .
�إ�صد�ر مر�صوم بفر�ض “�حلرمان على �ل�صكاكيني من �لكني�صة”64

َ �ل�صكاكيني ع�صو�ً يف �إد�رة �ملعارف )قوم�صيون �ملعارف( بلو�ء  نيِّ ويف �صنة 1914 عمُ

�لقد�ض، فبذل جهوده كلها يف �صبيل �إ�صالح مناهج �لتدري�ض وجهاز �ملدر�صني، وتعيني 

�لتعليم، و�إف�صاح �ملجال  �إ�صالح  �ملعلمني وعزلهم وتنزيل درجاتهم، فقد كان يرغب يف 

عبده  ب�صلطانة  تزوج  وهام،  ع�صق  مبن  ج  تزوَّ قد  ذلك  قبل  وكان   ،
65

�لبنات تعليم  �أمام 

بتاريخ 1912/1/13. 
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وفرن�صا  بريطانيا  �لكبى،  �لقوى  و�رش�ع  تناف�ض  مثار  �ملقد�صة  �ملدينة  كانت  وملا 

�آنذ�ك، على جعل �لقد�ض  ورو�صيا و�لنم�صا و�أمريكا. فقد عمل جمال با�صا، و�يل دم�صق 

�ل�صالحية  �ملدر�صة  �إحياء  فاأعاد  �الأو�صط،  �ل�رشق  منطقة  يف  �الإ�صالمية  للثقافة  مركز�ً 

�ل�صليبي  �الحتالل  من  �لقد�ض  حترير  غد�ة  �الأيوبي  �لدين  �صالح  �أقامها  قد  كان  �لتي 

�أملانيا،  من  �لالزمة  �الأدو�ت  لها  وجلب  �الأيوبي،  �لدين  �صالح  كلية  و��صماها  �لفرجني، 

لها  1915، من جديد. وقد و�صع  �أبو�بها يف �صباط/ فب�ير  �الإ�صالمية  �ملدر�صة  وفتحت 

نظاماً ع�رشياً جديد�ً، و�صملت �صفني �صبه جامعيني، و�ختار لها جمال با�صا بنف�صه �أكفاأ 

�الأ�صاتذة من �صورية وفل�صطني وبالد عربية �أخرى. وتوىل �إد�رتها ر�صتم حيدر، وكان 

.
66

�ل�صكاكيني و�إ�صحق �لن�صا�صيبي وعبد �لعزيز جاوي�ض من مدر�صيها

و��صتمرت �ملدر�صة قائمة حتى �حتلت �لقو�ت �لبيطانية �ملدينة �ملقد�صة يف 1918/1/9، 

1916، حني ��صتدت  �أما �الأ�صاتذة و�لطلبة فقد حتولو� منذ �صنة  �للنبي،  بقيادة �جلرن�ل 

�أو�ر �حلرب �لعاملية �الأوىل �إىل دم�صق. و�نتقل �ل�صكاكيني منها �إىل دم�صق �أي�صاً، وهناك 

.
67

كانت له عالقات مبعلمه �الأول نخلة زريق، ولكنه عاد �إىل �لقد�ض

 The Central Zionist Archive وقد عرث �لباحث يف �الأر�صيف �ل�صهيوين �ملركزي

 ،1918 CZA. 3/74 تاريخها �الأول من كانون �لثاين/ يناير  (CZA) على وثيقة رقمها 

Arthur Ruppin، �أحد  �آرثر روبني  �إىل   Feigenbaum وهي ر�صالة بعث بها فيجنباوم 

باعتقال  تفيد  �ليهودي،  �ال�صتيطان  عن  و�مل�صوؤول  �لقد�ض  يف  �ل�صهيونية  �لبعثة  زعماء 

 Alter ليفني  �ألرت  �الأمريكي  و�ليهودي  �ل�صكاكيني  خليل  من  لكل  �لعثمانية  �ل�صلطات 

Levine بتاريخ 1917/12/4. حيث كان �الأخري مطلوباً بتهمة �لتج�ص�ض ل�صالح �حللفاء، 

�أريحا  �إىل �صجن  �أر�صال  �إلقاء �لقب�ض عليهما  �أخفاه يف بيته، وبعد  و�أما �ل�صكاكيني فالأنه 

بباب  �ملعلق  �ل�صجن  �ل�صكاكيني  خليل  ليودع  دم�صق  �إىل  نقال  ومنه  �الأقد�م،  على  م�صياً 

وقدمها   .
68

يومياته يف  �حلادثة  �ل�صكاكيني  �أورد  وقد  با�صا،  مدحت  �صوق  �أمام  �جلابية 

�إليه م�صطر�ً. وال نعلم �صيئاً عن م�صري �ليهودي  يف �صياق م�صاعدة �لغريب �لذي �لتجاأ 

�الأمريكي فيما بعد، غري �أن �ل�صكاكيني �أطلق �رش�حه بو�صاطة عبد �لقادر �ملظفر، رئي�ض 

�جلمعية �الإ�صالمية �مل�صيحية يف �لقد�ض، وبكفالة مالية، وكان ذلك يف 1918/1/10. 

�أيام �لوجود �لعثماين يف �لقد�ض، و�نخر�طه يف  وييل �لباحث �إىل �أن �صريته �حل�صنة 

وبالكفالة  �عتقاله  من  �صنة  بعد  �رش�حه  �إطالق  �أمر  �صهلت  �لعثمانية؛  �ل�صيا�صية  �حلياة 
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�ملالية. وبعد �إطالق �رش�حه �عتمد �ل�صكاكيني على �لدرو�ض �خل�صو�صية يف تعليم �للغة 

�أتقن �ملو�صيقى و�لعزف  ، كما 
69

�الإجنليزية، ودر�ض �لفرن�صية عند �الأ�صتاذ ب�صارة توما

يف  �صطاحي  �إليا�ض  �أم  �ل�صيدة  بيت  يف  ي�صكن  وكان  �لعود،  وخا�صة  �لكمنجة  �آالت  على 

 حملة �خلر�ب، نومره 57.
70

مئذنة �ل�صحم تلة �ل�صماكة 

بقيادة  �لكبى  �لعربية  �لثورة  وكانت  دم�صق،  من  فر�ره  �أمر  دبر   1918/8/10 يف 

�ل�صبان  من  لفيف  ومعه  دم�صق  من  فخرج  �أمرها،  عظم  قد  علي  بن  �حل�صني  �ل�رشيف 

قا�صد�ً جبل �لعرب )جبل �لدروز(، حيث و�صل �إىل “�لقرية” م�صقط ر�أ�ض �صلطان با�صا 

�أم �لل�صن يف قلب �ل�صحر�ء، ويف  �الأطر�ض قا�صد�ً م�صارب �الأمري في�صل بن �حل�صني يف 

�لقرية و�صع �ل�صكاكيني ن�صيد�ً وطنياً للثورة وحلنه، ليقدم هدية لثورة �لعرب �لكبى، 

جاء فيه:

�أيــهــا �ملــولـى �لـعظيـم

مــلـكـك �ملـلـك �لـفـخيـم

نحو هذ� �مللك �صريو�

وعـلـى �لـخـ�صـم �أغيـر

لــم نـعــد فـي ذ� �لـزمــا

لـيــ�ض يـجــديـنــا �لـتــو�

نحن فـي �لهيجاء نقبـ

وعـلـى �الأعـد�ء نـحـمــ

�إن نـعــ�ض عــ�صنـا كــر�

هـمـنـــا نـردي �لــلــئــام

فــــخـــر كــــل �لـــعــــرب

مـــلــــك جــــدك �لــنــبــي

قـــبــــل فـــوت �لـــزمـــن

و� لـخــــال�ض �لـــوطـن

ن �أمـــة م�صـــتــــعـــبـــدة

نــي و�لـلـيــايل م�صعدة

ل كــاالآتــي �ملــنــهــمــــر

ل لــيــ�ض فينـا من يـفر

مـاً �أو منت متـنــا كر�م

هـمـنــا نــردي �لــلـئــــام
71

ولكنه ما �إن و�صل م�صارب �الأمري في�صل �رشعان ما ترك �مل�صارب و�الأمري و�لثورة 

وتوجه �إىل م�رش، حيث �أم�صى فيها �صهرين، الأن �حلكومة �الإجنليزية منعته من دخول 

. وييل �لباحث �إىل �العتقاد باأن �ل�صكاكيني 
72

فل�صطني ظلماً وعدو�ناً كما �أورد يف مذكر�ته

كان ماأخوذ�ً بال�صعار�ت �لتي رفعت �آنذ�ك للثورة؛ “�لوحدة، �حلرية، �ال�صتقالل” فكان 

حما�صه وفر�ره ومغامر�ته على ظهر جمل متخفياً حذر�ً حتى �إذ� ما حّل �مل�صارب ر�عه 

.
73

�الت�صاالت �لتي كانت جارية مع �الإجنليز ومع زعماء �حلركة �ل�صهيونية فغادر

“�إذ� مل تخولنا  �لن�صا�صيبي  1919/3/26 مقولة ر�غب  �ل�صكاكيني،  ونقر�أ يف يوميات 

�أن  للعناية بنا، فالر�أي  �لدول  �إحدى  �أن ننتدب  بّد  �لتام، ومل يكن  �حلكومات �ال�صتقالل 
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�صتورز  �جلرن�ل  عن  فنا�صئ  �الإد�رة  �صوء  من  نر�ه  وما  �الإجنليزية،  �حلكومة  تنتدب 

�صتورز  و�جلرن�ل  �الإجنليزية”،  �حلكومة  عن  ال   ]Ronald Storrs �صتورز  ]رونالد 
 Chaim �لقد�ض، و�صالته قوية مع حاييم و�يزمن  �لع�صكري �لبيطاين يف  كان �حلاكم 

�ل�صكاكيني  فعل  ردة  من  ويفهم   ،
74

فل�صطني يف  �ل�صهيونية  �لبعثة  رئي�ض   ،Weizmann

عدم مو�فقته على ر�أي �لن�صا�صيبي.

�ملرة  هذه  ولكن  �خل�صو�صية،  �لدرو�ض  ليز�ول  �لقد�ض  �إىل  �ل�صكاكيني  عاد  لقد 

لل�صباط و�مل�صوؤولني �الإجنليز، يعلمهم �للغة �لعربية، ومن خالل درو�صه �خل�صو�صية 

Richmond ويعرف بامل�صرت بيل، وربطته  ن�صج عالقات طيبة مع �ملاجور ريت�صموند 

 Comb عالقات ودية مع مدير �ملعارف �لبيطاين تدمن، وكانت له زيار�ت للم�صرت كمب

 ،Ashbee و�مل�صرت �آ�صبي ،Lucke رئي�ض قلم �ال�صتخبار�ت �لبيطاين، و�للفتنانت لوك

�لدرو�ض  على  �لبيطانيني  بامل�صوؤولني  عالقاته  تقت�رش  ومل   .
75

وغريهم بتلر  ووتر�ض 

وكان  فل�صطني،  يف  �الأو�صاع  عن  وبينهم  بينه  مناق�صات  تدور  كانت  بل  �خل�صو�صية، 

تر�صل  كانت  �لتي  �لدولية  و�للجان  لها،  و�لد�عمني  و�أ�صبابها  �ملظاهر�ت  يف  ر�أيه  يبدي 

للتحقيقات، و�الأحد�ث �لتي تقع يف �لبلد�ن �ملجاورة مل�رش، ومدى تاأثريها على �ال�صتقر�ر 

.
76

و�الأمن يف فل�صطني

ويفهم من يوميات �ل�صكاكيني تكر�ر عر�ض تدمن، مدير �ملعارف �لبيطاين، وظيفة 

ر�صمية يف �ملعارف على �ل�صكاكيني، وكان جو�به دوماً: ال بّد من ت�صكيل هيئة معارف 

�ملعارف  هيئة  يف  تعيينه  مّت    ،1919/3/14 وبتاريخ  �لعربي،  �لتعليم  على  لت�رشف  �أهلية 

ملد�ر�ض �لذكور وزوجته �صلطانة ملد�ر�ض �لبنات. 

1919، و�أن�صاأ جملة �جلوز�ء لطلبتها،  �إد�رة د�ر �ملعلمني �صنة  ويف �لقد�ض �أي�صاً توىل 

، ومل يطل به �ملقام يف مدينته، فرحل �إىل �لقاهرة ليتوىل �إد�رة �لتعليم 
77

يحررونها باأنف�صهم

�حتجاجاً  �لعمل  فقد ترك  �الأرثوذك�صية،  �ل�صورية  للجمعية  �لتابعة  �لعبيدية  �ملدر�صة  يف 

على تعيني هربرت �صموئيل Herbert Samuel �ليهودي �ل�صهيوين مندوباً �صامياً على 

فل�صطني. ولكنه عاد �إىل �لقد�ض مرة �أخرى �صنة 1920 لريحل مرة ثانية الإد�رة �ملدر�صة 

1922 مار�ض مهنة �ل�صحافة ون�رش �ملقاالت يف  �أم�صى �صنتني، ويف �صنة  �لعبيدية حيث 

�جلر�ئد و�ملجالت يف م�رش وفل�صطني، فكتب يف �ل�صورى و�ملقتطف و�لهالل و�ل�صيا�صة 

�لكردي  وجر�ب  و�لكرمل  و�لدفاع  و�لنفري  و�لقد�ض  و�لزهرة  و�الأهر�م  و�لد�صتور 

و�لنفائ�ض. 
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فل�صطني  معارف  �إد�رة  يف  �لعربية  للغة  عاماً  مفت�صاً  ثّم  م�صاعد�ً  �ملقام  به  ��صتقر  ثّم 

من �صنة 1926 وحتى 1938، وبنى بيتاً يف حي �لقطمون، وخالل هذه �لفرتة، وحتديد�ً 

�لفل�صطينية،  �لعربي ملحطة �الإذ�عة  1936، عر�صت عليه وظيفة مدير �لبنامج  يف �صنة 

ولكنه رف�ض �لعر�ض، وقد تلكاأ الأنه ال يريد مز�حمة رفاقه عادل خري ورفيق �لتميمي، 

�فتتاحه  لدى  �إ�رش�ئيل”  بـ“�أر�ض  فل�صطني  عبارة  يقرن  �الفتتاح  برنامج  و�أن  �صيّما  ال 

خوري  �إبر�هيم  زميله  مع  �أ�ص�ض  عمله،  من  تقاعد  وقد   ،1938 �صنة  ويف  �الإذ�عي.  �لبث 

ولبيب غلمية و�صكري �حلر�مي مدر�صة �لنه�صة، وظّل مدير�ً لها حتى وقوع �لنكبة �صنة 

 .
781948

“�الحتذ�ء  �الأول،  موؤلفه  �صنَّف  فقد  مبكرة،  �صنٍّ  يف  �الأدبية  �ل�صكاكيني  حياة  بد�أت 

�الأدب  تدهور  �أ�صباب  �أحد  �أن  يرى  كان  �إذ  عمره،  من   19 �لـ  يتجاوز  وملا  �لغري”،  بحذ�ء 

�لعربي هو �ملحاكاة و�البتعاد، بل ونبذ �الأ�صالة. كما �نت�صب �إىل جمعية زهر �الآد�ب �صنة 

1898، وكان من �أع�صائها عي�صى �لعي�صى وفرج فرج �هلل و�فيتم م�صبك و�صبلي �جلمل 

�لعربي  باالأدب  تمُعنى  �ل�صيد�وي، وهي  د�ود  وجميل �خلالدي ونخلة زريق، وير�أ�صها 

 .
79

وترقية �لدر��صات فيه

يف  حياته  من  �صنو�ت  ق�صى  �لعربية،  للغة  وحمباً  بالقر�ءة  كلفاً  �ل�صكاكيني  كان 

در��صتها ودعمها، �هتم باأ�رش�ر �للغة ودقائقها وقو�عدها ومز�ياها. و�إ�صهاماته كانت يف 

ميادين متعددة يف �الآد�ب و�لفكر و�لنقد �الأدبي و�لنقد �الجتماعي و�ل�صيا�صة و�لرتبية؛ 

�لهجمات  �لعربية يف وجه  �للغة  �لذين د�فعو� عن  �لرو�د  �للغة كان يف طليعة  ففي ميد�ن 

�لتي كانت ت�صن عليها، ودعا �إىل تقدي�صها و�لذود عنها، ويقول يف هذ� �ل�صدد: “�للغة قبل 

كل �صيء هي �لعن�رش �لذي نقيم به �أجماد �الأمة، وعلينا �أن نمُعلَِّم �لولد كر�مة �أمته وجمدها 

خالل  من  �لقومية  وعزته  جمده  على  ي�رشف  باأنه  وي�صعر  ليقر�أها،  �لعربية  �لكلمات  يف 

. وكانت لل�صكاكيني در��صات لغوية يف �لنحو و�لبيان و�حلروف، 
�حلروف و�لكلمات”80

��صتيعاب علوم  �لرت�كيب �جلامدة، وهي قادرة على  تنبذ  �للغة كائن متطور،  �أن  وعنده 

تعليم  �إلغاء  �إىل  ودعا  و�ل�رشف،  �لنحو  يف  در��صات  له  كانت  كما  �لغربية.  �حل�صارة 

�للغة  �أن تكون  ��صرتط  بال�صماع و�لتقليد و�ال�صتعمال، ولكنه  �إذ يكن تعلمها  �لقو�عد، 

. هذ� باالإ�صافة لدر��صته للحروف و�أ�صو�تها 
81

�لعربية �ل�صحيحة لغة �لتعلم و�لتخاطب

 ،
82

و�صورها، وكان من �أ�صد �ملعار�صيني ال�صتبد�ل �حلروف �لالتينية باالأحرف �لعربية

وله موؤلفات يف �للغة �صنعر�ض لها الحقاً. 
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اآراء ال�شكاكيني يف الرتبية والتعليم: 

�لطو�ئف،  كل  من  و�لتالميذ  و�صحيحاً،  وطنياً  يكون  �أن  يجب  �لتعليم  �أن  �آر�ئه  من 

و�لتعليم من �أجل تو�صيع �ملد�رك ال من �أجل ح�صد �لعقول بالعلوم، ال بّد من رفع معنويات 

 .
83

�لتالميذ باإعز�زهم وعدم �إذاللهم، ال ق�صا�ض وال جو�ئز وال عالمات

�أن�صاأها،  �لتي  “�لنه�صة”  مدر�صة  يف  و�لتعليم  �لرتبية  يف  و�آر�ءه  نظرياته  طبَّق  وقد 

�أن  �ملدر�صة  مدر�صي  على  و��صرتط  فيها،  للتدري�ض  �ل�صبان  �ملعلمني  من  نخبة  فاختار 

�لتالميذ  مع  �ل�صياحة  من  يكرثو�  و�أن  يوم،  كل  حلاهم  ويحلقو�  مالب�صهم،  يف  يتاأنقو� 

و�لعناية باملو�صيقى و�لفنون.

و��صتعماالً،  حياة  بل  ��صتظهار�ً،  وال  �دخار�ً  لي�ض  �ل�صكاكيني  عرف  يف  �لتعليم  �إن 

ويعّرف  للنه�صة.  �أد�ة  لتكون  و�ملناظرة  �حلو�ر  نظام  على  تقوم  و�أن  بّد  ال  ومدر�صته 

الأن  طالبنا  تهيء  ال  �أنها  �أعني  حرة،  مدر�صتنا  �لتالية:  باملقوالت  “�لنه�صة”  مدر�صته 

يكونو� �أحر�ر�ً يف �مل�صتقبل، ولكنها تريدهم �أحر�ر�ً منذ �ليوم، مدر�صتنا ال تنتمي لطائفة 

�أو طبقة ولكنها للجميع، ال تثق بال�صهاد�ت، حترتم �لتلميذ وحت�صن معاملته، ال  �أو بلد 

�للغات  �لبحث. مدر�صتنا تدر�ض  �إال بعد  �أحد  تتقيد باحل�صور و�لغياب، وال تتقيد بر�أي 

.
84

و�لفنون و�لغناء و�ملو�صيقى، وحتى �لرق�ض

و�ملر�أة عند �ل�صكاكيني يجب �أن تكون حرة، �رشفها خ�صو�صية لها، وهي �مل�صوؤولة 

 .
85ً

عنه، فالو�صاية و�ل�صغط و�لعنف و�لغرية �ملبالغة لن جتدي نفعا

�ل�صهيونية  ناه�ض  فقد  بارز،  دور  لل�صكاكيني  كان  �ل�صيا�صية  �حلياة  خ�صم  ويف 

�لنخبة  من  فكان  �ملوؤمتر�ت،  يف  و�أ�صهم  و�ملنتديات،  �جلمعيات  يف  وعمل  و�النتد�ب، 

�ل�صيا�صية �لقيادية يف فل�صطني، حيث كان ع�صو�ً يف �ملوؤمتر �لعربي �لفل�صطيني �خلام�ض، 

. وكان �أحد �ملوقعني على مذكرة لكبار �ملوظفني �لعرب يف فل�صطني �ملر�صلة �إىل 
�صنة 861922

 .
�ملندوب �ل�صامي، وفيها يحتجون على �ل�صيا�صة �لبيطانية �ملتبعة يف �لبالد، �صنة 871936

�إن�صاوؤه  ن�صاله  طر�ئف  ومن  �خلام�ض،  �لفل�صطيني  �لوطني  للمجل�ض  رئي�صاً  �ختري  كما 

“مقهى �ل�صعاليك”، وهو مقهى �صعبي يقع يف باب �خلليل يف �لقد�ض �ل�رشيف، �صاحبه 
رجاالت  من  كبري  عدد  فيه  يجتمع  وكان  �لطلبة،  عي�صى  �الأرثوذك�صية  �لطائفة  خمتار 

�الجتماعية  �الأحو�ل  ملناق�صة  ويتحلقون  �ل�صعاليك”،  “�صلة  و�الأدب  و�لعلم  �ل�صيا�صة 
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و�ل�صيا�صية، ينبهون �إىل �الأخطار �لتي حتيط بالوطن عامة وبفل�صطني خا�صة، ويدعون 

�لنا�ض �إىل �ال�صتيقاظ، ويدر�صون قوة عدوهم �لذي ي�صعى لت�رشيدهم وطردهم. وو�صع 

لل�صعاليك مبادئ وقو�عد ال بّد �أن ي�صريو� مبوجبها، وتعاظم �أمر مقهى �ل�صعاليك يف كل 

�أن تعتقل �صلة �ل�صعاليك،  �ملدن و�لبلد�ت �لفل�صطينية، حتى كادت �ل�صلطات �لبيطانية 

 .
88

وتعمل على تفريقهم

�أوتي من ح�صافة وذكاء، و�ختط  للحياة، مقبالً عليها بكل ما  كان �ل�صكاكيني حمباً 

حلياته منهجاً �صلوكياً �لتزم به معظم حياته، فيه �حلفاظ على �صحته �جل�صمية و�لعقلية 

جتاوزه  ��صتطاع  ما  منها  �الأخرى،  تلو  �لو�حدة  �لنكبات  به  ع�صفت  حتى  و�لروحية، 

وكانت  مكابدته.  على  �لرجل  يقو  ومل  كيانه  هدَّ  ما  ومنها  وق�صائه،  �هلل  لقدر  م�صت�صلماً 

1939، بكاها ما د�م له  �أوىل نكباته، وفاة زوجته �صلطانة، وهي يف ريعان �ل�صباب �صنة 

بقية عمر �صباح كل يوم، كان يزور قبها قبل توجهه �إىل عمله، ولذكر�ها و�صع كتابه، 

وي�صجل يف كل يوم “خرجنا، �أختي ودمية وهالة و�أنا �إىل �ملقبة، فنرثنا �لزهور وذرفنا 

�لدموع”، يناجيها باأبيات من �ل�صعر �أو بنرث بليغ حزين، وظّل مثابر�ً حتى �لنكبة، وما 

فارق خيالها عقله وروحه حلظة و�حدة، وال متلك و�أنت تقر�أ ح�رش�ته وحزنه وبكاءه �إال 

.
89

�أن تكون معه

�أبريل  ثّم كانت �لنكبة �لثانية، يوم �أجب على ترك بيته يف حي �لقطمون، يف ني�صان/ 

1948، وود�عه ملكتبته، وجنده يقول “�لود�ع يا مكتبتي يا د�ر �حلكمة، يا رو�ق �لفل�صفة، 

يا معهد �لعلم، يا ندوة �الأدب”. وبهذ� �بتعد عن �الأهل و�الأحباب وعن مو�طن �لذكريات، 

�الأمري ح�صني،  �لقاهرة، و��صتاأجر �صقة مفرو�صة، يف م�رش �جلديدة، �صارع  �إىل  ورحل 

رقم 7، يرتاد مقهى باملري�، يدخن نارجيلته، ونار �لذكريات ي�صطرم يف �أح�صائه، حتى 

على  يقوى  ال  تعا�صة  يف  و�أ�صبح  بنيانه،  وهّد  كيانه  �صدع  �لذي  �جللل  �حلادث  وقع 

مكابدتها �أو حتملها، فقد فارق �بنه �لعزيز �رّشي �حلياة، وهو يف عنفو�ن �ل�صباب، على 

قوية  �رشبة  كانت  �ملكلوم،  و�لده  نظر  و�أمام  �لبيت  يف   1953/5/11 يف  قلبية،  �صكتة  �أثر 

لل�صكاكيني، مل ي�صتطع �حتمالها فعا�ض بعد فقده �بنه ثالثة �أ�صهر يف حزن عميق، وفارق 

�حلياة يف م�صت�صفى د�ر �ل�صفاء بالقاهرة م�صاء يوم 1953/8/13. 

مات �ل�صكاكيني �الأديب و�ملوؤلف و�ملعلم و�ملربي، ودفن يف مقبة كني�صة مارجرج�ض 

�الأرثوذك�صية يف �لقاهرة.
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�صنة  �لعربي بدم�صق  �لعلمي  �ملجمع  يف  باختياره ع�صو�ً  �ل�صكاكيني  وخلدت ذكرى 

على  ��صمه  و�أطلق   .1948 �صنة  بالقاهرة  �لعربية  �للغة  جممع  يف  عامالً  وع�صو�ً   ،1926

مدر�صة و�صارع يف مدينته �لقد�ض. وقد ��صتحق كل هذ� �لتخليد و�لتكرمي. 

قالو� فيه: 

بكل ما يف معنى �الإن�صانية من رفعة وعمق.  �إن�صان  �ل�صكاكيني  �إن  �لعقاد:  	•
�صورة ب�صامة ملعنى �الإن�صانية.  فهمي:  من�صور  	•

�أن  يطيق  ال  �لقياد،  �صعب  ووطنيته،  �آر�ئه  يف  متطرف  �إنه  �أنطونيو�ض:  جورج  	•
 .

90
يتحكم فيه �أحد

موؤلفات خليل ال�شكاكيني: 

الحتذاء بحذاء الغري: طبع يف �لقد�ض �صنة 1896.   .1

مطالعات يف اللغة والأدب: طبع يف �لقد�ض، مطبعة مدر�صة د�ر �الأيتام �الإ�صالمية،   .2

يف  �ألقاها  حما�رش�ت  جمموعة  وهو  �صفحة،   167 يف  �لكتاب  ويقع   ،1925 �صنة 

�جلامعات �مل�رشية، ومقاالت لغوية و�أدبية، ن�رش معظمها على �صفحات جريدة 

�لكتابة  �أ�صلوب  يف  و�لقدمي  �جلديد  حول  مناظر�ت  وفيه  �مل�رشية،  �ل�صيا�صية 

�لعربية، د�رت بينه وبني �الأمري �صكيب �أر�صالن. 

�لكتاب  هذ�  ويف   ،1913 �صنة  �لقد�ض  يف  طبع  فل�شطني:  يف  الأرثوذك�شية  النه�شة   .3

�الأكلريو�ض  رجال  من  تعانيه  وما  �لقد�ض،  يف  �الأرثوذك�صية  �لطائفة  حالة  ي�صور 

�الأرثوذك�صي �لديني، وخا�صة من �لبطريرك و�لرهبان �ليونانيني �لذين ال يتون 

للن�صارى �لعرب باأية �صلة عاطفية �أو قومية �أو وطنية. ونقد �أ�صلوب �لكني�صة يف 

ّر�ً.  �لتعليم نقد�ً ممُ

فل�شطني بعد احلرب الكربى: طبع يف �لقد�ض، مطبعة بيت �ملقد�ض، �صنة 1920، يف   .4

جز�أين، وهو جمموعة مقاالت ن�رشت يف عدد من �ل�صحف �مل�رشية، مثل �لد�صتور 

و�ل�صورى و�ملقتطف و�ل�صفور و�ملقطم و�الأهر�م �ل�صيا�صية و�لزهرة، ويف عدد من 

�ل�صحف �لتي ت�صدر يف فل�صطني، مثل �لنفري وفل�صطني و�لدفاع و�لكرمل وجر�ب 

�لقو�ت  قبل  من  �حتاللها  بعد  فل�صطني  �أو�صاع  وتناولت  و�لنفائ�ض.  �لكردي 

بلفور و�النتد�ب  �إز�ء وعد  بريطانيا  �للنبي، و�صيا�صة  بقيادة �جلرن�ل  �لبيطانية 

�لبيطاين. 
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اجلديد يف القراءة العربية: طبع يف �لقد�ض، �ملطبعة �لع�رشية، 1929-1934، وهو   .5

�أربعة �أجز�ء، و�صع للمد�ر�ض �لعربية �البتد�ئية يف عهد �النتد�ب �لبيطاين، ولهذ� 

�لكتاب باأجز�ئه �الأربعة �صهرة و��صعة يف �الأقطار �لعربية، عرف �جلزء �الأول منه 

�صهرة و��صعة يف �صفوف �ملد�ر�ض �الأوىل وكان كتاباً ناجحاً، ال �صيّما بعد �أن بذله 

�ل�صكاكيني للنقا�ض و�لنقد يف �ل�صحافة �ملحلية و�لعربية. 

الأ�شول يف تعليم اللغة العربية: طبع يف �لقاهرة، مطبعة �العتماد، �صنة 1952.   .6

الدليل: طبع يف �لقد�ض، �الأول �صنة 1931، و�لثاين �صنة 1934. وي�صبه من بع�ض   .7

�لوجوه كتابه �جلديد يف �لقر�ءة �لعربية. 

�رصّي: طبع يف �لقد�ض، �ملطبعة �لتجارية، �صنة 1935، ويقع �لكتاب يف 169 �صفحة،   .8

عندما  �رشّي  �بنه  �إىل  بها  يبعث  كان  �لتي  ر�صائله  من  عدد�ً  �لكتاب  هذ�  يف  جمع 

�الأمور  من  �لكثري  عالج  وقد  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف  �حلقوق  يدر�ض  كان 

�الجتماعية �ملتنوعة، وفيه �إر�صاد�ت ون�صائح، كتبها باأ�صلوب �أدبي ر�ق، كر�صائل 

�حلقوق  در��صة  �إن  �لر�صائل،  بع�ض  يف  وجاء  �لدجاجة.  و�أكلو�  و�خلز�نة  �ل�صاعة 

للج�صد،  عالج  فهي  �لطب  در��صة  �أما  �الجتماعية،  �مل�صاكل  معاجلة  من  متكن 

يف  �لناعوري  عي�صى  �لكتاب  نقد  وقد  و�لروح.  للنف�ض  عالج  فيها  �الأدب  ودر��صة 

جملة رقيب �صهيون نقد�ً قا�صياً، ثّم تر�جع عن نقده بعد �أن وعى وعرف مر�مي 

 .
91

خليل �ل�صكاكيني يف ر�صائله

حا�شية على تقرير جلنة النظر يف تي�شري تعلم النحو وال�رصف والبالغة: وقد   .9

�صحح يف هذ� �لكتاب ما ذهبت �إليه �للجنة �لتي عهد �إليها مدير �لتعليم �لبيطاين يف 

فل�صطني، تدمن “بو�صع كتاب للطلبة �لعرب يف �لنحو و�ل�رشف و�لبالغة”. 

 97 يف  �لكتاب  ويقع   ،1940 �صنة  �لع�رشية،  �ملطبعة  �لقد�ض،  يف  طبع  لذكراِك:   .10

�صفحة، وقد �صّم هذ� �لكتاب ق�صائده من �لبكائيات و�ملر�ثي �لتي قالها يف زوجته 

�لن�صيد �خلالد يف  �أهزوجة  �ملوت بفقدها، وكانت �صلطانة  �أن فجعه  �صلطانة، بعد 

حياته �فتتحه بعبارة “تعالو� ننقر�ض” ثّم بيت �ل�صعر: 

ْزٍن طويل قد �ْبتَد� لمُم َجميل قد �نتهى          ويا لََك ِمْن حمُ فيا لَك من حمُ
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عليه ِق�ْس: طبع يف �لقد�ض، مطبعة �الآباء �لفرن�صيني، �صنة 1943، ويقع �لكتاب يف   .11

يمُ�صار فيه  �لنحو،  �للغة دون تدري�ض  لتعلم قو�عد  65 �صفحة، هو كتاب �قرتحه 

من �ملثال �إىل �لقاعدة �إىل �ال�صتعمال، ور�صف �أبو�باً يف �لنحو و�ل�رشف يكن �أن 

جرياً  عليها،  غريها  يقي�صون  ثّم  ومن  بحفظها،  �لطلبة  يكلف  جد�ول،  يف  تو�صع 

على �لطريقة �لفرن�صية. 

 ،1943 �الأول �صنة  ما تي�رص: طبع يف �لقد�ض، �ملطبعة �لع�رشية، وهو يف جز�أين،   .12

و�الجتماع  �لرتبية  يف  �ألقاها  وخطب  مقاالت  جمموعة  وهو   .1946 �صنة  و�لثاين 

و�ل�صيا�صة، وهي من كتبه �ملهمة، الأنه عالج فيها مو�صوع �لتعليم و�ملدر�صة �لتي 

ين�صدها، و�ملو�د و�ملقرر�ت �لتي تدر�ض فيها، وو�صاياه لطالب �لعلم. 

يف  �لكتاب  ويقع   ،1955 �صنة  �لتجارية،  �ملطبعة  �لقد�ض،  يف  طبع  دنيا:  يا  اأنا  كذا   .13

405 �صفحات؛ وطبعة دم�صق، �الحتاد �لعام للكتاب و�ل�صحفيني �لفل�صطينيني، 

يوميات  وهي  �صفحات.   407 يف  ويقع   ،1982 �لثانية،  �لطبعة  �لعامة،  �الأمانة 

�ل�صكاكيني ومذكر�ته، �صدرت بعد وفاته، �أعدتها �بنته هالة، و�ملذكر�ت ت�صوير 

عالوة  و�صجلها،  بفل�صطني  نزلت  �لتي  و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  لالأحد�ث  يومي 

على كونها �صرية ذ�تية خلليل �ل�صكاكيني، وتبد�أ من �صنة 1907، وتنتهي بتاريخ 

1922-1931، وذلك حني  �ل�صنو�ت  �إىل  �لعائدة  1951/9/16، وفمُقد منها �ملذكر�ت 

�أخرج من بيته يف حي �لقطمون بالقد�ض نتيجة �لغزو �ل�صهيوين �صنة 1948، فلم 

�إذ كانت �لقنابل وطلقات �لر�صا�ض �ل�صهيوين  �أور�ق تلك �ل�صنو�ت،  يحمل معه 

تنهال على �حلي من كل جانب، و�أ�صابت �إحد�ها بيته.

حروف العربية: قارن فيه هذه �حلروف باحلروف �لالتينية، ن�رش يف �ملجموعة   .14

�لكاملة ملوؤلفات �ل�صكاكيني.

من  هالة  �بنته  جمعته   ،1978 �صنة  �لتجارية،  �ملطبعة  �لقد�ض،  يف  طبع  اأعزائي:   .15

مذكر�ته ور�صائله، ومقدمته على �أهله و�أ�صدقائه وذ�كري ف�صله و�الأعز�ء منهم: 

ميليا  و�صقيقته  جنيب،  زوجته  و�صقيق  يو�صف،  و�أخوه  �رشّي  و�بنه  و�أمه  �أبوه 

و�بنتاه، دمية وهالة.

معامل التاريخ القدمي: مرتجم، نقله �إىل �لعربية باال�صرت�ك مع و�صفي عنبتاوي   .16

و�أحمد خليفة �صنة 1942.
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ثّم جمعت �أعمال �ل�صكاكيني حتت عنو�ن:

�لع�رشية،  �ملطبعة  �لقد�ض،  يف  طبع  وقد  ال�شكاكيني:  ملوؤلفات  الكاملة  املجموعة 

�إىل  �لتي مّت  ن�رشها �صابقاً، وتنق�صم  �ل�صكاكيني  1962. وهي تت�صمن معظم كتب  �صنة 

“ما تي�رش” و“لذكر�ك” و“�رشّي” و“فل�صطني بعد  �الأدبيات وي�صم  �الأول: يف  جز�أين؛ 

“�الأ�صول يف تعليم  �للغويات، وي�صم،  83. و�لثاين: يف  �حلرب �لكبى”، عدد �صفحاته 

�للغة �لعربية”، و“حا�صية على تقرير �لنظر”، و“عليه ق�ْض”، و“حروف �لعربية”، عدد 

�صفحاته 333. 

هذ� باالإ�صافة �إىل �لعديد من �ملقاالت �لتي ن�رشها يف �ل�صحافة، ومنها:

جملة �ل�صفور، 1918/10/7. �حلياة،  �صبيل  يف  كلمات  	•

.1947/10/10 �لقافلة،  جملة  �لقوة،  فل�صفة  	•

.1922/5/1 �لقافلة،  جملة  و�مل�رشوق،  �ل�صارق  مقالة  	•

.1927 �ل�صورى،  فل�صطني،  �رشبت  �لتي  �لزلزلة  	•

بالقد�ض  �مل�صيحية  �ل�صابات  جمعية  يف  �ألقاها  �لتي  �ملحا�رش�ت  من  و�لعديد 

Young Women’s Christian Association - Palestine (Y.W.C.A) �صنة 1943، 

�لقاهرة،  يف  �الأرثوذك�صي  و�لنادي   ،1943/3/23 يف  يافا  يف  �لقومي  �لنادي  يف  وغريها 

و�لنادي �ل�رشقي يف �لقاهرة �أي�صاً، و�جلامعة �الأمريكية بالقاهرة.

بلبنان،  مري  بيت  يف  عقد  �لذي  �الأول  �لعربي  �لثقايف  �ملوؤمتر  يف  �صارك  كما 

 .1947 �صيف 

رابعًا: حممد اإ�شعاف الن�شا�شيبي:

ناظم،  �أديب،  كاتب،  1368هـ/1948م،  �صنة  تويف  �لن�صا�صيبي  �إ�صعاف  حممد  هو 

�لعربية �الأكب، وغريه  �لعربية”. و�ل�صيخ علي �لطنطاوي و�صفه باأديب  “باأديب  لقبوه 

�أ�صفى عليه �صفة، �أديب فل�صطني �لكبري، وخطيب فل�صطني. �أما هو فاختار لنف�صه كنية 

ذ�ك  وما   .
92

�لزمان بديع  �ملقامات،  �صاحب  �لهمذ�ين،  �لف�صل  باأبي  ت�صبهاً  �لف�صل،  �أبي 

�أ�رش�ر  �إال الأنه �متلك زمام �للغة �لعربية، وحاز نا�صية �لبيان و�لبالغة فيها. عرف  كله 



76

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

�للغة وبو�طنها، وكان له �أ�صلوب يف �لكتابة يكاد يكون وقفاً عليه، ن�صيج وحده يف �لكتابة 

.
93

و�خلطابة

و�لده عثمان بن �صليمان �لن�صا�صيبي، ثاين �أكب مالك �الأر��صي يف ق�صاء �لقد�ض، �إذ 

�ألف دومن يف �لقد�ض، و�أر��ض ٍيف قرى �ملزيرعة و�صلتا وقطرة وو�د �ملز�ر   15 كان يلك 

، �إ�صافًة �إىل �لدكاكني و�ملنازل و�لعمار�ت يف �صارع ��صكندر 
94

وملب�ض و�أم �صفاه ويف يافا

. ولعله 
95

عو�ض مبدينة يافا، �مليناء �لرئي�صي لفل�صطني، �لتي �متلكها عثمان بن �صليمان

�ل�صلطان  رجال  �أحدمُ  �لن�صا�صيبي،  رجب  بن  �أحمد  �الأكب  جده  عن  منها  �لكثري  ورث 

قمق، 842-857هـ/1438-1453م، حيث كان يتوىل �الإ�رش�ف على د�ر  �ململوكي �لظاهر جمُ

�صناعة �لن�صاب يف �جلي�ض �ململوكي، ومنح �إقطاعات و��صعة من �الأر��صي، مبوجب نظام 

�الإقطاع �لع�صكري يف �ل�صلطنة �ململوكية. 

كان و�لده من �أبرز رجال ع�رشه ذكاًء وب�صطة حال، تقلََّب يف �ملنا�صب حتى �نتخب 

ع�صو�ً يف جمل�ض �ملبعوثان �لعثماين. وكانت له عالقاٌت قوية مع مر�كز �لقوى �ملحيطة 

بال�صلطان �لعثماين عبد �حلميد �لثاين، يف �إ�صطنبول. 

ج و�لده بامر�أتني، �إحد�هما من �آل �لدزد�ر، �الأ�رشة �ملقد�صية �ملعروفة، و�الأخرى  تزوَّ

فاطمة بنت م�صطفى �إبر�هيم عي�صى �أبو غو�ض، �صيخ قرى ناحية نعلني �لتي ت�صم ثالثني 

قرية. و�عتاد �صيوخ �لناحية من عائلة �أبو غو�ض، �أخذ �أتاوة من كلِّ �إن�صان �أو ب�صاعة مترُّ 

من بلدهم، فهم يتحكمون يف �لطريق ما بني �لقد�ض ويافا، وكانو� يفر�صون على �لفالحني 

ويف  �لناحية(.  )مدير  �ل�صيخ  يفر�صها  �لتي  وباالأ�صعار  غو�ض،  �أبو  ل�صيخ  �إنتاجهم  بيع 

دفاتر �ملهمة �ملكتومة فرمانات �أر�صلها �ل�صلطان �لعثماين �إىل �صيخ �أبو غو�ض يخاطبه فيها 

فلقَّب  غو�ض  �أبو  �ل�صيخ  �أما   ،
جمده”96 زيد  غو�ض،  �أبو  �صيخ  و�الأعيان،  �الأماجد  بـ“قدوة 

نف�صه وعائلته بـ“ملوك �أو �صالطني �لب”. ورزق عثمان من زوجته فاطمة بولد و�حد هو 

حممد �إ�صعاف، و�بنتان توفيت �إحد�هما يف �صباها، و�لثانية كوثر، و�لدة ه�صام ونا�رش 

�لدين وع�صام �لن�صا�صيبي. 

�لكائن يف  �لقد�ض، يف ق�رش و�لده،  ، يف 
971885 �صنة  �الأغلب  �إ�صعاف، على  ولد حممد 

�ملدينة  ويف   .
98

�ل�رشيف �حلرم  �إىل  �لعمود  باب  من  �الآالم،  طريق  ينة  �لقدية،  �لقد�ض 

�ملقد�صة ن�صاأ �لفتى حممد �إ�صعاف، �لذي نال �حلظوة من و�لده ومن �أ�رشة و�لدته، فكان 

�أبو غو�ض ي�صجلون م�صاحات و��صعة من �الأر��صي با�صم  �آل  �لو�لد وجده و�أخو�له من 
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من  عثمان  لو�لده  ي�صرتونه  ما  �أو  و�لدته  ح�صة  من  �صو�ء  �إ�صعاف،  حممد  �ملدلل  �لفتى 

ة �بنتهم حممود �رش�ر  �لفالحني �ملظلومني يف ناحيتهم، منعاً لت�رشُّب �الأر��صي البن �رشَّ

 ،
99ً

من زوجته �لدزد�رية بحكم �الإرث. فكان ن�صيب �أخيه حممود �رش�ر حمدود�ً وقليال

بخالف حممد �إ�صعاف �لذي ظفر بن�صيب �الأ�صد من �الأر��صي و�لعقار�ت. 

�ملدينة  يف  �لكتاتيب  �صيوخ  كبار  �إىل  و�لده  به  دفع  �لتعليم،  مرحلة  �لفتى  بلغ  وحني 

�ملرحلة  �لقر�آن و�لعربية و�خلط، و�صيئاً من �حل�صاب و�لفقه، و�أمتَّ  �ملقد�صة، حيث تعلم 

يف  ز  تمَُركِّ �لتي  �لفرير،  مدر�صة  يف  �لعثماين،  �لتعليمي  �لنظام  وفق  و�لثانوية،  �البتد�ئية 

ت�صجيع  على  حري�صاً  كان  و�لده  �أن  ويبدو   .
100

�لفرن�صية �للغة  تعليم  على  مناهجها 

ولده على ح�صور �ملجال�ض �الأدبية �لتي تعقد يف ق�رشه، ويح�رشها �الأدباء، ويتقار�ض 

وعارف  �هلل،  جار  حممد  ومنهم،  �لفقه،  وم�صائل  �الأدب  ويتذ�كرون  �ل�صعر،  رو�دها 

)�ملفتي(،  �حل�صيني  وكامل  �خلالدي،  ور�غب  �الإمام،  و�أ�صعد  عقل،  ومو�صى  �حل�صيني، 

ور�صيد �لن�صا�صيبي، وعبد �ل�صالم �حل�صيني وغريهم. وكان �ل�صاب حممد �إ�صعاف يرتاد 

�لكتب،  نفائ�ض  و�لده  مكتبة  يف  ويجد  و�الأدب،  �للغة  نو�در  وي�صمع  و�حللقات،  �ملجال�ض 

ومن  وعلمائها.  �لقد�ض  �صيوخ  كتب  خز�ئن  يف  و�الأدب  �لرت�ث  كتب  �أمهات  على  لع  ويطَّ

�جلدير بالذكر �أن �ملدينة �ملقدَّ�صة عرفت يف هذه �ملرحلة من تاريخها عناية فائقة مبجال�ض 

، ورو�دها على 
�الأدب و�لطرب، وخا�صًة بعد �الحتالل �لبيطاين للمدينة �صنة 1011917

 .
102

�الأغلب من كبار �صيوخ �الأ�رش �ملقد�صية و�صبابها

�بنه حممد  �أن ير�صل  �لن�صا�صيبي  �ل�صيخ ر�غب �خلالدي على عثمان  ومن ثمَّ �قرتح 

�إ�صعاف للدر��صة يف �ملدر�صة �لبطريركية للروم �لكاثوليك يف بريوت، حيث �أم�صى فيها 

�أربع �صنو�ت. تتلمذ خاللها على عبد �هلل بن �خلوري خمائيل �لب�صتاين ت 1930، وكان 

رف باإتقانه للغة �لعربية ومبهارته  عبد �هلل �لب�صتاين �أ�صتاذ �للغة �لعربية يف �ملدر�صة، وعمُ

يف �لنظم و�لنرث، وكان الأ�صتاذه عبد �هلل �لب�صتاين تاأثري كبري عليه، فقد �أورثه ع�صق �الأدب 

�لقدمي، و�لعناية بغريب �الألفاظ، و�لبحث عن �أ�صول �ملفرد�ت، و�ل�صغف باللغة �لعربية 

�للغوي، ون�صج على  �أ�صتاذه  لَِك بطابع  ممُ �إ�صعاف  و�أ�رش�رها و�ألفاظها و�أ�صاليبها، وكاأن 

. وكان حممد �إ�صعاف يح�رش درو�ض �أ�صتاذه �الأخرى يف مدر�صة د�ر 
103

منو�له فيما بعد

�إ�صعاف  حممد  ق�صاها  �لتي  �ل�صنو�ت  خالل  �لب�صتاين  �أد�رها  �لتي  �ملارونية،  �حلكمة 

د�ر�صاً يف بريوت. 
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�لغالييني  �لن�صا�صيبي بال�صيخ م�صطفى بن حممد بن �صليم  تاأثَّر  �أي�صاً  ويف بريوت 

ت 1944. ولعلَّ ذلك كان بح�صوره �حللقات �لعلمية �لتي كان يعقدها �ل�صيخ �لغالييني 

�لعربية  تدري�ض  على  �لغالييني  �ل�صيخ  �عتاد  فقد  بريوت،  يف  �لكبري  �لعمري  �جلامع  يف 

نعرث  مل  �إذ  �ملذكور،  �جلامع  يف  و�لبيان  و�ل�رشف  و�لنحو  و�لفقه  و�لتاريخ  و�جلغر�فية 

مدر�صة  يف  ال  �لدرو�ض  باإلقائه  تفيد  �إ�صارة  �أيَّة  على  �لغالييني  �ل�صيخ  حياة  �صرية  يف 

�لبطريركية وال يف مدر�صة �حلكمة. 

ومن �لناحية �الأخرى، فاإننا ال نعتقد �أنَّه تتلمذ على �ل�صيخ حميي �لدين بن �أحمد بن 

منه  �صمع  ولعلَّه  �لغالييني،  م�صطفى  �صيخ  وهو  1332هـ/1914م.  ت  �خلياط  �إبر�هيم 

حممد  ولكن  و�لتوحيد،  و�لفقه  و�ل�رشف  �لنحو  من  �صيئاً  �لبطريركية  �ملدر�صة  خارج 

�إ�صعاف تاأثَّر �إىل حد كبري بعناية �ل�صيخ حميي �لدين �خليَّاط بديو�ن �أبي متام، فقد وقف 

�لعديد من  ، كما حقَّق 
104

�للغوية �ألفاظه  �لدين �خليَّاط على طبعه وَف�رشَّ غو�م�ض  حميي 

�إ�صعاف فيما بعد. ويف  . وهو ما �صيظهر يف كتابات حممد 
105

�لدو�وين �ل�صعرية �الأخرى

�صاحب  �خلوري  وب�صارة  �ملالط  و�صبلي  �أر�صالن  �صكيب  �لن�صا�صيبي  ز�مل  بريوت 

ن لغته �لفرن�صية و�صار يقر�أ بها بع�ض كتب �الأدب �لفرن�صية،  �لبق يف �ملدر�صة، كما ح�صَّ

�إ�صافًة �إىل �إجادته �للغة �الإجنليزية ومعرفته بالرتكية. 

نت �صخ�صية حممد �إ�صعاف �الأدبية، وعاد �صنة 1905 �إىل بلده مزهو�ً  يف بريوت تكوَّ

�لذهب،  و�أ�صاتذته، كتبها مباء  بعلمه و�أدبه، يحمل معه ق�صيدة قالها يف ود�ع مدر�صته 

.
106

له من علم وفائدة ووزعها على �أ�صدقائه، مفتخر�ً مبا ح�صَّ

وذخائر  و�الأدب  �للغة  من  غليله  يروي  �أن  عودته  بعد  يطمح  �إ�صعاف  حممد  كان 

�إد�رة  يف  ي�صاعده  �أن  يريده  فكان  و�لده  �أما  بعد،  من  مدر�صة  ال  حيث  �لعربي،  �لرت�ث 

�أمالكه وثروته �لطائلة، ويكون عوناً يف �صبط ومر�قبة �لفالحني �لذين يعملون يف �أر�صه 

قدٍَّر من �الإنتاج، �لربع �أو �لثلث، وفق �ل�رشوط �ملتفق عليها بني و�لده  ��صتئجار�ً بن�صيب ممُ

وجماعات �لفالحني. وف�صل حممد �إ�صعاف يف نظر و�لده يف مهمته �الأوىل، فقد كلفه و�لده 

مبحا�صبة فالحي قرية �لنعانة، بينما وجدها حممد �إ�صعاف فر�صته �لذهبية، فا�صطحب 

معه عدَّة كتب و�نزوى يطالع كتبه، وترك للفالحني تقدير ناجت حما�صيلهم كما يريدون. 

فهاج �لو�لد وماج، وعاقبه بالتقتري عليه بالنقود، وهو �لذي كان يريدها ل�رش�ء ما تتوق 

يد و�لده عليه،  �إ�صعاف قبو�ض  �لرت�ث و�الأدب. وعالج حممد  �إليه نف�صه من كنوز كتب 
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لة با�صمه، وثار جنون �لو�لد و�أ�صمر �ل�رش البنه، فطلب  باأن باع قطعًة من �الأر�ض �ملمُ�َصجَّ

له با�صمه من �أمالك، ورف�ض حممد �إ�صعاف باإ�رش�ر، فما كان من  ا �صجَّ منه �لتنازل عمَّ

عليه،  �لقب�ض  �إلقاء  �ل�رشطة  من  وطلب  �الأمنية،  �لدو�ئر  لدى  نفوذه  ��صتغالل  �إال  و�لده 

�لبولي�ض  من  للريح هرباً  �صاقيه  و�ل�صاب يطلق  �ل�صوق �جلديد،  باب �خلليل حتى  ومن 

حتى �أم�صكوه، و�نهال �لو�لد عليه �رشباً، وقد جتمهر �ملارة و�لنا�ض، وهرع �ل�صكاكيني 

و�أ�صدقاء �لو�لد عليه ينقذون حممد �إ�صعاف ويرت�صون �لو�لد، و�لولد ي�رشخ: �أت�رشب 

�إىل  �إ�صعاف  حممد  �لبولي�ض  رجال  و�صاق  جدوى!  دون  ولكن  بالدك،  فخر  عثمان  يا 

�ل�صجن، حيث ق�صى �أياماً، عقوبة وتربية، �أما �لو�لد، فركب بغلته وجعل �لولد يخاطب 

�ل�صكاكيني وهو بني يدي �ل�رشطة: يا �صكاكيني، �أهذه �آخرة من يقر�أ مقدمة �صميل )�أي 

.
107

كتاب �صميل على مذهب د�رون(

لقد كان و�لد حممد �إ�صعاف يرى �أن �لعلم ال يمُ�صِمن وال يمُغني من جوع، �إمنا هو ترٌف 

لَّى بها �ملجال�ض، و�خلري كل �خلري يف �ملال. و�لولد م�صغوٌف بالقر�ءة و�ملطالعة  فكريٌّ حتمُ

و�لكتابة. 

وتدخل حاكم �لقد�ض، جب�ئيل حدَّ�د لالإ�صالح بني حممد �إ�صعاف وو�لده، وكان ردُّ 

حممد  ردَّد  ما  وكثري�ً   .
108

عزر�ئيل ولكن  جب�ئيل  لي�ض  بيننا  ي�صلح  ما  �إ�صعاف:  حممد 

�إ�صعاف �أبياتاً من �ل�صعر نظمها، و�صف حاله وحال وطنه: 

قـد كنـت �أطمــع �أن �أرى

فـوجـدتــه مــن كــل علـم

فــــرثــــيـــتــــه ونـــدبـــتــــــه

ً  وطنــي بـهـيجــاً ز�هـيــا

ً �أو عـــــــــــــالء خـــــــــالـيــــا

109
 و�صكبــت دمعـي غالياً 

�لتي  �الأ�صمعي  جملة  ويف  و�لكتابة،  �الأدب  �إىل  بكليته  �إ�صعاف  حممد  و�ن�رشف 

�أ�صدرها حنا �لعي�صى، �لتقى ثالثتهم؛ �لعي�صى و�ل�صكاكيني وحممد �إ�صعاف، و�ختار كل 

باأبي �صعيد  باأبي �صعيد متثالً  تكنَّى  �ملجلة،  �لعي�صى، �صاحب  له كنية. حنا  و�حد منهم 

�إ�صعاف �لن�صا�صيبي باأبي  ناً باملتنبي، وحممد  �الأ�صمعي، و�ل�صكاكيني باأبي �لطيب، تيمُّ

من  �الأل�صنة  على  �لكنى  و�صاعت  �لبديعة،  �ملقامات  �صاحب  بالهمذ�ين،  �قتد�ًء  �لف�صل 

، و�نطلق عنان �لن�صا�صيبي يف �لكتابة؛ فكتب يف جملة �لنفائ�ض 
110

خالل مقاالتهم يف �ملجلة

�صها خليل بيد�ض �صنة 1908، وعلى مدى ت�صع �صنو�ت، ما خال جملٌد فيها من نرٍث  �لتي �أ�صَّ

.
111

�أو �صعر �أو مقالة ملحمد �إ�صعاف حتى توقفت
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وكتب يف جملة �ملنهل �ملقد�صية، ويف �لعديد من �ملجالت �لعربية، مثل �لر�صالة �لقاهرة 

كثري.  وغريها  �ملقتطف  �ل�رشق  وكوكب  و�ل�صيا�صة  و�الأخبار  �مل�رشي  و�للو�ء  و�لبالغ 

�ل�صيد�وي  �أن�صاأها د�ود  �لتي  �الآد�ب  �ن�صم لع�صوية جمعية  �إ�صعاف قد  وكان حممد 

.
112Le Crédit Lyonnais ت 1908، �ملوظف يف بنك كريدي ليونيه

�لعرب  تَّاب  �لكمُ بع�ض  ينعته  �لذي  با�صا،  جمال  �أحمد  �لعثماين،  �لقائد  جدَّد  وحني 

�صنة  �أن�صاأها  قد  �الأيوبي  �لدين  �صالح  كان  �لتي  �ل�صالحية(  )�لكلية  �ملدر�صة  بال�صفَّاح، 

�أحمد با�صا معهد�ً دينياً علمياً، تدر�ض فيه �لعلوم �الإ�صالمية  853هـ/1449م، جعل منها 

و�لعلوم �حلديثة من فيزياء وكيمياء وغريها، وكذلك �للغات؛ �لعربية و�لرتكية و�لفار�صية 

و�الإجنليزية و�لفرن�صية و�الأملانية، بهدف تاأهيل كو�در �إ�صالمية تبعث �إىل خمتلف �أقطار 

�لعامل �الإ�صالمي، لتحري�ض �صعوبها على �لثورة �صّد �ال�صتعمار �الأوروبي. وب�صعي من 

ر�صتم حيدر، مدير �ملدر�صة، عنيَّ �أحمد جمال با�صا �لن�صا�صيبي �أ�صتاذ�ً للغة �لعربية، وكان 

حممد �إ�صعاف قد تو�رى عن �الأنظار لئال ينتظم يف �صلك �جلندية �لعثمانية، غد�ة �ندالع 

 .
113

�ل�صالحية �لكلية  نيِّ يف  فاأخرجه ر�صتم حيدر من خمبئه، وعمُ �الأوىل،  �لعاملية  �حلرب 

 1918 �لع�صكري �لبيطاين �صنة  للقد�ض، عيَّنه �حلاكم  �لقو�ت �لبيطانية  وبعد �حتالل 

ثّم  �آنذ�ك،  فل�صطني  مد�ر�ض  �أ�صهر  بالقد�ض،  �لر�صيدية  �ملدر�صة  يف  �لعربية  للغة  �أ�صتاذ�ً 

مدير�ً للمدر�صة، ورّقي �إىل رتبة مفت�ض للغة �لعربية يف معارف فل�صطني، وظلَّ فيها حتى 

�صنة 1929. و�صاق حممد �إ�صعاف بالبيطانيني و�صيا�صتهم يف فل�صطني، ور�أى �أن �لعمل 

�الإن�صان،  قيمة  من  حتطُّ  �إمنا  �ل�صهيوين،  �لنفوذ  ي  وتف�صِّ �الحتالل  �صلطات  مع  موظفاً 

يتمُ �ل�صمري و�الإح�صا�ض، وكانت م�صاكله  �أنها متمُ همُ �لتزلَُّف و�ملهانة و�ل�رشقة، عد�  ممُ
وتعلِّ

 ،
114

تنتهي ال  فل�صطني  يف  �النتد�ب  حكومة  يف  �لبيطانيني  وم�صاعده  �ملعارف  مدير  مع 

فعزف و��صتقال، و�أخذ على نف�صه عهد�ً �أال يتهن �أيَّة وظيفة، ال �صيّما و�أنَّ “عزر�ئيل قد 

حلَّ كافة م�صاكله �لعائلية”!!. 

يقول حممد �إ�صعاف نظماً: 

ع�صـقو� �لوظــائــف �صلة لهو�هم

خالو� �ل�صعادة عندها �أوما درو�

تـدعــو �لـــعــــزيــــز �إلــى �ملــــهـــانــــة

ور�أو� بها �لعلياء �صاخمة �لذرى

�أن �لـــرز�يــا يف �لوظائف و�ل�صقـا

115
و�لـــذل �صــر مــا  كـــرث �لـــــفــــتــى
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�صمايل  مرتفعة  بقعة  على  ق�رش�ً   1922 �صنة  لنف�صه  �بتنى  قد  �إ�صعاف،  حممد  وكان 

 Spiro Khouri �ح، �أ�رشف على بنائه �ملهند�ض �ليوناين �صبريو خوري  حي �ل�صيخ جرَّ

�ليوناين �الأ�صل، زيَّنَهمُ بالف�صيف�صاء و�لرخام، وفر�صه بفاخر �الأثاث �لفرن�صي، و�أحاطه 

. و��صت�صاف به فيما بعد نخبًة من 
بحديقة غنَّاء، وقد �أجنزه ب�صورة كاملة �صنة 1161938

رجاالت �لفكر و�الأدب و�أعالم �لفكر و�ل�صيا�صة و�الجتماع، ومنهم �الأمري في�صل بن عبد 

. وتفرَّغ للمطالعة 
1171937 �إىل لندن �صنة  �لعزيز و�أخوه �الأمري خالد، وهما يف طريقهما 

من  مكتبته  وكانت  �لنادرة،  �لكتب  من  �لكثري  �قتناء  له  وتي�رشَّ  �لكتب،  وجمع  و�لكتابة 

عن  ينقطع  فكان  به،  و�ال�صتغال  �لعلم  على  نف�صه  جمع  لقد  �لقد�ض.  يف  �ملكتبات  �أف�صل 

موؤ�زر�ً  �نتخابه ع�صو�ً  �أفرحه  ، ومما 
118

�أنه يف �صفر �أ�صابيع و�صهور، فيظنون  �أ�صحابه 

.
للمجمع �لعلمي �لعربي بدم�صق �صنة 1191923

وغا�ض حممد �إ�صعاف يف بطون �أو�بد كتب �لرت�ث وذخائره، وق�صى �صهور�ً يف در��صة 

�الأوروبية  �لثقافة  على  وعرج  و�مل�صانيد،  �الأحاديث  وكتب  �حلكيم،  �لذكر  �آي  ومطالعة 

نف�صه وثقََّف  �أ�صتاذ  كان  لقد  �الإجنليزية و�لفرن�صية.  بلغاتها  �لعديد منها  فقر�أ  �حلديثة، 

نف�صه، فاكتنز ثقافة عربية �أ�صيلة منفتحة على �لتيار�ت �لفكرية �حلديثة يف �أوروبا، وقد 

�أجاد �صيد �لكلمات، و�لنو�در و�ملختار�ت، فالعلم عنده �صيد، و�لكتابة قيده، ويو�صي: 

.
120

قيّد �صيودك باحلبال �ملوثقة

د �صيـودك باحلبـال �ملوثقة قيِـّ             �لعلــم �صيـٌد و�لكتابـة قيـدمُهمُ   

فكره: 

�لثقافة �لعربية �الأ�صيلة هي �لتي �صاغت فكر �إ�صعاف �لن�صا�صيبي، فقد كان من �أوعية 

�ل�صحيح،  �لنبوي  و�حلديث  �لكرمي،  �لقر�آن  يف  �ملتمثلة  �الإ�صالمي  �لعربي  �لفكر  ينابيع 

ربوعها.  بني  �الإ�صالم  �نت�رش  �لتي  �ل�صعوب  وثقافات  �لعربية،  و�للغة  �لعربي،  و�الأدب 

وكانت كتابته تفي�ض بحب �لعروبة و�الإ�صالم، ولكن باأ�صلوب حما�صي ومبز�ج ناري، 

تبعده �أحياناً عن حقيقة ما يق�صده، ويمُفَهم خالف ما �أر�ده. 

�إ�صعاف �لن�صا�صيبي وخطاباته وحما�رش�ته و�ختيار�ته  �إنَّ در��صة م�صنَّفات حممد 

ر�أياً، وبالتايل بدت  �أن يبدي فيها  �لتي حاول  �ملهمة  �لق�صايا  ومنظوماته؛ حتدِّد مالمح 

�أدبي خاجلته �لعاطفة  �أفكار تبنَّاها ود�فع عنها باأ�صلوٍب علمي حيناً، وباأ�صلوب  وكاأنها 

�ل�صادقة، ولكنه على �أيِّ حال كان يرف�ض �لتقليد و�لتع�صب �الأعمى. 
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�إ�صعاف  حممد  فكر  ر  تطوُّ يف  مهمًة  مرحلًة  يثل  �ل�صحيح”  “�الإ�صالم  كتابه  كان 

�إ�صحق  يرى  كما  و�نتهى  وناقد�ً،  ومن�صئاً  و�أديباً  �صاعر�ً  �بتد�أ  فقد  �لديني،  �لن�صا�صيبي 

“�أن يثبِّت للم�صلم دينه، ويقوي  �أر�د من كتابه  . فقد 
121ً

مو�صى �حل�صيني فقيهاً جمتهد�

و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �هلل،  ر�صول  عن  ويذود  �هلل،  كتاب  عن  ويحامي  ويقينه،  �إيانه 

.
ويدعو �لنا�ض كافًة �إىل هدى �هلل”122

�لكرمي، يعتزُّ به ويوؤثره  للقر�آن  �لن�صا�صيبي عنده حمبٌة �صادقٌة  �إ�صعاف  كان حممد 

على كل كتاٍب �آخر يف هذ� �لعامل، يقول: “جاء مع هذ� �لنبي �لكرمي، كتاٌب عظيم، �إعجازه 

متحاقرة،  �ل�صعر�ء  وخناذيذ  �خلطباء،  م�صاقع  وف�صاحة  �خلل�صاء،  �لعرب  بالغة  فاق 

�جلنة  بذكر  �لقر�آن  �أن�صاأ  �إذ�  �أنه  مثالً  وي�رشب  وف�صاحته”.  بالغته  يدي  بني  مت�صاءلة 

و�جلحيم كاد �صامعه ي�صهدهما، وي�صيف: 

و�لغي  �جلهالة  يف  �لعقول،  زمنى  �لزمنى،  هوؤالء  من  فريٌق  �أوغل  رمبا 

و�لف�صاد و�لقحة و�جلنون و�لبهمية، هوؤالء ال �أدري كيف �أ�صفهم، قالو� )نعوذ 

باحلقيقة من قولهم... وناقل �لكفر لي�ض بكافر( �إنَّ نهج �لبالغة �ملعزو �إىل علي 

�لذي هو  �لكتاب  �أي مثل  �لقر�آن،  �لبالغة، هي مثل  �أمثال نهج  �أو  �أبي طالب  بن 

.
123

جوهر جوهر جوهر �للغة �لعربية

و�لن�صا�صيبي يذهب يف فكره �إىل �أن �الإ�صالم هو �لقر�آن وما جاء به، �أما ما كتبه �لعلماء 

و�لفقهاء ففيه نظر، �الإ�صالم هو �مل�صاو�ة و�لعدل و�لعزة و�النتفا�ض يقول: من لَدمَُن �هلل 

ة  �الأبي، وعزُّ �إباءمُ  �لقارئون:  يتلوه  �لذي  �لقر�آن  �الأر�ض هادياً ودليالً، ذلك هو  ي�صري يف 

و�لكفر  �حلكم،  يف  و�لعدل  �حلق،  وقول  و�ل�صدق  �خللق،  وكرم  �لويف،  ووفاء  �لعزيز، 

جناحك  “و�خف�ض  و�لتو��صع  منهم”،  فاإنه  منكم  يتولهم  “ومن  �الأجنبي  ب�صلطان 

للموؤمنني”، و�لنظر و�لبحث و�لعلم و�لتعليم ود�د، بل �أخوة بني �ملوؤمنني “�إمنا �ملوؤمنون 

�إخوة”. 

�لقر�آن يف نظر �لن�صا�صيبي هو �الأ�صا�ض، و�لن�صا�صيبي ينقد �الأحاديث غري �ل�صحيحة 

وحتى �لتفا�صري، وهو ي�صتخدم لغة قوية تنطبع �أحياناً بطبعه �لناري ومز�جه �حلاد، وقد 

تعرَّ�ض لنقد مرير من يو�صف بن حممد �لكايف، �أحد علماء �ل�صيعة �لذي كتب كتاباً عنو�نه 

 ،
“نق�ض �إ�صالم �لن�صا�صيبي �ل�رشيح ب�رشيح �الأدلة �لتي يفهمها �الأعجمي و�لف�صيح”124

بالتاأويل مما  و�لتف�صري  �لتطهري  �آية  �الإمامة وف�رّش  �آر�ء عن  �أورد  قد  �لن�صا�صيبي  وكان 

.
125

�أوجب �لردَّ عليه
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�أن  �أردنا فهم �لقر�آن �لكرمي حقاً و�صدقاً، علينا  �إذ�  �إ�صعاف يردِّد دوماً:  وكان حممد 

، وحني ن�رش من �صّمى 
127

، فاللغة و�صيلٌة للتفقه يف �لدين وفهم �أ�رش�ر �لقر�آن
126

نفهم لغته

نف�صه، �إبر�هيم �لعربي، كتاباً يّدعي فيه بوجود �أخطاء لغوية يف �لقر�آن، ت�صدَّى له، وردَّ 

.
128

عليه بعدة مقاالت على �صفحات جملة �لر�صالة

وكان ملحمد �إ�صعاف دفاٌع عن �لنبي حممد، �صلى �هلل عليه و�صلم، يقول: 

�أي معنى للكون �إن ذهب منه ��صـم حممد

�أي معنى للكون �إن ذهب منه قر�آن حممد

�أي معنــى للكــــون �إن ذهبت لغـــة حممـــــد

مـــحـــمـــــــــــد مــعــنــــــــى هـــــــذ� �لــــــوجــــــــود

مــــحــــمـــــــــــد �صــــيــــــد هــــــذ� �لـــــــوجـــــــــــود

.
129

             مـــحــــــــمـــــــــد جـــــمــــــــــال هـــــــذ� �لكــــــــــــون

وي�صيف يف مقاٍم �آخر: لوال حممد و�لعرب و�مل�صلمون، ما تقدَّم �لغربيون. وي�صرت�صل 

فيقول: 

وبينما �لعامل يرتقب هاديه، وقد تطاول ليل �صالله وحريته، �صات �صائت 

فاأرهف ال�صتماع ما يقول  �أن ت�صمع فيها للخري دعاء،  �لنا�ض  يف فالة، مل تعتد 

�ل�صوت �أذنه، فاإذ� هو يوقظ �لهاجد يف عماه. وينادي �إىل �حلق و�رش�ط م�صتقيم، 

ومهوى  �أعيننا  ة  رَّ وقمُ وم�صلحنا  و�إمامنا  وزعيمنا  �صيدنا  هو  �ل�صائت  وذلك 

 .
130

�أفئدتنا؛ �رشَّف �لعرب، بل �مل�صارقة، بل قطيف �الأر�ض قاطبة

ويف موؤمتر جمعيات �ل�صبان �مل�صلمني �لر�بع، وبتاريخ 25 ربيع �لثاين 1351هـ �ملو�فق 

1932/8/28م مبنا�صبة �لذكرى �خلالدة ملعركة حطني، وقف حممد �إ�صعاف خطيباً و�أخذ 

يقول: “حممد بن عبد �هلل، نحن عبيدك، ونحن عبيد عبيدك، نحن منتمون �إليك، منتمون 

خلِّ�صنا،  جننا،  �أدركنا،  نريد؟  فماذ�  عربيتك،  �إىل  منتمون  دينك،  �إىل  منتمون  قر�آنك،  �إىل 

 .
�أنقذنا، �إنَّ �الأعادي تد�عت من كل �صوٍب علينا”131

لقد �أ�صدق حممد �إ�صعاف �الأمة �لقول، وكان ل�صان �صدٍق دفاعاً و�نتماًء للقر�آن �لكرمي 

ور�صول �هلل �لكرمي.
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اللغة العربية يف فكر حممد اإ�شعاف: 

�هلل  قر�آن  خاللها”،  من  �هلل  “يرى  يقول  كما  فهو  �لعربية،  �للغة  �لن�صا�صيبي  ع�صق 

�الأّمة،  “�للغة هي  . وعنده 
132

�صاحرة ر�قية مده�صة  �صامية عالية  �إال  ير�ها  و�رشيعته ال 

و�الأّمة هي �للغة، و�صعف �الأوىل �صعف للثانية، وهالك �لثانية هالك لالأوىل، وما �الأّمة 

 .
�إال لغتها و�أدبها وخلقها”133

يقول نظماً: 

لـغــة �لـجـزيـرة حقها �الإن�صاف

َّمــا ــها �أهــل �ل�صــالل فــاإنـ �إن عــقَّ

هـــذ� �لـبـيــان مـحـمـد �أو�صـى بـه

هو روحمُ من ع�صق �لكتاب و�إّنه

 من ترجتيهم، �صيدها �ل�صغاف

 بـــــربِّـــهـــا وبـــرّبـــهــــا �إ�صـــــعـــافمُ

 فــلـه عـلـى قـول �لورى �إ�صــر�فمُ

134
�صـم ل�صـائنـه �لبـغيـــ�ض زعـــاف

ويف كتابه “نمُْقل �الأديب” يطنب حممد �إ�صعاف يف �لتغني مبز�يا �للغة �لعربية وتفوقها 

و�لتجود  و�لبالغة  �لف�صاحة  فيها  نظام،  يف  كله  �حل�صن  جمعت  �إذ  �للغات،  كافة  على 

يوماً  �للغات  تنافرت  �إذ�  ويقرر:  �ل�صاحر،  �لبيان  وفيها  و�الإطناب،  و�الإيجاز  و�لتذوق 

 .
135

وت�صاجلت، جاءت فتاة �جلزيرة، �صيدة عقيلة وجئن �إماء

كان غيور�ً على �لعربية، �صغوفاً باآد�بها، تغنَّى مبحا�صنها، ود�فع عنها، وحمل على 

.
136

�مل�صتخفني بها، وحاول �إظهار ما فيها من مز�يا

�إنَّ حممد �إ�صعاف يرى �أن �للغة هي �الأمة، و�الأمة هي �للغة، كما �صبق �الإ�صارة �إليه، ويف 

ِك باللغة �الأ�صيلة،  هذ� �لر�أي بمُعٌد قومي وديني و�إن�صاين. فالبعد �لقومي يدعو �إىل �لتم�صُّ

لغة �لقر�آن �لكرمي، فتكون نقية �صليمة، بعيدًة عن �لغث و�ل�صعيف، في�صهل �لتفاهم بها 

�ل�صاد.  الأبناء  �لقومية  �لرو�بط  �أهم  من  تكون  وبالتايل  يت�رشذمون،  فال  �أ�صحابها  بني 

و�لبعد �لديني يدعو �إىل معرفة �للغة �لعربية، ل�صان مبني، فاإعجاز �لقر�آن �لكرمي ال يدرك 

كنهه �إال من عرف لغته �لعربية، فيقوى �الإيان به. وهي ثالثاً دعوة �إن�صانية لنا، نتعود 

�ل�صدق و�الأمانة �لعلمية، ونحافظ على �رشيحة من �لرت�ث �الإن�صاين، والأن �للغة �لنقية 

.
137

�ل�صليمة ت�صاعد على تنقية �لعقل

�لعربية”  �للغة  يف  “كلمة  كتابه  يف  �إ�صعاف  حممد  عر�ض  فقد  �الآخر،  �جلانب  وعلى 

زت يف جانب منها على حا�رش �للغة �لعربية، وت�صّدت لتفنيد  �لعديد من �لق�صايا �لتي ركَّ
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�آر�ء �ملنتق�صني ملالئمتها للع�رش حتت ذريعة �لتقدم ونبذ �جلمود و�لتخلف، وبذل ر�أياً يف 

ترقية تدري�ض �للغة �لعربية، و�لوفاء بحقها يف �لتجديد. ويف �رشد تاريخي تناول �لن�صاأة 

و�لبالغة و�الإعجاز يف �لقر�آن �لكرمي و�حلديث، �ل�صحيح منه و�ل�صعيف، وقو�عد �للغة 

.
138

�لعربية يف �صدر �الإ�صالم و�لع�رش �الأموي و�أثر �ملو�يل يف �إف�صاد قو�عدية �للغة

وخّل�ض �إ�صعاف طريقته ومنهجيته يف ترقية تدري�ض �للغة �لعربية و�لتي تقوم على: 

و�لقطع  �ل�صائرة  و�الأمثال  �لبليغة  و�خلطب  و�حلديث،  �لقر�آن  من  �لن�صو�ض  �ختيار 

�لنرثية �جلميلة، ثّم قر�ءتها للطلبة بفهم ومتعة و�صخ�صية قوية، ومن ثّم �لتعليق على 

�لطلبة  تكليف  ثّم  �لدقيقة،  �ملعجبة  وداللتها  �الألفاظ  �أ�رش�ر  يك�صف  ب�صكٍل  �ملفرد�ت، 

لرتقية  �لن�صا�صيبي  و�صيلتا  هما  و�لكتاب  فاملدر�ض  �إذن  حفظوه.  ما  و�صماعه  باحلفظ، 

من  �للغة  يحفظ  �لذي  �لتجديد  ولكنه  �للغة،  جتديد  ب�رشورة  يوؤمن  �أنه  ومع   ،
139

�للغة

من  للح�صارة  وتطور�ً  تنمية  �لتجديد  ويرى  ��صمحاللها،  �أو  �إف�صادها  �إىل  يوؤدي  ما  كل 

بدعوة  �لقافية  نلغي  �أو  �لعامية  ونعتمد  �للغة  على  نق�صي  فال  و�للغوي؛  �الأدبي  جانبها 

�لعامية،  �للهجة  ��صتخد�م  بلزومية  يقولون  �لذين  على  وينعى  وجتديده.  �ل�صعر  حرية 

وي�صف  �حلياة،  وميادين  جماالت  كافة  يف  �ليومي  �لتخاطب  لغة  الأنها  �لف�صحى،  دون 

�إىل  �للغة  �لتدين يف حا�رش  �أحمق. ويعزو �صبب  �أو جاهل  �أو زنيم  �إما ذئب  �لعامية  دعاة 

تالميذهم  �صون  يدرِّ �لذين  �ملدر�صني  �إىل  �أو  �أجنبية،  تربيًة  تلقو�  �لذين  و�حلكام  �لكب�ء 

. كما رف�ض ب�صورة قاطعة ��صتبد�ل �الأحرف �لعربية بالالتينية، وحماكاة 
140

بلغة عامية

.
141

ك بها، وحت�صني �أ�صاليب �لكتابة و�لتعبري �أتاتورك يف ذلك، و�إمنا ر�أى وجوب �لتم�صُّ

�أنه �لتزم بالدعوة �إىل �ال�صتفادة من �لتقدم �لعلمي  ويفهم من كتابات حممد �إ�صعاف 

عن  �لعلوم  من  �لكثري  �الأو�ئل  و�لعرب  �مل�صلمني  �لعلماء  بنقل  �أمثلة  و�رشب  �لغرب،  يف 

�لغرب،  مدنية  “تلكم  ويقول:  وت�صذيبها،  وتهذيبها  وتنقيتها  حتريرها  بعد  �ليونان 

�إذ� عاديناها وهي  �أن جنهلها. و�أما  �ل�رش يف  �أن نعرفها، و�ل�رش كل  فاخلري كل �خلري يف 

و�إن  ثّم عا�صم،  فلي�ض  �الأر�صية،  �لكرة  ��صتعلتنا، وهي مدنية غمرت  �ل�صاطية  �ل�صائدة 

 ،
�إال خريها”142 يمُنجينا من عفاريت، غريها، ولن يبعد عنا �رشهم  �إىل �ملريخ، ولن  �آويت 

فعنده �ملدينة �لغربية �رشورية جد�ً، بحيث ال يكن �ال�صتغناء عنها ال�صتكمال �لنهو�ض 

�لعربي يف هذ� �لع�رش.
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ومل تغب ق�صية وطنه عن فكره و�أدبه، فالقد�ض يجب ربطها بكل �لعو��صم �لعربية، 

فعزلتها �أو �نقطاعها �صيوؤدي �إىل موتها، ومل يكن يعرتف بحدوٍد بني قطر وقطر، فالعرب 

�أمٌة و�حدة، يجمعهم وطٌن و�حد، ويقول يف ذلك: 

ف�صعادتـي يـا �بــن �لكـر�م 

�أن ت�صبح �لعــرب �الأذلــة

وبـــغيتــــي ومر�ميـــا

143
�صــــــادًة ومـــو�لـــيــــــا

ويدعو �أبناء قومه لبذل �لدماء بدل �لدموع، رثاًء لوطنه �لتي حتيق به �أالعيب بريطانيا 

�مل�صتعمرة و�أطماع �لع�صبات �ل�صهيونية: 

فـلقــد ولـت فل�صــطيـن ولـــم 

�إنهــا �أوطانكــم فا�صتيقظـو�

يبق يا �أخـت �لعلـى غري دمــاء 

144
ال تـبـــيـعــوهـــا لقــــوم دخـــالء

وكان حممد �إ�صعاف يكره �أحز�ب فل�صطني �لعائلية، وير�ها �إهد�ر�ً لطاقات �لوطن، فلم 

ين�صم الأيِّ حزب، وكره لب�ض �لطربو�ض، �لعالمة �ملميزة الآل �لن�صا�صيبي، حزب �لدفاع، 

ر�أ�صه �صا�صة  �ملو�لية الآل �حل�صيني، فكان ي�صع على  �لهيئة  �لكوفية عالمة  لب�ض  وكره 

بي�صاء مبومة وملفوفة على �لر�أ�ض كالعمامة، ومع ذلك فقد ربطته �صد�قة مع �حلاج 

بنت  �بن  �أين  ل�صوؤ�له،  قّدم  �حل�صيني،  عن  �إ�صعاف  حممد  �صاأل  ما  و�إذ�  �حل�صيني،  �أمني 

.
145

ر�صول �هلل، �صلى �هلل عليه و�صلم

م�شنفات حممد اإ�شعاف الن�شا�شيبي: 

و�ملقالة  و�لبحث  �لكتاب  بني  تر�وحت  �ملوؤلفات  من  �لعديد  �إ�صعاف  حممد  و�صع 

و�خلطبة و�ملحا�رشة، كما طرق باب �لنظم، ولكنه عزف عنه، الأنه مل يحقق له ما يريده 

من علو كعب يف �ل�صعر، و�جته بكليته نحو �الأدب �ملنثور فحاز �ل�صبق ومن موؤلفاته: 

وحتقيقها،  �لن�صو�ض  نقد  �عتمد  فقد  �آثاره،  �أعظم  من  ويعدُّ  ال�شحيح:  الإ�شالم   .1

ودح�ض  وحتليلها  ونقدها  �حلقائق  من  لعدد  تو�صيح  وفيه  و��صع،  علم  ي�صندها 

وتنزيهاً  طويالً،  وقتاً  �لنا�ض  عليها  �صار  �لتي  �الأ�صتات(  ي�صميها  )�لتي  �الأباطيل 

لالإ�صالم من �لبدع �لتي حلقت به، وعر�ض لالإمامة و�آيات �لطهارة و�لع�صمة. وقد 

مطبعة  �لقد�ض،  يف  بع  وطمُ �ل�صيعة،  علماء  بع�ض  قبل  من  ر�ً  ممُ نقد�ً  �لكتـاب  هذ�  نمُقـد 

�لعرب، 1354هـ/1935م، يقول �إبر�هيم �ملازين: �أده�صني ما يف “�الإ�صالم �ل�صحيح” 

من حتقيق، �رشعت �أقر�أه م�صاء، ومل �أقَو على تركه، وفرغت منه مطلع �لفجر. 
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ثّم  خطبة  �أ�صلها  �شوقي:  اأحمد  اخلالد  وال�شاعر  الدين  �شالح  اخلالد  البطل   .2

كل  دور  عن  ويتحدث  و�ل�صاعر،  �لبطل  من  كل  مناقب  فيه  يعّدد  كتاب،  يف  طبعت 

�لقد�ض،  يف  بع  وطمُ �لعربية،  �الإ�صالم،  ولغة  �الإ�صالم  باأمة  �الرتقاء  يف  منهما  و�حٍد 

1932، �أعاد طباعته �حتاد �لكتاب و�ل�صحفيني �لفل�صطينيني بدم�صق، �صنة 1984. 

الب�شتــان: كان �صيخه عبد �هلل �لب�صتاين قد و�صع موؤلفاً بعنو�ن �لب�صتان، معجم   .3

وجدها  �لن�صا�صيبي  جمموعة  كتابه  �إ�صعاف  حممد  و�صع  وملا  جز�أين،  يف  عربي 

�صعبة على �لطالب، فاختار للطالب جمموعًة �أخرى �أ�صهل مما ورد يف �ملجموعة 

�الأولية  للمد�ر�ض  “�لب�صتان” وجعله  ��صم  �ملختار�ت �جلديدة  و�أطلق على  �الأوىل، 

و�البتد�ئية، وجاء يف �صبعة �أق�صام، وكان كتاباً مدر�صياً مقرر�ً يف مادة �ملطالعة يف 

�ل�صغري،  من  ب�صاأنه  بالعناية  باأحق  �لكبري  ما  مقدمته:  يف  ذكر  فل�صطني،  مد�ر�ض 

�لبادي،  من  �لعلماء  فيها  يحتفل  و�الأدب  �لعلم  يف  كتب  �إىل  باأحوج  �ل�صادي  ولي�ض 

بل �لثاين يف هذ� �الأمر هو �الأول و�الأهم �ملقدم، و�إن على �لذي يلقنه يف بدء تثقيفه 

�ملعول. وقد قّدمت جملة �ملقتطف �لكتاب بالقول: حديقة غنّاء، جمع فيها �الأ�صتاذ 

�لن�صا�صيبي من فنون �الأدب �لعربي، كل زهرٍة وثمرٍة يانعة، وقد قرظه �لعالّمة 

.
146

�ل�صيخ حممد بهجة �الأثري �لبغد�دي وغريه

�ل�صالحية  �لكلية  يف  �ألقاها  �لتي  �الأوىل  �ملحا�رشة  معه:  و�شريتنا  العلم  �شرية   .4

�لدر��صة  على  �لطالب  فيها  حثَّ  فيها،  �لعربية  للغة  مدر�صاً  تعيينه  عند  بالقد�ض، 

�لكرملي  �ن�صتا�ض  قرظه  وقد  �لغرب.  يف  �لعلمي  �لتقدُّم  على  و�النفتاح  �لغرب،  يف 

�لعلم باأن تتلى مبنزلة  �لكلمة يف �صرية  �أجدر هذه  “فما  يف جملة لغة �لعرب فقال: 

�آي �صباح م�صاء، لتنطبع حمكمات عبار�تها يف �خلاطر، فيجري عليها كل �صاعر 

. طبع يف �لقد�ض، دير �لروم �الأرثوذك�ض، 1916، 1922. 
وناثر”147

�ملجمع  حما�رش�ت  �ملتنبي،  �لطيب  �أبي  يف  قول  �ل�صعر،  نرث  املتنبي:   �شيفيات   .5

�لعلمي �لعربي، دم�صق، �جلزء �لثالث، متوز 1936، �صفحة 143-127. 

�عتبه �لنقاد خري كتاب، بد�أ يف �الأدب �لعربي يف  �رصح اأمثال اأبي متام الطائي:   .6

هذ� �لع�رش، نمُ�رِش تباعاً يف جملة �لنفائ�ض، 1912، وقد جمع فيه �أمثال �أبي متام كما 

فعل �ل�صاحب بن عبَّاد يف جمعه الأمثال �أبي �لطيب �ملتنبي. 
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العربية و�شاعرها الأكرب اأحمد �شوقي: �أ�صا�صها خطبة �ألقاها يف مهرجان �صوقي   .7

فل�صطني،  معارف  يف  �ملد�ر�ض  مدر�ء  موؤمتر  يف  و�للغة  �الأدب  خدمة  يف  ودوره 

1927/4/21. ويعك�ض غرية وحتم�ض حممد �إ�صعاف على �لل�صان �لعربي. 

يف  م�رش  لدور  وتاأكيد  خل�صائ�صها  وذكر  �لعربية  عن  دفاع  امل�رصية:  العربية   .8

بع يف �لقد�ض، 1352هـ/1933م. �ملحافظة على �لعرب و�لعربية، طمُ

معارف  يف  مفت�صاً  يعمل  كان  عندما  �ألقاها  خطبة  الريحاين:  والأ�شتاذ  العربية   .9

و�صف  على  فيه  رّد  و�لفقه،  �لقر�آن  يف  �لوثقى  �لعروة  على  ز  ركَّ حيث  فل�صطني، 

�ملعارف  مطبعة  م�رش،  يف  بع  طمُ مقلد،  باأنه  �إ�صعاف  حممد  لالأديب  �لريحاين 

ومكتبتها. 

�ألقاها يف موؤمتر مدر�ء �ملد�ر�ض يف معارف فل�صطني،  خطبة  العربية يف املدر�شة:   .10

بع يف م�رش، مطبعة �ملعارف ومكتبتها، 1928.  طمُ

العراق يف �شبيل احلرية: خطبة �ألقاها يف حفل تاأبني فقيد �لعر�ق عبد �ملح�صن بك   .11

�ل�صعدون يف 1929/12/27، �أقامت �حلفل �للجنة �لتنفيذية للموؤمتر �لعربي �ل�صابع 

بع يف �لقد�ض، مطبعة �لعرب، 1932.  يف بيت �ملقد�ض، طمُ

بع يف  قلب عربي وعقل اأوروبي: حما�رشة �ألقيت يف �جلامعة �الأمريكية ببريوت، طمُ  .12

�لقد�ض، مطبعة بيت �ملقد�ض، 1342هـ/1924م. 

كلمة يف اللغة العربية: دفاع عن �لعربية، ال يد�نيه دفاع يف �الأدب �لعربي �حلديث،   .13

�أذ�ع �صيته يف �لبالد �لعربية و�لقطر �مل�رشي، وجهر به يف جمعية �لر�بطة �ل�رشقية 

بع يف �لقد�ض، مطبعة بيت  1924، وتهافت �الأدباء بعدها على لقائه، طمُ يف �لقاهرة، 

�ملقد�ض، 1925. 

�لعربي،  �إبر�هيم  نف�صه  �صّمى  من  ن�رش  فقد  لغوية(،  )�أغالط  املب�رصين:  كتاب   .14

مقالة �دعى وجود �أخطاء لغوية يف �لقر�آن �لكرمي، فردَّ عليه حممد �إ�صعاف مبقاالت 

ن�رشت يف جملة �لر�صالة �بتد�ًء من 1938/10/24. 

بع يف �لقاهرة، �ملطبعة �ل�صلفية، 1341هـ/1923م، جملة  جمموعة الن�شا�شيبي: طمُ  .15

�إ�صعاف �لن�صا�صيبي، �أديب فل�صطني  �ملقتطف قدمت �ملجموعة بالقول �إن �الأ�صتاذ 

�لعرب  قاله  ما  خري  من  كتاباً  �ألَّف  �لبالد،  تلك  يف  �ملعارف  مفت�صي  و�أحد  �الأكب، 
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�صعر�ً ونرث�ً، متوخياً تربية �لروح �لقومية، ومترين �أل�صنة �لتالميذ و�أقالمهم على 

�لبيان �لف�صيح حتى يكون ملكة فيهم، وقد ق�صم هذه �ملجموعة �إىل خم�صة �أق�صام: 

�لق�صم �الأول منها، ما تخريه من �آيات �لقر�آن �لكرمي. 

�لثاين: ما �نتخبه من �صحيح �لبخاري. 

�لثالث: �أ�صهر �أمثال �لعرب. 

�لر�بع: �أ�صهر ما روي عن حكماء �لعرب و�أدبائهم من �الأقو�ل �ملاأثورة. 

من  فيه  ما   َ ف�رشَّ وقد  �لبليغة،  �ل�صعرية  �ملقاطع  من  �ختاره  ما  و�الأخري:  �خلام�ض 

َ ما فيه من �لغام�ض، ويطلب من  �لغام�ض، و�لكتاب مطبوٌع طبعاً متقناً، وقد ف�رشَّ

 .
148

�ملطبعة �ل�صلفية مب�رش

دم�صق  يف  �ألقيت  �لتي  هنانو،  �إبر�هيم  تاأبني  حفلة  يف  �ألقاها  خطبة  اإبراهيم:  مقام   .16

نها حو��صي و�صذر�ت �أدبية ولغوية  15 �صو�ل 1354هـ �ملو�فق 1936/1/10م، �صمَّ

�لفرن�صيني(،  �ل�صورية �صّد  �لثورة  �إبر�هيم هنانو )�صهيد  وتاريخه وبيانه، تاأبني 

بع يف �لقد�ض، مطبعة بيت �ملقد�ض.  طمُ

على  �لعربية  للثقافة  عر�ض  وهي  �لر�صالة،  جملة  يف  معظمها  ن�رش  الأديب:  ُنْقل   .17

�ختالف قطوفها وتباين �ألو�نها، بلغ عدد ما ن�رش منها 969 نادرة، على مدى ما 

يقرب من ع�رش �صنو�ت، وكان �آخر ما ن�رش منها يف عدد كانون �لثاين/ يناير 1948. 

وقد بلغ �إعجاب �لقمُر�ء بها مبلغاً عظيماً، وظهر ذلك �الإعجاب على قلم زكي مبارك، 

�إذ كتب: “من و�جبي نحو نف�صي �أن �أعلن �أين ��صتوح�صت لغياب �ل�صذر�ت �لنفي�صة 

فمتى  �لر�صالة،  �صفحات  على  �جلليل  �الأ�صتاذ  ين�رشها  كان  �لتي  �ل�صذر�ت  جد�ً، 

.
يعود”149

وهناك جمموعة من �ملقاالت للن�صا�صيبي، �أهمها: 

معجم  يف  �حلموي  ياقوت  كتاب  على  تعقيبات  �الأديب،  معرفة  �إىل  �الأريب  �إر�صاد  	•
�الأدباء، ن�رشت يف جملة �لر�صالة �عتبار�ً من 1945/5/14. 

 .1938/5/26 �لر�صالة،  جملة  يف  لغوية  مقالة  بال�صيء،  حظي  	•

 .1948/8/23 �لر�صالة،  جملة  يف  مقاالت  �لكروي،  �لوفد  حكاية  	•
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 .1938/4/25 �لر�صالة،  جملة  �لنحو،  يف  و�لر�فعي  �صوقي  	•

 .1928/9/25 �لر�صالة،  جملة  �ملرتجمة،  �لكلمة  ق�صة  	•

و�نظر ع�رش�ت �ملقاالت يف جملة �لر�صالة، فقد و��صل �لن�رش فيها على مدى عقد من 

�لزمن يف �الأعد�د �لتالية: 

جدول 1/1: اأعداد جملة الر�شالة التي ن�رص فيها حممد الن�شا�شيبي مقالته

ال�شفحةالتاريخالعدد

2991941/2/24219

4041941/3/21288

5751944/7/10130

6041945/1/2997

6051945/2/5120

6061945/2/12140

6071945/2/19159

6081945/2/26190

6091945/3/5215

6141945/4/1253

6591946/2/18179

6631946/3/18199

وهناك عدة خطب يف �حتفاالت، �أبرزها: 

حممد علي، 5 رم�صان 1345هـ �ملو�فق 1927/3/9م. �لزعيم  تاأبني  	•

18 حمرم 1350هـ �ملو�فق 1931/6/5م. علي،  بن  �حل�صني  تاأبني  	•

بريوت و�لغالييني: �حلفلة �لتكريية للعالّمة �ل�صيخ م�صطفى �لغالييني، بريوت،  	•
د�ر �لكلية �الإ�صالمية، 1932. 

�لتفاوؤل و�الأثرية يف كالم �أبي �لعالء �ملعري، �ملهرجان �الألفي لالحتفال باأبي �لعالء  	•
بع يف دم�صق، مطبوعات �ملجمع �لعلمي �لعربي، 1938.  �ملعري، طمُ

مالحظة: معظم خطبه مّت طبعها يف كتب �صغرية �حلجم فيما بعد. 
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�أهم خمطوطات كتب �لن�صا�صيبي �لتي فقدت: 

�لعربية.  �الأمة  	•
�لن�صا�صيبي.  حما�صة  	•

.
150

عدن جنة  	•

وفاتـــه: 

لي�رشف على  �ل�صتوية  �لقاهرة يف رحلته  �إىل  �لن�صا�صيبي  1947 �صافر  �صنة  يف �صتاء 

طباعة كتبه �لثالث �ملخطوطة، وليتطبب من مر�ض �لربو �لذي الزمه �أو�خر �أيام عمره، 

اره و�أ�صدقائه وحمبيه حتى �أح�ضَّ ذ�ت ليلة باأمل �صديد يف �صدره، نقل على  مَّ وظل مع �صمُ

�أثرها �إىل م�صت�صفى �لدقي، حيث فارق �حلياة يف �ل�صاعات �الأوىل من �صباح يوم �خلمي�ض 

 .1948/1/22

وكانت له جنازة حافلة، �صارك فيها �الأدباء و�لعلماء ورجال �لدولة، ووري �لرثى يف 

.
151

مقابر �الإمام �ل�صافعي

ولقد رثاه عدد كبري من �أ�صدقائه وع�صاق �أدبه ومنهم؛ حممد عبد �لرحمن �جلديلي 

ود�ود حمد�ن و�أحمد ح�صن �لزيات وحممد �صليم �لر�صد�ن و�أحمد لطفي �ل�صيد و�صكري 

في�صل وعبد �لوهاب عز�م، و�ل�صاعر عبد �لغني ح�صن، قال يف رثائه: 

يــا غـريـب �ملـمـات مـا نـحـن �إال

�أخطاأتك �الأقد�ر و�لنا�ض تغلي 

و�أ�صـــابــتــك فـي مـكــان �أمـــني 

لــــم تـــمـت مـيتـة �جلبان ولكن

غــربـــاء فـي منزل �لــغـــربــاء

يف فل�صطني و�حلمى يف دماء 

رب �آمــن يجد حبل �لرجـــاء 

تَّ يف �لعلـم ميتـة �ل�صــهـد�ء ممُ

ما  وهذ�  �رشفاً،  تزيده  له  فبم�صاهرته  باالأدب،  و�كتفى  �إ�صعاف،  حممد  يتزوج  ومل 

.
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كتب به �إىل �صديقه �أمري �ل�صعر�ء �أحمد �صوقي

�إنَّ  �لزيات:  ح�صن  �أحمد  وقال   .
153

�الأدب �أوعية  من  وعاٌء  معا�رشوه:  عنه  قال 

�حلا�رش  �لزمن  ي�صتطيع  ال  �ملحققني،  �للغويني  �الأدباء  من  طبقة  خامت  كان  �لن�صا�صيبي 

 .
154

بطبيعته وثقافته �أن يجود مبثله

وجبل  �ل�رشيف  �حلرم  �لدو�م،  على  �صاأذكرهم  ثالثة  فيقول:  �لريحاين  �أمني  �أما 

باأن �جلمهورية  . وروى كثري ممن كتب �صرية حياته 
155

�لن�صا�صيبي �لزيتون و�إ�صعاف 

 .
156

�للبنانية �أهدته و�صام �ال�صتحقاق �للبناين تقدير�ً جلهوده �الأدبية
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لقد نافح �لن�صا�صيبي عن دينه وقر�آنه ور�صوله و�أمته �لعربية و�الإ�صالمية، و�أم�صى 

جد�رة  بكل  �لعربية  �أديب  وكان  �لعربي،  و�الأدب  �لرت�ث  كنوز  يف  ومنقِّباً  باحثاً  حياته 

و��صتحقاق. 

خام�شًا: عارف الَعــاِرف:

معروف،  فل�صطيني  خ  وؤرِّ ممُ 1393هـ/1973م،  �صنة  تويف  �لعارف  �صحادة  عارف  هو 

�لعهد  ويف  فل�صطني،  على  �لبيطاين  �النتد�ب  عهد  يف  و�ل�صيا�صة  �الإد�رة  رجال  و�أَحدمُ 

�لها�صمية.  �الأردنية  �ململكة  �إطار  يف  و�ل�رشقية  �لغربية  �ل�صفتني  وحدة  بعد  �الأردين 

�أ�صهم يف �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية يف بد�يتها، وكانت له مو�قف �صيا�صية �إز�ء �لوجود 

و�غت�صاب  �ل�صهيوين  و�لغزو  �لبيطاين  و�النتد�ب  و�الحتالل  فل�صطني،  يف  �لعثماين 

فل�صطني منذ 1921-1967، وكذ� من �الأحد�ث �لتي �نعك�صت على عالقة منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية مع �لنظام �الأردين منذ 1973-1966. 

�ليوميات  تَّاب  �أكرث كمُ �أكرم زعيرت، كانا من  �أحد �ثنني، �الآخر هو  يمُعّد عارف �لعارف 

مد�ومًة على ت�صجيل �الأحد�ث �لتي لفَّت وطنهما، و�صنعت �لتاريخ �لفل�صطيني �حلديث، 

و�إن كان لكل منهما منهجيته وم�صادره. 

�البتد�ئية  در��صته  و�أمتَّ  1310هـ/1892م،  �صنة  �لقد�ض  مدينة  يف  �لعارف  عارف  ولد 

فيها، ثّم �نتقل �إىل �إ�صطنبول يف ظروف مل تورد �مل�صادر �صيئاً عنها، ويبدو �أنه كان متفوقاً 

�الإد�رة  �إ�صطنبول. وكانت  �ل�صلطانية يف  �ملد�ر�ض  �ملدر�صة فاختري الإكمال در��صته يف  يف 

�لعثمانية يف �لواليات �لعربية عادًة ما تختار من تتو�صم فيهم �لنجابة و�لذكاء، وتر�صلهم 

�لدولة  و�إعد�دهم؛ تربيًة ووالًء، ليكونو� موظفني يف دو�ئر  لتاأهيلهم علمياً  �لعا�صمة  �إىل 

�الأعيان  �أبناء  �لعثمانية رعاية  �الإد�رة  تتوىل  �الأحيان  بعد، ويف بع�ض  فيما  وموؤ�ص�صاتها 

�ختري  قد  �لعارف  عارف  باأن  و�أرى  نف�صه.  للهدف  �ملتنفذة  �لعائالت  و�أبناء  و�لوجهاء 

لل�صبب �الأول، فلم �أعرث يف �لوثائق و�ل�صجالت �لعثمانية ما ي�صري �إىل �أن و�لده �أو �أ�رشته 

كانت من �لعائالت �ملتنفذة �أو �الأعيان �أو �لوجهاء. 

ثّم  ومن  �لعثمانية،  �ل�صلطانية  �ملد�ر�ض  يف  �لثانوية  در��صته  �لعارف  عارف  و�أكمل 

�لتحق بكلية �الآد�ب يف جامعة �إ�صطنبول، وح�صل منها على درجة �للي�صان�ض يف �الإد�رة 

و�القت�صاد و�ل�صيا�صة �صنة 1332هـ/1913م. 
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 Payam ومن �جلدير بالذكر �أنه عمل خالل مرحلة در��صته �جلامعية يف جريدة بيام

)�لر�صالة(، �لرتكية ليالً، ليتمكن من متابعة در��صته و�الإنفاق على نف�صه. ولعله من خالل 

�ليقظة  عو�مل  نف�صه  يف  تنبّهت  �إ�صطنبول  يف  �لعرب  بال�صبان  و�ت�صاله  �ل�صحفي  عمله 

�إ�صطنبول،  يف  �لعرب  �ل�صبان  �أن�صاأه  �لذي  �الأدبي،  �ملنتدى  جمعية  �إىل  فان�صم  و�لوعي، 

�نتخب  فقد  وحما�صه  لن�صاطه  ونظر�ً  �لعرب.  توحيد  �إىل  برناجمه  �صمن  يدعو  و�لذي 

�جلامعية،  در��صته  �إبَّان  عنه،  عرف  وقد  �صيّما  ال  للمنتدى،  �الإد�رية  �لهيئة  يف  ع�صو�ً 

حر�صه على تدوين حما�رش�ت �أ�صاتذته وتوزيعها على �أتر�به �لطلبة. 

نيِّ عارف �لعارف يف قلم �لرتجمة �لتابع لوز�رة �خلارجية �لرتكية، �إذ  ومن ثّم فقد عمُ

.
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كان يجيد �للغة �لرتكية، وله معرفة باللغة �لفرن�صية باالإ�صافة �إىل لغته �الأم، �لعربية

يف  �حتياطياً  �صابطاً  �لعارف  جتنيد  متَّ   ،1914 �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  ن�صبت  وعندما 

�إىل  �أر�صل  ثّم  ومن  �أ�صهر.  �صتة  مدة  �حلربية  �لكلية  يف  �أم�صى  حيث  �لعثماين،  �جلي�ض 

جبهة �لقفقا�ض مع غريه من �ملتجندين �لعرب، وكان يتوىل �لرتجمة بني �ملجندين �لعرب 

1915، وعلى مقربة  �صنة  �لرو�ض و�الأتر�ك،  �ملعارك بني  �إحدى  �الأتر�ك. ويف  و�ل�صباط 

�رِش، و�أر�صل �إىل �صيبرييا، ويف معتقل لالأ�رشى �أقيم على مقربة من مدينة 
مُ
من �أر�رشوم �أ

قر��صنويار�صت، على �صاطئ نهر ينى �صاي ق�صى ثالث �صنو�ت 1915-1917 �صجيناً يف 

هذ� �ملعتقل، �لقار�ض �لبد، ويف ظروف قا�صية مريرة لبعده عن وطنه، ومعاناة �جلوع 

و�حلرمان. 

و�الأملان  �ملجريني  من  �الأ�رشى  �ل�صباط  من  جمموعٌة  يوجد  حيث  �ملعتقل،  يف 

ممُهم �لعربية ويتعلم منهم �الأملانية، 
و�لنم�صاويني، تعلَّم عارف �لعارف �للغة �الأملانية. يمُعلِّ

وقد �أجادها، حتى �إنه نقل كتاب �آرن�صت هيجل Ernst Haeckel “�أ�رش�ر �لكون”، �لذي 

�رشح فيه نظرية د�رون Darwin’s Theory يف �لن�صوء و�الرتقاء، �إىل �للغة �لرتكية. 

“ناقة �هلل” الإعالم  �أ�صدر جريدة حائط، وكان يكتبها بخط يده، دعاها  ويف �ملعتقل، 

وت�صلية رفاقه �ل�صجناء، وكانت يف �لبد�ية فكاهية هزلية، ثّم جنحت �إىل �جلدية و�لتحليالت 

لالأخبار  �حلديثة  و�ملعاجلة  �النتقاد  �إىل  �لفكاهة  جتمع  كانت  وقد  �ل�صيا�صية.  �الإخبارية 

�الأخري،  �لعدد   ،45 �لعدد  1916، و�صدر  �صنة  �الأول منها  �لعدد  و�ملو��صيع، وقد �صدر 

�صنة 1917. وذكر �لنا�صف، �أن عارف �لعارف ما ز�ل يحتفظ ببع�ض �أعد�دها يف مكتبته، 

.
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بر�م �هلل
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علنت �لثورة �لعربية �لكبى بقيادة �ل�رشيف �حل�صني بن علي، وو�صلت �أخبارها 
مُ
و�أ

�إىل �ملعتقل يف �صيبيا، وقرر �لعارف وعدد�ً من رفاقه �ملعتقلني �لعرب، �لطلب �إىل �ل�صلطات 

بن  �حل�صني  �ل�رشيف  مبع�صكر�ت  �اللتحاق  من  ومتكينهم  �رش�حهم  �إطالق  �لرو�صية 

ِف�َض �لطلب الأنهم �عتبو� �أ�رشى عثمانيني. وتالحقت �الأحد�ث، وقامت �لثورة  علي، ورمُ

نيقوال  �لقي�رش  عر�ض   Bolshevik �لبال�صفة  ودكَّ   ،1917 �صنة  �لرو�صية  �ال�صرت�كية 

�لثاين Nicholas II، وقتلوه وزوجته و�أوالده وت�صلَّمو� زمام �الأمور، و�رشت �لفو�صى 

و�ال�صطر�ب يف كل �لبالد �لرو�صية فا�صتغلها عارف �لعارف ورفاقه وتدبرو� �أمر هربهم. 

وعب رحلة طويلة ومرهقة و�صلو� �إىل فالديفو�صتك Vladivostok، حيث ز�ر �لعارف 

بااللتحاق  ورغبتهم  وفر�رهم  حالهم  له  و�أو�صحو�  �ملدينة،  تلك  يف  �لبيطاين  �لقن�صل 

�لرتتيبات  �لقن�صل  فاتخذ  وع�صكرياً،  �صابطاً   22 عددهم  وكان  �ل�رشيف،  مبع�صكر�ت 

عن  �ملتو�صط،  �الأبي�ض  للبحر  �ل�رشقي  �ل�صاطئ  “دنريه” �إىل  �لباخرة  ظهر  على  لنقلهم 

طريق جنوب �رشق �آ�صيا، عب �ملحيط �لهندي و�لبحر �الأحمر. 

1918، ليجد �الأتر�ك وقد �ن�صحبو� من  �أر�ض �لوطن �صنة  ت رحاله و�أ�صحابه  وحطَّ

�لقد�ض، و�حلرب قد �نتهت، و�لهدنة �أعلنت، و�أطماع �ل�صهاينة يف �إن�صاء �لوطن �لقومي يف 

بلده قد باتت و��صحة وقريبة، و�النتد�ب �لبيطاين يجّهز ليمُفَر�ض على فل�صطني. 

َ معلماً يف �ملدر�صة �لر�صيدية �حلكومية يف �لقد�ض، غرَي �أنَّ  نيِّ وما هي �إال فرتة حتى عمُ

ومعاد�ته  �لعربية،  و�لوحدة  �لعربي،  �لقومي  �ال�صتقالل  �أجل  من  �لن�صال  �إىل  �جتاهه 

لل�صهيونية؛ قد دفعه مع �صديقه �ملحامي حممد ح�صن �لبديري الإ�صد�ر جريدة عربية 

�صيا�صية �أدبية، فاأ�صدر� جريدة �صورية �جلنوبية، �أ�صبوعية، ثّم ن�صف �أ�صبوعية. و�صدر 

�لعدد �الأول منها يف 1919/9/8، وقد هاجمت �ل�صهيونية هجوماً عنيفاً، وندَّدت بال�صيا�صة 

�لبيطانية بخ�صو�ض فل�صطني، ووعد بلفور، و�لهجرة �ليهودية، و�ال�صتيطان، و�نتز�ع 

ملكية �الأر��صي، وت�صهيل �نتقالها �إىل �ليهود، وتبنَّت �أهد�ف �لنادي �لعربي يف �لوحدة مع 

. وقد دفع هذ� �الأمر 
�صورية، ومكافحة �ل�صهيونية، وكان �صعار �لنادي “�أر�صنا لنا”159

، وكان �لنادي 
160

�ل�صلطات �لبيطانية �إىل تعطيلها يف 1920/7/27 بعد �صنة من �صدورها

�لعربي يف ذروة ن�صاطه �صنة 1920، وعارف �لعارف من �أهم �أع�صائه �لبارزين. 

 1920 �أبريل  ني�صان/  �لقد�ض يف  �ليهودية، وكانت هبَّة  �لعربية -  �لعالقات  وتوترت 

)�أو ما يعرف بانتفا�صة مو�صم �لنبي مو�صى(، وحدثت ��صتباكات بني �لعرب و�ليهود، 
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فل�صطني.  �أنحاء  �صائر  و�ال�صطر�بات  �ملظاهر�ت  وعّمت  وقتلى،  جرحى  عن  �أ�صفرت 

�لعارف  عارف  وفاز  �لفل�صطينية”،  �لعربية  “�جلمعية  �أن�صاأو�  قد  �لفل�صطينيون  وكان 

�رشفة  ومن  �خلليل،  باب  �صاحة  ويف  حا�صد،  جماهريي  لقاء  ويف  �الإد�رية،  بع�صويتها 

جتمعو�  �لذين  �جلماهري  حما�ض  �ألهب  ممن  و�حد�ً  �لعارف  كان  �ل�صاحة،  على  طلَّة  ممُ

�رشورة  على  �ملحت�صدين  فيها  حرَّ�ض  كلمًة  و�ألقى   ،
161

مو�صى �لنبي  مبو�صم  لالحتفال 

�إدخال فل�صطني �صمن �لوحدة �ل�صورية، ومقاومة �لهجرة �ليهودية، ودعا �إىل جمع كلمة 

. وهتف بال�صعار: �أيها �لعرب، هذ� ملككم )�أي 
162

�جلمعيات �لفل�صطينية وتوحيد غاياتها

في�صل( فاحتدو� معه. 

و�ندلعت �رش�رة �ال�صتباكات �لتي ��صتمرت �أ�صبوعاً بعد �تهام �لعرب لليهود بتلوين 

مفتي  �حل�صيني،  �أمني  و�حلاج  باتهامه  �لبيطانية  �ل�صلطات  و�صارعت  �أعالمهم،  �أحد 

يوم  عليه  �لقب�ض  فاألقت  �لدموية،  �لعنف  حو�دث  و�إثارة  �ملظاهر�ت  بتدبري  �لقد�ض، 

1920/4/4. وبينما كان رجال �الأمن يقتادونه للمثول �أمام �ملحكمة �لع�صكرية يف �لقد�ض، 

وعلى حني غفلة من �لع�صاكر، �أطلق �صاقيه للريح، ووىل هارباً عن طريق ه�صاب �لنبي 

عند  و�ختباأ  �الأردن،  �رشق  �صوب  �لكرك،  �إىل  بقارب  و�جتاز  �مليت،  �لبحر  �إىل  مو�صى 

�لقبائل �لبدوية. جدَّت �ل�صلطات �لبيطانية يف حماولة �إلقاء �لقب�ض عليه، ومن ثّم �صدر 

�صنو�ت  ع�رش  ملدة  بال�صجن  �حل�صيني  �أمني  �حلاج  �لهارب  �الآخر  وزميله  بحقه  �حلكم 

مع �الأ�صغال �ل�صاقة. وقد �ختفى ليظهر يف دم�صق ع�صو�ً م�صاركاً يف �ملوؤمتر �ل�صوري، 

على  للفي�صل بن �حل�صني ملكاً  �أر��صيها، ومبايعاً  ��صتقالل �صورية ووحدة  �أعلن  �لذي 

تاأليف  فيه  تقرر  دم�صق،  يف  قد  عمُ �جتماع،  يف  �لعارف  �صارك   1920/5/31 ويف  �صورية. 

�أميناً عاماً للجنتها �الإد�رية، وقد �حتجت �جلمعية  �جلمعية �لعربية �لفل�صطينية و�ختري 

هربرت  تعيني  ورف�صت   ،San Remo Conference ريو  �صان  موؤمتر  قر�ر�ت  على 

منا�رشة  �لبابا  ونا�صدت  فل�صطني،  على  �صامياً  مندوباً  �ل�صهيوين  �ليهودي  �صموئيل، 

 .
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ق�صية فل�صطني، و�الحتجاج على �ل�صيا�صة �لبيطانية يف فل�صطني

وملا و�صل هربرت �صموئيل �إىل فل�صطني ر�أى �أنه ال بّد من �لتقرب �إىل �لعرب خد�عاً، 

هبَّة  يف  �صاركو�  �لذين  جميع  �صمل  �لعام”،  “بالعفو  �صماه  ما  و�صوله  فور  فاأ�صدر 

ني�صان/ �أبريل 1920، و�إطالق �رش�ح �ملوقوفني، و�صمح للفارين بالعودة. و��صتمُثْنَِي من 

�لعفو �لعام، �حلاج �أمني �حل�صيني، وعارف �لعارف، �إال �إذ� ��صت�صلما للبيطانيني، كونهم 

�صدر بحقهم �أحكام ق�صائية، ومل يعد �الثنان �إىل وطنهم. 
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 Henri Gouraud غورو  �جلرن�ل  �حتالل  �إىل  �أف�صت  �صورية،  يف  تطور�ت  وحدثت 

مدينة دم�صق، وخمافة �إلقاء �لقب�ض عليه وت�صليمه لل�صلطات �لبيطانية يف فل�صطني غادر 

يمماً �صطر �رشقي �الأردن، متنقالً وخمتفياً بني م�صارب �لبدو  عارف �لعارف دم�صق، ممُ

حتى و�صل مدينة �ل�صلط و�ختفى فيها، وحني ز�ر هربرت �صموئيل مدينة �ل�صلط، قدم 

�صيوخها و�أعيانها �لتما�صاً له، طالبني �ل�صفح عن �لعارف، فا�صتجاب هربرت �صموئيل، 

و�صمح له بالعودة. كما عفا عن �حلاج �أمني.

ويبدو �أن عارف �لعارف قد �أ�صناه �لتنقل و�لرتحال، من هرٍب �إىل هرب، ومن ترحال 

وكاأنهم  عنده  �جلميع  وبد�  معتقل،  �إىل  معتقل  ومن   ، تخفٍّ �إىل  تخفٍّ  ومن  ترحال،  �إىل 

ان، وكنظرة و�قعية ر�أى �أن �أف�صل طريق لنيل �ملطالب، هو  ان ي�صك بيد �صجَّ كلهم �صجَّ

بعد�لة  �لبيطانية  �ل�صلطات  �إقناع  وحماولة  فل�صطني،  يف  �النتد�ب  حكومة  مع  �لتعاون 

هذه �ملطالب، ومثله كثريون من �لنخبة �ل�صيا�صية �آنذ�ك. فانخرط يف �لوظائف �الإد�رية يف 

حكومة �النتد�ب �لبيطاين يف فل�صطني، و��صتفاد من موؤهالته �لعلمية وخبته �ل�صحفية 

1920 قائمقام يف جنني، وكانت مدينة �صغرية، ثّم  و�لع�صكرية و�ل�صيا�صية، فعمُنيِّ �صنة 

.
قائمقام يف نابل�ض �صنة 1924، وبي�صان �صنة 1925، ويافا �صنة 1641925

ويف �صنة 1926 ��صتعري �لعارف �أميناً �أول حلكومة �رشق �الأردن، حيث �أم�صى عامني، 

ومن ثّم �عتزل �لعمل يف ني�صان/ �أبريل 1929 الأ�صباب ما ز�لت مو�صع حتليل دون جزم، 

فكتابه “عامان يف عّمان” ظّل حبي�صاً �أدر�ج مكتبته يف ر�م �هلل، ومل ين�رش ال من ِقبَله وال 

من ِقبَل �أوالده. 

نيِّ قائمقام لبئر �ل�صبع، ومدير�ً ل�صوؤون �لبدو، و�أم�صى هناك ع�رش  ويف �صنة 1929 عمُ

�صنو�ت، �نتقل خاللها للعمل كقائمقام يف غزة �صنة 1935، ثّم نقل فيما بعد �صنة 1943 

ليكون قائمقام يف ر�م �هلل، وبقي يف من�صبه حتى �نتهاء �النتد�ب �لبيطاين على فل�صطني 

�صنة 1948. 

وال ن�صتطيع �جلزم بدوره يف �حلياة �لعامة يف فل�صطني ب�صورٍة قاطعة، �إال بعد �طالعنا 

و�الأر�صيفات  �لبيطانية  �ملحفوظات  ملفات  عن  ف�صالً  �لعربية،  �مل�صادر  جميع  على 

�الجتماعية  �حلياة  يف  دور  له  وكان  و�إجر�ء�ته.  مبو�قفه  �ملت�صلة  وغريها،  �ل�صهيونية 

ق�صاياها  حللِّ  وت�صدى  ترقيتها،  على  عمل  فقد  فيها،  �ل�صلطة  توىل  �لتي  للمجتمعات 

وم�صاكلها بطرٍق ح�صنة. �أما ق�صايا �الأمن و�لثورة و�لثو�ر فال نقطع فيها بر�أي، وحاول 
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كبار  �صمن  كان  ولذلك  �ل�صلمي،  �حلكومي  �الإد�ري  �لعمل  خالل  من  جمتمعه  خدمة 

من  �لتقاعدي  �لر�تب  يتقا�صى  وظّل  �لبيطانية،  �الإد�رة  حتت  �لفل�صطينيني  �ملوظفني 

مذكرة  على  �آخرين  مع  توقيعه  عد�  وفيما  حياته.  �أيام  �أو�خر  حتى  �لبيطانية  �خلزينة 

�لبيطانية  �ل�صيا�صة  �ل�صامي، بخ�صو�ض  �ملندوب  �إىل  �لعرب يف فل�صطني  �ملوظفني  كبار 

�لعارف  �أن �الأ�صتاذ  . ويظهر 
165

�أي ن�صاٍط غري وظيفته 1936، ال جند له  �لبالد، �صنة  يف 

حدد جماالت تركيزه يف �لعمل �الإد�ري ويف �لبحث و�لكتابة �الأكاديية، وخ�صو�صاً تلك 

�لفل�صطينيني  �أبرز �ملوؤرخني  �أحد  �لتي تتعلق باأر�ض فل�صطني و�صعبها، ليكون بعد ذلك 

�ملعا�رشين.

�مللك عبد �هلل بحفاوٍة بالغة، و�أنعم  �إىل عّمان، فا�صتقبله  1948، ذهب  �لنكبة �صنة  �إثر 

�لعام يف  �لع�صكري  نائب �حلاكم  �أي�صاً، كان  �الأردين  �لعهد  . ويف 
166

�لبا�صوية بلقب  عليه 

1950، وفاز  �صنة  �لقد�ض  لبلدية  �نتدب رئي�صاً  ثّم  �صنة.  ملدة   1949 �صنة  �هلل  ر�م  منطقة 

 1951/11/4 يف  مبر�صوم  عزل  ثّم   ،1951 �صنة  �النتخابات  طريق  عن  �لبلدية  برئا�صة 

خلالٍف مع رئي�ض �لوزر�ء �الأردين، توفيق �أبو �لهدى، ب�صبب خطاب �ألقاه ترحيباً بامللك 

طالل �أثناء زيارته للقد�ض يف 1951/10/30، فمُ�رشِّ عك�ض ما ق�صده �لعارف. 

ثّم �أعيد �نتخابه �صنة 1955 لرئا�صة بلدية �لقد�ض، وكان يف �لوقت نف�صه رئي�صاً للجنة 

�ل�صياحة،  لد�ئرة  �ال�صت�صاري  �ملجل�ض  يف  وع�صو�ً  �جلريح،  �ملنا�صل  لر�بطة  �لتنفيذية 

ب�صبب  ثالثة،  �أياماً  �إال  ر  تعمِّ لالأ�صغال يف وز�رة مل  1955 وزير�ً  �صنة  �أو�خر  و�ختري يف 

َ مدير�ً  نيِّ �أحد�ث حلف بغد�د و�ملظاهر�ت �ل�صاخبة �لتي عمَّت جميع مناطق �الأردن، ثّم عمُ

للمتحف �لفل�صطيني لالآثار �صنة 1963 حتى �حتالل �ل�صفة �لغربية يف 1967. 

كان هول ما �صمي بالنك�صة مذهالً على نف�صية و�صخ�صية عارف �لعارف، فتخلى عن 

والء�ته �ل�صابقة، و�كتفى بع�صوية �لهيئة �الإ�صالمية يف �لقد�ض، ومن مهامها �حلفاظ على 

�الأوقاف يف �لقد�ض و�ل�صفة �لغربية. وكان حاد�ً يف مو�قفه �جتاه �الأحد�ث �لتي ع�صفت 

عّمان  مذكر�ته:  يف  بو�صوح  ذلك  ويظهر   .1973-1970 �الأردن  يف  �لفل�صطينية  بالثورة 

، وكان مع �أبناء قومه يف �رش�عهم مع �الإ�رش�ئيليني، ي�صجب ويمُنَدِّدمُ وي�صتقبل 
167

حترتق

�الإ�رش�ئيلية،  بال�صيا�صة  �ملنددة  �ل�صحفية  �الأحاديث  �الأجنبية، ويعطي  �ل�صحافة  رجال 

ويدعم موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين يف وطنه، وخا�صة جمعية �إنعا�ض �الأ�رشة يف ر�م �هلل. 
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لقد بلغ �لعارف من �لعمر ِعتِيّاً، وتاقت نف�صه لزيارة منزله يف �لقد�ض �لغربية، �لكائن 

يف حي �لبقعة، وحملت رجاله ج�صمه �ل�صعيف بتوؤدة �إىل ربوع مدينته، ووطئت قدماه 

ثرى بيته، ور�أته م�صتوطنة يهودية حتتل وتاأخذ مكانه يف بيته، وعرفت �أنه �صاحب �لبيت 

وجهه  يف  و�رشخت  طردة،  �رش  فطردته  �أر�صه،  فوق  ماله  من  بناه  و�لذي  حتتله  �لذي 

عليه  ملكت  جفونه،  بني  يرتقرق  و�لدمع  �لفوؤ�د،  جريح  �خلاطر،  ك�صري  فعاد  وك�رشت، 

�ملاأ�صاة كل كيانه، ال تفارقه �لليل و�لنهار، حتى نقل �إىل م�صت�صفى يف ر�م �هلل، قريب من 

بيته يف �لبرية، فقد �أ�صيب بجلطٍة دماغية بتاريخ 1973/7/20، وفارق �حلياة �إىل �لرفيق 

تّاب، و�صتظل ذكر�ه تدور  �الأعلى، وقد رثاه �الأ�صدقاء، وحتدثت بف�صائله �ل�صحافة و�لكمُ

مع �الأيام. 

م�شنفات عارف العارف: 

كان  و�ل�صيا�صة  و�الجتماع  �لتاريخ  يف  �ملوؤلفات  من  �لعديد  �لعارف  عارف  و�صع 

�أمته  وق�صايا  �ملقد�ض،  بيت  �خلالدة  ومدينته  عامة،  ب�صورٍة  فل�صطني  وطنه  حمورها 

�إىل  �إ�صافة  �صهيونية.  يهودية  و�أطماع  بريطاين  ع�صف  من  بلده  تعانيه  وما  خا�صة، 

�لقبائل  �أوىل  ولقد  و�ليهود.  �لن�صارى  وطنه،  �أهايل  من  �الأخرى  �لفل�صطينية  �لطو�ئف 

�مل�صادر  ��صتق�صاء  يحاول  كان  �أنه  ومع  خا�صة،  عناية  فل�صطني  جنوب  يف  �لبدوية 

�ل�صفوية كانت و�حدًة من  �لتي يت�صدى لها، فاإن �لرو�يات  و�ملر�جع �ملت�صلة باالأبحاث 

�ل�صفوي، مع ما  �لتاريخ  �أحد رو�د كتابة  �لتي �عتمد عليها، فهو يعّد بحّق  �أهم �مل�صادر 

لقاء مع  �أو  �الأحيان، الأن كل مقابلة  �ل�صفوي من مظاّن وجرح يف بع�ض  �لتاريخ  يعتور 

�لر�وي تتطلب �إعد�د�ً دقيقاً، ومر�عاة للمعايري �لنقدية �إز�ءها، وخا�صة يف موؤلفاته �لتي 

�صّجل فيها �أحد�ث نكبة �صنة 1368هـ/1967م وحتى �صنة 1392هـ/1971م. 

�لبيطاين  �النتد�ب  عهد  يف  �صو�ء  توالَّها،  �لتي  �الإد�رية  �لر�صمية  للوظائف  كان  لقد 

�ت�صاله  �إثرهما يف  به  �لذي حظي  �ل�صلطوي  �الأردين، و�لنفوذ  �لعهد  �أم يف  فل�صطني  على 

نه من م�صاهدة �ملو�قع �جلغر�فية �لتي يكتب تاريخها،  بالرو�ة يف مناطق واليته، و�لذي مكَّ

�لعارف  عارف  جعل  دور  �الأحد�ث؛  �صناع  وحتى  بها  وقعت  �لتي  �الأحد�ث  وتق�صى 

يبدو وكاأنه �صاهد عيان يف �لبع�ض، وم�صتق�ض ٍومدقق وناظر وباحث يف �لبع�ض �الآخر. 

بالدرجة  �ملقد�ض  بيت  �خلالدة  ملدينته  �لعديدة  �مل�صنفات  �لعارف  �إفر�د  للنظر،  و�لالفت 

�الأوىل، ثّم منطقة جنوب فل�صطني، بئر �ل�صبع و�لنقب وغزة وع�صقالن. وال غرو يف ذلك، 

فقد ق�صى يف �ملنطقة ع�رش �صنو�ت )1929-1939(، حاكماً �إد�رياً )قائمقام( لها، وتنقل بني 
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بقاعها و�أنقابها وتاللها، وعرف قبائلها و�صيوخها وما ملكوه من �أر��ضٍ، ومن ثّم �الأطماع 

�ل�صهيونية يف �غت�صاب �أر��صيها، عالوًة على م�صنفاته �الأخرى �لتي �صنعر�ض لها. 

موؤلفات عارف �لعارف حول �لقد�ض وحرمها �ل�رشيف وقبة �ل�صخرة �مل�رشفة: 

1380هـ  �صو�ل  �ملعارف،  مطبعة  �لقد�ض،  يف  طبع  القد�س:  تاريخ  يف  املف�شل   .1

�لكتاب  569 �صفحة. وجاء  1961م، ويقع �جلزء �الأول يف  �أبريل  ني�صان/  �ملو�فق 

يف ثمانية �أبو�ب، حوت �لقد�ض يف �لعهود �لغابرة، وقدم معلومات تاريخية تثبت 

ز على �لطابع �لعربي للمدينة  عروبة �ملدينة �ملقد�صة قبل و�صول �الإ�رش�ئيليني، وركَّ

�الأطماع  ثّم  �خلطاب،  بن  وعمر  و�لقد�ض  �الإ�صالمي  �لفتح  منذ  �لع�صور  عب 

�لغربية �الأوروبية من خالل �لغزو �لفرجني لالأر�ض �ملقد�صة )�حلروب �ل�صليبية(، 

و�صالح �لدين وحتريرها و��صرت�تيجيته، و�لقد�ض و�أحفاد �صالح �لدين، و�لقد�ض 

يف عهد �ملماليك، و�ملد�ر�ض يف �لقد�ض �لقدية ثّم يف عهد �الأتر�ك �لعثمانيني ومعامل 

مطلع  يف  ر�آها  كما  و�لقد�ض  للمدينة،  �لبيطاين  و�الحتالل  فيها،  �لرتكي  �حلكم 

�صنة 1947. وكان �لف�صل �لثامن و�الأخري لالأماكن �ملقد�صة �الإ�صالمية و�مل�صيحية 

و�ليهودية وقد �عتمد فيه �ملوؤلف على م�صادر عربية وتركية و�إجنليزية و�أملانية 

و65  تركياً  م�صدر�ً  و11  عربياً  م�صدر�ً   97 يف  وبحث  ��صتق�صى  فقد  وفرن�صية، 

�إجنليزياً و7 م�صادر �أملانية و10 م�صادر فرن�صية. وقد �أعادت �ملوؤ�ص�صة  م�صدر�ً 

�لعربية للدر��صات و�لن�رش، بريوت، طبعه �صنة 2005. 

املوجز يف تاريخ القد�س: طبع يف �لقاهرة، د�ر �ملعارف، �صنة 1951، وقد ترجم �إىل   .2

�للغتني �الإجنليزية و�لفرن�صية،  وهو تلخي�ض و�إبر�ز لتاريخ �ملدينة. 

تاريخ احلرم القد�شي: طبع يف �لقد�ض، مطبعة د�ر �الأيتام �الإ�صالمية �ل�صناعية،   .3

بن  �مللك  عبد  �إىل  �أهد�ه  وقد  �صفحة.   123 يف  �لكتاب  ويقع  1366هـ/1947م،  �صنة 

)فل�صطني(.  �لبالد  هذه  يف  و�الإ�صالم  �لعرب  كيان  د  وموطِّ �حلرم  باين  مرو�ن، 

م�صجد ثّم  و�مل�صلمني،  �لعرب  نظر  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  قيمة  فيه   وتناول 

�ل�صخرة و�لقباب  �لع�صور، وفناء  له عب  �ملوؤرخني   �ل�صخرة وبناءه، و�أو�صاف 

و�صمنه  عام،  بوجٍه  و�حلرم  و�ملياه  و�الأبو�ب  و�الأروقة  و�ملاآذن   و�مل�صاطب 

عب  و�حلرم  �ل�صخرة  الإعمار  و��صعًة  م�صاحًة  و�أفرد  �صورة،  �أربعني  من  �أكرث 

�لع�صور، وقد ترجم �إىل �للغتني �الإجنليزية و�لفرن�صية. 
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تاريخ قبة ال�شخرة وامل�شجد الأق�شى: طبع يف �لقد�ض، مطبعة د�ر �الأيتام، �صنة   .4

له من مادة علمية �إىل كتابه �ل�صابق، وخا�صًة �لفن  1958. وقد �أ�صاف �إليه ما ح�صَّ

و�ملعمار، حتفة فنية ر�ئعة، وبر�عة هند�صية متكاملة. 

امل�شيحية يف القد�س: طبع يف �لقد�ض، مطبعة دير �لروم �الأرثوذك�ض، �صنة 1951.   .5

بني  و�لتعاي�ض  �مل�صيحية،  �لدينية  و�الأماكن  �ملدينة،  يف  �مل�صيحية  تاريخ  تتبع  وقد 

�مل�صلمني و�مل�صيحيني فيها، وما كان يحدث بني �لطو�ئف �مل�صيحية حول �الأولوية 

بينها.  �الجتماعي  �ل�صلم  حتقيق  يف  �مل�صلمني  ودور  �مل�صيحية،  �لدينية  �الأماكن  يف 

وترجم �إىل �للغتني �الإجنليزية و�لفرن�صية. 

�ملوؤلفات  �ل�صبع و�لنقب وغزة وع�صقالن، فقد �صنّف فيها  �أما جنوب فل�صطني، بئر 

�لتالية: 

1351هـ/1933م.  �صنة  �ملقد�ض،  بيت  مطبعة  �لقد�ض،  يف  طبع  البدو:  بني  الق�شاء   .1

يف  ويقع  �ل�صبع.  بئر  قائمقام  �لعارف،  عارف  تاأليف  عنو�نه:  �صفحة  على  تَِب  وكمُ

265 �صفحة. وقد ترجم �إىل �لعبية و�الإجنليزية و�الأملانية. 

تاريخ بئر ال�شبع وقبائلها: طبع يف �لقد�ض، مطبعة بيت �ملقد�ض، �صنة 1934.   .2

تاريخ غزة: طبع يف �لقد�ض، مطبعة د�ر �الأيتام �الإ�صالمية، �صنة 1943. وقد تمُرِجَم   .3

�إىل �الأملانية و�لعبية و�الإجنليزية. 

املوجز يف تاريخ ع�شقالن: طبع يف �لقد�ض، مطبعة بيت �ملقد�ض، �صنة 1943. وقد   .4

تمُرِجَم �إىل �الأملانية و�لعبية و�الإجنليزية. 

�ل�صبع  بئر  لعرب  فيها؛  عر�ض  �أبو�ب،  ع�رشة  يف  البدو  بني  الق�شاء  كتابه  وجاء 

بينهم  للق�صاء  �أي�صاً  وعر�ض  �لتاريخ.  و�أعماق  بطون  يف  �ل�صاربة  �لعربية  و�أ�صولهم 

�ملجال�ض.  تلك  ير�أ�ض  �الإد�ري  مركزه  بحكم  و�أنه  �صيّما  ال  عندهم،  �لع�صائر  وحماكم 

�لبدو وو�صائلهم يف دفن �حل�صى وقرطها و�ليمني وحو�دث  وحتدث عن مر�تب ق�صاة 

)�لعطوة، و�جلرية، و�لوجه، و�لب�صعة، و�لدية(،  �ل�صلح  �أو  للق�صا�ض  �لقتل و�إجر�ء�تها 

و�ل�رشقات )�لعد�ية و�لو�صاقة، و�حل�صنى(. وتناول �ملر�أة �لبدوية )حقوقها وو�جباتها، 

و�لور�ثة، و�لزو�ج، و�لطالق، وتعدد �لزوجات، و�لزنا( وكتب عن �حليو�ن )�خليل و�الإبل 

و�ل�صالم  و�لرحيل  )�لظعن  �لرحيل  وتناول  �ل�رشب(.  وحّق  و�ملياه  و�ملرعى،  و�لو�صم، 
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و�القت�صاد  للتجارة  �أي�صاً  وعر�ض  و�لغزو(.  و�لقهوة  �لطنيب،  وحّق  �ل�صيف،  وحّق 

)�ملحل �أي �جلدب، و�خل�صاب، و�أحو�ل �لبدو �القت�صادية، و�لبيع و�ل�رش�ء و�الأر��صي، 

و�لطب بني �لبدو، ومعتقد�ت �لبدو(، و�صمن �لكتاب ع�رش�ت �ل�صور. 

�أن  �إال  و�لرو�ة،  �مل�صايخ  له  رو�ه  وما  �مل�صادر  من  عرفه  ما  ي�صجل  �لكتاب  �أن  ومع 

خرج عن �صياقه وغاياته عندما ��صتمُِغل من قبل �ل�صهاينة و�ملوؤ�ص�صات �الأوروبية 
مُ
�لكتاب �أ

�لد�عمة لل�صهاينة، وتمُرِجَم �إىل عدة لغات، وجرى توزيعه ب�صورة و��صعة الإظهار مدى 

�أوروبا  �لتطور و�لتقدم �حل�صاري و�ملدين يف  �أهايل فل�صطني، وبعدهم عن  �لتخلُّف عند 

 Bedouin: Love, Law and تمُرجم منه يف كتاب  �ملثال: ما  �نظر على �صبيل  و�أمريكا. 

Legend �صنة 1944 )وتمُرجمت ف�صوٌل منه �إىل �لعبية(. 

ومن �جلدير بالذكر �أن �حلركة �ل�صهيونية، ما كانت ترتجم وتن�رش يف ترجماتها �إال 

ما �ت�صل بها من تاريخ �ليهود دون غريه، و�لتغا�صي عن كل ما عد�ه وتذيعه من باب 

�لدعاية �ملكذوبة من �أ�صا�صها. 

ل  �أن �لعرق �لعربي �الأ�صلي �صكَّ �إىل  بئر ال�شبع وقبائلها، فقد �نتهى منه  �أما كتابه، 

. ويذكر يف مقدمة كتابه )اأوراق(، 
168

70% من �ل�صكان �مل�صلمني لفل�صطني و�رشق �الأردن

�النتد�ب  عهد  يف  فل�صطني  حكومة  �نتدبتني  “عندما  �لثاين:  �لق�صم  �لر�بعة،  �ملجموعة 

لَّ �هتمامي  قائمقام للمقام ومدير�ً ل�صوؤون �لبدو يف بئر �ل�صبع 1929-1939، �رشفت جمُ

�لتي  و�الأ�صاليب  وطبائعهم،  و�أخالقهم  �لقطاع،  ذلك  يف  �ملقيمني  �لبدو  على  للتعرُّف 

يتبعونها يف حلِّ �خلالفات بني �أفر�دهم �أو بينهم و�لقبائل �الأخرى، وعاد�ت وقيم حماكم 

 .
�لع�صائر عندهم”169

وجاء كتابه يف �صتة �أبو�ب، حيث در�ض بئر �ل�صبع وقبائلها يف �لكتب و�الأ�صفار، ويف 

ممر  على  �ل�صبع  وديرة  �الأهلية،  و�حلروب  و�الأخبار،  �الأحاديث  ويف  و�الآثار،  �لطلول 

�الأحقاب، وديرة �ل�صبع يف يومنا هذ�. 

وحني �أح�صاهم والأول مرة يف �لتاريخ، كان عددهم 150 �ألفاً وينتمون �إىل �صبع قبائل 

كبى هي: �لرت�بني و�لتياها و�لعز�زمة و�جلبار�ت و�حلناجرة و�ل�صعيديني و�الأحيو�ت، 

ه �ملنظمات �الأوروبية و�ليهودية  وبلغت ع�صائرهم 83 ع�صرية. وهو بخالف ما كانت تمُذيعمُ

و�ل�صهيونية. 
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ويف ملتقى �أبناء �لبادية علَّق جهاد �أبو غر�بة، عّما �أغفله �لعارف عن ع�صريته �لن�صري�ت 

 .
170

يف كتابه �مل�صار �إليه

ومدنها  حتى زمانه،  �لع�صور  �أقدم  منذ  �ملدينة  لتاريخ  فيه  خ  �أرَّ غزة  تاريخ  وكتابه 

�الإجنليز.  وظلم  �ل�صهاينة  �أطماع  من  تعانيه  وما  وطبوغر�فيتها،  وجغر�فيتها  وقر�ها 

وكذ� كتابه املوجز يف تاريخ ع�شقالن، و�لذي بحث فيه تاريخ �ملدينة من 3750ق.م �إىل 

1948 للميالد، وفيه يثبت عروبة �ملدينة وعروبة �صكانها. 

وقد و�صع حلمي �أبو �صعبان كتاباً بعنو�ن: تاريخ غزة، نقد وحتليل، طبع يف �لقد�ض، 

مطبعة بيت �ملقد�ض، 1943، جتاهلته �حلركة �ل�صهيونية متاماً، ومل تمُ�رِش �إليه بوجٍه من 

�لوجوه. 

ومن كتب عارف العارف الأخرى:

1. النكبة: نكبة بيت املقد�س والفردو�س املفقود: طبع يف �صيد�، من�صور�ت �ملكتبة 

�لع�رشية للطباعة و�لن�رش، �صنة 1956-1965، يف �صتة جملد�ت. ويف مقدمة كتابه، يذكر 

خا�صة  و�لفل�صطينيني  عامًة  �لعرب  الأن  �ال�صم،  بهذ�  م�صنفه  ت�صمية  �صبب  �أن  �لعارف 

تدوين  و�جبه  ومن  قرون،  منذ  مبثله  ينكبو�  مل  مبا  �لزمن  من  �حلقبة  هذه  خالل  نكبو� 

�حلو�دث كما حدثت قبل �أن تن�صى. وي�صيف �أنه �صّجلها باأمانة ونز�هة، مل يتملق �أحد�ً 

�أم فقري�ً وال �صايع فئًة من  �أم حمكوماً، غنياً  �أم زعيماً، حاكماً  كان من �لنا�ض، ملكاً كان 

 .
171

�لنا�ض

�لبقاع،  من  جاورها  وما  �لقد�ض  حو�دث  عن  باإ�صهاب  حتّدث  �أنه  �إىل  �لعارف  وينبّه 

بينما حتدث باقت�صاب عن �ملدن و�لبقاع �الأخرى، وذلك الأنه طو�ل �لفرتة كان بالقد�ض 

وجو�نبها، وح�رش �أكرث �ملعارك �لتي جرت و�إن مل ي�صارك بنف�صه فيها، فله قدرٌة على 

 .
172

�لتمحي�ض الأنه قريٌب من �مليد�ن، وعلى �صلة بالقائمني على �الأمر

وجاءت جملد�ت كتاب �لنكبة كما يلي: 

�لتق�صيم  قر�ر  فيه  �صدر  �لذي  �ليوم  من  فل�صطني  يف  جرى  ما  الأول:  املجلد   •
�جلي�ض  و�ن�صحاب  �لبيطاين،  �النتد�ب  فيه  �نتهى  �لذي  �ليوم  �إىل   1948/11/29

�لبيطاين من �لبالد، 386 �صفحة. 
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فيه  بد�أت  يوم  �أول  �إىل   1948/5/15 �لعربية يف  �جليو�ض  منذ دخول  الثاين:  املجلد   •
�لهدنة يف 1948/6/11، 204 �صفحة. 

�صوِنها  املجلد الثالث: �أخبار �ملعارك �لتي جرت بعد �لهدنة �الأوىل، وما جرى يف غمُ  •
حتى ��صتئناف �لقتال يف 1948/7/9، وما قبل بد�ية �لهدنة �لثانية، 285 �صفحة. 

رود�ض  يف  �لهدنة  �تفاقيات  �أريحا،  موؤمتر  �الأخرية،  �لنقب  معارك  الرابع:  املجلد   •
Rhodos و�خل�صائر باالأرو�ح و�الأمالك، 198 �صفحة. 

�لعرب  بني  �لهدنات  ون�ّض  بلود�ن  موؤمتر  �لتق�صيم،  قر�ر  ن�ّض  اخلام�س:  املجلد   •
و“�إ�رش�ئيل”، وق�صية �لالجئني، 175 �صفحة. 

�لعرب  ومن  �لفل�صطينيني  من  �لنكبة  ل�صهد�ء  �خللود  �صجل  ال�شاد�س:  املجلد   •
و� باأرو�حهم لفل�صطني و�صعبها 1947-1952، 303 �صفحة.  و�الأجانب �لذين �صحُّ

املجلد ال�شابع: �صور من �لنكبة، �لتقطها و�ختارها �لعارف.   •

املجلد الثامن: طريق �لعودة، كان يطبع �صنة 1965 وال ندري م�صريه.   •

�إىل  فل�صطني  ق�صية  �ملنتدبة،  �لدولة  بريطانيا،  �إحالة  �ملوؤرخ  تناول  �الأول:  �ملجلد  يف 

�لقوى  �ملتحدة، وتكالب  �الأمم  1947/4/2، وما جرى يف دهاليز و�أروقة  �ملتحدة يف  �الأمم 

�أنحاء فل�صطني.  �لعنف يف كافة  ر  �لتق�صيم، وما تاله من تفجُّ �لكبى حتى �صدور قر�ر 

�أعقبت موؤ�مرة بريطانيا يف �الن�صحاب من فل�صطني، و�لتو�طوؤ  �لتي  �ملعارك  ويف�ّصل يف 

ن�رشة  يف  �لعربي  و�لتظاهر  �لتخاذل  وكذ�  �ل�صهيونية،  �لع�صابات  ن�رشة  يف  �لبيطاين 

مذبحة  وخا�صة  �لعرب،  �صّد  �ل�صهيونية  و�ملجازر  �لدولية،  �ملحافل  يف  فل�صطني  �صعب 

دير يا�صني وغريها. ويقف �ملجلد عند 1948/5/14. 

�ل�صهيوين على مدن وبلد�ت وقرى  �لعدو�ن  �لعارف وقائع  ل  �لثاين: �صجَّ يف �ملجلد 

1948/5/15، ودخول �جليو�ض �لعربية  فل�صطني غد�ة �إعالن دولة �لكيان �ل�صهيوين يف 

و�لبلد�ت  �ملدن  و�صقوط  ونتائجها،  �ملعارك  وي�صتق�صي  و�ملتطوعني،  �ملجاهدين  وفرق 

ويركز  و�أمريكا،  �الأوروبي  و�لغرب  بريطانيا  مب�صاعدة  �ل�صهاينة  بيد  �لعربية  و�لقرى 

يف  �لقدية  �لقد�ض  �إىل  �لتدمري  فرقة  و�صول  على  �أ�صو�ًء  ويلقي  �لقد�ض.  معارك  على 

1948/5/23، و��صتد�د �ملعارك، وقبول �ليهود وقف �لقتال و�لعرب يرف�صون، و�لهجوم 

على منازل �ليهود يف �لبلدة �لقدية ومن ثّم �جتياحها، و�صقوط حارة �ليهود وحما�رشة 
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و�لوطن  �لدولة  �إقامة  يف  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  و�قرت�ب  �ال�صت�صالم،  وقبولهم  �ليهود، 

�لنتائج،  �لعربية قلبت  �لزعامات  �ل�صتات من نهايته، ولكن تو�طوؤ بع�ض  �لقومي ليهود 

و�أدخلت �ملوؤن و�الأ�صلحة و�لعتاد �إىل �ليهود �ملحا�رشين بعد قبولهم هدنة موؤقتة ل�صاعات، 

فتحول م�صري �ملعركة ل�صالح �ل�صهاينة، و�حتلو� ما �صمي �آنذ�ك �لقد�ض �جلديدة. 

يف �ملجلد �لثالث: يوؤرِّخ عارف �لعارف للمعارك بني �ليهود من جهة و�لعرب من �أهايل 

فل�صطني و�ملتطوعني و�جليو�ض �لعربية من جهة �أخرى، ويتتبع مو�قف �مللوك و�لروؤ�صاء 

ر �الأعمال �حلربية، و��صتد�د �ملعارك يف كل �أنحاء فل�صطني، و�الجتماعات  �لعرب �إز�ء تفجُّ

�إقامة  �إىل  �لدولية حتى دعوة جمل�ض �الأمن  �لعربية، و�لتدخالت و�ملوؤ�مر�ت  و�ملوؤمتر�ت 

هدنة د�ئمة يف فل�صطني، بتاريخ 1948/11/16. 

ويف �ملجلد �لر�بع: يتابع عارف �لعارف ب�صط ف�صول �ملوؤ�مرة على فل�صطني، من خالل 

�تفاقيات �لهدنة مع �لدول �لتي دخلت جيو�صها الإنقاذ فل�صطني، وخرجت خائبة مدحورة، 

للع�صابات  �لعربية  �لع�صكرية  �لهدنة  جلان  وحتى  �لعرب،  �لزعماء  خنع  كيف  ويبني 

�لعربية، كاملثلث و�لنقب.  �ل�صيطرة  بلد�ت وقرى كانت حتت  �ل�صهيونية، وتنازلت عن 

ويتحدث عن �خرت�قات �لع�صابات �ل�صهيونية لالتفاقيات، و�حتالل �لعديد من �ملناطق 

بعد توقيع �تفاقيات �لهدنة، و�إحلاق ما تبقى من فل�صطني باململكة �الأردنية �لها�صمية بعد 

مبايعة �مللك عبد �هلل يف 1949/1/25 ملكاً على �لدولة �ملتحدة �جلديدة، �رشقي �الأردن وما 

َي بال�صفة �لغربية، وتقف �الأحد�ث عند مذبحة قبية يف 1953/10/14.  مِّ �صمُ

قر�ر�ت  ون�صو�ض  وحما�رش  �لتق�صيم  قر�ر  وثائق  حوى  فقد  �خلام�ض:  �ملجلد  �أما 

بالقد�ض  �ملت�صلة  �لقر�ر�ت  على  ز  وركَّ �لهدنة،  و�تفاقيات  �لعرب  �لزعماء  موؤمتر�ت 

 13 و�مللحق  �هلل،  عبد  بامللك  خا�صاً   12 �مللحق  كان  ملحقاً،   14 بـ  له  ذيَّل  ثّم  وم�صريها، 

مي ق�صية �لالجئني.  خا�صاً بجلوب با�صا Globb )�أبو حنيك(، و�مللحق 14 ملا �صمُ

من  �خللود  �صجل  و�صّماه  �لنكبة،  �صهد�ء  على  وق�رشه  �ل�صاد�ض:  �ملجلد  ويف 

و�صعبها  لفل�صطني  باأرو�حهم  و�  �صحُّ �لذين  و�الأجانب  و�لعرب  �لفل�صطينيني 

1947-1952، و�أورد �أ�صماءهم و�ملعارك و�الأماكن �لتي ��صت�صهدو� فيها، وكانت ح�صيلة 

له 16,534 �صهيد�ً، توزيعهم كما يلي:  ما �صجَّ
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جدول 1/2: جن�شية ال�شهداء الذين ذكرهم عارف العارف يف كتاب النكبة

عدد ال�شهداءاجلن�شية

13,000فل�صطينيون

1,161م�رشيون

562�أردنيون

511�صوريون

399عر�قيون

173�صعوديون

161لبنانيون

55ليبيون وتون�صيون وجز�ئريون ومغاربة

512متطوعون يف جي�ض �الإنقاذ، وهم من �أكرث من بلد.

16,534املجموع

ويف �ملجلد �ل�صابع: �صور �لتقطها �أو �ختارها مما كان ين�رش �أو ح�صل عليها من هو�ة 

وحمرتيف �لت�صوير، وهي ناطقة بعمق �ملاأ�صاة. 

ويف �ملجلد �لثامن: طريق �لعودة، ما ز�ل تائهاً، ومل يعرف م�صريه، يبحث عن �صالح 

�لدين ليعب �لطريق جماهد�ً حمرِّر�ً، و�إىل �هلل �مل�صتكى، نعَم �ملوىل ونعَم �لن�صري. 

�لتحرير  منظمة  بريوت،  يف  ن�رشت  جمموعات،  �صت  العارف:  عارف  اأوراق   .2

�لفل�صطينية، مركز �الأبحاث، �لد�ر �لعربية للمو�صوعات، 1973. 

املجموعة الأوىل: 

�صهد�ء حرب فل�صطني �صنة 1967، 70 �صفحة.  �أ�صماء  �خللود،  �صجل  	•
�إ�رش�ئيل، 1967-1972، 168 �صفحة.  �صجون  يف  �لفل�صطينيون  	•

املجموعة الثانية: 

يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية من �أبناء فل�صطني 1967-1972، 372 �صفحة.  �ملعذَّبون  	•
1967-1971، 194 �صفحة.  بالدهم،  عن  �ملبعدون  �لفل�صطينيون  	•

املجموعة الثالثة: 

1967-1972، 194 �صفحة.  �الإ�رش�ئيليون،  هدمها  �لتي  �لفل�صطينية  �لدور  	•
364 �صفحة.  �جلحيم،  على  نافذة  غزة  	•
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املجموعة الرابعة: 

48 �صفحة.  �أهلها،  من  �لبدو  وماأ�صاة  رفح  �أحد�ث  	•
251 �صفحة.  �ل�صبع،  بئر  وقطاع  �لنقب  يف  �لبدو  ماأ�صاة  	•

املجموعة اخلام�شة: 

165 �صفحة.  �لقد�ض،  يف  �الإ�رش�ئيلي  �حلكم  على  ماآخذي  	•
 207 1970/5/18-1973/12/27م،  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ن�صاط  عن  مذكر�تي  	•

�صفحة. 

املجموعة ال�شاد�شة: 

�مل�صاعي �ل�صلمية، 155 �صفحة.  عن  مذكر�تي  	•
1971م، 194 �صفحة. للعام  مذكر�تي  حترتق،  عّمان  	•

حزير�ن/  حرب  يف  ربهم  وجه  القو�  �لذين  �ل�صهد�ء  عدد  �أن  �لعارف  عارف  ويذكر 

 .
173ً

يونيو 1967، وما �أعقبها من �أحد�ث خالل �ل�صنو�ت �ملن�رشمة 14,373 �صهيد�

ويف �لق�صم �لثاين من �ملجموعة �الأوىل يقول:

 �ألهمني ربي �أن �أ�صجل يف مذكر�تي، هذه �ملذكر�ت �لتي مل �نقطع عن تدوينها 

 ،1967 حزير�ن  حرب  يف  و�ليهود  �لعرب  بني  �لقتال  ن�صب  منذ  و�حد�ً  يوماً 

�أ�صماء �لفد�ئيني من �أبناء فل�صطني �لذين �عتقلو� �صو�ء �إثر ��صتباكهم مع �لقو�ت 

و�صدرت  �الحتالل  ل�صلطات  مقاومة  بحركات  قيامهم  �أثناء  �أو  �الإ�رش�ئيلية 

 .
174

�صدهم �أحكام خمتلفة من �ملحاكم �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية

وقد متكَّن من �إح�صاء 1,678، منهم 1,598 فتية ذكور و80 فتاة ومنهم: 

1,198 �صجيناً �صدرت �صدهم �أحكام دون ع�رش �صنني.   •
295 �صجيناً �صدرت �صدهم �أحكام �أكرث من ع�رش �صنني.  •

: فاطمة برناوي، ر�صمية عودة،  نَّ 185 �ل�صجن مدى �حلياة؛ 181 �صاباً و4 فتيات همُ  •
عائ�صة يو�صف عودة، وعفيفة فر�ج بنورة. 

�صجون  يف  �ملوجودين  �ملعتقلني  جميع  �أ�صماء  ل  يمُ�صجِّ مل  �أنه  �لعارف  عارف  د  ويوؤكِّ

“�إ�رش�ئيل”، و�إمنا ما و�صعه �جلهد وهو �صيخ يف �لثمانني من عمره، وينا�صد �لكافة �إبالغه 
.
175

عن كل من مل ي�صجل ��صمه يف قو�ئم �ملعتقلني
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و�لتلفزيون  و�الإذ�عة  �لعبية  �ل�صحافة  من  فجمع  �لثانية  �ملجموعة  �أور�ق  يف  �أما 

�الإ�رش�ئيلي، ومن وقائع �ملحاكمات و�ل�صهاد�ت، و�لتقارير �ل�صادرة عن هيئات حقوق 

و“�إ�رش�ئيل”  �لفد�ئية  �ملنظمات  بني  �لتبادل  ب�صفقات  عنهم  �أفرج  �لذين  ومن  �الإن�صان، 

�الإ�رش�ئيلي يف  �لعدو  �أ�صاليب  350 حالة الأ�صخا�ض عّذبو�، وو�صف بكل دقة  الأكرث من 

.
176

�لتعذيب و�ألو�نه، مما ي�صتدعي در��صة جادة من قبل �لباحثني

�صنة  �ملحتلة  �الأر�ض  من  مبعد�ً   1,447 �أ�صماء  �أورد  �ملجموعة  من  �لثاين  �لق�صم  ويف 

.
1771967

يف  ويذكر  �الإ�رش�ئيليون.  هدمها  �لتي  �لدور  ذكر  �الأول،  �لق�صم  �لثالثة،  �ملجوعة  ويف 

�ملقدمة �أنَّه كان يزور مو�قع تلك �لدور وي�صطحب معه م�صور�ً، ففي �لقد�ض على �صبيل 

�ملثال هدمت “�إ�رش�ئيل” 460 منزالً حتى 1971/8/31، �إ�صافًة �إىل 1,475 منزالً ومتجر�ً 

، وكثرٌي منها من �أمالك �الأوقاف. ويثبت 
178

وم�صجد�ً ومدر�صًة هدموها يف حارة �ل�رشف

نابل�ض  يف  ويتابع  �لبيوت.  ن�صف  �أو  و�ال�صتمالك،  بامل�صادر�ت  �الإ�رش�ئيلية  �الأو�مر 

وقر�ها، وغزة وتو�بعها، وجنني وقلقيلية و�خلليل وتو�بعها، وحتى قرى �لبدو. 

وت�رشيد  تعذيب  يف  �الإ�رش�ئيلية  للهمجية  عر�ض  فقد  �ملجموعة  من  �لثاين  �لق�صم  �أما 

، وكانت مذكر�ته 
179

وتقتيل وحرق وهدم و�عتقال ونفي �لب�رش و�حلجر يف �لقطاع وتو�بعه

يومية �بتد�ًء من 1967/6/5 وحتى 1971/12/29، و�أحلقها باأ�صماء �ملحكوم عليهم يف غزة 

وقطاعها، وعدد �لدور �لتي هدمها �الإ�رش�ئيليون �أو ن�صفوها و�أ�صماء �أ�صحابها. 

وماأ�صاة  �أهلها،  من  و�لبدو  رفح  ماأ�صاة  ووثََّق  َن  دوَّ بق�صميها  �لر�بعة  �ملجموعة  ويف 

على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  با�صتيالء  وذلك  �ل�صبع،  بئر  وقطاع  �لنقب  يف  �لبدو 

لماً وعدو�ناً، وتمُقدَّر م�صاحة �الأر�ض باأكرث من 40 �ألف دومن،  �أر��صيهم و�نتز�عها منهم ظمُ

 .
180ً

و�رّشدت �أكرث من 15 �ألفا

ز على �صهد�ء �ملنطقة، و�إجر�ء�ت  خ للنقب وبئر �ل�صبع ثّم يمَُركِّ ويف �لق�صم �لثاين، يوؤرِّ

�ليهود من تدمري �ملنازل و�أ�رش �ل�صباب و�ل�صابات، و�ملعارك �لتي وقعت و�حلروب فيها، 

. ويعرِّج على 
181ً

وم�صاحة �الأر��صي �لتي �صيطر عليها �ليهود وتبلغ 20,513,534 دومنا

حادثة �لتو�طوؤ وت�صليم منطقة �لر�رش��ض على خليج �لعقبة، ويو��صل ت�صجيل وتوثيق 

 .
182

�إجر�ء�ت �ل�صهاينة لتهويد �ملنطقة وم�صادرة �أر��صيها
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�صنة  �لقد�ض  يف  وقعت  �لتي  �الأحد�ث  تناول  �الأول،  �لق�صم  �خلام�صة،  �ملجموعة  ويف 

�إليه �لثقات، و�مل�صادر�ت  �أو نقله  1972، ومذكر�ته عن �لفرتة وما �صاهده  1971 و�صنة 

لالأر��صي و�نتز�ع �مللكيات من �أ�صحابها يف �ملدينة. 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  ن�صاط  عن  فيها  مذكر�ته  كانت  �ملجموعة،  من  �لثاين  و�لق�صم 

د: “ظلموهم فنعتوهم باملخرِّبني وما هم مبمُخرِّبني  هِّ من 1970/5/18-1972/12/27 ويمُ

حق  ونا�صدو  رحمة،  ودعاة  حرية،  بمُ 
الَّ طمُ هم  “بل  يقول  �أن  �إىل  فد�ئيون...”.  هم  بل 

ل ما و�صعه �جلهد عن �لعمليات �لع�صكرية )�لفد�ئية(، �صّد �صلطات  . ويمُ�صجِّ
مغت�صب”183

حماكمات  من  ومناذج  �لفد�ئيني،  من  و�الأ�رشى  و�ل�صهد�ء  و�مل�صتوطنني  �الحتالل، 

�الأ�رشى. 

مبقرتحات  ويبد�أ  �ل�صلمية.  �مل�صاعي  مذكر�ته  يف  فتناول  �ل�صاد�صة،  �ملجموعة  يف  �أما 

�ل�صعبي  و�ملوقف  �الأمريكية،  �خلارجية  وزير   ،William Rogers روجرز  وليام 

ثّم �القرت�حات   ،1970 �الأ�صود �صنة  �أيلول  �أحد�ث  �لفد�ئية منها، وغاب عنها  و�ملنظمات 

 .
�لتي تو�لت حتى 1841971/12/31

1971، وفيه يظهر  ل�صنة  �ملجموعة: عّمان حترتق، هي مذكر�ته  �لثاين من  و�لق�صم 

�جلمعة  يوم  عند  مذكر�ته  وتقف   ،
185

�الأردن من  مو�قفه  على  حدث  �لذي  �لتغري  مدى 

 .
1861971/12/31

ل  ويمُ�صجِّ ير�صد  و�أن  ويومياته،  مذكر�ته  ن  يمُدوِّ �أن  �لعارف  عارف  طبع  من  كان 

فتِّ�صاً، و�صائالً، وباحثاً عن �لتفا�صيل بال َكلَل،  نَقِّبَاً، وممُ �الأحد�ث �لتي يعاي�صها يومياً، ممُ

هاء خم�صني عاماً.  ولقد و�َظب على عمله هذ� زمُ

لع عليها، و�إمنا �أوردتها �لدر��صات وبع�ض �ملر�جع  �أما موؤلفاته �الأخرى، و�لتي مل نطَّ

فمنها: 

�أحالم  �صمنه  1943. وقد  �لقد�ض، مطبعة �الآباء �لفرن�صيني، �صنة  روؤياي: طبع يف   •
ذهبية م�رشقة، فتنباأ بقيام �جلامعة �لعربية.

رحلة يف الظالم بحثاً عن النور: طبع يف بريوت، د�ر �لفار�بي.   •

�إىل  تمُرِجَم  1947. وقد  �لعربي، �صنة  �لفكر  �لقاهرة، د�ر  العميان: طبع يف  مرق�س   •
�إرن�صت  �لبوف�صور  �الأملاين  ملوؤلفه   Die Welträtsel �ملعروف  �لكتاب  �لرتكية 

 .
هيجل و�صماه “�أ�رش�ر �لكون”187
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ومن �لكتب �ملخطوطة �لتي مل تطبع:

كنت اأ�شرياً.   •

ثالثة اأعوام يف عّمان.   •

الكويت، ما�شيها وحا�رصها.   •

موجز �شريته بالعربية والإجنليزية.   •

وعلى �أيِّ حال، ومهما قيل عن عارف �لعارف، فاإنَّ تمُر�َثهمُ �صيظلُّ حا�رش�ً يف �لتاريخ 

�لفل�صطيني.
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هوام�س الف�شل الأول

 حممد بن عبد �لرحمن �ل�صخاوي، ال�شوء الالمع لأهل القرن التا�شع )بريوت: من�صور�ت د�ر مكتبة �حلياة، 
1

العمر يف  الغمر باأبناء  اإنباء  �لع�صقالين،  �بن حجر  157-158؛ و�أحمد بن علي  2، �ض  د.ت( )بالت�صوير(، ج 

التاريخ )حيدر �أباد �لدكن: مطبعة جمل�ض د�ئرة �ملعارف �لعثمانية، 1974(، ج 7، �ض 81؛ وعبد �حلي بن �لعماد 

�حلنبلي، �شذرات الذهب يف اأخبار َمْن ذهب )بريوت: �ملكتب �لتجاري للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، د.ت(، ج 7، 

�ض 109؛ و�أبو �ليمُمن جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل )عّمان: مكتبة �ملحت�صب، 

1973(، ج 2، �ض 111-110. 

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 110؛ وقدري طوقان، تراث العرب العلمي يف الفلك والريا�شيات 
2

)�لقاهرة: د�ر �لقلم، 1963(، �ض 493؛ وعبد �جلليل ح�صن عبد �ملهدي، املدار�س يف بيت املقد�س يف الع�رصين 

الأيوبي واململوكي ودورها يف احلركة الفكرية )عّمان: مكتبة �الأق�صى، 1981(، ج 1، �ض 239-235. 

81؛ وجمري  7، �ض  اإنباء الغمر، ج  157؛ و�بن حجر �لع�صقالين،  2، �ض  ال�شوء الالمع، ج   حممد �ل�صخاوي، 
3

�لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 110؛ و�بن �لعماد �حلنبلي، �شذرات الذهب، ج 7، �ض 109. 

 حممد �ل�صخاوي، ال�شوء الالمع، ج 6، �ض 85-90؛ و�بن �لهائم �ملقد�صي، املعونة يف علم احل�شاب الهوائي، 
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د. بديع العابد

مقدمة:

فال�صخ�صية  للمدن،  �ملعمارية  �لهوية  حتديد  يف  رئي�صياً  دور�ً  �لدينية  �ملباين  تلعب 

�ملعماري  �لن�صيج  يف  ح�صور�ً  و�الأقوى  �نت�صار�ً  �الأكرث  هي  �لدينية  للمباين  �لب�رشية 

للمدن. وذلك الرتباطها �ملبا�رش بعامة �لنا�ض، وملكانتها �لروحية وقيمتها �لفنية.

و��صحة  و�مل�صيحية  بها،  �الرتباط  تدعي  فاليهودية  دينية،  مدينة  �لقد�ض  كانت  وملا 

�لقبلتني  �أوىل  الأنها  فيها  ح�صور�ً  �الأقوى  فهو  �الإ�صالم  و�أما  فيها،  و�حل�صور  �الرتباط 

فقد  �لقد�ض،  يف  �مل�صيحي  �حل�صور  لو�صوح  ونتيجة  �ل�رشيفني.  �حلرمني  ثالث  وبها 

�لتي  �لعمرية  �لعهدة  مبوجب  بينهما  �لعالقة  مت  ونمُظِّ �الإ�صالمي،  �لوجود  مع  تعاي�ض 

من  �لقد�ض  �مل�صلمون  حرر  عندما  للم�صيحيني  عنه  �هلل  ر�صي  �خلطاب  بن  عمر  قطعها 

�لبيزنطيني �صنة 15هـ/636م. حيث مل يكن لليهود ح�صور فيها، وكان �رشط �لبطريرك 

�صفرونيو�ض Sophronius �أن ال ي�صمح �مل�صلمون لليهود بدخول �لقد�ض و�ل�صكن فيها.

خالل  من  فيها  مادياً  وح�صورها  بالقد�ض،  �رتباطها  تدعي  �ليهودية  �ملز�عم  لكن 

هيكلهم �ملزعوم. وهو �دعاء ال �صند له يف �لتاريخ، وال دليل مادي عليه يف �أر�ض �لو�قع. 

فكل حماوالت �إثبات ح�صورهم �ملادي يف �لقد�ض باءت بالف�صل، فاحلفريات �الآثارية �لتي 

دليل مادي  �أي  ت�صفر عن  19، جميعها، مل  �لقرن  بد�ية  �الأوروبية منذ  �مل�صيحية  بد�أتها 

يثبت �حل�صور �ليهودي باملدينة. وكذلك �حلفريات �لتي �رشع بها �الآثاريون �ليهود، منذ 

�حتالل �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي للقد�ض �ل�رشقية وكل فل�صطني �صنة 1967، مل ت�صفر 

�ليهودي  �الآثاري  �أعلنه  باملدينة، وهذ� ما  �رتباط مادي معماري يهودي  �أي  عن وجود 

�رتباطهم  تزعم  �لتي  �لكتابية  دعو�هم  فاإن  وبهذ�،   .Meir Ben-Dov دوف  بن  مئري 

باملدينة وح�صورهم �ملادي �ملعماري من خالل هيكلهم �ملزعوم، يعوزها �ل�صند �لتاريخي 

و�لدليل �ملادي.

مل  �الآثارية  و�لتنقيبات  �حلفريات  �أن  �إىل  �الإ�صارة  متت  فقد  �ملادي  �لدليل  �أما 

وال  �حلفريات  فال  �لتاريخي  �ل�صند  و�أما  �الرتباط.  هذ�  يثبت  �صيء  عن  ت�صفر 
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�أبو �لتاريخ  �إليه؛ حتى �أن هريودوت  �أ�صارت  �أثبتته، وال �لوثائق �لتاريخية  �لتنقيبات 

Herodotus (Father of History) مل ياأِت يف كتابه �لذي �ألّفه يف �لقرن �خلام�ض قبل 

�الإطالق. �مليالد على ذكرهم على 

من  عاماً   480 بعد  �إال  )�لقد�ض(  يبو�ض  يدخلو�  مل  �أنهم  يوؤكد  �لقدمي  �لعهد  �أن  كما 

خروجهم من م�رش )ملوك �أول 1:6(، فلو كان لهم �أي �رتباط باملدينة ملا �أخرو� دخولهم 

�إليها كل هذ� �لوقت.

بامل�صيحية  بالقد�ض كما هو �حلال  لليهود  �أنه ال �صلة دينية  نخل�ض من كل ما �صبق 

و�الإ�صالم، فاالرتباط �الإ�صالمي و�مل�صيحي بالقد�ض حقيقة موؤكدة ظاهرة �حل�صور وحيّة 

�لوجود، �الأمر �لذي دفع بالكيان �ل�صهيوين �ليهودي �لعمل على مو�جهة هذ� �حل�صور 

بالزعم بوجود ح�صور للديانة �ليهودية، ليو�زي �حل�صورين �مل�صيحي و�الإ�صالمي يف 

�مل�صيحي  �ملعماري  فاحل�صور  وب�رشياً.  )معمارياً(  مادياً  تدمريها  على  و�لعمل  �ملدينة، 

�ملتمثل بكني�صة �لقيامة وطريق �الآالم وكل �لكنائ�ض �مل�صيحية م�صتهدف من قبل �لكيان 

�لوجود  وباقي  �ل�صخرة(  )وقبة  �الأق�صى  للم�صجد  كا�صتهد�فهم  �ليهودي،  �ل�صهيوين 

من  �أقوى  ب�صورة  م�صتهدف  �مل�صيحي  �ملعماري  �لوجود  ولعل  �الإ�صالمي.  �ملعماري 

�لوجود �الإ�صالمي، لكن �لرتكيز �الآن على �حل�صور �الإ�صالمي ما هو �إال ترتيب لالأوليات 

والعتبار�ت �صيا�صية تتعلق بالدعم �مل�صيحي �الأوروبي للكيان �ل�صهيوين �ليهودي.

الأهداف واملنهجية:

�لقد�ض،  ملدينة  �الإ�صالمية  �لعربية  �ملعمارية  بالهوية  �لتعريف  �إىل  �لف�صل  هذ�  يهدف 

�ملتمثلة مبفرد�ت �لن�صيج �ملعماري �مل�صيحية و�الإ�صالمية. كما يهدف �إىل بيان حماوالت 

�لكيان �ل�صهيوين �ليهودي يف �لق�صاء على هذه �لهوية.

ولتحقيق ذلك، �صيعر�ض هذ� �لف�صل ملحاوالت �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي يف �لق�صاء 

على مفرد�ت ومكونات هذه �لهوية من خالل ثالثة حماور؛ �الأول: يتمثل يف حماولة هذ� 

�لت�صكيك  و�لثاين:  للمدينة.  �ملعماري  �لن�صيج  يف  معماري  مادي  ح�صور  فر�ض  �لكيان 

باحل�صور �ملادي �ملعماري �مل�صيحي �ملتمثل بكني�صة �لقيامة وطريق �الآالم د�خل �ملركز 

فر�ض  �أو  �الأق�صى  �مل�صجد  هدم  حماوالت  يف  يتمثل  و�لثالث:  )�لتاريخي(.  �لتقليدي 

ح�صور معماري يهودي مرحلي فيه �أو يف جو�ره متهيد�ً لهدمه يف مرحلة الحقة. 
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�إذن، �صيو�صح هذ� �لف�صل �أن خطة �ليهود يف تهويد �ملدينة قائمة على �لزعم بح�صور 

�ملطالبات  ثم  و�الإ�صالمي،  �مل�صيحي  باحل�صورين  �لت�صكيك  ثم  بها،  يهودي  معماري 

من  و�لتخل�ض  باملدينة،  لالنفر�د  متهيد�ً  يهودي  معماري  ح�صور  بتحقيق  �ملرحلية 

مفرد�ت �لن�صيج �ملعماري �مل�صيحي �الإ�صالمي وهدمها.

�صيعر�ض �لباحث لهذه �ملر�حل من خالل �لدعاوى �ليهودية �ملتمثلة يف عمليات �لتهديد 

�مل�صتمرة للمدينة، �صو�ء �ملطبق منها �أو �ملعلن عنها يف �مل�صادر �لكتابية �ليهودية و�لغربية 

�ملوؤمتر�ت.  يف  لها  ويروج  تعر�ض  �لتي  �لعمر�نية  �ملقرتحات  يف  �أم  و�لعمر�نية،  �الآثارية 

و�صتكون �لبد�ية مبحاوالت �ليهود حتقيق ح�صور مادي معماري د�خل �ملركز �لتقليدي 

)�لقد�ض د�خل �ل�صور( ويف حميطه.

اأواًل: الدعاوى واملزاعم اليهودية يف القد�س:

وتاريخية  دينية  مز�عم  �إىل  �لقد�ض  يف  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  دعاوى  ت�صتند 

لها  و�صاأعر�ض  �ملدينة،  يف  ومعماري  عمر�ين  مادي  ح�صور  فر�ض  خاللها  من  يحاول 

َبنّي مر�ميه و�أهد�فه �ل�صيا�صية خلف هذه �لدعاوى.
مُ
تباعاً، و�أ

اليهودية: الدعاوى   .1
993ق.م  �صنة  حو�يل  يبو�ض  �حتل  د�ود  �لنبي  باأن  بالزعم  �ليهودية  �لدعاوى  تبد�أ 

)�صموئيل ثاين 5: 6-10( بعد 480 عاماً من خروجهم من م�رش )ملوك �أول 6: 1(، وغرّي 

��صمها �إىل مدينة د�ود. ويقت�صي �لتنويه هنا باأن �ليهود، �إن �صدقت مز�عمهم �لكتابية، 

غز�ة وحمتلون الأن يبو�ض كما تاأكد م�صادرهم �لكتابية هي مدينة كنعانية كانت قائمة 

قبلهم فهم مل ين�صئوها.

�لدين  رجال  بني  �ل�صائد  وكان  �لقد�ض،  ملدينة  �حلايل  �ل�صور  خارج  يبو�ض  وموقع 

�لتقليدي  �ملركز  غرب  جنوب  �صهيون  ه�صبة  على  هو  موقعها  �أن  و�مل�صيحيني  �ليهود 

جورج  �جلغر�يف  قام  حيث   .18 �لقرن  نهاية  حتى  �ل�صور(  د�خل  )�لقد�ض  �لقد�ض  ملدينة 

 بتحديد موقعها يف بد�ية �لقرن 19 على تل �لظهور 
1George Adam Smith آدم �صميث�

مرت�ً   420-350 بني  يرت�وح  بطول  جنوباً  ومتتد  �أمتار،  بعدة  �الأق�صى  �مل�صجد  جنوب 

وعر�ض �أق�صاه 150 مرت�ً حتى م�صارف قرية �صلو�ن �ل�صمالية.
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لكن �أمر حتديد موقع مدينة يبو�ض مل يح�صم حتى �صبعينيات �لقرن �لع�رشين، حيث 

؛ �إحد�هما �أور�صامل تقع على ه�صبة �صهيون، و�الأخرى 
2
هناك من يقول بوجود مدينتني

يبو�ض �لتي غري ��صمها �إىل “مدينة د�ود” وتقع على تل �لظهور جنوب �الأق�صى وتعرف 

عند �الآثاريني باأوفل Ophel. �إال �أن �حلفريات �الآثارية �لتي قامت بها �الآثارية �الإجنليزية 

وجود  ��صتبعدت  �ملا�صي  �لقرن  �صتينيات  يف   
3Kathleen Kenyon كينيون  كاثلني 

مدينة �أور�صامل على ه�صبة �صهيون، بينما �أظهرت بع�ض �ل�صال�صل �حلجرية و�للقيات 

�الآثارية يف تل �لظهور )�أوفل(، �الأمر �لذي عزز مز�عم وجود يبو�ض وحتديد موقعها على 

 منذ �صنة 1967 مل ت�صفر عن 
4
تل �لظهور. لكن �حلفريات �لتي قام بها �الآثاريون �ليهود

وو��صلو�  عليه،  �أبقو�  فقد  ذلك  من  �لرغم  وعلى  �لزعم،  هذ�  تعزز  �آثارية  �كت�صافات  �أي 

�لدعاوى باأن يبو�ض “مدينة د�ود” تقع على تل �لظهور لقربها من �حلرم �ل�رشيف، حتى 

�ملوريا  جبل  �إىل  �متدت  �صليمان  �لنبي  تو�صعة  باأن  �لزعم  مع  �لكتابية  دعاو�هم  تتو�فق 

)�الأق�صى(، و�أقام هيكله �ملزعوم مكان �مل�صجد �الأق�صى )�حلرم �ل�رشيف(.

�لرو�يات، ومل يوجد ما  �نفردت بهذه  �ليهودية  �لكتابية  �مل�صادر  �أن  للنظر  و�لالفت 

يوؤكد �أو يعزز هذه �لرو�يات ال يف �حلوليات �مل�رشية �لقدية وال �لبابلية وال �الأ�صورية 

 مل يذكر �ليهود يف كتابه 
5
وال حتى �مل�صادر �ليونانية، بل �إن �ملوؤرخ �ليوناين هريودوت

�ملو�صوم بتاريخ هريودوت.

لكن �مل�صادر �لتاريخية �لغربية �عتمدت �مل�صادر �لكتابية �ليهودية، و�أ�ص�صت عليها 

حقائق ووقائع تاريخية يعوزها �ل�صند �لتاريخي و�لدليل �ملادي. و�أ�صبحت هذه �ملز�عم 

بينات تاريخية ي�صتند �إليها �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي يف مفاو�صاته على �ملدينة، ويبني 

عليها مطالب د�خل �صور �ملدينة ويف حميطها لفر�ض ح�صوره �لعمر�ين و�ملعماري. ففي 

حميطها يطالب هذ� �لكيان مبا ي�صمى “باحلو�ض �لديني �أو �ملقد�ض �أو �لتاريخي”، وهو 

يف زعمهم يتكون من �الأر��صي �ملحيطة بغرب وجنوب و�رشق �صور �ملدينة. فقد طالبو� 

من  �ل�صور(  د�خل  )�لقد�ض   
6
�لتقليدي �ملركز  م�صاحة  تو�صعة  �ملدينة  حول  باملفاو�صات 

�جلانب  لكن   .1 رقم  �ملخطط  يف  كما  مربعة،  كيلومرت�ت  ثالثة  �إىل  و�حد  مربع  كيلومرت 

حي  يف  �ل�صكان  باإنذ�ر  وقامو�  �لهدم،  �أعمال  �إىل  فلجاأو�  لهم،  ي�صتجيب  مل  �لفل�صطيني 

باإخالء  �الأق�صى(  للم�صجد  �جلنوبية  للحدود  )�ملتاخم  �صلو�ن  قرية  �صمال  �لب�صتان 

منازلهم، متهيد�ً لهدمها، بحجة �أن بناءها غري مرخ�ض. لكن �حلقيقة هي �إ�رش�رهم على 

باإز�لة  �ل�صور(  د�خل  )�لقد�ض  للمدينة  �لتقليدي  �ملركز  وتهويد  �لدينية،  مز�عمهم  تنفيذ 
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متهيد�ً  بد�خله  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  وعزل  لعزله  حميطه،  من  �ل�صكانية  �لتجمعات 

لرتحيلهم منه. وهم يفعلون ذلك �أي�صاً يف حميط �ملركز �لتقليدي �ل�صمايل، �أي يف حي �ل�صيخ 

�لفل�صطينية يف �جلنوب  �ل�صكانية  �لتجمعات  �إز�لة  جر�ح ويف كل �ملدينة. فاإذ� متكنو� من 

و�ل�صمال يتحقق لهم عزل �ملركز �لتقليدي )�لقد�ض د�خل �ل�صور( خللو حميطيها �ل�رشقي 

�إىل  و�لغربي من �لتجمعات �ل�صكانية �لفل�صطينية، في�صتطيعون تو�صعة �ملركز �لتقليدي 

ثالثة كيلومرت�ت مربعة ح�صب زعمهم، ومن ثم يتفرغون ال�صتكمال تهويده من �لد�خل، 

وهدم �مل�صجد �الأق�صى، وفر�ض ح�صورهم �ملعماري مكانه باإقامة هيكلهم �ملزعوم �لذي 

�صيكون مو�صوعنا �لتايل.

2. الهيكل املزعوم: 

هو ثاين �لدعاوى �ليهودية يف �لقد�ض، ولقد عر�ض �لباحث للهيكل �ملزعوم بالتف�صيل 

، فبنّي طبيعة �لعبادة �ليهودية �لقائمة على تقدمي �لقر�بني، وكيف حتولت 
7
يف بحث �صابق

�لعبادة  طقو�ض  من  لطق�صني  بالتف�صيل  عر�ض  ثم  �لكهنة.  يحتكره  جتاري  عمل  �إىل 

�ليهودية �لتي فر�صت عليهم، ح�صب مز�عم �لعهد �لقدمي يف �لتيه، وهما �لبقرة �حلمر�ء 

و�لعنزة �ل�صاردة، وبنّي كيفية ممار�صتها يف خيمة �الجتماع يف �لتيه، ثم عر�ض بالتف�صيل 

لتحوير هذين �لطق�صني ملمار�صتهما يف �لهيكل �ملزعوم.

وبنّي كيف ترتب على هذ� �لتحوير مطالب دينية يف �مل�صجد �الأق�صى )�حلرم �لقد�صي( 

�رشقاً(  �المتد�د  )�أي  �ل�صور  فخارج  وخارجه.  �ل�صور  د�خل  �أي  �رشقاً،  �لزيتون  وجبل 

�لزيتون  �ملزعوم بجبل  �لهيكل  �ملقد�ض” فريبطون  “�حلو�ض  �ليهود يف  مرتبط مبطالب 

، ثم �إبقاء كامل �ملنطقة 
8
دون �أي وجود غري يهودي، كما تتطلب طقو�ض �لعبادة �ملحورة

كما  ماأهولة،  غري  منطقة  �أي  “برية”،  منطقة  �مليت  �لبحر  وحتى  �لزيتون  جبل  �رشق 

يتطلب ممار�صة طق�ض عبادة �لعنزة �ل�صاردة. وهذ� يف�رش عزل منطقة �لقد�ض من �ل�صمال 

و�جلنوب و�لرتويج الإقامة عا�صمة �لدولة �لفل�صطينية يف بلدة �لر�م �صمال �لقد�ض، بدالً 

من �أبو دي�ض يف �رشق جنوب �لقد�ض، كما خططو� يف بد�ية �ملفاو�صات. فالر�م حتقق عزالً 

�أقوى ملنطقة �رشق �لقد�ض من �أبو دي�ض يف �رشق �جلنوب، الأن منطقة �رشق �لقد�ض يجب 

�ليهودية  �لدينية  �لطقو�ض  �لعمر�ن، كما تتطلب  ماأهولة وخالية من  تبقى برية، غري  �أن 

�ال�صتهد�ف  د�ئرة  يف  �لزيتون  جبل  يف  �مل�صيحية  �لكنائ�ض  جميع  ي�صع  وهذ�  �ملحورة، 

�ليهودي �مل�صتقبلي.
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�لعربية  �ملعمارية  �لهوية  على  �لق�صاء  منه  فاملق�صود  �ل�صور  د�خل  مطالبهم  �أما 

�مل�صجد  �صاحة  يف  �ملزعوم  هيكلهم  باإقامة  مرحلياً  مز�حمتها  �أو  للمدينة،  �الإ�صالمية 

�ل�صخرة حتى يتمكنو� من  لقبة  �لب�رشية  �ل�صخ�صية  �أو يف حميطه، الإ�صعاف  �الأق�صى 

هدمها يف مرحلة الحقة، و�صيتم عر�ض حماوالتهم لهدم قبة �ل�صخرة يف �ملحور �لثالث.

ولتحقيق ذلك حددو� �صبعة مو�قع لهيكلهم �ملزعوم، �أربعة منها د�خل �حلرم �لقد�صي 

يف  و�ل�صاد�ض  �حلرم،  م�صاحة  كامل  على  متتد  �صاحاته  لكن  �لظهور،  تل  على  وو�حد 

�صاحة �لب�ق بجو�ر �حلرم و�ل�صابع يحدده �هلل عندما ينزل هيكلهم �ملزعوم من �ل�صماء 

م�صحوباً بعودة �مل�صيا Messiah )�مل�صيح �ليهودي ولي�ض �لن�رش�ين( �ملخل�ض. 

�ملركز  يف  معماري  مادي  ح�صور  حتقيق  وغايتها  هدفها  �الأوىل  �ل�صتة  فاملو�قع 

�حل�صور  ليز�حم  �لقد�صي  �حلرم  يف  وحتديد�ً  �ل�صور(  د�خل  )�لقد�ض  للمدينة  �لتقليدي 

�الإ�صالمي متهيد�ً للق�صاء عليه. وهم يعلمون يقيناً، وطبقاً للتقاليد �لدينية �ليهودية، �أنهم 

�ليهودية  �لدينية  للتعاليم  �إقامته طبقاً  �ملزعوم. الأن �رشوط  بناء هيكلهم  ال ي�صتطيعون 

دينهم  باأحكام  ��صطدمت  بنائه  عملية  لت�صهيل  �لفقهية  تخريجاتهم  وجميع  م�صتحيلة، 

�لقر�بني، فهم يف ورطة د�ئرية  �لقائمة على تقدمي  �ملتزمتة يف ممار�صة طقو�ض عبادتهم 

.
9
كما ي�صميها عبد �لوهاب �مل�صريي

فدعاة بناء �لهيكل �ملزعوم تو�جههم م�صكلتان؛ �أولهما �أن �خلدمة يف �لهيكل �ملزعوم 

من  ينحدرو�  �أن  يجب  و�لكهنة  عليهم.  ومقت�رشة  بالكهنة  منوطة  �لطقو�ض  وممار�صة 

13-15، الويني   :40 �لكهانة حم�صورة بهم )خروج  ن�صل هارون من �صبط الوي، الأن 

7: 31-37، 8: 6-9(، ونظر�ً لعدم وجود الويني فاإنه حكماً ال يوجد كهنة، و�حلاخامات 

و�لربيون لي�صو� كهنة يف �لتقاليد �ليهودية. 

، ح�صب �ل�رشيعة �ليهودية، الأن طقو�ض �لطهارة 
10

وثانيهما عدم وجود يهودي طاهر

�لبقرة �حلمر�ء وخلط �لرماد �لناجت عن حرقها باملاء ور�صه  �إال بعد تقدمي قربان  ال تتم 

على �لنج�ض منهم فيتطهر.

هذ�ن �ل�رشطان ي�صبان يف �صالح دعاة �نتظار �مل�صيح و�لهيكل �لذي �صياأتي معه. كما 

�أن بناء �لهيكل �ملزعوم �صيعيد �لديانة �إىل �صلطة �لكهانة مرة �أخرى، وهذ� بدوره يق�صي 

على �لديانة �ليهودية �حلاخامية �لتلمودية، �الأمر �لذي لن ي�صمح به �حلاخامات حفاظاً 

على م�صاحلهم ومكت�صباتهم.
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�ليهودي من حلها  �لتلمودي  �لد�ئرية مل ولن يتمكن �ملجمع �حلاخامي  �لورطة  هذه 

و�لتغلب عليها، على �لرغم من فتاوهم وتخريجاتهم �لفقهية، ومنها �أنهم �أن�صاأو� معهد�ً 

�صناعي  تالقح  نتيجة  �إنتاجها  مّت  حمر�ء  بقرة  وجود  وزعمو�  �حلمر�ء،  �لبقرة  لدر��صة 

بني بقرة يهودية و�أخرى �أمريكية مّت فح�صها و�إجاز�تها. لكن �ملع�صلة هي عدم وجود 

يهودي طاهر لذبحها و�لت�صحية بها، ولتذليل هذه �ملع�صلة �قرتحت جملة علمية دينية 

:
11

يهودية �الآتي

]!؟[ د�خل منزل  �إحدى �الأ�رش �لكهنوتية  �أن تعزل �مر�أة يهودية حامل من 

يبنى على �أعمدة، حتى يعزل �ملنزل نف�صه عن �أي جثث يهودية قد تكون حتته، 

ويقوم رجال �آليون بتوليدها، ثم يقومون بعد ذلك على تن�صئة �لطفل بعيد�ً عن 

كل �لب�رش، حتى ي�صل �صن �لثالثة ع�رش. �صاعتها يكنه �أن ي�صبح كاهناً طاهر�ً 

في�صحي بالبقرة �حلمر�ء وحتل �مل�صكلة.

قائم  غري  �رشط  وهذ�  كهنوتية،  عائلة  وجود  من  بد  ال  �ملقرتح  هذ�  ينجح  وحتى 

هذ�  ينجح  لكي  �أنه  كما  �لن�صب.  و�ختالط  �لع�رشة  �لقبائل  و�صياع  �لكهنة  النقر��ض 

�لكاهن  يتزوجها  لكي  عاماً   13 عمرها  طاهرة  يهودية  فتاة  وجود  من  بد  ال  �القرت�ح 

قبل �لت�صحية كما ت�صرتط �لديانة �ليهودية. كما �أنه ال بد من �التفاق على مكان �لهيكل 

�ملزعوم، حتى يتحدد مكان تابوت �لعهد، لكي ي�صكب دم �لبقرة �حلمر�ء بعد �لت�صحية 

�رشط  يحقق  ال  �لعهد  تابوت  �صياع  �أن  كما  وجوده.  وعدم  ل�صياعه  مو�صعه  على  بها 

�صكن �لرب يف �لهيكل �ملزعوم، فظهر �لتابوت هو كر�صي �لرحمة “�لذي يجل�ض عليه �لرب 

�ليهودي عند �نكما�صه ودخوله قد�ض �الأقد��ض” يف �لهيكل �ملزعوم، لي�صكن مع �صعبه كما 

تن�ض �لديانة �ليهودية.

ولو مّت �التفاق على مكان �لهيكل �ملزعوم، يف �أي مكان يف �حلرم �لقد�صي فال بّد من 

�الإ�صالمية  �ملقبة  �إز�لة  وكذلك  �حلرم،  د�خل  �لقبور  خا�صة  �حلرم،  مباين  كامل  �إز�لة 

�لقائمة  و�ملن�صاآت  �لكنائ�ض  جميع  �إز�لة  يتطلب  كما  �لذهبي.  �لباب  �أ�صفل  �ل�صور  �رشقي 

على جبل �لزيتون، و�رشقاً حتى �لبحر �مليت، كما ي�صرتط يف طق�ض �لعنزة �ل�صاردة.

لو  حتى  �حلالية  �ملرحلة  يف  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  عليها  يقوى  ال  �الأمور  هذه 

عزز حتالفه مع �مل�صيحية �ملت�صهينة الأنه �صيو�جه ثو�بت يف �الإيان �مل�صيحي للكني�صتني 

�الأرثوذك�صية و�لكاثوليكية متنعه من حتقيق ماآربه، �إ�صافة �إىل �لثو�بت �الإ�صالمية.
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�ملتعلق بهيكله  �ليهودي  �ملوقف  للتدليل على حرج  �الأ�صباب  �لقدر من  ونكتفي بهذ� 

بنائه جمرد وهم وتفكري غري  �إعادة  �لتي جتعل فكرة  فيه  �لد�ئرية  ، وورطته 
12

�ملزعوم

و�قعي، بل م�صتحيل، على �لرغم من وجود 25 تنظيماً يهودياً �إرهابياً يعملون على �إعادة 

بناء �لهيكل �ملزعوم.

�أمام حتقيق هدفهم �ل�صيا�صي، وهو  وبالرغم من كل هذه �ملعوقات فاإنه ال قيمة لها 

�ملركز  يف  يهودي  ديني  ومعماري  عمر�ين  مادي  و�قع  �إيجاد  خالل  من  �لقد�ض  تهويد 

و�ملعني  �ملتخ�ص�ض  وعلى  �ل�رشيف.  �حلرم  يف  �لتحديد  وجه  وعلى  للقد�ض،  �لتقليدي 

بالتقاليد �لدينية �ليهودية، حتى يتمكن من  �أن يكون و�عياً للحقائق �لتي ذمُِكرت، وملماً 

�لذي  �لب�ق  حائط  يف  �أي�صاً  بل  �ملزعوم  بالهيكل  فقط  لي�ض  ومطالبهم،  دعو�هم  دح�ض 

�صيكون مو�صوعنا �لتايل.

الرباق: 3. حائط 
�حلائط  بني  ينح�رش  �ل�رشيف،  للحرم  �لغربي  �حلائط  من  جزء  هو  �لب�ق  حائط 

�جلنوبي للمدر�صة �لتنكزية وبني ما ي�صمى بالز�وية �أ�صفل �لطريق �ملوؤدي �إىل باب �ملغاربة 

�لكائن يف �أق�صى جنوب �حلائط �لغربي للحرم، ولي�ض باب �ملغاربة �لكائن يف نهاية طريق 

�لو�د يف �حلائط �جلنوبي ل�صور �لقد�ض. وي�صكل هذ� �حلائط، �أي حائط �لب�ق، مع �لبيوت 

�ل�رشقية حلارة �ملغاربة قبل هدمها زقاقاً طوله 27.6 مرت�ً وعر�صه 4.5 مرت�ً. 

ولقد زعم �ليهود، قبل �إن�صاء كيانهم يف فل�صطني، باأن هذ� �جلزء من �حلائط �لغربي 

للحرم �لقد�صي من بقايا هيكلهم �ملزعوم، و�أحاطو� هذ� �ملكان بهالة من �لقد�صية قائمة 

بحث  يف  جميعاً  �لباحث  فنّدها  �لتاريخية  و�الفرت�ء�ت  �الأ�صاطري  من  جمموعة  على 

�أن �لتو�جد �ليهودي يف هذ� �ملكان بد�أ ب�صورة فردية منذ بد�ية �لقرن  . كما بنّي 
13

�صابق

19، وبقيت كذلك حتى �صنة 1256هـ/1840م حيث بد�أت تظهر جتمعات يهودية ب�صورة 

�صبه منتظمة ع�رش �أيام �جلمع )بد�ية �ل�صبت �ليهودي(، ثم �أيام �الأعياد، ثم �أيام �الأ�صبوع، 

وعندها �أخذت هذه �لعاد�ت طابعاً �جتماعياً و�كت�صبت �صكالً �أو تقليد�ً دينياً، حيث �أ�صبح 

�أحاطو�  �أ�صاطري،  �إىل جمموعة  ��صتناد�ً  �ليهود �ملتدينني مكاناً مقد�صاً،  �حلائط يف وجد�ن 

قد�صية هذ� �ملكان بها، وقد مّت تفنيدها جميعها.

�صيا�صية  لدعاٍو  �صند�ًً  �ملزعومة  �لقد�صية  هذه  �ليهود  �ل�صيا�صيون  ��صتغل  ولقد 

�أحدث  عمر�ين  مادي  وجود  وفر�ض  ��صتيطانية،  �أطماع  لتحقيق  دينية  �بتز�ز  وو�صيلة 
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خلالً يف �لتخطيط �لعمر�ين للمركز �لتقليدي، متثل يف هدم حارة �ملغاربة وحارة �ل�رشف 

باب  �إىل  �ملوؤدي  �لطريق  هدم  مّت  كما  �ليهودي.  باحلي  ي�صمى  ما  و�إن�صاء  وجو�رهما، 

�ملغاربة ومبنى �لز�وية �لكائن �أ�صفل �لطريق، �لتي كان يقيم فيها �لرئي�ض �لر�حل يا�رش 

عرفات يف طفولته مع �أخو�له من عائلة �أبو �ل�صعود �ملقد�صية.

�ملعماري  �لن�صيج  يف  خلالً  �أحدث  قد  يكون  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  فاإن  وبهذ�، 

�لقد�صي  للحرم  كافياً  وتهديد�ً  �لب�رشية،  �صخ�صيته  يف  وت�صويهاً  �لتقليدي،  للمركز 

�حلرم  الأن  �الإ�صالمية.  �لعربية  �ملعمارية  �لتقليدي  �ملركز  هوية  يغري  مل  لكنه  �ل�رشيف، 

�لطاغية  �لب�رشية  �صخ�صيتها  تفر�ض  ز�لت  ما  �ل�صخرة،  قبة  وحتديد�ً  �ل�رشيف، 

يف  يظهر  كما  �لتقليدي،  للمركز  �لب�رشي  و�لف�صاء  �ملعماري  �لن�صيج  على  و�مل�صيطرة 

�ل�صورة رقم 1.

�صمنه  ومن  بالكامل،  �جلنوبي  �الإ�صالمي  �حلي  هدم  �لزعم  هذ�  على  تاأ�ص�ض  ولقد 

�حلارتني �ملذكورتان �صابقاً وكذلك هدم �لز�وية، و�لطريق �لذي يعلوها و�ملوؤدي �إىل باب 

�ملغاربة، وتو�صعة زقاق �لب�ق )�ل�صاحة �لتي ي�صلون بها ويطلقون عليها �صاحة �ملبكى( 

�أ�صبح �جلزء �ل�رشقي من �صاحة �لب�ق منطقة  �لق�صور �الأموية. كما  �آثار  جنوباً حتى 

�إىل �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف. كما �أ�صبحت �ل�صاحة مكاناً  �آثارية و�أنفاق توؤدي  حفريات 

�لن�صيج   عاملي يخلخل 
15

�أو الإن�صاء مركز ح�صاري �ملزعوم   الإن�صاء هيكلهم 
14ً

مفرت�صا

�لب�رشي  �لف�صاء  ويحجم  �لب�رشية،  �صخ�صيته  وي�صّوه  �لتقليدي،  للمركز  �ملعماري 

للحرم �لقد�صي، ومن ثم يحجم �ل�صخ�صية �لب�رشية لقبة �ل�صخرة ويقلل من ح�صورها 

�لطاغي و�لقوي على �لف�صاء �لب�رشي للمركز �لتقليدي.

كما تاأ�ص�ض عليه مطالبات د�خل �حلرم و�أ�صفل �حلرم، هدفها جميعاً مز�حمة �لهوية 

يف  عليها  للق�صاء  متهيد�ً  �لقد�ض،  وملدينة  �لتقليدي  للمركز  �الإ�صالمية  �لعربية  �ملعمارية 

مرحلة الحقة، و�صنعر�ض لهذ� �ملو�صوع الحقاً يف هذ� �لف�صل، �أما فيما يلي ف�صنعر�ض 

ملحاولتهم �الأخرية يف فر�ض ح�صور لهم يف حميط �ملركز �لتقليدي للمدينة وهي قب د�ود.

4. قرب داود: 

ه�صبة  على  �لتقليدي  �ملركز  خارج  �أي  �ل�صور  خارج  يقع  قدمي  مبنى  وهو 

�مل�صلمني  بني  نز�ع  مو�صع  �ملا�صي  يف  كان  �لتقليدي.  �ملركز  غرب  جنوب  �صهيون 
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جقمق  �ململوكي  �ل�صلطان  عهد  يف  عليه  �ل�رش�ع  ح�صم  وقد  �لكاثوليك،  و�لرهبان 

د�ود،  قب  الأنه  لي�ض  للم�صلمني  �ل�صفلي  باجلزء  حكم  �إذ  842-857هـ/1438-1453م، 

و�خلليل،  �لقد�ض  بتاريخ  �جلليل  �الأن�ض  �صاحب   
16

�لعليمي �لدين  جمري  ذكر  كما 

وحكم  �ل�صنني.  تقادم  منذ  �مل�صلمني  باأيدي  والأنه  �ل�صالة  به  وتقام  قبلة  به  الأن  بل 

�صنة  من  نز�ع  دون  �الأمر  وبقي  �لكاثوليك.  �لرهبان  ل�صالح  �لعلوي  باجلزء 

856-1368هـ/1452-1948م، حيث ��صتوىل عليه �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي، وحوله 

�إىل معلم معماري يهودي و�صع به منوذجاً للهيكل �ملزعوم، و�أ�صبح منذ ذلك �لتاريخ 

�لكيان  وبني  ناحية  من  �الإيطالية  و�حلكومة  �لكاثوليكية  �لكني�صة  بني  نز�ع  مو�صع 

.
17

�أخرى �ليهودي من ناحية  �ل�صهيوين 

�أن �ملبنى هو �ملكان �لذي  �لكاثوليكية قائمة على  �أن دعاوى �لكني�صة  و�لالفت للنظر 

�ليهودية  �لدعاوى  �أما  �حلو�ريني.  مع  �الأخري  �لع�صاء  �ل�صالم  عليه  �مل�صيح  فيه  تناول 

؛ �أولها يف 
18

ريِّ ثالث مر�ت فتنكر �حلجج �لكاثوليكية بدعوى �أن مكان �لع�صاء �الأخري قد غمُ

جبل �لزيتون، وثانيها يف موقع كني�صة �جلثمانية بجبل �لزيتون �أي�صاً، و�لثالثة يف �ملبنى 

�مل�صمى بقب د�ود خطاأ و�لكائن على ه�صبة �صهيون جنوب غرب �صور �ملركز �لتقليدي 

من �خلارج.

وب�رشف �لنظر عن دعاوى �لكني�صة �لكاثوليكية فاإن دعاوى �ليهود لي�صت �أكرث من 

�بتز�ز ديني هدفه وغايته حتقيق ح�صور مادي معماري يف حميط �ملركز �لتقليدي، وقد 

جنحو� يف �ال�صتيالء على مبنى �لقب، فيكونون بذلك قد حققو� �أول ح�صور “ديني” لهم 

يف حميط �ملركز �لتقليدي. �أما ح�صورهم �ملدين فيتمثل يف تو�صعات عمر�نية ومعمارية يف 

�لقد�ض، ويف حميط �لقد�ض �لكبى �أي يف �إقليم �لقد�ض، وجميعها خارج نطاق هذ� �لف�صل 

الأنه مكر�ض للتاأثري�ت �ملبا�رشة على �لهوية �ملعمارية للمركز �لتقليدي، و�إن كانت جميعها 

للهجرة  �لتقليدي وحما�رشة �صكانه، متهيد�ً لرتحيلهم ودفعهم  �ملركز  تعمل على عزل 

من �ملركز �لتقليدي ومن حميطه، حتى يت�صنى للكيان �ل�صهيوين �ليهودي حتقيق هدفه 

بتهويد �ملدينة.

فيما �صبق من عر�ض وحتليل مّت �حلديث عن �ملحور �الأول من هذ� �لف�صل و�خلا�ض 

مبحاولة �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي فر�ض ح�صور مادي عمر�ين ومعماري على ح�صاب 
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�أما  �لقد�صي �ل�رشيف.  �لتقليدي، وحتديد�ً يف منطقة �حلرم  �لوجود �الإ�صالمي يف �ملركز 

�لت�صكيك  �ليهود  مبحاوالت  و�خلا�ض  �لف�صل،  لهذ�  �لثاين  �ملحور  ف�صنتناول  يلي  فيما 

بالوجود �ملادي �ملعماري �مل�صيحي باملركز �لتقليدي وحميطه �ل�رشقي.

يف  امل�شيحي  املعماري  بالوجود  الت�شكيك  ثانيًا: 

املركز التقليدي وحميطه ال�شرقي:

�إن خطط �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي يف تهويد مدينة �لقد�ض ال تقت�رش على حتقيق 

ح�صور مادي معماري على ح�صاب �لوجود �ملادي �ملعماري �الإ�صالمي �أو على مز�حمته 

مرحلياً فقط، بل متتد لت�صكك بالوجود �مل�صيحي د�خل �ملركز �لتقليدي، وحتديد�ً �لت�صكيك 

ب�صحة موقع كني�صة �لقيامة وطريق �الآالم. �أما �لوجود �ملعماري �مل�صيحي �لكائن �رشقي 

�حلرم �لقد�صي، �أي على جبل �لزيتون فهو، و�إن مل يعلن عن �لت�صكيك فيه، يف حكم �ملز�ل، 

الأنه يتعار�ض مع طق�صي �لعبادة �ليهودية �ملحورين كما بينت �صابقاً.

ولي�ض  برمته  �مل�صيحي  �لوجود  مع  قادمة  ملعركة  متهيد  �إال  هو  ما  �لت�صكيك  وهذ� 

�ملادي �ملعماري فقط، و�ملعركة وقوعها مرهون بنتائج �ملعركة �لد�ئرة حالياً مع �لوجود 

�الإ�صالمي ب�صقيه �ملعماري و�لب�رشي د�خل �ملركز �لتقليدي ويف حميطه ب�صفة خا�صة، 

و�لقد�ض بكاملها ب�صفة عامة.

و�لالفت للنظر �أن �ملعركة مع �لوجود �الإ�صالمي بد�أت بالت�صكيك فيه، فقد زعم �ليهود 

، كما �أ�صاعو� يف �لقرن 
ومنذ �لقرن �لثامن �مليالدي �أن حائط �لب�ق هو “حائط �ملبكى”19

�لكني�صة  كانت  و�إذ�   .
20

�ملزعوم �لهيكل  هي  �مل�رشفة  �ل�صخرة  قبة  �أن  �مليالدي  �لتا�صع 

�ل�صليبية و�حتالل  �أثناء �حلروب  �الأخري يف  �لت�صكيك  �لكاثوليكية قد �صاعدت يف تعزيز 

هيكل  با�صم  كني�صة  �إىل  �ل�صخرة  قبة  بتحويل  492-583هـ/1099-1187م،  �صنة  �لقد�ض 

 .
21

للقد�ض �حتاللهم  فرتة  طو�ل   Templum Domini �أو   Solomon Temple �صليمان 

�ملركز  د�خل  من  الإز�لتها  �ليهود  مع  حالياً  تتحالف  �لتي  هي  �ملت�صهينة  �مل�صيحية  فاإن 

�لتقليدي. وهنا يقت�صي �لتنويه �إىل �أن �حلماية �لتي وفرها �مل�صلمون للوجود �مل�صيحي يف 

�لقد�ض، بدء�ً من �لعهدة �لعمرية �صنة 15هـ/636م، هي وحدها �لكفيلة باإبقاء هذ� �لوجود 
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وحدة  و�أن  فيها.  �الجتماعية  �حلياة  يف  وم�صاركاً  للمدينة  �ملعماري  �لن�صيج  يف  فاعالً 

و�مل�صلمني  �مل�صيحيني  على  تفر�ض  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  عدو�نية  �أمام  �مل�صري 

تعزيز وحدتهم وتاآزرهم �أمام هذ� �لكيان �لغا�صب وحلفائه من �مل�صيحيني �ملت�صهينني. 

و�صنعر�ض فيما يلي من در��صة وحتليل �إىل �لت�صكيك مبوقع كني�صة �لقيامة.

الت�شكيك مبوقع كني�شة القيامة:  .1
بنتها  �لقد�ض،  ملدينة  �ل�صور(  )د�خل  �لتقليدي  �ملركز  يف  �لقيامة  كني�صة  تقع 

يف   Constantine I �الأول  ق�صطنطني  �الإمب�طور  و�لدة   Helena هيالنة  �لقدي�صة 

بل يف  فل�صطني،  كنائ�ض يف  �أقدم ثالث  و�لكني�صة و�حدة من  للميالد.   335-326 �لفرتة 

�لعامل. وهي رمز �لوجود �مل�صيحي �لعربي و�ل�رشقي )�الأرثوذوك�صي(، ومثلث �لهوية 

من  للقد�ض  �مل�صلمني  حترير  قبل  �أي  للميالد،   636-335 �لفرتة  طو�ل  للقد�ض  �ملعمارية 

حتى  �مل�صلمني  عهد  بد�ية  يف  �ملعمارية  �لهوية  متثيل  يف  �لكني�صة  و��صتمرت  �لبيزنطيني. 

بناء قبة �ل�صخرة �مل�رشفة �صنة 72هـ/691م.

 طرح نف�صها كبديل لكني�صة �لقيامة وطرح مدينة 
22

ولقد حاولت �لكني�صة �لكاثوليكية

روما كبديل للقد�ض، �إال �أن جميع حماوالتها باءت بالف�صل، ومل تتمكن من �ل�صيطرة عليها 

�إال يف �حلروب �ل�صليبية يف �لفرتة 492-583هـ/1099-1187م. ثم �أعادها �مل�صلمون بعد 

حترير �لقد�ض بقيادة �صالح �لدين �الأيوبي �إىل �مل�صلمني �الأرثوذك�ض، وعاد �مل�صيحيون 

�لعرب �إىل م�صاركتهم �لفاعلة يف �حلياة �الجتماعية يف �ملدينة، وممار�صة طقو�صهم �لدينية 

يف كني�صة �لقيامة �لتي متثل رمز �لوجود �مل�صيحي يف مدينة �لقد�ض.

 
23

ومع بد�ية �لقرن 19 �صهدت �لقد�ض هجمة يهودية وم�صيحية �أوروبية ��صتيطانية

تفر�ض  �أن  و�أر�دت  �الأرثوذك�صي  و�مل�صيحي  �الإ�صالمي  �لوجودين  زعزعة  حاولت 

لنف�صها ح�صور�ً على ح�صاب �ملدينة و�أهلها. وكان �أخطر ما يف هذه �لهجمة �مل�صرتكة هو 

�لت�صكيك ب�صحة موقع كني�صة �لقيامة، و�نبى لهذ� �لت�صكيك �لق�ض �الإجنيلي �الأمريكي 

، و��صتند يف ت�صكيكه �إىل �أن �مل�صيح عليه �ل�صالم 
24Robert Robinson روبرت روبن�صون

يهودي، و�ليهود ال يدفنون موتاهم د�خل �الأحياء �ل�صكنية، وملا كان �لقب د�خل �صور 

�ملدينة وو�صط �ل�صكان، كما يزعم �الآثاريون �ليهود، فاإن موقع �لقب غري �صحيح وكذلك 

موقع �لبناء �لذي يعلوه، وهو كني�صة �لقيامة، غري �صحيح �أي�صاً.
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 ،
25Charles Gordon جوردون  ت�صارلز  �لبيطاين  �جلرن�ل  �لت�صكيك  هذ�  عزز  ثم 

موقع  يف  لي�صت   Skull Hill )Golgotha( )�جللجلة(  �جلمجمة  �صخرة  �أن  �دعى  �لذي 

�ملكان  ويف  دم�صق(،  )باب  �لعمود  باب  �صمال  �مل�رش�رة  حي  يف  تقع  بل  �لقيامة  كني�صة 

�أثناء  يف   1867 �صنة  �كت�صافها  �دعى  �لذي   ،Garden Tomb �حلديقة  مبقبة  �ملعروف 

روبن�صون  �لق�ض  زعم  ح�صب  �ل�صالم  عليه  �مل�صيح  قب  فاإن  وعليه،  للقد�ض.  زيارته 

د�خل  �أي  �حلايل  موقعه  يف  ولي�ض  �ل�صور،  خارج  هو  �الإجنيليني  جوردون  و�جلرن�ل 

كني�صة �لقيامة.

 فيدعون �أن موقع كني�صة �لقيامة كان خارج �ل�صور �لثاين زمن �مل�صيح 
26

�أما �لكاثوليك

باملخطط  مو�صح  هو  كما  �الآثار،  علماء  بني  عليه  متعارف  هو  ملا  خالفاً  �ل�صالم،   عليه 

رقم 1، وهذ� ما ي�صتندون �إليه مقابل �لدعاوى �ليهودية و�الإجنيلية.

ويف ر�أي �لباحث �أنه ال يوجد �صور ثاٍن �أو ثالث كما تزعم �مل�صادر �لكتابية �ليهودية 

وخارج  قائماً  يبقى  �أن  يجب  �لقيامة  لكني�صة  �حلايل  �ملوقع  و�أن  �لغربيون،  و�الآثاريون 

، ي�صتند عليه �لكيان 
27

نطاق �لت�صكيك حتى ال يكون هذ� �لت�صكيك بد�ية حلائط بر�ٍق جديد

د�خل  )�لقد�ض  �لتقليدي  �ملركز  من  برمته  �مل�صيحي  �لوجود  الإز�لة  �ليهودي  �ل�صهيوين 

�ل�صور( ومن جبل �لزيتون، �إذ� جنح باإز�لة �لوجود �الإ�صالمي كما يخطط.

و�لالفت للنظر �أن ت�صكيكاً من نوع جديد بد�أ �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي يف �لرتويج 

و�مل�صيحي  �الإ�صالمي   :
28

�لثالثة �ل�صماوية  لالأديان  �ملعماري  �لوجود  �أن  وهو  له، 

�أمام تنمية �ملدينة �قت�صادياً، و�أنه ال بّد من �لتخل�ض منه. وعقد  و�ليهودي ي�صكل عائقاً 

�إىل مدينة عكا  �لكيان موؤمتر�ً عمر�نياً يهودياً ملدينة �لقد�ض �قرتح فيه نقل قبة �ل�صخرة 

�إىل  3 ونقل حائط �لب�ق  �إىل مدينة نابل�ض �نظر �ل�صورة رقم  �أو   2 كما يف �ل�صورة رقم 

�صفد �نظر �ل�صورة رقم 4 ونقل كني�صة �لقيامة �إىل �لنا�رشة.  

هنا يتوجب علينا �أن نكون �أكرث وعياً �أمام هذه �ملقرتحات الإبطالها، وتفعيل ح�صورنا 

يف �ملدينة. كما يتوجب علينا �أن نعي جيد�ً �أن �حلفاظ على �لوجود �الإ�صالمي �ملعماري هو 

�ل�صمان �لوحيد للحفاظ على �لوجود �ملعماري �مل�صيحي وبالتحديد كني�صة �لقيامة، �أما 

طريق �الآالم فهو وجود م�صتحدث، ووجوده وعدمه ال يغري وال يبدل من وحدة �لن�صيج 

عر�ض  من  يلي  فيما  �صاأبني  كما  وهويته  وطابعه  للقد�ض  �لتقليدي  للمركز  �ملعماري 

وحتليل.
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الت�شكيك بطريق الآلم:  .2
وهذ�   ،19 �لقرن  بد�ية  يف  ��صتحد�ثه  مّت  كاثوليكي  م�صيحي  طق�ض  هو  �الآالم  طريق 

�لطريق كما تدعي �لتقاليد �مل�صيحية �لكاثوليكية هو �لطريق �لذي �صار فيه �مل�صيح عليه 

�لز�وية  يف  �لكائنة  �لعمرية”  “�ملدر�صة  �الآن  وهو  فيه،  حوكم  �لذي  �ملبنى  من  �ل�صالم 

�لذي  �ملكان  �أوىل وحتى  �مل�صيحية، كمحطة  �مل�صادر  للحرم كما تزعم  �لغربية  �ل�صمالية 

�صلب ودفن وقام منه وهو كني�صة �لقيامة.

�نتهاء  منذ  �الإ�صالمي  للحي  كاثوليكي  م�صيحي  �خرت�ق  �أول  هو  �الآالم  وطريق 

�حلروب �ل�صليبية، حيث تغري ��صم �لطريق من عقبة �ل�رش�ي �لقدمي �إىل طريق �الآالم كما 

�صنة   Charles Wilson ت�صارلز ويل�صون  �لبيطاين  �لكولونيل  هو مثبت على خريطة 

�مل�صيح  �أن  زعم  �لتي  �الأماكن  �أو  �ملحطات  الأن  وذلك   ،2 رقم  خمطط  �نظر   1865-1864

عليه �ل�صالم وقع عندها �أو ��صرت�ح بها �أثناء �صريه مقيد�ً على �ل�صليب تقع يف طريق عقبة 

�ل�رش�ي �لقدمي ثم تنعطف قليالً يف طريق �لو�د ثم تنحرف ييناً باجتاه كني�صة �لقيامة، 

كما هو مو�صح باملخطط رقم 3.

يعقل  ال  �إذ  م�صتحدثة،  جميعها  �لدعاوى  هذه  �أن  على  قائم  �ليهودي  و�لت�صكيك 

حتديد هذه �ملحطات من خالل “�أبنية متهدمة تقع يف �أزقة عالها �لطمم”، و�الدعاء �أنها 

�ملو�قع  حتديد  �أن  و�حلقيقة  �لقد��صة.  �صبغة  ومنحها  �مل�صيح  بها  مّر  �لتي  �ملحطات  من 

�أو   14 �لقرن  يف  �إما   ،
29

متاأخر وقت  يف  وظهر  مادي،  �أو  تاريخي  دليل  �أي  �إىل  ي�صتند  مل 

�أوج  �مل�صلمني كانو� يف  �لبد�يتني غري �صحيحة، الأن  �أن كال  �لباحث  ر�أي  16. ويف  �لقرن 

كنتيجة   19 �لقرن  بد�ية  بد�أ يف  �أنه  �الأغلب  �الأعم  ميالدية. ويف   18-14 �لقرون  قوتهم يف 

للهجمة �مل�صيحية �الأوروبية على �لقد�ض ولل�رش�ع �مل�صيحي )�الأرثوذك�صي �لكاثوليكي 

�لبوت�صتنتي( �ملحموم، الإثبات ح�صور كل كني�صة منها يف �لقد�ض.

من  �لدين  رجال  ممار�صته  �إىل  لبادر  حقيقياً  كان  لو  �لتقليد  هذ�  �أن  للنظر  و�لالفت 

من  و�أكرث  �لتقليد،  هذ�  البتد�ع  �لكاثوليك  �لرهبان  �نتظرو�  وملا  �الأرثوذك�ض  �مل�صيحيني 

�أثناء �حتالل �ل�صليبني  �أنف�صهم  ذلك فاإنه لو كان هذ� �لتقليد �صحيحاً ملار�صه �لكاثوليك 

�لتي �صيطرت على  �لكاثوليكية هي  �لكني�صة  )493-583هـ/1099-1187م(، الأن  للقد�ض 

�ل�صاأن �مل�صيحي يف �لقد�ض طو�ل فرتة �حتالل �ل�صليبيني لها.
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�إن ما يعنينا هنا هو لي�ض م�صد�قية �لت�صكيك من عدمه، بل هدفه وغايته. فهو و�إن كان 

�أو حتى لو كان حمقاً يف طريق �الآالم، فاإن �لهدف  �لقيامة،  باطالً كل �لبطالن يف كني�صة 

و�لغاية من هذ� �لت�صكيك هو �لتخل�ض من تقليد ديني م�صيحي، وهدم ت�صع كنائ�ض مقامة 

ت�صكيكهم  وتعزيز  ناحية،  من  �الآالم  طريق  من  �الإ�صالمي  �حلي  يف  �لو�قع  �جلزء  على 

ب�صحة موقع كني�صة �لقيامة من ناحية �أخرى، الأن �ملحطات �خلم�صة �الأخرية من �أ�صل 

14 حمطة �لتي وقع فيها �مل�صيح ح�صب هذ� �لتقليد تقع د�خل كني�صة �لقيامة. وبتخل�صهم 

من هذ� �لتقليد �لظاهر �حل�صور كل يوم جمعة، يقت�صي �لتخل�ض من مباين �لكنائ�ض �لتي 

متثل ركائز هذ� �لتقليد، ومن ثم يتخل�صون من �لوجود �مل�صيحي د�خل �ملركز �لتقليدي. 

لكني�صة  �ليهودي  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صلطات  قبل  من  �إخطار�ت  ت�صليم  فعالً  مّت  وقد 

، �لتي يعود تاريخها �إىل �أكرث من 150 عاماً، لهدم طابقني �صيد� على 
30

�الأرمن �لكاثوليك

درب  من  و�لر�بعة  �لثالثة  �ملحطتني  وت�صم  �الآالم،  طريق  يف  تقع  �لتي  �لكني�صة  �صطح 

�مل�صيح يف طريق �الآالم ح�صب هذ� �لتقليد �لديني.

وعليه، فاإن و�جب �مل�صلمني و�مل�صيحيني �أن يكونو� متنبهني ملخططات ونو�يا �لكيان 

�الإ�صالمي  �لوجود  مع  و�ملعلنة  �مل�صيحي،  �لوجود  مع  �ملوؤجلة  �ليهودي،  �ل�صهيوين 

و�أماكن عبادته ومقد�صاته �لتي �صتكون مو�صوعنا �لتايل.

يف  االإ�شالمي  املعماري  احل�شور  مع  ال�شراع  ثالثًا: 

املركز التقليدي وحميطه:

�لقد�ض  لتهويد  �ل�صهيوين  �لكيان  �ل�صابقني عر�صنا ملحورين من خطة  �ملحورين  يف 

و�ملعماري  �لعمر�ين  بح�صورهم  �ملتعلقة  �ليهودية  و�لدعاوى  �ملز�عم  �الأول:  وهما؛ 

باملدينة. و�لثاين: �لت�صكيك باحل�صور �ملعماري �مل�صيحي �لذي �صبقه ت�صكيك باحل�صور 

�ملطالبات  عن�رش  فهو  و�الأخري  �لثالث  �ملحور  �أما  و�ملعماري.  �لعمر�ين  �الإ�صالمي 

باالعرت�ف باحل�صور �ليهودي �لعمر�ين و�ملعماري على ح�صاب �حل�صور �الإ�صالمي �أو 

�لرئي�صي  �ملكون  �لقد�صي(  )�حلرم  �الأق�صى  �مل�صجد  ت�صتهدف  �ملرحلة  �إىل جانبه، وهذه 

للهوية �ملعمارية �لعربية �الإ�صالمية للمدينة. وخطة �لكيان �ل�صهيوين قائمة على �ملطالبة 

�صخ�صيته  الإ�صعاف  ومز�حمته  جو�ره،  يف  �أو  باملوقع  �الإ�صالمي  �حل�صور  مب�صاركة 

�إن  �ملزعوم  هيكلهم  و�إقامة  به،  و�النفر�د  وهدمه  عليه  لالنق�صا�ض  متهيد�ً  �لب�رشية، 
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وجدو� طريقاً �أو منفذ�ً �إىل ورطتهم �لد�ئرية �لتي عر�صنا لها يف �ملحور �الأول. و�صنعر�ض 

�الأق�صى  �مل�صجد  لعمارة  نعر�ض  �أن  بعد  و�ملعمارية  �لعمر�نية  ملطالباتهم  �ملحور  هذ�  يف 

طغيان  خا�صة  وب�صفة  �ملعماري،  �لن�صيج  يف  ح�صوره  مدى  ونمُبنيِّ  �لقد�صي(،  )�حلرم 

�ل�صخ�صية �لب�رشية لقبة �ل�صخرة على �مل�صهد �ملعماري للمدينة، �لتي ي�صكل ح�صورها 

ثقالً نف�صياً، وحاجز�ً عاطفياً، وعائقاً مادياً معمارياً، ومانعاً دينياً لتهويد �ملدينة.

1. امل�شجد الأق�شى )احلرم القد�شي(:

�لقد�ض  ملدينة  �لتقليدي  للمركز  �ل�رشقية  �جلنوبية  �ملنطقة  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  يقع 

يتوجب  وهنا  دومن،  �ألف  �لبالغة  �لتقليدي  �ملركز  م�صاحة  من  دومناً   143 وم�صاحته 

 يطلق على كامل �مل�صاحة �لبالغة 14.3% من م�صاحة �ملركز 
31

�لتنويه �أن �مل�صجد �الأق�صى

لكن  �ل�صخرة.  قبة  فيها  مبا  �مل�صاحة  هذه  على  �ملقامة  �ملباين  جميع  وي�صمل  �لتقليدي 

�لنا�ض تو��صعت على �أن ت�صمي هذه �مل�صاحة باحلرم و�أن ت�صمي �مل�صجد �لكائن جنوب 

هذه �مل�صاحة بامل�صجد �الأق�صى. وملا كان �الأ�صل يف �الأ�صماء �ملو��صعة، �أي �تفاق �لنا�ض، 

جنوب  �لكائن  �مل�صجد  بناء  �صاأ�صمي  �أي  �لنا�ض،  عليه  تو��صع  ما  �إىل  �الآن  من  ف�صاأ�صري 

�مل�صاحة باالأق�صى وكامل �مل�صاحة باحلرم �لقد�صي، وهو يف �الإ�صالم يثل �أوىل �لقبلتني 

وثالث �حلرمني �ل�رشيفني يف مكة و�ملدينة، قد�صيته مطلقة، وحرمته م�صانة، باركه �هلل 

�صبحانه وتعاىل، و�رشفه �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم باالإ�رش�ء و�ملعر�ج. 

قبة  هما:  مركزيان  مبنيان  وبه  جد�ً  و��صعاً  ب�رشياً  ف�صاء  �لقد�صي   �حلرم  ي�صكل 

�ل�صخرة 66-72هـ/685-692م و�مل�صجد �الأق�صى )�جلامع �لقبلي( 87هـ/705م. وهناك 

جمموعة من مباين �ملد�ر�ض �ملقامة على �صلعيه �لغربي و�ل�صمايل، وهذه �ملباين �صكلت يف 

جمموعها حرماً جامعياً ��صتقطب نخبة من �لعلماء، وخرج نخبة منهم، كما ي�صم �حلرم 

ومنب  �لقباب  من  وغريها  �ل�صل�صلة  كقبة  �ملعمارية  و�ملفرد�ت  �لعنا�رش  من  جمموعة 

َب. برهان �لدين �لرخامي و�صبيل قايتباي وبع�ض �لرتمُ

�أما حتت �الأر�ض في�صمل �مل�صلى �ملرو�ين �لكائن يف �لز�وية �جلنوبية �ل�رشقية للحرم، 

�لو�جهة �جلنوبية  �لكائنة يف  �لثالثة  كما ي�صمل ت�صوية مبنى �مل�صجد �الأق�صى و�ملد�خل 

�لتي توؤدي �إىل م�صاحة �حلرم و�إىل �مل�صلى �ملرو�ين.

و�حلرم برمزيته �لدينية وف�صائه �لب�رشي ومبنييه �ملركزين، خا�صة قبة �ل�صخرة، 

يفر�ض ح�صوره على �لن�صيج �ملعماري للمركز �لتقليدي )�لقد�ض د�خل �ل�صور(، وي�صكل 
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�ليهودي،  �ل�صهيوين  �لكيان  حفيظة  يثري  ما  وهذ�  �الإ�صالمية.  �لعربية  �ملعمارية  هويته 

ويعرقل تهويد �ملدينة؛ فمحاوالته �لت�صكيكية �لتاريخية ف�صلت، وخمططاته �الآنية مبنية 

�ملنظور  �مل�صتقبل  يف  فر�صها  من  يتمكن  لن  �لتي  و�لدعاوى  �ملز�عم  من  جمموعة  على 

و�صيكون م�صريها �لف�صل ك�صابقتها. و�صنتحدث فيما يلي عن قبة �ل�صخرة باعتبارها 

�ملبنى �الأقدم زمناً و�الأظهر ح�صور�ً يف عمارة �حلرم �ل�رشيف، ثّم نبنّي حماوالت �لكيان 

�ل�صهيوين �ليهودي يف زعزعة ح�صورها و�لتخل�ض منها باإز�لتها وهدمها.

2. قبة ال�شخرة:

وجمالية  ومعمارية  وتاريخية  ومكانية  دينية  عديدة:  مبز�يا  �ل�صخرة  قبة  تتمتع 

باالألباب  ياأخذ  وم�صيطر  طاٍغ  ح�صور  ذ�ت  ب�رشية  �صخ�صية  منها  �صكلت  و�إتقانية، 

للقادم  خا�صة  �لنفو�ض،  وتع�صقه  �لوجد�ن  يف  وي�صكن  �لقلوب  ويهيج  بالعقول  ويذهب 

من �ل�رشق، حيث تبز له قبة �ل�صخرة، فيتفاجاأ مبو�صعتها �حل�رشية �لر�ئعة و�صكلها 

�لناظر،  تده�ض  �لتي  �لب�قة،  �لز�هية  و�ألو�نها  �ملتنا�صقة،  �جلميلة  وِن�َصبها  �لر�صيق، 

ترى  مبا  �لنف�ض  وتلذ  �لوعي  فيتحرر  لالإدر�ك،  �لعقل  يحتاجها  للحظات  وعيه  وت�صلبه 

ويهيج �لقلب ع�صقاً وطرباً. هذه �حلالة يلم�صها ويعي�صها كل من ر�آها قادماً من �ل�رشق، 

 )860-928هـ/1455-1521م( يف كتابه �الأن�ض 
32

حيث �أكدها �لقا�صي جمري �لدين �لعليمي

�جلليل 900هـ/1494م، فمنظر قبة �ل�صخرة من �ل�رشق جتربة فريدة يف �الإدر�ك تعجز 

�لكلمات عن �لتعبري عنه ويق�رش �لو�صف عن ت�صويره.

م�صيطرة  �لو�صوح،  ظاهرة  �ل�صخرة  لقبة  �لب�رشية  فال�صخ�صية  �جلنوب  من  �أما 

وطاغية، و�إن �فتقرت �إىل عن�رش �ملفاجاأة. و�أما من �لغرب و�ل�صمال ف�صخ�صيتها �لب�رشية 

تظهر بكل قوتها و�صيطرتها من د�خل �ملركز �لتقليدي )�ملدينة د�خل �ل�صور( ولي�ض من 

خارجها كما هو �حلال من �ل�رشق و�جلنوب، الأن �ملباين يف �صمال وغرب �ملدينة حتجبها 

جزئياً فال يتبينها �لقادمون من هذه �جلهات بو�صوح �إال بعد دخولهم �ملدينة. فح�صور 

�إىل  �لن�صيج �ملعماري للمدينة يعود  �ل�صخ�صية �لب�رشية لقبة �ل�صخرة و�صيطرتها على 

جملة �ملز�يا �لتي ذكرتها �صابقاً و�لتي �صنعر�صها فيما يلي.

مو�صعتها  هي  �ل�صخرة  لقبة  �لب�رشية  �ل�صخ�صية  بها  تتمتع  �لتي  �ملز�يا  �أهم  �إن 

�حل�رشية، و�ملق�صود باملو�صعة �حل�رشية هو موقع قبة �ل�صخرة د�خل �حلرم �لقد�صي 

�جلزء  يحتل  �لقد�صي  �حلرم  �أن  �صبق  فيما  بينّا  ولقد  �لتقليدي.  �ملركز  د�خل  ثم  ومن 
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�جلنوبي �ل�رشقي من �ملركز �لتقليدي، وقبة �ل�صخرة تتمو�صع تقريباً يف منت�صفه، وهي 

�أر�صية �حلرم بحو�يل خم�صة  �أو من�صة(، مرتفعة عن �صطح  مقامة على دكة )م�صطبة 

�حلرم  د�خل  من  �ل�صخرة  قبة  مبنى  �إظهار  يف  رئي�صياً  دور�ً  �لدكة  لعبت  ولقد  �أمتار. 

�لقد�صي وخارجه، فقوت من مركزية مبنى �لقبة و�صط �حلرم وجعلته قبلة �لناظرين من 

جميع �الجتاهات، فاألغت جميع عو�ئق �لتو��صل �لب�رشي بني مبنى �لقبة و�لناظرين من 

د�خل �حلرم، وعززت �إظهارها وح�صورها من خارجه خا�صة من �ل�رشق و�جلنوب.

�إبد�ع معماري بامتياز، ومعاجلة معمارية غري م�صبوقة،  �إذن  فاملو�صعة �حل�رشية 

�أو ما يعرف يف �حل�صارة  10-16 ميالدية  قلدتها �ملدن �الإيطالية و�الأوروبية يف �لقرون 

. و�أكرث من ذلك فاإن �ملو�صعة �حل�رشية 
�لغربية “بالقرون �لو�صطى وع�رش �لنه�صة”33

يف  كما   ،
3415 �لقرن  يف  �أوروبا  يف  �ملثالية  للمدينة  �أمنوذجاً  �أ�صبحت  �ل�صخرة  لقبة 

�ل�صورتني رقم 5 و6.

على  �لقائمون  �بتدعها  �لتي  �ملعمارية  �حللول  للقبة  �حل�رشية  �ملو�صعة  عزز  كما 

�صخ�صيتها  من  بذلك  فز�دو�  �أدر�ج،  خالل  من  �إليها  �لو�صول  فجعلو�  ممار�صتها، 

�لب�رشية، وو��صل �لقائمون على عمارتها و�صيانتها )منذ �لقرن 10 وحتى بد�ية �لقرن 

14( تعزيز مو�صعتها �حل�رشية وتقوية �صخ�صيتها �لب�رشية باإ�صافة �لقناطر )�ملو�زين( 

عملت  بدورها  �لتي  �الأربعة،  جهاتها  من  بالدكة  �ملحيطة  �ل�صبعة  �الأدر�ج  تعلو  �لتي 

للم�صاهدين  �ل�صخرة حمجاً  �لروؤية وجعل مبنى قبة  �لب�رش وجمال  على حتديد م�صار 

وقبلة للناظرين، فكانت هذه �لقناطر حلوالً مبتكرة وعنا�رش جديدة يف ت�صكيل وتكوين 

�ل�صخ�صية �لب�رشية ملبنى �لقبة وتعزيز ح�صورها. ويقت�صي �لتنويه هنا باأن هذ� �حلل 

�ملبتكر، �أي ��صتعمال �لقناطر، قد تاأثرت به �لعمارة �ملغولية بالهند، فا�صتعملت يف معظم 

و�لالفت   .7 رقم  �ل�صورة  يف  كما  حمل  تاج  �رشيح  يف  خا�صة  �لرئي�صية،  �ملباين  مد�خل 

�ل�صورة  يف  كما   ،
35

�الأ�رشحة مباين  يف  �ل�صخرة  قبة  قلدت  �ملغولية  �لعمارة  �أن  للنظر 

رقم 8. وهذ� بدوره يوؤكد ح�صور عمارة قبة �ل�صخرة يف �لعامل �الإ�صالمي �أي�صاً.

�ل�صخرة،  لقبة  �لب�رشية  �ل�صخ�صية  تعزيز  يف  �صاعدت  �لتي  �ملعمارية  �حللول  ومن 

�ملربع  يف  كما  قاطع  ب�صكل  نهايتيه  و�صوح  عدم  مز�ياه  من  �لذي  �ملثمن،  �ل�صكل 

حركة  مع  ح�صوره  فيتو�ىل  �لب�رش،  �جته  كيفما  ح�صوره  يتلم�ض  فالناظر  و�مل�صتطيل، 

�لناظر �إليه، فتبقى �ل�صخ�صية �لب�رشية )�ل�صكل( ملبنى قبة �ل�صخرة ماثلة للناظرين �إليها 
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�إليها، �الأمر �لذي يقوي ح�صورها وييزها عن �صائر مباين  دون �نقطاع حتى �لولوج 

�إبد�عي بكل �ملعايري، وز�د  �ل�صكل �ملثمن عمل  �ملدينة ويوؤكد هويتها �ملعمارية. فاختيار 

يف �إبد�عه �ن�صيابه �إىل �أعلى ب�صكل خمروطي لي�صكل فوق م�صاحة �ل�صخرة د�ئرة تعلوها 

رقبة �لقبة، ثم �لقبة �لتي تت�صامى �إىل �أعلى فت�صيق رويد�ً رويد�ً وبالتدريج، حتى تنهي 

بذلك  فتكتمل  و�مل�صلمني.  �الإ�صالم  رمز  �لهالل  يعلوه  مدبب،  ب�صكل  بالف�صاء  حتيزها 

م�صتوى  على  �صو�ء  متناهية  بدقة  هند�صياً  �ملدرو�صة  �لب�رشية  �ل�صخرة  قبة  �صخ�صية 

�لتدرج �ل�صكلي لعنا�رش �ملبنى �أم على م�صتوى �لن�صب �ملتنا�صقة طوالً وعر�صاً و�رتفاعاً 

عاٍل،  وجمايل  ر�ٍق  فني  بح�ض  معمارية  معاجلات  عن  عبت  �لهند�صية  �ملعاجلة  وهذه 

�أ�صفرت بدورها عن �إنتاج عمل معماري )مبنى( �إبد�عي يف غاية �لروعة و�جلمال.

وتو��صلت �ملعاجلات �ملعمارية يف �أعمال �لك�صوة �خلارجية للمبنى لتزيد من روعته 

�لتفا�صيل  با�صتعمال  ب�رشياً  �خلارجية  �لك�صوة  توظيف  �إىل  �ملعمار  فلجاأ  وجماله، 

�ملعمارية و�لزخارف و�الألو�ن. فا�صتعمل �لرخام �ملائل �إىل �لبيا�ض يف �أ�صفل �ملبنى، وعمد 

لت�صهيل  �الأ�صود  �لرخام  با�صتخد�م  �حلجم  �لكبرية  �لهند�صية  �لزخارف  ��صتعمال  �إىل 

ك�صاها  �لتي  �ملبنى  من  �لعليا  �الأجز�ء  �إىل  منها  �النتقال  عملية  وت�رشيع  �إدر�كها  عملية 

�لتفا�صيل  و�لدقيقة  �حلجم  �ل�صغرية  �ملتنوعة،  �لهند�صية  بزخارفه  �لقي�صاين  بالبالط 

و�ملتعددة �الألو�ن حتى و�إن غلب عليها �للون �الأزرق.

تعزيز  �إىل  و�الألو�ن؛  �لزخارف  يف  و�لتباين  �ملو�د  يف  �لتنوع  هذ�  من  �ملعمار  وهدف 

�ملنظومة �جلمالية للمبنى �لتي تّوجها باللون �لذهبي �لب�ق للقبة نف�صها من ناحية، و�إىل 

ت�رشيع عملية �الإدر�ك �جلمعي للمبنى لتت�صاوق مع �لتدرج �ل�صكلي و�لن�صب �ملتنا�صقة 

�لقبة ب�صكل موحد  �إليهـا �صـابقــاً. فتتم عملية �الإدر�ك �جلمعي ملبنى  �أ�رشنا  �لتي  للمبنى 

و�رشيع ودون فو�رق ذهنية تعمل على جتزئة �الإدر�ك باالنتقال من عن�رش �إىل عن�رش 

�حلقيقية،  بحالته  �أي  عليه،  هو  مبا  �جل�صم  �إظهار  �الأبي�ض  �للون  خ�صائ�ض  فمن  �آخر. 

فثبت به �ملعمار �ل�صكل �ملثمن على م�صتوى �الأر�ض، وعمد �إىل توظيف �للون �الأزرق يف 

�أعلى �ل�صكل �ملثمن ليتكامل مع �لف�صاء �لب�رشي للمبنى، ثم نّوع �الألو�ن يف قطع �لزجاج 

بذلك  لي�صهل  �لقبة  رقبة  على  بانتظام  �ملوزعة  )�ل�صبابيك(  �ل�صم�صيات  بج�ض  �ملع�صق 

عملية �النتقال من �ل�صكل �ملثمن �إىل �لقبة �لتي �أنهى بها منظومة �ملو�د و�الألو�ن بالذهب 

لت�صبح  بالف�صاء؛  حتيزها  وعزز  �لب�رشية،  �صخ�صيتها  بذلك  فاأكد  و�لب�ق،  �لالمع 

�لعن�رش �ملعماري �الأقوى ح�صور�ً يف �لن�صيج �ملعماري للمدينة.
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عر�صنا فيما �صبق للمز�يا �لدينية و�ملكانية و�ملعمارية و�جلمالية و�الإتقانية �لهند�صية، 

ون�صيف �إليها هنا �أن لقبة �ل�صخرة �صقفاً مزدوجاً وبينهما فر�غ، وهو ثاين �صقف مزدوج 

�أما  �إن�صائي  �مل�رشفة. و�ل�صقف �خلارجي هو �صقف  للكعبة  �الأول فكان  �أما  �الإ�صالم،  يف 

�ملبنى  �صطح  لتزيني  وي�صتعمل  �لعرية،  بال�صقف  �حلا�رش  ع�رشنا  يف  فيعرف  �لد�خلي 

�لد�خلي، ولهذ� �ل�صبب ��صتعمل �ل�صقف �لد�خلي يف �لكعبة وقبة �ل�صخرة �مل�رشفتني.

ومقاومة  و�مليكانيك  �لكهرباء  متديد�ت  �أعمال  يف  حالياً  فا�صتغل  �لد�خلي  �لفر�غ  �أما 

�حلريق وقد مّت ��صتغالله يف قبة �ل�صخرة لهذه �لغاية يف �أعمال �لرتميم �الأخرية �ملعروفة 

باالإعمار �لها�صمي، ف�صاعد هذ� �لفر�غ يف �إخفاء متديد�ت �لتقنيات �مل�صتجدة حلماية مبنى 

قبة �ل�صخرة.

بناء معماري  �أقدم  �ل�صخرة هي  باأن قبة  �أن ننوه هنا  �لتاريخية فيكفي  �أما مز�ياها 

بقي على حالته �الأ�صلية يف �الإ�صالم؛ فال�صكل �ملعماري بقي كما هو ولكن �ختلفت �أعمال 

�أو نق�صان.  �أو زيادة  �أي تغيري  �أما عنا�رش �ملبنى فلم يطر�أ عليها  �لك�صوة ومو�د �لبناء، 

�أقدم من قبة  �مل�رشفة هي  �لكعبة  باأن  �لذهن  �إىل  �أي تناق�ض قد يتبادر  �إجالء  وحتى يتم 

�ل�صخرة فهذ� �صحيح، �إال �أن �لكعبة �مل�رشفة بنيت قبل �الإ�صالم �أما قبة �ل�صخرة فبنيت 

يف �الإ�صالم. و�أما �مل�صجد �لنبوي و�حلرم �ملكي فلم تكتمل �صخ�صيتهما �لب�رشية �إال بعد 

�لب�رشية، بفرتة زمنية طويلة، وحتديد�ً يف عهد  �ل�صخ�صية  �ملكتملة  �ل�صخرة،  بناء قبة 

�خلليفة �لعبا�صي �ملهدي، ناهيك عن �أنها �أوىل �لقبلتني و�جلزء �الأقدم من ثالث �حلرمني 

�ل�رشيفني.

�لقد�صي  باحلرم  ممثالً  �الإ�صالمي  و�ملعماري  �لعمر�ين  �حل�صور  �صبق  فيما  بيّنا 

على  وركزنا  �ل�صخرة،  وقبة  �لقبلي(  )�جلامع  �الأق�صى  �مل�صجد  �لرئي�صيني  ومبنييه 

�لطاغية  �لب�رشية  ب�صخ�صيتها  �لفر�غ  يف  وحتيزها  �ل�صخرة  لقبة  �جلمالية  �ملنظومة 

ثقالً  يثل  �لذي  �لتقليدي،  للمركز  �ملعماري  �لن�صيج  مفرد�ت  جميع  على  و�صيطرتها 

نف�صياً وعبئاً عاطفياً على �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي، �لذي يرى فيها عائقاً مادياً معمارياً 

مبطالبات  وعززها  و�لدعاوى،  باملز�عم  بد�أها  �لتي  �ملدينة  تهويد  يف  خططه  �أمام  ودينياً 

�إىل مطالبات  لنو�ياه �مل�صتقبلية بهدمها و�إز�لتها، و�صنعر�ض فيما يلي  �مل�صاركة، متهيد�ً 

ومقرتحات �لكيان �ل�صهيوين يف �حلرم �لقد�صي.



141

القد�س: العمارة والهوية

مطالبات ومقرتحات الكيان ال�شهيوين املعمارية والعمرانية:

تقوم �ملطالبات �ل�صهيونية �ليهودية على مبد�أ “�كذب ودع غريك ينفي”، وبني �لكذب 

عجز  �أو  بها  ت�صليم  �إما  يف�رش  و�إهمالها  بها  �عرت�ف  فمناق�صتها  و�قعة،  تت�صكل  و�لنفي 

�ل�صهيوين  �ل�صهيوين. فالكذب  �لكيان  �مل�صتفيد هو  عن دح�صها، ويف كل �حلاالت فاإن 

بوجود ح�صور معماري له د�خل �ملركز �لتقليدي مل ي�صفر عن حتقيق �أي نتيجة �إيجابية، 

طرق  يف  مزوي  مكان  وهي  �لب�ق،  م�صاحة  يف  له  ح�صور  حتقيق  يف  فنجح  عمر�نياً  �أما 

�ملدينة �الجتماعية و�لثقافية  الأن�صطة �صكان  �لتقليدي وال ي�صكل مركز�ً ح�رشياً  �ملركز 

و�لتجارية، بل يقت�رش على ممار�صة ن�صاط ديني يهودي حمدود.

�أما مدنياً فقد ��صتطاع حتقيق ح�صور معماري وعمر�ين د�خل �ملركز �لتقليدي يتمثل 

)حارة  �جلنوبي  �الإ�صالمي  �حلي  �أنقا�ض  على  �أقيم  �لذي  �ليهودي،  باحلي  ي�صمى  فيما 

�ملغاربة وحارة �ل�رشف وجو�رهما( وباالإ�صافة �إىل ح�صوره �لب�رشي �ملغاير لل�صخ�صية 

�لب�رشية لكامل �ملركز �لتقليدي فاإنه �أي�صاً يفتقر �إىل وجود مفرد�ت معمارية دينية كقبة 

�ل�صخرة وكني�صة �لقيامة، حيث تتمتع �الأوىل ب�صخ�صية ب�رشية طاغية وم�صيطرة على 

جميع مفرد�ت �لن�صيج �ملعماري للمدينة �إ�صافة �إىل قيمتها �لتاريخية ورمزيتها �لدينية، 

حفيظة  تثري  م�صيحية  دينية  ورمزية  بقيمة  �لقيامة،  كني�صة  �أي  �لثانية،  تتمتع  بينما 

�ليهود، وتذكرهم بوطاأة �لتاريخ �لذي عانو� منه منذ تن�صري �لقد�ض يف بد�ية �لقرن �لر�بع 

�مليالدي وحتى �حتاللهم للقد�ض �صنة 1967.

�لن�صاط  بوؤرتي  ي�صكالن  �لقيامة،  وكني�صة  ككل  �الأق�صى  �مل�صجد  �ملبنيني؛  �أن  كما 

�ليهودية.  �جلماعات  منها  �مل�صتثنى  �ملدينة  يف  و�لتجاري  و�لثقايف  و�الجتماعي  �لديني 

�ألف �صخ�ض،   300-250 �مل�صلمني ما بني  �لتقليدي من  �ملركز  يتو�فد على  فيوم �جلمعة 

�إقليم  وهذ� �لعدد ي�صاوي تقريباً عدد �مل�صتوطنني �ليهود يف �لقد�ض �لكبى، بل حتى يف 

باأعد�د ب�صيطة يوم �الأحد، وكذلك  و�إن كان  �لقد�ض. بينما جند ح�صور�ً م�صيحياً مميز�ً 

ع�رش يوم �جلمعة؛ ملمار�صة تقليد �ل�صري يف درب �الآالم �لذي ينتهي يف كني�صة �لقيامة.

فاملركز �لتقليدي �إذن بن�صيجه �ملعماري يثل �لهوية �ملعمارية للقد�ض �لكبى بعمارته 

�إىل ح�صور  �لتاريخية، ويفتقر  �الأقوى ح�صور�ً، و�مل�صيحية بقيمتها  �الإ�صالمية  �لدينية 

�ملز�عم و�لدعاوى  �إىل �ختالق  �لكيان �الإ�رش�ئيلي  �لذي دفع  عمارة دينية يهودية، �الأمر 

�الإ�صالمي  �ملعماري  �حل�صور  يز�حم  له  وعمر�ين  معماري  مادي  ح�صور  لتحقيق 
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�ملعماري  �حل�صور  على  �النق�صا�ض  ثم  ثانية،  كمرحلة  حمله  ليحل  ثم  �أوىل،  كمرحلة 

�مل�صيحي كمرحلة �أخرية، جنملها فيما يلي: 

�الدعاء باأن �لهيكل �ملزعوم كان مقاماً يف �حلرم �لقد�صي، وقد حددت �الأماكن �لتي   .1

�لزعم  هذ�  على  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  و�أ�ص�ض  عليها،  مقاماً  كان  �أنه  زعمو� 

�ملطالب �لتالية: 

 ،9 رقم  �ل�صورة  يف  كما  �لتقليدي،  �ملركز  خارج  �ل�صخرة  قبة  بنقل  �ملطالبة  �أ. 

الإقامة هيكلهم �ملزعوم مكانها. 

مدينة  �إىل  �أو   2 رقم  �ل�صورة  يف  كما  عكا  مدينة  �إىل  �ل�صخرة  قبة  نقل  �قرت�ح  ب. 

نابل�ض كما يف �ل�صورة رقم 3.

�ملطالبة باإقامة هيكلهم �ملزعوم �أ�صفل �حلرم �لقد�صي.  ج. 

�قرت�ح بناء �لهيكل �ملزعوم يف �صاحة �لب�ق.  د. 

وقد  �ملزعوم،  لهيكلهم  �لغربي  �حلائط  من  جزء  هو  �لب�ق  حائط  باأن  �الدعاء   .2

جنحو� يف �إن�صاء ف�صاء ح�رشي حقق ح�صور�ً عمر�نياً لهم مقابل حائط �لب�ق، 

ويار�صون فيه �صلو�تهم كما بينّا �صابقاً.

�الدعاء باأن قبة �ل�صخرة هي �لهيكل �ملزعوم، وقد تبنت �لكني�صة �لكاثوليكية هذ�   .3

�الدعاء وحولت قبة �ل�صخرة �إىل كني�صة با�صم هيكل �صليمان كما بيّنا �صابقاً، ومّت 

، كما يف �ل�صورتني رقم 10-�أ 
36

��صتعمالها كرمز و�صعار يهودي عند يهود �لبندقية

ورقم 10-ب.

�ملطالبة مبا ي�صمى “باحلو�ض �لديني �أو �حلو�ض �ملقد�ض �أو �حلو�ض �لتاريخي”،   .4

وقد عر�صنا لهذ� �ملطلب �صابقاً. 

ثالثة  �إىل  و�حد  مربع  كيلومرت  من  �لتقليدي  �ملركز  م�صاحة  بتو�صعة  �ملطالبة   .5

كيلومرت�ت مربعة لي�صمل ما ي�صمى باحلو�ض �لديني. 

هذه �إذن جممل �لدعاوى و�ملطالبات �لتي يتبناها �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي ملز�حمة 

�حل�صور �ملعماري �الإ�صالمي �لديني كمرحلة �أوىل متهيد�ً الإز�حته وهدمه كلياً، ليتفرغ 

بعدها للتخل�ض من �حل�صور �ملعماري �مل�صيحي، خا�صة كني�صة �لقيامة وطريق �الآالم، 

من  �لتخل�ض  �أما  �لثاين.  �ملحور  يف  �صابقاً  بيّنا  كما  فيه  خمططه  بتنفيذ  فعالً  بد�أ  �لذي 
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�حل�صور �ملعماري �لديني �مل�صيحي �لكائن على جبل �لزيتون �رشقي �ملركز �لتقليدي فهو 

�أمر حتمي �أو حت�صيل حا�صل كما يبدو، الأنه يتعار�ض مع طق�صي �لعبادة �لرئي�صيني يف 

�لدين �ليهودي كما بينّا �صابقاً. 

ح�صوره  فر�ض  يحاول  �ل�صهيوين  �لكيان  فاإن  �أي�صاً  و�ملطالبات  �ملز�عم  وبهذه 

�ملعماري بني مفرد�ت �لن�صيج �ملعماري للمركز �لتقليدي، وب�صفة خا�صة د�خل �مل�صجد 

�الأظهر  �ل�صخرة، هي  قبة  �ملعمارية، وحتديد�ً  �لقد�صي( الأن عنا�رشه  �الأق�صى )�حلرم 

ح�صور�ً و�الأقوى تعبري�ً عن �لهوية �ملعمارية �لعربية �الإ�صالمية للمركز �لتقليدي ملدينة 

�لتي تتمتع بها قبة �ل�صخرة �مل�رشفة و�مل�صجد �الأق�صى  �لب�رشية  �لقد�ض. فال�صخ�صية 

�أخرى )مبنى  تتوفر الأي مفردة معمارية  �لتقليدي ال  للمركز  �لب�رشي  �لف�صاء  ككل يف 

�آخر( يف �لن�صيج �ملعماري لهذ� �ملركز، مبا فيها كني�صة �لقيامة بالرغم من قيمتها �لدينية 

و�لتاريخية، وذلك الأن �صخ�صيتها �لب�رشية غري م�صتقلة، الت�صالها و�ندماجها مع باقي 

مفرد�ت �لن�صيج �ملعماري �ملحيطة بها، �لذي �أفقدها ف�صاءها �لب�رشي �لذي تت�صكل فيه 

�ل�صخ�صية �لب�رشية ومن ثم �لهوية �ملعمارية.

�ل�صخرة  قبة  بنقل  �ملطالبة  �إىل  عمد  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  فاإن  �ل�صبب  ولهذ� 

لتعذر  ونظر�ً  �أخرى.  تارة  �لكبى  �لقد�ض  خارج  و�إىل  تارة،  �لتقليدي  �ملركز  خارج  �إىل 

باملطالبة  �صو�ء  �لب�رشي،  �لف�صاء  يف  مز�حمتها  على  جلاأ  �لتطبيق،  عن  �ملطلبني  هذين 

�لب�رشي  �إىل حتجيم ف�صائه  �أم باقرت�ح م�صاريع حول �حلرم تهدف  مب�صاركة باحلرم 

�لب�رشية  �صخ�صيتها  �أي�صاً  �ل�صخرة  قبة  تفقد  ثم  ومن  �لب�رشية،  �صخ�صيته  ليفقد 

رويد�ً رويد�ً حتى تتمتع بقيمة دينية وتاريخية فقط، وينح�رش دورها يف ت�صكيل �لهوية 

�ملعمارية �لعربية �الإ�صالمية، ويفقد �ملركز �لتقليدي قيمته �ملمثلة باملباين �لدينية وب�صفة 

خا�صة �حلرم �لقد�صي وجوهرته بل جوهرة �لقد�ض، قبة �ل�صخرة �مل�رشفة ب�صخ�صيتها 

هذه  يف  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  �إليه  يهدف  ما  وهذ�  و�مل�صيطرة.  �لطاغية  �لب�رشية 

�ملرحلة حتى يهياأ �لظروف لهدم كل رموز �ملركز �لتقليدي �لدينية �الإ�صالمية و�مل�صيحية.
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خامتة:

عر�ض هذ� �لف�صل ملحاوالت �لكيان �ل�صهيوين تهويد �ملركز �لتقليدي ملدينة �لقد�ض 

�صمن ثالثة حماور. عر�ض �ملحور �الأول لدعاوى �لكيان �ل�صهيوين ومز�عمه �خلال�صة 

�لق�صاء  يف  ومر�ميها  غايتها  وبني  �لتقليدي،  �ملركز  يف  و�لعمر�ين  �ملعماري  بح�صورهم 

خالل  من  �لقد�ض،  ملدينة  �لتقليدي  للمركز  �الإ�صالمية  �لعربية  �ملعمارية  �لهوية  على 

طرح ح�صورهم �ملعماري فيه ملز�حمة �حل�صورين �الإ�صالمي و�مل�صيحي كمرحلة �أوىل 

متهد لهدم رموز هذ� �حل�صور �ملمثلة بامل�صجد �الأق�صى وكني�صة �لقيامة وطريق �الآالم 

و�لكنائ�ض �ملقامة على جبل �لزيتون �رشقي �ملركز �لتقليدي. 

�مل�صيحي،  �لديني  �ملعماري  بالوجود  �ليهودي  �لت�صكيك  �لثاين  �ملحور  تناول  ثم 

وغايات  مر�مي  �ملحور  وبنّي  �الآالم،  وطريق  �لقيامة  كني�صة  مبوقع  يتعلق  فيما  خا�صة 

�لكيان �ل�صهيوين �ليهودي من هذ� �لت�صكيك �ملتمثل بهدم و�إز�لة رموز �لديانة �مل�صيحية 

�إال متهيد ملعركة قادمة مع  �أن هذ� �لت�صكيك ما هو  �أظهر  من د�خل �ملركز �لتقليدي. كما 

�لوجود �مل�صيحي برمته ولي�ض �ملادي �ملعماري فقط، و�أن هذه �ملعركة �لقادمة وقوعها 

مرهون بنتائج �ملعركة �لد�ئرة حالياً مع �لوجود �الإ�صالمي برمته؛ �ملعماري و�لب�رشي. 

�الإ�صالمي،  �ملتعلق بال�رش�ع مع �حل�صور �ملعماري  �لثالث �جلزء  ثم عر�ض �ملحور 

فبنّي كيف بد�أ هذ� �ل�رش�ع بالت�صكيك باحل�صور �لعمر�ين و�ملعماري �الإ�صالمي، وكيف 

جانب  �إىل  �ملعماري  �ليهودي  بالوجود  باالعرت�ف  �ملطالبات  �إىل  �لت�صكيك  هذ�  �نتهى 

�حل�صور �ملعماري �الإ�صالمي. و�أظهر �أن �لت�صكيك بد�أ باالدعاء يف �لقرن �لثامن �مليالدي 

�لتا�صع  �لقرن  يف  �أ�صاعو�  كيف  �ملحور  حتدث  كما  �ملبكى.  حائط  هو  �لب�ق  حائط  �أن 

�مليالدي �أن قبة �ل�صخرة هي �لهيكل �ملزعوم، وكيف حول �ل�صليبيون قبة �ل�صخرة �إىل 

كني�صة �أ�صموها هيكل �صليمان، وبنّي كيف تبنى يهود �لبندقية قبة �ل�صخرة �صعار�ً لهم. 

وف�صائه  �لدينية  برمزيته  �لطاغي  وح�صوره  �الأق�صى  �مل�صجد  عن  �حلديث  مّت  ثم 

�ملتعددة  �مل�رشفة ومز�ياها  �ل�صخرة  لقبة  ثم جاء تف�صيل  �ملركزيني،  �لب�رشي ومبنييه 

وكيف  �لتقليدي،  للمركز  �ملعماري  �لن�صيج  كامل  على  �لطاغية  �لب�رشية  و�صخ�صيتها 

ملدينة  �لتقليدي  للمركز  �الإ�صالمية  �لعربية  �ملعمارية  �لهوية  �ل�صخ�صية  بهذه  �صكلت 

�لقد�ض وللمدينة بكاملها. 
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وكيف  �لقد�صي،  �حلرم  يف  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  ملطالبات  �لف�صل  عر�ض  ثم 

�نتقل من مرحلة �لت�صكيك �إىل مرحلة �ملطالبات �لتي يهدف من خاللها مز�حمة �حل�صور 

ذلك  بعد  ليتفرغ  وهدمه  عليه  للق�صاء  متهيد�ً  �لقد�صي  �حلرم  يف  �الإ�صالمي  �ملعماري 

ملعركته مع �حل�صور �ملعماري �مل�صيحي. 

ويف عر�ض لهذ� �لف�صل خرج �لباحث بتو�صية مفادها �أن �لوجود �مل�صيحي �لب�رشي 

وح�صوره  �لب�رشي  �الإ�صالمي  بالوجود  �لقد�ض  يف  مرهون  بقاوؤه  �ملعماري  وح�صوره 

�ملعماري، الأنه هو �ل�صمان منذ �لعهدة �لعمرية. وعليه، فاإن ت�صامن �مل�صيحيني �لعرب 

)لي�ض يف �لقد�ض فقط بل يف �لعامل �لعربي كله( هو �لعامل �الأقوى يف �إف�صال خطط �لكيان 

�ل�صهيوين بتهويد �لقد�ض، وهذ� ما نرى بو�دره بني �مل�صيحيني و�مل�صلمني �ملقد�صيني. 
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املالحق

املخطط رقم 1*

“الأ�شوار الثالثة ليبو�س )اأور�شليم( واحلو�س الديني”

�لكيان �ل�صهيوين  �لتي يوؤ�ص�ض عليها  �ليهودية،  �لكتابية  هذ� �ملخطط ح�صب �ملز�عم 

مطالبته بتو�صعة �ملركز �لتقليدي لي�صبح مب�صاحة ثالثة كيلومرت�ت مربعة لت�صمل حي 

يبو�ض  مدينة  موقع  يف  )�صلو�ن(  �صلو�م  بركة  حو�يل  �ملخطط  جنوب  �أق�صى  يف  �لب�صتان 

يظهر  كما  �لغربي.  �جلنوب  يف  �صهيون  جبل  وكذلك  و�الآثارية،  �لكتابية  �ملز�عم  ح�صب 

و�دي �لقدرون )جهنم( �رشقي �ملخطط وو�دي �لربابة غربيه، و�لو�ديان ي�صكالن ح�صب 

�ملزعوم،  �لديني  �حلو�ض  من  و�لغربي  �ل�رشقي  �جلز�أين  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لزعم 

�ملو�صع، من خالل  �ملركز  )�أثري( يهودي د�خل  و�ملق�صود به حتقيق ح�صور معماري 

بع�ض �لقبور �الأثرية �ملوجودة يف و�دي �لقدرون و�لتي ال �صلة لها باليهود.

* يالحظ موقع كني�صة �لقيامة خارج �ل�صور �لثاين ح�صب ر�أي �لكني�صة �لكاثوليكية يف �لرد على �لدعاوى �ليهودية 

و�لبوت�صتنتية. نقالً عن م�صادر متعددة.
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املخطط رقم 2

ق�شم من احلي الإ�شالمي ال�شمايل - خريطة الكولونيل الربيطاين ويل�شون

 Wilson Map )1864-1865(

�الإ�صالمي  �حلي  يف  �الأوروبية  �مل�صيحية  �الخرت�قات  �ملخطط  هذ�  يو�صح 

طريق  وهو  �لقدمي،  �ل�رش�ي  لطريق  �مل�صتحدث  �ال�صم  �ملخطط  يف  ويظهر  �ل�صمايل، 

 TARIK AS-SARAI أ�صفل ��صم �لطريق �لر�صمي �لقدمي� VIA DOLOROSA الآالم�

.Austrian Hospice كما يظهر يف �ملخطط �لنزل �لنم�صاوي ،AL-KADIM
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املخطط رقم 3

م�شار طريق ال�رصاي القدمي )طريق الآلم امل�شتحدث(

�الأرقام من 1-9 ت�صري �إىل �لكنائ�ض �مل�صيحية �لكاثوليكية �لتي ي�صكك �ليهود يف �صحة 

موقعها، و�لرقم 14 ي�صري �إىل كني�صة �لقيامة و�ملو�قع �خلم�صة �لباقية من �لطريق وهي 

 3 بد�خلها. وقد بد�أ �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي توزيع �إخطار�ت �لهدم على �ملوقع رقم 

كما هو مبني باملنت.
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�شورة رقم 1

قبة ال�شخرة امل�رصفة ب�شخ�شيتها الب�رصية الطاغية )من ال�رصق(، 

ويظهر الن�شيج املعماري للمركز التقليدي.
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�شورة رقم 2

مقرتح نقل قبة ال�شخرة اإىل مدينة عكا يف فل�شطني املحتلة

)From the Next Jerusalem(
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�شورة رقم 3

مقرتح نقل قبة ال�شخرة اإىل مدينة نابل�س يف ال�شفة الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967

)From the Next Jerusalem(

�شورة رقم 4

مقرتح نقل حائط الرباق اإىل مدينة �شفد يف فل�شطني املحتلة 1948

)From the Next Jerusalem(
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�شورة رقم 5

املدينة املثالية يف اأوروبا، ويظهر بها �شكل قبة ال�شخرة املقلد. 

P1470 Piero della Francesca بيريو ديال فران�شي�شكا

)From real & Ideal Jerusalem(

�شورة رقم 6

املدينة املثالية يف اأوروبا، ويظهر بها �شكل قبة ال�شخرة املقلد يف و�شع مركزي.

معماري جمهول – القرن 15 ميالدي

)From real & Ideal Jerusalem(
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�شورة رقم 7

مدخل تاج حمل املقنطر، حيث تعمل القناطر على توجيه الب�رص باجتاه املبنى،

وهو اقتبا�س مطور عن قناطر قبة ال�شخرة.

)ت�شوير الكاتب(

�شورة رقم 8

�رصيح �شكندر لودي Sikandar Lodi �شنة 1518

دلهي - الهند

)From The Architecture of India(



154

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

�شورة رقم 9

مقرتح نقل قبة ال�شخرة من املركز التقليدي اإىل غرب القد�س

)نقالً عن جوهرة القد�س – د. اإبراهيم الفني(
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�شورة رقم 10-اأ

قبة ال�شخرة باعتبارها الهيكل املزعوم 

�شعار من�شورات دار جو�شتنياين اليهودية يف مدينة البندقية – اإيطاليا 1552-1545

)ترجمة الكتابات العربية هو: “املجد لهذا البيت الأخري”( 

)From Real & Ideal Jerusalem(
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�شورة رقم 10-ب

قبة ال�شخرة باعتبارها الهيكل املزعوم 

غالف كتاب امل�شناة ملو�شى بن ميمون

من�شورات دار جو�شتنياين اليهودية يف مدينة البندقية – اإيطاليا 1551-1550

)ترجمة الكتابات العربية هو: “املجد لهذا البيت الأخري”( 

)From Real & Ideal Jerusalem(
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احلفـاظ علـى الـدور الثقافـي واحل�شـاري

د. حممد عي�شى �شاحلية

مقدمة:

مبحكم  مباركة  مقد�صة  �جلذور،  عميقة  �أ�صيلة،  �الإ�صالمية  �لعقيدة  يف  �لقد�ض  مكانة 

�آيات �لتنزيل: :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ 

 ،)1 �آية  �الإ�رش�ء:  )�صورة   Zٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 
ما كانت �لقد�ض عا�صمة لدولة كبرية وال كانت مركز�ً جتارياً �أو �صناعياً �أو زر�عياً، وال 

قدَّ�صة، جليلة �لقدر عند �مل�صلمني و�مل�صيحيني  ا مدينة ممُ ذ�ت موقع ��صرت�تيجي مهم، و�إمنَّ

و�لزو�ر  �حلجاج  ومق�صد  �لدنيا،  �أنحاء  كل  يف  �ملاليني  مئات  �أفئدة  ومهوى  و�ليهود، 

 .
1
و�ل�صائحني من �أتباع �لديانات �لثالثة، �الإ�صالم و�مل�صيحية و�ليهودية

�لقبلتني  �أوىل  �الأق�صى،  �مل�صلمني من م�صجدها  �ملدينة و�أكنافها م�صتمدة عند  قد�صية 

وثالث �حلرمني �ل�رشيفني وم�رشى ر�صول �هلل حممد، �صلى �هلل عليه و�صلم. ومن �لبكة 

�لتي �أنعم �هلل بها على كل ذرة من تر�بها، وعلى كل �أكنافها، وكانت وال ز�لت �أر�ض رباط 

ن�رش  يف  ودورها  �لثقايف،  تر�ثها  وللمدينة  �ل�صاعة.  يوم  �لنا�ض،  �هلل  يبعث  حتى  وجهاد 

�أو  لعدو�ن  تعرَّ�صت  ما  و�إذ�  معروف.  م�صهور  متميز  و�لعقلية،  �لنقلية  �لدينية؛  �لعلوم 

�إال �جلهاد  �لعربي و�الإ�صالمي، ال يخرجه من ر�صف قيوده  للفكر  �أزمة  �أطماع �صكلت 

وثقافة �جلهاد، فهي �لذ�كرة �حلية للم�صلمني.

دور العثمانيني يف احلفاظ على هوية مدينة القد�س 

وتراثها احل�شاري والثقايف:

�لعثماين  �ل�صلطان �صليم  1516/12/8م، قام  �ملو�فق  922هـ  �لقعدة  �لر�بع من ذي  يف 

�ملتوفى �صنة 926هـ/1520م، وهو يف طريقه �إىل م�رش، بزيارٍة �إىل �لقد�ض، مع �أنها مل تكن 

على �لطريق �لرئي�صي للجي�ض �لعثماين، حيث �أمَّ �الأماكن �ملقد�صة يف �ملدينة، وز�ر مقامات 

�الأنبياء. وكان �لعلماء و�ل�صيوخ و�الأعيان قد تقاطرو� ال�صتقباله من كافة �أنحاء فل�صطني: 

�مل�صجد  مفاتيح  �صليم  �ل�صلطان  وت�صلم  وغريها،  و�خلليل،  و�صفد،  ونابل�ض،  �لقد�ض، 
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�الأق�صى، و�أعلن عن �بتهاجه و�صكره هلل تعاىل لدخول �أوىل �لقبلتني يف ملكه، و�أمر بتوزيع 

�لهد�يا و�لعطايا على �لوجهاء و�الأعيان و�ل�صيوخ و�لعلماء و�أعفاهم من �ل�رش�ئب، ثم �أنعم 

على �أخف�ض ز�ده، �صيخ �لطائفة �ملولوية �ل�صوفية مببلغ 500 �أقجة، يتناولها �صهرياً من 

، وكان �صالطني بني عثمان يدعمون �لطريقة �ملولوية �ملن�صوبة جلالل 
2
�ل�رشة �ل�صلطانية

يف  تكاياهم  و�نت�رشت  ودينية،  و�جتماعية  �صيا�صية  باأهمية  حظيت  �لتي  �لرومي،  �لدين 

بالد �آ�صيا �ل�صغرى وفار�ض وم�رش وبالد �ل�صام منذ عهد �ل�صالجقة، وكانت لهم مكانة يف 

مدينة �لقد�ض. ويذكر �أوليا جلبي Evliya Tschelebi �أن عدد�ً كبري�ً من �الأعيان و�لعلماء 

و�لرجال �لذين ينتمون �إىل �لطريقة �ملولوية، كان يتقا�صى �لو�حد منهم 500 �أقجة �صهرياً 

�الأعلى  �ملر�صد  هي  �الإ�صالمية  فالقيم   ،
3
�لعثمانية �ل�صلطانية  )�ل�رشة(  �ل�صدقات  من 

لكافة �صالطني بني عثمان. وكانت مدينة �لقد�ض هي �ملدينة �ملقد�صة �لوحيدة �لتي ز�رها 

�ل�صلطان �صليم، �إذ مل يت�صن له زيارة مكة و�ملدينة، و�أم�صى يف �لقد�ض �أياماً متعبد�ً وز�ئر�ً 

ومهاجمة  عليهم  �الأعر�ب  ت�صلُّط  من  �صكو�هم  �الأهايل  خاللها  نقل  �ملقد�صة،  الأماكنها 

.
4
مدينتهم، وفقد�ن �الأمن، و�صح �ملياه يف �ملدينة، وقلة مو�ردها �القت�صادية

منذ ذلك �لزمن 4 ذي �حلجة 922 وحتى 3 ربيع �الأول 1336هـ �ملو�فق 1516/12/8–

�أ�صبحت �الأماكن �ملقد�صة �الإ�صالمية يف مكة  402 من �الأعو�م،  1917/12/9م، �أي خالل 

يف  �الأماكن  تلك  �إىل  �حلج  طريق  وغدت  �لعثمانية،  �لدولة  والية  حتت  و�لقد�ض  و�ملدينة 

عهدتها، و�أ�صبح �لعثمانيون �ملد�فعني �لرئي�صيني عن �الإ�صالم، وخا�صًة بعد �نت�صارهم 

يف معركة مرج د�بق 922هـ/1516م، �لتي فتحت لهم �لطريق لل�صيطرة على بالد �ل�صام، 

وموقعة �لريد�نية 923هـ/1517م، �لتي فتحت لهم �لطريق لل�صيطرة على م�رش، و�إنهاء 

دولة �ملماليك وور�ثة �أمالكها مبا يف ذلك �حلجاز.

و�خلليل،  و�لقد�ض  و�ملدينة  مكة  يف  �لدينية  �ملكانة  ذ�ت  �الأماكن  �لعثمانيون  �أوىل  لقد 

. كما �صملت رعايتهم �الأماكن 
5
لَّ �لعناية و�لرعاية ف�صالً عن �لنجف وكربالء و�لكاظمية جمُ

�ملقد�صة الأهل �لذمة؛ �لن�صارى و�ليهود، يف �ملدينة �ملقد�صة. و�أطلق �صالطني بني عثمان 

.
ّد�م مكة و�ملدينة وثالث �حلرمني و�أوىل �لقبلتني”6 على �أنف�صهم “خمُ

كان تر�ث �ملدينة �ملقد�صة �لديني و�لثقايف و�الجتماعي حمور رعاية �لدولة �لعثمانية، 

على  �ملتعاقبة  �الإ�صالمية  �لدول  عن  ورثتها  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  على  �حلفاظ  خالل  من 

�أ�صباب  وتوفري  �ملدينة،  يف  عهودها  طيلة  �ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد  و�إقامة  و�إن�صاء  حكمها، 

�لعي�ض و�لر�حة ملجتمعها، وتطوير �ملدينة وتنميتها. و�صيظهر من خالل �لوثائق �لر�صمية 
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هوية  على  للحفاظ  �لعثمانية  �لدولة  مار�صته  �لذي  �حلر�ض  مدى  �لعثمانية  و�ل�صجالت 

�ملدينة وتر�ثها �حل�صاري و�لثقايف، ومتثل ذلك من خالل �لعديد من �الأعمال و�الإجر�ء�ت 

�لتي قامو� بها يف �ملدينة ومنها: 

1. حترير واإح�شاء واردات وم�شاريف امل�شادر يف مدينة القد�س:

حيث قامت �لدولة �لعثمانية بتحرير و�إح�صاء و�رد�ت وم�صاريف �مل�صادر )�الأقالم( 

حرم  �أوقاف  مثل  �أن�صاأوها،  �لتي  وتلك  )�لقدية(،  �لدينية  �ملوؤ�ص�صات  على  �ملوقوفة 

و�مل�صاجد  �ملغاربة  وجامع  �الأق�صى،  و�مل�صجد  �مل�رشفة،  �هلل  و�صخرة  �لرحمن،  خليل 

�الأخرى، و�أوقاف �الأنبياء مو�صى ويون�ض ولوط، و�لزو�يا و�لتكايا و�خلانقات و�لرتب 

و�لرباطات وغريها. وكذلك �ملوؤ�ص�صات �لثقافية من مد�ر�ض ومكاتب ودور �لقر�آن ودور 

�حلديث، و�ملوؤ�ص�صات �حلرفية، و�لقاعات و�لطو�حني و�الأرحية و�ال�صطبالت، و�الأفر�ن 

و�ملوؤ�ص�صات  و�لبيمار�صتانات  و�مل�صابغ،  و�ملد�بغ  و�مل�صابن  و�حلمامات  و�ملعا�رش، 

�ملحبو�صة  �الأوقاف  و�أي�صاً  �صلطان(.  خا�صكي  )تكية  �لعامرة  �لعمارة  مثل  �الجتماعية 

على �مل�صاكني و�لفقر�ء و�ملت�صوفة �صو�ء كانت قدية موروثة �أم حديثة �أوقفها �صالطني 

بني عثمان �أم موظفي �لدولة �لعثمانية ورجالها من با�صات ودفرتد�ريه و�أمر�ء وزعماء 

وقادة  وق�صاة  و�صيوخ  علماء  من  فيها  و�لقاطنني  �لقد�ض،  �أهل  من  وكذ�  و�صباهية، 

ي�صمل  و�إمنا  و�مل�صلمني،  �الإ�صالمية  �ملوؤ�ص�صات  على  �الإح�صاء  يقت�رش  وال  ع�صكريني. 

�لن�رش�نية  �لدينية  �ملوؤ�ص�صات  على  �ملحبو�صة  و�الأوقاف  �ملدينة  �صكان  من  �لن�صارى 

كالكنائ�ض، وخا�صة كني�صة �لقيامة )قمامة(، وكذلك �الأديرة، مثل دير �لبنات �لكائن ظاهر 

.
7
مدينة �لقد�ض

وما ز�ل �أر�صيف رئا�صة �لوزر�ء باإ�صطنبول و�أر�صيف �لقيود �لقدية باملديرية �لعامة 

وقعت  �لقد�ض  مدينة  و�إح�صاء  بتحرير  �خت�صت  دفاتر  بع�رشة  يحتفظ  باأنقرة  للطابو 

نابل�ض،  فل�صطني:  �ألوية  ولباقي  1222هـ/1807م،  و�صنة  932هـ/1525م  �ل�صنو�ت  بني 

. و�لهدف من �الإح�صاء 
8ً
و�صفد، وغزة وق�صاء �لرملة ونو�حي �لقد�ض و�خلليل، 28 دفرت�

و�إن كان حتديد �ملو�رد و�لنفقات وتدقيقها و�صبطها ومر�قبتها، وجباية و�جب �لدولة 

�صيانة  من  �ملوؤ�ص�صات  مباين  على  باحلفاظ  �الأوىل  بالدرجة  تهتم  فاإنها  منها،  �ل�رشعي 

�إىل  باالإ�صافة  دورها،  وتدعيم  و�إعمارها،  مو�ردها  وتنمية  وجتديد،  و�إ�صالح  وترميم 

توفري �الأ�صباب �ملوؤدية �إىل ��صتمر�رها يف �أد�ء دورها ورعاية �لقائمني على �صوؤونها من 

علماء و�صيوخ وم�رشفني وخد�م وغريهم.
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واإ�شالحها  وترميمها  املدينة  يف  الدينية  املوؤ�ش�شات  مباين  اإعمار   .2

وجتديدها: 

من �ملالحظ �أن كافة �صالطني بني عثمان مل ي�صيِّدو� �أيَّة م�صاجد كبى باأ�صمائهم ال يف 

�لقد�ض وال يف مدن فل�صطني �الأخرى، خالفاً ملا عمَّروه من م�صاجد يف �إ�صطنبول �أو �لبلقان، 

وتر�صيخاً  �مل�رشَّفة،  �ل�صخرة  وقبة  )�لقبلي(  �جلنوبي  مببناه  �الأق�صى  للم�صجد  �إعظاماً 

للهوية �لدينية ملدينة �لقد�ض. 

ويعّد عهد �ل�صلطان �صليمان �لقانوين، �أزهى ع�صور �لدولة �لعثمانية بالن�صبة ملدينة 

�مل�رشفة  �ل�صخرة  قبة  م�صجد  �صملت  و�صاملة  و��صعة  تعمري  باأعمال  قام  فقد  �لقد�ض، 

�لدينية  �لهوية  رموز  من  مهمان  رمز�ن  وهما  �الأق�صى،  للم�صجد  �جلنوبي  و�ملبنى 

للزيارة  �الإ�صالمي  �لعامل  �أنحاء  كافة  من  و�لعباد  �ملوؤمنني  ومق�صد  للمدينة،  �الإ�صالمية 

و�حلج، وبالتايل ��صتمر�رها يف �أد�ء وظائفها �ملختلفة. فقد �أمر �ل�صلطان �صليمان �لقانوين 

باإر�صال �ملهند�ض خوجه �صنان ب�صحبة �لالال م�صطفى با�صا و�لذي نقله من م�رش ملثل 

وظيفته حاكماً على �صورية الإعادة بناء �لقد�ض وتزيني �ل�صخرة �مل�رشفة، وتوىل خوجة 

�لتي  �لفنية  �لعمالة  م�صتخدماً  �لقد�ض،  يف  �لدينية  �ملباين  لكافة  و�لرتميم  �الإعمار  �صنان 

�حلرم  جدر�ن  وعّمر  تبليطها  و�أعاد  �ل�صخرة  قبة  عمارة  فجدد   .
9
م�رش من  �أح�رشها 

و�أبو�به، وجّدد قا�صاين قبة �ل�صل�صلة، و�أن�صاأ م�صجد�ً عند كني�صة �ل�صعود )م�صعد �صيدنا 

عي�صى عليه �ل�صالم( قرب �لطور، وكان �الإعمار ال يقت�رش على �مل�صجد �الأق�صى وقبة 

�ل�صخرة �مل�رشفة، و�إمنا ي�صمل كافة م�صاجد �ملدينة كامل�صجد �لعمري وم�صجد �ملغاربة 

وم�صجد �صالح �لدين وم�صجد �لنبي �صموئيل وم�صجد �ل�صيخ جر�ح وغريها. 

�خلليل  يف  �الإبر�هيمي  و�مل�صجد  �لقد�ض  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  �أوقاف  دفاتر  وتزودنا 

�إعمار  لعمليات  بنماذج تف�صيلية  �ملحا�صبة،  و�لنفقات، وكذلك دفاتر  بالو�رد�ت  �ملتعلقة 

وترميم وجتديد و�إ�صالح �مل�صجد �الأق�صى مبا يف ذلك قبة �ل�صخرة �مل�رشفة عب ع�صور 

�ملقد�صي،  �لعثمانية. وتبنيِّ مدى رعاية كافة �صالطني بني عثمان الإعمار �حلرم  �لدولة 

وتوؤكد جديتهم يف متابعة تنفيذ �أعمال �الإعمار، وتدقيقهم الإجنازه وفق �خلر�ئط �ملعدَّة 

وبكل دقة من قبل �ملعمار با�صي، رئي�ض �ملهند�صني و�لفنيني وهيئة �الإ�رش�ف و�لك�صف. 

�إذ كان يمُعقد جمل�ض �رشعي يف نهاية كل �أ�صبوع للنظر فيما متَّ �إجنازه، و�صبط �لنفقات، 

و�لنقا�صني  و�لبنائني و�حلجارين و�ملبلطني و�ملزخرفني  و�لنجارين  �ملاأموروين  كاأجور 
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�ملح�رشمُ  �ملحا�صبة  دفرت  يف  ل  ويمُ�صجَّ �لالزمة،  �ملو�د  ومبايعات  وغريهم  و�حلد�دين 

من  �ملدينة  يف  �حلاكمة  �لهيئة  من  ع�صو�ً  ع�رشين  من  �أكرث  عليه  يوقع  و�لذي  �ل�رشعي، 

يهود  من  �الإ�صالمية،  غري  �لطو�ئف  وروؤ�صاء  و�أمر�ء  وق�صاة  ومدر�ء  ونظار  ماأمورين 

. وكان �لعديد من مو�د �لبناء، كاحلديد و�لفوالذ 
10

والتني و�أرمن وروم، وماأمور �الأبنية

من  تر�صل  و�الأخ�صاب،  و�لنحا�ض  و�ملرمر  و�لرخام  و�لكتان  و�لكربون  و�لر�صا�ض 

�إ�صطنبول و�أزميت وبوللو وقوجلي بحر�ً �إىل ميناء يافا، وتنقل �إما بالعربات �أو على ظهور 

حتى   1120هـ  �صو�ل   10 من  )�لكر�صتة(  �ملو�د  نقل  �أجرة  بلغت  وقد  �لقد�ض.  �إىل  �جلمال 

ربيع �الأول من �ل�صنة �لتالية 28,838 قر�صاً، و�صبطت �أوز�ن و�أعد�د �ملو�د �ملر�صلة وعدد 

، وكان ثمن �لكر�صتة و�لنقلية للمو�د �لتي و�صلت يف 1854/8/20م 
11

�لعربات �لتي حملتها

.
12

�ملو�فق 1271هـ، هو 6,320 قر�صاً وع�رش بار�ت

�لقد�ض،  �إىل  �إليها  �لتي �صبق و�أر�صلت  �ملدن  ّول من بع�ض  �لكر�صتة حتمُ كانت  و�أحياناً 

دفرتد�ر  �إىل  �أمر�ً  �لعثماين  �ل�صلطان  �أر�صل  فقد  و�الإ�صالح،  �الإعمار  يف  الأولويتها  وذلك 

دم�صق وبيلربي طر�بل�ض )�ل�صام(، جاء فيه: 

�إ�صالح،  �إىل  بحاجٍة  �لقد�ض  يف  �الأق�صى  و�مل�صجد  �ل�صخرة  قبة  ر�صا�ض 

معمار  �لفنيني،  رئي�ض  �لزعامة  �صاحب  لكن  فلوري،  �آالف   6 �صيكلف  و�لذي 

�لقيمة  دفع  فيجب  وعليه،  ذهبية.  قطعة   2000 يطلب  دم�صق  يف  د�ود،  با�صي 

�ملطلوبة من خزينة دم�صق، مع �أخذ وثيقة مت�صك من �لقا�صي، مت�صمنة كيفية 

�رشف �ملبلغ، وكيف متَّ �الإ�صالح، وتر�صل �إىل ��صتانبول. كذلك، فاإنَّ �لر�صا�ض 

�لذي كان قد �أر�صل من ��صتانبول �إىل طر�بل�ض الإ�صالح �مل�صجد �الأموي يف دم�صق 

يحّول �إىل �لقد�ض، وي�صلم �إىل �ملذكور �أعاله، د�ود13.

ويف �أمٍر �آخر �إىل قا�صي �لقد�ض، ��صتف�رش �ل�صلطان عن �حلديد و�لفوالذ و�لر�صا�ض 

�الأق�صى  �مل�صجد  �إ�صطنبول الإ�صالح مبنى  �أر�صل من  قد  �لذي كان  و�لكربون و�لرخام 

زن يف �لقد�ض من �أيام �ل�صلطان �صليمان غري �ملوجود يف  وقبة �ل�صخرة �مل�رشفة، و�لذي خمُ

خمازنه. وعلم �ل�صلطان من �خلفية )�ملباحث(، �أن بك �لقد�ض قد �أخذها ال�صتعمالها يف بناء 

�لقد�ض بدل ما ��صتعمله، وعلى  �إعادتها فور�ً وتغرمي بك  �إنه يجب  �ل�صلطان  بيته، وقال 

�ملهرة ممن ال يتوفرون يف  ال  مَّ ارين و�ملزخرفني و�لعمُ �لبنَّائني و�حلجَّ ��صتقد�م  �لقا�صي 

.
14

�لقد�ض، من مدينة دم�صق، و�لبدء باالإعمار، وعليه تنفيذ �الأمر بدون تاأجيل �أو تباطوؤ
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حتت  �لعثمانية  �لدولة  كانت  وحني  1140هـ/1735م،  تاريخها  �أخرى  وثيقٍة  ويف 

�الأزمة �القت�صادية، كانت جملة م�صاريف �أوقاف �ل�صخرة �مل�رشفة و�مل�صجد �الأق�صى 

وجامع �ملغاربة بنظارة �حلاج ب�صري �آغا، �آغا د�ر �ل�صعادة يف مدة توليه �لوقف عن �صنة 

تعمري  �صمنها  من  وكان  قر�صاً،   201,330 جمموعه  ما  �إىل  و�صلت  قد  1148هـ/1727م 

جلو�ض حمام �ل�صفاء بتمامه، ون�صف حمام �لعني، وتعمري جلو�ض حمام د�ود مع تعمري 

وثمن نحا�ض و�أجرة معلمني، هذ� عد� عن حيثيات �مل�رشوفات و�لتي بلغت  �لق�صبان، 

.
15ً

21 بند�

�الأماكن  كافة  وترميم  و�إ�صالح  تعمري  على  �أنفق  فقد  1195هـ/1780م،  �صنة  يف  �أما 

�لرحمن  خليل  حرم  �إعمار  وعلى  قر�صاً،   6,529,280 �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �لدينية 

د�ود  �لنبي  ومقام  قر�صاً،   399,590 زير  عمُ �لنبي  مقام  �إعمار  وعلى  قر�صاً،   30,954

17,140 قر�صاً، ومقام �لنبي مو�صى 80,260 قر�صاً، ومقام �صيدنا يون�ض 22,510 قر�صاً، 

.
16ً

ومقام �صيدنا عي�ض 28,710 قر�صاً، ومقام �صيدنا �صمويل 32,920 قر�صا

ويف �صجالت �ملحكمة �ل�رشعية بالقد�ض، دّون حم�رش ملجل�ض �رشعي بتاريخ حمرم 

�صنة 1056هـ خا�ض باإ�صالح وترميم وتعمري رباط �لكرد، �لو�قع بباب �حلديد مال�صقاً 

لل�صور. ويبني �ملح�رش مدى �لدقة و�حلر�ض يف تنفيذ �لعمل، من حيث �لك�صف على �لبناء 

من قبل هيئة �رشعية ب�صحبة �الأ�صتاذ ح�صن بن �ملعلم حممود بن منر معماربا�صي )�أي 

رئي�ض �ملهند�صني(، ومعاينته وتقدير �ملبالغ �لالزمة لالإ�صالح. وقد �حتاج �إىل 10 قناطري 

ّمال( وجبَّالني )يعملون  �صيد ثمنها 15 قر�صاً، وعمل ملدة 15 يوماً، �أجرة معلمني وفعول )عمُ

يف َجبْل �لطني( وموؤنة وغري ذلك كانت كلفتها 25 قر�صاً �أ�صدياً )و�لقر�ض �الأ�صدي ي�صاوي 

 قر�صاً �صلطانياً(، وثمن ق�رش مل )رماد جمبول بالكل�ض �ملطفاأ( بلغت خم�صة قرو�ض. 
4
3

و�أجرة معلم وفعول ودقاقات ومكان�ض وماء ملد �لق�رش مل بلغت خم�صة قرو�ض، ونقل 

�أتربة وكربلة كانت كلفتها خم�صة قرو�ض، و�صيد للمرمات مع نقله كلفته خم�صة قرو�ض، 

.
17ً

فيكون �ملبلغ �صتني قر�صا

�مللحق  يف  ين�رش  �لباحث  فاإن  و�لرتميم،  و�لتجديد  و�الإ�صالح  �الإعمار  ول�صمولية 

�صنة  �لثاين  ربيع  من  �لر�بع  �إىل  تاريخها  يعود  عثمانية  وثيقة  �لبحث،  من   )1( رقم 

�لكبري  �مل�صجد  باين  �لثالث،  �أحمد  �لعثماين  �ل�صلطان  من  �صادرة  1121هـ/1709م 

�الإعمار  باإجر�ء  فيها  �أمر  )1115-1143هـ/1703-1730م(  �إ�صطنبول  يف  �إليه  �ملن�صوب 
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�لقد�ض،  يف  �مل�رشَّفة  و�ل�صخرة  �الأق�صى  �مل�صجد  وخا�صًة  �لدينية،  �الأماكن  لكافة  �لكبري 

و��صتملت �لوثيقة على تف�صيل دقيق ملا يجب �إعماره و�إ�صالحه يف مبنى �مل�صجد �الأق�صى 

وذكرها  �الأق�صى  �مل�صجد  حرم  بد�خل  �لتي  �ملباركة  �الأماكن  وكافة  �مل�رشَّفة  و�ل�صخرة 

فرد�ً فرد�ً. وكذلك جامع �ملغاربة و�جلامع �لعمري وم�صجد �حلنابلة و�ملنار�ت و�صبيل 

معتمد  �أفندي،  �إبر�هيم  �حلاج  نيِّ  وعمُ و�الأروقة.  �خلاتونية  و�ملدر�صة  و�الأبو�ب  قايتباي 

�آالٍت  مع  �صنعتهم  يف  متفننني  �أ�صاتذة  �لرومية  �لديار  من  معه  و�صحب  �لعلية،  �لدولة 

جديدة وكر�صتة ال يوجد مثلها يف �لقد�ض، وكانت تكاليف �الإعمار 264,699 قر�صاً ومع 

.
18ً

�لنقلية من ميناء يافا �إىل �لقد�ض فقد بلغت كلفة �الإعمار 301,386 قر�صا

�الأماكن  وترميم  �إعمار  عن  يتو�نى  ال  عثمان  بني  �صالطني  من  �صلطان  كل  وكان 

�لدينية يف �ملدينة �ملقد�صة، و�إن كانت �أحو�ل �لدولة �القت�صادية توؤثر يف �صمولية �الإعمار 

�أو حمدوديته، وقد تكون �أو�صع يف نطاق �مل�صجد �الأق�صى و�صخرته �مل�رشفة، بينما تكون 

1291هـ/1874م  �ل�صلطان عبد �لعزيز ت  �إنَّ  حمدودة مبا هو �رشوري يف غريها. حتى 

�تهم باالإ�رش�ف و�لتبذير الإنفاقه �الأمو�ل �لطائلة على �أعمال �لتعمري يف �مل�صجد �الأق�صى، 

�لدول  من  بها  حتيقمُ  و�الأطماع  مرتدية،  �قت�صادية  �أحو�ل  من  تعاين  �لدولة  �أنَّ  حني  يف 

�أ�رشف  حتى  �إعمار  من  �أوجب  و�صيادتها  �لدولة  عن  �لدفاع  يف  و�الإنفاق  �الأوروبية، 

�ملقد�صات. 

ومن �جلدير بالذكر �أنَّ عبد �هلل با�صا، و�يل �ل�صام، ويف �أثناء زيارته للقد�ض، �أمر برتميم 

و�صقوف  �مل�صجد  �صقوف  و�  ورممَّ و�لبنَّائني،  �ملهند�صني  فاأح�رش  �الأق�صى،  �مل�صجد 

�أروقته، وجدَّدو� ر�صا�صه و�لكا�صاين، ونظفو� �الأع�صاب من �صاحاته، وذلك على نفقته 

.
19

�خلا�صة ومن �أمو�له

ومل تقت�رش �لرعاية على �الأماكن �لدينية للم�صلمني، فاإن �لدولة �لعثمانية مّدت رعايتها 

وترميم  الإعمار  �الأمو�ل  تخ�ص�ض  ال  كانت  و�إن  و�لدولة،  �لدينية.  �لن�رش�نية  لالأماكن 

وجتديد و�إ�صالح تلك �الأماكن وفقاً الأحكام �ل�رشيعة، ولكنها كانت توفر للقائمني عليها 

فاأ�صدر  وحر��صتها.  �أوقافها  على  �حلفاظ  �أ�صباب  وتوفري  وجتديدها،  �إعمارها  حرية 

ودور  �الأديرة،  برتميم  955هـ/1548م  �صنة  �الأول  ربيع  يف  فرماناً  �صليمان  �ل�صلطان 

مالحظًة  �ل�صلطان  وبعث   .
20

�لطائفة �أبناء  ودور  �ل�رشب  دير  برهبان  �خلا�صة  �ل�صكن 

دير  وترميم  بناء  و�إعادة  �إ�صالح  حول  �لقد�ض،  يف  �جلندرمة  ماأمور  �أفندي،  لعوين 
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�مل�صتغلني  على  �العتد�ء  �لبدو  �عتاد  و�لذي  �لقد�ض،  �صحر�ء  منطقة  يف  �لو�قع  �صابا  مار 

فيه، فاأمر بحر��صتهم و�ل�صماح لهم برتميم �لدير و�إ�صالحه، ولكن دون �إ�صافات على 

. كما �أمر يف �حلكم نف�صه، باإ�صالح مقام )م�صعد عي�صى( قرب 
21

ما كان عليه منذ �لقدمي

.
22

�لطور، وحماية �لن�صارى ومنع �بتز�زهم من �أيٍّ كان

�مل�صجد  مع  �لقيامة  كني�صة  من  �ملت�صل  �جلزء  برتميم  �أمر  �لثالث  �أحمد  و�ل�صلطان 

�ل�صلطان  �صمح  1271هـ/1854م  �صنة  ويف   .
23

قر�ض  10,900 تكاليفه  وبلغت  �لعمري، 

.
24ً

بتعمري قبة كني�صة �لقيامة، با�صتخد�م �أمو�ل �أوقافها �لتي بلغت 16,870 قر�صا

�أما حني وقعت �لدولة �لعثمانية حتت طائلة �المتياز�ت، و�صدر قانون متلُّك �الأجانب 

�صنة 1858، وقانون حماية �الأجانب �صنة 1874، وبد� جنم �لدولة �لعثمانية باهتاً، فاإنَّ 

�لعديد من �لكنائ�ض و�الأديرة قد �أقيمت يف �لقد�ض. ومن خالل وثائق معرو�صات �ل�صد�رة 

�بن  وت�صنيف  �لعينات،  ودفاتر  �الإر�د�ت  وت�صنيف  جودت،  وت�صنيف  يلدز،  ق�رش  يف 

�الأمني، وت�صنيف علي �أمريي، وت�صنيف خط حمايون؛ فقد �أن�صئت كني�صة بروت�صتانتية 

للروم  كني�صة  و�أقيمت  1261هـ/1845م.  �صنة  �الإجنليزية  �لقن�صلية  بو�صاطة  �لقد�ض  يف 

منذ  قرن  ربع  وخالل  1298هـ/1880م.  �صنة  �الأردن  نهر  قرب  و�أخرى  كارم،  عني  يف 

�أرثوذك�صية  وكني�صة  �لقد�ض،  يف  �لكاثوليك  للروم  كنائ�ض  �أقيمت  1299هـ/1881م،  �صنة 

لتعمري  �لرخ�ض  �إعطاء  وز�د  �أملانيا،  �إمب�طور  زيارة  مبنا�صبة  �أملانية  وكنائ�ض  للرو�ض، 

وجتديد وترميم كني�صة �لقيامة لطو�ئف �لالتني و�لروم �الأرثوذك�ض، و�لروم �لكاثوليك 

�لزيتون با�صم  قيَم معبد وم�صافر خانة على جبل 
مُ
�أ 1325هـ/1907م  و�الأرمن. ويف �صنة 

�إمب�طور �أملانيا. 

3. تعظيم مكانة العلماء وال�شيوخ ورجال الدين: 

للمدينة  �إكر�ماً  عالية،  كانت  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �لدينية  �لوظائف  �أرباب  مكانة  �إنَّ 

�ملقد�صة و�إعظاماً ل�صاأنها، ومن �أرباب �لوظائف �لدينية يف �ملدينة، �لق�صاة و�ملفتون ونقباء 

�الأ�رش�ف و�لعلماء و�ملدر�صون و�صيوخ �حلرم و�َصَدنة �الأماكن �ملقد�صة عموماً. 

جعلته  �لق�صاء،  غري  و��صعة  �إد�رية  �صلطات  وله  رفيعة،  مكانة  �لقد�ض  ولقا�صي 

�لعقود  �لو�يل و�لدفرتد�ر و�جلند و�الأوقاف و�جلمارك و�حل�صبة، وت�صجيل  على  رقيباً 

و�إقالة  �لنفو�ض،  و�إح�صاء  �لعقار�ت،  وت�صجيل  �الأ�صعار  ومر�قبة  �لوثائق،  وت�صديق 

�لوقف،  �رشوط  وتنفيذ  �الأوقاف  على  �الإ�رش�ف  حق  وله  �لدينية،  �لطو�ئف  روؤ�صاء 
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وتعيني �ملدر�صني وموظفي �لدولة ورجال �الإفتاء. ومتتد �صالحيات قا�صي �لقد�ض �إىل 

و�لق�صاة  فيها،  �ل�رشيف  �ل�رشع  نو�ب  مُ  يمُعنيَّ حيث  ويافا،  و�لرملة  وغزة  ونابل�ض  جنني 

من  مُ  ويتبنيَّ �إ�صطنبول،  يف  �الإ�صالم  ب�صيخ  مبا�رش  �لقد�ض  قا�صي  و�رتباط  �ملحليني. 

�إ�صطنبول، ومن حما�رش �صجالت �ملحكمة  �ملر�صلة من  �ل�صلطانية و�الأحكام  �لفرمانات 

وِّ مكانة قا�صي �لقد�ض ودرجة �لتقدير �لرفيعة �لتي يحظى 
لمُ �ل�رشعية يف �لقد�ض، مدى عمُ

يف  فيخاَطب  �ملدينة،  يف  �لق�صاء  وظيفة  متويل  �صخ�صية  على  تمُ�صفى  �لتي  و�لهالة  بها، 

هة �إليه بعبار�ت مثل: موالنا و�صيدنا، وعمدة �لنو�ب، وزبدة  �لر�صائل و�لفرمانات �ملوجَّ

قمُ�صاة  قمُدوة  �ملخاطبة  تت�صمن ديباجة  و�أحياناً   .
25

�الألباب، ود�مت ف�صائله �أويل  �لفقهاء 

�الأعالم،  �لعلماء  وخال�صة  و�الأحكام،  �لق�صايا  رِّر  وحممُ �الأنام،  الِة  ومُ وذمُْخر  �الإ�صالم، 

�لعثمانية  �لفرمانات  �فتتاحيات وديباجات  �الإطناب يف  �أن  �إلخ. ومع  �ل�رشعي...  �حلاكم 

وحذلقة  و�إطناب  �صجع  فيها  ملا  �مللل  من  نوعاً  وتثري  الزمة،  ظاهرة  كانت  و�لر�صائل 

ومبالغة، �إال �أنَّها تبنيِّ �أهمية �ملخاطب يف �صخ�صه ووظيفته، وكان قا�صي �لقد�ض موظفاً 

.
26

كبري�ً، له جّل �الحرت�م و�لتقدير

امة  و�لفهَّ �الأوحد  بالعالَّمة  ويخاطب  بالتقدير،  يحظى  كان  �لقد�ض،  مفتي  �أنَّ  كما 

�لتي  و�الجتماعات  �ل�رشعية  �ملجال�ض  كافة  ويح�رش   ،
27

�لعظام �لعلماء  مدة  وعمُ �الأجمد، 

لة يف �ملدينة، وغالباً ما  تعقد يف �ملدينة، ويدعى لكافة �لهيئات و�ملجال�ض و�الإد�ر�ت �ملمُ�َصكَّ

يكون برفقة �لقا�صي. وكذ� نقيب �الأ�رش�ف و�لذي يتوىل رعاية �أمور �لنقابة يف �لقد�ض، 

وفق قو�نينهم �ملرعية و�حلماية و�ل�صيانة لل�صادة �الأ�رش�ف، فله نفوذ ديني كبري ودور 

�جتماعي و�صيا�صي، ويخاطب بعمدة �لعلماء �الأعالم، ونخبة �لفقهاء و�ملدر�صني �لعظام، 

، وكان لالأ�رش�ف خم�ص�صات مالية 
28

وفرع �ل�صجرة �لزكية وطر�ز �لع�صابة �لها�صمية

. ويف �إ�صطنبول يقيم نقيب على 
29

تر�صل من �إ�صطنبول �أو يتقا�صونها من عائد�ت �الأوقاف

نيِّ يف بد�ية حمرم �حلر�م �صنة 1158هـ “عمدة �ل�صاد�ت  �أ�رش�ف �ملمالك �لعثمانية، وقد عمُ

. و�صيخ �حلرم �لقد�صي 
�لكر�م �ل�صيد عبد �للطيف �أفندي قايقاماً لنقابة �أ�رش�ف �لقد�ض”30

�مل�صجد  �ملقد�صي،  �حلرم  يف  �لعاملني  و�لعلماء  �ملوظفني  مئات  عن  و�مل�صوؤول  �ل�رشيف، 

عند  �صاأن  له  كان  فقد  له،  �لتابعة  و�لدور  وقببه  و�صاحاته  �مل�رشفة  و�ل�صخرة  �الأق�صى 

�لفرمان بعبار�ت �الإجالل و�لتعظيم، وحتوي  �أو  �لر�صالة  �إ�صطنبول، وت�صدر  �ملركز يف 

�لعظام،  �ملو�يل  و�صدر  �لعظام،  �ملحققني  وعمدة  �لكر�م،  �ملدر�صني  قدوة  مثل  �أو�صافاً، 
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. وتعظيماً وتكرياً 
31

ود�مت ف�صائله وزيد علمه �إىل غريها من �ألفاظ �لتقدير و�الحرت�م

�ل�رشيف  �لقد�ض  و�أهايل  خا�صة،  ب�صفة  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �لدينية  �لوظائف  الأرباب 

و�لعلماء  و�صدنة،  وخطباء  ووعاظ  �أئمة  من  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  و�لعاملني  و�ملدر�صني 

و�ملجاورين و�لفقر�ء من �ملت�صوفة �أو �ل�صعفاء و�مل�صاكني، فقد �عتاد �صالطني بني عثمان 

ّة �ل�صلطانية، وتوزع للعاملني يف �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف  على �إر�صال هبة عرفت بال�رشمُ

ّة �ل�صلطانية  و�مل�صتغلني يف �خلدمات �لدينية يف مدينة �لقد�ض وما حولها، و�أ�صبحت �ل�رشمُ

�أمني خا�ض يتوىل  �إ�صطنبول  نيِّ لها يف  موؤ�ص�صة قائمة بذ�تها لها ر�صومها و�أنظمتها، وعمُ

�صجالت  ولها  �مل�صتحقني،  على  توزيعها  كيفية  وخا�صًة  �صوؤونها،  كافة  على  �الإ�رش�ف 

وكربالء  و�ملدينة  ومكة  �لقد�ض  يف  �لعربية  �لواليات  يف  �لدينية  باالأماكن  خا�صة  ودفاتر 

و�لنجف وغريها.

ب�رشورة  و�لناظر  �لقد�ض  قا�صي  �إىل  �صلطانية  و�أو�مر  توجيهات  �ملهمة  دفاتر  ويف 

، حيث تدفع بالعمالت 
32

ّة” بالعدل مل�صتحقيها مر�عاة توزيع �ل�صدقات �ل�صلطانية “�ل�رشمُ

�لذهبية، وت�صمل �أي�صاً كميات من �للحم و�خلبز و�ملوؤن �ملختلفة و�خللع �لفاخرة وطو�قي 

و�ملدر�صني  و�لعلماء  �مل�صايخ  على  1205هـ/1790م  �صنة  ّة  �رشمُ وزعت  وقد  �ل�صوف. 

و�لوعاظ  �ل�رشيفة  و�لربعة  �لقر�آن  �ء  رَّ وقمُ �حلرم  و�أئمة  �الأق�صى  �مل�صجد  وخطباء 

وم�صايخ  و�لعجائز،  �الأر�مل  )من  �لقطانني  باب  حي  وفقر�ء  و�ملجاورين  و�ل�صلحاء 

 .
33

�لرو�بط و�خلانقات، وحتى بنات �لعلماء �لذين توفو�(

�لذين  �لبطارقة  وخا�صًة  �لن�صارى،  �لدين  رجال  �أي�صاً  �ل�صلطانية  �لرعاية  و�صملت 

)ديو�ن  �لرئا�صة  د�ئرة  من  ر�صائل  ت�صدر  فكانت  �لعثمانية.  للدولة  �صد�قتهم  تثبت 

ونيا�صني  �أو�صمة  مبنح  �ل�صلطاين  �ملابني  روؤ�صاء  من  �أو  �ل�صلطاين  �لق�رش  يف  �لكتابة( 

�ء ما �أظهروه من �صد�قة وخدمة للدولة، وخا�صًة يف �ملرحلة �ملتاأخرة من  للبطارقة، جرَّ

�لقد�ض  )بطريق(  بطريرك  على  1257هـ/1841م  �صنة  �أنعم  فقد  �لعثمانية.  �لدولة  عهد 

�ملوجود يف �إ�صطنبول بني�صان، ويف �صنة 1303هـ/1885م، �أنعم على كل من، مدير مكتب 

منا�صرت مار يعقوب، وبطريرك �لروم نيقود�صمو�ض �أفندي، وبطريرك �لروم �ليوناين؛ 

بنيا�صني �صلطانية. ويف 8 �صفر 1305هـ/1887م �ملو�فق 1303/10/16 )رومي( �صدر من 

ق�رش يلدز �الأمر �لتايل: 
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ق�رص يلدز 

دائرة الرئا�شة )الديوان، الكتابة(. 

 الأن �الأر�ض �لتي �صيقام عليها مبنى �ملكتب �الإعد�دي يف �لقد�ض غري كافية، 

لِّحة للتو�صعة، فقد ورد من بطريق �لروم يف �لقد�ض �ل�رشيف  وملا كانت �حلاجة ممُ

�صاحة(، عائدة  �أو  )فناء  �أنه يتبع بعر�صة  تبنيَّ  �الطالع عليها،  ر�صالة، ولدى 

�إىل �أر�ض �لبطريقية، وهي جماورة الأر�ض �ملكتب، وقد قام بتقدمي هذه �خلدمة 

تعبري�ً عن �صد�قته للدولة، هذ� وقد �صدرت �إر�دتنا �ل�رشيفة بقبولها وتكريه 

مبنا�صبة ذلك، و�الأمر ملن له �الأمر.

يف 8 �شفر 1305هـ               16 ت�رصين اأول 1303 )مايل(

�رص كاتب ح�رصت �شهرياري ثريا34

ومنح �صنة 1308هـ/1890م ني�صان للطبيب مز�ركحه؛ جلليل خدماته وتفوقه، ومثلها 

كثري يف �الأور�ق و�لوثائق �لر�صمية �لعثمانية. 

4. توفري الأمن والأمان على الأنف�س والأموال يف املدينة املقد�شة:

مدينتهم  على  و�الأعر�ب  �لبدو  تعديات  من  �صكو�هم  عر�صو�  قد  �لقد�ض  �أهايل  كان 

�أنف�صهم  على  خوفهم  له  و�أو�صحو�  للقد�ض،  زيارته  عند  �صليم  �ل�صلطان  م�صمع  على 

ودكاكينهم،  و�أ�صو�قهم  بيوتهم  وتنهب  و�الغت�صاب،  للقتل  يتعر�صون  حيث  و�أمو�لهم 

926هـ/1520م، وتوىلَّ  وحترق ممتلكاتهم. ومل تطل مدة �ل�صلطان �صليم فقد تويف �صنة 

�ل�صلطنة �صليمان �لقانوين، فكانت م�صاألة توفري �الأمن و�الأمان للمدينة �ملقد�صة حتظى 

باالأولوية عنده، وبادر �صنة 931هـ/1525م �إىل �الت�صال بال�صيخ �أبي غو�ض، مدير ناحية 

نعلني و�لذي يتبعه ثالثني قرية ولديه قو�ت ع�صكرية رّجالة وخيّالة، وكلَّفه مبنع تعديات 

�لبدو على �أطر�ف مدينة �لقد�ض من جهته، وحماية طريق �ل�صفر بني �لقد�ض وحيفا. وظلَّ 

�صيخ �أبي غو�ض، و�أحفاده على والئهم للدولة �لعثمانية يمُنَفِّذ �أو�مرها مقابل �أتاوة �صنوية 

�أمنية مكتومة ملدير ناحية نعلني من  �إخطار�ت مبهام  �أر�صلت  تمُر�َصلمُ له والأحفاده، وقد 

1220هـ/1814م و�صفر  �الأوىل  �أو�ئل جمادى  تو�ريخها  �أبو غو�ض،  �أحفاد �صيخها جب 

ه من فتنة حممد با�صا و�يل �صيد�، وتطلب �إليه �لتعاون مع �لوالة  ذِّرمُ من �ل�صنة نف�صها حتمُ

ارين و�لبنَّائني  ، و�أر�صل �لعمَّ
35

�ملكلفني باإلقاء �لقب�ض عليه و�صوقه �إىل �لق�صا�ض �ل�رشعي

ال �إىل �لقد�ض و�أمرهم باإعادة بناء �صور �ملدينة �لقدمي )�الأجز�ء �لعلوية(  مَّ ارة و�لعمُ و�حلجَّ



172

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

وقد ��صتغرق �إكمال �لبناء �أكرث من 13 عاماً )934-947هـ/1527-1540م(، وذلك بهدف 

و�صكانها.  �ملدينة  على  و�لل�صو�ض  �لبدو  وغار�ت  �خلارجي  �لعدو�ن  من  �ملدينة  حماية 

�إذ يبلغ طوله   ،
36

�لتي مّتت يف �ملدينة �لعمر�نية  �أكرث �الأعمال  �لقد�ض من  ويعّد بناء �صور 

حو�يل �أربعة كيلومرت�ت ومعدل �رتفاعه 12 مرت�ً، وبني عليه 34 برجاً للحر��صة و�ملر�قبة، 

وباب  �ملغاربة  وباب  �خلليل  وباب  �لعمود  باب  �أبو�به؛  �صلَِحت 
مُ
و�أ ت  مِمَّ ورمُ دِّدت  وجمُ

، وحافظت �لدولة على �الأ�صو�ر وجنبتها من 
37

�الأ�صباط وباب �ل�صاهرة وباب �لنبي د�ود

 .
38

�لعبث بها �أو �إحلاق �ل�رشر فيها

�أّن �لدولة �لعثمانية قد عانت �لكثري من مترد�ت �لبدو وكرثة غزو�تهم  من �ملعروف 

�لع�صكرية  �حلمالت  تر�صل  فكانت  و�خلليل،  و�لقد�ض  مكة  �إىل  و�لزو�ر  �حلجاج  لقو�فل 

لتاأديب �لبدو، ولكنها مل تنجح يف كبح �عتد�ء�تهم، الأنهم غالباً ما كانو� يفرون �إىل �أعماق 

�ل�صحاري و�ملناطق �لوعرة، العتمادهم خطة �لكر و�لفر يف غزو�تهم. وقد تعرَّ�ض كثري 

من �لقرى و�ملدن لتعديات �لبدو، و�إحلاق �ل�رشر باأمو�لهم و�أنف�صهم، ويف �أغلب �الأحيان 

مل تنجح �أ�صاليب �لدولة يف �الحتفاظ برهائن من �أوالد �أو زعماء �لقبائل �لبدوية يف وقف 

�لقوية  �لقبائل  بع�ض  وتكليف  معهم،  �التفاق  على  �لدولة  �أجب  �لذي  �الأمر  غزو�تهم. 

اج وزّو�ر  جَّ و�لكثرية �لعدد بحماية طرق �لقو�فل، و�حلفاظ على �صالمة �مل�صافرين من حمُ

 .
39

ار، مقابل مبالغ مالية تدفع ل�صيوخهم �أو زعمائهم ّ وجتمُ

و�إ�صافة  �ملدينة،  من  �لغربية  �جلهة  يف  �لو�قعة  �لقد�ض  قلعة  ترميم  ذلك  بعد  كان  ثّم 

لها  )قائد(  دزد�ر  وتعيني  و�ملوؤن  و�لذخائر  بالع�صاكر  و�صحنها  �إليها،  �ملباين  من  �لعديد 

ْوِكَل �إىل حامية �لقلعة �لدفاع عن �ملدينة من �أي �عتد�ء �أو عدو�ن. وقد 
مُ
بفرمان �صلطاين، و�أ

ت  مِمَّ �أوىل �صالطني بني عثمان �هتماماً خا�صاً بالقلعة وع�صاكرها على مدى �لع�صور، ورمُ

1144هـ/1731م،  �صنة  �خلندق  حائط  بناء  دِّد  وجمُ �أي�صاً،  1065هـ/1655م  �صنة  �لقلعة 

�صنة  �صليمان  �ل�صلطان  بناها  �لتي  منارتها  وكذلك  1151هـ/1738م،  م�صجدها  دِّد  وجمُ

�جلهة  يف  د�ود  برج  �أكبها  للمر�قبة،  �أبر�ج  خم�صة  �لقلعة  يف  وكان   .
40

938هـ/1531م

�ل�صمالية �ل�رشقية وبرج غزة �لكائن على حافة �خلندق، وبها خمازن، و�صجن يف �جلهة 

�لغربية، ويف �لقلعة �أي�صاً �لنوبة خانة �أي �ملكان �لذي يتخذه �صارب �لنوبة بالقلعة ليتعلم 

 .
41

�لنا�ض بالوقت يف �لليل لل�صالة، ودور �صكن للجنود ت�صتمل على ��صطبالت خليولهم

�حلجاج  �صالمة  وتاأمني  جمتمعها،  و��صتقر�ر  �ملدينة  �زدهار  فاإن  كافياً،  هذ�  يكن  ومل 

من  �صو�ء  �ملقد�صة،  �ملدينة  �إىل  �لطرق  حر��صة  �رشورة  �قت�صى  �إليها  و�لزو�ر  و�لتجار 
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�ل�صالطني  �لعثمانية،  �ل�صلطات  عملت  ولذ�،  �مل�رشية.  �لديار  مدن  �أم  �ل�صام  بالد  مدن 

�إقامة �لقالع على تلك �لطريق، لتتوىل  و�ل�صدور �لعظام وحكام �لواليات �لعربية، على 

حماية �مل�صافرين و�لتجار و�حلجاج و�لزو�ر. وكانت تلك �لقالع مدناً �صغرية، مبا فيها 

من �أ�صو�ق وخانات وتكايا وحمطات ��صرت�حة للقو�فل وبيوت وخمازن وقاعات و�آبار 

وحتى  بنادق  من  �لنارية،  باالأ�صلحة  وتزويدها  ح�صانتها،  �إىل  �إ�صافًة  وم�صتودعات. 

مد�فع وع�صاكر خيالة ورجالة، وجنود يتناوبون �حلر��صة يف �أبر�جها. 

وخالل �لقرن 10 هجري/ 16 ميالدي �أن�صئت قالع عند بيت جبين وجنني ور�أ�ض 

�لعني )قرب �لرملة(، وعند خان يون�ض و�لعري�ض و�صع�صع، لتحفظ �لطريق بني دم�صق 

متقدمة،  ع�صكرية  قو�عد  �لقالع،  هذه  وكانت  و�خلليل.  �لقد�ض  �إىل  و�لطريق  و�لقاهرة، 

�أم �لع�صاة و�ملتمردين،  �أم �لل�صو�ض وقطاع �لطرق  ملقاومة كل �عتد�ء، �صو�ء من �لبدو 

كبع�ض �لقبائل �لبدوية، ومنهم بني عطا على �صبيل �ملثال، و�لدروز �إبَّاَن ع�صيانهم على 

.
42

�لدولة

�ملهمة،  دفاتر  يف  لت  جِّ �صمُ و�لتعليمات،  �الأو�مر  من  عدد  �لوزر�ء  رئا�صة  �أر�صيف  ويف 

�أ�صدر من خاللها �ل�صلطان �أو�مره لذوي �ل�صاأن يف �لقالع بلزوم تنفيذ ما يطلبه لتاأمني 

�ل�صفر على تلك �لطرق. ومنها: 

حكم �إىل �أمري �لقد�ض �ل�رشيف، بلزوم حفظ وحر��صة لو�ء �لقد�ض �ل�رشيف من �أيِّ  	•
�صاة �لعربان و�أهل �لف�صاد، ويو�صيه بعدم �إ�صاعة �أو  �رشٍر �أو �أذًى يلَحقمُ به من عمُ

.
43

تبديد دقيقة و�حدة يف �حلفظ و�حلر��صة

�لثقيل  و�ل�صالح  بالبنادق  جبين  بيت  قلعة  بتزويد  عرب  والية  دفرتد�ر  �إىل  �أمر  	•
بيت  قلعة  دت  وِّ زمُ كما  �لقد�ض،  ملدينة  متقدم  حماية  خط  لتكون  يلزمها؛  ما  وبكل 

�لطرق  قطاع  تعقب  يف  �لقلعة  فعالية  لزيادة  �ل�صوبك،  من  حّولت  بع�صاكر  جبين 

�لقد�ض  �إىل  �لطرق  عابري  على  يعتدون  �لذين  و�لغد�رين،  و�خلونة  و�لل�صو�ض 

. ويف �أمٍر ثاٍن �أ�صيف �إىل حمطة ر�أ�ض �لعني، �لقريبة من �لرملة و�لقد�ض، 
44

و�خلليل

�أبر�ج  يف  و�ملر�قبة  �حلر��صة  يتولون  ع�صكرياً  بثالثني  دت  وِّ وزمُ للخيالة  منزل  مئة 

.
45

�لقلعة

اع �لطرق  ِرف ب�رش�مته و�صجاعته يف مالحقة �لبدو وقمُطَّ كما عهد �إىل �آ�صف بك، وقد عمُ

ويتوىل  وغزة،  �لقد�ض  �صنجقية  حدود  �إىل  �لقنطرة  بني  �لطريق  بحر��صة  و�لل�صو�ض، 
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نِح حق ��صتيفاء  حفظ �لنفو�ض و�أحمال ب�صائع �لتجار و�أمتعة وحاجيات �مل�صافرين، وممُ

عند  �ل�صاعة  برج  بناء  منه  طلب  كما  �ل�رش�ئب.  من  �ملتاأخر�ت  وجباية  �لعرفية  �لعو�ئد 

�خلان �الأحمر، قرب قلن�صوة بني قاقون وجلجولية، و�لذي كان يتخذ قاعدة �آمنة لقطاع 

�لطرق و�لل�صو�ض، حيث �أر�صل �إىل هناك مئات �لع�صاكر �ملجهزين جيد�ً، و�أّمن �لطريق 

.
46

�إىل م�رش

ه �ل�صلطان �لعثماين باأمره �إىل دفرتد�ر دم�صق، مبا قام به �ل�صدر �الأعظم �صنان  كما نوَّ

با�صا، فقد �أ�صاف مباٍن جديدة، وعلى نفقته �خلا�صة، لتقوية قلعة �صع�صع وعيون �لتجار، 

.
47

ّو�ر و�مل�صافرين �إىل �لقد�ض و�خلليل ّجاج و�لزمُ وتاأمني و�صول قو�فل �لتجار و�حلمُ

�حلمالت  يجهزون  عثمان  بني  �صالطني  كان  فقد  ذلك،  على  �الأمر  يقت�رش  ومل 

�لذين  و�لل�صو�ض،  �لطرق  ّطاع  وقمُ �لبدوية  �جلماعات  لتاأديب  ويبعثونها  �لع�صكرية 

�عتادو� على �إحلاق �ل�رشر باملدينة �ملقد�صة. 

�إىل كتخد�ه )م�صاعده( هّمت، ي�صيد  لِّم  �صمُ �لقد�ض، و�لذي  �إىل بيلربي  �أمر مر�صل  ففي 

و�خلليل،  �لقد�ض  ّو�ر  زمُ ّجاج  �حلمُ على  يعتدون  �لذين  �لبدو  مهاجمة  يف  بدوره  �ل�صلطان 

ويثني على معاقبتهم، و�أخذ �لرهائن �ملنا�صبة من �أبناء و�أخوة روؤ�صاء �لقبائل و�ملقدمني 

�اللتما�ض  �لع�صاكر  وروؤ�صاء  �صيوخ  �الأمر  هذ�  دفع  وقد  �لقد�ض.  قلعة  يف  و�صجنهم 

با�صتعد�دهم حلفظ �لطرق، ودفع ما يرتتب عليهم من �رش�ئب، فاأ�صبحت �لطرق �آمنة، 

وبات هوؤالء �لع�صاة يحرتمون �لقانون و�لنظام، وحفظت هيبة �لدولة، مما �صمح باإعادة 

.
48

بدو �لقو�درية �إىل وطنهم يف نابل�ض بعد ت�رشيدهم ل�صنو�ت

وكان من �أ�صّد �الإجر�ء�ت �لتي �أمر �ل�صلطان بتنفيذها �صّد �لبدو، �ملعروفني بالكاالنية، 

�لقد�ض، ملجاأ لالإغارة  �أريحا و�لقريبة من  �لنبي مو�صى، قرب  �لذين �تخذو� من منطقة 

حممد  �لقد�ض  حاكم  قتل  من  غار�تهم  �إحدى  خالل  متكنو�  �أن  بعد  �ملقد�صة،  �ملدينة  على 

�أكرث  جمعو�  قد  �لكاالنية  )�لبدو(  عرب  وكان  �لقلعة،  وحر��ض  )م�صاعده(  بك  و�الآي  بك 

ّطاع �لطرق، فباغتهم خد�وري بك )حاكم  من ثالثة �آالف م�صلح مبن فيهم �لل�صو�ض وقمُ

�لقد�ض( مع 600 ع�صكري ذ�ت �صباح، وقتل منهم، و�أ�رش ثالثني، وجرح ع�رشين. وبناًء 

عليه، �أمر �ل�صلطان �لعثماين �لوزير �صنان با�صا، متويل دم�صق، عدم �إ�رش�ك خد�وري بك 

 .
49

وع�صاكره يف �أيِّ حملة، وتركه وع�صاكره حلماية �الأر�ض �ملقد�صة
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ويف حماولة من �ل�صلطنة ال�صتمالة �لبدو، فقد �أمر �ل�صلطان �لعثماين، رئي�ض �لع�صاكر 

�أبناء و�إخوة  �لقلعة من  �ملحبو�صني يف  �لرهائن  با�صتبد�ل  با�صي(،  )بلوك  �لقد�ض  يف قلعة 

روؤ�صاء ع�صائر �لبدو �ملتمردة كل �صتة �أ�صهر �أو �صنة على �الأكرث، ��صتجابًة لطلب عائالتهم، 

.
50

ورحمًة بزوجاتهم، على �أن ي�صتبدلو� برهائن م�صاوين لهم يف �الأهمية و�ملركز

�أ�صدر  فقد  �لوالية،  مدن  و�صائر  �ملقد�صة  للمدينة  و�الأمان  �الأمن  لتثبيت  خطوة  ويف 

تن�صيب قا�صي  بها، وبناًء على  بيلربي دم�صق و�لقا�صي و�لدفرتد�ر  �إىل  �أمر�ً  �ل�صلطان 

 – دم�صق  طريق  على  �لقو�فل  ال�صرت�حة  حمطة  بها  و�لتي  �صع�صع  قرية  فاإن  دم�صق، 

�لقد�ض – �خلليل – غزة – م�رش تتعر�ض لهجمات �لبدو �لع�صاة، وهم يهاجمون �لقو�فل 

�ملتجهة �إىل �لقد�ض، ويرغمون �حلجاج و�لزو�ر على �لعودة. وبناًء على �لفرمان �ل�صلطاين، 

ياأمر بتنفيذ رغبة  �ل�صلطان  �الإقامة هناك، ولذ� فاإن  فاإن مئتي فالح بعائالتهم يريدون 

رفية؛ �ل�رش�ئب باأنو�عها، مقابل حماية وحر��صة  �أيَِّة تكاليف عمُ �لفالحني، و�إعفائهم من 

.
51

�لطريق، الأن يف ذلك ر�حًة و�أماناً الأهل �لقد�ض وتنمية ملوؤ�ص�صاتها

�لقريبة من  �لعني،  ر�أ�ض  �إىل  �لرملة  �إىل حيفا و�لرملة، ومن  �لطريق من غزة  ولتاأمني 

قبول  عن  ر�صاه  �الأعظم  �ل�صدر  �لدولة،  �صاحب  �لعثماين،  �ل�صلطان  �أبلغ  فقد  �لقد�ض، 

، على رفع مكافاأته من 
52

�لعوي�ض بن عامر علي �أبو  �ملدعو  �ملنطقة،  �لبدو يف  تعهد �صيخ 

�أقجة، مقابل حفظ  �ألف   20 “زعامت” بـ  �إىل م�صتوى  �أقجة  �ألف   17 “تيمار” بـ  م�صتوى 

د �ل�صيخ �ملذكور بكامل �حلر�ض على حياة و�أمو�ل  وحر��صة �لطريق ب�صكل مطلق، وتعهَّ

.
53

�ر، و�إذ� ما وقع �أي تعدٍّ، فاإّنه يعاقب ويفقد حقه يف �لزعامت وَّ �مل�صافرين و�حلّجاج و�لزمُ

�إنك�صارية  جنود  من  �لعثمانية  �لع�صكرية  �لقو�ت  فكانت  �ملدينة  �أ�صو�ر  د�خل  يف  �أما 

ومل  و�حلماية.  �الأمن  ب�صط  يتولون  كبان  و�ل�صمُ وع�ص�ض  وحر��ض  و�صبطية  وجندرمة 

فيما  �أو مترد�ت وع�صيانات،  باأمنها،  و�لعبث  �لفو�صى  �ملدينة حاالت كبرية من  ت�صهد 

 �صنة 1016هـ/1607م على �أ�صو�ق �لقد�ض ونهب 
54

عد� خوف �لنا�ض من تعدي �ل�صكبان

�لبنادق على �ل�صكان، ونظمت �لقو�ت �لع�صكرية يف �الأ�صو�ق، و�أمن  دكاكينهم، فوزعت 

.
55

�لتجار و�الأهايل

�لقا�صي  حا�رش  حيث  علي،  حممد  �الأ�رش�ف  نقيب  ثورة  �الأخطر،  �حلادثة  وكانت 

وقائد �حلامية �لع�صكرية �صنة 1117هـ/1705م، و�ن�صم �إليه عدٌد كبرٌي من �صكان �لقد�ض 

و�لقرى �ملجاورة لع�صف �ملظامل �ل�رش�ئبية �آنذ�ك. وقد ��صتفحل �أمرها حتى ��صطر و�يل 
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�ل�صام حممد با�صا �إىل ت�صيري حملة ع�صكرية �إىل �لقد�ض الإخماد �لثورة، وقد جنح يف ذلك، 

.
56

و�أبعد نقيب �الأ�رش�ف من �لقد�ض، وذلك بعد �أيام من ثورته

وظّل هذ� �حلال طو�ل �لعهد �لعثماين ير�وح ما بني توفري �الأمن و�الأمان للمدينة �أو 

�الإخالل به من قبل �لع�صاة و�ملتمردين وقطاع �لطرق و�لل�صو�ض، ولفرت�ت حمدودة. 

يتعلق  1285هـ/1868م،  �صنة  �صورية  والية  مالية  نظارة  �إىل  �صدر  مر�صوم  يف  ونقر�أ 

�أر�صل مئة نفر من  و�أنه  �لقد�ض و�لبلقاء،  �لو�قعة بني  �ملنطقة  باإعمار م�صاكن لالأهايل يف 

�لع�صاكر الإعمار د�خل �لقلعة. ثم جند مكاتبات بني والية �صورية و�لقد�ض، الإ�صكان قبائل 

.
57

بني �لقد�ض وغزة، ملا فيه من منافع للدولة و�خلزينة، و�إن�صاء د�ر للحكومة منه

�لثاين،  �حلميد  عبد  �ل�صلطان  عهد  �إّبان  بالقد�ض  �الأمنية  �لعناية  ذروة  بلغت  لقد 

699 دومناً يف �صنة  فاأ�صبحت مركز�ً مهماً للتطوير و�لنمو �حل�رشي، فنمت �ملدينة من 

1841 �إىل 4,130 دومناً �صنة 1917، و�أن�صئت �أحياء جديدة خارج �ل�صور، ت�صم �خلانات 

�لتاأمني  �لتجارية و�لبنوك ومكاتب  �ملختلفة، و�لفنادق و�مل�صت�صفيات و�لوكاالت  و�ملهن 

ذ�ك  وما  �ملدينة،  و�أنريت  �ل�صو�رع  ور�صفت  �ملزدهرة،  و�الأ�صو�ق  �ل�صناعية  و�ملن�صاآت 

�إال ب�صبب توفري �الأمن و�ل�صالمة على �الأنف�ض و�الأمالك، وب�صط هيبة �لدولة و�ال�صتقر�ر 

وحت�صني �الإد�رة. 

�إنَّ توفري �الأمن و�الأمان قد كان و�حد�ً من �أهم �الأ�صباب يف ��صتمر�ر �ملدينة �ملقد�صة يف 

�أد�ء دورها �حل�صاري و�لثقايف، وبالتايل حفظ تر�ثها �لديني كمركز لقاء بني �حل�صار�ت 

.
58

و�الأمم

وعلى �ل�صعيد �لد�خلي �أي�صاً، فقد عمل رجال �الإد�رة �لعثمانية على تنفيذ تعليمات 

ما  و�رتكاب  �لف�صاق  عن  و�لتفتي�ض  �ملقد�صة،  �ملدينة  حرمة  باحرت�م  �لقا�صية  �ل�صلطان 

يخالف �ل�رشع �ل�رشيف. فقد �أ�صدر �ل�صلطان �صليمان �حلكم جليل �لقدر، و�لفرمان �لنافذ، 

و�ل�رشقة  �خلمر  و�رشب  و�لقتل  و�ل�صتم  و�ل�رشب  �لزنا  مثل  �جلنايات،  عقوبات  فحّدد 

. و�صدرت �الأو�مر �إىل �أمري لو�ء �لقد�ض وقا�صي �لقد�ض 
59

و�لغ�صب و�العتد�ء �أو �خلطف

�ملدينة.  يف  �لعامة  �الآد�ب  على  �حلفاظ  و�رشورة  و�أ�صبابه،  �لف�صاد  مالحقة  يف  بالت�صدد 

فبناًء على رغبة �ل�صلطان بحفظ �ل�رشع، ومنع �لعنف و�لفو�صى ون�رش �الأمن و�لقانون 

بني �مل�صلمني يف �ملدن و�لقرى يف ممالكه، فاإّنه ينع منعاً باتاً �إح�صار �لنبيذ �إىل �لقد�ض �أو 

�ل�صماح للم�صلمني بتعاطيه، ويحظر على غري �مل�صلمني بيعه الأيِّ م�صلم، ويمُحذَّرون من 
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مغبَّة خمالفة �الأمر �ل�صلطاين. وطلب من �أمري �للو�ء و�لقا�صي وجوب �إجر�ء �لك�صوفات 

�لتاأكيد على  عيد 
مُ
و�أ  .

60
�لقا�صي �صيعزل ويعاقب فاإن  �خلفيّة ملالحقة ذلك و�صبطه، و�إال 

�إىل �أمري �صنجق �لقد�ض �ل�رشيف وقا�صي �لقد�ض،  �أر�صل  �حلكم و�الأمر �ل�صابق بفرمان 

بتاريخ 3 ذو �حلجة 972هـ �ملو�فق 1565/7/1م، وجاء فيه: 

ُحكٌم اإىل اأمري �شنجق القد�س ال�رصيف وقا�شي القد�س ال�رصيف

مدن  يف  �ل�رشيف  �ل�رشع  يخالف  �أمر  �رتكاب  �ل�رشيف،  ر�صاي  من  لي�ض 

�أيام  ويف  �أحكمها،  �لتي  �صلطنتي  ممالك  يف  �لو�قعة  �مل�صلمني  وقرى  وق�صبات 

�لبع�ض  �أن  علم  وقد  �مل�صلمني،  من  باتاً  منعاً  �خلمر  منع  �ل�صعيدة،  �صلطنتي 

�لو�جب  �ل�رشيف،  حكمي  و�صول  وعند  �ل�رشيف،  �لقد�ض  �إىل  �خلمر  يح�رش 

�التباع وبال�صكل �لالزم، وحتذيره و�لت�صدُّد على �ملر�قبة و�ملنع و�لتق�صي �رش�ً، 

و�إال فالعزل و�لعقاب61. 

�مللوثات  من  �ملدينة  طهارة  على  �حلفاظ  ب�رشورة  �ل�صلطان  يق�صي  �آخر  حكم  ويف 

�لن�صاء  مبنع  فرماناً  �ل�صلطان  �أ�صدر  فقد  �لعامة.  باالآد�ب  �الإخالل  وعدم  و�لنجا�صات، 

ومنع  �صاحاته،  يف  و�لتغوط  �لتبول  وحظر  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  �مل�صلني  م�صايقة  من 

باالأعمال  �لقيام  من  �مل�صيحية،  �ملعامل  بع�ض  لزيارة  يتو�فدن  �للو�تي  �لن�صارى  ن�صاء 

�ملمُخلّة بال�رشع، ومنع ن�صاء �لبدو من �لنوح ليالً يف �صو�رع �ملدينة، ومنع �لفالحني �لذين 

حر��صة  و�رشورة  �حلرم،  طرق  يف  عر�صه  من  �ملدينة  يف  لبيعه  و�حلليب  �للنب  يجلبون 

�أبو�ب �حلرم و�رشورة بقاء �صاحات �حلرم نظيفة، وينذر �لفرمان بالعزل و�لعقاب �إذ� 

.
62

مل ينفذ �الأمر �ل�صلطاين فور�ً وب�صورٍة حازمة

و�أهل  “�ملت�صكعني  الرتياد  مرتعاً  كانت  �لقد�ض،  يف  مقاٍه  خم�صة  �أقيم  قد  �أنه  ويبدو 

�ل�رشر  تلحق  وبالتايل  و�لف�صاق،  �لف�صق  من  نهار�ً  �أو  ليالً  تخلو  ال  بحيث  �ل�صاللة”، 

بالعباد، وحتول دون قيام �مل�صلمني بالعبادة و�لطاعة؛ فطلب �الأمر �ل�صلطاين �رشورة 

.
63

�إز�لتها، و�إبالغ �ل�صلطنة بتنفيذ �الأمر وزمانه

�ملقاهي و�ل�صالونات  �أنو�عاً من  �لعثمانية  �لدولة  قمُبيل �صقوط  �ملدينة عرفت  �أنَّ  غرَي 

كثرية  �أخرى  و�أماكن  و�خلمور،  �حل�صي�ض  تعاطي  ويتم  �لقمار،  فيها  متار�ض  �ل�صيئة، 

�ملدينة  �أحياء  �لغنائية، ووجد يف  �لعرو�ض  للت�صلية و�لغناء و�لرق�ض، قدمت من خاللها 

19، حيث ز�د عدد  �أو�خر �لقرن  . وكان كل ذلك يف 
64

ع�صابات من �لل�صو�ض �ملحرتفني
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و�لغربية،  �ل�رشقية  �أوروبا  من  �لقادمني  مع  و�الختالط  �لهجرة  نتيجة  �ملدينة  �صكان 

وعانت �لدولة من �ل�صعف �القت�صادي و�لع�صكري، و�رشيان �لف�صاد �إىل �أجهزة �لدولة 

اد  �لفمُ�صَّ جماح  لكبح  حماولٍة  يف  �الآد�ب  رجال  حينها  �لعثمانيون  و��صتحدث  �ملختلفة. 

و�لفمُ�ّصاق، ولكن �أنَّى لهذ� �لفي�ض �أن يزجره غي�ض �حلر�ض على �لقيم و�الآد�ب �لدينية. 

�ل�صد�رة  لدى مقام  �لتظلم  با�صتطاعة عبد �خلالق زويل  كان  فقد  ذلك،  وبالرغم من 

�لفخيمة، الأن �ملتنفذ �صليم �خلطيب قد غ�صبه قطعة �أر�ٍض حجرية كائنة يف وقف �آل متيم، 

�لعادلية  نظارة  لقر�ر  �خلطيب  �صليم  ي�صتجب  ومل  وجدوده،  �آبائه  زمن  منذ  م�صتاأجرة 

فرفع  �لعقل.  و�ختالل  باجلنون  زويل  �خلالق  عبد  على  �دعو�  بل  1305هـ/1889م،  يف 

باأ�صبوعني، بالتحقيق  1307هـ، فاأمر بعد ذلك  �ل�صدر �الأعظم يف  �إىل  عبد �خلالق �صكو�ه 

.
65

و�لتنفيذ �لفوري لقر�ر نظارة �لعادلية

العدالة  وحتقيق  العبادة  حرية  ومراعاة  الجتماعي  ال�شلم  ب�شط   .5

لأهل الذمة:

ملا كانت �لقد�ض مق�صد �حلجاج و�لزو�ر من كافة �أنحاء �لدنيا، وحفاظاً على مكانتها 

وبتوجيهات  �لعثمانية،  �ل�صلطات  فاإّن  �لثالثة،  �لديانات  �أتباع  لدى  و�لروحية  �لدينية 

وفرمانات �صلطانية، عملت على توفري كافة �أ�صباب �لر�حة و�لطماأنينة و�ال�صتقر�ر الأهل 

�لذمة يف �ملدينة �ملقد�صة �صو�ء �أكانو� من رعايا �لدولة �لعثمانية �أم من رجال �لدين، بطارقة 

ن�ض، من �أجل �أد�ء وممار�صة  ومطارنة ورهبان ورعاة �أديرة وكنائ�ض وبيع و�صو�مع وكمُ

وتولت  مبقد�صاتهم.  �أو  بهم  �مل�صا�ض  دون  حرية  يف  تعبدهم  �أماكن  يف  �لدينية  �صعائرهم 

تنقالتهم  يف  و�لزو�ر  �حلجاج  مر�فقة  و�ل�صبطية  �جلندرمة  ورجال  �لعثمانية  �لع�صاكر 

خالل زيارتهم لتلك �الأماكن، وحر��صة قو�فلهم وتاأمني �صالمتهم يف �الأنف�ض و�الأمو�ل. 

�مل�صيحية  �ملذ�هب  �أتباع  بني  �لدينية  �الإ�صكاالت  حل  على  �ملدينة  يف  �ل�صلطات  عملت  كما 

بع�صهم �لبع�ض، �أو منازعاتهم مع �ليهود �أو مع �مل�صلمني. 

�أعطاه  �لذي  �لعهد  ب�رشوط  �لعثمانيني  �لتز�م  �ل�صدد  بهذ�  ذكره  ي�صتوجب  ومما 

�مل�صلمون الأهل �لذمة منذ عهد �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم، و�خللفاء �لر��صدين، ويف 

عهد كافة حكام �مل�صلمني حتى �لعهد �لعثماين. وي�صتفاد من حما�رش ت�صجيل �ملنازعات 

وخالل  �صليم  �ل�صلطان  �أن  �لقد�ض،  ق�صاة  قبل  من  فيها  ينظر  كان  �لتي  و�خل�صومات، 

�لت�رشيعات  �صنَّ  قد  �ملدينة  يف  �الإ�صالمية  غري  �لطو�ئف  روؤ�صاء  ولقائه  للقد�ض  زيارته 
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�لتي تنظم �لعالقات بني �مل�صلمني و�لن�صارى و�ليهود يف �ملدينة، وبني طو�ئف �لن�صارى 

�أنف�صهم، وبني �ليهود و�لن�صارى. ومن �أهم ما نبَّه �إليه �ل�صلطان �صليم، �حلماية و�الأمن 

و�ل�صون الأهل �لذمة، وتطبيق جميع �لعهود و�ملو�ثيق �لتي منحها �مل�صلمون الأهل �لذمة. 

وكمثال على ذلك: “�لتز�م �ل�صالطني بهذه �لعهود و�ملو�ثيق، فقد طرق م�صامع �ل�صلطان 

�أهل  فاأخذهم  �ملقد�ض،  بيت  يف  ديرهم  �إىل  �لنا�رشة  من  قادمني  كانو�  رهبان  ثالثة  �أنَّ 

�ملزرعة، وربطوهم على غري وجه وذكر. وقد د�خلنا �لعجب من فعلة �أهل �ملزرعة، الأن 

�لعهود على  �أخذت  . كما 
�ملقد�ض �رشوط، ولهم �حلماية و�ل�صيانة”66 للن�صارى يف بيت 

.
67

�صيوخ عني كارم بعدم �لتعرُّ�ض للروم و�الإفرجن و�ليهود و�الأرمن

ويف مر�صوم �صادر عن �ل�صلطان ب�صاأن حقوق طائفة �الأرمن، تاريخه 1229هـ/1813م، 

نقر�أ �لعبارة �لتالية: “و�صدرت �أو�مرنا �ل�رشيفة �أوالً وثانياً فحو�ها �ملنيف �أنه مهما كان 

لهم من �أيام ح�رشة موالنا �ل�صلطان �لفاحت �صليم خان يكون بيدهم، وال �أحد يتعار�صهم، 

�ل�صلطاين(”. مبعنى  �لديو�ن �لهمايوين،  وتعنّي بذلك خو�جكان )�أي رجل علم وقلم يف 

�لطو�ئف  بني  �لعالقات  تنظيم قو�عد  و�ملو�ثيق  للعهود  قرر وفقاً  قد  �صليم  �ل�صلطان  �أن 

غري �الإ�صالمية، و��صتحدث د�ئرة يف �لديو�ن �ل�صلطاين، وعنيَّ �ملوظفني �ملخت�صني ملتابعة 

.
68ً

�صوؤونهم، و�لنظر فيما يثور بينهم م�صتقبال

ومل يكن تقليد �حلماية م�صتحدثاً يف �لعهود �ملتاأخرة للدولة �لعثمانية، و�إمنا نمُفِّذ منذ 

َ رجلني من �مل�صلمني حلماية  نيِّ �لبد�يات �الأوىل للتدخل �لعثماين يف �لواليات �لعربية، فقد عمُ

.
69

رهبان دير �ل�صيق يف �لقد�ض منذ �صنة 941هـ/1524م

للعهدنامه )وثيقة  �لقيامة، خالفاً  �أخفيت يف كني�صة  �أ�صلحة، كانت قد  وحني �صبطت 

�لعهد(، �إذ ال يجوز الأيِّ فرٍد من طائفة �لكفار حيازة �أيِّ �صيء يتعلق باالأ�صلحة و�رشورة 

يفدون  �لذين  �لفرجنة،  �لتجار  عن  يبلغه  �لقد�ض  و�يل  �إىل  �أمر�ً  �ل�صلطان  �أر�صل  �صبطه. 

�لب�رشة  �إىل  ويذهبون  �مل�صلمني  بزيِّ  ويتخفون  ودم�صق  حلب  �إىل  ثم  ومن  طر�بل�ض  �إىل 

وعليه،  �خلر�ج”.  ويوؤدون  �حلرب  د�ر  من  كانو�  “�إن  عنهم،  �لتحرِّي  فيطلب  وهرمز، 

بمُ �إر�صالمُ رجال �خلفية )�ملباحث( بينهم، وعدم �ل�صماح لهم بركوب جياد عربية  “يتوجَّ
�صفقات  ويعقدون  �لزيارة  بدعوى  �لقد�ض  �إىل  ياأتون  �إنهم  ثم  وبغاالً.  عادية  دو�باً  بل 

جتارية وهم خمتفون يف مغار�ت كني�صة قمامة، وكذ� يجب �لبحث عنهم، وك�صف دخول 

�الأ�صلحة �إىل �لكني�صة، وكل هذ� و�جب”. ولكن �صدَّد �الأمر �ل�صلطاين على م�صاألة مهمة، 

.
وهي: “بحيث ال تتعار�ض هذه �الإجر�ء�ت مع �لعهدنامه”70
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�أمر �الأمة بدونه، فنورد ثالثة مناذج لوقائع  �أ�صا�ض �مللك، وال ينتظم  وملا كان �لعدل 

جرت يف مدينة �لقد�ض تعطي �صورًة عن عد�لة �لق�صاء �الإ�صالمي ومو�صوعيته، و�جتهاد 

�أويل �الأمر يف حتقيقه ون�رشه. فقد �دعى جماعة من �أهايل �لقد�ض على طوين �ملرتجم عند 

و�أحمد  وخليل  وكرمي  وعلي  �لع�ص�ض  رئي�ض  �أحمد  وعلى  �ل�رشيف  �لقد�ض  �صوبا�صي 

�زس�ين و�لذمي حنا و�لذمي قو�صم؛ باأنهم يتعاطون �لر�صوة و�ل�رشقة و�لزنا و�العتد�ء 

على �الأهايل. فطلب �الأمر �ل�صلطاين �ملر�صل يف 29 حمرم �صنة 972هـ من �لو�يل و�لقا�صي 

يف  �لتعاطي  عند  ولكن  و�لتحقيق،  و�ملدعني  عليهم  �ملدعى  بني  �ملو�جهة  �إجر�ء  �رشورة 

�أو  طرف  الأيِّ  �النحياز  من  �حلذر  وتوخي  بالكامل،  �حلق  جانب  مر�عاة  يجب  �لق�صية 

ل �أيِّ �أحد ممن لي�صت له عالقٌة  ولون دون تدخُّ حماباته، ومن �لتلفيق و�صهود �لزور، ويحمُ

 .
71

بالق�صية

�ح من تهمة �لقتل �خلطاأ، وذلك يف �لدعوى  و�لق�صية �لثانية، تبئة طبيب يهودي جرَّ

�ح �صلمون، و�لذي �أجرى  �لتي �أقامها حممد بن عبد �هلل �لعني كارمي على �ليهودي �جلرَّ

ل�صالح بن عبد �هلل، �أخ �ملدعي، جر�حًة يف خ�صيته ومات، ويطلب دية �أخيه الأن �لطبيب 

قتله خطاأ. و�صهد له �ل�صهود من �الأطباء �جلر�حني باأنَّه ماهٌر م�صهوٌر يف �صنعة �جلر�حة، 

وله �ملعرفة �لتامة بها، وكان �حلكم: ثبت لدى �لقا�صي ح�صن �أفندي بن عبد �للطيف �أن 

�لثقاة  من  �صنعته  �أهل  من  �خلبة  �أهل  باإخبار  �جلر�حة،  �صنعة  يف  �ملاهر  �ليهودي  هذ� 

�مل�صلمني، باأنه ماهر كامل يف معرفته هذه �ل�صنعة، و�أن كي�ض �خل�صيتني ي�رشب بالري�صة 

عند �القت�صاء، و�أن ما فعله �ليهودي هو مقت�صى �ل�صنعة. فلم يكن فعله تعدي... �إلخ. 

وَمنََع �لقا�صي �ملدعي من �لتعر�ض للجّر�ح �صلمون منعاً �رشعياً، و�أح�رش �ملدعي و�أ�صهد 

�أنَّ �أخاه �صالح مات بق�صاء �هلل وقدره من غري �صبب �جلر�حة  على نف�صه طائعاً خمتار�ً 

يف كي�صه، و�أنه لي�ض له قبله حق مطلقاً، و�أبر�أ ذمته بخ�صو�ض ما �ّدعاه �لب�ءة �ل�رشعية، 

.
72

َر يف 30 �صو�ل 1198هـ رِّ فطلب �ليهودي حترير ذلك؛ فحمُ

ويف و�قعة �لنز�ع بني �الأرثوذك�ض و�لالتني على �لدرج �ل�صمايل يف كني�صة �ملهد، كان 

�الأمر �ل�صلطاين يطلب حتقيق �لعد�لة يف �لق�صية دون �صماتة )�إ�صارة �إىل �لعالقات �ملرتدية 

للتحقيق،  جمل�ض  ت�صكيل  و�إمنا  �نحياز،  �أو  متييز  �أو  �الأرثوذك�ض(،  حامية  رو�صيا  مع 

.
73

و�إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه

ٍل من  و�الأمثلة كثرية تبنّي حر�ض �لدولة �لعثمانية على حتقيق �لعد�لة، دون �أيِّ تدخُّ

�أ�صحاب �لنفوذ �أو مر�كز �لقوى. 
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ول�صمان حرية �لعبادة وممار�صة �ل�صعائر �لدينية باأمان، فقد �صنَّت �لدولة �لت�رشيعات 

من  للم�صلمني  �ملقد�صة  �الأماكن  يدخل  من  على  �لتعزير  عقوبة  فاأوجبت  ذلك،  لتنظيم 

نمُ�صهم، وحظرت عليهم �لدخول  ، وطلبت �لت�رشيعات من �ليهود �ل�صالة يف كمُ
74

�لن�صارى

�أبو�بها، ومن يخالف ذلك يدفع  �لوقوف على  �أو  بالن�صارى  �لعبادة �خلا�صة  �أماكن  �إىل 

مئة �صلطاين. وحني ��صتكى �لن�صارى من دخول �أحد �لرت�جمة �ليهود �إىل د�خل كني�صة 

.
75ً

�لقيامة، �أمر �لقا�صي �مل�صلم، برّد �لدعوى، الأن لل�رشورة �أحكاما

�أثناء  �لروم  طائفة  �أبناء  على  بالت�صوي�ض  �لبيكاري  �لفرجني  بحلو�ين  قام  وحني 

مئة  بدفع  �لبيكاري  و�أنذر  �مل�صلم،  �لقا�صي  ل  تدخَّ �صموعهم،  منهم  و�أخذ  عبادتهم، 

.
76

�صلطاين ذهباً �إذ� تكّرر منه ذلك

وذ�ت مرة حاول جرمانو�ض بن ق�صطنطني، بطريرك �لروم، منع �أبناء طائفة �الإفرجن 

ِفَعت �لق�صية  من �الحتفال بعيد �صبت �لنور يف كني�صة �جللجلة، د�خل كني�صة �لقيامة، ورمُ

�إىل �لقا�صي �مل�صلم، �لذي �أ�صدر حكماً بال�صماح الأبناء طائفة �لروم بتاأدية �حتفاالتهم يف 

عيد �صبت �لنور و�لزيتونة. 

و�دعى جرمانو�ض �صنة 974هـ/1564م باأن �لفرجن ي�صايقون طائفته يف كني�صة �ملهد، 

وطلب منعهم من دخولها، وثبت لدى �لقا�صي �مل�صلم باأنَّ دعوى جرمانو�ض كيدية �إذ مل 

ي�صتطع �إثبات دعو�ه، فرّد �لقا�صي �لدعوى، و�صمح لكل �لزو�ر من �مل�صلمني و�لن�صارى 

 .
77

بالدخول �إىل كني�صة �ملهد للزيارة �أو �لعبادة

ومن �لالفت للنظر �إ�صد�ر �ل�صلطان �أمر�ً �إىل قا�صي �لقد�ض يق�صي بعزل حممد ن�صيبة، 

بّو�ب باب كني�صة �لقيامة، الأنه يتلفظ مع �لن�صارى �لذين يزورون �لكني�صة باألفاظ غري 

مر�صية، مع �لتنبيه عليه وحتذيره من قبل �لوزر�ء �لعظام، ولكنه كرَّر �صلوكه، وطرق 

م�صامع �ل�صلطان �أنه رجع �إىل �أطو�ره �ل�صابقة. فطلب �الآمر �ل�صلطاين من �لقا�صي �إبالغ 

كني�صة  بو�بة  و�لعمل(  )�مل�صاركة  مقار�صة  عن  مرفوعة  يده  باأن  ن�صيبة  حممد  �ل�صيد 

�أو �أحد �أقاربه مبعرفة �حلاكم �ل�رشعي يف �لقد�ض، ويبلغ  ب �أخوه وكيالً  �لقيامة، ولين�صَّ

.
78

�ل�صلطان باالإجر�ء

وكل هذه �لوقائع تظهر حر�ض �لدولة �لعثمانية على متكني �أتباع �لديانات �لثالثة كافة 

من ممار�صة �صعائر دياناتهم بكل حريٍة و�أمٍن و�طمئنان، وما ذ�ك �إال تكرياً و�حرت�ماً 

وتقدي�صاً للمدينة �خلالدة. 



182

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

و�الأو�مر  �لفرمانات  من  �لعديَد  �لعثمانية  �لدولة  نفَّذت  فقد  �آخر،  �صعيٍد  وعلى 

يتكلفها  كان  �لتي  �لنقدية،  و�الأتاو�ت  �ل�رش�ئب  من  بالتخفيف  تق�صي  �لتي  �ل�صلطانية 

�ملقيمون  يدفعها  �لتي  �أو  �ملدينة  زيارة  عند  و�ليهود  �مل�صيحيني  من  �لزو�ر  �أو  �حلجاج 

�أو ن�صف  �إذ كان �لن�صارى و�ليهود يجبون على تقدمي هبات �صنوية  منهم يف �ملدينة. 

�صنوية لبع�ض �لعائالت يف �لقد�ض، مثل عائالت �حل�صيني و�خلالدي و�لعلمي و�لدجاين، 

ل�صيخ  �أو  غو�ض،  �أبو  عثمان  �لعنب  قرية  �صيخ  مثل  �لقرى،  بع�ض  ل�صيوخ  يدفعونها  �أو 

قرية بيت حم�صري، �أو ل�صيخ بيت حلم. وكان يطلق على تلك �لهبات ��صم “عادة معتادة”، 

�ألغيت  ، وكانت متو�رثة وتخ�صع للبيع و�ل�رش�ء. وقد 
79

�لذمة �أهل  وتدفع مقابل حماية 

هذه �لعادة، باأمٍر �صلطاين منذ �صنة 1230هـ/1814م، و�أكد �الإلغاء �صنة 1247هـ/1831م. 

كما ��صتجاب �ل�صلطان لر�صالة تلغر�فية بعث بها بطريرك روم �لقد�ض وتو�بعها دميانو�ض 

�لكني�صة  �لبطريركية،  ومن�صاآت  موؤ�ص�صات  باإعفاء  �ل�صلطاين  �الأمر  �صدور  فيها  يطلب 

و�ملكتب �لتعليمي و�مل�صت�صفى و�لدير، من �ل�رش�ئب، وذلك وفق ما َن�ضَّ عليه �لقانوين 

.
80

�لعثماين، وح�صب �المتياز�ت �لدينية �ملمنوحة لغري �مل�صلمني عند �إن�صاء موؤ�ص�صاتهم

قبل  من  �مل�صيحيني  �حلجاج  على  مفرو�صًة  كانت  �لتي  �لغفر  �رشيبة  �ألغيت  كما 

مت�صلمي �لقد�ض، وكذ� �رشيبة �الإكر�مية �لتي كان ياأخذها كل مت�صلم حني دخوله مدينة 

تبلغ  �الإكر�مية  هذه  وكانت  �ليهود،  ومن  و�الأرمن  و�لكاثوليك  �لروم  �أديرة  من  �لقد�ض 

.
81

�ألفي قر�ض

�أما �لنز�عات و�ملخا�صمات بني �لطو�ئف �مل�صيحية فتعود يف �الأ�صا�ض �إىل �الن�صقاقات 

�لتي �أ�صابت طائفة �لروم �الأرثوذك�ض، حيث �ن�صق عدٌد من �أتباعها ودعو� �أنف�صهم بالروم 

�لكاثوليك و�أ�صبحو� تابعني لبابا روما. و�ل�رشيان و�الأرمن �أي�صاً �نق�صمو� �إىل �أرثوذك�ض 

وكاثوليك وكذ� �ن�صقاقات �لكني�صة �لالتينية يف �أوروبا. ويف �لعهد �لعثماين ��صتدَّ �خلالف 

��صتمر�ر�ً  و�ل�رشيان،  و�الأحبا�ض  و�الأقباط  و�الأرمن  و�لالتني  �الأرثوذك�ض  �لروم  بني 

 Ephesus Assembly لالنق�صامات �لتي وقعت يف �لكني�صة �مل�صيحية يف جممع �إف�صو�ض

�صنة 431 للميالد، ثّم يف جممع خلقيدون )خلقيدونية( Chalcedon Assembly وذلك 

�صنة 451 للميالد، و�النق�صامات �لتالية فيما بعد. 
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كانت �خلالفات بني �لطو�ئف �مل�صيحية تتمحور حول �الأمور �لتالية: 

تعليق  ومنها  �لدينية،  �ل�صعائر  و�إقامة  �لقيامة،  كني�صة  �إىل  �لدخول  �أولوية  حق  �أ. 

�لقناديل يف قبة �لكني�صة حيث يوجد �لقب �ملقد�ض ح�صب �عتقادهم. 

وجتديد  وترميم  �إعمار  من  �لكني�صة  لهذه  �لالزمة  �خلدمات  على  �الإ�رش�ف  ب. 

و�إ�صالح.

�لطو�ئف  دون  معتقدها  �صو�ب  طائفة  كل  و�إدعاء  �ملذهبية،  �لعقائدية  �خلالفات  ج. 

�الأخرى، وكان �فرت�قهم �لعقائدي �لفكري معقد�ً �صعباً، عميق �جلذور. 

�متد�د خالفاتهم و�رش�عاتهم �إىل �أماكن دينية �أخرى، خارج �لقد�ض، وخا�صًة �إىل  د. 

هم على �لدرج �ل�صمايل يف �لكني�صة، من  ز �رش�عمُ كني�صة �ملهد يف بيت حلم. حيث تركَّ

�أجل �أولوية خدمته وترميمه و�ملرور عليه، وعلى �ل�صاحة �خلارجية للكني�صة. 

وكان يذكي �ل�رش�ع، ويلهب نري�ن �لفتنة عامالن: 

فقد  و�إجنلرت�؛  ورو�صيا  فرن�صا  وخا�صًة  �خلارجية،  �الأجنبية  �لقوى  تدخالت  �أ. 

�لطو�ئف  على  ورو�صيا  �ملعتقد،  �لالتينية  �لطو�ئف  على  حمايتها  فرن�صا  ب�صطت 

�الأرثوذك�صية، وبريطانيا على �ليهود لعدم وجود كني�صة بروت�صتانتية يف �لبد�ية، 

�ملذهب  �إىل  �ليهود  لتحويل  بعد  فيما  �صعو�  �لبوت�صتانت  �ملب�رشين  بع�ض  والأن 

بعد  �الأقباط  على  َقنَّعة  ممُ حمايًة  �أي�صاً  ب�صطت  بريطانيا  �أنَّ  كما  �لبوت�صتانتي. 

ودفعت  و�الأحبا�ض،  �الأقباط  بني  �لعقائدية  �ل�رش�عات  و�أذكت  م�رش،  �حتاللها 

�الأقباط تارًة و�الأحبا�ض تارًة �أخرى لزيادة نفوذهم يف كني�صتي �لقيامة و�ملهد. 

ومن  �أوروبا  من  طردهم  بعد  �الأ�صكناز  وخا�صًة  �الأجنبية  �ليهودية  �لطو�ئف  ب. 

�الأندل�ض، و�إقامة كثري منهم يف منطقة جبل �صهيون، و�صعيهم بالد�صي�صة و�خلد�ع 

الإثارة عو�مل �لفتنة بني �لطو�ئف �لن�رش�نية بع�صها �لبع�ض من ناحية، وبني تلك 

�لطو�ئف و�مل�صلمني من ناحية �أخرى، بدعوى �أنَّ هذه �لطو�ئف تعي�ض يف بحٍر من 

�مل�صلمني، وتعاين �ال�صطهاد و�حلرمان من حقوقها، وبغر�ض حتقيق مكانٍة لهم، 

وبالتايل للطو�ئف �لن�رش�نية يف �مل�صاركة يف �إد�رة �لوالية. 

�لعثمانية  �لدولة  �صيا�صة  فاإنَّ  و�خل�صومات،  و�ملنازعات  �ل�رش�عات  تلك  وملو�جهة 

بمُنِيَت على ِعدَِّة ركائز، وهي: 
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يهود  من  �لذمية  �لطو�ئف  بني  �لعالقات  نظمت  �لتي  و�الأعر�ف  �لقو�نني  �عتماد  �أ. 

�لتي  �لذمة، و�الأعر�ف  �الإ�صالمية �ملمنوحة الأهل  �ملدينة، و�ل�رشوط  ون�صارى يف 

جرت يف �لعهود �الإ�صالمية �ملختلفة. 

�لتقريب بني �أبناء �لطو�ئف �لن�رش�نية، وحّل خالفاتها باللجوء �إىل �لقو�نني �لعثمانية  ب. 

�إىل  �ل�صكاوى  تعذََّر �حلل، فرفع  و�إن  �ملدينة.  �الإ�صالمي يف  �لق�صاء  �إىل  و�الحتكام 

�ل�صلطنة يف �إ�صطنبول، �لتي تبادر �إىل ت�صكيل �للجان و�ملجال�ض للنظر يف �ل�صكاوى 

و�لتظلمات، وو�صع �حلق يف ن�صابه على �أ�صا�ض حتقيق حرية �لعبادة وممار�صة 

طية، ولكن  �ل�رشُّ �إىل �الإجر�ء�ت  �للجوء  �ل�صعائر. و�إذ� ما ف�صلت تلك �حللول، كان 

�ل�ِصَد�م،  �أماكن  يف  �أمنية  ترتيبات  وفر�ض  �ل�صدة،  �أو  �لعنف  من  ممكن  قدر  باأقل 

حتولمُ دوَن �الحتكاك بني �ملتنازعني، وحتفظ َهيبََة �لدولة و�صيادتها يف �ملدينة. 

�إىل  عمدت  فل�صطني،  يف  �ملبكر  وجودها  ومنذ  �لعثمانية،  �لدولة  �أن  للنظر  و�لالفت 

�لقعدة  ذي   13 ففي  بينها،  و�لتقريب  �لن�رش�نية  �لطو�ئف  بني  �ملر�صية  �التفاقات  عقد 

َّكن  945هـ/1538م جرى �التفاق بني �لروم و�الأقباط برعاية �لدولة �لعثمانية على �أن يمُ

. ومن بنود هذ� 
82ً

من �لدخول �إىل كني�صة �لقيامة من ي�صل �إليها من �لروم �أو �الأقباط �أوال

�التفاق �أي�صاً تنظيم و�صع �لقنديل يف قبة كني�صة �لقيامة، و�صمل طو�ئف �لروم و�الأرمن 

يقوم  �أن  على  ويوحنا،  �هلل  وعبد  جرمانو�ض  �لطو�ئف؛  تلك  روؤ�صاء  َعه  ووقَّ و�الأحبا�ض 

�أمونة وميخائيل �جل�صيان بو�صع �لقنديل يف قبة كني�صة �لقيامة حيث يوجد �لقب �ملقد�ض، 

وذلك يوم �صبت �لنور، و�أن يدور� حول �لقبة بعد ذلك، ثّم يدخل �لبطريرك جرمانو�ض، 

 .
83

رئي�ض طائفة �لروم، وبعد خروجه تدخل �لطو�ئف �الأخرى

�ل�رشيان  بني طو�ئف  �التفاق  945هـ/1538م جرى  �لقعدة  ذي   14 �لتايل،  �ليوم  ويف 

و�الأحبا�ض و�الأرمن على �أّن كتابهم و�عتقادهم مو�فق لكتاب طائفة �الأرمن و�عتقادهم، 

�لطو�ئف  تلك  تاريخ  يف  مرة  �أول  وهذه  و�حد.  �أعيادهم  يف  وفعلهم  وقولهم  دينهم  و�أن 

�لن�رش�نية يتّم �الإقر�ر بعدم وجود خالفات مذهبية عقائدية جوهرية بينها، وتعمل على 

 .
84

توحيد �حتفاالتها �لدينية

ر �ل�رش�ع بني طائفتي �لروم �الأرثوذك�ض  غرَي �أنَّ هذ� �لتقارب مل يدمُم طويالً، فقد تفجَّ

�أولوية ترميم  له حق  بد�يته باالختالف حول من  �لكاثوليك، وكانت  )�لفرجن(  و�لالتني 

ما ت�صدَّع من �أجز�ء �لعتبة �ملعروفة مبغ�صل عي�صى، و�صقوط بع�ض ر�صا�صه، وتك�رّش 
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وكان  به.  �خلا�ض  �حلديد  )�صياج(  در�بزين  �صقوط  �إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  بالطه،  بع�ض 

فات�صيو، رئي�ض طائفة �الإفرجن، قد ح�صل على �ملو�فقة الإجر�ء �لرتميمات و�الإ�صالحات، 

خالل غياب جرمانو�ض، رئي�ض طائفة �لروم �الأرثوذك�ض، يف زيارته �إىل �الأماكن �لدينية 

�الأرثوذك�صية يف عجلون، وكان فات�صيو �لكاثوليكي قد و�صع حجر�ً رخامياً فوق حجر 

وقف  هي  �لكني�صة  باأن  عليه  كتب  ما  ليخفي  �أ�صابع  �أربع  مبقد�ر  ورفعه  �لقدمي  �لعتبة 

جد �لروم �الأرثوذك�ض، ق�صطنطني، �الأمر �لذي �أدَّى �إىل �نقطاع �لزو�ر للكني�صة من �أتباع 

حكمه  فاأ�صدر  �حلنفي،  �صنان  �لقا�صي  �إىل  �لق�صية  ورفعت  �الأرثوذك�ض،  �لروم  طائفة 

.
85

باإز�لة لوحة �لرخام �لكاثوليكية �جلديدة

وحني ثار �خلالف بني �لروم �الأرثوذك�ض و�لالتني �لكاثوليك على �ل�صاحة �خلارجية 

�أولوية تكني�صها، ومرور �لالتني من و�صط مقبة �لروم �لو�قعة  �إز�ء حق  لكني�صة �ملهد 

يف �جلهة �ل�رشقية من كني�صة �ملهد، �صدر فرمان �صلطاين �صنة 1063هـ/1652م وو�صع 

�ملو�صلة  و�لطريق  �ملقبة،  و�صط  من  �لالتني  مرور  حق  وهي  �لنز�ع،  الأ�صباب  �حللول 

و��صتباكات،  م�صادمات  عنه  نتج  قد  كان  و�لذي  �ملقبة،  على  �لالتني  بدير  و�خلا�صة 

 .
86

و�أر�صى �ملر�صوم قو�عد �ل�صلم �الجتماعي بني �ملتنازعني

ومهما كان �حلال، فاإنَّ كل هذه �ملنازعات و�خل�صومات ظلّت حمدودة، وحم�صورة يف 

نطاٍق �صيق، كني�صة �لقيامة وكني�صة �ملهد، وجرى تطويقها وو�صع �حللول �ملنا�صبة لها، 

ومل تتحول �إىل فتنة عامة، وال �صكلت عن�رش قلق وتاأّزم للدولة �لعثمانية، وال �متدت �إىل 

�ملناطق �الأخرى �لتي يتو�جد فيها �أتباعمُ تلك �لطو�ئف يف �لنا�رشة �أو حيفا �أو يافا �أو قرى 

ر�م �هلل �أو �صفد �أو طبيا وغريها. 

لكن �مل�صكلة تطورت و�أ�صبحت متثل خطر�ً على �صيادة �لدولة وهيبتها عندما بد�أت 

حقوق  على  بح�صولها  �لتنفيذ،  قيد  �لعثمانية  �لدولة  ممالك  �إز�ء  خطتها  و�صع  �أوروبا 

�الأرثوذك�ض،  �لروم  بحماية  رو�صيا  ففازت  �لطو�ئف.  تلك  الأتباع  و�المتياز�ت  �حلماية 

وفرن�صا بحماية �لالتني، وبريطانيا بحماية �ليهود و�حلب�ض و�الأقباط كما ذكرنا �صابقاً. 

ومن ثّم ن�صط �لقنا�صل باإثارة �لنعر�ت و�لع�صبيات �ملذهبية، وخا�صة قنا�صل بريطانيا 

بني  وقعت  �لتي  للحروب  وكانت  معينة.  مرحلة  يف  و�أملانيا  و�لنم�صا  ورو�صيا  وفرن�صا 

غدت  حيث  �ملقد�صة،  �لبالد  ن�صارى  على  �آثارها  �لعثمانية  و�لدولة  �الأوروبية  �لقوى 

تن�صط  �لعثمانية  �ل�صلطات  قبل  من  تفتي�صها  ولدى  �الأ�صلحة،  لتخزين  �أماكن  �الأديرة 
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�لدعاية �الأوروبية وتثري �جلماهري �الأوروبية �صّد �لدولة �لعثمانية و�صيا�صتها بالتعدي 

.
87

على �الأماكن �ملقد�صة ومنعها حلرية �لعبادة

�صنة  كبرية  فتنٌة  وقعت  �إذ  �لثالث،  م�صطفى  �ل�صلطان  زمن  يف  �لبد�ية  وكانت 

�لكاثوليك،  �الإفرجن  و�لالتني  �الأرثوذك�ض  �لروم  بني  �لقيامة  كني�صة  يف  1171هـ/1757م 

�أمر  �لعايل،  للباب  �الأمر  �لقناديل، وملا رفع  �لكثري من �جلرحى، ونهبت  �إثرها  وقع على 

. ويف 
88

بت�صليم �الأماكن �ملقد�صة �مل�صيحية يف �لقد�ض �إىل �لروم، مما �أوجد حنقاً عند �الآخرين

1270هـ/1853م، وقع �صجاٌر بني �لروم �الأرثوذك�ض و�لالتني  حادثة �أخرى جرت �صنة 

�لكاثوليك ��صتعملت فيه �الآالت �حلادة حتى �ل�صلبان. ثّم تبعه �صجاٌر �آخر بعد �صنو�ت 

بني �لروم �الأرثوذك�ض و�الأرمن يف كني�صة �ملهد، ب�صبب فر�ض �الأرثوذك�ض �صجادًة قرب 

مذبح �الأرمن، ومنع �الأرمن من �لدو�ض عليها، �الأمر �لذي �أدَّى �إىل �صفك �لدماء، ودخول 

قو�ت �ل�رشطة وحتى �لقو�ت �مل�صلحة لف�ض �ال�صتباكات و�إعادة �الأمن و�لهدوء �إىل مدينة 

. بل �إنَّ حرب �لقرم 1853-1856م بني �لدولة �لعثمانية ورو�صيا �لقي�رشية، 
89

بيت حلم

�ملهد،  كني�صة  يف  و�صعوها  قد  �لالتني  كان  ف�صية  جنمة  ب�رشقة  �لتذرع  �رش�رتها  كانت 

�لعثمانية،  �لدولة  على  �حلرب  �لقي�رشية  رو�صيا  فاأعلنت  ب�رشقتها،  �الأرثوذك�ض  و�تهم 

ف�صية،  جنمة  �رشقة  من  �أبعد  الأ�صباب  �لعثمانية  �لدولة  وبريطانيا  فرن�صا  و�صاندت 

�لن�رش�نية  �لطو�ئف  بني  �ل�رش�عات  ��صتمرت  وقد  �لبحث.  هذ�  يف  للتفا�صيل  جمال  ال 

بتحري�ض من �لقوى �الأوروبية.

بني  بعد  فيما  مر��صالت  ومتَّت  �صيا�صية،  م�صاكل  وقعت  1302هـ/1885م  �صنة  يف 

�ملركز يف  فيها  و�لبطركيات، وتدخل  �الأجنبية  �لدول  �لقد�ض وقنا�صل  �ملحلية يف  �الإد�رة 

الت �لقنا�صل يف �صوؤون �لطو�ئف �لن�رش�نية. و�تخذت �الإد�رة  �إ�صطنبول للحدِّ من تدخُّ

على  �حلفاظ  �أجل  من  �لدينية  �الأماكن  �أبو�ب  عند  مناوبني  ّر��ض  حمُ بتعيني  �إجر�ًء  �ملحلية 

ح�صور  على  حري�صاً  كان  �لقد�ض  يف  �لعثماين  �ملت�رشف  �إنَّ  بل  �لتعديات،  ومنع  �الأمن 

�أهل  من  رعاياها  الحتفاالت  �لدولة  تقدير  الإظهار  �ملدينة،  يف  �لدينية  �الحتفاالت  كافة 

.
90

�لذمة، ومنع �الإخالل باالأمن و�ل�صالمة خالل �الحتفاالت

مت�رشف  �قرتح  فقد  �لن�رش�نية  �لطو�ئف  بني  �لتوتر  حاالت  ال�صتمر�ر  ونظر�ً 

�لقد�ض �ل�رشيف على �لباب �لعايل �قرت�حاً يق�صي باإبطال مفعول �حلماية و�المتياز�ت، 

. وطلب 
91

و�رشورة عودة �صيطرة �لدولة �لعثمانية �ملبا�رش على �لطو�ئف ولي�ض �الأجانب
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يف ر�صالته �ل�صماح لهم بتوزيع مبلغ 250 لرية ذهبية على زعماء �الأقباط وزعماء �لالتني 

�ملعروفني بتاأثريهم على �الأقباط و�الأحبا�ض، من �أجل حلِّ �لنز�عات بينهم، ومنع تدهور 

.
92

�الأو�صاع و�إثارة �ل�رش�عات

�الإ�صالمية  �لدينية  �الأماكن  على  و�لتعديات  و�ملخا�صمات  �خلالفات  �أحد�ث  �أما 

�ملقد�صة �أو على �الأوقاف و�الأر��صي �ملريي �أو �ململوكة �أو مع �الأفر�د �مل�صلمني؛ فالف�صل 

فيه  ت�صتوفى  �لقا�صي جمل�صاً �رشعياً  يعقد  �ل�رشعي. حيث  �لقد�ض  لقا�صي  فيها يكون 

كل �رشوط �لعد�لة و�حلرية و�لنز�هة �لتامة، فيح�رشه رئي�ض �لطائفة �ملعنية وعدد�ً من 

، ويعود �لهدوء وي�صود �لت�صامح وح�صن �جلو�ر 
93

عدول �لطائفة، ويرد �حلق �إىل ن�صابه

المُ �إىل �لق�صاء،  و�لذي ما �أف�صده �إال �لتدخالت �الأوروبية. وكذ� مع �ليهود، فاخلالفات حتمُ

.
94ً

وكفى بالق�صاء �لعادل ملجاأ ومالذ�

ومن ناحية �أخرى، فاإنَّ �لدولة �لعثمانية، كانت ت�صدر تعليماتها و�أو�مرها ب�رشورة 

�لن�رش�نية  �لطو�ئف  �أتباع  من  �الأجانب  �أفعال  ومر�قبة  و�حلر�ض  �حلذر  جانب  �تخاذ 

و�ليهودية، وخا�صًة �لتجار و�لزو�ر و�حلجاج. فقد �أ�صدر �لباب �لعايل �أمر�ً يف غرة حمرم 

جتار  مر�قبة  يطلب  �ل�صام،  بكلربكي  �إىل  تنبيه  فيه  1545/3/14م  �ملو�فق  952هـ  �صنة 

�لبندقية �لذين يرتددون على �لبالد �ملقد�صة و�صائر �لواليات �ملحرو�صة، و�حلفاظ على 

�أرجاء �لقد�ض �ل�رشيف وطر�بل�ض و�ل�صو�حل و�لقالع وكافة �الأماكن �لتابعة لوالية �ل�صام، 

. وت�صددت �لدولة يف منح رخ�ض �لبناء الإن�صاء 
95

ولكن وفق �لعهدنامه �ل�صلطانية �لتجارية

�خلطو�ت  وحددت  وتعليمات،  لو�ئح  وو�صعت  �ملقد�صة،  �ملدينة  يف  �الأجنبية  �ملوؤ�ص�صات 

�لو�جب تنفيذها يف حال �لتقدم بطلب من قبل �لطو�ئف لرتميم �أو �إ�صالح �أو جتديد �لبناء 

�لقائم �أو عند �إن�صاء بناء جديد. �إذ ال بمُّد من معرفة �أ�صل ملكية �الأر�ض، وم�صادر متويل 

�رش�ء �الأر�ض و�إقامة �لبناء، و�أهد�ف �إن�صاء �ملوؤ�ص�صة وموظفيها ورو�تبهم، وعدد �الأفر�د 

�لذين �صيقيمون فيها، و�أعد�د �ملنتفعني منها وتبعيتهم، وبعدها �أو قربها من �ملوؤ�ص�صات 

�خلفية  من  رجال  ويكلف  و�لتحري،  �لك�صف  وهيئات  �للجان  وتوؤلف  �الإ�صالمية. 

. ومثالها: 
96

�أيِّ قر�ٍر ب�صاأنها �لتقارير و�لتو�صيات، قبل �تخاذ  بالتحرِّي و�لبحث ورفع 

حماولة حتويل ديٍر �إىل كني�صة للرهبان �لفرن�صي�ض، فكان �الإجر�ء �ملبدئي، حتديد ملكية 

�الأر�ض وحدودها، وخريطة �ملوقع وخريطة �لبناء، ومعرفة �صندوق �ل�رشف، ووقوع 

�أو بعدها عنها، وتاأثريها ون�صاطاتها، وتدقيق كل  �لكني�صة قرب �ملوؤ�ص�صات �الإ�صالمية 
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�لد�خلية و�خلارجية و�لعدلية و�الأوقاف و�لدفرت �خلاقاين و�ملالية،  ذلك من قبل نظارة 

.
97

ويقرتح �ل�صدر �الأعظم على �ل�صلطان �إ�صد�ر �لفرمان و�الأمر بذلك

فقد  و�ال�صتيطان  �لهجرة  يف  �ليهودية  �الأطماع  ب�صاأن  �لعثمانية  �لدولة  �إجر�ء�ت  �أما 

1275-1368هـ/1858- �لقد�ض  مدينة  يف  و�الأر�ض  �ل�صكان  ناق�صا،  بحثني  لها  �أفردنا 

1948م. و�الآخر، �إجر�ء�ت �أكرم بك، مت�رشف �لقد�ض، �صّد �لهجرة و�ال�صتيطان و�إقامة 

دولة لليهود يف فل�صطني 1906-1908، وقد عر�ض فيه �إجر�ء�ت �لدولة �لعثمانية �لقانونية 

�أعظم  كانت  و�الأمريكية  �الأوروبية  �ملوؤ�مرة  ولكن  و�ال�صتيطان،  �لهجرة  ملنع  و�لعملية 

�ملقد�صة  �الأر�ض  �أهل  طاقات  وجتاوزت  �آنذ�ك،  و�إمكاناتها  �لعثمانية  �لدولة  قدر�ت  من 

و�ل�صعوب �الإ�صالمية. 

الثقـافـية والجتمــاعية وال�شحيـة واخلدمـية  6. رعاية املوؤ�شـ�شـات 

ودعمها: 

ويتمثل ذلك يف �حلفاظ على �ملد�ر�ض و�ملكاتب و�خلو�نق و�الأربطة و�لزو�يا و�لتكايا 

و�ملقامات ودور �الأيتام و�لبيمار�صتانات ودور �الإ�صالح و�خلانات و�حلمامات. وكان يف 

�لقد�ض �أكرث من �أربعني مدر�صة، و�أربعة مكاتب لتعليم �الأطفال �الأيتام، و�أكرث من ع�رشين 

ز�وية، ورباط وخانقاه وتكية، منها ما كان قد �أن�صئ يف �لع�صور �ل�صابقة للعهد �لعثماين، 

وبع�صها قد �أقيم يف �لعهد �لعثماين، وكان لهذه �ملوؤ�ص�صات �أهمية كبرية يف �حلياة �لثقافية 

و�الجتماعية و�ل�صيا�صية يف �ملدينة �ملقد�صة. و�لوظائف يف هذه �ملوؤ�ص�صات على نوعني: 

من  �الأغلب  على  �لعلمية  �لوظائف  يف  �لتعيني  ويكون  �إد�رية؛  ووظائف  علمية،  وظائف 

�ل�صلطان، حيث ت�صدر بر�ء�ت �لتعيني لتويل �لتدري�ض، حيث يختار و�حد من كبار �لعلماء 

ذوي �ل�صمعة �لعالية، وت�صمن �لب�ءة ن�صائح وتوجيهات ِبحّث �لطالب )�لفقهاء( على 

�الجتهاد و�ال�صتغال بالعلوم، ويحدد ر�تب �ملدر�ض و�أرز�قه. 

وعلى  رئي�صيٍة  ب�صورٍة  �الأوقاف  عائد�ت  على  تعتمد  �ملوؤ�ص�صات  تلك  كانت  وملا 

تلك  �أوقاف  و�إح�صاء  �ل�صلطنة حر�صت على حترير  فاإّن  )�ل�رشة(،  �ل�صلطان  �إكر�ميات 

�ملوؤ�ص�صات. وقد �صجل يف �لدفرت رقم 342، تاريخه 970هـ/1562م، �أوقاف 13 مدر�صة، 

و5 خو�نق، و6 زو�يا. ومن �ملد�ر�ض: �صت مد�ر�ض حنفية و�أربع مد�ر�ض �صافعية وو�حدة 

�الأوالد  لتعليم  �آغا  حممد  ومكتب  �الأربعة،  �ملذ�هب  لتدري�ض  م�صرتكة  و�ثنتان  مالكية 

.
98

ومكتب باير�م بك �لو�قع �أ�صفل عقبة �ل�صت
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وحتفل �لوثائق �لعثمانية بعدد كبري من �لب�ء�ت و�الإر�د�ت �ل�صلطانية بتعيني وظيفة 

مدر�ض �أو �صيخ ملدر�صة �أو ز�وية �أو تكية �أو خانقاة، و�لنظر يف هذ� �لنوع من �لوثائق يفيد 

با�صتمر�ر تلك �ملوؤ�ص�صات يف �أد�ء وظائفها خالفاً ملا �نتهى �إليه بع�ض �لباحثني من خر�بها 

وتوقفها عن �أد�ء دورها يف �لقد�ض. ومن �لب�ء�ت �لتي وجدناها يف �الأر�صيف �لعثماين، 

و�ملنجكية،  و�لتنكزية،  و�الأحمدية،  �ل�صالحية،  �لتالية:  باملد�ر�ض  خا�صة،  تعيينات 

و�لعالئية،  و�خلاتونية،  و�لعثمانية،  و�لقادرية،  و�لطولونية،  و�جلوهرية،  و�مليمونية، 

و�حلنفية، و�لط�صتمرية، و�لبيب�صية، و�لزينبية، و�لفار�صية، و�لر�صدية، و�خلا�صكية، 

و�لدويد�رية، و�ملكتب �الإعد�دي، ومكتب بري�م جاوي�ض.

�ل�صخرة  وقبة  �الأق�صى  �مل�صجد  ملدر�صي  ت�صدر  كانت  �لتي  �لب�ء�ت  على  عالوًة 

يف  �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجالت  يف  �صجلت  �لب�ء�ت  هذه  ن�صو�ض  وبع�ض  �مل�رشفة، 

، وي�صار �إىل �أن �لب�ء�ت كانت ت�صدر لكافة �ملد�ر�ض �لتي تمُعنى باملذ�هب �الأربعة 
99

�لقد�ض

دون �أف�صلية للمد�ر�ض �حلنفية، �ملذهب �لر�صمي للدولة �لعثمانية. و�إن كان ر�تب وظيفة 

مدر�ض باحلنفية يكون فا�صالً، يتنا�صب ومكانته �لعلمية وعلو �صاأنه بني �أهل �ملدينة، فقد 

يف  �ل�صافعية  �ل�صاد�ت  مفتي  �إ�صحق،  بن  �أفندي  �للطف  �أبو  �ل�صيخ  تعيني  بر�ءة  �صدرت 

�لقد�ض �صنة 1056هـ/1646م، بتوليه وظيفة �لتدري�ض باملدر�صة �حلنفية مبرتب �أربعني 

عثمانياً يومياً، يتقا�صاه من عائد�ت �أوقاف �ملدر�صة، وهو مبلغ كبري �إذ� ما قي�ض مبرتبات 

 .
100

�أقر�نه �آنذ�ك

�لتدري�ض،  وظيفة  على  �ل�صلطانية  �لب�ءة  �صدور  يقت�رش  ال  �الأحيان  بع�ض  ويف 

و�إمنا ت�صمل �لوظائف �الإد�رية �ملهمة يف تلك �ملوؤ�ص�صات، مثل تولية �لنظارة و�الإ�رش�ف 

�إر�دة �صلطانية  �إىل خبة و�خت�صا�ض دقيق. فقد �صدرت  و�لوظائف �لفنية �لتي حتتاج 

مو�صحة بختم �ل�صلطان �صاه �أحمد بن �إبر�هيم خان يف 13 جمادى �الآخرة 1103هـ/1691م، 

�الأجز�خانة، ووظيفة  �ل�صيخ �صالح لوظيفة  �ل�صيخ فتح �هلل بن  �أدرنه، بتعيني  من مقام 

م�صاح �رّش �رشيف يف تكية خا�صكي �صلطان باأجرة بارة �صامية يومياً عن كل وظيفة من 

 .
101

وظيفتي �الأجز�خانة وم�صاح �رشيف

�صالح  كلية  �إن�صاء  هي  للنظر،  �لالفتة  �لقد�ض  يف  �لعثمانية  �لدولة  ف�صائل  من  ولعل 

�لدين �الأيوبي �صنة 1334هـ/1915م، و�لف�صل يف ذلك يعود �إىل جمال با�صا، قائد �جلي�ض 

�الأيوبي  �لدين  �أ�ص�صها �صالح  �لتي  �ل�صالحية  �ملدر�صة  �ل�صام. حيث كان مبنى  يف بالد 
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�صنة 588هـ/1192م مهجور�ً ب�صبب زلز�ل هدم �أجز�ًء منها �صنة 1257هـ/1841م، و�أمر 

�ل�صلطان عبد �ملجيد بت�صليمها �إىل �الآباء �لبي�ض �لكاثوليك يف �ملدينة. وبالفعل فقد �صلمها 

مت�رشف �لقد�ض كامل با�صا �صنة 1273هـ/1856م، لقاء م�صاعدة فرن�صا للدولة �لعثمانية 

لتكون  1295هـ/1878م،  �صنة  بناوؤها  عيَد 
مُ
و�أ فرن�صا،  لطلب  و��صتجابًة  �لقرم  حرب  يف 

�لكاثوليك.  للرهبان  تابعة  �الإكلريكية   Saint Anne حنة  �لقدي�صة  با�صم  ومدر�صة  دير�ً 

“بال�صفاح”، و�أعادها كلية  فا�صتخل�صها جمال با�صا، �لذي يلقبه بع�ض �لباحثني �لعرب 

نظاماً  لها  وو�صع  �أملانيا،  من  م�صتلزماتها  كافة  وجلب  �الأيوبي،  �لدين  �صالح  با�صم 

ع�رشياً. 

وكان تاأ�صي�ض �لكلية حلقة يف �صل�صلة جهود �لدولة �لعثمانية لبعث �لنزعة �الإ�صالمية 

كو�در  تخريج  خالل  من  بها،  حتدق  �لتي  �الأوروبية  �الأخطار  مو�جهة  يف  �لدولة  لدعم 

�لدين  �صالح  مدر�صة  لذكرى  و�إحياء  �الإ�صالمية،  �لروح  بث  على  وموؤهلة  كافية  علمية 

ومقام  �لعثمانية  �لدولة  لكيان  تر�صيخاً  �لديني  �ل�صعور  وتقوية  لها،  و�متد�د�ً  �الأيوبي 

يف  �الأوقاف  وبوز�رة  �الإ�صالم  �صيخ  مبقام  مبا�رشة  مرتبطة  �لكلية  وكانت  �ل�صلطنة. 

�إ�صطنبول، وكانت كليًة دينية ع�رشية، تدر�ض �لعلوم �لدينية و�للغات �لعربية و�لرتكية 

�حلديثة  �لعلوم  على  عالوًة  و�لرو�صية،  و�الإجنليزية  و�لفرن�صية  و�الأملانية  و�لفار�صية 

و�لعلوم  و�ملالية  و�حلقوق  و�لفل�صفة  حياتية،  وجغر�فيا  وفلك  وريا�صيات  هند�صة  من 

�أف�صل �الأ�صاتذة من �لعلماء و�ل�صيوخ،  �لطبيعية و�لر�صم و�خلط و�لتاريخ. و�ختري لها 

�أ�صتاذ �لقانون �لدويل �لعام يف كلية �حلقوق باالأ�صتانه،  �لنيبال �حللبي،  �أمثال جمال بك 

للمدير،  معاوناً   1912 �صنة  باري�ض  جامعة  خريج  حيدر،  ور�صتم  لها،  مدير�ً  نيِّ  عمُ �لذي 

وكان يعمل مدير�ً ملدر�صة �لتجهيز �لعربية بدم�صق. ومن مدر�صيها �أي�صاً حممد �إ�صعاف 

ومو�صى  �لعوري،  و�أمني  �ل�صكاكيني،  وخليل  جاوي�ض،  �لعزيز  وعبد  �لن�صا�صيبي، 

. وظلَّت �ملدر�صة تقوم 
102

�لبديري، وعبد �لرحمن �صالم، وعادل جب، و�أ�صعد �ل�صقريي

�لكفاءة؛ حتى  �لروح �الإ�صالمية، وتوؤهل كو�در عالية  بدورها بكل همة ون�صاط، وتبث 

دهمها �الحتالل �لبيطاين يف 1917/12/9، و�صادرها و�صلمها لالآباء �لبي�ض، وما ز�لت 

تئن مع �أبناء فل�صطني حتى �ليوم.

تر�صيخاً  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �ل�صوفية  �لثقافة  ن�رش  يف  ترى  �لعثمانية  �لدولة  وكانت 

عثمان  بني  �صالطني  وكان  �ل�صيا�صي،  لوجودها  وتثبيتاً  �لروحية،  �الإ�صالمية  للقيم 
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�إنعام �ل�صلطان  �إىل  �أ�رشنا  يحر�صون على دعم �لطرق �ل�صوفية ب�صورة عامة، وكنا قد 

يف  وكان  �صهرياً.  �أقجة   500 مقد�ره  بر�تب  و�أتباعها  �ملولوية  �لطريقة  �صيخ  على  �صليم 

�لقد�ض �لعديد من زو�يا �ل�صوفية و�لتي تزيد عن 25 ز�وية، منها �لز�وية �لهندية، �أتباع 

و�لب�صطامية  و�لنق�صبندية  و�ملهمازية  و�الأدهمية  �لوفائية  و�لز�وية  �لرفاعية،  �لطريقة 

�لتي  و�خللوتية  و�ملغاربة  �لقرمي  وز�وية  �ل�صالحية،  و�خلانقاه  �الأفغانية،  و�لقادرية، 

�أن�صاأها �الأمري حاجي بك �صنة 947هـ، ويالحظ �أن �لعديد من �أبناء �لعائالت �ملقد�صية قد 

�نخرط يف ع�صوية تلك �لزو�يا و�خلانقات. ويف �صجالت �الأوقاف، عدة وقفيات حب�صها 

بع�ض �صالطني بني عثمان ورجال �الإد�رة على �صيوخ �ملت�صوفة وزو�ياهم، مثل نائب 

�لناظر يف �لقد�ض، قا�صم بك بن قزل �أحمد، فقد �أوقف كرماً مبا فيه من غر��ض على �ل�صيخ 

“قدوة  �لقانوين على:  �ل�صلطان �صليمان  ، و�أوقف 
103

937هـ/1530م علي �خللوتي �صنة 

�لدجاين بن  �أحمد  . وكان 
�لدجاين”104 �أحمد  �ل�صاحلني ح�رشت �صيخ  �لر��صدين وزين 

�ل�صوفية، له مكانة عند �صالطني بني  �لوفا علي بن يا�صني، من كبار �صيوخ  �أبو  �ل�صيد 

باأنه  ه  �لدجاين قد ب�رشَّ �ل�صيخ  �لذي كان  �ل�صلطان �صليمان،  عثمان، وعلى �الأخ�ض عند 

. وتوىل �لدجاين فيما بعد م�صيخة مقام 
105

�صيفتح جزيرة كريت لروؤيا وقعت له يف منامه

�لنبي د�ود �صنة 936هـ/1529م. وكان �أن �أمر �ل�صلطان �لعثماين باإي�صال �ملياه �إىل حمام 

�ل�صيخ  ل�صكوى  ��صتجابًة  وذلك  �ملمُلِّحة،  �لدجاين،  �أحمد  �ل�صيخ  حلاجة  د�ود  �لنبي  مقام 

.
106

بعث بها مع �ل�صيخ عي�صى �إىل مقام �ل�صلطنة

�لقد�ض ب�صكل عام كانو� يعّدون عنا�رش ��صتقر�ر و�أركان دعٍم  فاملت�صوفة يف مدينة 

للدولة �لعثمانية، مبا لهم من �أثٍر ديني روحي و�جتماعي و�صيا�صي يف �ملدينة. 

وعلى �صعيٍد �آخر، فاإن �لدولة �لعثمانية �أولت �خلانات �لتي كانت يف د�خل �ملدينة �أو 

ظاهرها رعايتها، �إذ كانت منازل للم�صافرين و�أماكن لق�صاء �الأعمال �لتجارية وخمازن 

و�إ�صطبالت  ودكاكني  وخمازن  غرف  على  ت�صتمل  �خلانات  وتلك  �لتجار.  لب�صائع 

وحمامات وم�صليات و�أكنفة، وتتوىل حر��صتها �لقو�ت �لع�صكرية يف �ملدينة وخارجها. 

وكان عدد �خلانات يف كل مدينة دليالً على مكانة �ملدينة �ل�صياحية و�القت�صادية، وكاأنها 

�لوكاالت �لتجارية �لتي كانت معروفة يف دم�صق و�لقاهرة وجنو� وبيز� و�لبندقية. غري 

منها  �لقد�ض  يف  وكان  وقفية،  موؤ�ص�صات  كانت  �لقد�ض  خانات  من  �ل�صاحقة  �الأكرثية  �أن 

با�صم  ِكَر  ذمُ منها  وبع�صاً   ،
107

منها �صتة  �لقد�ض  �إىل  رحلته  يف  جلبي  �أوليا  ز�ر  خاناً،   16
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وكالة، ومنها: خان �ل�صلطان )د�ر �لوكالة(، وخان �لغادرية، وخان تنكز، وخان �صوق 

ت�صمل  �لعثمانية  �لرعاية  وكانت  �صلطان.  خا�صكي  وخان  �لزيت،  وخان  �لقطانني، 

بكل دقة وحر�ض، وتعيني  �أوقافها  و�إ�صالحها وعمارتها وجتديدها، و�صبط  ترميمها 

متويل �إد�رتها، وحر��صتها، وتاأمني �صالمة �لتجار و�مل�صافرين وب�صائعهم، و�لتدقيق يف 

جودتها، ومر�قبة �أ�صعارها، وح�صن ��صتثمار م�صادر �أوقافها، حتى �لعناية بحيو�نات 

ودو�ب �لتجار و�مل�صافرين؛ كاإطعامها و�صقيها وتوفري بيطري حلذوها ومد�و�تها. 

وكانت �لكثري من خانات �ملدينة تمُباعمُ فيها �ل�صلع �لتجارية كالزيت و�ل�صوف و�لقطن 

وغريها، و�أخرى تقدم خدمات لالأفر�د و��صتبد�ل �لعملة، مثل خان �ل�رشف، �لذي يقع 

 .
108

قرب �مل�صجد �الأق�صى وكان معّد�ً ال�صتبد�ل �لعمالت

كما �أّن �الأربطة يف �ملدينة، كالرباط �ملن�صوري ورباط �لب�صري ورباط �حلموي ورباط 

�لن�صاء ورباط بري�م بك، لقيت �لعناية الهتمامها بالعلوم �لدينية �إ�صافًة �إىل كونها ماأوًى 

للفقر�ء من �لرجال و�لن�صاء، حيث يمُقّدم فيها �لطعام و�ل�رش�ب جماناً، وينفق عليها من 

ملا  منوذجاً  �ملثال  �صبيل  على  بك  بري�م  رباط  وكان  عليها.  �ملحبو�صة  �الأوقاف  عائد�ت 

17 م�صدر�ً، منها: ح�ص�ض يف قرى بني  �أوقافه  يقدمه من خدمات، فقد بلغت م�صادر 

�أقجة، وطاحون، ود�ر  �ألف   50 نعيم، وبيوت ومز�رع، وم�صبنة، ووقفية نقدية مببلغ 

 .
109

�لوكالة بغزة، وكان يلحق به مكتٌب لتعليم �الأطفال

�ملر�صى،  معاجلة  بق�صد  وحماماتها،  �ملدينة  م�صت�صفيات  و�لرعاية  �لعناية  و�صملت 

وخا�صًة �لفقر�ء، وتوفري �ملياه للطهارة و�لو�صوء. وكان يف �لقد�ض 13 حماماً، مرتبطة 

باحلياة �الجتماعية الأهل �ملدينة، �إذ تمُعّد كمن�صاآت ح�صارية يرتادها �لنا�ض يف �ملنا�صبات 

�لعني  حمام  �حلمامات  تلك  ومن  و�لوالدة.  و�لطهور  �لزو�ج  حفالت  مثل:  �الجتماعية، 

�لدولة  �ل�صفا وحمام �لعمود وحمام د�ود. ويعود �هتمام  وحمام باب �الأ�صباط وحمام 

�لعثمانية بها الأن بع�صاً منها كان وقفاً على �ل�صخرة ومبنى �مل�صجد �الأق�صى �أو غريها 

وينظر  �أوقافها،  وتدقق  و�لتجديد  و�لرتميم  �الإعمار  في�صملها  �لدينية،  �الأماكن  من 

�لعناية  �صملت  وكذ�  �إنفاقها.  ووجوه  �حلمامات  وعائد�ت   ،
110

فيها �لعاملني  رو�تب  يف 

�لعثمانية �لبيمار�صتان �ل�صالحي )د�ر �ل�صفاء(، �ملخ�ص�ض ملعاجلة فقر�ء �ملر�صى، وقد 

�لبيمار�صتان  وظّل  978هـ/1570م،  �صنة  وجتديد�ت  وتعمري�ت  ترميمات  عليه  �أجريت 

 َ نيِّ عمُ �ل�صنة  هذه  ففي  1203هـ/1788م،  �صنة  حتى  وموظفيه  باأطبائه  عامر�ً  �ل�صالحي 

.
111

�ح وحكيم با�صي ليعمل يف د�ر �ل�صفاء بالبيمار�صتان �ل�صالحي جرَّ
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وكان من �أهم �ملن�صاآت �الجتماعية و�لثقافية يف �ملدينة �ملقد�صة �لعمارة �لعامرة �أو تكية 

خا�صكي �صلطان، و�لتي �صنفرد لها م�صاحًة يف �لبحث نظر�ً الأهميتها و��صتمر�رها يف �أد�ء 

دورها حتى �أيامنا هذه. 

تكية خا�شكي �شلطان )العمارة العامرة(:

جارية  على  �أطلق  �ل�صلطان،  حمظية  �أو  حمبوبة  يعني  لقب  �صلطان،  خا�صكي 

مم�صوقة  �جلمال،  “�لفائقة  روجاتينو،  بلدة  من  �الأ�صل،  �لرو�صية  �صليمان  �ل�صلطان 

�لقو�م، �ل�صقر�ء، �أ�صيلة �خلدين”، �ملعروفة بـ“روك�صيالنا Roxelana”. ��صرت�ها وكالء 

�ل�صلطان من تاجر ترتي يف �أ�صو�ق �إ�صطنبول، هي “ذ�ت �صنعة بديعة يف �لغناء و�لعزف 

على �لقيثارة ي�صاحبه تنقيل عجيب لقدميها”. كنّاها خازن �لك�صوة يف �لق�رش �ل�صلطاين 

م �أي �ملرحة �أو �ل�صاحكة، �أغرم بها �ل�صلطان �صليمان �لقانوين فتزوجها، و�أجنبت له  رَّ خمُ

�أو�صلت  �ل�صلطان، فقد  خم�صًة من �الأبناء، ثالثًة من �لذكور وبنتان، ولتمكنها من قلب 

�لبالط  �أغ�صبت رجال  ، بطرق 
112

�ل�صلطنة “�صليم وبايزيد” �إىل عر�ض  �أبنائها،  �ثنني من 

و�جلي�ض. ومع ذلك، فقد خلدت ��صمها من خالل �إن�صائها �لعديد من �ملوؤ�ص�صات �لدينية 

�أدرنة  ويف  جامعاً،  �إ�صطنبول  يف  بنت  �إذ  و�لقد�ض،  ومكة  و�أدرنة  �إ�صطنبول  يف  و�خلريية 

جامعاً �أي�صاً، ومدر�صتني يف �إ�صطنبول، هما: خا�صكي خرم وقاهرية، وم�صت�صفى )طب 

خا�صكي  وتكية  �إ�صطنبول،  يف  �لن�صا  �صوق  يف  وتكية  وحمامني،  خرم(،  خا�صكي  خانة 

خرم يف مكة قرب �لكعبة، وتكية خا�صكي �صلطان يف �لقد�ض �ل�رشيف. وكانت هي ور�ء 

بناء جممع �ل�صليمانية مبر�فقه �لعديدة، م�صجد ومدر�صة ومكتبة ومن�صاآت �أخرى.

�لتي  �لقد�ض،  يف  �صلطان  خا�صكي  من�صاأة  ببناء  �لعمل  بد�أ  959هـ/1551م،  �صنة  منذ 

للموؤونة  وبيت  وفرن  مبطبخ  وعمارة  عالية  وقباب  �أروقة  ذو  عال  م�صجد  من  نت  تكوَّ

وحو�ض باأ�صو�ره و�أنبار وكنف متعددة وحمطب و�صاحة و��صعة ومباٍن عالية م�صقوفة، 

غرفة،   55 �إىل  باالإ�صافة  و�ملحتاجني،  �ل�صعفاء  وزمرة  و�مل�صاكني  �لفقر�ء  على  وقفتها 

عقبة  يف  قائمة  و�لتكية   .
113

و�لرحيل �ل�صفر  و�أ�صحاب  �ل�صبيل  �أبناء  عامة  على  وقفتها 

�لتكية بالقد�ض، بني باب �لناظر و�صوق باب خان �لزيت.

ولكي ت�صمن خا�صكي �صلطان لهذه �ملوؤ�ص�صات �لبقاء و�ال�صتمر�ر يف �أد�ء خدماتها، 

وت�صمنت  وطر�بل�ض.  ونابل�ض  وغزة  �لقد�ض  �ألوية  يف  كثرية  �أوقافاً  عليها  �أوقفت  فقد 

�الأوقاف عائد�ت قرى �أو �أجز�ء من قرى ومز�رع و�أر��صي وخانات ودكاكني وطو�حني 
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وحمامات وقي�صارية، ومبوجب �رشوط �لوقفية عمل يف �لتكية �أكرث من خم�صني موظفاً، 

�لغد�ء  وجبة  يف  باالأرز  مرق  �لنا�ض،  من  ملئات  يوم  كل  �الأكل  يقدم  �لتكية  مطبخ  وكان 

ومرق باحلنطة يف وجبة �لع�صاء )�أرز و�صمن وحم�ض وب�صل وحطب وملح ولنب حام�ض 

درهماً  ت�صعني  وزنه  �لبني،  �لفدولة  خبز  نوع  من  رغيف  �ألفي  �لفرن  ويخبز  وحنطة(. 

وزنياً )�لدرهم 3.125 غم(، �إ�صافًة �إىل �حللوى وكميات فا�صلة من �للحوم يف �أيام �جلمع 

وليايل رم�صان و�الأعياد وعا�صور�ء و�أيام �لرغائب. 

�أوقف  1558م،  �أبريل  ني�صان/  �ملو�فق  966هـ  وبعد وفاة خا�صكي �صلطان يف رجب 

�ل�صلطان �صليمان �لقانوين يف �ل�صنة �لتالية لوفاتها �أربع قرى ومز�رع من ناحية �صيد� 

كانت  لقد   .
و�الأو�ن”114 �لعهد  زبيدة  �لن�صو�ن،  �صالطني  زبدة  عن  “�صدقة  �لتكية،  على 

و�لبقاء،  �ال�صتمر�ر  لها  كفلت  بحيث  كبرية،  بالتكية  �إ�صطنبول  يف  �لعليا  �ل�صلطات  عناية 

و�صمان �لغنى �لكبري الأوقافها، لدورها يف �حلياة �لعامة يف جمتمع مدينة �لقد�ض. وكان 

�ملدينة،  �لدينية يف  �لثقافة  �أهميتها يف ن�رش  �مللحقة بالتكية  للمدر�صة �ملدعوة باخلا�صكية 

.
115

مُ مدر�صوها مبوجب بر�ء�ت �صلطانية، ويحظون مبكانٍة عاليٍة يف �ملجتمع �إذ كان يمُعنيَّ

ومتدُّنا �لوثائق و�لفرمانات �لعثمانية، �ملتعلقة بالتكية، بتف�صيالٍت دقيقة عن جميع 

�إعانات من �لتكية وخم�ص�صاتهم �ليومية، و�أ�صماء �لتكايا  �أولئك �لذين كانو� يتقا�صون 

و�لزو�يا �لتي تزود يومياً بكمياٍت من �ملوؤن لتوزيعها على قاطنيها وعلى �لفقر�ء، و�أ�صماء 

�ض لها من �خلبز يومياً.  �صِّ �لعائالت �ملقد�صية �لتي تت�صلم ما خمُ

�صلطان،  خا�صكي  تكية  وم�صارفات  مرتبات  بخ�صو�ض  �صجلني  �لباحث  ولدى 

�ملرتبات،  و�أ�صحاب  و�لرو�قات  و�لتكايا  �الأهايل  �إىل  �ل�َصنِيّة  �الإر�دة  مبوجب  �ملن�رشفة 

جملة  فكانت   .
116

1846م/1264هـ نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  �صهر  يف  �ل�رشيف  بالقد�ض 

وفقر�ء،  ورو�ق  وخلوة  ز�وية   18 مرتبات  منها  بارة،  و27  قر�صاً   5,201 �مل�رشوفات 

و�صيوخ  علماء  من   35 ومرتبات  فقرية،  وعائالت  م�صكينات  ون�صاء  �أيتام  ومرتبات 

ومدر�صني و�أعيان ووجهاء و�لعاملني يف �لتكية، ومن �ل�صيوخ على �صبيل �ملثال: 

و�ل�صيخ  �لدنف،  �إ�صماعيل  و�ل�صيخ  �لدنف،  حممود  و�ل�صيخ  �لد�ودي،  علي  �ل�صيد 

بد�رة  ح�صني  و�ل�صيد  �لقطب،  �صاكر  و�ل�صيد  �خلالدي،  حممود  و�ل�صيد  �لقطب،  �أحمد 

�حلافظ، و�ل�صيد علي �ملوقت، ود�ود �الأزهري، وعي�صى �لعامل، وكلهم من �أبناء �لعائالت 
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�أفندي  وحممد  �أحمد،  �ل�صيخ  و�أخيه  �هلل  جار  �أفندي  �صالح  �ملدر�صني،  ومن  �ملقد�صية. 

.
117

جاوى ز�ده، وحممد علي �أفندي، ومو�صى �أفندي ح�صيني ز�ده

تكية  وم�صارفات  مرتبات  كانت  فقد  1858م/1275هـ  �أغ�صط�ض  �آب/  �صهر  ويف 

�لفقر�ء  �إىل:  �ل�صنية  �الإر�دة  مبوجب  �ملن�رشفة  �ل�رشيف  بالقد�ض  �صلطان  خا�صكي 

و�ملجاورين و�لزو�يا و�لرو�قات و�أ�صحاب �ملرتبات بالقد�ض �ل�رشيف عن �ل�صهر �ملذكور 

ِف على �لتكية من م�صتلزمات �ملطبخ و�لرو�تب  13,458 قر�صاً و15 بارة، وهي كل ما �رشمُ

و�مل�صاعد�ت لالأ�رش و�لفقر�ء وغريهم.

َِف: 13,151 قر�صاً و15 بارة،  وعن �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1858م/1275هـ، �رشمُ

وكان يوزع كل يوم 81 رطالً و6 �أو�ٍق من �خلبز جلهات �لب و�الإح�صان �ملحددة �صابقاً. 

ممهور  �صند  بتقدمي  �صلطان  خا�صكي  قيمقام  دروي�ض  حممد  �ل�صيد  �لتزم  وقد 

 .
118

ل يف دفرت وقف �لتكية ف�صَّ بتوقيعه، يفيد ت�صلُّمه �ملبلغ و�رشفه وفق ما هو ممُ

وَيِرد يف دفرت م�صارفات مرتبات �أهل �لقد�ض �ل�رشيف: ذكر لالأنو�ع �لتالية: 

وؤ خانة )ربعة �رشيفة(، عاليف تكية عامرة، مقطوع قر�يا، بدل �أخباز فقر�ء  زمُ عاليف جمُ

وجماوري �لتكايا و�لرو�قات و�لزو�يا و�لن�صاء و�الأر�مل و�ملرتزقة بتكية �صاحبة �خلري�ت 

1278هـ/1861م.  �صنة  و�جب  عن  �صلطان  خا�صكي  لها،  و�ملغفور  �ملرحومة  و�ملبَّ�ت 

ّر�ء �لربعة �ل�رشيفة على روحها 134 علوفة، ومرتبات تكية  حيث بلغ جمموع علوفات قمُ

خا�صكي �صلطان 119 علوفة، وح�ص�ض �لقر�يا )�لقرى(، �مل�رشوحة يف �لوقفية وعددها 

27 قرية، يدفع 4 علوفات، وبدل �أخباز ي�رشف 376 قر�صاً. 

�رَش �لتي تلّقت م�صاعد�ت �لب و�الإح�صان من �أوقاف �لتكية 533 عائلة، 
مُ
وقد بلغ عدد �الأ

وبلغت �مل�رشوفات تلك �ل�صنة، عد� �مل�صاريف �ل�صهرية، 21,886 قر�صاً، وهي و�جبات 

 .
119

�إ�صافية يت�صدق بها �ل�صلطان مبوجب بر�ءة �صلطانية تر�صل �إىل قيمقام �لتكية

وجاء يف �لوثيقة ملخ�صاً: 

دفرت م�صارفات ومرتبات �أهل �لقد�ض �ل�رشيف عن عاليف جزوؤ خانة )ربعة �رشيفة( 

و�لرو�قات  �لتكايا  وجماورين  فقر�ء  �أخباز  وبدل  قر�يا  ومقطوع  عامرة  تكية  وعاليف 

و�لزو�يا و�لن�صاء و�الأر�مل و�ملرتزقة بتكية �صاحبة �خلري�ت و�ملب�ت �ملرحومة و�ملغفور 

لها خا�صكي �صلطان يف �لقد�ض �ل�رشيف، طاب ثر�ها عن و�جب �صنة 1278هـ:
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�صليمان  �ل�صلطان  �ملرحوم  روح  عن  �ل�رشيفة  �لربعة  قمُر�ء  عاليف  مرتب  عن  �أ. 

وخا�صكي �صلطان، وكان مقد�ر �ملرتبات 2,379 قر�صاً وع�رش بار�ت منها ما هو 

خم�ص�ض الأوالد �ل�صيخ �ملتوفى، وعددها 135 علوفة. 

عن مرتبات تكية خا�صكي �صلطان: �رشف 1,070، وعدد �لعلوفات 119.  ب. 

ح�ص�ض �لقر�يا �مل�رشوحة يف ت�رشف وقف خا�صكي �صلطان، ويدفع عنها �ملبالغ 

وكانت  �ملذكورين،  �أربابها  �إىل  �صنوي  مقطوع(  )مبلغ  مقطوع  بروجه  �ملرقومة 

توزع كما يلي: 

�ل�صيد �أمني �أفندي وعبد �لقادر �أفندي و�صعيد �أفندي، ربع �إنتاج قرية بيت حلم   •
وربع قرية بيت جاال، بروجه مقطوع �صنوي مقد�ره 450 �أقجة. 

�حلي  وعبد  د�ود  و�ل�صيخ  �أفندي  �هلل  جار  و�ل�صيد  �أفندي  �صالح  �حلاج  �ل�صيد   •
و�ل�صيخ �أحمد �أفندي ووفا �أفندي، ربع قرية نعلني، بروجه مقطوع �صنوي 150 

�أقجة. 

و�ل�صيد  �لدين  �رشف  و�ل�صيد  �أفندي  �لقادر  عبد  و�ل�صيد  �أفندي  �صعيد  �ل�صيخ   •
بروجه  �جليب،  قرية  ربع  �ملوقت،  �هلل  وعبد  وعلي  وعمر  موقت  �أفندي  �أحمد 

مقطوع �صنوي 150 �أقجة. 

�أفندي  �أفندي و�ل�صيخ دروي�ض  �أفندي �خلالدي و�ل�صيد بدر �لدين  �ل�صيد �صليم   •
�ل�صالحي  �لغني  وعبد  �أحمد  و�أوالد  �صاكر  �أفندي  وخليل  وعثمان  �لد�ودي 

ور�صيد حدوقة وعبد �للطيف ويو�صف �صموم و�أوالد �لفقاعي، ربع قرية وحيه 

وربع قرية �ل�صافرية، بروجه مقطوع �صنوي 155 �أقجة. 

�ل�صيد خليل �أفندي �لعفيفي و�ل�صيد يو�صف و�ل�صيخ عبد �لرز�ق و�ل�صيد �صليم   •
�أوالد �لعفيفي، ربع قرية كفر جن�ض، بروجه مقطوع �صنوي 165 �أقجة. 

م�صارفات بدل خبز �ملرتزقة عن ح�صاب كل خبز ثالثة قرو�ض، �عتبار�ً كل �إْرَدب  ج. 

�صتة قرو�ض، ي�رشف يف كل �صنة، �مل�رشوفات: 4,775 مد�ً ورطلني وثالث �أوقيات، 

، و�أما كافة �مل�صاريف فبلغت 21,886 قر�صاً.
120

وبلغت 14,325 �أقجة

لقد �أ�صهمت هذه �ملوؤ�ص�صة �خلريية يف �صدِّ َعَوز �لكثري من �الأ�رش و�الأفر�د، وحافظت 

للمجاورين  �حلياة  �أ�صباب  بتوفريها  و�لديني،  �لثقايف  دورها  �أد�ء  يف  ��صتمر�رها  على 
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�صوقاً  �الإ�صالمي  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  يرحلون  كانو�  �لذي  و�لد�ر�صني  و�ل�صوفية 

�لقد�ض  �لعلم يف معاهد  �هلل عليه و�صلم، وطلب  �لر�صول، �صلى  وحنيناً ملجاورة م�رشى 

�لعلمية.

ونكبت �أوقاف �لتكية �إّبان �الحتالل �مل�رشي يف حملة �إبر�هيم با�صا، حيث �صودرت 

ولكن  �أتباعه  على  ووزعت   ،
121

و�ملز�رع �الأر��صي  وخا�صًة  �لتكية،  �أوقاف  م�صادر 

لت دورها  �لدولة �لعثمانية ��صتعادتها. وكانت �لكارثة �لكبى، �لتي �أ�صابت �لتكية وعطَّ

�الجتماعي و�لثقايف و�لديني، �الغت�صاب �ل�صهيوين لفل�صطني �صنة 1948، حني �صادرت 

�لقرى و�الأر��صي �لوقفية �لعائدة لتكية خا�صكي �صلطان وخا�صة يف منطقة �لرملة �لتي 

�أخرى،  مناطق  يف  قرية   27 جمموع  من  عليها  موقوفة  ومزرعة  قرية   16 فيها  توجد 

�صادرتها دولة كيان �الغت�صاب �ل�صهيونية. 

�لقدية  �لقد�ض  يف  دكاكني  ب�صعة  �صوى  �ليوم  �صلطان  خا�صكي  لوقف  د  يعمُ ومل 

مبوظٍف و�حد، يعمل طبّاخاً لل�صوربة �لتي ما تز�ل تقدم بكميات قليلة قبل ظهر كل يوم. 

�ملوؤن ولو�زم  ل�رش�ء  �ألف دينار �صهرياً  �لقد�ض �رشف حو�يل  �الأوقاف يف  د�ئرة  وتتوىل 

�ملطبخ من جري�صة وكاز و�أرز و�صكر وب�صل وكمون وعد�ض جمرو�ض و�صوالر وحطب، 

ويف �الأعياد تقدم وجبة خا�صة، ويف رم�صان ت�رشف كميات �إ�صافية من �لطعام و�الأرز، 

وتز�د كمية �جلري�صة يف �لعطلة �ل�صيفية للمد�ر�ض الزدياد �أعد�د �ملرتددين على �لتكية. 

�لعثمانية حلفظ و�صون  �لدولة  تاريخ  �ملوؤ�ص�صة �خلريية كانت �صفحة جميدة من  هذه 

تر�ث �ملدينة �ملقد�صة �لثقايف و�لديني. 

7. احلر�س على تزويد القد�س باملياه: 

كانت �لقد�ض تعتمد على جمع مياه �الأمطار يف برك و�آبار و�صهاريج وخز�نات وحيا�ض 

ل�رشب �صكانها، وتعتمد على عيون بع�ض �لينابيع لري مغرو�صاتها �ملحدودة. وكان يتّم 

فيها  تخزن  �لتي  �لبك  بع�ض  وعلى  �الآهلني،  منازل  �إىل  و�لقرب  بالرو�يا  منها  �ملاء  نقل 

اً يف �ملياه وم�صادره وخا�صًة �مل�صجد �الأق�صى وقبة  حَّ �ملياه. فلقد كانت �ملدينة تعاين �صمُ

�إ�صطنبول  ق �صالطني بني عثمان يف  �ملدينة توؤرِّ �ملياه يف  �أزمة  �مل�رشفة، وظلّت  �ل�صخرة 

وموظفي �الإد�رة �لعثمانية يف �لقد�ض، ويظهر ذلك من خالل �ملر��صالت و�قرت�ح �حللول، 

ومن ثّم تنفيذ �مل�صاريع لتوفري �أكب قدٍر من �ملياه للمدينة من عيون �لينابيع �لتي يكن 
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بتري  �صلو�ن وعني  �أرطا�ض وعني  نبع  �لعيون: عني  تلك  �لقد�ض، ومن  �إىل  �صحب مياهها 

وعني قارة )على بعد 16 كم، �صمال �ملدينة(، وعني �لفو�ر وعني �لعروب وعني �ملريجيع 

�لكائنات يف ق�صاء �خلليل، وحتى �إي�صال �ملياه من �لوديان �جلارية، كو�دي �لقلط، قرب 

�أريحا، �رشقي �لقد�ض. 

ويف عهد �ل�صلطان �صليمان �لقانوين، �صدر �لفرمان �ل�صلطاين بتعمري بركة �ل�صلطان 

، على بعد مئة مرت من �صور �لقد�ض، 
122

�لكائنة على طريق �ملحطة من جنوب باب �خلليل

وبرك �صليمان وحفر بئر �أزبك �ملجاور لها، و�إن�صاء قناة �ل�صبيل. 

وكان �إن�صاء قناة �ل�صبيل �أهم م�صاريع �ملياه �لتي نفذت �أيام �ل�صلطان �صليمان �لقانوين، 

فقد عرث على م�صادر منا�صبة للمياه يف �لوديان و�لينابيع و�لبك �لو�قعة جنوبي مدينة 

23 كم من �لقد�ض. ففي و�دي �لعروب �صبع  بيت حلم، بني �لقد�ض و�خلليل، وعلى بعد 

عيون، هي: فريدي�ض، وعد �ملزرعة، و�لفو�ر، وعني �لب�ض، وعني �لب�دة، وعني قوزيبا، 

وعني �لدلبة. ويف و�دي �لبيار من �أر��صي �خل�رش خم�صة ينابيع غزيرة و�لبالوع �مل�صمى 

عني �خل�رش، هذه �لينابيع �لكائنة يف و�دي �لعروب وو�دي �لبيار و�لبالوع ي�صب ماوؤها 

، وت�صيل كلها يف قناة 
123

يف برك �صليمان، ومنها يخرج �ملاء ويلتقي مبياه عيون �أرطا�ض

�إىل �لقد�ض. وبرك �صليمان هي �لبكة �لفوقا، وترتفع 797 مرت عن �صطح �لبحر، و�لبكة 

�لو�صطى وترتفع 783 مرت عن �صطح �لبحر، و�لبكة �لتحتا وترتفع 768 مرت عن �صطح 

كِّن من ت�صييل �ملياه من �لبكة �لفوقا �إىل �لبكتني؛ �لو�صطى  �لبحر. وقد بنيت بهند�صة متمُ

و�لتحتا، ويجري �ملاء �إىل �لقد�ض. ومع �أّن �لقناة قدية، والقت �لعناية من حكام �لقد�ض 

�مل�صلمني عب �لع�صور، غري �أنَّها يف عهد �ل�صلطان �صليمان �لقانوين، كانت برك �صليمان 

بل  بذلك  يكتِف  ومل  943هـ/1536م،  �صنة  باإعمارها  فاأمر  �صيئة،  حالة  يف  �ل�صبيل  وقناة 

حب�ض عليها �الأوقاف لالإنفاق من ريعها على تعمري �لقناة و�لبك، فالوقفية رقم 58 من 

دفرت �أوقاف و�أمالك لو�ء �لقد�ض كانت: 

وقف ر�آه �آب )قناة �ملاء �أو قناة �ل�صبيل( در قد�ض �رشيف )�لكائنة يف �لقد�ض �ل�رشيف(، 

برموجب �أمر �رشيف عالي�صان )مبوجب �الأمر �ل�رشيف �لعايل �ل�صاأن(، تاريخ �أمر �رشيف 

يف �أو��صط رجب �صنة 934هـ. وم�صادر �لوقف: 

 2973 �أقجة. 
2
1

حا�صل 18ط:  �رشيف،  قد�ض  تابع  بريكوت،  قرية  عن  	•
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مزرعة كفر عانا قرب دير�بان تابع )قد�ض �رشيف( متاماً، حا�صل، ق�صم من �لربع  	•
عن �ملغل وغريه: ثالثة �آالف �أقجة. 

.
124

بقرب �صوق �لقطانني، 2 باب �لطو�حني  و�دي  يف  دكان  	•

قرية  ون�صف  وترقوميا  وجند��ض  ومغل�ض  طاب  كفر  قرية  �أي�صاً،  عليها  �أوقف  كما 

�لقباب وغريها. ويف 2 رجب 959هـ �ملو�فق 1552/6/24م كان دخل �أوقاف �لقناة يرت�وح 

بني 9-10 �آالف �أقجة �صنوياً، و�رتفع �إىل 13 �ألف �أقجة، وكان يعمل يف �لقناة عدٌد كبري من 

.
125

�ملوظفني؛ ناظر وكاتب وجاٍب وحار�ض على �لبك وم�صد

قبة  يف  �رشعي  جمل�ض  بعقد  تفيد  حجة  بالقد�ض،  �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجالت  ويف 

�ل�صل�صلة �لقائمة �رشقي قبة �ل�صخرة �مل�رشفة، ح�رشه جمهوٌر غفري من ق�صاة �مل�صلمني 

�لواليات  كاتب  بك  جعفر  منهم؛  �لقد�ض،  �صكان  من  �لقوم  وعلية  و�أمر�ئهم  وعلمائهم 

كاتب  جلبي  ودروي�ض  �لقد�ض،  و�يل  �لقزويني  بن  �أفندي  و�صالح  �ل�صلطانية،  �ل�رشيفة 

�لدفرت �ل�رشيف، و�أحمد جلبي كاتب �لدفرت �ل�صلطاين، و�أبو بكر �جلماقي ترجمان كاتب 

و�لقا�صي  ربيع،  بن  �لدين  �صم�ض  و�لقا�صي  �لبدري،  بن  �هلل  �صنع  و�لقا�صي  �لوالية، 

�صعد �لدين �لعلم �ملالكي، و�لقا�صي �صم�ض �لدين �مل�رشي، و�لعالمة بدر �لدين �ل�صافعي، 

و�لعالّمة �لكمايل، و�ل�صيخ �أبو �لفتح بن فتيان، و�ل�صيخ �أبو�ل�صعود �لعزي، وغري هوؤالء 

�الأجالّء. 

ر قناة  ر �ل�صيد حممد جلبي �لنّقا�ض، و�أ�صَهَد على نف�صه �أنَّه قد عمَّ يف ذلك �ملجل�ض، قرَّ

�ل�صبيل من برك �صليمان �إىل �لقد�ض و�أن�صاأ بها �لق�صاطل و�أجرى فيها ماء �لعيون، و�أنه 

ر عليها �ل�صبل و�أوقفها  قد وقفها على عامة �مل�صلمني، وعلى �أوقاف عامة �مل�صلمني، وعمَّ

وذلك   .
خالفته”126 �هلل  خلَّد  �صاه،  �صليمان  �الأعظم  �الإمام  “موالنا  عن  �صدقة  كذلك 

�الأ�صبلة  باإن�صاء  �صليمان  �ل�صلطان  �أمر  �الآخر  �جلانب  وعلى  948هـ.  �صفر   10 بتاريخ 

وترميم �لقدمي منها وجتديده و�إ�صالحه يف كافة حار�ت �ملدينة و�أحيائها ومنها؛ �ل�صبيل 

لو�صوء  و�ل�صبيل  �ل�صل�صلة،  باب  مبحلة  و�ل�صبيل  �لقد�ض،  ظاهر  �ل�صلطان،  بركة  على 

�حلنفية، و�ل�صبيل لو�صوء �ل�صافعية بامل�صجد �الأق�صى، و�ل�صبيل �ملعروف بال�صادور�ن، 

و�ل�صبيل مبحلة باب �لقطانني، ومنه مدت قناة لتزويد حمام تنكز، و�ل�صبيل مبحلة باب 

�لناظر، و�ل�صبيل جتاه باب �لدويد�رية و�ل�صبيل بباب �الأ�صباط مبحلة باب حطة، ومنه 



200

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

�أن�صاأها رجال  �إىل �الأ�صبلة �لتي  . هذ� باالإ�صافة 
127

مدت قناة لتزويد حمام باب �الأ�صباط

�الإد�رة �لعثمانية يف �لقد�ض، مثل �صبيل باب �ملحكمة )�صبيل قا�صم با�صا، و�يل �لقد�ض �صنة 

طريق  و�صبيل   ،
128

د�ود( �لنبي  باب  جنوب  150مرت�ً  بعد  على  �لكائن  932هـ/1524م، 

ن�ِصَئ 
مُ
�أ �لذي  بدير  �ل�صيخ  و�صبيل  مرمي،  �ل�صيدة  باب  و�صبيل  �لعتم،  باب  و�صبيل  �لو�د، 

�صنة 1153هـ/1740م، و�صبيل م�صطفى �آغام مت�صلم �لقد�ض، و�صبيل عبد �هلل �ل�صوربجي 

بباب �لعمود، و�صبيل �خلزرجي بباب �لعمود �أي�صاً، و�صبيل د�ود يف جل �لعد�ر، و�إعمار 

وترميم �صبيل قايتباي، و�صبيل �ل�صعالن. 

�إنَّ تزويد مدينة �لقد�ض باملياه بقيت حا�رشًة يف �لذهنية �لعثمانية �لر�صمية، ففي �صنة 

1067هـ/1656م مبنا�صبة زيارة حمافظ غزة ح�رشة ح�صني با�صا مدينة �لقد�ض، ومِلَا ر�آه 

من “�صيق خطري وح�رش ح�صري �أ�صاب �لنا�ض ب�صبب قلة �ملاء �لذي منه مادة �حلياة، منه 

حياة �الأنف�ض و�حليو�ن وبه تقام �صعائر �لدين و�الإيان، ويفتقر �إليه كل �إن�صان، ال �صيّما 

و�أنَّ �ملاء �لو�رد �إىل �لقد�ض ال يفي بحاجة �ل�صكان الزدياد �أعد�دهم وتو�صع �ملدينة”. وملّا 

�صاأل �ملعمارية عن كيفية تزويد �ملدينة بكميات �أكرث من �ملاء؛ �قرتحو� عليه �إدخال مياه 

�ملعمارية و�ملعلمني و�لعمال  �إىل  �لقد�ض، وعهد  �إىل  �لبك وو�صوله  �إىل قناة  عني �رطا�ض 

.
129ً

و�حلجارين، و�أنفق على �مل�رشوع من ماله �خلا�ض �صتة �آالف قر�صاً �أ�صديا

ويف دفاتر �ملهمة وردت ثالثة فرمانات تتعلق بقناة �ل�صبيل وبرك �صليمان: 

الفرمان الأول: 

كوغو�صالر رقم 888 

�ل�صفحة 283 �أ، ب 

تاريخه: 2 رجب 959هـ/24 حزير�ن 1552م

�صادر �إىل بكلربكي دم�صق وقا�صيها

ملخ�شه: عائد�ت �أوقاف قناة �ل�صبيل من �لقرى و�ملز�رع 9-10 �آالف �أقجة، و�مللتزم 

جزء�ً  ي�صتهلكون  �لقناة  موظفي  ورو�تب  �أقجة  �ألف   13 مبقد�ر  عليه  �أحيلت  قد  �حلايل 

�لعمارة  وتزويد  خدماته،  عن  �ال�صتغناء  يكن  من  ت�رشيح  يجب  �لعائد�ت،  من  كبري�ً 

�لعامرة وتكية خا�صكي �صلطان باملاء �لو��صل من و�دي �لبيار ولي�صت من قناة �ل�صبيل 

 .
130

�ص�ض �ألفا فلوري، لتغطية �لنفقات ل�رشورتها الأهايل �ملدينة، وخمُ
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الفرمان الثاين: 

دفرت �ملهمة رقم 7 

الفرمان رقم: 1955 

تاريخه: 26 �صفر 976هـ/1568م 

�صادر �إىل مر�د با�صا، و�يل دم�صق

عني  من  �ملياه  �إي�صال  �رشورة  �ملياه،  حِّ  �صمُ من  �لقد�ض  �أهل  معاناة  ب�صبب  ملخ�شه: 

�لتكاليف  عن  وي�صتف�رش  فلوري  �آالف   4-3 من  وتكاليفه  �ل�صبيل  قناة  �إىل  �أرطا�ض 

.
131

ومعقوليتها، وكم لويل )�أنبوب ماء يعادل 48 مرت�ً مكعباً( يكن جلبها

الفرمان الثالث: 

دفرت �ملهمة رقم 60 

رقم الفرمان: 77-73 

تاريخه: 28 رم�صان 993هـ/23 �أيلول 1585م 

�صادر �إىل �صليمان، �ل�صاوي�ض يف �لبالط

�لقد�ض و�خلليل، ومل  �خَلِرَبة بني  �لِبَك  �إ�صالح  نيِّ مبا�رش�ً على  ملخ�شه: كان قد عمُ

ينفذ ال�صرت�كه يف حملة �صّد �لدروز، و�الآن عليه تنفيذ �ملهمة دون �إبطاء، ويت�صلم �الأمو�ل 

لذوي  ن�صخ  و�أر�صلت  �لقلعة  يف  و�ملحفوظة  �صابقاً  له  وِّلت  حمُ �لتي  �لقد�ض  قا�صي  من 

.
132

�ل�صاأن

وت�صري �صجالت �الأوقاف �لعثمانية �إىل مد�ومة تعمري قناة �ل�صبيل وترميمها، و�إجر�ء 

�الإ�صالحات عليها و�صيانتها. والأن م�صادر �ملياه كانت تتعر�ض للخر�ب و�لتدمري من 

قطاع �لطرق و�الأ�صقياء، مما حد� بال�صلطان مر�د �لر�بع 1032-1049هـ/1622-1639م 

�أن�صاأ قلعة مر�د عند برك �صليمان، وعنّي  �إقامة حر�ض قوي عند برك �صليمان، حيث  �إىل 

عليها دردر�ً )قائد �حلر�ض( و�أربعني جندياً، و�صحنها باملد�فع و�الأ�صلحة و�لذخائر و�ملوؤن 

وحر��صة  �الأمن  حفظ  يف  مهم  بدور  �لقلعة  هذه  وقامت  �جلند.  ل�صكن  يلزم  وما  و�ملياه 

. وتوىل �أمري �الأمر�ء �صنان با�صا، حمافظ �لقد�ض، 
133

ينابيع �ملياه وقناة �ل�صبيل ملدة طويلة

�أ�صدياً،  قر�صاً   5,625 وقب�ض   ،
134

1077هـ/1666م �صنة  وعمارتها  �ل�صبيل  قناة  ترميم 



202

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

ما  على  و�أنفق  موته،  بعد  ورثته  �أوفاه  ذمته  يف  ديناً  �لباقي  وظل  جزء�ً،  منها  �رشف 

خ�ص�ض له من م�صالح قناة �ل�صبيل. ونقر�أ يف �صجالت حما�صبات �الأوقاف، �ملحفوظة يف 

�الأر�صيف �لعثماين، عن م�رشوفات ونفقات مل�صالح قناة �ل�صبيل، وخا�صًة يف دفاتر �صنة 

1271هـ/1854م، حيث كانت تدفع �لنفقات للفنيني و�ملعماريني و�لعمال ب�صورٍة دوريٍة 

.
135

�أ�صبوعية

دَّ  ويف �لعهد �لعثماين �الأخري، عهد �ل�صلطان عبد �حلميد �لثاين �صنة 1316هـ/1898م، ممُ

دَّ �أنبوب حديدي و�صار �ملاء يجري  �أنبوب من �لفخار حتى بيت حلم، ومنها �إىل �لقد�ض، ممُ

لت هيئًة فنيًة من نظارة �لنافعة، و�أر�صلت من �إ�صطنبول،  يف قناٍة حجرية. وكانت قد �صكَّ

�ألف   160 قدرها  بكلفة  �أملانية  �رشكة  �إىل  �لقناة  من  �لقد�ض  �إىل  �ملياه  توريد  �متياز  ومنح 

فرنك، حيث يجلب �ملياه من عيون �لفو�ر وعني قارة، بقوة �صخ ملدة 24 �صاعة تبلغ 3-2 

.
136

�آالف مرت مكعب يومياً، وتكون �لقناة حتت �الأر�ض، ويتّم �إن�صاء �أحو��ض وق�صاطل

لَّ جهودهم حللِّ �أزمة  لقد بذل �صالطني دولة بني عثمان ورجال �الإد�رة �لعثمانية جمُ

�ملياه يف �ملدينة �ملقد�صة، حليويته و�رشورته ال�صتمر�ر �حلياة يف �ملدينة. وبدونه فال حياة 

�لدينية  هويتها  �ملدينة  وتفقد  �لدينية،  �ل�صعائر  �أد�ء  على  حفاظ  وال  حيو�ن،  �أو  الإن�صاٍن 

و�الجتماعية. 

8.  تطوير املدينة يف اأواخر العهد العثماين: 

ز�دت �لتدخالت �الأوروبية يف واليات �لدولة �لعثمانية، وعملت �لقوة �الأوروبية على 

�ال�صتقالل  �الأوروبية يف  �ملقوالت  �أمم عديدة  �لدولة وممتلكاتها، وتبنت  �أو�صال  تقطيع 

و�لقوى  �لدول  و�أ�صاعت  �الأوروبية.  باالأفكار  خدعت  �لعربية  �ل�صعوب  حتى  و�حلرية، 

�ملدينة  باأ�صباب  و�الأخذ  �الإ�صالحي،  �لفكر  تبني  عن  �لعثمانية  �لدولة  عجز  �الأوروبية 

ور�صمت  ووالياتها،  وهيئاتها  موؤ�ص�صاتها  �إىل  �لع�رشية  �لتكنولوجيا  و�إدخال  �حلديثة، 

وو�صمتها  �لعثمانية،  �لدولة  ظّل  يف  و�ل�صعوب  �الأمم  الأحو�ل  قامتة  �صود�ء  �صورة 

غاة قتلة،  بالتخلف و�لتدهور يف �أو�صاعها �الجتماعية و�ل�صيا�صية و�لثقافية؛ �صالطينها طمُ

�لنهب  على  قائٌم  �القت�صادي  ونظامها  حرية،  وال  عد�لة  فال  قمعية  �إرهابية  و�أجهزتها 

�أو �لزر�عة  و�ال�صتغالل، فال حتديث وال تطوير وال تقدم، ال يف �لتعليم وال يف �ل�صناعة 

�الأوروبية يف  �لدعاية  �لتي وحدت و�صائل  �لنعوت و�الأو�صاف  �لتجارة، وغريها من  �أو 

�نتقا�صها من �صيا�صات �لدولة �لعثمانية. 
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ولعلَّ �لباحث يتكاأ على مقالني كتبهما كل من روث كارك Ruth Kark و�جنن �أكاريل 

Engin D. Akarli �ليهوديان �ل�صهيونيان، ففيهما يمُلقى كثري من �ل�صوء على ما قامت 

به �لدولة �لعثمانية حتى يف �ملر�حل �ملتاأخرة من ع�رشها، و�لتي كانت تئن �آنذ�ك من هول 

ما يخطط مل�صريها، و�صوقها �إىل �ل�صقوط و�الختفاء كمرحلة نهائية من تاريخها لتحقيق 

هذين  و�أهمية  �لعثمانية.  �لدولة  بواليات  �ملتعلقة  و�ل�صهيونية  �الأوروبية  �الأجند�ت 

خا حلركة تطوير مدينة �لقد�ض ويافا، وحماوالت �ل�صلطان عبد �حلميد  �ملقالني، �أنهما �أرَّ

، ودمج �لبلد�ن �لعربية يف �لنظام �لعثماين 
137

�لثاين لدعم �لعرب يف قيادة �لدولة �لعثمانية

�إيجابي يف  �أنه كان للدولة �لعثمانية دوٌر  �صيا�صياً و�قت�صادياً و�جتماعياً. ويقرر كارك، 

حركة تطوير مدينة �لقد�ض ويافا، وذلك للقيام مبا يلي: 

كافة  ومنع  �ال�صتقر�ر،  وحتقيق  و�الأمالك،  �لنف�ض  على  و�ل�صالمة  �الأمن  توفري  �أ. 

�أ�صكال �ال�صطهاد �لديني، ومتتع �جلميع بحرية �لعبادة وممار�صة �ل�صعائر. 

�مل�صاريع  تنفيذ  خالل  من  ويافا،  �لقد�ض  �أهايل  لكافة  �حلياتية  �الأحو�ل  حت�صني  ب. 

�الإمنائية، وتطوير �لبنية �لتحتية، ورعاية �لزر�عة و�ل�صناعة و�لتجارة. 

ذوي  من  �ملوؤهلني،  �الأكفاء  وتعيني  �حلديثة،  باالأ�صاليب  و�الأخذ  �الإد�رة،  حت�صني  ج. 

�الأمانة و�لنز�هة و�الجتهاد. 

�أحدثتها �لدولة من حيث �لنظافة و�ل�صحة  ويورد كارك مناذج من �لتطوير�ت �لتي 

و�إدخال  �ملن�صاآت  و�إقامة  �ملدينة  وتنظيم  وحر��صتها  �لطرق  وبناء  و�الأمن،  و�حلماية 

فاأن�صاأت  وفنية،  هند�صية  حديثة  بر�مج  باإدخال  �لتعليم  وتطوير  و�لبيد،  �لهاتف 

�لق�صاء، وق�صت على نفوذ �مل�صايخ )�صالطني �لب(  م�صالح حكومية جديدة، وطوَّرت 

ور�صفت  و�لل�صو�ض،  �لطرق  وقطاع  �لبدو  وتعديات  مترد�ت  و�أخمدت  و�الإقطاعيني، 

�صو�رع مدينة �لقد�ض، و�أن�صاأت �صبكة للمجاري، وفتحت عياد�ت طبية جمانية، و�فتتحت 

وبنت  و�لفرن�صية،  و�لرتكية  �لعربية  �لرو�يات  فيه  متثل  م�رشحاً  1306هـ/1888م  �صنة 

مئات �ملد�ر�ض يف قرى فل�صطني، وبنت يف �صنة 1310هـ/1891م م�صت�صفى تابعاً للبلدية، 

عرف بامل�صت�صفى �لبلدي يف حي �ل�صيخ بدر، و�أقامت منتزهاً عاماً يف �مليد�ن �لقريب من 

�ملنا�صبات  ويف  �الأ�صبوع،  يف  مرتني  �ملو�صيقى  �لع�صكرية  �لفرق  فيه  تعزف  �مل�صكوبية، 

و�الحتفاالت �لدينية، وقامت يف �صنة 1311هـ/1892م ببناء �صكة حديد بني �لقد�ض ويافا، 

ويف �صنة 1312هـ/1893م، زودت �ملدينة مب�صت�صفى ع�صكري ثاٍن �أقيم يف �صاحة �لق�صلة 
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ماء  و�صبيل  �خلليل،  باب  يف  �ل�صاعة  برج  �صيّد  1318هـ/1900م  �صنة  ويف  �خلليل،  بباب 

لالآثار و�إ�صالح وترميم  �أقيم متحف  �لتالية،  �ل�صنو�ت  �أي�صاً، ويف  جديد يف باب �خلليل 

حاكم  بك،  ر�صيد  قرَّر  1324هـ/1906م  �صنة  ويف  �لرتكية،  �حلمامات  و�إعمار  وجتديد 

�لقد�ض �آنذ�ك، بناء �ملدر�صة �لر�صيدية، و�أ�رشف على و�صع بر�جمها �لتدري�صية �حلديثة، 

�مل�صهورة، بل و�أحدث يف  �ملعاهد و�جلامعات  �الأ�صاتذة، من خريجي  �أف�صل  لها  و�ختار 

�أن�صاأها جمال  �لتي  �ل�صالحية  �لكلية  �إىل  �أ�رشنا  قد  . وكنا 
138

�خليل ل�صباق  ميد�ناً  �ملدينة 

با�صا، و�نت�رشت يف �ملدينة �خلانات و�ملطاعم و�لفنادق و�مل�صت�صفيات و�لوكاالت �لتجارية 

و�لبنوك و�ملن�صاآت �ل�صناعية و�الأ�صو�ق �حلديثة؛ فكانت �ملدينة مق�صد �حلجاج و�لزّو�ر 

وبخارى  و�أوزبك�صتان  و�لرتك�صتان  �لو�صطى  و�آ�صيا  و�ل�صني  �لهند  من  و�ل�صيّاح 

�إفريقيا وغربها  �لنوبة و�ملغرب و�رشق  و�صمرقند وط�صقند و�إير�ن و�أفغان�صتان وبالد 

ومن �جلزيرة �لعربية وتركيا، عالوًة على �لبلد�ن �الأوروبية كافة. فاملدينة �آمنة م�صتقرة، 

ون�صاطها �القت�صادي قوي، جاذب لالأمو�ل و�ال�صتثمار، و�أحياوؤها وحدودها و�صكانها 

.
139�

يف �زدياد

حكمه  لفرتة  فكانت  1293-1327هـ/1876-1909م،  �لثاين  �حلميد  عبد  �ل�صلطان  �أما 

�أهميٌة عظمى تتفوق على فرت�ت �لعديد من �صالطني �لدولة، وذلك ملحاولته تقوية �لوحدة 

�الإ�صالمية بني �الأقطار �لعربية و�الإ�صالمية لتكون قوة مانعة لالأطماع �الأوروبية �لغربية، 

من  �لدينية  �لوظائف  �أرباب  من  �لعربية  �لواليات  رجاالت  مكانة  �حلميد  عبد  عّظم  فقد 

�إليه �لعديد من رجاالت �لعرب كم�صت�صارين وخب�ء  علماء و�صيوخ ومدر�صني، وقرَّب 

وعزت  با�صا،  جودت  و�أحمد  �لتون�صي،  با�صا  �لدين  خري  �أمثال،  عظام  و�صدور  ونظار 

�لقد�صي، و�صفيق �لكور�ين، وحممود  �لقادر  �لعابد، و�أبو �لهدى �ل�صيادي، وعبد  با�صا 

بتطوير  و�أمر  �لثاين(.  �حلميد  عبد  �ل�صلطان  على  �النقالب  قاد  )�لذي   
140

با�صا �صوكت 

و�لقانون  �لطب  تدر�ض  و�لتي  �جلديدة  �الأ�صول  ذ�ت  �الإبد�عية  �ملد�ر�ض  باإن�صاء  �لتعليم 

و�القت�صاد و�الإد�رة و�لهند�صة و�لعلوم �لع�صكرية، و�أحلق بها �لعديد من �لطلبة �لعرب 

ليكونو� كو�در موؤهلة لتويل �لوظائف �لعمومية بعد تخرجهم. 

وكان �هتمامه ورعايته ملدينة �لقد�ض �ل�رشيف عالمة بارزة يف تاريخ �لدولة �لعثمانية، 

�لتي  �الإغر�ء�ت  كل  ورف�ض  �لقد�ض،  يف  باال�صتيطان  �ل�صهيونية  ملحاوالت  ت�صّدى  فقد 

�إن و�فق على قبول �لب�مج �ل�صهيونية ب�صاأن فل�صطني  دِّمت له الإنقاذ �قت�صاد �لدولة  قمُ
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يف  منفياً  �صجيناً  وظل  عر�صه،  عن  �صقط 
مُ
�أ فقد  وبالتايل،  خا�صة.  �ملقد�صة  و�ملدينة  عامة، 

�لع�صكري  �لغزو  �إال  �الأوروبية  �لقوى  �أمام  كان  وما  وفاته.  حتى  وحما�رش�ً  �صالونيك 

للدولة �لعثمانية، وكانت �لقد�ض غنيمة �الحتالل �لبيطاين يف 1917/12/9، حيث دخلت 

�ملدينة يف عهود �لظالم و�لتع�صف و�الإرهاب و�لت�رشد و�لطرد و�لهدم و�لقتل و�الإعد�م، 

م�صتمرة.  ماأ�صاتها  ف�صول  ز�لت  ما  حيث  �ل�صهاينة  �إىل  بعد  فيما  بريطانيا  و�صلمتها 

و�ملقاومة �صّد �الغت�صاب غدت ثقافة و��صرت�تيجية ومنهاجاً.

خامتة:

ويف �خلتام، فاإنَّ �لبحث يظهر باأن �لدولة �لعثمانية، ويف م�صمار جهودها للحفاظ على 

�لدور �لثقايف و�حل�صاري ملدينة �لقد�ض �ل�رشيف ولتن�صيط وتفعيل هذ� �لدور؛ قد قامت 

مبا يلي: 

وطبَّقت  �حلنيف،  �الإ�صالمي  �لدين  قو�عدها  �أر�صى  �لتي  �الإ�صالمية  �لقيم  �لتزمت  	•
�أحكام �ل�رشيعة بالعدل و�مل�صاو�ة بني كافة رعاياها دون �اللتفات للمذهب �أو �لعرق 

�أو �لطائفة. 

�ملدينة، وخا�صًة �مل�صجد �الأق�صى وقبة �ل�صخرة  �ملقد�صة يف  �الأماكن  حافظت على  	•
وجودها  طو�ل  و�الإن�صاء  و�لتجديد  و�الإ�صالح  �لرتميم  عمليات  فاأجرت  �مل�رشفة، 

يف �ملدينة �ملقد�صة. ومل يقت�رش �هتمامها على هذين �ملعلمني �ملقد�صني، بل �صملت 

عند  �لعبادة  �أماكن  �أولت  كما  وظاهرها،  �لقد�ض  يف  �لدينية  �الأماكن  كافة  �لرعاية 

�لطو�ئف غري �الإ�صالمية عنايًة بارزة. 

�لتعليمات  وو�صعت  مكفولة،  كانت  �لدينية  �ل�صعائر  وممار�صة  �لعبادة  حرية  	•
لتمكني �أتباع �لطو�ئف من �أد�ء �صعائرهم، وعدم تعكري �صفو حريتهم. 

ب�صطت حالًة من �لتعاي�ض و�ل�صلم بني فئات �ملجتمع من �مل�صلمني وغريهم، و�أعملت  	•
�صيا�صة �لتقارب بني �لطو�ئف �الأخرى من ن�صارى ويهود وحتقيق �لعد�لة. 

وكانت  و�خلدمية،  و�ل�صحية  و�الجتماعية  �لثقافية  �ملن�صاآت  من  �لعديد  �أقامت  	•
ما  و�لتي  �ملدينة،  يف  �خلريية  �ملوؤ�ص�صات  �أهم  من  �صلطان  خا�صكي  تكية  من�صاأة 
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ز�لت تقوم بجزء �صغري من دورها �لذي �أر�ده �صالطني بني عثمان �أن يكون كبري�ً 

وموؤثر�ً. 

�لوظائف  و�أرباب  �لعلماء  قدر  و�أعظمت  �ملقد�صة،  �ملدينة  يف  �لعلم  معاهد  رعت  	•
�لدينية، فغدت مدينة �لقد�ض رحلًة لطالبي �لعلم من خمتلف �أقطار �لعامل �الإ�صالمي، 

وو�صف علماء �ملدينة بف�صلهم و�أثرهم على ترقي �لفكر �الإن�صاين �لعاملي. 

عملت �لدولة �لعثمانية على تطوير �ملدينة وتقدمها و�زدهارها، وحلّت م�صكلة من  	•
�أعقد �مل�صاكل �لتي كانت تو�جهها، وهي قلة �ملياه و�صحها يف �ملدينة، وما ز�لت �صبكة 

�ملياه �لعثمانية عاملة وفاعلة يف �ملدينة حتى يومنا هذ�. 

�لقد�ض، عنو�ن �خللود �ل�رشمدي، حبها روحاين �صماوي، و�ل�صوق  و�صتظل مدينة 

�ليوم  �ملحتلة  و�لقد�ض  ويتاأكد.  �أبد�ً  يتجدد  بل  يفنى  وال  يخمد  ال  �ملقد�ض  لبيت  و�حلنني 

�إمنا هي �أزمة �لفكر �لعربي و�الإ�صالمي، �أ�صرية �لغ�صب و�لعدو�ن تنتظر �صالح �لدين، 

�ملوؤمن �ملجاهد، ليعيد لها دورها كمنارٍة ثقافيٍة وح�صارية لكافة �الأمم و�ل�صعوب. 

و�إىل �هلل �ملمُ�صتكى، ِنْعَم �ملوىل وِنْعَم �ملعني و�لن�صري
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املالحق

مناذج من الوثائق العثمانية

وثيقة اإعمار الأماكن الدينّية يف مدينة القد�س �شنة 1120هـ/ 1708م
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وثيقة نقل مواد البناء الكر�شتة من ميناء يافا اإىل القد�س، والتي اأر�شلت من اإ�شطنبول
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 �شكوى اإىل الباب العايل من عبد اخلالق زويل �شد من غ�شبه حقه يف الأر�س
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 وثيقة �شادرة من ال�شلطان تق�شي بتكرمي بطريارك الروم الأرثوذك�س ل�شداقته للدولة 

العلية، انظر ترجمتها اإىل العربية يف البحث.
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موؤ�ش�شات الوقف يف القد�س

الن�شاأة والتطور

د. �شامي ال�شالحات

مقدمة:

�إذ� كانت فل�صطني ت�صكل منوذجاً �إ�صالمياً عريقاً يف تعدد �أوقافها وتنوعها بني جموع 

�لدول �لعربية و�الإ�صالمية، فاإن مدينة �لقد�ض هي �الأخرى تعّد �للوؤلوؤة �لوقفية من بني 

�إ�صالمي،  وتر�ث  �أثر  مئتي  من  �أكرث  �لقد�ض  مدينة  حتت�صن  �إذ  وقر�ها،  فل�صطني  مدن 

وموؤ�ص�صات،  و�أبو�ب  و�أ�صبلة  ومد�ر�ض  وزو�يا  وتكايا  وق�صور  وقباب  م�صاجد  بني  ما 

قيمت منذ ع�رش�ت �أو مئات �ل�صنو�ت، ومنها ما ي�صل �إىل 
مُ
ت�صرتك يف �لغالب يف �أنها �أوقاف �أ

ع�رش �لنبوة �ل�رشيفة.

بل يكن �لقول �إن �ملدينة �ملقد�صة هي مثال �ملدينة �لوقفية يف �لعامل، وفيها من �أوقاف 

�مل�صلمني و�أوقاف غري �مل�صلمني ما يوؤكد، وباأحقية، �أنها مهبط �صماوي وحمل للرحمات 

و�لبكات. فاأول �أوقاف �مل�صلمني يف �لفتوح �الإ�صالمية كان يف �لقد�ض ويف فل�صطني، وهو 

نحت له من قبل �لر�صول  وقف �ل�صحابي �جلليل متيم �لد�ري، وهو عبارة عن منحة ممُ

.
1
�صلى �هلل عليه و�صلم

كما ت�صري بع�ض �لوثائق �لعثمانية �إىل تولية �حلاج بدر �لدين �أفندي عبد �ملعطي ز�ده 

يعود  وقٌف  وهو  عنه،  �هلل  ر�صي  �ل�صامت  بن  عبادة  �ل�صحابي  الأمه  جده  وقف  نظارَة 

ل�صنة 123هـ/740م، و�أن �لوقف ي�صمل قرية نباله )بري نباال �صمايل �لقد�ض(، وبرج عرب 

.
2
و�ملق�صود به قرية لفتا، و�أر�ض �رشعى؛ مما يوؤكد �أن �لوقف ��صتمر عب قرون عدة

ولعل �ل�صبب �لرئي�صي يف وجود �ملئات من �الأوقاف و�الأحبا�ض �الإ�صالمية يف �ملدينة 

�ملقد�صة، يعود �إىل جملة من �لعو�مل �الأ�صا�صية، من �أبرزها:

�ملدينة  هذه  مكانة  توؤكد  �لتي  و�صنة(  )قر�آن  �ل�رشعية  �لن�صو�ض  ع�رش�ت  وجود   .1

�ملقد�صة، وهي بال �صك ت�صكل تو�تر�ً معنوياً يف بيان عظمة �ملكانة �ل�رشعية ملدينة 

بيت �ملقد�ض، ولعل �أبرز �أوقاف �ملدينة هو �مل�صجد �الأق�صى، و�لذي هو �أوىل �لقبلتني 
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:ٱ  تعاىل  قال  كما  �مل�صلمني،  رحال  �إليها  ت�صدُّ  �لذي  �لثالثة  �مل�صاجد  و�أحد 

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ 
ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹZ )�صورة �الإ�رش�ء: �آية 1(.

�حتو�ء مدينة بيت �ملقد�ض وما حولها �أ�رشحة �لكثري من �الأنبياء و�لر�صل �لكر�م،   .2

وهناك �أبنية و�آثار �إ�صالمية بناها خلفاء �مل�صلمني و�صالطينهم وحكامهم وغريهم.

�أبرزهم ر�صي �هلل عنهم قب �صد�د بن  وجود مقامات للعديد من �ل�صحابة، ومن   .3

�أو�ض، وقب عبادة بن �ل�صامت، ومن �جلدير بالذكر �أن عدد �ل�صحابة �ملدفونني يف 

.
3ً
مقبة ماأمن �هلل بالقد�ض يبلغ حو�يل 13 �صحابيا

�لتي  �ل�صالحية  �خلانقاه  فهناك:  و�لتكايا،  �ل�صوفية  زو�يا  من  �لع�رش�ت  وجود   .4

�أن�صاأها �صالح �لدين �الأيوبي يف �لقد�ض، و�خلانقاه �لد�ود�رية، و�خلانقاه �لفخرية، 

وز�وية �ل�صيخ بدر �لدين �حل�صيني بظاهر �لقد�ض، ويف �لقد�ض وحدها �أكرث من 15 

ز�وية مثل �لز�وية �خلتنية و�لز�وية �جلر�حية و�لز�وية �لكبكية.

وجود �لع�رش�ت من �ملد�ر�ض �لتاريخية �الأثرية �الإ�صالمية �لتي �أن�صاأها �مل�صلمون   .5

تنكز،  ومدر�صة  قايتباي،  ومدر�صة  �ملاأمونيّة،  كاملدر�صة  �الإ�صالمي،  �لتاريخ  عب 

�لقول  يكن  بل  �ملزهرية.  و�ملدر�صة  �الأ�رشفية،  و�ملدر�صة  �لعمرية،  و�ملدر�صة 

�ملغول  هجمات  ظّل  يف  �الأوقاف،  بف�صل  ��صتمر  قد  �لقد�ض  مدينة  يف  �لتعليم  �إن 

و�ل�صليبيني على �الأمة �الإ�صالمية، ويحفظ لنا �لتاريخ مدر�صة �لن�رشية �ل�صافعية، 

ومدر�صة �أبي عقبة �حلنفية �للتني �صكلتا م�صدر �الإ�صعاع �لعلمي يف هذه �حلقبة. 

�بتد�ًء من  �ملقد�ض  �ملوقوفة يف بيت  �ملد�ر�ض  �لع�صلي عدد  �لدكتور كامل  و�أح�صى 

12 هجري فوجدها حو�يل �صبعني مدر�صة،  �لقرن  �لهجري حتى  �لقرن �خلام�ض 

يف  ب�صدة  جتري  كانت  �لعلمية  �حلركة  �أن  �أي   .
4
�ململوكي �لع�رش  يف  �أربعون  منها 

�الإ�صعاع  مر�كز  من  ومركز�ً  �الإ�صالم  حو��رش  من  حا�رشة  باعتبارها  �ملدينة، 

�لعلم  �لعلماء وطلبة  �لعديد من  لتو�فد  �ملدينة كانت حمالً  �أن  �لعلمي و�لثقايف، كما 

وتنقُّلهم بني طر�ئقها و�أكنافها.

�إىل  تعود  �لتي  و�ملوؤلفات  و�لكتب  �ملخطوطات  نفائ�ض  من  كبرية  �أعد�د  وجود   .6

�حل�صارة �لعربية و�الإ�صالمية. 
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�هتمام حكام �مل�صلمني ورجاالتهم بالعمارة �الإ�صالمية، فقد �هتم �صالطني �ملماليك   .7

�مل�صجد  ترميم  جمال  يف  �صيّما  ال  �الأوقاف،  من  �لكثري  عليها  و�أنفقو�  بالقد�ض 

برتميم  قامو�  �لذين  �ملماليك  �صالطني  �أ�صماء  نق�ض  مّت  �لقبة  �أ�صفل  ويف  �الأق�صى، 

قالوون،  بن  حممد  و�لنا�رش  كتبغا،  و�لعادل  بيب�ض،  �لظاهر  منهم:  �ل�صخرة، 

852هـ/1448م،  وجقمق  836هـ/1432م،  بر�صباي  و�الأ�رشف  برقوق،  و�لظاهر 

و�الأ�رشف قايتباي 872هـ/1467م... وغريهم. 

فامللك �لعادل مثالً وىل �بنه عي�صى على فل�صطني فاأقام يف �لقد�ض، و�أن�صاأ �ملدر�صة 

عال  قرية  منها  �لقرى،  من  �لعديد  لها  ووقف  606هـ/1209م،  �لقد�ض  يف  �ملعظمية 

منجك  �لدين  �صيف  و�الأمري  �ل�صالم.  دير  ومزرعة  �لفوقانية  عال  وقرية  �ل�صفلى 

�ل�صالطني  �أما  له.  مقر�ً  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  �تخذها  مدر�صة  �أن�صاأ  762هـ/1360م 

و�ل�صلطان  �لقانوين،  �صليمان  بينهم  فمن  بالقد�ض  �هتمو�  �لذين  �لعثمانيون 

�ملجيد  عبد  و�ل�صلطان  �لعزيز،  عبد  و�ل�صلطان  �ملجيد،  عبد  و�ل�صلطان  حممود، 

برتميم  �الأعلى  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  قام  كما  �لثاين،  �حلميد  عبد  و�ل�صلطان  �لثاين، 

.
قبة �ل�صخرة يف �صنة 51938

�أن �حلركة �لوقفية يف �لقد�ض كانت حركة �جتماعية بامتياز، فقد �صملت كل �لفئات   .8

�الأوقاف، �صو�ء كانت  �لتعامل مع  لها ن�صيب و��صح يف  فاملر�أة كان  �الجتماعية، 

م�صرتكة  �أم  893هـ/1487م  �حلاجب  �لدين  �صعد  بنت  �صعاد�ت  وقف  مثل  و�قفة 

�صنة  �لكتبي  حممد  �ل�صيد  وزوجها  �لرومية  عائ�صة  كوقف  رجل  مع  وقف  مثل 

922هـ/1616م، �أم ناظرة للوقف مثل �صاحلة بنت خليل، �لتي تولت وقف جدها 

.
6
�ملرحوم فرز�ن، وهو وقٌف يعود �إىل �صنة 1205هـ/1790م

�لعثماين  �ل�صلطان  زوجة  خاتون  خا�صكي  وقف  هو  �لن�صاء  �أوقاف  �أ�صهر  بل 

يف  م�صجلة  بالقد�ض  وقفية  �أ�صخم  وهو  بالتكية،  و�ملعروفة  �لقانوين،  �صليمان 

فيها مطبخ �صخم  �لتكية م�صجد�ً وعمارة كبرية  �ل�رشعية، وت�صمل هذه  �ملحكمة 

الإطعام �لفقر�ء وحجر�ت الإقامة �لعلماء، ورباط خانة و��صع، ويوجد لهذه �لوقفية 

ثالثون قرية ومزرعة يف �أربعة �ألوية هي: �لقد�ض وغزة ونابل�ض وطر�بل�ض.

كما �أنه يوجد يف �لقد�ض وقف خم�ص�ض لالأر�مل و�ملطلقات، وعلى �صبيل �ملثال فقد 

�أوقف �الأمري �لدكز على رباط �لن�صاء يف �لقد�ض 730هـ/1329م.
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�أن  �إىل جيل، فكان  �الأوقاف بطريقة مكثفة، ومن جيل  �لعو�مل بال �صك عززت  هذه 

تر�كمت �الأوقاف يف �ملجتمع �ملقد�صي، حتى �صارت ثقافة للفرد وللمجتمع، باعتبار �أن 

هذه �الأوقاف وهي �ملئات من �لعقار�ت و�الأر��صي �لزر�عية و�لب�صاتني كانت خم�ص�صة 

لل�رشف على �ملدينة وم�صاجدها ودور �لعبادة و�ملد�ر�ض.

لق�صايا  ومتناِوٍل  باحث  الأي  �صعوبة  حمل  �لقد�ض  �أوقاف  �صخامة  �صكلت  لقد 

تناوله  عند  �لبحث  معاناة  يلم�ض  �لقد�ض  مدينة  الأوقاف  فالد�ر�ض  فل�صطني،  يف  �الأوقاف 

هذه �الأوقاف، باعتبار �أن �الإح�صائيات و�لبيانات �ملتعلقة بهذه �ملدينة مرت�مية �الأطر�ف 

يف �أكرث من بلد عربي و�إ�صالمي، بدء�ً بالقد�ض ومرور�ً باالأردن و�صورية وم�رش و�نتهاء 

باإ�صطنبول عا�صمة �خلالفة �لعثمانية، حيث �إن �الأوقاف كانت م�صجلة يف هذه �لبالد �أو 

بالقد�ض  وربطتهم  �أخرى،  بالد  من  حتى  �أو  �لبالد،  هذه  من  كانو�  �أنف�صهم  �لو�قفني  �أن 

�ملكانة �لتي �حتلتها يف نفو�صهم ويف نفو�ض �مل�صلمني عموماً.

اأواًل: و�شـع موؤ�شـ�شات االأوقـاف يف القد�س قبل االحتالل 

ال�شهيوين:

�متازت �أوقاف مدينة �لقد�ض، قبل �النتد�ب �لبيطاين و�الحتالل �ل�صهيوين، بدعم ال 

حمدود من قبل �لدول �الإ�صالمية �ملتقدمة، بدء�ً باخلالفة �لر��صدة ثّم �الأمويني و�لعبا�صيني 

مرور�ً باالأيوبيني و�ملماليك و�نتهاًء بال�صلطات �لعثمانية. كما �أن من توىل �الإ�رش�ف على 

�ملدينة مل يتو�َن يف تقدمي كافة �لت�صهيالت و�لدعم الأوقافها، و�لتي كان لها �الأثر �لو��صح 

على و�قع ومعامل مدينة �لقد�ض �إىل وقتنا �ملعا�رش، حتى �صار �الأمر للعثمانيني يف �لقرن 

16 ميالدي. فبعد �أن �أنهو� حكم �ملماليك، �أ�صدور� قر�ر�ً باإيقاف �أي بناء جديد الأي كنائ�ض 

للن�صارى �أو معابد لليهود يف �ملدينة خ�صية تغيري و�قعها، مع �ملو�فقة على ترميم وبناء 

�لقدمي من �أوقافها.

ر�صي  �خلطاب  بن  عمر  �لر��صد  �خلليفة  به  قام  �لذي  هو  �لعثمانيون  فعله  و�لذي 

�ملدينة، موؤكد�ً على  �مل�صلمني يف  �أثبت حقوق و�أوقاف غري  15هـ/636م عندما  �هلل عنه يف 

�إ�صالمية هذه �ملدينة وتوحيدها �لرباين.
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:
7
ويكن تلخي�ض و�قع �الأوقاف يف فل�صطني قبيل �لعهد �لعثماين بالتايل

�إن �الأوقاف يف فل�صطني كانت مق�صمة بناء على �لتق�صيم �الإد�ري لفل�صطني وبالد   .1

وغزة،  و�لقد�ض،  �صفد،  وهي:  �ألوية،  خم�صة  �إىل  مق�صمة  فل�صطني  فكانت  �ل�صام، 

ونابل�ض وعجلون، وهذه �الألوية تتبع والية �ل�صام. و�جلدول �لتايل ي�صري �إىل حجم 

�الأوقاف يف مدينة �لقد�ض بالن�صبة �إىل باقي �الألوية:

جدول 4/1: حجم الأوقاف يف مدينة القد�س بالن�شبة اإىل باقي األوية فل�شطني

عدد م�شادر الأمالك عدد م�شادر الوقفيات عدد الأمالك عدد الوقفيات ا�شم اللواء

17 89 11 90 القد�س

91 255 81 143
األوية )غزة، �شفد، 

نابل�س، عجلون(.

108 344 92 233 املجموع

�إن �لعديد من �لوقفيات قد مّت تدمريها بعد �الحتالل �ل�صليبي، ومّت �ال�صتيالء على   .2

�لبع�ض �الآخر، لكن من �ملرجح �أن �لكثري من هذه �لوقفيات قد عادت �إىل �أ�صحابها 

بعد �لفتح �الإ�صالمي، كوقف عبادة بن �ل�صامت.

يمُ�رشف على  �لقد�ض كانت متعددة وخمتلفة، فمنها ما كان  �الأوقاف يف  �أنو�ع  �إن   .3

خليل  جامع  على  و�الآخر  �ل�رشيفني،  �حلرمني  على  و�الآخر  �الأق�صى،  �مل�صجد 

كانت  بل  �لقر�آن،  وتعليم  و�لزو�يا  �ملقابر  على  يمُ�رشف  كان  وبع�صها  �لرحمن، 

بع�ض �لقرى خم�ص�صة لل�رشف على م�صارف �الأوقاف، كما فعل �لفاحت �صالح 

�لدين �لذي ت�صدق بوقف على �ملنافع �لعامة باإن�صاء بيمار�صتان )�أي م�صت�صفى( 

 
8
يف �لقد�ض، وجعل قرية �صلو�ن خم�ص�صة لل�رشف عليها، و�إن كان نا�رش خ�رشو

�أ�صار �إىل وقف �لفاطميني م�صت�صفى يف �لقد�ض يف 437هـ/1045م.

جاال،  بيت  هي:  �ملدينة  يف  كاأوقاف  وذكرت  �لقد�ض،  مدينة  تتبع  �لتي  �لقرى  فمن 

وبيت �صفافا، وتقوع، وبيت حلم، وبنى نعيم، وبني �صجاع، وبيت ما�صني، وبيت 

وفاعور،  �صقاية،  وبيت  وطيبة،  تعمر،  وبيت  وعناتا،  وعجّور،  وقبالة،  �صاحور، 

وعني كارم، وبرية �لكبى، وعني قينية، وجيب �لفجار، وديار عمار، ولفتا، وكفر 

نعمة، وحا�صل، ودير �ل�صد، وعالر �ل�صفلى، وبتري، وعني �صنية، وبريكات، و�أم 

طوبى، و�أبو مغرية، وجنم، وعي�صاوية، وطور زيتا، وريحا، و�صاري�ض، و�لنجمة، 

.
9
ووجلة
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ويكفي �أن نقول �إن �لعقار�ت �لتي كانت خم�ص�صة لل�رشف على �ملدر�صة �الأ�رشفية 

�لتي وقفها �ل�صلطان �ململوكي قايتباي، و�لتي تقع يف رو�ق �مل�صجد �الأق�صى بلغت 

.
10ً

52 عقار�

من  �لكثري  �أن  مبعنى  عاملية”،  “�أوقاف  �أنها  �لقد�ض  مدينة  يف  �الأوقاف  طبيعة  �إن   .4

كاملغاربة  �الأق�صى،  �مل�صجد  حميط  يف  يلكون  ما  وقفو�  قد  و�جلن�صيات  �الأقو�م 

و�لهنود و�الأكر�د، وحارة �ملغاربة خري دليل على و�قع هذه �ملدينة.

�أوقاف  فهناك  خمتلفة،  تاريخية  فرت�ت  من  كانو�  �لقد�ض  مدينة  يف  �لو�قفني  �إن   .5

الأ�صحاب �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم و�أوقاف للفاطميني و�أوقاف لالأيوبيني، 

وهوؤالء  ومغاربة،  وتركمان  الأكر�د  و�أوقاف  �الأيوبي،  �لدين  �صالح  وبالتحديد 

كانو� يثلون خمتلف �ل�رش�ئح �الجتماعية، من علماء وق�صاة وع�صاكر، بل ون�صاء 

كّن يوقفن �أمو�لهن يف �مل�صجد �الأق�صى.

�لفار�صي  �لرحالة  ذكر  وقد  �لقد�ض،  باأوقاف  �لفاطميون  �هتم  �ملثال  �صبيل  فعلى 

حتى  بل  �لقد�ض،  على  �الأوقاف  من  �لكثري  وقفو�  �لفاطميني  باأن  خ�رشو  نا�رش 

على مدينة �خلليل وم�صجد �إبر�هيم �خلليل باملدينة، �إذ مّت وقف �لعديد من �لقرى 

عليه، لكن ذهب �لكثري من �لوقفيات بعد �حلرب �ل�صليبية. وبع�صهم �تخذ �لقد�ض 

م�صتقر�ً فتعددت جن�صيات �لو�قفني يف �لقد�ض، كما ت�صري وثائق �لوقف، بني هنود 

وتركمان و�أكر�د وفر�ض وعرب ومغاربة، فهناك ز�وية للهنود يف باب �الأ�صباط، 

ووقف با�صم �صعد �هلل �لهندي �إمام �مل�صجد �الأق�صى 890هـ/1485م يف باب حطة، 

وهناك �أوقاف جلميع �لطو�ئف و�ملذ�هب �الإ�صالمية، ولقد حتول �لكثري من �أتباع 

.
11

هذه �ملذ�هب �إىل �ملذهب �ل�صافعي لكرثة �الأوقاف �ملحبو�صة عليه

�إن و�قع وطبيعة �لوقف يف �لقد�ض كان �أي�صاً متنوعاً، فلي�ض كله عقار�ت و�أر��ٍض، بل   .6

كان هناك �لب�صاتني و�لقرى �ملثمرة �ملخ�ص�صة لل�رشف على م�صارف �الأوقاف، 

كان  نقدي،  وقف  هناك  �أن  كما  وغريها،  و�الأقبية  و�لطو�حني  �حلمامات  وهناك 

.
12

يمُوؤتى به من تركيا وم�رش لل�رشف على م�صارف �الأوقاف بالقد�ض

و�الأوقاف �خلريية يف مدينة �لقد�ض كانت تتبع �إد�رياً للدولة �لعثمانية، يف حني كانت 

�الأوقاف �لذرية تد�ر ب�صكل م�صتقل من خالل �لعائالت �لفل�صطينية نف�صها، فهناك �لعديد 

من �الأوقاف تعود لالأ�رش�ف، منها وقف �ل�رشيفة �صت �الأ�رش�ف بنت �ل�صيد حممد على 
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على  تمُ�رشف  �النقر��ض  وبعد  ب�صفد،  �أرقطاي  مبدر�صة  �لقر�ء  وعلى  �مل�صاكني  �لفقر�ء 

�ل�رشيف حممد علي على  بكر ولد  �أبو  901هـ/1495م، ووقف �صيدي  �الأق�صى  �مل�صجد 

�أبنائه وبناته 980هـ/1572م و�لوقف هو مز�رع يف �لقد�ض.

�أو عو�ئق،  �أي مو�نع  �أكدو� حقوق غري �مل�صلمني وحرية تعبدهم بدون  و�لعثمانيون 

ويمُح�صب لل�صلطان �صليمان �لقانوين، خالل فرتة حكمه )1520-1566(، �أنه عزز من دعم 

هذه �ملدينة �ملقد�صة يف ع�رشه، و�أكرمها بالعطايا كما كان يفعل مع �حلرمني �ل�رشيفني، 

فغطى �جلدر�ن �خلارجية لل�صخرة بالبالطات �خلزفية �لفاخرة بدالً من �ملوز�ييك، مما 

�لقانوين كني�صة  �ملدينة، كما منح  �أ�صو�ر  �ل�صخرة، ف�صالً عن ترميم كل  ز�د من جمال 

952هـ/1545م  �صنة  حتى  كانت  بعدما  بها  لتعلق  �الأجر��ض  �ل�صالم  عليه  عي�صى  مرقد 

خالية منها.

�لذي  �لقانوين  �صليمان  عهد  يف  �صيّما  ال  �ملدينة،  يف  �الأوقاف  دور  �لعثمانيون  وعزز 

�أن�صاأ تكية خا�صكي �صلطان �لتي تعّد من �أ�صهر �أوقاف �ملدينة.

�أ�صا�صني،  �إىل ق�صمني  �أن �الأوقاف يف فل�صطني و�لقد�ض قمُ�صمت  ومما يجدر ذكره هنا 

:
13

هما

باالإرث  عليها  ح�صل  و�لتي  ما،  ل�صخ�ض  �لعائدة  �لعقار�ت  وهي  ال�شحيح:  الوقف 

�أو �ل�رش�ء ثّم �أوقفها وحكم �لقا�صي ب�صحة �لوقف، وهذ� قائم ومبتوت به يف �ل�صجالت 

�ل�رشعية، من خالل ما ي�صمى يف �ملحاكم �ل�رشعية بـ“�لوقفية” �أو “حجة �لوقف”، ومن 

يو�صف  ووقف  �ل�صعدي  �صالح  بنت  �أمونة  وقف  �لقد�ض،  مدينة  يف  �لوقف  هذ�  �أمثلة 

فرن�صي�ض �الإفرجني وغريهم �لكثري.

وهذ� �لنوع من �الأوقاف ال يجري عليه قانون �الأر��صي �لعثمانية، و�إمنا يمُنظر فيها 

من خالل �آر�ء �لفقهاء و�لفقه �الإ�صالمي.

�أوقفها  الوقف غري ال�شحيح: فهي �الأر��صي �ملفروزة من �الأر��صي �الأمريية �لتي 

�الأمر�ء �أو �ل�صالطني، بحيث تخ�ص�ض منافعها مثل �أع�صارها ور�صومها جلهة ما، وهذ� 

�لق�صم موجود بكرثة يف �لقد�ض �أي�صاً.

وهذ� �لق�صم من �لوقف يتحول �إىل موؤ�ص�صات وقفية ت�رشف يف �أوجه �خلري �ملختلفة 

كامل�صاجد و�ملد�ر�ض و�ملر�كز �ل�صحية، مثل �أر��صي و�دي قدوم و�صور باهر و�صاري�ض.



226

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

ق�صمها  �لذي  �لعثمانية  �الأر��صي  قانون  عليه  ينطبق  كان  �الأوقاف،  من  �لنوع  وهذ� 

ح�صب منافعها �لعامة، وتعود عو�ئد هذه �الأوقاف �إىل �خلزينة �لعثمانية، ومن ثّم ت�رشف 

على جهة �مل�رشف �لوقفي كاملد�ر�ض و�مل�صت�صفيات ودور �الأيتام. 

�لعقار�ت  م�صاحات  الأن  �لنوع،  هذ�  حتت  يندرج  كان  فل�صطني  �أوقاف  من  و�الأغلب 

�الأر��صي  من  �لهائلة  بامل�صاحات  قورنت  ما  �إذ�  �صئيلة  لل�صكان  خم�ص�صة  كانت  �لتي 

�لتابعة للخالفة �لعثمانية.

ف�صالً عن ذلك، كان يمُخ�صى حتويل �الأر��صي �الأمريية �إىل ملك لالأفر�د حتى ال تتحول 

�إىل حيازة �صخ�صية، وبالتايل يتّم حرمان �لدولة من عو�ئدها �أو منافعها.

ولعل هذه �لنظرة ماأخوذة من ت�رشفات بع�ض �ل�صالطني �لذين حر�صو� على وقف 

�إىل  ت�صعى  �لعثمانية  �ل�صلطات  وكانت   .
14

مماتهم بعد  عليها  �ال�صتيالء  خ�صية  �أمو�لهم 

جتديد �لب�ء�ت �ل�صلطانية �ملخ�ص�صة لل�صكان لغر�ض جتديد �الأوقاف �خلريية، غري �أنهم 

�رشعان ما قامو� بحّل بع�صها، و�إعادة منافع هذه �الأر��صي “�لوقفية غري �ل�صحيحة” �إىل 

خزينة �لدولة، كما كان �حلال يف وقف خا�صكي يف فل�صطني. وهذه �الأر��صي �لوقفية غري 

�ل�صحيحة مل يتّم ت�صجيلها يف دو�ئر �لطابو بفل�صطني الأنه مل يتّم �إ�صد�ر قر�ر بت�صجيلها 

من �لنظارة �لوقفية باإ�صطنبول، وبقي �حلال كذلك حتى خروج �لعثمانيني من فل�صطني، 

�لتاأجري و�ملعامالت �لتي  �أحقية ��صتخد�م هذه �الأوقاف تظهر من خالل �صند�ت  وبقيت 

.
15

كان يمُعمل بها يف فل�صطني

�الإ�صالمية  �لدول  بع�ض  ت�صهده  ما  مع  متفقاً  كان  لالأوقاف  �الإد�ري  �لتق�صيم  هذ� 

.
16

�ملجاورة للقد�ض وفل�صطني من �إدر�ج لالأوقاف ح�صب �لغر�ض و�مل�رشف

وتوزعت معظم �الأوقاف يف �لقد�ض على مبنيي �ل�صخرة �مل�رشفة و�مل�صجد �الأق�صى، 

يليها بالن�صبة لدرجات �الإفادة و�لكم �حلرم �الإبر�هيمي، وبعدها ما يقع يف د�ئرة �لقد�ض 

و�أكنافها مثل �ملد�ر�ض ومباٍن ملكية وجو�مع كثرية كانت منت�رشة بالقد�ض بوجه خا�ض، 

�أهله  �أو تنازل  �إذ� �نقطع ن�صل �لو�قف  بل يكن �عتبار �لوقف �لذري نف�صه وقفاً خريياً 

عنه.

�أوقاف  �إبان �لعهد �لعثماين تتبع مديرية  �إد�رة �ملوؤ�ص�صات �لوقفية يف �لقد�ض  وكانت 

�صيد� حتى �صنة 1259هـ/1843م، وهي �ل�صنة �لتي مّت فيها ت�صكيل �أول مديرية م�صتقلة 
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الأوقاف �صنجق �لقد�ض، وعرفت مبديرية عموم �الأوقاف، وكان يطلق على مديرها مدير 

.
17

عموم �الأوقاف بالقد�ض �ل�رشيف

وكانت مهمة هذه �ملديرية �الإ�رش�ف على �الأوقاف و�إر�صال تقارير �صنوية مرفقة مع 

عائد�ت �الأوقاف �إىل �إ�صطنبول عا�صمة �لعثمانيني، ليقوم بعد ذلك �لقائمون على �الأوقاف 

باإر�صال �ملبالغ �ملنا�صبة ل�صد �حتياجات هذه �ملديرية.

�لعثماين تعر�صت فل�صطني حلالة من عدم �ال�صتقر�ر حيث غزتها  �لعهد  �أو�خر  ويف 

عليها  �صيطرت  كما   ،1799 �صنة   Napoleon Bonaparte بونابرت  نابليون  جيو�ض 

جيو�ض حممد علي با�صا )1831-1840(، و�صعفت قب�صة �لدولة �لعثمانية على مناطقها 

�ليهودية  و�ال�صتيطان  �لهجرة  وحماوالت  �الأوروبية  �لدول  لتدخل  �ملجال  فتح  مما 

�ليهودية  �ملحاوالت  يثبت  مبا  �مل�رشية،  خ�صو�صاً  �لوثائق،  دور  وتزخر  �ل�صهيونية. 

.
18

�مل�صتمرة باال�صتيالء على �الأر�ض �ملقد�صة و�أوقافها

�الأوىل،  �لعاملية  �حلرب  نهاية  حتى  و�ل�صغوط  �ملناو�صات  حتت  فل�صطني  و��صتمرت 

يف  �لقد�ض  ودخول  فل�صطني  وو�صط  جلنوب  �لبيطاين  �الحتالل  �إىل  �نتهت  و�لتي 

�لبيطانية  �الإد�رة  �ملدينة حتت  1336هـ، ولتكون هذه  �صفر   24 �ملو�فق  1917/12/9م 

حتى قيام �لكيان �ل�صهيوين يف 1368هـ/1948م.

ب�صاأن  قر�ر�ت  عدة  فاأ�صدرو�  �لوقف،  باأهمية  و��صعة  در�ية  على  �لبيطانيون  كان 

طلب  �ملثال  �صبيل  فعلى  �الأوقاف.  من  �ال�صتفادة  �آليات  من  و�حلد  �الأر��صي  تنظيم 

�ملنظمة  رئي�ض  ��صت�صارة   Lord Curzon كرزون  �للورد  �لبيطانية  �خلارجية  وزير 

�ل�صهيونية حاييم و�يزمن بخ�صو�ض �لقانون �ملقرتح ب�صاأن �الأر��صي يف فل�صطني، فكان 

رّد �الأخري على �أهمية �إيقاف �أي �إن�صاء الأوقاف جديدة، وذلك لكي يكون للحكومة دور 

�أكب يف �ل�صيطرة على �الأر��صي �ملنت�رشة و�ل�صا�صعة، و�أن يكون لليهود كاأفر�د دور يف 

�ال�صتيطان و�رش�ء �الأر��صي. 

وقد �أخذت �صلطات �الحتالل �لبيطاين بهذ� �لر�أي يف 1919/9/13 كما جاء يف تقرير 

�لكولونيل فرن�ض Colonel French، وما جاء يف كالم �ل�صيد غاربت Garbett �لذي قال: 

“�إن �ملن�صور يجب �أن ال يت�صمن ترتيبات الأر��صي �الأوقاف، وهي �مل�صاألة �لتي قد توؤخر 
.
�إن�صاء حكومة فل�صطني �مل�صتقبلية دون عناء”19



228

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

�إيقاف  �إىل  �أ�صار يف �أحد بنوده  1920 �صدر قانون �نتقال �الأر��صي، و�لذي  ويف �صنة 

بقاء  يف  �أ�صا�صياً  �الأوقاف عامالً  �أن تكون  �ليهود من  �أوقاف جديدة، وملا توج�ض  �إن�صاء 

�الأر��صي و�لعقار�ت يف �أيدي �لعرب، جلاأو� وبالتعاون مع �ملندوب �ل�صامي �لبيطاين �إىل 

1925/5/15، �لذي يق�صي  �إ�صد�ر قانون ��صتمالك �الأر��صي للجي�ض ولقوة �لطري�ن يف 

با�صتمالك �الأر��صي لغر�ض تخ�صي�صها للجي�ض وقوة �لطري�ن، ولو كانت هذه �الأر��صي 

�أر��ٍض وقفية، فيعطى �ملتويل قيمة هذه �الأر�ض، ويمُدفع ثمنها �إىل �صندوق �الأوقاف با�صم 

�لذي   1926 �صنة  �مللكية  نزع  قانون  ب�صدور  �صوء�ً  �الأمر  �زد�د  ثّم   .
20

�ملخت�ض �لوقف 

�أن  �أر�ض ل�صالح �مل�رشع �لبيطاين لغر�ض �ملنفعة �لعامة. علماً  �أي  يق�صي بنزع ملكية 

�الأوقاف يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية ال تمُباع وال توهب، و�إمنا عمد �لفقهاء �إىل �صيغة �ال�صتبد�ل 

بناًء على توجيه �لنمُظار و�ملتولني.

قبل  من  �ال�صتخد�م  و�صوء  للغ�صب  �أحياناً  معر�صة  �لقد�ض  يف  �الأوقاف  وكانت 

�صارت  �لوقت  مرور  ومع  عليها،  �الإ�رش�ف  على  وعملو�  تولوها  �لذين  �لنظار  بع�ض 

�أنه  �إال  عليها،  �مل�رشفني  باأ�صماء  خا�صة  �أمالك  �إىل  تتحول  �مل�صجلة  غري  �الأوقاف  بع�ض 

د�أبت  و�لعقار�ت،  �الأر��صي  �نتقال  قانون   1934 �صنة  فل�صطني  حكومة  �أ�صدرت  بعدما 

موؤ�ص�صة �الأوقاف �إىل �لعمل على ت�صجيل عقار�تها و�أر��صيها، وذمُكر �أنه مّت ح�رش 212 

خر�ئط  وجود  عدم  وب�صبب   .
21

�ل�صنة تلك  يف  �لقد�ض  لوقفيات  كو��صني  الإ�صد�ر  معاملة 

وم�صوحات لغالبية �لعقار�ت �لوقفية بالقد�ض، �الأمر �لذي �أدى �إىل تاأخري ت�صجيل بع�صها؛ 

عمدت مديرية �الأوقاف �إىل �لتعاون مع �مل�صاح �لقانوين �ل�صيد جمال �أفندي ها�صم الإجر�ء 

�مل�صوحات على هذه �لعقار�ت. وكانت �لعقار�ت تمُ�صجل باأ�صماء متويلِّ �الأوقاف باعتبار 

تعَط  ومل  كاالأوقاف،  �العتبارية  �جلهات  ولي�ض  �الأ�صخا�ض  باأ�صماء  يمُ�صجل  �لقانون  �أن 

على  كانو�  و�إن  �الأ�صخا�ض،  باأ�صماء  �الأوقاف  ت�صجيل  الأن  �الأوقاف،  جلهة  خ�صو�صية 

من  كبقية  تو�رثها  مّت  حال  يف  �صياعها  �إىل  يوؤدي  قد  و�الأمانة،  �لنز�هة  من  عالية  درجة 

�ملري�ث �ملخ�ص�صة للذرية، وهذ� ما حدث فعالً عندما كانت تمُوؤجر �الأوقاف على طريقة 

�حلكر، �أو عن طريق �آخر ورثة للناظر عند موته ما مل يمُبنيَّ ذلك.

�الأع�صار  �أبرزها  من  م�صادر  عدة  حول  فتتمحور  �لقد�ض  يف  �الأوقاف  �إير�د�ت  �أما 

وغلتها  �الأر�ض  حا�صل  على  تمُقّدر  ح�صة  �أو  �ملح�صوالت  زكاة  هو  و�لعمُ�رش  �لوقفية، 

ثماين  من  ح�صة  �أو  ح�ص�ض،  ع�رشة  من  ح�صة  خالل  من  �لعثمانية،  للدولة  ت�رشف 

�إجمايل ناجت �الأر�ض، وكان هذ� �لريع يدعم خزينة �لدولة  12.5% من  �أي  من ح�ص�ض، 
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هذه  �أهمية  �أدركت  �لتي  �لبيطاين  �الحتالل  حلكومة  يتّم  �الأمر  �صار  ثّم  �لعثمانية، 

�لعمُ�رش  �لبيطاين عمل على تعديل قانون �رشيبة  �ملحتل  �أن  �الإير�د�ت وعظمتها. حتى 

1920، و�أعطى �صالحيات لالأ�صخا�ض جلباية بدالت �الأع�صار ثّم �رشفها من  �ملعدل يف 

�صنة  �ملجباة يف  �الأع�صار  قيمة  بلغت  �لبيطانية، حيث  لل�صلطات  خالل مبلغ متفق عليه 

1920/1919 بحدود 21 �ألف جنيه م�رشي، وخ�صمت �ل�صلطات �لبيطانية 850 جنيهاً 

.
22

م�رشياً بدل ر�صوم حت�صيل

عمليات  يف  بارز  دور  بالقد�ض  و�ملقيمة  �مل�صهورة  �لفل�صطينية  �الأ�رش  لبع�ض  وكان 

:
23

�لوقف �لذري �أو �خلريي، ولعل �جلدول �لتايل ي�صري �إىل ذلك بقوة

جدول 4/2: دور العائالت الفل�شطينية يف عملية الوقف

الن�شبة املئويةعدد الوقفياتالأ�رصة

4.34%6الدجاين

7.24%10احل�شيني 

3.59%5اخلالدي

2.15%3العلمي

3.59%5اجلاعوين 

:
24

ويبني �جلدول �لتايل وجوه �الإنفاق �خلريي وعدد �الأوقاف يف مدينة �لقد�ض

جدول 4/3: عدد الأوقاف يف القد�س ووجوه الإنفاق

الن�شبة املئويةعدد الأوقافاملوقف عليه

47.52%96مبنى ال�شخرة امل�رصفة

10.39%21مبنى امل�شجد الأق�شى 

3.46%7خليل الرحمن

2.97%6اجلوامع

10.89%22الزوايا

7.42%17املدار�س

5.94%12البيمار�شتانات

1.98%4اخلوانق

1.98%4املقامات

3.46%7خا�شكي �شلطان

بل 1.48%3ال�شُّ

0.49%1الرواق املن�شوري

0.99%2ال�شدقات احلكمية
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و�خلال�صة �لتي نر�ها هنا، �إذ� �أردنا �أن نحدد �لن�صاط �لوقفي يف مدينة �لقد�ض �أو حتى 

يف فل�صطني ب�صورة عامة، فاإننا نعتقد �أن �ملدينة كانت حمالً ال�صتقطاب �الأوقاف منذ فجر 

�الإ�صالم، وتعززت مكانتها مع �لدول �الإ�صالمية �لتي تناوبت على حكمها، وال نبالغ �إذ� 

قلنا �إن �أوقاف �لقد�ض كانت �الأوقاف �الأبرز و�الأكرث و�صوحاً من �أي مدينة فل�صطينية، بل 

و�صكلت �الأوقاف فيها بريعها وغالتها منوذجاً لل�رشف على باقي موؤ�ص�صات �ملجتمع 

�ملدين وم�صارف �لوقف.

�لقد�ض  مدينة  يف  كان  فل�صطني  يف  �الأوقاف  مركز  ثقل  �إن  قلنا  �إذ�  نبالغ  ال  ولعلنا 

لالعتبار�ت �ل�صابقة �لتي ذمُِكرت، فقد �أ�صارت بع�ض �لدر��صات �إىل �أن �الأوقاف يف فل�صطني 

متثل 16% �أو 17% من م�صاحة فل�صطني �لكلية، فاإذ� كانت م�صاحة فل�صطني تبلغ حو�يل 

27 �ألف كيلو مرت مربع، فاإن م�صاحة �أر��صي �لوقف �خلريي تبلغ نحو 4,320 كيلو مرت�ً 

مربعاً موزعًة يف �أنحاء فل�صطني، مبعنى �أو�صح باإمكاننا �لقول �إن هناك دومناً من �أ�صل 

16 دومناً من �أمالك �لدولة، هو ملك للوقف �الإ�صالمي، ف�صالً عن �الأع�صار، وهو �لوقف 

�رْش ريع �الأر��صي �ملع�رشة، �أو زكاة �ملح�صوالت �أو غالتها، وهو نظام كان  �لذي ياأخذ عمُ

معموالً به يف �لع�رش �لعثماين، حيث تلزم �لدولة �رشيبة على �ملح�صوالت �لزر�عية تدفع 

 .
25

خلزينة �لدولة

ثانيًا: و�شع موؤ�ش�شات االأوقاف يف القد�س بعد االحتالل 

ال�شهيوين:

�مل�صلمني  منح  ومن  �لالحمدود،  �الإ�صالمي  �لدعم  من  �ملقد�صة  �ملدينة  ��صتفادت  لقد 

�الإ�صالمية  غري  �لدينية  �لطو�ئف  مقابر  �أر��صي  معظم  �إن  حتى  لالأوقاف،  وعطاياهم 

ملدة  وموؤجرة  �أوقافهم  يف  جارية  �أو  للم�صلمني  ملكاً  كانت  �لعثمانية  �لفرتة  يف  �لقد�ض  يف 

زمنية متفاوتة للطو�ئف لدفن موتاهم، كمقبة �ليهود يف ر�أ�ض �لعمود بقرية �صلو�ن يف 

�لثوري، ويوجد  �ل�صيخ  �لقر�ئني جارية يف وقف  �ل�صالحية، وكانت هناك مقبة  وقف 

. ولكن ما �إن جاء �لبيطانيون 
26ً

مقبة لالأرمن م�صتاأجرة من وقف �ل�صيخ �لثوري �أي�صا

و�ل�صهاينة حتى قامو� بعمل �لعك�ض، حيث �أخذو� كل �حلقوق ومنعو� �أوقاف �مل�صلمني 

من �النت�صار، بل و��صتولو� عليها عياناً وجهار�ً.
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�أوقاف  على  �ل�صهاينة  ��صتيالء  لت�صهيل  مهماً  مدخالً  �لبيطاين  �النتد�ب  كان  لقد 

فل�صطني عموماً، و�لقد�ض خ�صو�صاً. 

فعند �كتمال �ل�صيطرة �لبيطانية على كامل �لرت�ب �لفل�صطيني �صنة 1918، مّت ت�صكيل 

جمال�ض وقفية �أخرى يف نابل�ض وعكا على غر�ر ما مّت يف �لقد�ض �صنة 1919، ليكون بذلك 

لة يف فل�صطني ثالثة، �أولها يف �لقد�ض، ثّم يف عكا ونابل�ض. و�قع �ملجال�ض �لوقفية �ملمُ�َصكَّ

�لع�صكرية  �الإد�رة  �إد�رته من  �لبيطاين بتحويل  �ملحتل  �أعلنه  �لذي  �لتحول  لكن مع 

�أع�صاء  �ملكونة من �صبعة  �لعامة”،  �الأوقاف  “جلنة  مّت ت�صكيل   ،1920/7/1 �ملدنية يف  �إىل 

بريطانيني وثمانية من �مل�صلمني، وير�أ�ض هذه �للجنة �ملندوب �لبيطاين، وكانت مهمتها 

�الإ�رش�ف على عموم �الأوقاف يف فل�صطني، وتدقيق ح�صاباتها وميز�نياتها �لعامة.

لكن بعد عقد �جتماٍع بالقد�ض بني جمموعة من �لعلماء و�الأعيان و�ملندوب �لبيطاين 

وعدد من كبار موظفي �حلكومة يف 1920/11/9، و�لتو�صية ب�رشورة �أن يكون للم�صلمني 

�الحتالل  حكومة  و�فقت  و�أوقافهم،  �الإ�صالمية  �صوؤونهم  على  �الإ�رش�ف  يف  �أكب  دور 

�أو�ئل  �الإ�صالمية، ويف  �الأوقاف  �إد�رة  �لبيطاين على ت�صكيل جلنة الإعد�د قانون ب�صاأن 

�آذ�ر/ مار�ض 1921 �أمتت �للجنة عملها، و�أ�صدر �ملندوب �لبيطاين يف 1921/3/12 نظاماً 

�ل�رشعية  �الأمور  و�صائر  �الأوقاف  على  ي�رشف  �أعلى  �إ�صالمي  جمل�ض  بت�صكيل  يق�صي 

جديد�ً  خا�صاً  نظاماً  �لبيطاين  �ل�صامي  �ملندوب  �أ�صدر   1921/12/20 ويف  فل�صطني.  يف 

باإن�صاء �ملجل�ض �الإ�صالمي �ل�رشعي �الأعلى. 

ويف 1922/1/9، ولدورة �متدت ملدة خم�ض �صنو�ت، مّت ت�صكيل هيئة �ملجل�ض برئا�صة 

مفتي �لقد�ض �حلاج حممد �أمني �حل�صيني، وبع�صوية �الأع�صاء:

عبد �للطيف �صالح عن نابل�ض  .1

�ملفتي �ل�صيخ حممد مر�د عن حيفا.  .2

عبد �هلل �لدجاين عن ق�صاء يافا.  .3

�حلاج �صعيد �ل�صو� عن لو�ء �جلنوب.  .4

وكان مقر هذ� �ملجل�ض يف �ملدر�صة �ملنجكية �ملجاورة للم�صجد �الأق�صى، وكان له دور 

كبري يف تعيني موظفي �الأوقاف يف عموم فل�صطني، �أما يف حال عزل �أي موظف فكان يجب 

�أن يتم �إعالم �حلكومة. ف�صالً عن ذلك، كان يتعني على �ملجل�ض �إقر�ر �مليز�نيات �خلا�صة 

باإد�ر�ت �الأوقاف يف عموم مناطق فل�صطني.
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�لعامة، ومهمتها تنفيذ  �الأوقاف  �أبرزها مديرية  �ملجل�ض، من  يوجد عدة دو�ئر تتبع 

وتتكون  �لفل�صطينية،  �ملناطق  يف  حالها  ومتابعة  �الأوقاف،  بخ�صو�ض  �ملجل�ض  قر�ر�ت 

له،  وم�صاعد  �الأوقاف  وماأمور  �الأوقاف،  مدير  ووكيل  �لعام،  �الأوقاف  مدير  من  عادة 

:
27

وكانت تتبع لهذه �ملديرية �الإد�ر�ت �لتالية

�إ�رش�فية، ويرتك  �ملجل�ض كان يعمل ب�صورة  �إن  املحلية: حيث  الأوقاف  اإدارات   .1

و�خلليل،  )�لقد�ض،  وهي  �ملحلية،  �الإد�ر�ت  �إىل  �لفل�صطينية  �ملناطق  يف  �لعمل  مزو�لة 

ونابل�ض، وعكا، وغزة، ويافا(.

ويف هذه �ملناطق، كانت هناك جلان عمل ت�صمل على �لغالب رئي�صاً، وماأمور �أوقاف، 

و�أع�صاء من �ملنطقة نف�صها، وين�صب عملها على �الإ�رش�ف على �أوقافهم �ملحلية، وجباية 

�لريع �لوقفي.

يف  �حلال  هو  كما  �ملجل�ض،  �هتمام  من  و�فر�ً  حظاً  تاأخذ  �لوقفي  �لريع  جباية  وكانت 

من  لي�ض  لذ�  فيه،  �ملالية  �ملو�رد  �أهم  من  �الأوقاف  مورد  �إن  حيث  �لعربية،  �لدول  باقي 

�لغريب �أن يكون وزير �الأوقاف يف �لدول �ملجاورة لفل�صطني معنياً مبتابعة زيادة �لريع 

.
28

�لوقفي وجبايته

ب�صورة  م�صتغلة  كانت  �أنها  هي  �لعربية  �لبالد  يف  �الأوقاف  مع�صلة  فاإن  ذلك  ومع 

كبرية، بحيث �إن �لكثري من �الأمالك �لوقفية كانت غري م�صتثمرة بال�صورة �ل�صحيحة �أو 

.
29

كان ريعها زهيد�ً جد�ً مقارنًة باأ�صعار �ل�صوق �ملعتادة

وجباية  باالأوقاف  �ملتعلقة  �حل�صابات  بعملية  خمت�ض  وهو  املحا�شبات:  ديوان   .2

�لريع �لعام.

3. دائرة الهند�شة: ومهتمها �لك�صف على م�صاحات �الأر��صي �لوقفية، وبناء م�صاريع 

�الأوقاف يف �لقرى و�ملدن، وترميم �لبنايات و�الإن�صاء�ت �لوقفية. ويمُذكر �أن �ملند�ض توفيق 

 .
30

�جليو�صي �أول من توىل مهام مهند�ض �أوقاف

4. دائرة املعارف الأهلية: وكان جزء من عملها جباية �إير�د�ت �الأوقاف. 

متابعة خر�ئط  �أي�صاً  الإ�شالمية: وكان جزء من مهامها  املدار�س  5. دائرة تفتي�س 

�أر��صي �الأوقاف و�لتو��صل مع �مل�صاحني لر�صمها وت�صجيلها ر�صمياً يف دو�ئر �لطابو.
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�صارت   ،1934 �صنة  �لوطنية  �حلركة  زعيم  �حل�صيني  كاظم  مو�صى  وفاة  وبعد 

�لزعامة للمفتي �حلاج �أمني �حل�صيني �لذي قاد �للجنة �لعربية �لعليا وقاد �حلركة �لوطنية 

�لفل�صطينية �لتي �أعلنت �الإ�رش�ب يف 1936/4/20، وقد �أدت �ملعار�صة �ملك�صوفة للمفتي 

�إىل قيام �حلكومة �لبيطانية بعزله عن رئا�صة �ملجل�ض �الإ�صالمي وحل �ملجل�ض بتاريخ 

1937/9/30، وحاولت �لقب�ض على �ملفتي لكنه هرب �إىل خارج فل�صطني. وبذلك خ�رشت 

ت�صكيل جلنة  �إىل  �لبيطاين  باملحتل  جمل�صها، مما حد�  ورئي�ض  فل�صطني مفتيها  �أوقاف 

تدير �ملجل�ض �الإ�صالمي و�الأوقاف، و��صتمر هذ� �حلال حتى خروج �ملحتل �لبيطاين.

يكن �لقول �إنه بعد �نتهاء �لع�رش �لعثماين، �صار و�قع �الأوقاف مبهماً وغام�صاً يف 

فرتة �النتد�ب �لبيطاين، �إىل �أن جتلى بو�صوح يف فرتة �الحتالل �ل�صهيوين، �إذ بد�أت به 

ومن خالله عمليات �ال�صتئ�صال و�ل�رشقة يف و�صح �لنهار لكل �الأوقاف، ال �صيّما �لوقف 

�الإ�صالمي وهو �لوقف �الأكرث �صخامًة وتنوعاً ودخالً للريع يف �ملدينة.

وكان �حلدث �الأهم يف �صبيحة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 1969/8/21 هو �إحر�ق �مل�صجد 

 Michael Dennis روهن  دين�ض  مايكل  ��صمه  متطرف  م�صيحي  يد  على  �الأق�صى، 

Rohan، وهو ��صرت�يل، حيث مّت �إحر�ق �جلامع �لقبلي �لذي �صقط �صقف ق�صمه �ل�رشقي 

بالكامل، كما �حرتق منب نور �لدين زنكي �لذي �أمر ببنائه قبل حترير �مل�صجد �الأق�صى 

من �ل�صليبيني، وقام �صالح �لدين �الأيوبي بو�صعه د�خل �مل�صجد بعد �لتحرير.

�إن �حتالل �ل�صهاينة الأبرز �أوقاف �مل�صلمني، وهو �مل�صجد �الأق�صى، جعلهم يدخلون 

هذ� �لوقف جهار�ً نهار�ً بزعم حمايته و�صبط �الأمن. وقد تعر�صت �ملمتلكات �لوقفية يف 

:
31

�لقد�ض �إىل �عتد�ء�ت متكررة من قبل �ل�صلطات �ل�صهيونية، من �أبرزها

ا�شتهداف الأرا�شي الوقفية مبا�رصة: �إذ ي�صل جمموع �مل�صاحة �لوقفية لالأر��صي   .1

يف منطقة �لقد�ض �إىل 307,303 دومنات. 

دور الأيتام: �إذ يوجد 11 د�ر�ً موقوفة يف �لقد�ض من جمموع 71 د�ر�ً.  .2

املقامات الأثرية: هناك ثالثة مقامات �أثرية يف �لقد�ض وحدها.  .3

املدار�س الوقفية القدمية: ويوجد يف �لقد�ض نحو خم�ض مد�ر�ض قدية ذ�ت طابع   .4

�أثري، ومعظمها حتول �إىل م�صاكن، وبع�صها قام �الحتالل بهدمه و�إز�لته.
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�ملقد�صية، من  �الأوقاف  للحد من  �الإجر�ء�ت  �إىل �صل�صلة من  وعمدت قو�ت �الحتالل 

عقار�ت  �الأعم  �الأغلب  يف  هي  �الأوقاف  �أن  ومبا  �الأر��صي،  م�صادرة  مو��صلة  �أبرزها 

ز�لت  ما  وقفي  منوذج  على  وللتدليل  �لظلم.  هذ�  م�ّصها  فقد  وب�صاتني،  وبيوت  و�أر��ٍض 

. فاملقبة هي وقف بامتياز، 
32

�آثاره بادية للعيان، نذكر وقف مقبة ماأمن �هلل يف �لقد�ض

فات  باأر�صها و�لقبور �لتي فيها، وتقع يف ظاهر بيت �ملقد�ض من جهة �لغرب، و�صمت رمُ

بع�ض �صحابة ر�صول �هلل �صلّى �هلل عليه و�صلّم، و�صهد�ء هذه �الأمة �لذين جاوؤو� من بالد 

بعيدة للدفاع عنها، وفيها علماء وفقهاء وق�صاة وم�صلحني وغريهم ممن �صملتهم رحمة 

�هلل، وعا�صو� يف هذه �ملدينة �ملقد�صة. �إال �أن �لعدو �ل�صهيوين، ب�صيا�صة م�صادرة �الأر��صي 

“متحف  ي�صمى  ما  �إقامة  ينوي  �أنه  بزعم  �لوقفية،  �ملقبة  هذه  �صادر  �نتهجها،  �لتي 

�لت�صامح يف مدينة �لقد�ض”.

طلِق عليه ��صم فندق باال�ض 
مُ
ويوؤكد تقرير �أن �مل�صلمني �أقامو� يف 1926/7/14 فندقاً، �أ

ريعه  وكان  و�لزو�ر،  لل�صائحني  �ملقد�ض  بيت  يف  فندق  �أ�صهر  و�صار   ،Palace Hotel

يذهب لتغطية م�رشوفات هذه �ملقبة، لكن �رشعان ما �نتهى �أمر هذ� �لفندق بعد �عتد�ء 

�ل�صلطات �ل�صهيونية على عقار�ت �ملدينة �ملقد�صة.

قام  بعدما  دومناً،   200 �أ�صل  من  دومناً   19 �صوى  �لوقفية  �ملقبة  الأر�ض  يتبَق  ومل 

�صميت  عامة  حديقة  �إىل  �ملقبة  من  كبري  جزء  بتحويل   1967 �صنة  �ل�صهيوين  �لعدو 

لل�صيار�ت  �ملو��صالت موقفاً  �أن�صاأت وز�رة   1985 �صنة  �أو�خر  �ال�صتقالل، ويف  بحديقة 

على ق�صٍم كبري منها. 

وو�صع  م�صادرتها  يف  و�لتعجل  �الإ�صالمية،  لالأوقاف  �ل�صهاينة  �حرت�م  عدم  ولعل 

�ليد عليها جاء من خلفية �أن هذه �الأوقاف هي باحلقيقة �آثار وهوية وملكية تثبت �أن هذه 

هذه  وقفية  بدمائهم  �أكدو�  �لذي  �مل�صلمني  و�الأمو�ت  بل  �أوقافها،  بقدم  �إ�صالمية  �الأر�ض 

�الأر�ض.

�أنه  �ملقد�صة،  �ملدينة  �أوقاف  �صّد  �ل�صهيوين  �الحتالل  بها  قام  �لتي  �الإجر�ء�ت  ومن 

�جلهات  كل  من  �ملقد�صة  �ملدينة  يلف  عازالً  جد�ر�ً  فاأقام  �لعازل،  �جلد�ر  �صيا�صة  مار�ض 

وقف  �أي  �إقامة  ومنع  �لقد�ض،  �أوقاف  على  حرب  �إعالن  �حلقيقة  يف  وهو  �الأمن،  بحجة 

�إ�صالمي يعزز �ملدينة عربياً �أو �إ�صالمياً.

حتويل  كذلك،  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بها  قام  �لتي  و�الإجر�ء�ت  �ل�صيا�صات  ومن 

�الأوقاف �الإ�صالمية �إىل �أوقاف يهودية بحكم قوة �الحتالل و�ل�صالح؛ فحارة �ملغاربة هي 
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حارة وقفية بامتياز، كانت للم�صلمني �ملغاربة �لذين يزورون بيت �ملقد�ض، �إذ جاء يف ن�ّض 

وقفها: “ال يبطله تقادم دهر، وال يوهنه �ختالف ع�رش، كلما مّر عليه زمان �أكده، وكلما 

.
�أتى عليه �أو�ن بينه و�صدده”33

�ليد على  �ل�صهيوين بو�صع  �ملحتل  قام   ،1948 �صنة  للقد�ض يف  �الأول  �حتالله  وبعد 

غربي �لقد�ض وعلى �أوقافها ال �صيّما يف قرية عني كارم. ثّم قام بعد �حتالله �رشقي �لقد�ض 

�صنة 1967 باإجالء �صكان حي �ملغاربة يف 1967/6/10، وهدم �حلي، ثّم حوله �إىل �صاحة 

لليهود لل�صالة و�لتعبد عند حائط �لب�ق �أو “�ملبكى”، كما ي�صمونه.

وفوق كل هذ�، يحاول �لعدو، ومن خالل �جلماعات �ليهودية �ملتع�صبة، �العتد�ء على 

�مل�صجد �الأق�صى، وهو وقف �إ�صالمي بامتياز، لبناء ما ي�صمى �لهيكل �لثالث على �أنقا�صه، 

�إذ يلحظ على جنوده دخولهم �صباح م�صاء �صاحات �مل�صجد �الأق�صى بحجة �الأمن. وكل 

هذه �ملحاوالت تاأتي لتفريغ �ملدينة من م�صمونها �لعربي و�الإ�صالمي، و�إقامة �مل�رشوع 

�ل�صهيوين �ال�صرت�تيجي، وهو جعل مدينة �لقد�ض �صنة 2020 مدينة يهودية.

الو�شع املايل لأوقاف القد�س:

مدينة  �إن  �لقول  يكن  �أحجامها،  و�ختالف  �أغر��صها  وتنوع  �الأوقاف  لكرثة  نظر�ً 

�لقد�ض ��صتفادت بال �صك من �لريع �لذي كان يقدم لها من �أوقافها، وهذ� ما �أدركه �ملحتل 

�لبيطاين ثّم �ملحتل �ل�صهيوين. ويتبني لنا باالأرقام �أن �لغلة �لتي كانت تاأتي من �الأوقاف 

�أ�صول �الأوقاف �ملقد�صية يتجاوز بلغة �الأرقام و�حل�صابات  �أن  كانت كبرية، ف�صالً عن 

طرق،  عدة  من  وتوؤخذ  متابعتها  تتم  كانت  بالقد�ض  �لوقفية  فالغلة  �لدوالر�ت.  ماليني 

:
34

وهي

1. الدفاتر واحل�شابات:

وبقيت   1926 �صنة  منذ  �ل�رشعي  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  ��صتخدمها  قدية  طريقة  وهي 

حتى �صنة 1948، وكانت ح�صابات د�ئرة �الأوقاف ت�صمل 14 ح�صاباً، فبلغ �ملقبو�ض مثالً 

يف �صنة 1934 حو�يل 274,698 جنيهاً.

2. الدورة امل�شتندية:

وهي �خلطو�ت �ملتتابعة �لتي ير بها �مل�صتند �ملايل من �لبد�ية وحتى �لنهاية، بحيث �إذ� 

ما مّت �لتجاوز عن �إحدى �خلطو�ت فاإنه دليل على حدوث خمالفة مالية.
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3. اإيرادات الدائرة الوقفية الداخلية:

مبالغ  �أو   ،
35

و�الأحكار �الأوقاف،  عقار�ت  �إيجار�ت  خاللها  من  حت�ّصل  �لتي  وهي 

�الإ�رش�ف على �الأوقاف �لذرية وهي 10%، �أو ما يتم ��صتالمه من ر�صوم دخول �مل�صجد 

�الأق�صى من قبل �ل�صياح �الأجانب.

4. نفقات واإيرادات الدائرة يف املوازنة احلكومية:

على  م�رشفة  باعتبارها  �الأردنية،  �حلكومة  من  تاأتي  كانت  �لت�صغيلية  �لنفقات  �إن  �إذ 

�أوقاف �لقد�ض بناًء على ترتيبات �إد�رية متت خالل �حتالل �ل�صهاينة للقد�ض �صنة 1967.

5. التقارير والقوائم املالية:

ويف  �ملالية،  �ملحا�صبة  يف  �ملر�جعة  ميز�ن  وهو  �ل�صهري،  �حل�صاب  خال�صات  وهي 

نهاية �لعام يتم جتميع خال�صات �حل�صابات �ل�صهرية، لكي يتم �حل�صول على خال�صة 

�حل�صابات �ل�صنوية.

6. الوقف:

و�الأغلب �الأعم �أنه كان يتم ��صتثمار �الأوقاف عن طريق �صيغة تقليدية وهي �الإيجار، 

فكانت تطبق هذه �ل�صيغة �ال�صتثمارية على �لعقار�ت �لوقفية يف �لقد�ض، كما هو و�رد يف 

:
36

�جلدول �لتايل

جدول 4/4: بدل الإيجار ال�شنوي لعقارات وقفية يف القد�س �شنة 1998 

بدل الإيجار ال�شنوي )بالدينار الأردين(العددالنوع

22323,532�شكن

380102,813دكان

6419,133خمزن

34,470مدر�شة

1110م�شت�شفى املقا�شد

221,354بنك

71,272اأر�س

518,345فندق
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7. احلكر: 

وهذه �ل�صيغة كانت مفيدة لالأوقاف يف حال خر�ب �لعقار �أو عدم �النتفاع به، فريى 

�أن يمُ�صتغل �لعقار ويمُعطى مقابل ذلك �أجرة مقدمة و�أخرى موؤجلة. بيد  �لقا�صي بجو�ز 

�أن هذه �ل�صيغة على ما فيها من تن�صيط للعقار�ت �لوقفية كانت مدخالً ل�صياع �الأوقاف، 

�لقد�ض تعر�صت الحتالل مل يبِق  و�أن  �أمالك خا�صة، خ�صو�صاً  �إىل  و��صتغاللها ونقلها 

�ملوؤ�ص�صة  غياب  ��صتغل  لالأ�صف  منهم  و�لبع�ض  �أنا�ض،  بيد  �أوقافها  ف�صارت  يذر؛  ومل 

�لوقفية، فحول ملكية هذه �ملمتلكات �لوقفية من خالل �صيغة �حلكر �إىل ملك خا�ض.

 252 على  �حل�صول  مّت  �حلكر  بعقد  �أنه  نرى  بالقد�ض،  �لوقفية  �الإد�رة  �صجالت  ويف 

 .
37ً

جنيهاً �أو 453 دينار�ً �أردنياً من �أحكار وقفية بالقد�ض بلغت 638 حكر�

8. الأع�شار: 

�الأر��صي  جباية  لغر�ض  مالية  �صيغة  وهي  �الأر��صي،  حم�صوالت  زكاة  وهي 

�ملنتجة، ويف بيانات �ملجل�ض �الإ�صالمي �الأعلى تبني �أنه يف �لفرتة 1925-1947 بلغت ن�صبة 

 .
38

لالأوقاف كبرية  مالية  ثروة  يعني  مما   ،%50.7 �لو�رد�ت  جمموع  �إىل  �الأع�صار  قيمة 

وباملح�صلة، يكن �أن نرى، ومن خالل وثائق �ملجل�ض �الإ�صالمي �الأعلى، �أن و�رد�ته يف 

:
39

�لفرتة 1925-1947 كانت يف ت�صاعد؛ كما يظهر يف �جلدول �لتايل، باجلنيه �لفل�صطيني

جدول 4/5: واردات املجل�س الإ�شالمي الأعلى وقيمة الأع�شار والإيجارات فيها 

جمموع الوارداتواردات خمتلفةالإيجاراتالأع�شارال�شنوات

192528,31213,9006,30548,517

193031,95019,10020,64771,697

193545,41515,31216,49677,223

194034,60616,55112,12263,279

194730,00032,08960,258122,347

�مل�صلمني  قوة  �زد�دت  حال  يف  عطاًء  وتتنوع  عدد�ً  تزد�د  �ملدينة  �أوقاف  وكانت 

وت�صاعفت، و�أ�صبحت حو��رشهم ومنها مدينة �لقد�ض منارة علم وح�صارة لالآخرين، 

و�حلروب،  و�لفو�صى  �الإد�ري  �لف�صاد  ظّل  يف  عطاًء  ترت�جع  �أوقافها  كانت  �ملقابل،  يف 

�ل�صليبي  �الحتالل  فرتة  ح�صل  كما  عليها.  قب�صتهم  �إحكام  يف  �مل�صلمني  قوة  و�صعف 
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حيث مّت طم�ض �لهوية �الإ�صالمية وم�صادرة كل �لوقفيات و�ملنافع �لعامة، �أما �لفو�صى 

و�صوء �لرتتيبات �الإد�رية فاإن �آخر �لع�رش �لعثماين �صهد ��صطر�باً و�صوء �إد�رة و��صحة 

على خمتلف �ملجاالت ومنها ترتيبات �الأوقاف، من خالل �لتالعب باالإير�د�ت �لوقفية، 

و�ال�صتيالء على �الأ�صول �لوقفية من خالل �لنّظار و�ملتولني، و�زد�د �الأمر �صوء�ً بدء�ً من 

�الحتالل �لبيطاين وحتى �الحتالل �ل�صهيوين.

خامتة:

بعدما تعرفنا، ولو ب�صورة موجزة، على �مل�صار �لتاريخي لن�صاأة �الأوقاف وتطورها 

يف مدينة �لقد�ض، نقف هنا لنختم در��صتنا هذه باأهم �لتو�صيات و�لنتائج، وهي:

�الإ�صالمية، وبد�أت مع  �لدعوة  يف فل�صطني و�لقد�ض ن�صاأت مع ن�صوء  �الأوقاف  �إن  	•
بد�ياتها، فاأول �الأوقاف هو �مل�صجد �الأق�صى، وقد ثبت ذلك بحجية قر�آنية يف �الآية 

�الأوىل من �صورة �الإ�رش�ء.

يف فل�صطني و�لقد�ض لها من �لتاريخية و�لعطاء ما يجعلها باقية  �الأوقاف  بع�ض  �إن  	•
�لد�ري، ووقف بع�ض �ل�صحابة و�ملد�ر�ض و�لتكايا، بالرغم  �إىل �الآن، كوقف متيم 

من �العتد�ء�ت �ل�صارخة للعدو �ل�صهيوين.

حمالً  �لقد�ض  مدينة  من  جعلت  وح�صارية  وتاريخية  �رشعية  عو�مل  عدة  هناك  	•
بارز�ً يوقف �مل�صلمون من خارجها �أوقافهم و�أحبا�صهم عليها.

�لفل�صطيني وللرت�ث  �لهوية �ملقد�صية للمجتمع  �أ�صا�صياً من  �صكلت �الأوقاف جزء�ً  	•
و�لتاريخ و�لعاد�ت، حتى �إننا ال ن�صتطيع �أن ن�صف مفردة مقد�صية بدون �ل�صوؤ�ل 

عن عالقتها باالأوقاف.

�لدور  �لقد�ض يك�صف عن  �لذي كان �صائد�ً يف مدينة  �لوقفي �حل�صاري  �لعطاء  �إن  	•
منوذجاً  كان  �ملقد�صي  فالوقف  و�الأفر�د،  �ملجتمعات  دعم  يف  لالأوقاف  �حل�صاري 

فريد�ً لطبيعة �لوقف �الإ�صالمي على مد�ر �لتاريخ �الإن�صاين.

�صكلت �الأوقاف �الإ�صالمية بجانب �أوقاف �الآخرين يف مدينة �لقد�ض تعاي�صاً �صلمياً  	•
ح�صارياً كان هدفها �لرقي باالإن�صان وعمارة �الأر�ض. 
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�الأمويني  من  �ملقد�صة  �ملدينة  عليه  ح�صلت  �لذي  �لهائل  �لعطاء  من  �لرغم  على  	•
و�لعبا�صيني و�الأيوبيني و�ملماليك و�نتهاًء بالعثمانيني من �لعطايا و�الأوقاف و�ملِنَح، 

�الحتالل  �إىل  �لبيطاين  �النتد�ب  منذ  بد�أت  عدو�نية  ��صتئ�صالية  حركة  وجدت 

�ل�صهيوين.

فرتة  خالل  �الأوقاف  حماية  يف  �أ�صا�صياً  دور�ً  �الأعلى  �الإ�صالمي  للمجل�ض  كان  	•
يف  �الإد�ري  دوره  عن  ف�صالً  �ل�صهيوين،  �الحتالل  وبد�يات  �لبيطاين  �النتد�ب 

تطويرها وتنمية �أ�صولها وغالتها.

�إىل يومنا هذ�، لكن هناك  �لقد�ض م�صتمر�ً  �الأوقاف يف  �أخري�ً، ما ز�ل �ل�رش�ع على  	•
�أهل  �أ�صاب بع�ض �رشرها  �الأمة،  �إ�صالمية بد�أت بال�رشيان يف ج�صد  نه�صة وقفية 

فل�صطني، �لذين ما ز�لو� يتنادون حلماية �أوقافهم و�لعمل على تطويرها وتنميتها 

ب�صكل موؤ�ص�صي.
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املالحق

قرب ال�شحابي �شداد بن اأو�س بالقد�س

دخول اجلنود ال�شهاينة �شاحات امل�شجد الأق�شى
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مقربة ماأمن اهلل

جعل مقربة ماأمن اهلل مكباً للنفايات والقاذورات والأو�شاخ
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هوام�س الف�شل الرابع

مدينة  يف  مرتني  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول،  �أوقفه  �لذي  فل�صطني،  يف  �الأول  �الإ�صالمي  �لوقف  هذ�  ويعّد   1

�خلليل على متيم �لد�ري و�إخوته )وهم من خلم( مرة قبل �لهجرة ومرة بعدها، وذلك كب�صارة نبوية �إعجازية 

�لتي وفد  �الأوىل  �ملرة  �الإ�صالمية قبل فتحها يف عهد �خلليفة عمر بن �خلطاب. ففي  فل�صطني  توؤكد على هوية 

كـتـابـاً  لهـم  وكتب  )جلد(  �أدم  بقطعة  فدعا  �أر�صاً،  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �هلل،  ر�صول  �صاألو�  �لد�ريون،  فيها 

فيه ما وهب ر�صول �هلل للد�ريني، �إذ� �أعطاه �هلل �الأر�ض،  ذكر  كتاب  هذ�  �لرحيم...  �لرحمن  �هلل  ن�صخته: “ب�صم 

�ملطلب  عبد  بن  عبا�ض  �صهد  �الأبد...  �إىل  فيهم  ومن  �إبر�هيم،  وبيت  و�ملرطوم  وحبون  عيون  بيت  لهم  وهب 

وخزية بن قي�ض و�رشحبيل بن ح�صنة وكتب”. وملا هاجر �لر�صول، �صلى �هلل عليه و�صلم، �إىل �ملدينة قدم عليه 

�لرحيم... هذ� كتاب من حممد  �لرحمن  �هلل  “ب�صم  �لكتاب فكتب ما ن�صخته:  لهم  �أن يجدد  �لد�ريون، و�صاألوه 

ر�صول لتميم بن �أو�ض �لد�ري: �إن له قرية حبون وبيت عينون، قريتهما كلهما و�صهلهما وجبلهما وماءهما 

وحرتهما و�أنباطهما وبقرهما، ولعقبه من بعده، ال يحاّقه فيهما �أحد، وال يلجهما عليهم �أحد بظلم. فمن ظلم 

�لد�ري  �أبو رقية  �أو�ض بن خارجة  �أجمعني”. ومتيم بن  فاإن عليه لعنة �هلل و�ملالئكة و�لنا�ض  و�أخذ منهم �صيئاً 

�نتقل �إىل �ل�صام بعد قتل عثمان، ونزل بيت �ملقد�ض وكان �إ�صالمه �صنة ت�صع، ومل تكن “فل�صطني” يومئٍذ باأيدي 

�مل�صلمني، بل كانت باأيدي �لروم، فاأقطعهم �لر�صول، �صلى �هلل عليه و�صلم، �إياها بعد �أن يفتحها �هلل عليه. فيكون 

هذ� كالب�صارة من �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم بفتحها. وملا فتحت يف عهد عمر وّفى بوعد ر�صول �هلل، �صلى �هلل 

عليه و�صلم، و�أوقفها متيم على ذريته وعلى خري�ت حددها، فهو �أول وقف يف �الإ�صالم يف �أر�ض فل�صطني، وقد 

“... وجود د�ر �صيافة د�ئمة مع  اأح�شن التقا�شيم يف معرفة الأقاليم:  ذكر حممد بن �أحمد �ملقد�صي يف كتابه 

خباز وطباخ وخد�م يقدمون �لعد�ض بالزيت لكل حاّج �أو ز�ئر ير مبدينة �خلليل، وهذه �ل�صيافة و�الإطعام من 

وقف متيم �لد�ري ر�صي �هلل عنه”. �نظر: �أحمد �آق كوندوز، وثيقة تعر�ض لوقف نبوي يف فل�صطني ومفهوم 

.www.osmanli.org.tr :لطابو وم�صح �الأر��صي يف �لدولة �لعثمانية، ترجمة عامر �لهنيني، نقالً عن�

و�لبحوث  للدر��صات  عني  )�لقاهرة:  املقد�شية  الأوقاف  وثائق  واقع  من  القد�س  عروبة  عطا،  حممد  زبيدة   
2

�الإن�صانية و�الجتماعية، 2007(، �ض 41.

 �نظر: م�صطفى عبد �لغني، الأوقاف على القد�س قبل الحتالل الإ�رصائيلي وبعده )�لقاهرة: �لهيئة �مل�رشية 
3

�لعامة للكتاب، 2007(، نقالً عن: موقع وقفنا، �الأحد 7 �صفر �خلري 1428هـ �ملو�فق 2007/2/25، �نظر:

http://www.waqfuna.com/book.php?subaction=showfull&id=1172395883&archive=&start_

&from=&ucat=4

 �نظر: �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم، ندوة موؤ�ش�شة الأوقاف يف العامل العربي والإ�شالمي )بغد�د: 
4

معهد �لبحوث و�لدر��صات �لعربية، 1983(، �ض 94 وما بعدها، و�نظر �جلدول �لكامل لكل �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية 

�لوقفية يف �لقد�ض، �ض 111-107.

 زبيدة عطا، عروبة القد�س، �ض 31.
5

6 املرجع نف�شه، �ض 81، 85. 

7 املرجع نف�شه، �ض 23، 141.

 نا�رش خ�رشو هو رحالة و�صاعر وفيل�صوف فار�صي �عتنق �ملذهب �ل�صيعي وعمل د�عياً له، له كتاب �الأ�صفار 
8

�ملقد�ض. لبيت  دقيق  بو�صف  و�متاز  �لعامل،  �أرجاء  يف  �صفره  �أخبار  فيه  دون  “�ل�صفرنامة” �لذي 
 زبيدة عطا، عروبة القد�س، �ض 142.

9

 �ملنظمة �لعربية للرتبية، ندوة موؤ�ش�شة الأوقاف، �ض 97.
10

 نقالً عن: زبيدة عطا، عروبة القد�س، �ض 42 وما بعدها.
11

 �ملنظمة �لعربية للرتبية، ندوة موؤ�ش�شة الأوقاف، �ض 96.
12
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177؛  �ض   ،1 ج  �الأول،  �لق�صم  الفل�شطينية،  املو�شوعة  و�آخرون،  �ل�صايغ  و�أني�ض  �ملرع�صلي  �أحمد  �نظر:   
13

1918/1800م  امليالدي:  ع�رص  التا�شع  القرن  يف  وجوارها  القد�س  يف  الأوقاف  �ملدين،  �لعزيز  عبد  وزياد 

)عّمان: د.ن، 2004(، �ض 12، قارن مع:

 Doris Behrens-Abouseif, Egypt’s Adjustment to Ottoman Rule: Institutions, Waqf and

Architecture in Cairo (New York: E.J.Brill, 1994), p. 49.

الدرا�شات  كلية  جملة  و�ل�صالطني،”  �لعلماء  بني  �لوقفي  “�ملال  �ل�صالحات،  �صامي  بحثنا:  بتو�صع  �نظر   
14

العربية والإ�شالمية، �الإمار�ت، �ل�صنة �لعا�رشة، �لعدد 23، 2002.

 �نظر: عبلة �ملهتدي، اأوقاف القد�س يف زمن النتداب الربيطاين )عّمان: د�ر جمدالوي للن�رش و�لتوزيع، 2005(، 
15

�ض 55 وما بعدها. 

 Gabriel Baer, Studies In The Social History Of Modern Egypt (Chicago: The University of  16

Chicago Press, 1969), p. 80.

 �نظر: عبلة �ملهتدي، اأوقاف القد�س يف زمن النتداب الربيطاين، �ض 33. 
17

 خ�صو�صاً �لر�صيف �لذي يوؤدي �إىل حائط �لب�ق )�ملوقع �ملرتقب لل�صفارة �الأمريكية يف �لقد�ض هو وقف �خلليلي 
18

1948، ويعود �أ�صله �إىل �ل�صيخ حممد بن �ل�صيخ حممد �خلليلي(. �لذي �صادرته “�إ�رش�ئيل” �صنة 

 �نظر: عبلة �ملهتدي، اأوقاف القد�س يف زمن النتداب الربيطاين، �ض 63. 
19

 �نظر: املرجع نف�شه، �ض 67. 
20

 �نظر: املرجع نف�شه، �ض 73. 
21

 �نظر: املرجع نف�شه، �ض 110. 
22

 نقالً عن: زياد �ملدين، الأوقاف يف القد�س وجوارها، �ض 15. 
23

 نقالً عن: املرجع نف�شه، �ض 21. 
24

داخل  الإ�شالمية  الأوقاف  م�رصوع  �الإ�صالمية،  و�الأوقاف  �ملقد�صات  لرعاية  �الأق�صى  جمعية  بتو�صع:  �نظر   
25

جنوب  منطقة  يف  الإ�شالمية  واملقابر  املقامات  امل�شاجد  الأوقاف،  لأمالك  عام  م�شح  الأخ�رص،  اخلط 

فل�شطني، داخل اخلط الأخ�رص، الأوقاف الإ�شالمية حتت الحتالل 1948-1985م، �صل�صلة در��صات د�ئرة 

عن  دفاعاً  وثيقة  فور�ين،  وفتحي  5؛  �ض   ،)1987 للتوزيع،  ر�شد  ابن  دار  )عّمان:  �ملحتل  �لوطن  �صوؤون 

الوقف الإ�شالمي يف فل�شطني  16؛ وفائق جنيب �حل�صيني،  1985(، �ض  اجلذور )عّمان: د�ر �جلليل للن�رش، 

)د.م: 1938(، �ض 28؛ ومايكل دمب، �شيا�شة اإ�رصائيل جتاه الأوقاف الإ�شالمية يف فل�شطني 1988-1948، 

ط 2 )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �الإ�صالمية، 1992(، �ض 25؛ وحممود �ل�صمادي، “�الأوقاف �الإ�صالمية يف 

درا�شات منهجية  36؛ وحم�صن حممد �صالح،  1996، �ض   ،232 �لعدد  �لريا�ض،  الفي�شل،  فل�صطني،” جملة 

“�الأوقاف و�ملقد�صات  713؛ وفتحي فور�ين،   ،80 2003(، �ض  يف الق�شية الفل�شطينية )ماليزيا: د�ر �لفجر، 

و�إبر�هيم  http://www.baqoon.com/w6/w6.htm؛  �نظر:  باقون،  موقع  عن  �إ�رش�ئيل،” نقالً  يف  �الإ�صالمية 

�لعامة  �الأمانة  اأوقاف،  جملة  1948م،”  عام  منذ  فل�صطني  يف  لالأوقاف  �ل�صهيوين  “�ال�صتهد�ف  �لكرمي،  عبد 

“�أو�صاع  �صبي،  وعكرمة  159؛  �ض   ،2005 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين   ،9 �لعدد   ،5 �ل�صنة  �لكويت،  لالأوقاف، 

عن: �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف ظّل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لفل�صطني،” نقالً 

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Mokadassate/p4.php

 نقالً عن: زبيدة عطا، عروبة القد�س، �ض 56.
26

 �نظر: عبلة �ملهتدي، اأوقاف القد�س يف زمن النتداب الربيطاين، �ض 42. 
27

Gabriel Baer, Studies In The Social History Of Modern Egypt, p. 91. 28

 عبد �ل�صالم �لعبادي، “�إد�رة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �ملجتمع �ملعا�رش يف �الأردن وفل�صطني،” يف اأهمية الأوقاف 
29

الإ�شالمية يف عامل اليوم )لندن: 1996(. 

 �نظر: عبلة �ملهتدي، اأوقاف القد�س يف زمن النتداب الربيطاين، �ض 43. 
30
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�الأوقاف و�ل�صوؤون و�ملقد�صات  �ل�صادرة عن وز�رة   1998  ،1993  ،1989 �الإح�صائية لالأعو�م  �لن�رشة  �نظر:   
31

�الإ�صالمية )�الأردن: 1999(؛ وحممد مر�صي، “�الغت�صاب �ل�صهيوين لالأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ض �ل�رشيف،” 

جملة احلر�س الوطني، �لريا�ض، �لعدد 288، 2006/4/1، نقالً عن:

http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=188588

 تقع مقبة ماأمن �هلل؛ و�لتي ي�صّميها �لبع�ض مامال؛ مبعنى ماء من �هلل �أو بركة من �هلل، غربي مدينة �لقد�ض �لقدية 
32

وعلى بعد كيلومرتين من باب �خلليل، وهي من �أكب �ملقابر �الإ�صالمية يف بيت �ملقد�ض، وتقدر م�صاحتها بـ 200 

دومن، وعليها بناية �أوقاف مبنيّة على جزء من �أر�ض وقفها، و��صت�صدر بها وثيقة ت�صجيل �أر��صي كو�صان 

طابو �صمن �أر��صي �لوقف �الإ�صالمّي. وذكر �صاحب �ملف�ّصل يف تاريخ �لقد�ض عارف عارف �أّن مقبة ماأمن �هلل 

�أو مامال و�إْن �ختمُلِف يف م�صدر ��صمها، فاإّنها بال مر�ء �أقدم مقابر �لقد�ض عهد�ً و�أو�صعها حجماً، و�أكرثها �صهرًة، 

ِفن عدٌد كبري من �ل�صحابة و�ملجاهدين  ِكر معه مر�ر�ً، ففي هذ� �ملكان دمُ ولقد �صاير تاريخها تاريخ �ملدينة، وذمُ

�ل�صليبيني  �لقد�ض من  لي�صرتّد  �لدين يوم جاء  للميالد، وفيه ع�صكر �صالح   636 �الإ�صالمي �صنة  �لفتح  �أثناء 

�صنة 1187 للميالد. وقد تكلم �أكرث من و�حٍد �أّن مقبة ماأمن �هلل حتت�صن يف ثرى جنباتها رفات �ل�صحابة �أمثال 

عبادة بن �صامت، وقد ذكر �ملقبة �لنابل�صي يف رحلته، فقال: “�إنها بظاهر �لقد�ض من جهة �لغرب، �أكب مقابر 

�لبلد، وفيها خلٌق كثري من �الأكابر و�الأعيان و�ل�صهد�ء و�ل�صاحلني، وفيها عدٌد كبري من �ل�صحابة و�لتابعني”. 

ورّجح بع�صهم �أّن تاريخ �لدفن �الإ�صالمي فيها يعود �إىل ما قبل �ل�صليبيني، وعندما �حتّل �ل�صليبيون �لقد�ض 

و�رتكبو� فيها جمزرة ب�صعة حيث قّدر عدد �ل�صهد�ء يف هذه �ملجزرة من �لرجال و�لن�صاء و�الأطفال بـ 70 �ألف 

�صهيد، �أمر �ل�صليبيون من بِقي من �مل�صلمني بدفن �ل�صهد�ء يف مقبة ماأمن �هلل، وقد وجدو� بها مقابر و�أنفاق، 

�إّن نفقاً ما يز�ل حتت �الأر�ض يف �لو�صط �لغربي من �ملقبة كلّه مليء  فو�صعو� جماجم �ل�صهد�ء فيها، وقيل 

باجلماجم و�أّن قطره نحو خم�صة �أمتار وله �متد�ٌد ي�صل �إىل �أكرث من مئة مرت. �أحيطت �ملقبة يف �أو�خر �لعهد 

�لعثمايّن ب�صوٍر �صنة 1318هـ/1902م، و��صتمّر �مل�صلمون يف دفن موتاهم حتى �صنة 1927 حيث �أ�صدر �ملجل�ض 

�الإ�صالمي �الأعلى حظر�ً على دفن �ملوتى فيها ب�صبب �كتظاظها و�قرت�ب �لعمر�ن �إليها. �نظر: تقرير �إخباري 

عن مقبة ماأمن �هلل يف �لقد�ض، �الأربعاء 2007/10/24، نقالً عن موقع �إ�صالم �أون الين، �نظر:

http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml

اأوقاف املغاربة يف القد�س: وثيقة تاريخية �شيا�شية قانونية )�ملغرب:  عبد �لهادي �لتازي،   �نظر بتو�صع: 
33

مطبعة �لف�صالة، 1401هـ(، �ض 15.

د�ر  )نابل�ض:  القد�س  اأوقاف  لدائرة  املالية  الإيرادات  حتليل  �لدين،  نا�رش  �إبر�هيم  حممد  بتو�صع:  �نظر   
34

�لفاروق للثقافة و�لن�رش، 2000(، �ض 21.

 �حلكر: عقد �إجارة يق�صد به ��صتبقاء �الأر�ض �ملوقوفة مقررة للبناء �أو �لغر�ض، �أو الأحدهما لقاء �أجرة معجلة 
35

و�أخرى موؤجلة.

 نقالً عن: حممد �إبر�هيم نا�رش �لدين، حتليل الإيرادات املالية، �ض 49.
36

 نقالً عن: املرجع نف�شه، �ض 59.
37

 نقالً عن: املرجع نف�شه، �ض 63.
38

 بت�رشف �صديد: املرجع نف�شه.
39
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املمتلكات والأوقاف امل�شيحية يف القد�س

اأ. فادي �شامية

مقدمة:

�الأكب  �لكني�صة  لكن  تقريباً،  �لعامل  يف  �مل�صيحية  �لطو�ئف  كّل  �لقد�ض  مدينة  جتمع 

�لقد�ض �صنة  تاأ�ص�صت يف  �لتي  �الأرثوذك�صية،  �لكني�صة  �ملدينة هي  يف  �نت�صار�ً  و�الأو�صع 

 .
1
52 للميالد، و�لتي يتبعها �أكرث من 51% من م�صيحيّي فل�صطني

�لقدية  �لبلدة  م�صاحة  من   %45 يو�زي  ما  كلها  �مل�صيحية  �لطو�ئف  �أمالك  وت�صّكل 

للقد�ض، يف حني متتلك �لكني�صة �الأرثوذك�صية وحدها ما ن�صبته 18% من م�صاحة �ل�صطر 

.
2
�لغربي للقد�ض، وحو�يل 17% من �ل�صطر �ل�رشقي منها

اأوالً: الوجود امل�شيحي يف القد�س �شارب يف عمق التاريخ:

�إن �لوجود �مل�صيحي يف �لقد�ض �صارب يف عمق �لتاريخ، وال عجب يف ذلك، ففي بيت 

حلم �لقريبة من �لقد�ض، كانت والدة �ل�صيد �مل�صيح، ويف �ملدينة �ملقد�صة كانت �نطالقة �لدين 

�أتباعه لال�صطهاد، �الأمر �لذي جعل من �مل�صيحية عقيدة �رشية  �مل�صيحي، �لذي تعر�ض 

علنت ديناً عاماً لالإمب�طورية �لرومانية �لو��صعة يف عهد �الإمب�طور ق�صطنطني، 
مُ
�إىل �أن �أ

وقد  �لقيامة.  كني�صة  �صيّدت  حيث  للميالد،   320 �صنة  للقد�ض  هيالنة  �مللكة  �أمه  وزيارة 

�أن�صاأ ق�صطنطني مدينة �لق�صطنطينية ور�صم لهم بطريركاً م�صاوياً لبطاركة �الإ�صكندرية 

رف �أتباع هذه �لكني�صة بالروم �الأرثوذك�ض، ويبدو �أن �أول من  و�إنطاكية يف �ملرتبة، وقد عمُ

 .
3
�أطلق عليهم هذه �لت�صمية هم �ملوؤرخون �لعرب

�لكني�صة  �صارت  ميالدي،   11 �لقرن  يف  وغربية  �رشقية  �إىل  �لكني�صة  �نق�صام  بعد 

�ِصالَتها  على  حافظت  لكنها  �لق�صطنطينية،  بطريركية  تتبع  فل�صطني  يف  �الأرثوذك�صية 

بروما، ثّم �أخذت �لكنائ�ض ت�صتقل �صيئاً ف�صيئاً الأ�صباب دينية �أو �صيا�صية �أو قومية. وقد 

�لبيزنطية، و�لكني�صة  �ليونانية  �لكني�صة  �ليوم:  توّزع �الأرثوذك�ض على عدة كنائ�ض هي 

يف  �حلب�صية  و�لكني�صة  م�رش،  يف  �لقبطية  و�لكني�صة  �ل�رشيانية،  و�لكني�صة  �الأرمنية، 

خ�صو�صاً،  �لقيامة  كني�صة  ويف  �لقد�ض،  يف  �الآن  ممثلة  �لكنائ�ض  هذه  وجميع  �حلب�صة. 

لكن �أتباع هذه �لكنائ�ض قليلو �لعدد يف �ملدينة، عد� �أتباع �لكني�صة �ليونانية �الأرثوذك�صية 
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�أتباعها با�صم �لروم �الأرثوذك�ض، ويتبعها معظم م�صيحيي فل�صطني. وهي  �لتي يمُعرف 

كني�صة م�صتقلة تنتمي �إىل �لكنائ�ض �لبيزنطية �لتي ت�صتعمل �للغة �ليونانية، و�لتي تعود 

�لكني�صة  �ملا�صي با�صم  �إىل تقاليد بيزنطية، حيث كانت تعرف يف  �ل�صلو�ت فيها  �صيغة 

�مللكية، وكان �تباعها من �ليونان و�لعرب �ملتاأثرين باحل�صارة �ليونانية، وقد ��صتقرت 

�للغة �لعربية فيها مع �لفتح �لعربي الأن عدد�ً من بطاركة �لقد�ض و�أ�صاقفة �الأبر�صيات يف 

 .
4
فل�صطني كانو� من �ل�صوريني �أو �لفل�صطينيني، وكانو� يتقنون �لعربية و�ليونانية

ثانيًا: الكنائ�س واالأديرة داخل البلدة القدمية:

ذلك  وحجمه؛  �لقد�ض  يف  �مل�صيحي  �لوجود  �أقدمية  على  �لقوية  �ل�صو�هد  من  لعل 

�لكم �لكبري من �لكنائ�ض و�الأديرة �ملوجودة يف �لقد�ض، وال �صيّما يف بلدتها �لقدية، ويف 

كني�شة القيامة �لتي تمُعرف عند �لغربينّي بكني�صة �لقب �ملقد�ض. وهي كني�صة  مقدمتها 

�أن�صاأتها �مللكة هيالنة، �أم �مللك ق�صطنطني �صنة 335 للميالد، وبنت يف �ملكان ثالثة �أبنية، 

لة يف مكان �ل�ّصلب )ح�صب �ملعتقد �مل�صيحي(، وتقع �ليوم على يني  لجمُ �أولها كني�صة �جلمُ

�لد�خل �إىل كني�صة �لقيامة، وثانيها فوق �لقب �ملقّد�ض، وهو �ملكان �لذي يعتقد �مل�صيحيون 

�لتي  �لثالثة  �ل�صلبان  فيها  جدت  ومُ �لتي  �لبئر  فوق  وثالثها  فيه،  دمُفن  �مل�صيح  �ل�صيد  �أن 

ّدد مكان �لكني�صة من خاللها، لكن �ل�صليبيني �لذين �حتلو� �لقد�ض �صنة 1099 للميالد  حمُ

وّحدو� �لكني�صة هند�صياً على �صكل �صليب.

�لطو�ئف  من  ثالث  رعايا  فيها  �ل�صلو�ت  و�إقامة  �لقيامة  كني�صة  خدمة  على  ويقوم 

�لرئي�صة يف �لقد�ض، وهي: �لطائفة �الأرثوذك�صية، و�لطائفة �لكاثوليكية، و�لطائفة �الأرمنية 

�الأرثوذك�صية. �أما مفاتيح كني�صة �لقيامة فتتو�رثها �أ�رشتان مقد�صيّتان م�صلمتان، هما: 

طبيعة  عن  يعّب  وهذ�  للمدينة،  �لعمري  �لفتح  منذ  وذلك  جودة،  و�أ�رشة  نمُ�صيبة  �أ�رشة 

.
5
�لت�صامح �الإ�صالمي - �مل�صيحي يف �ملدينة �ملقّد�صة

ومن �ملعامل �مل�صيحية يف �لبلدة �لقدية �أي�صاً: 

من  �لقيامة  كني�صة  �صاحة  يف  ويقع  �الأرثوذك�ض،  للروم  وهو  اإبراهيم:  اأبينا  دير   .1

�جلهة �جلنوبية �ل�رشقية. وقد تاأ�ص�ض �صنة 335 للميالد، وفيه كني�صتان؛ �إحد�هما 

�الإثني  �لر�صل  �إبر�هيم، و�الأخرى كبرية تعرف با�صم  �أبينا  �صغرية تعرف با�صم 

 .
6
ع�رش
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دير مار يوحنا املعمدان: وهو للروم �الأرثوذك�ض، ويقع جنوب �صاحة عمر بن   .2

�خلطاب، وي�صم كني�صتني؛ و�حدة حتت �الأر�ض طر�زها بيزنطي بنيت �صنة 450 

.
7
للميالد، و�الأخرى فوقها بنيت �صنة 1048 للميالد

بمُني  دير �صتنا مرمي، وقد  �أي�صاً  �الأرثوذك�ض، وي�صمى  للروم  العذراء: وهو  دير   .3

كني�صة  �صاحة  على  يطّل  وهو  للميالد،   494 �صنة  �الأول  �إليا�ض  �لبطريرك  عهد  يف 

 .
8
�لقيامة

بطريركية ودير الروم الأرثوذك�س: وي�صمى �أي�صاً �لدير �لكبري �أو دير ق�صطنطني،   .4

وقد �أن�صاأه �لبطريرك �إليا�ض �الأول �صنة 494 للميالد، وقد مثّل مركز �أديرة �لروم 

هيالنة،  �لقدي�صة  كني�صة  هي:  كنائ�ض  ثالث  ي�صم  وهو  فل�صطني،  يف  �الأرثوذك�ض 

معبد�ن  �الأخرية  �لكني�صة  ويف  يعقوب.  مار  وكني�صة  تقال،  �لقدي�صة  وكني�صة 

 .
9
يب �صغري�ن؛ و�حد با�صم �ل�صهد�ء �الأربعني، و�لثاين با�صم حامالت �لطِّ

دير البنات: وقد بناه �لبطريرك �إليا�ض �الأول للروم �الأرثوذك�ض، وفيه كني�صتان؛   .5

�إحد�هما �أر�صية تعرف با�صم �لقدي�صة ميالنيا، و�الأخرى فوقها تعرف با�صم مرمي 

.
10

�لكبرية �أو �لعذر�ء �لبكر

.
11

دير مار تادر�س: وهو للروم �الأرثوذك�ض، يقع قريباً من دير �لكاز�نوفا لالتني  .6

�إىل  �لقيامة،  كني�صة  قرب  ويقع  �الأرثوذك�ض،  للروم  وهو  كرالمبو�س:  مار  دير   .7

 .
12

�لغرب من طريق �الآالم

�أمتار من �خلانقاه  �الأرثوذك�ض، ويقع على بعد ب�صعة  للروم  ال�شيدة: وهو  دير   .8

 .
13

�ل�صالحية

 .
14

دير مار اأفتيمو�س: وهو دير �صغري للروم �الأرثوذك�ض، مال�صق لدير �ل�صيدة  .9

 .
15

دير مار ميخائيل: وهو دير �صغري لالأرثوذك�ض، يقع بباب �خلليل  .10

.
16

دير مار دميرتي: وهو دير �صغري لالأرثوذك�ض، يقع يف �حلّي �مل�صيحي  .11

مار  دير  قرب  يقع  لالأرثوذك�ض،  �صغري  دير  وهو  كاترين:  القدي�شة  12. دير 

.
17

ميخائيل
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�لالتني  �لرهبان  �حتله  وقد  بالقد�ض،  �لقدية  �الأديرة  من  وهو  ال�شلطان:  دير   .13

بعد ��صتيالء �ل�صليبيني على �ملدينة، ولكن �صالح �لدين �الأيوبي �أرجعه لالأقباط 

�ل�صلطان.  دير  با�صم  وقتها  من  فعمُرف  �ملقد�ض،  بيت  حترير  بعد  �الأرثوذك�ض 

يال�صق هذ� �لدير �صطح كني�صة �لقيامة من �جلهة �ل�رشقية، ولدير �ل�صلطان �أهمية 

خا�صة عند �الأقباط الأنه طريقهم �ملبا�رش للو�صول �إىل كني�صة �لقيامة. وقد �دعى 

�الأثيوبيون )�الأحبا�ض( ملكيتهم لهذ� �لدير بت�صجيع من �لبيطانيني �أثناء �حتاللهم 

لفل�صطني، ويف منت�صف ليلة عيد �لف�صح يف 1970/4/20 قام �ليهود بتغيري مفاتيح 

�لدير وت�صليمها لالأثيوبيني، وعلى �لرغم من نيل �لكني�صة �لقبطية حكماً ق�صائياً 

�صلطات  �أن  �إال   ،1971 �صنة  لالأقباط  �لدير  مبلكية  �لعليا  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  من 

.
18

�الحتالل ترف�ض تنفيذ �لقر�ر

دير مار اأنطونيو�س: وهو فوق مبنى كني�صة �لقيامة، وترجع �أهميته �إىل �أنه �صار   .14

مقر�ً للبطريركية �لقبطية �الأرثوذك�صية منذ �صنة 1912، وفيه تقع م�صاكن �لرهبان 

 .
19

�الأقباط ومقر رئا�صة �لدير و�لكلية �الأنطونية

وفيه كني�صة من هيكل و�حد يقام فيها قد��ض كل يوم خمي�ض  دير مار جرج�س:   .15

بعيد مارجرج�ض من كل  �الحتفال  يوم  يف  قد��صاً  �الأرمن  به  يقيم  بينما  لالأقباط، 

.
20

عام

.
21

دير القدي�شة مرمي: وهو للر�هبات �لقبطيات، ويقع قرب �لباب �جلديد  .16

ما  �آخر  وهو  �ل�صليب،  مغارة  فوق  �لقيامة  لكني�صة  مال�صق  وهو  احَلَب�س:  دير   .17

تبقى لطائفة �الأحبا�ض �الأرثوذك�ض يف �لبلدة �لقدية من �أبنية دينية، ويعّده �الأقباط 

 .22
جزء�ً من دير �ل�صلطان �لذي تعود ملكيته لهم

�لر�صول  كني�صة  تقع  �لدير  هذ�  ويف  لالأرمن،  وهو  الكبري:  يعقوب  القدي�س  دير   .18

�أن  1165 للميالد يف مكان مقتله. ويعتقد �الأرمن  يعقوب �لكبري �لتي �صيّدت �صنة 

ر�أ�ض �لقدي�ض يعقوب قطعت �صنة 44 للميالد باأمر من �مللك هريودو�ض �أغريبا�ض 

�الأول Herod Agrippa حفيد هريودو�ض �لكبري Herod the Great I، وباإيعاز 

من �ليهود. وي�صم �لدير، ف�صالً عن �لكني�صة، مطبعة، ومنزالً للغرباء، ومد�ر�ض 

للبنني و�لبنات، وم�صكناً لطلبة �لالهوت، ومتحفاً �صغري�ً، وكني�صة �أخرى تدعى 

.
23

مار ثيودور Saint Theodore. ويف �لدير دهليز يتّد باجتاه باب �لنبي د�ود
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�أي�صاً  ويعرف  الأرمنيات،  للراهبات  �لقدمي  �الأرمني  �لدير  وهو  الزيتونة:  دير   .19

 .
24

با�صم دير مار �آركنجل

كني�شة حب�س امل�شيح: وهو يقع يف حارة �ل�صعدية، وقيد �صيد يف �ملكان �لذي يعتقد   .20

�أطالل  على  �لكني�صة  هذه  �الأرمن  �صيد  وقد  به،  وحب�ض  جلد  قد  �مل�صيح  �ل�صيد  �أن 

.
25

كني�صة قدية كانت تعرف با�صم كني�صة �لقدي�ض بطر�ض يف درب �الآالم

�مل�صيحي  �حلي  يف  تقع  وهي  �الأرثوذك�ض،  لالأرمن  وهو  املعمدان:  يوحنا  دير   .21

 .
26

مقابل دير �ملو�رنة

بطريركية الأرمن الكاثوليك وكني�شة اأوجاع العذراء: وهما لالأرمن �لكاثوليك،   .22

ت�صييد دير وكني�صة على قطعة  �لقد�ض، وقد جرى  يف  ن�صبياً  وهي طائفة حديثة 

�الأر�ض �ملعروفة بـ“حّمام �ل�صلطان” يف حارة �لو�د بالقرب من �لز�وية �الأفغانية 

 .
271872 �صنة 

لقلعة  �الأرثوذك�ض، وتقع يف موقع مو�جه  وهو لل�رشيان  القدي�س توما:  23. كني�شة 

 .28
�لقد�ض

 .
29

دير العد�س: وهو لل�رشيان، يقع يف حارة �ل�صعدية قرب حب�ض �مل�صيح  .24

دير مارمرق�س: وهو من ممتلكات �ل�رشيان �الأرثوذك�ض، وقد �صيد يف �ملكان �لذي   .25

بعد  على  وهو  �الأخري،  ع�صاءه  �ملكان  يف  �أقام  �مل�صيح  �ل�صيد  �أن  �ل�رشيان  يعتقد 

 .
30

ع�رشين مرت�ً، �صمال �رشقي كني�صة �لقدي�ض توما

دير الكازانوفا: وهو من مقد�صات �الإر�صاليات �لكاثوليكية، يقع بالقرب من �لباب   .26

 .
31

�جلديد

دير املوارنة: بمُني �صنة 1895، وهو يعود للطائفة �ملارونية �لكاثوليكية، ويقع يف   .27

 .32
حارة �الأرمن، بالقرب من باب �خلليل

�أق�صى  يف  تقع  وهي   ،1863 �صنة  تاأ�ص�صت  �لتي  الكاثوليك:  الالتني  بطريركية   .28

غرب �حلي �مل�صيحي �صمال قلعة �لقد�ض. 

دير املخل�س: وي�صمى �أي�صاً دير �لالتني �لكاثوليك، وقد �أن�صئ �صنة 1559، وهو   .29

 .
33

يقع �صمال غرب �حلي �مل�صيحي، بالقرب من �لباب �جلديد
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�لقرن  يف  �لبيزنطيون  بناها  وقد  �لكاثوليك،  للروم  وهي  حنا:  القدي�شة  كني�شة   .30

و�لد  وحنا،  يو�كيم  منزل  �أنه  �مل�صيحيون  يوؤمن  �لذي  �ملكان  يف  �مليالدي  �خلام�ض 

مرمي �لعذر�ء وو�لدتها، وقد تعر�صت �لكني�صة للخر�ب �أثناء �حتالل �ليهود للقد�ض 

 .
34

�صنة 1967، و�أعيد ترميمها

كني�شة القدي�شة فريونيكا: وهي تقع بالقرب من كني�صة �أوجاع �لعذر�ء. تاأ�ص�صت   .31

�صنة 1894، وهي للروم �لكاثوليك وقد �أقيمت يف �ملكان �لذي يعتقدون �أن �لقدي�صة 

 .
35

فريونيكا م�صحت فيه وجه �ل�صيد �مل�صيح

�صنة  تاأ�ص�صت  �لبوت�صتانت،  ممتلكات  من  وهي  )الفادي(:  املخل�س  كني�شة   .32

 .
36

1898، مبنا�صبة زيارة �الإمب�طور �الأملاين غليوم �لثاين

و�إ�صافة �إىل هذه �لكنائ�ض و�الأديرة، فاإنه يوجد يف �لبلدة �لقدية للقد�ض طريق �الآالم، 

�لذي يعتقد �مل�صيحيون �أن �ل�صيد �مل�صيح قد �صار عليه حامالً �صليبه، عندما �صاقه �جلنود 

�لقيامة  كني�صة  خارج  منها  ت�صعاً  مرحلة،   14 من  ويتكون  �صلبه،  موقع  �إىل  �لرومان 

وخم�صاً د�خلها، تبد�أ من �ملدر�صة �لعمرية حيث �ملوقع �لذي �أ�صدر منه �حلاكم �لروماين 

.
37

حكمه و�صوالً �إىل كني�صة �لقيامة

ثالثًا: الكنائ�س واالأديرة خارج البلدة القدمية:

من  �لعديد  فثمة  �لقدية،  �لبلدة  على  �لتاريخية  و�الأديرة  �لكنائ�ض  وجود  يقت�رش  ال 

�ملعامل �مل�صيحية �ملهمة و�لتاريخية خارج �أ�صو�ر �لبلدة �لقدية للقد�ض؛ نذكر �أهمها: 

كني�شة اجلثمانية )اأرثوذك�س(: وهي �لكني�صة �لتي بنيت فوق “�صخرة �الآالم”،   .1

�لتي يعتقد �مل�صيحيون �أن �ل�صيد �مل�صيح عليه �ل�صالم، �صلى وبكى عليها قبل �أن 

وقد  للميالد،   389 �صنة  �إىل  �لكني�صة  هذه  تاريخ  ويعود  �لرومان.  �جلنود  يعتقله 

دمرها �لفر�ض �صنة 614 للميالد، ولكن �ل�صليبيني �أعادو� بناءها يف �لقرن 12. وقد 

بارلوزي  �نطونيو  �الإيطايل  �ملعماري  يد  على   1924 �صنة  �لكني�صة  هذه  بناء  �أعيد 

Antonio Barluzzi، وقد �أ�صهمت 16 دولة بتمويل بنائها، ولذلك �صارت تعرف 

�لفرتة  من  زيتون  �أ�صجار  ثماين  حديقتها  وت�صّم  �الأمم”.  كل  “كني�صة  با�صم 

، و�للوحة �ملر�صومة على و�جهة �لكني�صة “لوحة يوم �لقيامة” للر�صام 
38

�لرومانية

.
39Leonardo da Vinci ل�صهري ليوناردو د�فن�صي�
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�إمر�أة  طريق  عن  للميالد   392 �صنة  بنيت  وقد  )اأرثوذك�س(:  ال�شعود  كني�شة   .2

رومانية غنية، وقد دمُمرت الحقاً �صنة 614 للميالد على يد �لفر�ض، فاأعاد �لرومان 

�ل�صيد �مل�صيح  ووفق �العتقاد �مل�صيحي فاإن  1102 للميالد.  بناءها، ورمُممت �صنة 

.
40

�صعد من هذ� �ملكان �إىل �ل�صماء

�صنة  بمُنيت  وقد  )اأرثوذك�س(:  الرو�شية  الكني�شة  اأو  املجدلية  مرمي  كني�شة   .3

1888 من قبل �لقي�رش �لرو�صي �لك�صندر �لثالث Alexander III، وتقع على جبل 

 .
41

�لزيتون وتتميز بقبابها �لذهبية

�لدير  بنى  �لذي  �إن  يقال  حيث  �لبناء،  قدية  وهي  )اأرثوذك�س(:  �شابا  مار  دير   .4

هو �لقدي�ض �صابا �صنة 484 للميالد، وهي على مقربة من �صلو�ن �رشقي �لقد�ض، 

 .
42

وت�صم كني�صة �أن�صئت �صنة 503 للميالد

ودير  حلم  بيت  بني  �لو�قع  وهو  )اأرثوذك�س(:  تيودو�شيو�س  القدي�س  دير   .5

 .
43

مار�صابا، وقد �أن�صئ �صنة 484 للميالد

�أيام  �لكرجي  ماريام  �الأمري  هو  بناه  �لذي  �إن  يقال  )اأرثوذك�س(:  امل�شلّبة  دير   .6

�الإمب�طور  هو  بناه  �لذي  �إن  �آخر  قول  ويف  للميالد،   330 �صنة  ق�صطنطني  �مللك 

 .
44

�صو�صتنيانو�ض �صنة 565 للميالد

 610 دير مار اليا�س )اأرثوذك�س(: وهو دير قدمي �أ�ص�صه هرقل ملك �لروم �صنة   .7

.
45

للميالد

لتالميذه  ظهر  �مل�صيح  �ل�صيد  �أن  �مل�صيحيون  ويعتقد  )اأرثوذك�س(:  اجلليل  دير   .8

بعد قيامه الأول مرة يف هذ� �ملكان، وهو ي�صم كني�صة قدية ي�صميها �لروم غاليليا 

 .
46

وي�صميها �ملقد�صيون �إيليا

.
47

دير القطمون )اأرثوذك�س(: وهو دير كبري فيه كني�صة ت�صم قب �لقدي�ض �صمعان  .9

رابعًا: الكني�شة االأرثوذك�شية:

1. اأ�شل الكني�شة العربي والدور اليوناين:

ير�أ�ض �لكني�صة �الأرثوذك�صية حالياً، وهي �الأكب كما ذكرنا، رجال دين يونان، على 

. لكن رئا�صة �لكني�صة من قبل 
48

90% من رعاياها هم من �لعرب �أكرث من  �أن  �لرغم من 
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رجل دين يوناين مل تكن هي �الأ�صل، فقد بد�أت �صيطرة رجال �لدين �ليونان على رئا�صة 

�لعثماين  �ل�صلطان  عهد  يف   1534 �صنة  �ملقد�ض  �لقب  جمعيتهم  عب  �لقد�ض  بطريركية 

�صليم �الأول. �أما يف �حلقبة �ملمتدة من ع�رش �ملماليك �إىل تاريخ �صيطرة جمعية �أو �أخوية 

�آخرهم  وكان  عرباً،  و�الأ�صاقفة  �لرهبان  معظم  كان  فقد  �الإكلريو�ض،  على  �ملقد�ض  �لقب 

 ،)1534-1505( Dorotheus II �لثاين  دوروتاو�ض  با�صم  �ملعروف  �هلل  عطا  �لبطريرك 

لكن �لرهبان �ليونان كانو� يتو�فدون على �لقد�ض بكرثة �أيام �لدولة �لعثمانية. وقد كانت 

يف  �الأرثوذك�صية  �لبطريركية  مركز  وكان  �حلني،  ذلك  يف  �لدولة  هذه  من  جزء�ً  �ليونان 

�لق�صطنطينية، وبطاركتها من �ليونان، ورويد�ً رويد�ً �صّكلو� �أغلبية �لرهبان و�الأ�صاقفة 

�لقب  جمعية  خالل  من  �لبطريركية،  على  و�ل�صيطرة  �حلكم  مقاليد  وتولو�  �لقد�ض،  يف 

�ملقد�ض، وقد نقل �لبطريرك كريل�ض �لثاين Cyril II )1845-1872( مقر �لبطريركية من 

 .
49

�لق�صطنطينية �إىل �لقد�ض

لكن  �لكني�صة  يف  �الأو�صاع  ت�صحيح  �لعثمانية  �لدولة  حاولت   1908 �صنة  نهاية  يف 

�أّجلت �الإ�صالحات، ثّم جاءت �حلرب �لعاملية �الأوىل )1914- تدخالت �ليونان و�لرو�ض 

.
50

1918( و�نهيار �لدولة لتق�صي على عملية �الإ�صالح تلك

 )Synod �أع�صاء �ملجمع �ملقد�ض )�ل�صينود�ض  �ختيار �لبطريرك حالياً يكون من قبل 

�لدير(  رئي�ض  هو  )�الأر�صمندريت  �أر�صمندريتاً  �أو  �أ�صقفاً   18 ي�صّم  �لذي  �لكني�صة،  يف 

بحيث  هوؤالء  من  و�حد�ً  �ملنتخب  �لبطريرك  يكون  �أن  ويجب  حالياً،  �ليونان  من  كلهم 

. ووفقاً للقانون �لذي 
51

يرّقى �إىل رتبة بطريرك، على �أن يكون حامالً للجن�صية �الأردنية

يحكم �لكني�صة �الأرثوذك�صية �ليوم، ي�صادق على هذ� �النتخاب كل من �الأردن و�ل�صلطة 

بكاملها  �لتاريخية  فل�صطني  ت�صمل  �لقد�ض  بطريركية  �أن  باعتبار  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�لبطريرك باعتباره  �ليونان بانتخاب  �أن ترحب  �لعادة  �الأردنية، وقد جرت  و�الأر��صي 

�العرت�ف  بحّق  لنف�صها  حتتفظ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أن  كما  جن�صيتها،  يحمل 

تقدمي  على  وحمله  البتز�زه  �حلق  هذ�  ت�صتعمل  ما  غالباً  وهي  �ملنتخب،  بالبطريرك 

تنازالت. 

والية �لبطريرك �ملنتخب تكون مدى �حلياة، حيث ال يجوز تنحيته �إال يف حال �صذوذه 

�أو  �لدينية،  بو�جباته  �لقيام  من  ينعه  مبر�ض  �إ�صابته  �أو  �الأرثوذك�صية،  �لعقيدة  عن 

 .
52

بت�صويت ثلثي �أع�صاء �ملجمع �ملقد�ض على تنحيته
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وي�صاعد �لبطريرك يف رئا�صة �لكني�صة مطر�ن يف �لنا�رشة و�آخر يف عّمان، باالإ�صافة 

�أر�صمندريت(  �أو  �أ�صقف  برتبة  18 ع�صو�ً  )�ملكون من  �ل�صينود�ض  �أو  �ملقد�ض  �ملجمع  �إىل 

جمل�ض خمتلط مكّون من 15 ع�صو�ً من �لعرب و�ليونان يمُنتخب ملدة ثالث �صنو�ت، ويف 

مبوجب  �الأرثوذك�ض  �لرعايا  �صوؤون  يف  تنظر  كن�صية  حمكمة  �لقد�ض  يف  �لبطريركية  د�ر 

جميع   ،1855 �صنة  تاأ�ص�صت  الهوت  مدر�صة  �إىل  �إ�صافة  �ل�صخ�صية،  �الأحو�ل  قانون 

 .
53

طالبها من �ليونان، ودير �لقدي�صة هيالنة، ومكتبة قدية حتوي خمطوطات ثمينة

2. اأوقاف الكني�شة الأرثوذك�شية وال�شيطرة الإ�رصائيلية:

مربع،  كليومرت  قر�بة  �لبالغة  �لقدية  �لقد�ض  ربع  �الأرثوذك�صية  �لكني�صة  متتلك 

�لقد�ض، ف�صالً عن  �لقدية يف  �لبلدة  �أر��صي �صا�صعة و�أديرة ومقابر، خارج  كما متتلك 

ّبت �إىل �ليهود  عقار�ت يف مدن فل�صطينية كبى، لكن ق�صماً ال باأ�ض به من هذه �الأمالك �رشمُ

.
54ً

�ملحتلني، عن طريق �لبيع �أو �الإيجار طويل �الأمد ملدة 99 عاما

حلم،  بيت  يف  مار�صابا  دير  و�أر��صي  مقبتها،  �الأرثوذك�صية  �لكني�صة  فقدت  وهكذ� 

با�صم  �إىل م�صتوطنة �صهيونية كبرية،  �لتي حتولت  �لقد�ض،  �أبو غنيم يف  و�أر��صي جبل 

�أكب ماأوى  �لقد�ض عن بيت حلم. كما فقدت  Har Homa، وهي تكمل ف�صل  هارحوما 

�مل�صكوبية  معتقل  �ليوم  يقوم  وعليه  مو�صكو،  �أهل  �أو  “�مل�صكوب”  من  �لقد�ض  حلجاج 

�صيء �لذكر، و�أر��صي جبل �أبي طور، و�أخري�ً �صاحة عمر بن �خلطاب يف �لبلدة �لقدية 

يف �لقد�ض. 

�لوزر�ء،  لرئي�ض  �لر�صمي  و�لبيت  �الحتالل،  دولة  رئي�ض  مقر  باأن  �لتذكري  ويجدر 

ومبنى وز�رة �لرتبية و�لتعليم �الإ�رش�ئيلية، و�ملتحف �الإ�رش�ئيلي، كلها من�صاآت ر�صمية 

وهي  �لقد�ض،  غربي  يف  �الأرثوذك�صية  للبطريركية  تابعة  �أر��ض ٍ على  قيمت 
مُ
�أ �إ�رش�ئيلية 

�أر��صي حي �لنكفورية )�لطالبية(، ودير �أبو طور، و�أبو غو�ض، ودير �ل�صليب، و�صلطات 

.
55

�الحتالل تريد منذ مدة �أن تتملكها ب�صورة نهائية

�لقد�ض  غربي  “رحافيا” �لو�قعة  �أر�ض  على  �أقيم  فقد  )�لكني�صت(  �لبملان  مبنى  �أما 

بعد �أن ��صتاأجرتها “هيئة �أر��صي �إ�رش�ئيل” �صنة 1952 من �لكني�صة �الأرثوذك�صية، ملدة 

99 عاماً، وبح�صب �لعقد �لذي �أبرمت �ل�صفقة مبوجبه فاإن لدولة �الحتالل �حلق تلقائياً 

بتمديد مدة �لعقد. كما �أن �لعقد ينح رئي�ض �ملحكمة �لعليا يف دولة �الحتالل حّق تعيني 
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حمّكم لو�صع �رشوط متديد �لعقد مبا ير�ه منا�صباً وبدون �لرجوع للبطريركية �لتي يف 

.
56

هذه �حلالة عليها �اللتز�م �لقانوين بالقبول!

�لقد�ض ت�صل م�صاحتها  �لو�قعة غربي  �الأر��صي  �أن جمموع هذه  �إىل  �الإ�صارة  جتدر 

520 دومناً )مبنى �لبملان، ومنزل رئي�ض دولة �الحتالل، ومنزل رئي�ض حكومتها،  �إىل 

وقد  دوالر.  مليار  ن�صف  من  باأكرث  قيمتها  وتقدر  �أخرى(،  و�صكنية  حكومية  ومباٍن 

عر�ض “�ل�صندوق �لد�ئم الإ�رش�ئيل” يف 2008/5/9 جتديد ��صتئجارها ملدة 999 عاماً بدالً 

.
57

من 99 عاماً مقابل ت�صعة ماليني دوالر فقط

ومن �الأر��صي ذ�ت �الأهمية �لعالية �لتي “��صتاأجرتها” بلدية �الحتالل ملدة 250 عاماً 

من �لبطريركية �الأرثوذك�صية؛ �أر�ض �الأن�صاري �لتي تبلغ م�صاحتها �أكرث من 25 دومناً، 

�لتي  �الأر�ض  وهي  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  من  فقط  �الأمتار  مئات  بعد  على  و�لو�قعة 

بد�أت بلدية �الحتالل موؤخر�ً باإقامة “حد�ئق تور�تية” عليها، يف حماولة تهدف �إىل �إمتام 

 .
58

�ل�صيطرة على ما ي�صمى بـ“�حلو�ض �ملقد�ض” لتهويد �لقد�ض

كما �أنه من �ملفيد �الإ�صارة �إىل �أن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صادرت �أر��ض ٍوقفية 

�أقيمت  �لتي  �الأر��صي  وهي  �لقد�ض،  �رشق  دي�ض،  و�أبو  �لعيزرية  قرب  كثرية  م�صيحية 

عليها م�صتعمرة معاليه �أدوميم Ma'ale Adumim �ل�صهرية، ف�صالً عن حتويل بع�صها 

�إىل منتزهات و�صاحات �صيار�ت، كما يف �أر��صي �لوقف بباب �لعمود يف �صارع �الأنبياء يف 

 .59
�لقد�ض

ويتّهم �مل�صيحيون �لعرب رئا�صة �لبطريركية �رش�حة باأنها مل تكن �أمينة على �أمالك 

�لكني�صة، حيث مّت �كت�صاف عمليات بيع وتاأجري �أر��ض ٍكن�صية فل�صطينية ملدة طويلة �إىل 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية منذ قيامها، وخا�صة �أيام �لبطريرك “فينادلتو�ض” يف �خلم�صينيات 

�الأب  مثل  �لكني�صة  د�خل  �لوطنية  �ل�صخ�صيات  م�صايقة  عن  ف�صالً  �ملا�صي،  �لقرن  من 

عطا �هلل حنا.

�لقانون  بتعديل  و�الأردنية  �لفل�صطينية  �ل�صلطتني  �ليوم  �لعرب  �مل�صيحيون  ويطالب 

�الحتالل  �صلطات  وترى  عنها.  �ليونانية  �لهيمنة  رفع  يتيح  مبا  بكني�صتهم،  �خلا�ض 

�لكني�صة  على  �ليونانية  �ل�صيطرة  على  �الإبقاء  م�صلحتها  من  �أن  �ليوم  �الإ�رش�ئيلي 

�الأرثوذك�صية، وبغياب حترك فاعل يكنه تغيري و�قع �ل�صيطرة �ليونانية على �لكني�صة 

 .
60

�الأرثوذك�صية، فاإن �لو�صع �صيبقى خطر�ً من ناحية بيع �أو تاأجري �أمالك هذه �لكني�صة
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ومن �جلدير بالذكر �أن �الأردن هو �صلطة �لو�صاية قانوناً على �ملقد�صات �الإ�صالمية 

بال�صفة  و�لقانوين  �الإد�ري  �الرتباط  �الأردن  فّك  عندما  �أنه  ذلك  �لقد�ض،  يف  و�مل�صيحية 

�الأوقاف  ذلك  ي�صمل  مل   1988 �صنة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  مل�صلحة  �لغربية 

من  وبطلب  و�صيانتها،  وخدمتها  عليها  �حلفاظ  على  �الأردن  من  حر�صاً  و�ملقد�صات، 

ف�صتنقل  �ملقد�صة،  �ملدينة  على  للفل�صطينيني  �ل�صيادة  �نتقال  وعند  �لفل�صطيني،  �جلانب 

.
61

م�صوؤولية �الأوقاف و�ملقد�صات فيها من �لعهدة �الأردنية �لها�صمية �إىل �لعهدة �لفل�صطينية

3. �شفقة باب اخلليل و�شياع الأمالك الأرثوذك�شية:

�صفقة  عن  �لنقاب  �لعبية   Maariv معاريف  جريدة  ك�صفت   2005/3/18 بتاريخ 

�لكني�صة  تخلت  ��صتيطانيتني،  يهوديتني  وجمموعتني  �الأرثوذك�صية  �لكني�صة  بني  �رشّية 

مبوجبها عن �الأر��صي �لتي يقوم عليها فندق �إمبيال Imperial Hotel وفندق �لبرت�ء 

�لبطريركية �الأرثوذك�صية يف �صاحة عمر بن �خلطاب مبنطقة  و27 حمالً جتارياً متلكها 

باب �خلليل يف �لبلدة �لقدية بالقد�ض. 

وفندق �إمبيال هذ�، عقار عريق، ت�صل م�صاحته �إىل 1,600 مرت مربع وفيه 55 غرفة، 

�ملهمة،  و�لفعاليات  �للقاء�ت  من  �لكثري  تنظيم  فيه  ومّت  �ملقد�صة،  �ملدينة  معامل  من  وهو 

وتديره حالياً عائلة �لدجاين منذ �صنة 1949، �أما �لفندق �لثاين، فندق �لبرت�ء، فهو باإد�رة 

 .
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عائلة قّر�ض

2005/4/29 �لوثائق �الأ�صلية لل�صفقة،  وقد ن�رشت جريدة معاريف نف�صها بتاريخ 

ر  �أجَّ  Irineos I �الأول  �إرينيو�ض  �الأرثوذك�صية  �لكني�صة  بطريرك  �أن  �أظهرت  و�لتي 

ملدة   2004/8/16 بتاريخ  يهودية  جلهات  �ملحتلة  �لقد�ض  يف  للكني�صة  تابعة  ٍ �أر��ض 

198 عاماً. 

وبعد ن�رش ذلك �خلب باأيام، وحتديد�ً يف 2005/5/15 ظهرت تفا�صيل جديدة تبني �أن 

 Mattityahu بت �إليه �أمالك �لكني�صة �الأرثوذك�صية يمُدعى متتياهو د�ن �ل�صخ�ض �لذي �رشمُ

Dan، وهو نا�صط يف منظمة عطريت كوهانيم Ateret Kohanim �ليهودية، وقد قام يف 

�ل�صنو�ت �الأخرية ب�رش�ء بيوت فل�صطينية يف �حليني �الإ�صالمي و�مل�صيحي، ويف �الأحياء 

�لفل�صطينية �الأخرى يف �لبلدة �لقدية يف �لقد�ض. 

و�لو��صح �أن �لبطريرك �إرينيو�ض �الأول، �لذي �نتخب بطريركاً يف 2001/8/13، وجد 

يف �لتعاون مع �الحتالل �صبيالً لتخفيف �ل�صغط عليه، ولو كان ذلك على ح�صاب �أوقاف 
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�لكني�صة �الأرثوذك�صية و�أمالكها �لتاريخية يف �لقد�ض. وقد �صكلت �لر�صالة �ل�رشّية �لتي 

بعث بها رئي�ض وزر�ء �الحتالل �ل�صابق �أريل �صارون �إليه يف 2001/10/1 �حلل �ل�صحري 

�إق�صاء  بو�صوح  منه  تطلب  كانت  �صارون  ر�صالة  مبوقعه.  �الحتفاظ  من  يّكنه  �لذي 

�الأرثوذك�صية  �لكني�صة  با�صم  ر�صمي  كمتحدث  من�صبه  عن  حنا  �هلل  عطا  �الأر�صمندريت 

�لفل�صطينية، مقابل �العرت�ف �الإ�رش�ئيلي به، وقد جنحت خطة �صارون وبد�أ �لبطريرك 

تاأبني  يف  للم�صاركة   2001/10/26 بتاريخ  �لكني�صت  فز�ر  بالتنفيذ،  �الأول  �إرينيو�ض 

خا�ض �أقيم للوزير �ل�صهيوين رحبعام زئيفي Rehavam Zeevi �لذي �غتالته �ملقاومة 

�لفل�صطينية، ولدى ت�صاعد �الحتجاج على ت�رشفه من قبل �الأب عطا �هلل حنا �لناطق با�صم 

يف  �الأرثوذك�صية  �لعربية  للطائفة  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�ض  �لطوبا�صي  ومرو�ن  �لكني�صة، 

فل�صطني، �أقدم �لبطريرك على �إقالة �الأب حنا من موقعه بتاريخ 2002/7/3 متخًذ� لنف�صه 

مكتباً �إعالمياً جديد�ً، وقد قام هذ� �ملكتب �جلديد باإ�صد�ر بيانات با�صم �لبطريرك ترف�ض 

�النتحارية”. و�لعمليات  �لفل�صطيني،  “�لعنف 

ثمنها  يكون  بخطوة  �لقيام  موعد  حان  �ملجانية،  �خلدمات  من  �ل�صل�صلة  هذه  بعد 

�لبطريرك  وجهها  �لتي  �ل�رشية  �لر�صالة  فكانت  بالبطريرك،  �الإ�رش�ئيلي  �العرت�ف 

�لر�صالة  وهي   2002/8/5 يف  عنها  �لنقاب  �صف  كمُ و�لتي  �صارون،  �إىل  �الأول  �إرينيو�ض 

�أر��ض وعقار�ت تابعة للطائفة �لعربية �الأورثوذك�صية” مقابل  “�رش�ء  �لتي عر�ض فيها 

�الأورثوذك�صية، وهو ما ح�صل فعالً، فما  �لكني�صة  ر�أ�ض  به على  �الإ�رش�ئيلي  �العرت�ف 

يف  �خلطاب  بن  عمر  �صاحة  يف  جتارياً  حمالً  و27  فندقني  بيع  على  �لبطريرك  و�فق  �إن 

�لقدية للقد�ض حتى �صدر �العرت�ف �الإ�رش�ئيلي به بعيد�ً عن �الأ�صو�ء، حتى ال  �لبلدة 

يثري �أي �صبهة، وقد بقي �الأمر طي �لكتمان �إىل �أن ح�صلت جريدة معاريف على وثائق 

�أطاحت  �لثقيل،  �لعيار  من  �إعالمية  قنبلة  مفجرة   2005 مار�ض  �آذ�ر/  يف  ون�رشتها  �لبيع 

.
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بالبطريرك، وعززت من ح�صور �لرموز �الأرثوذك�صية �لد�عية �إىل تعريب �لكني�صة

متثلت خطورة هذه �ل�صفقة يف كونها ت�صتهدف �إيجاد �متد�د بني �لوجود �ال�صتيطاين 

�لقدية،  �لقد�ض  د�خل  �ملوجودة  �الأخرى  �ال�صتيطانية  و�لبوؤر  �ملنطقة،  تلك  يف  �ليهودي 

لليهود  جديدة  طريق  وفتح  ماريوحنا،  دير  مبنى  حيث  �لدباغة،  �صوق  يف  وحتديد�ً 

�الأرمني،  �حلي  ناحية  من  حالياً  �لقائم  �لطريق  عد�  �لقدية،  �لبلدة  باجتاه  �مل�صتوطنني 

و�صوالً للحي �ليهودي. �أ�صفل �ل�صورة. 
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البلدة القدمية يف القد�س

4. التنازل عن الأرا�شي �رصط لالعرتاف بالبطريرك:

حاول  �لذي   ،2006/5/5 يف  �الأول  �إرينيو�ض  بالبطريرك  �خلليل  باب  �صفقة  �أطاحت 

�لطعن بالقر�ر �أمام حمكمة �لعدل �الأردنية �لعليا، لكنه خ�رش �لدعوى بتاريخ 2005/10/20. 

تعهد  وقد   ،2005/8/23 يف  جديد�ً  بطريركاً   Theophilos III �لثالث  ثيوفيلو�ض  �نتخب 

ما  ال�صرتجاع  جهده  يعمل  و�أن  �الأرثوذك�صية،  �الأوقاف  على  يحافظ  �أن  �نتخابه  لدى 

فقدته �لكني�صة يف عهود �أ�صالفه، وال �صيّما يف عهد �إرينيو�ض �الأول. و�صاأنه �صاأن �أ�صالفه 

مل يحَظ ثيوفيلو�ض �لثالث باعرت�ف دولة �الحتالل، ذلك �أن �ل�صيا�صة لدى �الحتالل تقوم 

على �ملعادلة �الآتية: ت�صهيل تاأجري �الأر��صي �الأرثوذك�صية وبيع �ملزيد منها يعني ت�صهيل 

�صدور �العرت�ف �الإ�رش�ئيلي بالبطريرك وت�رشيعه. 
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على  و��صحاً  �صاهد�ً  به  �العرت�ف  على  للح�صول  �لثالث  ثيوفيلو�ض  معاناة  وت�صّكل 

�صحة �ملعادلة �لتي �أوردناها �أعاله، فمنذ �نتخابه �أعلن ثيوفيلو�ض �لثالث �أنه غري مكرتث 

بعدم �عرت�ف �صلطات �الحتالل به، لكنه وكاأي بطريرك يوناين كان يريد هذ� �العرت�ف، 

متاماً كما يريد دو�م �ل�صيطرة �ليونانية على �لكني�صة. هذ�ن �لعامالن �أ�صهما ب�صكل جدي 

يف توتري عالقة ثيوفيلو�ض �لثالث مع بع�ض �أع�صاء �ملجمع �ملقد�ض، ومع �ملطر�ن عطا �هلل 

حنا على وجه �لتحديد. 

يف �صهر �أيار/ مايو 2007 ت�صاعدت �الحتجاجات �صّد ثيوفيلو�ض �لثالث، حيث �صّكل 

وفل�صطني  �الأردن  من  �أرثوذك�صية  �صخ�صية  مئة  من  �أكرث  عقدته  �لذي  عّمان  �جتماع 

“ب�صحب  �لفل�صطينية و�الأردنية  �ملجتمعون �حلكومتني  ذروة هذه �حلركة، حيث طالب 

بع�ض  �إعادة  �أجل  من  بالعمل  ف�صله  ب�صبب  �لثالث  ثيوفيلو�ض  بالبطريرك  �عرت�فهما 

�لعقار�ت �الأرثوذك�صية �لتي �رشبت مل�صتوطنني يهود، ولعدم م�صاوة رجال �لدين �لعرب 

.
�أ�صوة باليونان من حيث �لرتقية و�ل�صعود يف �ل�صلم �لكن�صي”64

ويف ��صتجابة �رشيعة لهذ� �لطلب �صحب جمل�ض �لوزر�ء �الأردين بتاريخ 2007/5/12 

و�الأر��صي  �لقد�ض  يف  �الأرثوذك�ض  �لروم  بطريرك  �لثالث،  بثيوفيلو�ض  �الأردن  �عرت�ف 

. وبعد �صهر و�حد على هذ� �لقر�ر عاد جمل�ض �لوزر�ء �الأردين عن قر�ر �صحب 
65

�ملقد�صة

�الأردنيّة  تاأكد للحكومة  “باأّنه قد  ذلك  �لثالث مّبر�ً  �لبطريرك ثيوفيلو�ض  �العرت�ف من 

�أن  . ويبدو 
66”2005 �لتز�ماته �لتي تعهد بها عند توليه مهامه عام  �إيفاء �لبطريرك بكل 

�لبطريرك عمل بقوة بعد هذ� �لتاريخ على ��صتعادة �أمالك �صفقة باب �خلليل، لكن دون 

جدوى حتى تاريخ �إعد�د هذ� �لتقرير. 

على  �لقائمة  �الحتالل  معادلة  لك�رش  �لثالث  ثيوفيلو�ض  �صعى  فقد  مو�ٍز،  خطٍّ  وعلى 

 .
�لتفريط باملزيد من �الأمالك مقابل �العرت�ف به، وهو ما �أعلنه بو�صوح يف 672007/6/22

على  للح�صول  �لدولية  �لعدل  حمكمة  �إىل  باللجوء  �لتهديد  �إىل  مرة  �الأمر  به  و�صل  كما 

�إنهم  �لدولية،  �لعدل  حمكمة  �إىل  “�صاأجلاأ  قال:  عندما  وذلك  به،  �الإ�رش�ئيلي  �العرت�ف 

مع  عقار�ت  �صفقات  على  �أ�صادق  مل  �إذ�  �أنه  �أفهم  جعلوين  وقد  �بتز�زي...  يحاولون 

 .
مقربني من �حلكم يف �إ�رش�ئيل فلن �أحظى باالعرت�ف كبطريرك للقد�ض”68

 Condoleezza �ل�صابقة كوندوليز� ر�ي�ض  �الأمريكية  عندما ز�رت وزيرة �خلارجية 

�لبطريرك  بها  �جتمع   ،2007 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �صهر  يف  �ملحتلة  فل�صطني   Rice
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ثيوفيلو�ض �لثالث و�رشح لها معاناته، فوعدته بالتدخل حلّل هذ� �ملو�صوع، وبالفعل فقد 

�أو�صت �للجنة �لوز�رية �خلا�صة ل�صوؤون �لبطريركية �ليونانية �الأرثوذوك�صية يف دولة 

�الحتالل يف 2007/10/28 باالعرت�ف ثيوفيلو�ض �لثالث بطريركاً بعد �صنتني من �لرف�ض. 

وبالفعل فقد �صدر �العرت�ف يف 2007/12/16 بعد تدخل �أمريكي و��صح ومعاناة طويلة، 

 .
الإفهام �لبطريرك �جلديد �أن �لكلمة �الأخرية ب�صاأنه هي لـ“�إ�رش�ئيل”69

5. �شفقات وم�شادرات وحيٌل اأخرى: 

قبل �أن يفيق �ملقد�صيون من �صدمة �ل�صفقة �مل�صبوهة يف باب �خلليل، ك�صفت جريدة 

معاريف �لعبية عن �صفقة بيع جديدة ملمتلكات تعود للطائفة �الأرثوذك�صية، مب�صاركة 

�لبطريرك �إرينيو�ض �الأول وم�صاعده نيكوال�ض باباديي�ض Nicolas Papadinos، ووفقاً 

للجريدة فاإن �الأخري �أقام يف 2003/9/4 �رشكة خا�صة، وبعد �أ�صبوع ون�صف من ذلك وّقع 

�لبطريركية قرب  34 دومناً متلكها  باأر�ض ٍم�صاحتها  يتعلق  �ل�رشكة عقد�ً  �إرينيو�ض مع 

حي تلبيوت Talpiot يف �لقد�ض، وقد مّت تغيري �أهد�ف �الأر�ض مع �صلطات �لتنظيم و�لبناء 

هذه  بقيمة  مبلغ  على  �أو  �لبناء  حقوق  من   %18 على  باباديي�ض  وح�صل  �الإ�رش�ئيلية، 

.
70

�لن�صبة

ب�صاأن  �ملتبعة من قبل �صلطات �الحتالل  �ل�صيا�صة  ومل يكن هذ� كل �صيء، فما تز�ل 

�الأمالك �مل�صيحية هي نف�صها، فاملهم هو �حل�صول على �الأر�ض بغ�ض �لنظر عن �لو�صيلة، 

�أو م�صادرة، �أو و�صع يد بدعوى  �أو بيعاً  �لتي تتنوع بني �أن تكون �إيجار�ً طويل �الأمد، 

جعل �الأر�ض منتزهاً �أو موقف �صيار�ت �أو غري ذلك. 

وعلى �لرغم من �أن �نتخاب �لبطريرك ثيوفيلو�ض �لثالث قد جعل �لو�صع �أقل �صوء�ً، 

�لوقائع  �صهد  عهده  �أن  �إال  لليهود،  �الأرثوذك�صية  و�الأوقاف  �الأمالك  ت�رشيب  ناحية  من 

�الآتية: 

للبطريركية  تابع  عقار  “ب�رش�ء”  يهودية  دينية  مدر�صة  قامت   2006/1/3 يف  	•
�الأرثوذك�صية يف �لبلدة �لقدية للقد�ض، و�دعت �لبطريركية �أن �لعقد �ملبدئي كان قد 

�أبرم �صابقاً. 

2006/5/26 ك�صفت �إ�صبوعية يرو�صالمي Yerushalayim �لتي ت�صدر يف دولة  ويف  	•
�الحتالل عن �صفقة جديدة مت�ض �الأوقاف �لكاثوليكية �لتابعة للفاتيكان هذه �ملرة، 
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54 دومناً يف �لتلة �لفرن�صية بالقد�ض �لقد�ض ملدة  حيث قامت هذه �لكني�صة بتاأجري 

�مل�رشوع  الإقامة   Moshe Stoller �صتولر  مو�صيه  �ليهودي  للم�صتثمر  عاماً،   999

�ال�صتيطاين برو�ض هجفعاه Brosh Ha'givaa، �لذي يت�صمن 300 وحدة �صكنية. 

وقد ذكرت يرو�صالمي �أن �ل�صفقة �أبرمت قبل �أربعة �أعو�م، ولكن �الإعالن عنها �الآن 

Gil Naftali �صّد  �أعقاب دعوى قدمها �ل�صم�صار �ل�صهيوين جيل نفتايل  جرى يف 

�رشكة كيم لو�صتيغمان Kim Lustigman �لتي تقيم �مل�رشوع، الأنه مل ياأخذ ن�صيبه 

 .71
من �ل�صفقة بعدما “�أّمنها” من �ملوؤ�ص�صة �لكن�صية “�الآباء �لبي�ض” مالكة �لعقار

ر�بينوفيت�ض  يعقوب  �ليهوديني؛  �مل�صتوطننَي  حماكمة  ك�صفت   2007/11/15 ويف  	•
بيع  بتهمة   ،David Morganstein مورغن�صتاين  وديفيد   Jacob Rabinowitz

�أر��ٍض وهمية، �أن �لرجلني �أّجر� �أر��ٍض عائدة للبطريركية �الأرثوذك�صية يف �لقد�ض، 

م�صاحتها �أكرث من 500 دومن لل�صندوق �لوطني �ليهودي )موؤ�ص�صة �صبه حكومية 

�حتيال  20 مليون دوالر، من خالل عملية  بقيمة  �لقد�ض(  �أر��ٍض يف  مكلفة ب�رش�ء 

 .
72

بالتو�طوؤ مع �لبطريرك �ل�صابق �إرينيو�ض �الأول، �أو �أحد م�صاعديه

�ل�رشكة الأر�ض  ��صتئجار  �إ�رش�ئيل” عن  “�إفريقيا -  �أعلنت �رشكة   2008/6/6 ويف   •
متلكها كني�صة �ل�رشيان �الأرثوذك�ض )يتخذ بطريرك كني�صة �ل�رشيان �الأرثوذك�ض 

وين�ض   ،21 �لقرن  منت�صف  حتى  بالقد�ض  �الأنبياء  �صارع  يف  له(  مقر�ً  دم�صق  من 

�لوحد�ت  من   102 يت�صمنان  طو�بق  بت�صعة  مبنيني  �إقامة  على  �لبناء  م�رشوع 

.
73

�ل�صكنية باالإ�صافة �إىل �ملر�فق �خلا�صة بامل�رشوع

“�نت�صار�ً” يف  �الأرثوذك�ض عن حتقيقها  �لروم  �أعلنت بطريركية   2008/6/17 ويف  	•
حماكم  �إحدى  من  ق�صائياً  �أمر�ً  �نتزعت  بعدما  �أعو�م،  ثالثة  منذ  �لد�ئرة  معركتها 

�أر�ض تعود  �لقد�ض من و�صع يدها على قطعة  بلدية �الحتالل يف  �الحتالل، ينع 

�مل�صجد  جنوب  �صلو�ن،  ب�صاحية  حلوة،  و�دي  منطقة  يف  للبطريركية  ملكيتها 

. لكن ما و�صف باالنت�صار تبدد �رشيعاً عندما �أ�صدرت حمكمة 
74

�الأق�صى �ملبارك

 2008/7/1 بتاريخ  نهائياً  قر�ر�ً  �لقد�ض  مدينة  يف  �الحتالل  لدولة  �لتابعة  �ل�صلح 

�إىل   )30125 حو�ض   39 )رقم  �ملذكورة  �الأر�ض  حتويل  �لقد�ض  بلدية  فيه  مّكنت 

موقف �صيار�ت جّماين ل�صكان �ملنطقة �ملجاورة، وذلك ��صتناد�ً لقانون “�لت�رشف 

�ملوؤقت” �ل�صادر عن برملان دولة �الحتالل �صنة 1987، و�لذي ينح بلدية �الحتالل 
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�أر�ٍض د�خل �ملدينة لل�صالح �لعام دون �مل�صا�ض  �أي قطعة  يف �لقد�ض حّق ��صتخد�م 

.
75

مبلكيتها!

2009/7/25 حاولت بلدية �الحتالل يف �لقد�ض م�صادرة ن�صبة كبرية من �أر�ٍض  ويف  	•
تابعة الأمالك بطريركية �لروم �الأرثوذك�ض، م�صاحتها 43 دومناً بالقرب من قرية 

بيت �صفافا، جنوب مدينة �لقد�ض، بهدف “تو�صيع �ل�صو�رع و�إقامة مر�فق عامة”، 

.
76

لكن �لبطريركية تدخلت ق�صائياً فتاأجل تنفيذ �مل�رشوع

خـام�شـًا: اعـتـداءات مـبـا�شـرة علـى االأمـالك واالأوقــاف 

واملقد�شات امل�شيحية: 

منذ �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صنة 1967، لل�صطر �ل�رشقي من �لقد�ض و�ل�صفة �لغربية، 

ككل  �مل�صيحي،  �لدين  ورجال  �مل�صيحية  و�ملقد�صات  و�الأوقاف  �الأمالك  تعر�صت 

تلك  م�ّصت  وقد  �الإ�رش�ئيلية.  و�النتهاكات  �العتد�ء�ت  من  للعديد  �لقد�ض،  يف  �آخر  �صيء 

�العتد�ء�ت �لكنائ�ض و�الأديرة، كما �نتهكت �حلقوق �لل�صيقة باالإن�صان، وقد تر�وحت بني 

حرمة  �نتهاك  وبني  �لقد�ض،  دخول  من  �لفل�صطينيني  �مل�صيحيني  منع  عب  �ل�صالة،  منع 

�لكنائ�ض و�رشقة حمتوياتها.

رجال  على  باالعتد�ء  �ليهود  و�مل�صتوطنون  �ل�رشطة  رجال  يقوم  الآخر  وقت  ومن 

�لكنائ�ض!  �لقد�ض ويف  بال�رشب و�الإهانة و�ل�صتم و�لب�صق، يف طرقات  �مل�صيحيني  �لدين 

و�حتفال  �لف�صح،  بعيد  �ل�رشيان  �حتفال  �أثناء  �صيّما  ال  مرة،  من  �أكرث  هذ�  حدث  وقد 

 .
77

�الأقباط باأعيادهم

 2008/4/27 بتاريخ  �الحتالل  �صلطات  �عتدت  فقد  �حل�رش،  ال  �ملثال  �صبيل  وعلى 

�صعائرهم  لتاأدية  �لقيامة  كني�صة  �إىل  �لو�صول  من  ومنعتهم  �مل�صيحيني  �مل�صلني  على 

�لقيامة، و�عتدى على  2008/10/28 على �قتحام كني�صة  �أقدم م�صتوطن يف  �لدينية. كما 

عدد من �لرهبان، وحطم عدد�ً من �ل�صلبان �خل�صبية يف �أحد �ملحالت �لتجارية �ل�صياحية 

. كما ح�صل ��صتباك يف 2009/4/18 بني فل�صطينيني يف حميط 
78

�ملال�صقة لكني�صة �لقيامة

كني�صة �لقيامة و�رشطة �الحتالل �أثناء �الحتفال بـ“�صبت �لنور”، ب�صبب حماولة �صلطات 

�الحتالل منع �لفل�صطينيني �مل�صيحيني من �لدخول �إىل �لكني�صة، و�ل�صماح بدخول �ل�صياح 

 .
79

�الأجانب فقط
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�مل�صيح  �ل�صيد  على  �الحتالل  دولة  يف  �لعا�رشة  �لقناة  تطاول  فاإن  عينه  �ل�صياق  ويف 

و�ل�صيدة مرمي �لعذر�ء يف �صهر �صباط/ فب�ير 2009 ما ز�ل حا�رش�ً، لكونه �صّكل �إ�صاءة، 

�أنحاء  �لديانة �مل�صيحية يف جميع  �إىل  �أو فل�صطني، و�إمنا  �لقد�ض  لي�ض فقط للم�صيحيني يف 

�لعامل.

ويف جمال �العتد�ء �ملبا�رش على �الأوقاف ودور �لعبادة �مل�صيحية، يمُذكر �أن �ل�صهاينة 

 1948 �صنة  �لقد�ض  يف   Notre Dame de France دوفر�ن�ض  نوترد�م  كني�صة  �حتلو� 

ال�صتخد�مها قاعدة لهجماتهم، و�أن بطريرك �لالتني ��صطر �إىل �إ�صد�ر �أمر باإغالق ثالث 

كنائ�ض يف �لقد�ض ب�صبب �نتهاكها ووقوع �رشقة فيها �صنة 1967، و�أن ثالثة من �ل�صهاينة 

�أقدمو� على �رشقة تاج �ل�صيدة �لعذر�ء يف �لقد�ض، وبعد �أن �ت�صح �أمر هذه �جلرية �أعاد 

�أنهم �عتدو� على دير �الأقباط يف �لقد�ض  �ل�صهاينة �لتاج بعد �رشقة الآلئ ثمينة منه. كما 

ثّم  �لزيتون  جبل  على  �ملقد�ض  للكتاب  �لدويل  �ملركز   1973 �صنة  و�أحرقو�   ،1970 �صنة 

�أتبَعو� ذلك يف �لعام �لتايل باإحر�ق �أربعة مر�كز م�صيحية يف �لقد�ض، و�صنّو� حملة �عتد�ء�ت 

يف  موقوتة  قنابل  زرع  خالل  من  و�مل�صيحية،  �الإ�صالمية  �ملقد�صات  على  �لنطاق  و��صعة 

�أن �صلطات �الحتالل قامت  �إىل  1983. باالإ�صافة  للروم �صنة  �لعبادة، منها كني�صة  دور 

بتجريف قبور يف �صاحة كني�صة �ل�صيدة مرمي يف كني�صة �جلثمانية بالقد�ض، وذلك لتعبيد 

.
80

طريق فوقها، وقد مّت هذ� �الإجر�ء دون �إعالم ذوي �ملوتى ليقومو� بنقل رفات موتاهم

)�ليون�صكو(  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  مندوب  �أن  �أي�صاً  يذكر 

 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

�لبلد�ن  يف  �لثقافية  و�الآثار  �ملمتلكات  حماية  على  بالعمل  �لعام  �ملفو�ض   ،)UNESCO(

�لعربية، �لتي تعر�صت للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �صنة 1967، قد �أعلن �صنة 1967، قائالً: “�إن 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �عرتفت ب�رشب ممتلكات �الأديرة وكني�صة �لقدي�ض جورج و�أ�صو�ر 

.
�لقد�ض بالقذ�ئف”81

 2006/5/18 ويف �إطار �لت�صييق على �مل�صيحيني �أ�صدرت حمكمة �إ�رش�ئيلية قر�ر�ً يف 

بعدم دخول �أبناء �لنا�رشة من �الأرثوذك�ض �إىل ملكهم �ملوؤجر �لتابع للكني�صة �الأرثوذك�صية 

يف “تلة نكفورية” غربي �لقد�ض. 

بطريركية  يف  �أبنية  هدم  �أو�مر  �لقد�ض  يف  �الحتالل  بلدية  �أ�صدرت   2009/4/29 ويف 

)�ملرحلتني  �الآالم  طريق  على  �لو�قعة  �لقد�ض،  من  �لقدية  �لبلدة  يف  �لكاثوليكية  �الأرمن 
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�أر�ض  على  مقامة  عاماً،   150 من  �أكرث  �إىل  بناوؤها  يعود  مباٍن  وهي  و�لر�بعة(،  �لثالثة 

دير  يف  �صغري  مبنى  هدم  قر�ر  �صدر  نف�صه  �ليوم  ويف  بلجيكا.  ملك  با�صم  م�صجلة 

د�خل  �مل�صيحي  �حلي  يف  �لو�قع  �لدير  وهو  �الأرثوذك�ض،  لالأرمن  �ملعمد�ن  يوحنا  مار 

�لبلدة �لقدية للقد�ض.

و�إ�صافة �إىل ذلك فقد تعر�صت بع�ض �الأماكن �لدينية �مل�صيحية للحريق �ملتعمد؛ مثل 

�الأول  حريقها  بعد   ،2007/10/24 يف  �لقد�ض  غربي  يف  �ملعمد�نية  �لكني�صة  حريق 

، وغري ذلك كثري. 
821982 �صنة 

خامتة:

يف  ي�صي  عندما  لالآخرين  ياأبه  ال  عنه،  معروف  هو  كما  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �إن 

م�رشوعه. وم�رشوعه �ملعلن �أن تكون �لقد�ض عا�صمة �أبدية لـ“دولة �إ�رش�ئيل”، وهو يعلم 

�أن �الأر�ض لي�صت له، و�أن �أكرثها وقف، لذ� فاإنه ي�صعى بكل �لو�صائل النتز�ع هذه �الأر�ض 

من �أ�صحابها �الأ�صليني. 

�أن �الأر��صي يف �لقد�ض  �إليه هذه �لدر��صة �ملقت�صبة، هو حقيقة  �أ�صارت  �أهم ما  ولعل 

على  �ملحافظة  �أر�د  من  �أن  يعني  وهذ�  �الأرثوذك�صية،  وحتديد�ً  للكني�صة،  تابعة  �أكرثها 

�الحتالل  �صلطات  �إىل  �لت�رشب  من  �الأرثوذك�صية  �الأوقاف  هذه  يحمي  �أن  عليه  �لقد�ض، 

و�مل�صتوطنني. 

على  وحتديد�ً  �الأوىل،  بالدرجة  �لفل�صطينيني  على  تقع  �ملجال  هذ�  يف  �مل�صوؤولية 

�الأرثوذك�صية  �لكني�صة  الإ�صالح  �ل�صغط  مو��صلة  عليهم  يجب  �إذ  منهم،  �مل�صيحيني 

�أر�ض  �لنهاية هي  �ل�صهيونية عليها، فاالأر�ض يف  �ل�صغوط  �ليونانية وحت�صينها بوجه 

فل�صطينية، �صو�ء كانت مملوكة لالأوقاف �الإ�صالمية �أم �مل�صيحية، وو�جب �حلفاظ عليها 

ينطلق من و�جب �حلفاظ على �أر�ض فل�صطني. 
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هوام�س الف�شل اخلام�س

�ل�صيد  )�أتباع  �أول جممع يجمع بني �حلو�ريني  51-55 للميالد  �نعقد ما بني �صنة  �أنه  �مل�صيحية  �لرو�يات   تقول 
1

�مل�صيح( يف �لقد�ض برئا�صة يعقوب بن يو�صف �لنجار، ويعّد �الأرثوذك�ض كني�صتهم هي �أم �لكنائ�ض كلها، ويعّدون 

 http://www.holylight.gr/patria/enpatria.html :أن وجودها �صابق على �نق�صام مرحلة �لكني�صة. �نظر�

 موؤ�ص�صة �لقد�ض �لدولية، القد�س: ح�شاد الأربعني )بريوت: موؤ�ص�صة �لقد�ض �لدولية، 2008(، �ض 40؛ و�نظر 
2

�أي�صاً: يا�رش �لبنا، �لكني�صة �الأرثوذك�صية يف فل�صطني... ��صتعمار يحتاج لتعريب، �إ�صالم �أون الين، 2005/5/17، 

 http://www.islamonline.net/arabic/arts/2005/05/article09.shtml:يف

 �أحمد �ملرع�صلي و�أني�ض �صايغ و�آخرون، املو�شوعة الفل�شطينية، ج 1، �ض 141.
3

4 املرجع نف�شه، �ض 143-142. 

باإ�رش�ف  �لر�صالة  موؤ�ص�صة  )�لقد�ض:  املبارك  الأق�شى  وامل�شجد  القد�س  مو�شوعة  خاطر،  م�صطفى  ح�صن   
5

و�آخرون،  �صايغ  و�أني�ض  �ملرع�صلي  �أحمد  بعدها؛  وما   249 �ض   ،2 ج   ،)2004 �لفل�صطيني،  �لعلمي  �ملجل�ض 

املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �الأول، ج 3، �ض 615.

 ح�صن خاطر، مو�شوعة القد�س، ج 2، �ض 261.
6

7 املرجع نف�شه، �ض 262.

8 املرجع نف�شه، �ض 263؛ وموؤ�ص�صة �لقد�ض �لدولية، القد�س: معامل البلدة القدمية )بريوت: موؤ�ص�صة �لقد�ض 

�لدولية، 2007(، �ض 21.

القدمية،  البلدة  القد�س: معامل  �لدولية،  �لقد�ض  264؛ وموؤ�ص�صة  2، �ض  القد�س، ج  مو�شوعة   ح�صن خاطر، 
9

�ض 22.

10 املراجع نف�شها.

11 املراجع نف�شها.

12 املراجع نف�شها.

القد�س: معامل البلدة القدمية،  262؛ وموؤ�ص�صة �لقد�ض �لدولية،  2، �ض  مو�شوعة القد�س، ج   ح�صن خاطر، 
13

�ض 23.

14 املراجع نف�شها.

15 املراجع نف�شها.

16 املراجع نف�شها.

القد�س: معامل البلدة القدمية،  262؛ وموؤ�ص�صة �لقد�ض �لدولية،  2، �ض  مو�شوعة القد�س، ج   ح�صن خاطر، 
17

�ض 24. 

 ح�صب حديث للباحث مع �لدكتور عبد �هلل معروف، �بن �لقد�ض و�لباحث يف �صوؤونها.
18

 �ملرجع نف�صه.
19

 �ملرجع نف�صه.
20

 �ملرجع نف�صه.
21

 ح�صن خاطر، مو�شوعة القد�س، ج 2، �ض 278. 
22

نت  �آز�د هاي  - �صعب و�حد ونكبتان، موقع  فل�صطني  �الأرمن يف  �أبو فخر،  277؛ و�صقر  املرجع نف�شه، �ض   
23

 http://www.azad-hye.net/article/article_view.asp?rec=34:الأرمني(، 2006/3/12، �نظر�(

 ح�صن خاطر، مو�شوعة القد�س، ج 2، �ض 277؛ و�صقر �أبو فخر، �الأرمن يف فل�صطني.
24

25 املراجع نف�شها. 

 ح�صن خاطر، مو�شوعة القد�س، ج 2، �ض 277.
26

27 املرجع نف�شه؛ و�صقر �أبو فخر، �الأرمن يف فل�صطني.

 ح�صن خاطر، مو�شوعة القد�س، ج 2، �ض 279. 
28
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29 املرجع نف�شه، �ض 246.

 موؤ�ص�صة �لقد�ض �لدولية، القد�س: معامل البلدة القدمية، �ض 27.
30

 ح�صن خاطر، مو�شوعة القد�س، ج 2، �ض 246.
31

32 املرجع نف�شه، �ض 280.

33 املرجع نف�شه، �ض 269.

34 املرجع نف�شه، �ض 246.

35 املرجع نف�شه.

 موؤ�ص�صة �لقد�ض �لدولية، القد�س: معامل البلدة القدمية، �ض 29.
36

 ح�صن خاطر، مو�شوعة القد�س، ج 2، �ض 281.
37

Gethsemane and Church of All Nations, Jerusalem, in: 38

http://www.atlastours.net/holyland/gethsemane_and_church_of_all_nations.html

Church of St. John the Baptist, Jerusalem, in: 39

http://www.sacred-destinations.com/israel/jerusalem-church-of-st-john-the-baptist.htm 
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املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س 

د. �شالمة الهريف البلوي

مقدمة:

�إىل  �حلر�م  �مل�صجد  من  به  �أ�رشي  من  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد 

�مل�صجد �الأق�صى حممد بن عبد �هلل، وعلى �آله و�صحبه ومن �صار على هديه �إىل يوم �لدين، 

وبعد:

فاإن �لقد�ض حبل وريد �الأمة، وعا�صمة وعيها، ورمز عزتها، وماأزر طائفتها �ملن�صورة 

ومنتهى  �ل�رشيفني،  �حلرمني  وثالث  �لقبلتني  �أوىل  هي  وذ�ك  هذ�  وقبل  �لدين،  يوم  �إىل 

ومدينة  �ملنتهى،  �صدرة  �إىل  معر�جه  ومنطلق  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �مل�صطفى  م�رشى 

وزكريا  و�صليمان  ود�ود  و�إ�صحق  و�إ�صماعيل  �إبر�هيم  ثر�ها  على  درج  �لتي  �الأنبياء 

ويحيى عليهم �ل�صالم، وفيها تكلم عي�صى يف �ملهد، ونزلت عليه مائدة من �ل�صماء، ومنها 

�أهد�ب �لعيون، وفدتها باملال  . لذ�، و�صعتها �الأمة بني 
1
�آخر �لزمان رفع و�إليها يعود يف 

فكانت  و�ملتبتلني،  �لزهاد  قلوب  بذكرها  ورق�صت  �ل�صعر�ء،  بع�صقها  وتغنى  و�لبنني، 

.
2
حمجاً للعلماء، وقبلة لطلبة �لعلم، وموطناً للزهاد و�ملر�بطني على مّر فرت�ت �لتاريخ

�إن �حلديث عن �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف �لقد�ض �إبان �حلكم �الإ�صالمي يقدم 

�ل�صماوية �لثالثة، فالأول مرة يف تاريخ  �لتعاي�ض بني �الأديان  لنا جتربة فريدة يف جمال 

من  جو  يف  �ليهودية  و�لكن�ض  �لن�رش�نية  �لكنائ�ض  مع  �مل�صاجد  جتاورت  �لطويل  �ملدنية 

لكل  ذر�عيها  �ملقد�صة  �ملدينة  هذه  فتحت  �أي�صاً  �لتاريخ  يف  مرة  والأول  و�ل�صالم،  �ملحبة 

�الأجنا�ض و�الأديان و�لطو�ئف للعي�ض فيها وممار�صة �صعائرهم بكل حرية.

لقد عا�ض يف �ملدينة �ملقد�صة ع�رش�ت �الأجنا�ض و�لطو�ئف و�ملذ�هب و�الأديان و�لفرق، 

طريقة  �صبعني  من  �أكرث  عن  ف�صالً  �ملتعددة،  �لفقهية  مبذ�هبهم  �مل�صلمون  هناك  فكان 

و�ليونان،  و�ملو�رنة،  و�الأحبا�ض،  و�الأقباط،  و�ل�رشيان،  �الأرمن،  هناك  وكان  �صوفية، 

و�لطليان، و�لرو�ض، و�الإ�صبان، و�لعرب، و�لببر، و�لفر�ض، و�لهنود، و�الأكر�د، و�ليهود، 

�إال  �لعامل  �أ�صقاع  من  �صقع  يكاد  ال  بل  ال  و�لبوت�صتانت،  و�الأرثوذك�ض،  و�لكاثوليك، 

ومنه جماورين يف �لقد�ض ولهم فيها �أوقاف تعليمية، فاأي تعاي�ض وتو��صل وتعاون بني 

�الأديان و�الأجنا�ض مثل هذ�؟ و�أي ت�صامح وعد�لة عا�صتها �ملدينة حتت ر�ية �الإ�صالم؟.
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ولعل �لتعاي�ض ي�صل ذروته عندما يعهد �لن�صارى للم�صلمني باالإ�رش�ف على �أقد�ض 

وقفية عندهم، �أال وهي كني�صة �لقيامة، حيث �تفق �لن�صارى منذ 800 عام وحتى �ليوم 

ن�صيبة  �أ�رشة  هما:  م�صلمتني،  الأ�رشتني  �لكني�صة  هذه  على  �الإ�رش�ف  مهمة  �إ�صناد  على 

و�أ�رشة �آل جودة، �إذ حتتفظان مبفتاح �لكني�صة وتقومان بفتحها و�الإ�رش�ف على �صوؤونها 

�لعامة.

�إن �حلديث عن �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف �لقد�ض يف هذه �للحظة �لتاريخية �لتي 

لتاريخها  لهويتها، وتزييف  �لقد�ض الأ�رش�ض عملية نهب لرت�ثها، وم�صخ  فيها  تتعر�ض 

�ل�صمود و�لتحدي، ورمز  �ملحتلني؛ هو حديث عن معقل من معاقل  �ل�صهاينة  من قبل 

من رموز �صموخ �الأمة �أمام �لظلم و�لطغيان، �إنه حديث عن �جلذور �لعربية �الإ�صالمية 

للمدينة �ملقد�صة �ل�صاربة يف �أعماق �لتاريخ، تلك �جلذور �لتي ��صتع�صت على كل �أ�صكال 

�الأمل  و�لت�صحية، وتبعث  بالعزة  �الأمة  �الجتثاث و�ال�صتئ�صال، و��صتمرت متد عروق 

و�لهمة يف �الأجيال جيالً بعد جيل.

�إن �لتاريخ يحدثنا باأن حال �لقد�ض هو جت�صيد حلال �الأمة، فاإذ� كانت �لقد�ض بخري 

فاالأمة بخري، و�إذ� كانت �أ�صرية فاالأمة كلها ك�صرية، ال بل �إن �ملوقف من ق�صية �لقد�ض هو 

�لذي ي�صري �إىل �إخال�ض هذ� وخيانة ذ�ك، فمن خانها خان �لدين و�الأمة ومن ن�رشها ن�رش 

�لدين و�مللة. كما يحدثنا �لتاريخ �أي�صاً باأن جرح �لقد�ض كان دوماً هو �ملحرك ليقظة �الأمة، 

و�ل�صعف  �لوهن  عو�مل  وتاليف  �لتق�صري،  مو�طن  وتلم�ض  ح�صاباتها،  ملر�جعة  و�لد�فع 

و�لفرقة، فكما قال �ل�صاعر �ليا�ض �أبو �صبيكة:

رب جرح قد �صار ينبوع �صعر           تلتقي عنده �لنفو�ض �لظو�مي

�إن هذه �لدر��صة تهدف �إىل �صب غور جتربة �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف �لقد�ض، 

و�حلفر يف مكوناتها و�آلياتها �لتي ت�صمح يف تفعيلها و�إعادة �العتبار لها، و��صتح�صارها 

فكر�ً وت�صور�ً عند �حلديث عن و�قع �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض �ليوم، مما يجعلنا 

�أكرث وعياً للتحديات �لتي تو�جهها، و�لعو�ئق �لتي تعرت�صها؛ من �أجل تذليلها من خالل 

�ال�صتفادة من �لدر�ض �لتاريخي، �إذ ال ت�صتقيم �صورة �حلا�رش �إال باملا�صي، وال ينبني 

�مل�صتقبل �إال بهما معاً. وبعبارة �أخرى، جاءت هذه �لدر��صة حماولة متو��صعة ال�صتنطاق 

�لتعليمية و�ملكتبات، و��صتح�صار عنا�رشها �ملوؤثرة  جتربة �لقد�ض يف جمال �ملوؤ�ص�صات 

�أن فتحها عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه وحتى �ليوم على �صبيل  يف م�صرية �الأمة منذ 

�الإجمال و�الخت�صار، وذلك من خالل حماولة �الإجابة عن �لت�صاوؤالت �الآتية:
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ومهم�صة  مهملة  حذوهم،  حذ�  ومن  �ل�صهاينة  يدعي  كما  �لقد�ض،  كانت  هل   :1 �ض 

طو�ل �لقرون �الأوىل حتى �أعاد لها �صالح �لدين �الأيوبي �العتبار بعد حتريرها 

من �ل�صليبيني؟

�ض 2: ما �لدور �حل�صاري �لذي قامت به �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات للحفاظ على 

�لهوية �لعربية �الإ�صالمية للمدينة �ملقد�صة؟

�ض 3: هل توجد عالقة بني �لوقف و�زدهار �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض؟

�ض 4: ما �أبرز �لتحديات �لتي تو�جهها �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض �ليوم؟ وما هي 

مالمح �مل�رشوع �ل�صهيوين يف “�أ�رشلة” تلك �ملوؤ�ص�صات؟

�ض 5: كيف يكننا �أن ن�صهم يف دعم �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض؟

وقد جاءت �الإجابة عن هذه �لت�صاوؤالت يف خم�صة مباحث؛ تناول �الأول منها تاريخ 

�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض، حيث مّت ت�صليط �ل�صوء على خ�صائ�ض تلك �ملوؤ�ص�صات، 

ْفِرَد �ملبحث �لثاين للو�قع �ملاأ�صاوي للموؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض 
مُ
و�أهم خمرجاتها. و�أ

�ليوم، من خالل �لرتكيز على و�صع �ملباين �ملدر�صية و�لغرف �ل�صفية، و�أو�صاع �ملعلمني 

و�لطلبة، وم�رشوع “�أ�رشلة” �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملتاحف �إىل جانب نهب �ملخطوطات. 

�ملد�ر�ض  ومكتبات  و�خلا�صة  �لعامة  �لعربية  �ملكتبات  تاريخ  عن  �لثالث  �ملبحث  وحتدث 

و�جلمعيات،  و�لنو�دي  و�لكنائ�ض  �الأديرة  ملكتبات  �لر�بع  �ملبحث  ِعل  وجمُ و�لزو�يا، 

�ض �ملبحث �الأخري لنظام �ملكتبات، حيث �صلط �ل�صوء على �جلهاز �الإد�ري و�لفني  �صِّ وخمُ

للمكتبات، ونظام �الطالع و�ال�صتعارة، ونظام �لتزويد، وقد ذيلت �لدر��صة باأهم �لنتائج 

و�لتو�صيات �لتي خرجت بها �لدر��صة.

اأواًل: املوؤ�ش�شات التعليمية:

1. ملحة عن تاريخ املوؤ�ش�شات التعليمية يف القد�س:

و�الإ�صالمي  �لعربي  �لوعي  لتزييف  �لهادف  م�رشوعهم  �صمن  �ل�صهاينة،  د�أب  لقد 

�لفعل  يف  ومركزيتها  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لوجد�ن  يف  �لقد�ض  مكانة  ب�صاأن  و�لعاملي 

�الأمة يف  �لقد�ض مل تكن يف بوؤرة �هتمام  باأن  �إىل ترويج �صبهة مفادها  �حل�صاري لالأمة؛ 

�لقرون �لهجرية �خلم�صة �الأوىل، بدليل �أن �لتاأليف يف ف�صائلها مل يظهر �إال بعد �أن حررها 
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�صالح �لدين �الأيوبي من �أيدي �ل�صليبني �صنة 583هـ/1187م حيث �زدهرت �ملوؤ�ص�صات 

هذه  وتثبت  ت�صتقيم  فهل   ،
3
مهامها �أد�ء  يف  وت�صاندها  تغذيها  �لتي  و�الأوقاف  �لتعليمية 

�لدعوى �أمام حقائق �لتاريخ؟.

�إن �لقد�ض يف �لوجد�ن �حل�صاري �الإ�صالمي لي�صت ككل �ملدن فحبها عبادة، وزيارتها 

نّة، و�لدفاع عنها فر�ض، و�الإيان بعروبتها وحق �مل�صلمني فيها عقيدة عند كل م�صلم  �صمُ

وم�صلمة، فكيف يعقل �أن تهم�ض طو�ل 500 �صنة؟.

لقد ف�صح �لقر�آن �لكرمي و�حلديث �ل�رشيف وكتب �لتف�صري و�لفقه و�لتاريخ و�لرحلة 

�ملد�ئن، وبوؤرة  �لقد�ض كانت عرو�ض  باأن  �لزور و�لبهتان، و�أو�صحت هذه �مل�صادر  هذ� 

�رشف  بعد  �رشف  و�أي  وحكاماً،  �أفر�د�ً  �الأمة  عند  و�لتبجيل  �الحرت�م  وحمل  �الهتمام، 

فقال  �لنهار  و�أطر�ف  �لليل  �آناء  يتلى  قر�آناً  ��صمها  بجعل  �ملدينة  لهذه  �لعزة  رب  تكرمي 

تعاىل :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹZ )�صورة �الإ�رش�ء: �آية 1)، و�أي تقدير 
�أكرث من �أن تتحول زيارة هذه �ملدينة �إىل لون من �ألو�ن �لطاعة و�لعبادة حيث قال �صلى 

�مل�صجد  و�إىل  �مل�صجد �حلر�م،  �إىل  �إىل ثالثة م�صاجد:  �إال  �لرحال  ت�صد  �هلل عليه و�صلم:“ال 

�هلل.  �صبيل  �لرباط يف  �ألو�ن  لون من  فيها  �الإقامة  �أن  ، كما 
و�إىل م�صجدي هذ�”4 �الأق�صى 

فكيف تكون مهم�صة وكتب �لتف�صري و�حلديث و�لفقه قد �أ�صهبت يف �حلديث عن ف�صلها 

و�أجر �ل�صالة يف م�صاجدها، و�أحكام �الإقامة فيها و�الإهالل للحج منها و�ملر�بطة فيها.

و�أي �رشف لهذه �ملدينة �أكرث من زيارة �خلليفة �لر��صدي �لثاين عمر ر�صي �هلل عنه 

لها مع كبار �ل�صحابة، �أمثال: �أمني �الأمة �أبو عبيدة بن �جلر�ح، وبالل بن رباح، وخالد بن 

�لوليد، وعبادة بن �ل�صامت، و�صلمان �لفار�صي، و�أبو هريرة، و�صعيد بن زيد، وعبد �هلل 

بن عمر، وعبد �هلل بن عبا�ض، وعبد �هلل بن عمرو بن �لعا�ض، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن 

�أبي �صفيان ر�صي �هلل عنهم جميعاً، حتى �أن كتب �لرت�جم �أح�صت �أكرث من 44 �صحابياً 

ز�رو� �لقد�ض. و��صتمر تقاطر �ل�صحابة و�لتابعني وعلماء �الأمة وزهادها لزيارة �لقد�ض 

و�الإقامة فيها، فاأوقفو� �الأوقاف، و�أن�صاأو� �ملر�فق، وتركو� ب�صماتهم �لثقافية و�الإن�صانية 

.
5
�لتي ما يز�ل بع�صها قائماً �إىل يومنا هذ�

لقد كانت �لقد�ض حمور �هتمام حكام �مل�صلمني منذ �أن فتحها عمر بن �خلطاب ر�صي 

�أبي �صفيان ر�صي �هلل عنه خالفته، وفيها متت مبايعة  �أعلن معاوية بن  �هلل عنه، فمنها 
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�خلليفة �صليمان بن عبد �مللك باخلالفة، وحتت قبة �ل�صخرة �مل�رشفة كان عمر بن عبد 

عبد  �أنفق  �ل�صخرة  قبة  وم�صجد  �الأق�صى  �مل�صجد  بناء  وعلى  عماله،  يحا�صب  �لعزيز 

علم  منار�ت  �مل�صاجد  تلك  لتكون  �لطائلة  �الأمو�ل  �مللك  عبد  بن  و�لوليد  مرو�ن  بن  �مللك 

�ملن�صور  �أبو جعفر  �لعبا�صية:  �لدولة  �الإ�صالمي، كما ز�رها من خلفاء  �لعامل  ت�صع على 

، وكل ذلك كان يف �لقرون �لثالثة �لهجرية �الأوىل، فاأين �الإهمال 
6
و�خلليفة �ملهدي و�ملاأمون

و�لتهمي�ض؟!.

كثرية  فهي  �ملقد�صة  �ملدينة  هذه  تاريخ  خدمة  يف  �الأمة  علماء  جلهود  بالن�صبة  �أما 

ومتعددة �جلو�نب و�الهتمام، ولعل تف�صري مقاتل بن �صليمان ت 150هـ/767م من �أقدم 

�لتفا�صري �لتي تعر�صت لذكر مدينة �لقد�ض عند تف�صري �صورة �الإ�رش�ء. ويمُْذَكر �أن �لعالمة 

�لرملي، �لوليد بن حماد من �أعيان �لقرن �لثالث �لهجري، قد كتب كتاباً يف ف�صائل �لقد�ض. 

كما تو�صع �ملقد�صي، حممد بن �أحمد ت 380هـ/990م �صاحب كتاب “�أح�صن �لتقا�صيم يف 

معرفة �الأقاليم” من �أعيان �لقرن �لر�بع �لهجري يف �حلديث عن بيت �ملقد�ض. ثّم هناك �أبو 

�ملعايل �مل�رشف بن �ملرجى بن �إبر�هيم �لذي كتب يف منت�صف �لقرن �خلام�ض يف ف�صائل 

�لقد�ض  دخلو�  عندما  �ل�صليبيني  يد  على  �لقا�صم  �أبو  �لرملي،  �لعالمة  وقتل  �لقد�ض، 

.
7
�صنة 492هـ/1099م قبل �أن يتّم كتابه عن تاريخ �لقد�ض وف�صائله

حترير  بعد  �لهجري  �ل�صاد�ض  �لقرن  يف  ذروته  �لقد�ض  ف�صائل  يف  �لتاأليف  بلغ  وقد 

وهذ�  583هـ/1187م،  �صنة  �ل�صليبيني  �لغز�ة  بر�ثن  من  للمدينة  �الأيوبي  �لدين  �صالح 

�لتي بذلت  �ملدينة  تلك  �لتحرير يقت�صي تخليد ف�صائل  �صيء طبيعي الأن �الحتفاء بهذ� 

�ملهج و�الأرو�ح من �أجل حتريرها، ومن �أبرز تلك �ملوؤلفات: ف�صائل �لقد�ض، البن �جلوزي 

ع�صاكر  البن  �الأق�صى،  �مل�صجد  ف�صائل  يف  �مل�صتق�صى  و�جلامع  597هـ/1201م،  ت 

يف  �ملر��صد  وم�صباح  �ملقا�صد  ومفتاح  600هـ/1204م،  ت  �حل�صني  بن  علي  بن  �لقا�صم 

بيت  وف�صائل  625هـ/1228م،  ت  علي  بن  �لرحيم  عبد  للقر�صي  �ملقد�ض  بيت  زيارة 

وباعث  643هـ/1246م  ت  �ملقد�صي  �لو�حد  عبد  بن  حممد  �لدين  �صياء  للحافظ  �ملقد�ض، 

�لفز�ري  �لرحمن  عبد  بن  �إبر�هيم  �لفركاح  البن  �ملحرو�ض،  �لقد�ض  زيارة  �إىل  �لنفو�ض 

ت 729هـ/1329م، ومثري �لغر�م �إىل زيارة �لقد�ض و�ل�صام، للمقد�صي �أحمد بن حممد بن 

�رشور ت 795هـ/1393م، و�إحتاف �الأخ�صا بف�صائل �مل�صجد �الأق�صى لل�صيوطي �صم�ض 

�لدين حممد، و�الأن�ض �جلليل بتاريخ �لقد�ض و�خلليل ملجري �لدين �لعليمي �حلنبلي عبد 

.
8
�لرحمن بن حممد ت 928هـ وغريها
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و�أخري�ً فاإن كتب �لرت�جم حتفل باأ�صماء ع�رش�ت �لعلماء و�أعيان �الأمة �لذين مل ينقطعو� 

عن زيارة �لقد�ض يف �لقرون �خلم�صة �الأوىل، ناهيك عن ع�رش�ت �ملنجز�ت �حل�صارية �لتي 

�أقاموها وما يز�ل بع�صها قائماً حتى �ليوم، وهذ� كله يدح�ض دعاوى �ملغر�صني ب�صاأن 

مكانة �لقد�ض يف وجد�ن �الأمة وتاريخها منذ �أن دخلت يف عهدة �مل�صلمني.

2. خ�شائ�س املوؤ�ش�شات التعليمية يف القد�س:

�إن �ملتاأمل لتاريخ �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض يف حقب �لتاريخ �الإ�صالمي �ملتعاقبة 

يخل�ض �إىل ر�صم جمموعة من �خل�صائ�ض �لتي �نفردت بها هذه �ملوؤ�ص�صات، بل ومتيزت 

بها عن كثري من �ملدن �الإ�صالمية، ومن �أبرز تلك �خل�صائ�ض:

اأ. عاملية املوؤ�ش�شات التعليمية:

�ل�رشيف،  �حلديث  ورو�ة  للقر�ء  موئالً  �الإ�صالمي  �لفتح  بعد  �لقد�ض  �أ�صبحت  لقد 

و�صوب  حدب  كل  من  �مل�صلمون  فق�صدها  للتقاة؛  ومز�ر�ً  �لعلم،  وطالب  للزهاد  ومقر�ً 

لطلب �لعلم �أو �ملجاورة �أو �لزيارة، وبعد بناء �مل�صجد �الأق�صى فيها وفد �إليها طلبة �لعلم 

للدر��صة يف مد�ر�صها، من مر�ك�ض حتى �ل�صند ومن �صمرقند �إىل م�رش، فمن علماء �لقرن 

�خلام�ض �لهجري على �صبيل �ملثال: �لكازروين )فار�ض(، و�ل�صاغاين )مرو(، و�إ�صماعيل 

حجة  ذكر  وقد  )�لب�رشة(،  �لب�رشي  �حل�صن  و�أبو  )جرجان(،  �ال�صرت�بادي  علي  بن 

�الإ�صالم �أبو حامد �لغز�يل �أنه كان يف �مل�صجد �الأق�صى يف �أو�خر �لقرن �خلام�ض �لهجري 

360 عاملاً يدر�ض فيه.

�الأندل�ض(،   - )طرطو�صة  �لطرطو�صي  �لوليد  بن  حممد  �ل�صاد�ض:  �لقرن  علماء  ومن 

و�أبو بكر حممد بن �أحمد �ل�صا�صي )�ل�صا�ض - بالد ما ور�ء �لنهر، ط�صقند �ليوم(، و�أبو 

)�الأندل�ض(، و�أبو عبد  �لعربي  �ليوم(، و�أبو بكر بن  �أوزبك�صتان  �لغز�يل )طو�ض -  حامد 

�هلل �لديباجي �لعثماين )مكة(، و�صياء �لدين بن عي�صى �لهكاري )�ملو�صل(، و�بن جهبل، 

جمد �لدين طاهر )حلب(، ويا�صني بن �صهل �لقاب�صي �خل�صاب )قاب�ض - تون�ض(. 

ودر�ض يف مد�ر�ض �لقد�ض من علماء �لقرن �ل�صابع �لهجري، �بن جماعة، برهان �لدين 

�إبر�هيم )حماة(، و�أبو عبد �هلل حممد �لعبدري )�ملغرب(، وعبد �لرحيم بن عمر �لباجريقي، 

بن  �صليمان  بن  حممد  �نقيب،  و�بن  )�أذربيجان(،  �خلويي  خليل  حممد  �لدين  و�صهاب 

�حل�صن )بلخ - �أفغان�صتان(، ور�صيد �لدين �ل�صوري )�صور - لبنان(، و�بن ع�صاكر عبد 

�لرحيم حممد بن �حل�صني )دم�صق(. 



277

املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س

ووفد �إىل �لقد�ض من �حلب�صة �لعالمة �لزيلعي، ومن بخارى �لعالمة �لبخاري، حممد 

بن بهاء �لدين وذلك يف �لقرن �لثامن، وهكذ� ��صتمر تدفق �لطلبة و�لعلماء من كل �أرجاء 

ومد�ر�صها  �لعلمية  معاهدها  �أك�صب  مما  �لتالية،  �لقرون  يف  �لقد�ض  �إىل  �الإ�صالمي  �لعامل 

.
9
�صبغة �لعاملية

�ل�رشق  مدن  من  �لن�صارى  من  �لعديد  الأفئدة  مهوى  �أي�صاً  �لقد�ض  كانت  �ملقابل  ويف 

�ملختلفة، حيث كانو� يق�صدونها لزيارة كني�صة �لقيامة وكني�صة �ملهد و�الأماكن �ملقد�صة 

.
10

يف فل�صطني

من  باأ�صماء  ت�رشح  الأنها  بعامليتها  �أي�صاً  ت�صي  �لقد�ض  مد�ر�ض  م�صميات  ولعل 

�أ�ص�صوها من �أبناء �لعامل �الإ�صالمي، فهناك �ملدر�صة �ل�صالحية، و�الأ�رشفية، و�لفار�صية، 

و�لتنكزية،  و�لظافرية،  و�لطيلونية،  و�لدو�د�رية،  و�خلاتونية،  و�لعثمانية  و�ملو�صلية، 

 .
11

وغريها

ب.  وقفية املوؤ�ش�شات التعليمية:

�لوقف  بازدهار  تزدهر  وقفية  موؤ�ص�صات  كانت  �لقد�ض  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  �إن 

ولعل  �ملوؤ�ص�صات.  لتلك  �لفقري  �لعمود  يثل  كان  �الأوقاف  فنظام  ب�صعفه،  وت�صعف 

�أوقفها  وقفيات  معظمها  وثيقة   750 يجد  �لقد�ض  يف  �الإ�صالمي  �ملتحف  لوثائق  �ملتاأمل 

، كما ويدلنا �صجل �الأر��صي �لعثمانية رقم 
12

�أ�صحابها على �ملوؤ�ص�صات �لدينية و�لثقافية

602 �أنه يوجد 28 قرية منها 22 قرية تابعة لغزة و14 مزرعة وحمام ودكاكني ومع�رشة 

وخان وفرن بغزة كانت كلها موقوفة من قبل �ل�صلطان �ململوكي “قايتباي” على �ملدر�صة 

�الأ�رشفية �لتي تقع يف �لرو�ق �لغربي حلرم بيت �ملقد�ض، ال بل �إن هناك من يذكر �أن هناك 

.
13

52 عقار�ً كان موقوفاً على هذه �ملدر�صة

�لتنكيزية،  و�ملدر�صة  �لفار�صية،  �ملدر�صة  باأوقافها:  غنية  كانت  �لتي  �ملد�ر�ض  ومن 

�لد�ود�رية؛ حيث كانت قرى طولكرم، وبيت نباال، وحجال، وطب�ض، وعني  و�ملدر�صة 

 .
14

قينية قرب ر�م �هلل، �إىل جانب �لعديد من �خلانات و�لطو�حني و�لدكاكني موقوفة عليها

�أوقافاً �صخية  �لدين �الأيوبي  �أوقف عليها �صالح  �لتي  �ملدر�صة �ل�صالحية  �أي�صاً  وهناك 

�أيوب  وبئر  وخان  عام  وحمام  �صلو�ن،  وو�دي  �لقد�ض،  يف  �لعطارين  �صوق  منها  كان 

.
15

وقرية نعليا وغريها
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وعلى  �لتعليمية،  �ملوؤ�ص�صات  على  وقفاً  تكون  �أن  فل�صطني  �أر�ض  معظم  وتكاد 

�صنة  يف  �ملثال  �صبيل  على  �الأوقاف،  هذه  من  ينفق  كان  حيث  �الأق�صى،  �مل�صجد  ر�أ�صها 

و�أربعني  للقر�آن  وع�رش  للحديث  مد�ر�ض  و�صبع  حمر�باً   240 على  1058هـ/1648م، 

مدر�صة وخانقاه ل�صبعني مدر�صة �صوفية، ف�صالً عن 800 �إمام وو�عظ يعملون يف �حلرم 

و�ملد�ر�ض، وخم�صني موؤذناً، وعدد كبري من مرتلي �لقر�آن �لكرمي للم�صاحف �ملوقفة على 

�الأق�صى، و�لتي منها: ربعة �صلطان �ملغرب �أبو �حل�صن �ملريني، �لذي عني لقر�ءتها عندما 

�أوقفها �صنة 745هـ/1344م �صباح كل يوم 18 نف�صاً منهم 15 من حفاظ �لقر�آن �لكرمي، 

على �أن يكونو� من �ملغاربة �ملالكيني وخادمني من �مل�صلمني و�أوقفت على ذلك عدة مر�فق 

 .
16

يف مدينة �لرملة �لفل�صطينية

يف حني �أح�صى موؤرخ �لقد�ض وقا�صيها جمري �لدين �لعليمي �حلنبلي مد�ر�ض �لقد�ض يف 

�صنة 900هـ، فبلغت ما يزيد على �خلم�صني ياأتي على ر�أ�صها �ملدر�صة �ل�صالحية و�لتنكزية 

و�الأ�رشفية، �أما �لرحالة �لرتكي �أوليا جلبي �لذي ز�ر �لقد�ض �صنة 1081هـ/1671م فذكر 

.
17ً

�أنه وجد �أربعني مدر�صة، وع�رش دور للقر�آن �لكرمي، و�صبع دور للحديث، و18 �صبيال

خمتلف  من  �لطلبة  من  كبرية  ل�رشيحة  خدماتها  �لتعليمية  �لقد�ض  �أوقاف  قدمت  لقد 

�أرجاء �ملعمورة، من �ملغرب حتى �ل�صند ومن �صمرقند �إىل م�رش، ف�صالً عن بلد�ن �أوروبا 

�ملختلفة فكانت بحق عاملية يف �أهد�فها �إن�صانية يف خدماتها.

�لقـانوين  �صليمـان  �ل�صلطـان  �أوقفته زوجة  �لذي  �صلطان  تكية خا�صكي  ولعل وقف 

على  و�لقد�ض  �لعموم  على  فل�صطني  يف  �خلريية  �الأوقاف  �أهم  من  959هـ/1551م  �صنة 

�لطعام  منه  يوزع  مطبخ  على  ت�صتمل  كانت  حيث  �لعلم،  طلبة  دعمت  �لتي  �خل�صو�ض، 

من  �صناجق  خم�صة  يف  �لتكية  �أوقاف  �نت�رشت  وقد  ومدر�صة،  ورباط  م�صجد  وعلى 

، فكانت 
18

بالد �ل�صام، وبلغ عدد �لقرى و�ملز�رع �ملوقوفة على �لتكية 34 قرية ومزرعة

موؤ�ص�صة �جتماعية متكاملة تقدم �لطعام و�ملاأوى و�لتعليم.

ج. ظاهرة الهتمام بتعليم الأيتام يف مدينة القد�س:

تخ�ص�ض  فكانت  �لقد�ض،  يف  �الأيتام  برعاية  �خلا�صة  و�لدور  �ملد�ر�ض  �نت�رشت 

مرتبات �صهرية لالأيتام يف �ملد�ر�ض �الإ�صالمية �لوقفية ف�صالً عن �لك�صوة، كما هو �حلال 

15 درهماً �صهرياً يف �صنة  �لتي كان يتقا�صى فيها �لطالب  �لبا�صطية لالأيتام  يف �ملدر�صة 

.
19

834هـ/1430م، وكان يمُعطى �ليتيم يف عيد �لفطر ثالثني درهماً بدل ك�صوة
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ومن �ملد�ر�ض �لتي قدمت خدمات جليلة لالأيتام؛ �ملدر�صة �لتنزيقية �لتي بناها نائب 

حاكم �صورية �صنة 728هـ/ 1328م، �إذ �حتوت على �أربع قاعات للمحا�رش�ت و�ل�صالة، 

ف�صالً عن خانقاه لـ 12 مت�صوفاً، ومدر�صة لالأيتام، ومن ثم كانت �لدر��صة و�ل�صلو�ت 

و�ملد�ئح �ل�صوفية و�أعمال �لب متار�ض من حتت �صقف و�حد، كما ��صتهرت يف �لقد�ض د�ر 

.
20

�الأيتام �الإ�صالمية �لتي ما تز�ل قائمة حتى �ليوم

ومل تقت�رش رعاية �الأيتام على �أوقاف �مل�صلمني بل تعدتها �إىل خمتلف �لطو�ئف �لدينية، 

كثرية  خدمات  �أدت  وقد  للبنات،  خا�صاً  ميتماً  قومي” �الأملانية  “طالثيا  مدر�صة  فكانت 

ل�صكان فل�صطني. كما قامت “كلية �صميدت” للبنات و�لتي تاأ�ص�صت �صنة 1304هـ/1886م 

 German Catholic Society من قبل �جلمعية �الأملانية �لكاثوليكية لالأر��صي �ملقد�صة

of the Holy Land، وغايتها تعليم �لبنات �لعربيات وتدريبهن على �ل�صوؤون �ملنزلية 

 450 يتجاوز  1365هـ/1945م  �صنة  �لطالبات  عدد  وكان  �لعايل،  �لثانوي  م�صتوى  حتى 

طالبة تعي�ض حو�يل �صبعني طالبة منهن يف �لق�صم �لد�خلي.

 Johann �لق�ض يوحنا لودفيغ �صنللر  �أقامها  �لتي  �ل�صورية  �الأيتام  د�ر  �أي�صاً  وهناك 

Ludwig Schneller بتاريخ 1860/11/11 �عتماد�ً على �مل�صاعد�ت �لتي كانت تاأتي �إليها 

�ل�صناعات  بتعليم  ��صتهرت  �الأيتام، وقد  و�لفتيات  �لفتيان  �أملانيا، وكان طالبها من  من 

.
21 

كالنجارة و�حلد�دة و�خلياطة و�لطباعة، و�صنع �خلزف و�صغل �الأحذية

د. الهتمام بالعلماء: 

وكانو�  �إليهم،  يفدون  �لذين  �لعلماء  على  باأمو�لهم  يبخلون  ال  �لقد�ض  �أهايل  كان 

�لدين  جمري  روى  فقد  �ملالية،  �جلو�ئز  منحهم  خالل  من  �لتدري�ض  على  ي�صجعونهم 

289هـ/902م،  ت  �لدمياطي  �صهل  بن  بكر  �لعالمة  �أن  �جلليل،  �الأن�ض  كتابه  يف  �حلنبلي 

لهم  روى  حتى  دينار  �ألف  له  فجمعو�  �ملقد�ض،  بيت  �إىل  قدم  �ملعروف  و�ملف�رش  �ملحدث 

�لتف�صري.

هـ. الرتكيز على جودة التعليم: 

يف  كبرية  �أعد�د�ً  تقبل  ال  �لقد�ض  مد�ر�ض  كانت  �لتعليم  جودة  على  �ملحافظة  �أجل  من 

�صفوفها، الإتاحة �لفر�صة لتو��صل �لطالب مع مدر�صه، ناهيك عن �أن �ملد�ر�ض يف �لقد�ض 

�لغالب ال يزيد عدد  �لد�ر�صني ليتفرغو� للتح�صيل، ففي  كانت تتكفل بكل نفقات �لطلبة 

طالباً.   25-15 بني  عددهم  يرت�وح  �ملتو�صط  ويف  �صبعني  عن  �لو�حدة  �ملدر�صة  يف  �لطلبة 
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طالباً،  �صبعني  خم�ص�صات  �الأ�رشفية  �ملدر�صة  وقفية  ت�صمنت  �ملثال  �صبيل  فعلى 

�لتنكزية  �حلديث  ود�ر  طالباً،   15 و�لتنكزية  طالباً.   25 فيها  كان  �ملعظمية  و�ملدر�صة 

.
22

20 طالباً، و�لطازية 17 طالباً وكل ذلك يف �صنة 984هـ

�إىل ن�صف  باالإ�صافة  7.5-45 درهماً  �ل�صهرية ما بني  �لطلبة  وكانت ترت�وح مرتبات 

ثالث  �إىل  �لطلبة  مرتبات  �لتنكزية  �ملدر�صة  ق�صمت  �ملثال:  �صبيل  فعلى  �خلبز،  من  رطل 

ون�صف رطل  �صهرياً  20 درهماً  فيمنح  �لدر��صة  �ملتقدمني يف  للطلبة  �الأوىل  �لفئة  فئات: 

يومياً،  خبز  رطل  ون�صف  �صهرياً  درهماً   15 فيمنح  �ملتو�صط  �لطالب  �أما  يومياً،  خبز 

.
23ً

ويعطى للطالب �ملبتدئ ع�رشة در�هم �صهرياً ون�صف رطل خبز يوميا

�أما �ملدر�صة �الأ�رشفية فكانت متنح طالبها 45 درهماً �صهرياً، يف حني كانت �ملدر�صة 

طالبها  متنح  كانت  و�حل�صنية  �صهرياً،  درهماً   7.5 طالبها  متنح  )�ملو�صلية(  �ل�صالمية 

تفاوت  فاإن  يومياً. وكما هو معلوم  �إىل ربع رطل خبز  باالإ�صافة  ع�رشة در�هم �صهرياً 

مرتبات �لطالب يتفاوت بتفاوت �الأوقاف �ملوقفة على تلك �ملد�ر�ض وما تدره من ربح، 

.
24

فكلما ز�دت �الأوقاف �ملخ�ص�صة ملدر�صة من �ملد�ر�ض ز�دت رو�تب طالبها

وقد ��صرتطت �ملدر�صة �لتنكزية باأن تكون مدة �لدر��صة فيها �أربع �صنو�ت كما جاء يف 

، �إال �أن �لغالب �أن مدة �لدر��صة تطول �أو تق�رش يف معظم �ملد�ر�ض ح�صب هدف 
25

وقفيتها

لهذ�  �ملخ�ص�ض  �ملنهاج  من  باالنتهاء  مرتبطة  فهي  فيها،  �ملقيم  �أو  للقد�ض  �لو�فد  �لطالب 

�لفن �أو ذ�ك.

�لعملية  �أركان  من  مهماً  ركناً  يثل  �ملدر�ض  �إكر�م  باأن  �لقد�ض  مد�ر�ض  �أدركت  لقد 

و�الأمر�ء  �ل�صالطني  جند  لذ�  �لتعليم،  خمرجات  جتويد  �أ�ص�ض  من  و�أ�صا�صاً  �لرتبوية 

يحر�صون على �ختيار كبار �لعلماء وم�صاهري �لفقهاء لتويل مهام �لتدري�ض، ويف �لوقت 

نف�صه كانو� يخ�ص�صون لهم رو�تب تكفل لهم �لعي�ض بكر�مة. �إال �أن �ملالحظ �أن رو�تب 

�ملد�ر�ض  ففي  �ملدر�صة،  وقفية  وغنى  �ملدر�ض،  مكانة  ح�صب  تتفاوت  كانت  �ملدر�صني 

�لكبى كانت �لرو�تب جمزية. فناظر �ملدر�صة �الأ�رشفية على �صبيل �ملثال كان يتقا�صى 

600 درهم �صهرياً، وكان �صيخها يتقا�صى 510 در�هم يف �لقرن �لتا�صع �لهجري، يف حني 

�إىل جانب ثمُلمُثَي رطٍل من �خلبز  60 درهماً ف�صياً  كان ر�تب �ملدر�ض يف �ملدر�صة �لتنكزية 

يومياً، ويف �صنة 837هـ كان ر�تب ناظر �ملدر�صة �حل�صنية مئة درهم يف �ل�صهر ورطل خبز 

.
26

يومياً ورطل ون�صف من �لدب�ض كل �صهر
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و. دور املوؤ�ش�شات الثقافية يف احلفاظ على الهوية العربية الإ�شالمية: 

�لعربية  �لهوية  على  �حلفاظ  يف  مهماً  دور�ً  لعبت  �ملقد�صية  �لثقافية  �ملوؤ�ص�صات  �إن 

�الإ�صالمية، حيث كانت قلعة �صماء يف وجه حماولة �ل�صليبيني م�صخ وجهها �حل�صاري 

�إبان �حلروب �ل�صليبية، فحافظت على تدري�ض �لعلوم �لعربية فحفظت �للغة و�لدين.

ز. التنظيم يف املوؤ�ش�شات التعليمية:

�إن �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض كانت غاية يف �لتنظيم، ولقد كانت مد�ر�ض �لقد�ض على 

وعي تام باأهمية �خلدمات �مل�صاندة للعملية �لتعليمية فكان هناك، �إىل جانب نظار �ملد�ر�ض 

وبو�بون،  باة  وجمُ وَكتَبَة،  مكتبة(  )�أمناء  وَخَزَنة  )معيدون(،  تدري�ض  نو�ب  و�ملدر�صني، 

وفر��صون، وكتاب ملر�قبة �حل�صور و�لغياب، وموؤدبو �أيتام، ويف بع�ض �الأحيان كان عدد 

�أوليا جلبي  �لرتكي  �لرحالة  �لطلبة. فقد ذكر  �لتعليمية يفوق عدد  �ملوؤ�ص�صة  �ملوظفني يف 

�إمام وو�عظ يعملون يف �حلرم و�ملد�ر�ض �ملجاورة، وكان هناك خم�صون   800 �أن هناك 

موؤذناً، وعدد كبري من مرتلي �لقر�آن �لكرمي وكلهم يتقا�صون مرتبات، �إىل جانب وجود 

.
27

�إمام وموؤذن الإقامة �ل�صلو�ت �خلم�صة يف كل مدر�صة

الإقامتهم  د�ئماً  مقر�ً  لتكون  و�ملدر�صني  للطلبة  م�صاكن  �لقد�ض  مبد�ر�ض  �أحلقت  وقد 

يف  �لكتب  �أمهات  �حتوت  كتب  خز�نة  �ملد�ر�ض  معظم  �صمت  كما  در��صتهم،  ينهو�  حتى 

.
28

خمتلف �لفنون

ح. اخلدمات التعليمية:

كانت �خلدمات �لتعليمية يف �لقد�ض ترتكز يف �مل�صجد �الأق�صى وم�صجد قبة �ل�صخرة 

و�مل�صاجد �ل�صغرية �الأخرى، ثّم �ملد�ر�ض و�خلو�نق و�لزو�يا، ثّم �لكتاتيب، ثّم يف توفري 

�لكتب و�ملكتبات.

ط. جمانية التعليم:

�إن جميع �ملد�ر�ض يف مدينة �لقد�ض كانت جمانية ومفتوحة للجميع بغ�ض �لنظر عن 

�للون �أو �جلن�ض �أو �ملذهب.

ي. طبيعة املوؤ�ش�شات التعليمية:

�إن�صاين مرهف حتر�ض على تهذيب م�صاعر طالبها  لقد كانت موؤ�ص�صات ذ�ت ح�ض 

من خالل �حتكاك طالبها باالأيتام �لذين كانو� يدر�صون بكتاتيب ملحقة ببع�ض �ملد�ر�ض 

و�مل�صاجد.
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بع�ض  بجو�ر  ين�صاأ  كان  �لطلبة  نفو�ض  يف  باحليو�ن  �لرفق  ف�صيلة  غر�ض  �أجل  ومن 

.
29ً

�ملد�ر�ض حو�ض �صبيل ترده �لدو�ب، و�صقاية ي�رشب منها �لنا�ض �أي�صا

ك. التعاي�س يف املوؤ�ش�شات التعليمية:

�إن �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض �إبان �حلكم �الإ�صالمي متثل جتربة فريدة للتثاقف 

بني �الأجنا�ض و�لتعاي�ض بني �الأديان على �مل�صتويني �ملحلي و�لعاملي.

3. من خمرجات موؤ�ش�شات القد�س التعليمية:

تخريج �الآالف من �لعلماء �لذين تركو� ب�صمات و��صحة يف م�صرية �الأمة �لثقافية،  �أ. 

فقد ذكر �الأ�صتاذ م�صطفى �لدباغ يف مو�صوعته “بالدنا فل�صطني” جمموعة كبرية 

يف  �الأثر  “خال�صة  كتاب  �أمثال  �الأخرى  �لرت�جم  كتب  بهم  �حتفت  وكذلك  منهم، 

�لقرن  �أعيان  يف  �لدرر  “�صلك  وكتاب  �ملحبي،  ع�رش” ملحمد  �حلادي  �لقرن  �أعيان 

وعلى  �لقد�ض،  موؤرخو  ذكره  ملا  باالإ�صافة  �ملر�دي،  خليل  ملحمد  ع�رش”  �لثاين 

ر�أ�صهم جمري �لدين �حلنبلي.

�الأمة، من  �أبناء  تاألق �جلو�نب �خلرية و�الإن�صانية يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  �أبرزت  ب. 

خالل هذ� �لكم �لهائل من �الأوقاف �لتي خ�ص�صت لالإنفاق عليها من قبل �أهل �خلري 

من �لرجال و�لن�صاء، ومن �لعرب وغري �لعرب، ومن �خللفاء و�ل�صالطني و�لوالة 

وقادة �جلند و�حلكام و�الإد�ريني و�لعلماء.

لقد �صملت �الأوقاف برعايتها كل �رش�ئح �لطالب و�لعلماء �الآتني لهذه �ملوؤ�ص�صات، 

�إىل جانب رعاية �الأيتام و�أبناء �ل�صبيل و�لغرباء، وحتى �حليو�نات �لتي ي�صتخدمها 

�لطلبة و�لعلماء وزو�ر �لقد�ض. فقد كان يف مدينة �لقد�ض 240 حمر�باً و28 �صبيالً 

ز�وية  و70  وكتّاب،  وم�صجد  مبدر�صة  ملحقة  مكتبة   170 من  و�أكرث  خاناً  و16 

.
30

�صوفية كلها كانت تقوم على تلك �الأوقاف

قدمت مد�ر�ض �لقد�ض مناذج لعلماء مبدعني يف �لتدري�ض و�الإنتاج �لعلمي، فمنهم  ج. 

�لنا�رشية  �ملدر�صة  يف  در�ض  �لذي  �لغز�يل،  حامد  �أبو  �الإمام  �ملثال  �صبيل  على 

حيث  بالغز�لية،  بعد  فيما  عرفت  و�لتي  �ل�رشيف  �حلرم  �أبو�ب  من  �لرحمة  بباب 

�ألقاها  �لتي  حما�رش�ته  وهي  �لعقائد،  قو�عد  يف  �لقد�صية  �لر�صالة  �لغز�يل  كتب 

)�صيخ  �لدين  عفيف  جماعة،  �بن  �أي�صاً  �لعلماء  ومن  �ملدر�صة.  تلك  يف  طالبه  على 

�ملدر�ض  /1593م  1001هـ ت  �لعجمي  �لدين  جمال  و�لقد�صي،  �ل�صالحية(، 
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1055هـ/1645م  بد�ر �حلديث، وولده حممد جمال �لدين بن حممد �لعجمي ت 

�لدين  جنم  �صالح  بن  طه  �ملقد�صي،  و�لديري  �لعثمانية،  �ملدر�صة  يف  �ملدر�ض 

�ملقد�صي،  و�ل�رشوري  �لفار�صية،  �ملدر�صة  يف  در�ض  �لذي  /1676م  1087هـ ت 

�أما  و�ملاأمونية،  �لتنكزية  باملدر�صة  �ملدر�ض  1089هـ/1678م  ت  حافظ  بن  حممد 

1171هـ/1758م فقد �خت�ض كما يدل ��صمه بامليقات يف �مل�صجد  �ملوقت، �أحمد ت 

�لقد�صي،  �للطف  �أبو  وتوىل  �الأف�صلية،  �ملدر�صة  يف  تدري�صه  جانب  �إىل  �الأق�صى، 

�ل�صيد عبد �لرحيم ت 1104هـ/1693م رئا�صة علماء �لقد�ض و�لتدري�ض يف �ملدر�صة 

�لذي  �مل�صهور  �ملوؤرخ  �بن  600هـ/1204م  ت  ع�صاكر  بن  �لدين  وبهاء  �لعثمانية، 

.
31

�ألقى مادة كتابه �الأن�ض يف ف�صائل �لقد�ض على طالبه يف مد�ر�ض �لقد�ض

�أ�صهم علماء �لقد�ض �إ�صهاماً فاعالً يف �لتنمية �الإد�رية و�لعلمية، فتولو� �لوظائف يف  د. 

�خلالدي  مو�صى  �ل�صيد  توىل  �ملثال  �صبيل  فعلى  �الإ�صالمية،  �لدولة  �أنحاء  خمتلف 

يف  تويف  �لذي  �ل�صافعية  مفتي  �ل�صعود  �أبو  و�ل�صيخ  �الأنا�صول،  ع�صكر  ق�صاء 

ذهبو�  �لقد�ض  علماء  من  كبري  عدد  وهناك  1228هـ/1813م،  �صنة  �إ�صطنبول 

للتدري�ض يف �إ�صطنبول وبور�صة وقونية و�أدرنة، وتولو� �لق�صاء يف �أماكن بعيدة 

.
32

مثل �صوفية و�لبو�صنة وغريها �إبان �حلكم �لعثماين

يف  �لقد�ض  مد�ر�ض  من  و�لعزة  �لعلم  ت�رشبو�  ممن  و�أبناوؤها  �لقد�ض  علماء  �أ�صهم  هـ. 

�ملن�صور  �لذي كتب  �ل�صخ�ض  �ملثال  �ال�صتعمار، فعلى �صبيل  باأخطار  �الأمة  تنوير 

�لفرن�صيني  �أذ�عته �حلكومة �لعثمانية يف جنوب �صورية الإثارة �ل�صغب �صّد  �لذي 

�ل�صيخ  �أما   ،
33

�الأنا�صول ع�صكر  قا�صي  1247هـ  ت  �خلالدي  مو�صى  �ل�صيد  هو 

�لديار  يف  ع�رشه  فريد  �الآن  هو  �جلبتي:  عنه  قال  �لذي  1220هـ  ت  بدير  حممد 

�لقد�صية يبدي ويعيد ويدر�ض ويفيد، هو �لذي كتب ق�صيدة تقع يف 157 بيتاً تهجو 

.
34

�لفرن�صيني وقائدهم، ومتدح و�يل عكا �أحمد با�صا �جلز�ر

�الأمة  �أبناء  من  �إدر�كاً  �مل�صاجد  من  �لكثري  بناء  مّت  فقد  بامل�صاجد،  �لقد�ض  حت�صني  و. 

حياة  يف  مكانتها  و�إبر�ز  عروبتها  وتاأكيد  �لقد�ض  هوية  حت�صني  يف  �مل�صجد  لدور 

�أبرز تلك �مل�صاجد: �مل�صجد �الأق�صى، وم�صجد قبة �ل�صخرة، وجامع  �الأمة، ومن 

قبة مو�صى، وجامع �ملغاربة، وجامع كر�صي �صليمان، وجامع د�ر �الأمام، وجامع 

�لعمري،  و�جلامع  قنمب،  وجامع  �لقلعة،  وجامع  �خلانقاه،  وجامع  �لزيت،  خان 

�ل�صيخ  وجامع  �الأرمن،  حارة  وجامع  ح�صن،  بني  وجامع  �ليعقوبي،  و�جلامع 
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�لن�صارى،  �ل�صلطان، وجامع حارة  �ل�رشيف، وجامع خان  �لب�ق  لولو، وجامع 

وجامع �لباز�ر، وجامع �لز�وية �لنق�صبندية، وجامع باب �لغو�منة، وجامع حارة 

�ليهود �لكبري، وغريها، وهذه �جلو�مع كلها تقع د�خل �صو�ر �ملدينة �ملقد�صة، �أما 

�جلو�مع �لتي تقع خارج �ل�صور فمنها: �جلامع �مل�صعودي، وجامع �ل�صيخ جر�ح، 

.
35

وجامع و�دي �جلوز، وجامع حجازي، وجامع عكا�صة، وجامع �ملطحنة

�زدهار �ملكتبات وجتارة �لكتب، حيث وجد يف �لقد�ض يف �حلقب �الإ�صالمية �ملتعاقبة  ز. 

�أكرث من 170 مكتبة ملحقة مب�صجد �أو مدر�صة �أو ز�وية �أو كتّاب ت�صتمل على �آالف 

.
36

�لكتب

�لعماد  و�الأديب  �ملوؤرخ  ذلك  لنا  ويوؤكد  �ملثقفني،  عدد  وتز�يد  �لثقافة  �زدهار  ح. 

�الأ�صفهاين حني و�صف �لقد�ض يف �لع�رش �الأيوبي بقوله: “فما ترى فيها �إال قارئاً 

حلكم  وذ�كر�ً  م�صاألة...  يف  ومتكلماً  �ل�صحيح  للكتاب  ور�وياً  �لف�صيح  بالل�صان 

هذ�  بن�صيد...” و�أكد  نا�صد�ً  �أو  نحوي...  ومعنى  لغوي  لفظ  عن  و�صائالً  مذهبي 

.
37

�ملعنى �أي�صاً �لرحالة �مل�صهور �بن بطوطة

تعّد �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �ليوم، ممثلة مبد�ر�صها �لعربية مبختلف �أطيافها، قلعة  ط. 

خمططات  �أمام  منيعاً  �صد�ً  وتقف  �لقد�ض،  عروبة  عن  تذب  �لتي  �الأوىل  �ملقاومة 

�ل�صهاينة لتهويد �الإن�صان و�الأر�ض يف ظّل �صمت عاملي وعربي و�إ�صالمي جعل 

بدوي �جلبل ي�رشخ قائالً: 

رق �حلديد وما رقو� لبلو�نا                  يا �صامر �حلي هل �أ�صجتك �صكو�نا 

ثانيًا: واقع املوؤ�ش�شات التعليمية يف القد�س:

�إن �لو�قع �ملاأ�صاوي �لذي تعاين منه �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�لثقافية يف �لقد�ض �ليوم، وما 

تو�جهه من عمليات ممنهجة وخطط مدرو�صة ل�صل فعالياتها، و�إلغاء دورها �حل�صاري 

و�لوطني يف تعزيز �لهوية، وحت�صني �لذ�ت �لفل�صطينية من �الخرت�ق �ل�صهيوين، يذكرنا 

�جلز�ئر،  يف  �ال�صتيطاين  �لفرن�صي  و�ال�صتعمار  �إفريقيا،  جنوب  يف  �لعن�رشي  بالتمييز 

ومبا قامت به �لنازية و�لفا�صية و�لبل�صفية من �أعمال وح�صية ��صتهدفت �الإن�صان و�ملكان 

�لكونية،  �حلروب  و�لعن�رشيات  �الأيديولوجيات  تلك  �أ�صعلت  حيث  �لثقافية،  و�لهوية 

�ل�صعوب،  �إر�دة  �أمام  جميعاً  هزمت  �ملطاف  نهاية  يف  �أنها  �إال  �ملاليني  و�رشدت  وقتلت 
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و�صقطت �لر�يات �لعن�رشية و�الإقليمية �لقائمة على �إلغاء �خل�صو�صية �لثقافية و�لهوية 

�لوطنية لل�صعوب.

�أما جتربة �لغرب مع �لهنود �حلمر يف �أمريكا �ل�صمالية، وما قام به �ل�رشب يف �لبو�صنة 

و�لهر�صك، و�خلمري �حلمر يف فيتنام فتمثل �صفحات �صود�ء يف �صفر �لتاريخ، ومعلماً من 

معامل ظلم �الإن�صان الأخيه �الإن�صان، �إال �أن �لنموذج �الأقرب الأمنوذج �ل�صهاينة يف فل�صطني 

هو �أمنوذج حماكم �لتفتي�ض �الإ�صبانية �لتي ظهرت بعد طرد �مل�صلمني من �الأندل�ض �صنة 

1492، �إذ تظهر �ملقاربة بني �لتجربتني بجالء يف �الآليات و�الأدو�ت و�الأ�صاليب و�الأهد�ف، 

فكلتاهما قامتا على مبد�أ �ال�صتئ�صال و�الإلغاء و�لطرد و�الإحالل، وعمل كل ما بالو�صع 

مل�صخ �لهوية و�لثقافة للخ�صم من خالل �صّن �لقو�نني و�لت�رشيعات خلدمة تلك �الأهد�ف. 

و�صادرت  و�أحرقت  �الإن�صان،  وقتلت  وطردت  �الأر�ض،  �لتفتي�ض  حماكم  �صادرت  فقد 

�ل�رش�ئب  وفر�صت  و�الأوقاف،  و�ملنازل  �مل�صاجد  على  و��صتولت  و�ملكتبات،  �لكتب 

�لباهظة على من بقي من �مل�صلمني، وحرمت �لتخاطب باللغة �لعربية، وممار�صة �ل�صعائر 

لتتم تربيتهم على  �أمهاتهم  �الأطفال من  �الإ�صالمية، ونزعت  �ملالب�ض  �الإ�صالمية، ولب�ض 

حماربة  من  جعلت  �لتي  �لظاملة  �لتفتي�ض  حماكم  قر�ر�ت  ظّل  يف  ذلك  وكل  دينهم،  غري 

 .
38

�لثقافة �لعربية و�الإ�صالمية هدفاً �صامياً من �أهد�فها

على  و�لقد�ض  فل�صطني  يف  �أعيننا  باأم  �ليوم  نر�ه  �الأندل�ض  يف  باالأم�ض  حدث  ما  هذ� 

وجه �خل�صو�ض، فقد بذلت �حلكومة �ل�صهيونية وما ز�لت تبذل كل ما بو�صعها مل�صخ 

�لهوية �لفل�صطينية وت�صويه �لثقافة �لعربية و�الإ�صالمية يف فل�صطني و�لقد�ض على وجه 

�خل�صو�ض، وحماولة �جتثاث ما هو مقد�ض، وتذويب �لهوية و�إلغاء �خل�صو�صية لهذه 

�ملدينة �ل�صابرة.

�ملدينة  تهويد  على  عاملي  بتو�طوؤ  ي�صي  �لقد�ض  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  و�قع  �إن 

�ملقد�صة... و�قع يف�صح تخاذل �لقوى �لكبى على ن�رشة �حلق وم�صاعدة �ل�صعفاء... 

و�قع يظهر مترد �ل�صهاينة على كل �لقيم و�الأعر�ف و�ملو�ثيق �لدولية �لتي ن�صت على 

�حل�صارية  بثو�بته  �مل�صا�ض  وعدم  �ملغلوب،  وثقافة  وح�صارة  لهوية  �لغالب  �حرت�م 

�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  و�قع  ي�صخ�ض  �أن  للباحث  ويكن  و�لرتبوية.  �لدينية  وثقافته 

�ملعلمني،  �أو�صاع  �لتحتية،  وبنيتها  �ملدر�صية  �ملباين  �الآتية:  �لنقاط  خالل  من  و�لثقافية 

�أو�صاع �لطلبة، م�رشوع تهويد �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض، تهويد �ملتاحف و�ملكتبات 

و�ملر�كز �لثقافية.
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1. املباين املدر�شية:

فيها  يدر�ض  مدر�صة،   147 �لقد�ض  مد�ر�ض  عدد  يبلغ   2009/2008 �إح�صاء  ح�صب 

.
39

87,908 طالباً وطالبة، ويقوم بتدري�صهم 4,008 معلماً ومعلمة

�أما من �لناحية �الإد�رية و�لرتبوية فت�رشف على مد�ر�ض �لقد�ض �أربع جهات خمتلفة 

هي: مديرية �لرتبية و�لتعليم �لفل�صطينية، ووكالة �الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني 

 United Nations Relief and Works )�الأونرو�(  �الأدنى   �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني 

و�لتعليم   ،Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

�خلا�ض، و�لبلدية و�ملعارف �الإ�رش�ئيلية، مما يحد �لقدرة على و�صع خطة ��صرت�تيجية 

لتطوير �لتعليم وقيا�ض خمرجاته ور�صد نقاط �لقوة و�ل�صعف فيه، ولعل �جلدول �الآتي 

من  جهة  كل  وح�صة  عليها  �مل�رشفة  �الأربعة  �جلهات  بني  �ملد�ر�ض  تلك  توزيع  يو�صح 

�لطلبة و�ملدر�صني.

جدول 6/1: توزيع الطلبة وال�شعب واملعلمني يف مدار�س القد�س بح�شب اجلهة 

امل�رصفة للعام الدرا�شي 402009/2008

ال�شلطة امل�رصفة
عدد 

املدار�س

عدد 

ال�شعب

الن�شبة 

املئوية 

لل�شعب 

الدرا�شية

عدد الطلبة

الن�شبة 

املئوية 

للطلبة

عدد 

املعلمني

الن�شبة 

املئوية 

لعدد 

املعلمني

الن�شبة 

معلم/

طالب

املدار�س احلكومية 

)الأوقاف(
38473%19.512,136%13.8732%18.316.6/1

املدار�س التي ت�رصف 

عليها بلدية القد�س 

واملعارف الإ�رصائيلية

*501,094%45**52,580%59.81700%42.430.9/1

املدار�س اخلا�شة 

والأهلية
51762%31.419,748%22.51,429%35.713.8/1

مدار�س وكالة غوث 

الالجئني
8101%4.23,444%3.9147%3.723.4/1

10021.9/1%1004,008%10087,908%1472,430املجموع العام

3,818 طالباً يدر�صون يف 8 مد�ر�ض. عددهم  يبلغ   ي�صمل هذ� �لرقم طلبة مد�ر�ض �ملقاوالت “�صخنني” و�لذين 
*

 ي�صمل هذ� �لرقم طلبة مد�ر�ض �ملقاوالت “�صخنني”، كما تعود �أرقام �أعد�د �لطالب يف مد�ر�ض �لبلدية �إىل �لعام 
**

�لدر��صي 2008/2007، كون �لبلدية تن�رش �الأرقام �خلا�صة بها متاأخرة �صنة كاملة عن بقية �جلهات.
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2. و�شع الأبنية والغرف ال�شفية:

تفيد �لتقارير �لهند�صية باأن معظم �الأبنية �ملدر�صية قائمة يف بنايات قدية ال تتو�فر 

و�ل�صيانة  �لرتميم  �إىل  تفتقر  غالبيتها  و�أن  �لتعليمية،  �ملر�فق  �أو  �ل�صحية  �ل�رشوط  فيها 

�لبلدة  يف  �ملوجودة  تلك  خا�صة  كبرية،  باأعد�د  �لطلبة  ال�صتيعاب  موؤهلة  وغري  �لدورية، 

�لقدية. 

�أن عدد�ً ال باأ�ض به من تلك �ملد�ر�ض م�صتاأجرة يف بيوت ال ت�صلح باأن  ومن �ملالحظ 

تكون مد�ر�ض، فهي تفتقر �إىل �ملر�فق �لتعليمية �ملنا�صبة، كاملكتبات و�ملختب�ت و�صاحات 

وبالتايل  �صكنية،  كغرف  �أ�صالً  م�صممة  الأنها  �ل�صحية؛  و�ملر�فق  و�ملظالت  �ال�صطفاف 

ال تتو�فر فيها �ل�رشوط �لرتبوية �ملطلوبة. ناهيك عن �الإيجار�ت �ل�صنوية �لتي تزيد عن 

800 �ألف دوالر �أمريكي، �لتي يتوجب على تلك �ملد�ر�ض دفعها؛ مما يثقل كاهلها ويجعلها 

عاجزة عن تقدمي خدمات مميزة للطلبة.

�أن �لكثافة �ل�صفية يف مد�ر�ض �لقد�ض عالية جد�ً فن�صيب  كما تفيد �لتقارير �لرتبوية 

 ً
�لطالب يبلغ 0.5-0.9 مرت�ً مربعاً بينما �لن�صبة �لعاملية ترت�وح بني 1.25-1.5 مرت�ً مربعا

بيئة  توفر  وعدم  �لدر��صية  �لف�صول  يف  �لطلبة  �زدحام  �إىل  يوؤدي  مما  �لو�حد،  للطالب 

تعليمية جيدة.

�إن مد�ر�ض �لقد�ض باعرت�ف �ملعارف �الإ�رش�ئيلية بحاجة �إىل 1,900 غرفة �صفية حتى 

�ملنازل ال�صتيعاب  ��صتئجار  �لقد�ض يف  �لتحدي تو�صعت مد�ر�ض  2010، و�أمام هذ�  �صنة 

�لفرتتني  نظام  على  تعمل  �لتي  �ملد�ر�ض  ن�صبة  من  وز�دت  للطلبة،  �لطبيعية  �لزيادة 

)�ل�صباحية و�مل�صائية(، وكل ذلك على ح�صاب نوعية �لتعليم.

لقد حاولت مد�ر�ض �لقد�ض �ال�صتغاثة باملجتمع �لدويل مل�صاعدتها يف �أد�ء ر�صالتها من 

خالل ترميم �ملد�ر�ض �لقدية، و��صتئجار مد�ر�ض جديدة، فهرعت �لعديد من �ملوؤ�ص�صات 

دِّم ال يتنا�صب مع حجم �لتحدي، فعلى �صبيل  �لدولية و�لعربية ملد يد �لعون �إال �أن �لذي قمُ

لتطوير  �لفل�صطيني  �ملركز  قبل  من  �لقد�ض  مد�ر�ض  ترميم  على  �أنفق  ما  جمموع  �ملثال 

�مل�صاريع �ل�صغرية Palestinian Center for Microprojects Development، �لذي 

تاأ�ص�ض �صنة 1995 بتمويل من �الحتاد �الأوروبي European Union (EU)، ال يتجاوز 

.
41

464.9 �ألف دوالر
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3. اأو�شاع املعلمني:

منهم   %18 نحو  يوجد  ومعلمة،  معلماً   4,008 �لقد�ض  مد�ر�ض  يف  �ملعلمني  عدد  يبلغ 

متدنية  برو�تب  لالأوقاف  �لتابعة  و�ملد�ر�ض  �حلكومية  �ملد�ر�ض  يف  يعملون   732 �أي 

عليها  ت�رشف  �لتي  و�ملد�ر�ض  �خلا�صة  �ملد�ر�ض  يف  يعملون  �لذين  زمالئهم  مع  مقارنة 

�صلطة �الحتالل، �الأمر �لذي و�صعهم �أمام حتدٍّ كبري بني ر�صالتهم �لوطنية وبني �صغط 

�لتي  تلك  �أو  �خلا�صة  �ملد�ر�ض  �إىل  منهم  �أعد�د  ت�رشب  �إىل  �أدى  مما  �ملعي�صية،  حاجاتهم 

تخ�صع الإ�رش�ف �الحتالل، وقد �نعك�ض �صلباً على �لو�قع �لرتبوي للمد�ر�ض �لوطنية.

�العتقال  هو  �صو�ء  حدٍّ  على  و�لطلبة  �ملدر�صني  يو�جه  �لذي  �الأكب  �لتحدي  ولعل 

�لتي يعتقل  �ملد�ر�ض  �لتعليمية يف  �لعملية  على  �أي�صاً  �صلبي  ب�صكل  ينعك�ض  و�لطرد، مما 

�لتي   The Daily Star �لد�يلي �صتار  �ملثال جريدة  مدر�صوها، وقد ن�رشت على �صبيل 

ت�صدر باللغة �الإجنليزية يف بريوت بتاريخ 1969/11/5 قائمة مطولة باأ�صماء �الأ�صخا�ض 

مبا�رشة  عالقة  له  من  منها  يهمنا  و�لذي  �لقد�ض،  من  �ليوم  ذلك  حتى  �أبعدو�  �لذين 

باملوؤ�ص�صات �لتعليمية، فمنهم على �صبيل �ملثال �ل�صيخ عبد �حلميد �ل�صائح رئي�ض حمكمة 

روحي  و�ل�صيد   ،1969/9/23 بالقد�ض  �الإ�صالمية  �لعلمية  �لهيئة  ورئي�ض  �ال�صتئناف 

و�ملعلمة   ،1968/11/25 جري�ض  حنا  �صليمان  و�ملعلم   ،1968/3/7 �لقد�ض  �أمني  �خلطيب 

. وقد �عتقل بعد ذلك مئات �ملدر�صني 
عبلة طه 1969/6/9، و�ملعلم خليل ح�صن 421969/6/9

�إبان �النتفا�صة �الأوىل و�لثانية.

4. اأو�شاع الطلبة:

2004، فقد  �إح�صاء �صنة  �لقد�ض من ثلث عدد �صكانها وفق  يقرتب عدد طلبة مدينة 

26.5% يف �صّن �لتعليم �الأ�صا�صي و4.5% يف �صّن �لتعليم  31.5%، منهم  بلغت ن�صبتهم 

معدل  من  �أقل  وهذ�   %74.3 �لعام  �لتعليم  يف  �ملقد�صيني  �لتحاق  معدل  ويبلغ  �لثانوي، 

�ل�صفة وغزة و�لبالغ 87.5%، �أما معدل �اللتحاق باملرحلة �لثانوية فهو 52.6% يف حني 

.
يبلغ بال�صفة وغزة 43%57

من  �لطلبة  ت�رشب  تز�يد  هو  �لقد�ض  يف  �لتعليم  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أخطر  من  �إن 

�ملد�ر�ض، وخا�صة يف �ملرحلة �الإلز�مية، ملا يرتتب على هذه �لظاهرة من م�صكالت �جتماعية 

كانحر�ف �الأحد�ث، وحرمان �الأطفال من فر�صة �لتعليم. لذ�، قامت مديرية �لتعليم بر�صد 

هذه �لظاهرة من خالل عدة در��صات على ت�رشب �لطلبة من �ملد�ر�ض �حلكومية و�خلا�صة 
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فقد  جناعتها،  �أثبتت  �لتي  �لالزمة  �لتد�بري  وو�صعت  �لالجئني،  غوث  وكالة  ومد�ر�ض 

�أظهرت �لدر��صة �أن ن�صبة �لت�رشب يف �ملرحلة �الأ�صا�صية كانت 10.63% يف �لعام �لدر��صي 

0.60% نتيجة لالإجر�ء�ت  �إىل   2004/2003 �لدر��صي  �لعام  1996/1995 و�نخف�صت يف 

�لوقائية و�لعالجية �لتي تقوم بها �لوز�رة للحد من هذه �لظاهرة، لغر�ض �إلز�مية �لتعليم، 

�لتعليم يف مد�ر�صها، وجتهيز �ملد�ر�ض باملختب�ت، وتعيني  و�لعمل على حت�صني نوعية 

�لتعليم كجزء من  �لقد�ض باأهمية  مر�صدين تربويني فيها، ف�صالً عن تز�يد وعي �صكان 

عملية �ملقاومة و�ملحافظة على �لهوية. �أما يف �ملرحلة �لثانوية فيالحظ �أن ن�صبة �لت�رشب 

قد ز�دت من 5.7 % يف �لعام �لدر��صي 2002/2001 لت�صل �إىل 8.2% يف �لعام �لدر��صي 

2006/2005، وهو ما يعك�ض تز�يد حالة �لقلق ب�صاأن م�صكلة �لت�رشب كلما تز�يد م�صتوى 

.
44

�لتعليم

وقد �أ�صارت �لدر��صات �أن 43.5% من جمموع �لطلبة �ملت�رشبني كان �صبب ت�رشبهم 

�لعو�مل �القت�صادية، و25.8% كان �صبب ت�رشبهم تدين �لقدرة �لدر��صية.

 �أما بالن�صبة لت�رشب �لفتيات فاإن �ل�صبب �لرئي�صي لت�رشبهن هو �لزو�ج �ملبكر و�خلطوبة 

تدين  فهو  �لثاين  �ل�صبب  �أما  �ملت�رشبات،  جمموع  من   %45.9 بلغت  �لفتيات  تلك  ون�صبة 

�مل�صتوى �لدر��صي بن�صبة 20%، و�ل�صبب �الأخري هو �لر�صوب �ملتكرر بن�صبة %11.8.

وهناك عامل غري مبا�رش يدفع �إىل ت�رشب �لطلبة من �لتعليم ب�صكل عام، وهو مبالغة 

�لدرجات،  من  معني  م�صتوى  ��صرت�طها  جانب  �إىل  ر�صومها  رفع  يف  �خلا�صة  �ملد�ر�ض 

فالطالب �لفقري و�لطالب �ملتو�صط يف �لتح�صيل ال يجد له مكاناً للدر��صة يف تلك �ملد�ر�ض، 

ويجد �صعوبة كبرية يف حت�صيل مقعد يف مد�ر�ض �الأوقاف �أو �ملد�ر�ض �حلكومية يف ظّل 

�لتز�حم �ل�صديد على �ملقاعد، لذ� ت�صري �الإح�صاء�ت باأنه يوجد �أكرث من ت�صعة �آالف طالب 

.
45

دون �أي �إطار تعليمي يف �لقد�ض

يالحظ من �ملعلومات �ملتوفرة حول معدالت �لت�رشب يف �لعام �لدر��صي 1998/1997 

�ملد�ر�ض  يف  منها  �أقل  �لقد�ض  يف  )�الأوقاف(  �حلكومية  �ملد�ر�ض  يف  �لت�رشب  معدالت  �أن 

للذكور  �لقد�ض  مد�ر�ض  يف  �لت�رشب  ن�صبة  تبلغ  حيث  �لوطن،  م�صتوى  على  �حلكومية 

2.6% للذكور و2.5% لالإناث  1%، يف حني تبلغ على م�صتوى �لوطن  2.03% و�الإناث 

عنها  �لقد�ض  مد�ر�ض  يف  تقل  حيث  �الأ�صا�صية،  �ملرحلة  يف  �حلال  كذلك  �ملرحلتني.  كال  يف 

على م�صتوى �لوطن، �إذ تبلغ يف مد�ر�ض �لقد�ض للذكور 1.93% و�الإناث 0.77%، بينما 
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تبلغ على م�صتوى �لوطن 2.4% للذكور و1.7% لالإناث. وتنخف�ض �أي�صاً هذه �لن�صبة يف 

�ملرحلة �لثانوية �إىل حو�يل �ل�صعف للذكور و�أكرث من ثالثة �أ�صعاف لالإناث باملقارنة مع 

�ملد�ر�ض �حلكومية على م�صتوى �لوطن. كما �أن �لت�رشب من �ملد�ر�ض �خلا�صة �أقل منه يف 

�ملد�ر�ض �حلكومية يف �لقد�ض، حيث �إن �لن�صبة يف �ملد�ر�ض �خلا�صة يف �ملرحلة �الأ�صا�صية 

 %0.3 للذكور  �لثانوية  �ملرحلة  يف  وتبلغ  لالإناث،  و%1.34  للذكور   %0.2 تتجاوز  ال 

 .
ولالإناث 46%1.7

ومما يزيد من معاناة طلبة �لقد�ض جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، �لذي ق�صم �ملدينة وعزل 

مد�خل  جميع  على  �لثابتة  �لع�صكرية  �حلو�جز  عن  ناهيك  عنها،  �صو�حيها  من  �لعديد 

�ل�صيخ  بلدة  �ملت�رشرة مبا�رشة باجلد�ر كاملد�ر�ض يف  �ملد�ر�ض  �إىل  باالإ�صافة  �ملدينة، هذ� 

�صعد، و�ملد�ر�ض يف بلدة �لزعيم �رشقي مدينة �لقد�ض، و�ملد�ر�ض يف خميم �صعفاط وعناتا، 

وكذلك مد�ر�ض �لر�م، و�صاحية �لبيد، �لتي ف�صلها �جلد�ر �لعن�رشي عن �ملدينة �ملقد�صة 

و�أعاق و�صول �لطلبة �إىل مد�ر�صهم �صو�ء د�خل �جلد�ر �أم خارجه، حيث يوجد 11 مدر�صة 

خارج �جلد�ر و27 مدر�صة د�خله من �ملد�ر�ض �لتابعة ملديرية �لرتبية، مما يوؤثر �صلباً على 

�مل�صرية �لتعليمية وي�صهم �إ�صهاماً فاعالً يف ت�رشب �لطلبة وتركهم ملد�ر�صهم.

�إن جر�ئم �الحتالل من قتل و�عتقال وطرد، وجرح وت�صويه، تخلف ور�ءها عدد�ً كبري�ً 

من �الأيتام، و�ملعاقني، و�أطفال دون معيل ودون رعاية تربوية، ودون مد�ر�ض حتت�صنهم 

وترعاهم �جتماعياً ونف�صياً. لذ�، ال يكن �إغفال هذه �ل�رشيحة من �لطلبة �ملعاقني ج�صدياً 

�أو حركياً �أو نف�صياً، �إذ تفتقر مدينة �لقد�ض ملثل هذه �ملد�ر�ض �ملوؤهلة خلدمة تلك �ل�رش�ئح، 

فاإذ� �أ�صيفت هذه �ل�رش�ئح �إىل �رشيحة �لطلبة غري �ملاأطرين يف �لتعليم يظهر �أمامنا حجم 

�لكارثة �الإن�صانية و�لثقافية يف فل�صطني على �لعموم و�لقد�ض على وجه �خل�صو�ض. 

5. م�رصوع تهويد املوؤ�ش�شات التعليمية والثقافية يف القد�س:

�أدرك قادة �حلركة �ل�صهيونية باأن �رش�عهم يف فل�صطني هو �رش�ع ديني ثقايف  لقد 

تهويد  قبل  �خل�صو�ض  وجه  على  و�لقد�ض  فل�صطني  تهويد  يكنهم  ال  و�أنه  ح�صاري، 

عروبة  على  تدل  �لتي  و�ملعامل  �الآثار  كل  وطم�ض  �الأجيال،  لدى  �لوعي  وتزييف  �لثقافة 

�لكيان  �ل�صهيونية يقول قبل قيام دولة  لذ�، جند موؤ�ص�ض �حلركة  �لقد�ض و�إ�صالميتها. 

�ل�صهيوين بخم�صني عاماً: “�إذ� ح�صلنا على مدينة �لقد�ض، وكنت ال �أز�ل حياً وقادر�ً على 

�أحرق  �ليهود فيها، و�صوف  لدى  �أزيل كل �صيء لي�ض مقد�صاً  باأي عمل، ف�صوف  �لقيام 

.
جميع �الآثار �لتي مرت عليها �لقرون”47
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�لفل�صطينيني  للوعي و�لثقافة و�ملقاومة لدى  �الأول  �مل�صدر  باأن  �ل�صهاينة  �أدرك  لقد 

�أولوياتهم عند  �أول  لذ�، كان من  �لكرمي، و�أنه ما د�م يتلى فكيانهم يف خطر.  �لقر�آن  هو 

قيام كيانهم �لبغي�ض �صنة 1948 هو تزييف وت�صويه هذ� �مل�صدر �لذي ي�صتع�صي على 

كل تزييف الأنه حمفوظ بحفظ �هلل تعاىل، فقام �ل�صهاينة باإ�صد�ر طبعة جديدة من �لقر�آن 

لليهود، وعملت على توزيع  تتعر�ض  �لتي  �ل�صور و�الآيات  �لكرمي، ونزعت منها جميع 

هذه �لطبعة على نطاق و��صع يف �لعامل �الإ�صالمي وخا�صة يف �إفريقيا، وبني عرب فل�صطني 

د�خل �خلط �الأخ�رش، ناهيك عن منع �لقر�ء و�لطالب من تالوة �الآيات �لتي نزعت من 

.
48

�لطبعات �الأ�صلية

لدى  �لوعي  تزييف  �جتاه  يف  �الحتالل  �صلطات  �تخذتها  �لتي  �لثانية  �خلطوة  �أما 

�الأجيال �لفل�صطينية هي �إعادة طباعة �لكتب �ملدر�صية بعد �صطب كل ما يتعلق باالأطماع 

1948 بتدري�ض  ��صتولت عليها �صنة  �لتي  �لثالثني  �لقد�ض  �ل�صهيونية، و�ألزمت مد�ر�ض 

.
49

تلك �ملناهج

�إثر حرب  �لقد�ض  ��صتولت �صلطات �الحتالل على كامل فل�صطني، مبا فيها  �أن  وبعد 

�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  1967، �رشعت يف تنفيذ م�رشوعها �ملو�صع يف طم�ض وتهويد  �صنة 

ب�صورة مت�صارعة من خالل �الإجر�ء�ت �الآتية:

وريثة  نف�صها  معتبة  �لقد�ض  يف  �الأردنية  �حلكومية  �ملد�ر�ض  على  �ال�صتيالء  �أ. 

للحكومة �الأردنية، و�صمت �ملد�ر�ض �إىل �لبلدية �لتي فر�صت بدورها عليها تدري�ض 

�ملنهاج �ل�صهيوين. كما ��صتولت يف �آذ�ر/ مار�ض 1968 على مدر�صة �لبنات �لعربية 

.
50

�ملجاورة للحرم �لقد�صي وحولتها �إىل حمكمة دينية عليا

1967-1969 هدم �ل�صهاينة حي �ملغاربة يف �لقد�ض �ل�رشقية مبا  يف �لفرتة ما بني  ب. 

يحمله من �إرث ثقايف و�أوقاف ورموز ثقافية ال تقدر بثمن توؤكد عروبة و�إ�صالمية 

�لقد�ض، ناهيك عن م�صادرة 612 مبنى عربياً، و437 دكاناً عربياً وخم�صة م�صاجد 

 .
51

و�أربع مد�ر�ض و�لعديد من �ملر�كز �لثقافية

�إن م�صادرة �الأوقاف �الإ�صالمية ترمي �إىل �إ�صعاف �ملوؤ�ص�صات �لثقافية �لتي تقوم 

على ريع تلك �الأوقاف، ناهيك عن طم�ض �صاهد من �صو�هد عروبة �لقد�ض، ورمز�ً 

من رموز �إ�صالميتها.
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�لذي  �ملد�ر�ض،  على  �الإ�رش�ف  قانون   1969 �صنة  يف  �الحتالل  حكومة  �أ�صدرت  ج. 

يهدف �إىل �الإ�رش�ف �لكامل على جميع �ملد�ر�ض �لطائفية و�الأهلية منها، ويعّد هذ� 

�لقانون من �حللقات �ملبكرة لتهويد �لقد�ض.

خالل  من  �لقد�ض  يف  �لعربية  �ملد�ر�ض  على  �ل�صهيوين  �ملنهاج  فر�ض  حماولة  د. 

�الإجر�ء�ت و�لتد�بري �الآتية:

قائم،  هو  ما  على  مباٍن  �إ�صافة  �أو  �لقدية  ترميم  �أو  جديدة  مد�ر�ض  بناء  منع  	•
ت�صل  طائلة  ومبالغ  طويلة  �صنو�ت  تتطلب  �لتي  �لرتخي�ض  �إجر�ء�ت  وتعقيد 

�أبنائهم للمد�ر�ض �لتابعة للكيان  �إر�صال  �ألف دوالر؛ الإجبار �الأهايل على   20 �إىل 

�ل�صهيوين.

تلك  تبني  بهدف  �خلا�صة،  �ملد�ر�ض  لبع�ض  وعينية  نقدية  م�صاعد�ت  تقدمي  	•
�ملد�ر�ض ل�صيا�صات �لعدو �ل�صهيوين يف �لتعليم.

بوز�رة  مرتبطة  �إ�رش�ئيلية  ل�رشكات  �لقد�ض  وبلدية  �الحتالل  حكومة  �صمحت  	•
�ملعارف �الإ�رش�ئيلية و�لبلدية بافتتاح مد�ر�ض عديدة يف �أنحاء خمتلفة من �لقد�ض 

�ل�رشقية لتدري�ض �ملنهاج �الإ�رش�ئيلي.

�جلغر�فية  �حلقائق  ي�صوه  مبحتوى  و��صتبد�لها  �لوطنية  �لرتبية  تدري�ض  منع  	•
و�لديوغر�فية و�لتاريخية، كتحدٍّ �صافر للمادة �لر�بعة من �تفاقية حقوق �لطفل 

�لتي تن�ض على �تخاذ �لتد�بري �لت�رشيعية و�الإد�رية حلماية �حلقوق �الجتماعية 

�التفاقية  من  �لثالثني  �ملادة  مع  تتنافى  كما  لالأطفال،  و�لثقافية  و�القت�صادية 

نف�صها �لتي تكفل للطفل و�أ�رشته �لتمتع بثقافتهم.

دفع �لطلبة �إىل تقدمي �متحان )�لبغروت( �الإ�رش�ئيلي بدالً من �لثانوية �لعامة.  	•

�مل�صلمني  �حتفال  وحذف  “�لال�صامية”،  نطاق  يف  يقع  ما  كل  و�صطب  حذف  	•
�لعربية  باالأمة  �عتز�ز  فيها  ق�صيدة  كل  وحذف  �لقد�ض،  يف  و�ملعر�ج  باالإ�رش�ء 

وتاريخ فل�صطني، وكل تف�صري لالآيات و�الأحاديث �لنبوية فيها م�صا�ض باليهود، 

وكل خريطة جغر�فية تظهر فيها حدود �الأردن بحيث ت�صمل �ل�صفة �لغربية.

�لفل�صطينية عن  �ل�صلطة  باإز�لة �صعار  2000 قامت �صلطات �الحتالل  �صنة  منذ  	•
�إ�صد�ر�ت �لوز�رة �لتي توزع على مد�ر�ض �لقد�ض.
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عدم تطبيق �إلز�مية �لتعليم على �لطلبة �لعرب يف �لقد�ض �ل�رشقية �أ�صوة باملد�ر�ض  هـ. 

�ل�صهيونية غرب �لقد�ض.

تاأخري تزويد مد�ر�ض �لقد�ض �لعربية بالكتب �لدر��صية الأكرث من �صهرين يف بد�ية  و. 

كل عام.

يف  و�لتعليم  �لقد�ض  دخول  من  �لغربية  �ل�صفة  هوية  َحَملَة  من  �لفل�صطينيني  منع  ز. 

مد�ر�صها، مما �أدى �إىل نق�ض حاّد يف �خلب�ت و�لتخ�ص�صات لدى �ملعلمني، وذلك 

بعد ��صتكمال بناء جد�ر �لف�صل �لعن�رشي

�مل�صايقات �القت�صادية، ونذكر منها: ح. 

�إن  حيث  م�صبوقة،  غري  خطوة  وهذه  �ملد�ر�ض،  على  باهظة  �رش�ئب  فر�ض  	•
�ملد�ر�ض يف كل �لقو�نني �لدولية ال تخ�صع لقانون �ل�رش�ئب، فهي عقبة ي�صعها 

�الحتالل �أمام تطور �لتعليم يف �ملد�ر�ض �لعربية يف �لقد�ض.

لل�صلطة  تاأتي  �لتي  �الأمو�ل  من  �لقد�ض  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  حرمان  	•
�لفل�صطينية، بناء على تف�صري تع�صفي ل�رشط من قبل �لبنك �لدويل ين�ض على �أن 

�الأمو�ل �لتي تاأتي لل�صلطة �لفل�صطينية هي فقط لالأر��صي �لتي تقع حتت �صيادة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، وبالتايل حرمو� مد�ر�ض �لقد�ض من �أمو�ل �ل�صلطة.

دفع رو�تب عالية للعاملني يف �لتدري�ض يف �ملد�ر�ض �لتابعة للمعارف �الإ�رش�ئيلية  	•
وبلدية �لقد�ض باملقارنة مع معلمي �ملد�ر�ض �حلكومية و�خلا�صة، بهدف جذب 

�ملعلمني من �ملد�ر�ض �لوطنية �إىل مد�ر�صها وتفريغ �ملد�ر�ض �لوطنية من �لكو�در 

�ملدربة.

�مل�صايقات �الإد�رية، ونذكر منها: ط. 

�حلكومي يف �لقد�ض �لعربية من مفت�صني  �لتعليم  عن  م�صوؤول  �أي  تعيني  رف�ض  	•
وم�رشفني وتربويني من �صكان �لقد�ض، و�الإ�رش�ر على �أن يكون �مل�صوؤولون عن 

هذ� �جلانب من عرب �لد�خل )1948(، وفق �أ�ص�ض ومعايري معينة ت�صب باجتاه 

يدرك  �ل�صهيوين  فالعدو  �لعربية.  �لقد�ض  �أبناء  بني  و�لتخلف  �جلهل  تعميق 

مع  �لتعامل  على  �أقدر  وهي  عالية،  مبهنية  تتمتع  �ملقد�صية  �لعربية  �لكو�در  �أن 
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�لو�قع، و�أكرث مقدرة على ت�صخي�ض �مل�صكالت وحتليل �لو�قع �لرتبوي وتذليل 

عقباته ودفعه �إىل �الأمام، وهذ� ما حتاربه �صلطات �الحتالل.

مقيمني،  جمرد  باعتبارهم  �ملقد�صية  �الأ�رش  �أبناء  مع  �الحتالل  �صلطات  تتعامل  	•
ومن  معينة،  ظروف  حتت  هوياتهم،  ل�صحب  �ملقد�صيني  �لطالب  يعر�ض  مما 

ذلك، �صّن قو�نني جائرة تق�صي باأن كل من �أم�صى �صبع �صنو�ت خارج �لقد�ض 

�أو ��صطر لل�صكن خارج �لقد�ض يفقد حقه يف �الإقامة يف �لقد�ض ب�صحب وب�صطب 

��صمه من �حلا�صوب وبطرده من �ملدينة.

�مل�صايقات �الأمنية، ونذكر منها: ي. 

طريق  عن  �ل�صابة  �لطاقات  لتجهيل  مبجمة  �صيا�صة  هناك  �لطلبة:  �عتقال  	•
�العتقال، فهناك �أكرث من 5,900 طالب وطالبة مّت �عتقالهم منذ �صنة 2000.

من  �لطلبة  جتاه  و�مل�صتوطنني  �الحتالل  �صلطات  متار�صها  �لتي  �مل�صايقات  	•
لدفع  �إليها؛  �ملوؤدية  �حلو�جز  وو�صع  �لوطنية،  �ملد�ر�ض  وحما�رشة  �العتد�ء�ت 

�لبلدية  مد�ر�ض  �إىل  �النتقال  �أو  �لقد�ض  خارج  �ملد�ر�ض  �إىل  �النتقال  �إىل  �لطلبة 

و�ملعارف �الإ�رش�ئيلية.

�لغربية  �ل�صفة  يف  �إخو�نهم  عن  �لقد�ض  يف  �لفل�صطينيني  و�ملعلمني  �لطلبة  عزل  	•
1993، حيث منع كل  Oslo Agreement �صنة  �أو�صلو  وغزة وذلك منذ �تفاقية 

من ال يحمل ت�رشيحاً من دخول �ملدينة.

و�لت�صييق عليهم �إد�رياً و�صيا�صياً و�قت�صادياً. �لعرب  �ل�صكان  ترويع  	•

ن�رش �لف�صاد �الأخالقي يف �الأو�صاط �لعربية وترويج �ملخدر�ت يف �أو��صط �لطلبة،  ك. 

�لفقر،  خط  حتت  �ملقد�صية  �الأ�رش  من   %69 �أن  �الحتالل  �صلطة  ��صتغلت  حيث 

�لفنادق  يف  �لعمل  على  و�لثانوية  �الإعد�دية  �ملرحلة  يف  �لطلبة  بت�صجيع  فقامت 

حمظور  ذلك  �أن  من  �لرغم  على  �الإ�رش�ئيلية،  و�مل�صانع  و�لبار�ت  و�ملر�ق�ض 

الأبناء مدينة  �لثقافية  �لهوية  �أجل طم�ض  �الإ�رش�ئيليني. وكل ذلك من  �لطلبة  على 

�لقد�ض عن طريق ن�رش �جلهل و�لرذيلة، لذ� جند رئي�ض �حتاد �أولياء �أمور �لطلبة 

�إن ما تقوم به بلدية  �إىل �الأمة يقول فيه:  يف �لقد�ض عبد �لكرمي �الألفي يوجه ند�ء 

�لقد�ض حيال �لتعليم يف �لقد�ض �ل�رشقية عبارة عن �صيا�صة جتهيل ممنهجة، و�إنه 

ال بّد من �الإ�رش�ع يف �إنقاذ �لو�صع �الأكاديي �ملتدهور يف �لقد�ض.
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تقرير�ً   2008 يونيو  حزير�ن/  �إ�رش�ئيل” يف  يف  �ملو�طن  “حقوق  جمعية  ن�رشت  كما 

طلبة  من   %35 ت�رشب  �إىل  �أدت  �لقد�ض  يف  للتعليم  �ملرتدية  �الأو�صاع  �أن  فيه  �أو�صحت 

.
52

�ملرحلة �الإعد�دية من مد�ر�ض �لقد�ض �ل�رشقية

6. تهويد املتاحف ونهب املخطوطات:

تهويد �ملتحف �لفل�صطيني �الأثري، فمنذ �ليوم �الأول ل�صقوط �لقد�ض بيد �ل�صهاينة  �أ. 

�صنة 1967، و�صع �ليهود �أيديهم على �ملتحف �لفل�صطيني �الأثري، و�عتبوه جزء�ً 

لوحات  وو�صع  �لعربية  �للوحات  تغيري  ومّت  �الإ�رش�ئيلي،  �ملتحف  من  يتجز�أ  ال 

�ل�صمايل لوحة تخلد  �لفل�صطيني  �صعت على مدخل �ملتحف  عبية مكانها، بل وومُ

.
53

ذكرى �جلنود �ل�صهاينة �لذين قتلو� يف �أثناء معركة �لقد�ض

1967 بدعوى  �لفل�صطيني �صنة  �ملتحف  �لنادرة من  �مليت  �لبحر  نهب خمطوطات  ب. 

�ملحافظة عليها، ويعّد هذ� �لعمل �نتهاكاً �صارخاً للمادة �لر�بعة من �تفاقية الهاي 

Hague Convention حول تهديد �صالمة �ملمتلكات �لثقافية، كما يعّد �رشقة لتلك 

.
54

�ملمتلكات

ثالثًا: املكتبات العربية االإ�شالمية يف القد�س:

�الأجنا�ض  بني  للتثاقف  فريدة  جتربة  يجد  �لوقفية  �ملقد�ض  بيت  ملكتبات  �ملتاأمل  �إن 

كفل  �لذي  �حلكم  ذلك  �ملقد�صة،  للمدينة  �الإ�صالمي  �حلكم  �إبان  �الأديان  بني  و�لتعاي�ض 

للجميع حرية �لعبادة و�لتعبري، فتفجرت �لطاقات، و�نطلق �صكان �ملدينة �ملقد�صة �صفاً 

و�حد�ً مبالب�ض خمتلفة جلعل مدينتهم �أمنوذجاً للمدينة �لفا�صلة �لتي يعي�ض فيها �جلميع 

باأمن و�صالم. ولعل ما تزخر به مكتبات �لقد�ض �ل�رشيف من ذخائر تتعلق بعقائد و�أفكار 

و�حلب�صية  و�ليونانية  بال�رشيانية  كتبت  و�لتي  �مل�صلمني،  وغري  �مل�صلمني  وفل�صفات 

و�الأملانية  و�الإجنليزية  و�لعربية  و�الأردية  و�لرتكية  و�لفار�صية  و�لعبية  و�لالتينية 

�لتي  �ملدينة  هذه  ثقافة  عاملية  على  �لد�مغ  �لدليل  فيه  و�الإيطالية؛  و�الأ�صبانية  و�لرو�صية 

عن  بالتعبري  و�ملذ�هب  �لطو�ئف  لهذه  �صمحت  �لتي  وعد�لته،  �الإ�صالم  ب�صماحة  ت�صهد 

معتقد�تها و�أفكارها باللغة �لتي تر�ها.



296

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

ملكتباتها  �إهد�ئهم  خالل  من  ملدينتهم  وحبهم  ع�صقهم  عن  �لقد�ض  ع�صاق  عب  لقد 

بها  لينتفع  �ملعرفة،  حقول  خمتلف  يف  �لثمينة  و�ملوؤلفات  و�مل�صاحف  �ملخطوطات  نو�در 

طلبة �لعلم �لذين وفدو� �إليها من خمتلف �أنحاء �ملعمورة، فانت�رشت �ملكتبات يف �مل�صاجد 

و�لزو�يا و�ملد�ر�ض و�الأديرة و�لكنائ�ض، حيث كانت يف �لغالب �الأعم مفتوحة للجميع.

�الأر�ض  م�صارق  يف  �مل�صلمني  حمبة  عمق  عن  �ملقد�ض  بيت  مكتبات  عبت  لقد 

ومغاربها لهذه �لبقعة �ملقد�صة، خا�صة بعد حتريرها على يد �صالح �لدين �الأيوبي �صنة 

�لوقفية  �إىل جامعة عاملية مفتوحة ز�دت مكتباتها  �لقد�ض  583هـ/1187م، حيث حتولت 

�إح�صا�ض  يج�صد  وهذ�  و�لكتاتيب،  و�ملد�ر�ض  و�لزو�يا  بامل�صاجد  ملحقة  مكتبة   170 عن 

هذه  �إقامة  على  و�لرعية  �حلكام  ت�صابق  لذ�،  لديها.  عزيز�ً  �صيئاً  ��صرتدت  باأنها  �الأمة 

خمتلف  من  �إليها  وفدو�  �لذين  و�ملجاورين  �لعلم  طلبة  خلدمة  �لعامة  و�ملر�فق  �ملكتبات 

�أنحاء �لعامل �الإ�صالمي، طمعاً يف �الأجر و�لثو�ب وحت�صيل �ملعرفة يف هذه �لبقعة �ملقد�صة. 

وقد �صور لنا �لعماد �الأ�صفهاين �الزدهار �لثقايف �لذي �صهدته �لقد�ض بعد حتريرها من 

�ل�صحيح  للكتاب  ور�وياً  �لف�صيح  بالل�صان  قارئاً  �إال  ترى  “فما  بقوله:  �ل�صليبيني  نري 

�أو  نحوي..  ومعنى  لغوي  لفظ  عن  و�صائالً  مذهبي  حلكم  وذ�كر�ً  م�صاألة...  يف  ومتكلماً 

نا�صد�ً بن�صيد”.

جهود  تظافر  متثل  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  �أبرز  من  �الإ�صالمية  �ملقد�ض  بيت  مكتبات  ولعل 

�الأمة �خلرية يف خدمة �ملعرفة و�لثقافة ل�صكان هذه �ملدينة ورو�دها من خمتلف �الأجنا�ض 

و�الأعر�ق.

اأ. املكتبات العامة: 

1. مكتبة امل�شجد الأق�شى: 

مقتنياتها  حيث  من  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �الإ�صالمية  �ملكتبات  �أهم  من  �ملكتبة  هذه  تعّد 

�لعلمية �لفريدة، وخمطوطاتها �لنادرة �لتي �أهديت �إليها من كبار �لعلماء و�حلكام و�أثرياء 

و�لتاريخ  و�لفقه  و�لتف�صري  �حلديث  يف  �لكتب  �أمهات  على  ت�صتمل  كانت  �لتي  �الأمة، 

و�حل�صاب و�مليقات و�ملنطق، ف�صالً عن علوم �لعربية، �إىل جانب موؤلفات �ملدر�صني �لذين 

.
55

عملو� يف �مل�صجد �الأق�صى على مدى �لع�صور

وعماد  �الإ�صالمية،  �حل�صارة  يف  �لعلمية  �ملعاهد  �أهم  من  �الأق�صى  �مل�صجد  كان  لقد 

�أرجاء  خمتلف  من  �لعلم  وطلبة  للعلماء  ملتقى  كان  فقد  �ل�صام،  بالد  يف  �لفكرية  �حلركة 
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�لدولة �الإ�صالمية. ويروي حجة �الإ�صالم �أبو حامد �لغز�يل، �أنه يف �أو�خر �لقرن �خلام�ض 

�لهجري كان يتو�جد يف �مل�صجد �الأق�صى 360 مدر�صاً، �إىل جانب مئات �لقر�ء �لذين نطالع 

�لقد�صي  �حلرم  وثائق  عن  ف�صالً  �لقد�ض،  يف  �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجالت  يف  �أ�صماءهم 

�ل�رشيف وحمفوظات �لعائالت �ملقد�صية، مما جعل مكتبة �الأق�صى حتتل مكانة خا�صة 

.
56

يف �لعامل �الإ�صالمي

�الأق�صى  �مل�صجد  خز�نة  عن  تتحدث  و�لتي  �ملوجودة،  �الإ�صار�ت  �أو�ئل  من  ولعل 

“�لبلد�ن” �أنه  كتابه  يف  290هـ/902م  ت  �لفقيه  �بن  �أ�صار  عندما  �لثالث،  �لقرن  �إىل  تعود 

�أن نقطة  . ويبدو 
57

�مل�صبلة �مل�صاحف  من  تابوتاً   16 �الأق�صى على عهده  �مل�صجد  كان يف 

من  �لقد�ض  حررت  عندما  583هـ/1187م  �صنة  يف  كانت  �خلز�نة  هذه  يف  �لكبى  �لتحول 

�أيدي �ل�صليبيني، و�أح�رش �صالح �لدين �الأيوبي من مكتبة دم�صق �لعديد من �مل�صاحف 

و�لكتب وو�صعها يف خز�نة �مل�صجد �ملحرر، و�أوقف على هذه �مل�صاحف �الأوقاف ملد�ومة 

�لدين من جاء بعده من �حلكام  . و�صار على هدي �صالح 
58

�ل�صباح و�مل�صاء قر�ءتها يف 

و�ل�صالطني و�لوالة، �لذين تبارو� يف تعزيز هذه �خلز�نة بامل�صاحف و�لكتب �إياناً منهم 

قالعها  حت�صني  �أهمية  عن  يقل  ال  �الإ�صالمية  بالثقافة  �ملقد�صة  �ملدينة  هوية  تعزيز  باأن 

وح�صونها و�أ�صو�رها، فها هو �ل�صلطان �أبو �صعيد عثمان بن �أبي يو�صف �ملريني، �صلطان 

�ملغرب، يهدي �إىل خز�نة �مل�صجد �الأق�صى م�صحفاً �رشيفاً يف غاية �لروعة و�جلمال، قام 

بكتابته بيده و�أوقف عليه �أوقافاً لقر�ءته يف �مل�صجد �الأق�صى �صنة 745هـ/1344م، هذ� �إىل 

جانب ع�رش�ت �مل�صاحف �لتي �أوقفها كل من �صالطني �ملماليك و�لعثمانيني مثل �لظاهر 

، و�ل�صلطان �صليمان 
59

جقمق، و�الأ�رشف �أنيال، و�الأ�رشف بار�صباي، و�لظاهر خ�صقدم

.
60

�لقانوين، و�لوزير �لعثماين �صنان با�صا، وناظر �حلربية �لعثماين �أنور با�صا وغريهم

1336هـ/1917م، ورعاية �حلكومة �لبيطانية للهجرة  بعد �صدور وعد بلفور �صنة 

يتهدد  �لذي  باخلطر  �الإ�صالمية  �الأمة  و�أبناء  فل�صطني  �أبناء  �صعر  لفل�صطني،  �ليهودية 

�ملجل�ض  بتاأ�صي�ض  فقامو�  خا�ض،  ب�صكل  �ملقد�صة  وللمدينة  لفل�صطني  �الإ�صالمية  �لهوية 

�الإ�صالمي �الأعلى بفل�صطني �صنة 1340هـ/1921م، و�لذي كان من �صمن قر�ر�ته �إن�صاء 

�لنادرة،  و�لكتب  و�ملخطوطات  �لوثائق  من  �ملقد�صة  �ملدينة  كنوز  حلفظ  �الأق�صى  مكتبة 

، حتت ��صم د�ر كتب �مل�صجد �الأق�صى، وذلك 
61

وكان مقرها يف بادئ �الأمر يف �لقبة �لنحوية

يف 12 ربيع �الأول �صنة 1341هـ/1922م. وكانت �ملكتبة ت�صتمل يف �صنة 1927 ح�صب قول 

، ثم نقلت �إىل �ملدر�صة �الأ�صعروية 
62

�الأ�صتاذ عارف �لعارف على 1,800 كتاب وخمطوط
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�صمال �مل�صجد �الأق�صى. ويف �صنة 1929 �صارت فرعاً من �ملتحف �الإ�صالمي يف �لقد�ض، 

�الأوقاف  د�ئرة  �أعادت  حني 
 
،

631976 �صنة  حتى  �جلمهور  �أمام  مغلقة  بقيت  ولكنها 

�الإ�صالمية �فتتاحها حتت ��صم مكتبة �مل�صجد �الأق�صى. ويف �صنة 1978 نقلت من جديد �إىل 

 ،
64

�ملدر�صة �الأ�رشفية �ل�صلطانية �لتي بناها �ل�صلطان �الأ�رشف قايتباي يف �حلرم �ل�رشيف

.
65

وفتحت �أبو�بها للجمهور، وقد ذكر �أمينها �أن عدد حمفوظاتها حو�يل 14 �ألف جملد

وكانت مو�رد مكتبة �الأق�صى من بقايا كتب د�ر كتب �مل�صجد �الأق�صى، ويبلغ عددها 

�ل�صيخ خليل �خلالدي �لتي  ِقد، ومكتبة  �آالف كتاب معظمها فمُ �أربعة  يف �ل�صجالت حو�يل 

كان جمموع ما فيها ح�صب �حلجة �لوقفية 3,480 كتاباً و500 خمطوط، و�صل منها 759 

442 كتاباً  كتاباً ومئة خمطوط، ومكتبة �ل�صيخ �صبي عابدين �لتي كانت ت�صتمل على 

304 كتب. وقد تنادى علماء �الأمة من خمتلف �أرجاء �لعامل  و�صل مكتبة �الأق�صى منها 

�لعربي لدعم هذه �ملكتبة ذ�ت �خل�صو�صية يف نفو�ض �أبناء �الأمة كونها حتمل ��صم �مل�صجد 

�الأق�صى، فاأهدى �إليها علماء م�رش مثل �أحمد زكي، وحممود تيمور، وعلماء فل�صطني مثل 

مي زيادة، وعلماء �صورية مثل رفيق �لعظم، وعلماء �لعر�ق مثل ر�صيد عايل �لكيالين، 

�ألفاً يف مو��صيع متنوعة   20 و�ل�صاعر �لر�صايف وغريهم، حتى بلغ عدد �لكتب �ملطبوعة 

مثل �للغة �لعربية و�لتاريخ و�ل�صري و�الآثار و�لفقه و�الأ�صول و�لتف�صري و�حلديث وعلوم 

عدد  �أما  و�حل�صاب.  و�جلغر�فيا  و�ملنطق  و�لفل�صفة  و�لت�صوف  �لدين  و�أ�صول  �لقر�آن 

�صالمة  �إبر�هيم  خ�رش  �الأ�صتاذ  �ملكتبة  �أمني  قام   ،
66

خمطوط  1,500 فيبلغ  �ملخطوطات 

بفهر�صتها يف ثالثة �أجز�ء، طبع �جلزء �الأول �صنة 1980، و�صدر �جلزء �لثاين �صنة 1983 

بدعم من موؤ�ص�صة �آل �لبيت يف �الأردن.

نو�در  من  حتويه  ما  وعلى  �الأق�صى  مكتبة  على  علي  كرد  حممد  �الأ�صتاذ  �أثنى  وقد 

�لكتب و�ملخطوطات فقال: “ومن �أهم �خلز�ئن يف �ل�صام خز�نة �مل�صجد �الأق�صى يف �لقد�ض” 

وذكر من نفائ�صها كتاب “ن�صق �الأزهار يف عجائب �الأقطار” للموؤرخ �مل�رشي �بن �إيا�ض 

�أ�صكل منه عن  ما  �لر�صم وحماية  �ملت�صابه يف  “تلخي�ض  ، وخمطوط 
67

930هـ/1524م ت 

بو�در �لت�صحيف و�لوهم”، الأبي بكر �خلطيب علي بن ثابت �لبغد�دي ت 464هـ/1072م، 

وخمطوط “طبقات �ل�صافعية” لتقي �لدين �بن قا�صي �صهبة �لدم�صقي ت 851هـ/1448م، 

�أن �ملخطوط يرجع  340هـ/952م، ويرجح  “�الأقاليم” لالأ�صطخري ت  وخمطوط كتاب 

.
68

�إىل �لقرن �خلام�ض �أو �أو�ئل �لقرن �ل�صاد�ض �لهجري
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عليها،  يقومون  �أمناء  تاريخها  من  مبكرة  فرتة  منذ  �الأق�صى  �مل�صجد  خلز�نة  وكان 

على  �لقائمني  �لعلماء  وعلى  عليها،  لالإنفاق  فل�صطني  مدن  معظم  يف  منت�رشة  و�أوقاف 

�لتدري�ض وقر�ءة �لقر�آن يف �مل�صاحف �ملوقوفة من قبل �أهل �خلري يف �الأمة، ولعل �لناظر 

�مل�صجد  خز�نة  �أمانة  يتولون  كانو�  �الأمة  علماء  من  �الأعالم  �أن  يالحظ  �لرت�جم  كتب  يف 

�لغامني  حبيب  بن  حممد  �لدين  �صم�ض  �جلليل  �لعامل  �ملثال  �صبيل  على  منهم  �الأق�صى، 

�لتا�صع  �لقرن  �أو��صط  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �لكتب  خازن  وظيفة  توىل  �لذي  �ملقد�صي، 

، و��صتمر هذ� �حلال حتى يومنا هذ� مع �صيء من �لتعديل يف �لو�جبات و�ملهام.
69

�لهجري

ويف �لقرن �لع�رشين كان من �أ�صهر �أمنائها عند �لتاأ�صي�ض �الأ�صتاذ عادل جب، و�ل�صيخ 

، ثم تعددت �لهيئات و�الأ�صخا�ض من �مل�رشفني على �حلرم �ل�رشيف 
70

يعقوب �لبخاري

مبا فيه من معامل ثقافية يف �أثناء �الحتالل �ل�صهيوين.

�صاحاته  كانت  فقد  �ملعا�رش،  باملفهوم  مفتوحة  جامعة  �الأق�صى  �مل�صجد  كان  لقد 

وحميطه يزدحم باملوؤ�ص�صات �لعلمية من مد�ر�ض وزو�يا ومكتبات ودور حديث ونحو 

�لدينية،  و�لدرو�ض  �لعلم  حلقات  فيها  تعقد  كانت  و�لتي  وخو�نق،  ورباطات  وقر�آن، 

�لريا�صية وغري ذلك من  �لكالم و�ملنطق و�لعلوم  �للغة و�لتاريخ و�ل�صري، وعلم  وعلوم 

رغبات  لتلبي  حمتوياتها  فتنوعت  مكتبته  على  و��صح  ب�صكل  �نعك�ض  مما  �لعلم،  فنون 

�لد�ر�صني يف خمتلف حقول �ملعرفة، مما ز�د من �صهرتها و�صيوع �صيتها يف �أرجاء �لعامل 

�الإ�صالمي، عن طريق رو�دها من طالب �لعلم من خمتلف �أرجاء �ملعمورة.

2. مكتبة ال�شيخ اخلليلي:

تاأ�ص�صت هذه �ملكتبة �صنة 1138هـ/1725م، وهي �أول مكتبة عامة يوقفها �أحد �صكان 

، �أوقفها �صيخ �الإ�صالم 
71

مدينة �لقد�ض الأبناء �ملدينة �ملقد�صة، وكان فيها �صبعة �آالف كتاب

حممد �خلليلي مفتي �ل�صافعية بالقد�ض و�أحد �صيوخ �لطريقة �ل�صوفية �لقادرية، و�لذي 

ن�صاأ يف �خلليل وتلقى �لعلم يف �الأزهر ثم جاء �إىل �لقد�ض �صنة 1104هـ/1695م، و�صكن يف 

�ملدر�صة �لبلدية �ملجاورة للم�صجد �الأق�صى، وكان و�فر �لعلم و�فر �لغنى، كما �أنه �ألّف يف 

�لفقه �لفتاوى �خلليلية، و�أجازه �ل�صيخ عبد �لغني �لنابل�صي ولقبه بعالمة �لبالد �ملقد�صة، 

وقد تويف �صنة 1147هـ/1734م.

وقد كانت خز�نة كتبه فريدة ومتنوعة، كما �أثنى عليها ح�صن عبد �للطيف �حل�صيني 

�ل�صحيحة  �لكتب  من  فريدة  علم  خز�نة  موالنا  “وجمع  بقوله:  �لقد�ض  �أهل  تر�جم  يف 
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�ملجيدة �أوقافها و�صبلها، وهي �الآن نفع نافع لكل طالب، و�صدقة جارية كافية للر�غب”72

وهي �أول مكتبة عامة يوقفها �أحد �صكان �لقد�ض، ويكون بذلك ر�ئد�ً من رو�د هذ� �لعمل 

�ملتنوعة  بكتبها  �ملكتبة غنية  ، وكانت هذه 
73

�لنا�ض لكل  �الأبو�ب  �إذ كانت مفتوحة  �خلالد 

�ل�صيخ  وقفية  �أوردت  فقد  �ملختلفة،  �ملعرفة  حقول  يف  �لد�ر�صني  خمتلف  تخدم  �لتي 

تف�صري  وكتب  �رشيفة  م�صاحف  من  فيها،  �لتي  �ملوقوفة  �لكتب  باأ�صماء  ثبتاً  �خلليلي 

ونحو  وفلك  وح�صاب  وفر�ئ�ض  وقر�ء�ت  وت�صوف  وتوحيد  و�أ�صول  وفقه  وحديث 

يف  متعددة  ر�صائل  عن  ف�صالً  وطب،  و�آد�ب  وعرو�ض  و�رشف  ومنطق  وبيان  ومعاين 

�آالف جملد وقفها على نف�صه مدة حياته ثم  علوم خمتلفة. ويقدر عدد �ملجلد�ت ب�صبعة 

على �أوالده و�أحفاده ما تنا�صلو�، فاإذ� �نقر�صو� فعلى �أقرب ع�صبات �لو�قف ما تنا�صلو� 

فاإذ� �نقر�صو� فعلى �لز�وية �ملحمدية يف �صحن �ل�صخرة وعلى فقهاء �ل�صافعية، وو�صع 

�لو�قف �رشوطاً كثرية للحفاظ على �لكتب بحيث ال تباع وال توهب وال ترهن وال تهدى 

الأحد من �حلكام و�الأعيان وال ت�صتبدل، ف�صالً عن �لعناية بالكتب وترميمها وجتليدها 

�أيدي �ملوقوف  �لكتب حتت  �أن تبقى  �ل�رشوط  �لعلم، ومن هذه  �إال لطلبة  �إعار�تها  وعدم 

عليهم يف �ملدر�صة �لبلدية ما د�مو� فيها، وكانت �ملدر�صة �لبلدية بباب �ل�صل�صلة قد �أن�صاأها 

نائب �ل�صلطان �الأمري �صيف �لدين منكلي بغا �الأحمدي ت 782هـ/1381م وقد حولت من 

.
74

هذه �ملدر�صة يف �صنة 1400هـ/1979م �إىل مكتبة �الأق�صى

3. املكتبة اخلالدية العمومية:

تعّد �ملكتبة �خلالدية يف �لقد�ض �ل�رشيف من �أهم دور �لكتب يف فل�صطني و�أغناها، وقد 

كانت مدر�صة �آلت ملكيتها �إىل �ل�صيدة خديجة �خلالدي �بنة قا�صي ع�صكر بر �الأنا�صول 

رئي�ض  �ملقد�صي،  �لديري  �خلالدي  ر�غب  �حلاج  ولدها  �أو�صت  و�لتي  �أفندي،  مو�صى 

�ملحكمة �ل�رشعية بيافا، �أن يقفها وينقل �إليها كتب �الأ�رشة �خلـالدية، فنـفذ و�صيتها �صنة 

ومو�صى  �خلالدي،  يا�صني  عائلته؛  وجهاء  بع�ض  وم�صاعدة  مب�صورة  1318هـ/1900م 

�صفيق �خلالدي، �إىل جانب �صديق �لعائلة �ل�صيخ ظاهر �جلز�ئري موؤ�ص�ض �ملكتبة �لظاهرية 

بدم�صق، و�ل�صيخ �أبي �خلري �حلبال �لدم�صقي، وخ�ص�صو� لها غرفة رحبة على جادة باب 

�ل�صل�صلة يف �لقد�ض �ل�رشيف، كما جرى �التفاق �أنه متى تويف �أحـد �أفر�د �الأ�رشة تنـقل كتبه 

ّمت �إليها كتب �صياء �لدين با�صا �خلالدي، نائب �لقد�ض يف  �إىل �ملكتبة �خلالدية. وهكذ� �صمُ

جمل�ض �ملبعوثان �لعثماين 1295هـ/1878م، ومكتبة روحي بك �خلالدي، �لرئي�ض �لثاين 
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مهند�صي  �أحد  �خلالدي  بك  نظيف  ومكتبة  1326هـ/1908م،  �لعثماين  �ملبعوثان  ملجل�ض 

.
75

�صكة حديد �حلجاز، ومكتبة �أحمد بدوي بك �خلالدي وغريهم

وقد �أو�صح برناجمها )�لفهر�ض( �لذي �صدر غد�ة تاأ�صي�صها، و�لذي يقع يف 87 �صفحة 

بقطع ربع عادي، �لظروف �لتي مّت بها تاأ�صي�ض �ملكتبة وجعلها د�ر كتب عامة، مفتوحة 

�الأبو�ب جلميع �لطالب من �ل�صباح �إىل �مل�صاء طو�ل �أيام �الأ�صبوع، �رشيطة �أال يخرج منها 

 
.

76
كتاب، وذلك حر�صاً على �ملنفعة �لعامة

يف  �ملو�صوعات،  خمتلف  يف  كتباً  حتوي  �أنها  �ملكتبة  فهر�صت  مطالعة  من  ويتبني 

على  و�لفقه  و�لفتاوى  و�الأ�صول،  و�حلديث  و�لر�صم  و�لقر�ء�ت  و�لتجويد  �لتف�صري 

و�للغة  و�لنحو  و�حلكم،  و�ملو�عظ  و�لت�صوف  و�لتوحيد  و�لفر�ئ�ض  �الأربعة،  �ملذ�هب 

و�الأدب و�ل�صيا�صة و�لقانون، و�الإد�رة و�لفلك، و�لطب، و�ملناقب و�ل�صرية، وعدد كبري 

.
77

من �ملجاميع يف خمتلف �لعلوم �لدينية و�لدنيوية

�أما بالن�صبة لتطور �أعد�د �لكتب و�ملخطوطات فيها فقد تز�يد ب�صكل مطرد، فكان عدد 

�أربعة �آالف  �إىل   1917 ، ليقفز �صنة 
781900 1,318 كتاباً عند تاأ�صي�صها �صنة  موجود�تها 

كتاب، فقد ز�رها يف هذ� �لتاريخ �لعالمة عبد �هلل خمل�ض و�أثنى عليها بقوله: “زرت هذه 

�ملكتبة �صنة 1336هـ/1917م، فر�أيت فيها نفائ�ض �ملطبوعات ونو�در �ملخطوطات”، �إذ بلغ 

نو�در  من  و�لثلث  خمطوط  ثلثاها  جملد،  �آالف  �أربعة  �لتاريخ  هذ�  يف  موجود�تها  عدد 

�ملطبوعات �لقدية، ف�صالً عما �أهدي �إليها من نفائ�ض مطبوعات �مل�صت�رشقني مثل �الأ�صتاذ 

�صنة  حتى  ثابتاً  �ملكتبة  موجود�ت  عدد  و��صتمر   .
79

وغريه  Margoliouth مرجليوث 

، �إال �أنه �زد�د يف �صنة 1936 لي�صل �إىل �صبعة �آالف كتاب، وهذ� ما �أكده فيليب دي 
801928

طر�زي و�لعامل �لقبطي جرج�ض فيلوثاو�ض عو�ض �لذي ز�ر �ملكتبة بتاريخ 1936/4/14، 

و�أكد باأنها ت�صتمل على �صبعة �آالف جملد، ثلثها خمطوط، ومن تلك �ملخطوطات ما يبلغ 

باأنها ت�صتمل على  �لعارف، وذكر  1945 ز�رها عارف  . ويف �صنة 
81

�ل�صبعة قرون عمره 

، منها خم�صة �آالف 
82

12 �ألف كتاب بالعربية و�لفار�صية و�لرتكية و�الإنكليزية و�لفرن�صية

.
83

خمطوطة يف �لعلوم �ملختلفة

بد�أت   1948 �صنة  منذ  �ملقد�صة  �ملدينة  لها  تعر�صت  �لتي  �ملتو�لية  للنكبات  وكنتيجة 

 1973 �صنة  �إح�صاء  يف  كتاباً   5,980 منها  بقي  حتى  وتتبعرث  تتقل�ض  �ملكتبة  موجود�ت 

.
84

منها 4,412 بالعربية و�لرتكية و�لفار�صية، و1,568 باالإجنليزية و�لفرن�صية
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�أنف�ض  من  خمطوطاً   48 على  حتتوي  �خلالدية  �ملكتبة  باأن  خمل�ض  �هلل  عبد  ويوؤكد 

كتاب  �حل�رش:  ال  �ملثال  �صبيل  على  منها  وذكر  �لعامل،  يف  ندرة  و�أكرثها  �ملخطوطات 

“�ملده�ض” للحافظ �أبي �لفرج �جلوزي ت 597هـ/1200م، وخمطوط: “�ل�صعور بالعور” 
لل�صيخ �صالح �لدين خليل �أيبك �ل�صفدي ت 764هـ/1362م، و“�أمنوذج �لعلوم” للموىل 

علم،  مئة  �أ�صول  فيه  ذكر  �لذي  834هـ/1430م،  ت  �لفناري  حمزة  حممد  �لدين  �صم�ض 

و“خمت�رش حياة �حليو�ن” جلالل �لدين �ل�صيوطي ت 911هـ/1505م، وهو ملخ�ض من 

حياة �حليو�ن �لكبى للدمريي، و“�إحتاف �الأخ�صا يف ف�صائل �مل�صجد �الأق�صى” لل�صيخ 

كمال �لدين حممد �أبي �رشف �ل�صافعي �مل�رشي ت 906هـ/1500م، �ألفه يف �أثناء جماورته 

�لدين  ل�صهاب  و�ل�صام”  �لقد�ض  بف�صائل  �لغر�م  و“مثري  875هـ/1470م،  �صنة  بالقد�ض 

765هـ/1363م، و“�لطبقات �ل�صنية  �إبر�هيم �ملقد�صي ت  �أبي حممود �أحمد بن حممد بن 

يف تر�جم �حلنفية” لتقي �لدين بن عبد �لقادر �لغزي �لتميمي �لد�ري ت 1010هـ/1601م، 

�ألّفه  و“ح�صن �ال�صتق�صا ملا �صح وثبت يف �مل�صجد �الأق�صى” الأحمد بن �لتافالتي، وقد 

وهو  837هـ/1433م  ت  �لنحوي  حجة  البن  �الإن�صاء”  و“قهوة  1100هـ/1699م،  �صنة 

جمموع ر�صائله، و“�صاناق يف �ل�صموم و�لرتياق” ل�صاناق �لهندي، وقد نقله �إىل �لعربية 

يدفعها،  �لذي  و�لرتياق  �ل�صموم  معرفة  يف  وهو  �جلوهري  �صعيد  �بن  �ملاأمون،  للخليفة 

 .
85

وهي ن�صخة ملوكية، وغريها من �ملخطوطات يف فنون �لعلم �ملختلفة

�ل�صيخ  ثم  �جلز�ئري،  طاهر  منهم  �الإعالم،  من  جمموعة  �ملكتبة  �إد�رة  توىل  وقد  هذ� 

�أمني �الأن�صاري وقد ظّل مدير�ً للمكتبة زهاء ن�صف قرن، وتويف يف �أو�ئل �خلم�صينيات، 

وبعد وفاته بقي مفتاحها يف عهدة �بنه، ويف �صنة 1967 توىل �أمر �ملكتبة �أحد �أفر�د �الأ�رشة 

من �آل �خلالدي يف �لقد�ض، وهي �الآن بحاجة الإعادة �إحياء وبحث من جديد، بعد �أن ت�رشب 

.
86

�إليها �الإهمال

4. مكتبة املتحف الإ�شالمي:

�أول  يعّد  حيث  �الأعلى،  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  من  مببادرة   1923 �صنة  �ملتحف  �أ�ص�ض 

، �لذي كان قد 
87

متحف �أ�ص�ض يف فل�صطني، وقد �أقيم يف بادئ �الأمر يف �لرباط �ملن�صوري

�أن�صاأه �ملن�صور قالوون �صنة 681هـ/1282م، ويف �صنة 1929 نمُِقل �إىل مقره �حلايل وهو 

 .
88

جامع �ملغاربة �لقدمي يف �جلزء �جلنوبي �لغربي من �حلرم �لقد�صي
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وحتتوي مكتبة �ملتحف على جمموعة قيمة من �ملخطوطات و�لوثائق، فهنالك �أكرث من 

1,300 وثيقة تعود �إىل �لفرتتني �ململوكية و�لعثمانية، وهي تبحث يف عدة مو��صيع منها؛ 

حما�رش بيع و�رش�ء �أر��صي، وعقود زو�ج، وحما�رش ح�رش �أرث، وقر�ر�ت تعني قر�ء 

يف �مل�صجد �الأق�صى وقبة �ل�صخرة وغريها. ويذكر عارف �لعارف �أنه يف �صنة 1928 كان 

، و�آخر ما �كت�صف من وثائق هذ� �ملتحف هي تلك 
89

عدد �لكتب فيها 1,700 كتاب خمطوط

“وثائق �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف”، و�لتي �كت�صفت  �أ�صبحت تعرف با�صم  �لوثائق �لتي 

ما بني �صنتي 1974-1976 يف �إحدى �خلز�ئن �لتي كانت مغلقة ومهجورة منذ زمن بعيد 

604-886هـ  883 ورقة تغطي �لفرتة  1,300 وثيقة تقع يف  يف �ملتحف، وهي ت�صمل على 

ومعظمها يرجع �إىل �ل�صنني �لع�رشة �الأخرية من �لقرن �لثامن �لهجري، وهي عبارة عن 

ح�صابات  و�أور�ق  تركات،  وقو�ئم  �ل�رشيف،  �لقد�صي  باحلرم  تتعلق  �صلطانية  مر��صيم 

وو�صوالت، وم�صتند�ت مالية، و�إقر�ر�ت ديون، ونفقات زوجات �أو حما�صيل زر�عية، 

ووثائق  و�إيجار،  و�رش�ء  زو�ج  وعقود  �ملحاكم،  جل�صات  وحما�رش  ق�صائية،  ووثائق 

�لفار�صية  باللغة  وثيقة   27 عن  ف�صالً  وغريها،  و�لفنادق  و�لوكاالت  باالأوقاف  تتعلق 

.
90

وهي من �أقدم �لوثائق يف هذه �للغة

ومن �أهم موجود�ت �ملتحف �مل�صاحف �الأثرية �لتي تقدر بـ 650 م�صحفاً، و�لتي تعود 

�ل�صخرة  وقبة  �الأق�صى  �مل�صجد  على  معظمها  مّت وقف  �الإ�صالمية،  �لفرت�ت  خمتلف  �إىل 

وبع�ض �مل�صاجد �لقدية يف بقية �ملدن �لفل�صطينية، وهي مكتوبة بخطوط خمتلفة كالكويف 

�ل�رشيف  �ملتحف على ن�صخة يتيمة من �مل�صحف  و�ملغربي و�لن�صخي و�لثلث. وي�صمل 

، وقد كتب 
91

مكتوبة باخلط �لكويف على �لرق، وهو عبارة عن �جلزء �لثاين من �مل�صحف

.
عليه “كتبه حممد بن �حل�صن �بن �حل�صني بن بنت ر�صول �هلل”92

ويف �ملتحف �صندوق كبري ي�صم م�صحفاً خمطوطاً على رق للم�صجد �الأق�صى، كتبه 

بيده �ل�صلطان �أبو �صعيد عثمان بن �أبي يو�صف �ملريني ملك �ملغرب، وهذ� �مل�صحف جملد 

على �لطريقة �ملر�ك�صية، و�صندوقه مزخرف بامليناء على �لطريقة �الأندل�صية، وقد فقدت 

.
خم�صة �أجز�ء من �أجز�ئه �لثالثني يف �صنة 931932

McGill University بكند� قامت بت�صوير  ومن �جلدير بالذكر �أن جامعة ماكجيل 

وثائق �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف �لتي �كت�صفت ما بني �صنتي 1974-1976 على ميكروفلم، 

و�أ�صبح �حل�صول عليها مي�صور�ً للباحثني، هذ� وقد �أعيد �فتتاح �ملتحف يف �صنة 1980.
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5. مكتبة متحف الآثار الفل�شطيني:

ويف  و�صعيد،  �صعد  منطقة  يف  قطينة  �آل  تخ�ض  بناية  يف  �الأمر  بادئ  يف  �ملتحف  �أن�صئ 

�صنة 1927 قدم �لرثي جون روكفلر �إىل حكومة �النتد�ب �لبيطاين مبلغ مليوين دوالر 

�لباقي من رعيه على �صيانته، وقد و�صع حجر  لبناء متحف، ويوقف  ي�رشف ن�صفه 

�ملتحف  من  �الآثار  ونقلت  كبري،  ب�صتان  يف   1935 �صنة  �لبناء  ومّت   ،1930 �صنة  �الأ�صا�ض 

�لقدمي �إىل �لبناء �جلديد �ملكون من ثالث �صاالت عر�ض، و�أربع غرف يف زو�ياه �الأربعة 

.
94

وخمتب وغرف كثرية للموظفني ومكتبة

وت�صغل بناية �ملكتبة جانباً من جناح �ملتحف �ل�رشقي و�جلنوبي، وتتاألف من طابقني 

�صفلي وعلوي، ويف �لطابق �ل�صفلي رتبت �لكتب على رفوف معدنية، �أما �لطابق �لعلوي 

وقد  و�ملو�صوعات،  و�ملجالت  و�لفهار�ض  �ملر�جع  فيها  للمطالعة،  غرفة  على  فيحتوي 

. وكان يف مكتبة �ملتحف �أكرث من 30 �ألف 
95

زودت مبنا�صد م�صنوعة من خ�صب �لبلوط

جملد �صنة 1948، �أغلبها يف �لتاريخ و�الآثار، ومن بينها كتب نادرة وخمطوطات ذ�ت قيمة 

 .
96

تاريخية و�أثرية، �أهمها خمطوطات �لبحر �مليت

�لعلماء من بريطانيا  �إ�رش�ف هيئة دولية من  وقد و�صع �ملتحف عند تاأ�صي�صه حتت 

يثل  وو�حد  عربية  دول  خم�ض  عن  وممثلني  �الأمريكية،  �ملتحدة  و�لواليات  وفرن�صا 

 1966 �صنة  ويف   .
97

�للجنة هذه  يف  �الأخري  �جتمع  �أن  يحدث  ومل  �لعربية،  �جلامعة 

 ،1967 �صنة  للقد�ض  “�إ�رش�ئيل”  �حتالل  وبعد   ،
98

�الأردنية �الآثار  بد�ئرة  �ملتحف  �أحلق 

�أعلنت �أن �ملتحف ملك لها، و�أحلت حمل �للوحات �لتي كانت حتوي �لتو�صيحات باللغتني 

�لعربية و�الإجنليزية لوحات باللغة �لعبية وحدها. كما جرى نهب �ملخطوطات �لنادرة 

حيث نقلت �إىل �ملتحف �الإ�رش�ئيلي، ومن بني هذه �ملخطوطات �لنادرة، خمطوطات �لبحر 

�مليت، و�لتي هي عبارة عن ن�صو�ض من �لعهد �لقدمي وكتابات من �لعهد �جلديد مل تكن 

معروفة �صابقاً مكتوبة بالعبية و�الأرمية، وتلقي �ل�صوء على جذور �مل�صيحية وعالقتها 

. هذ� وتعد مكتبة هذ� �ملتحف من �أكرث مكتبات �لقد�ض تنظيماً، �إذ كان لها فهر�ض 
99

باليهودية

.
100

�أبجدي للموؤلفني و�آخر للمو�صوعات، �إىل جانب �تباعها نظام ت�صنيف خا�ض بها

6. مكتبة الكلية العربية:

تاأ�ص�صت �صنة 1930، وتعّد من �أكب �ملكتبات �الأكاديية �لر�صمية، وحتى �صنة 1946 

1948 بعرثت  �صنة  و�لعرب يف  �ليهود  �لقتال بني  ن�صب  كتاباً، وعندما   7,122 فيها  كان 
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 55 منها  �لعبية  �جلامعة  مكتبة  �إىل  و�صمت  �لقيمة،  كتبها  بع�ض  �ليهود  ونهب  كتبها 

خمطوطاً تبد�أ يف �صجالت �جلامعة �لعبية برقم 80123 وتنتهي برقم 80178، وقد كتب 

. وقد نقل �أمني �ملكتبة جودت �لقباين ما 
101

عند �مل�صدر – كتب �ملكتبة �الإ�صالمية - �لقد�ض

بقي من مقتنياتها �إىل د�ر �ملعلمني يف عّمان يف �أو�ئل �ل�صتينيات، وال يوجد فهر�ض للتعرف 

.
102

على مدى �ل�صياع �لذي حلق مبحتوياتها

7. �شجالت املحكمة ال�رصعية يف القد�س:

تعّد من �أهم �ملكتبات �لوثائقية يف �لقد�ض، وقد كانت حتى �صنة 1941 يف مبنى �ملحكمة 

نقلت يف  �أنها  �إال  �لهجري،  �لثامن  �لقرن  �إىل  �لذي يعود  �ل�صل�صلة  بباب  �لقدية  �ل�رشعية 

من  نقلها  بعد  �ل�رشعية  �ملحكمة  ��صتقرت  حيث  �لبخارية،  �لز�وية  مبنى  �إىل   1941 �صنة 

مبناها �لقدمي، وبعد �صنو�ت قالئل نقلت �ملحكمة و�ل�صجالت مرة �أخرى �إىل مبنى جديد 

بعمارة �الأوقاف بباب �ل�صاهرة حيث توجد �الآن.

تقع  �صجالً   616 �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجالت  عدد  يبلغ   1982 �صنة  �إح�صاء  وح�صب 

�أقدم  يعّد  و�لذي  936هـ،  �صو�ل   14 يف  �الأول  �ل�صجل  يبد�أ  �صفحة،  �ألف  مئة  حو�يل  يف 

�صجالت �ملحاكم �ل�رشعية يف �لبالد �لعربية جميعاً. وتغطي هذه �ل�صجالت فرتة طويلة 

من تاريخ �لقد�ض يف �لع�رش �لعثماين حيث بلغ جمموع �صجالتها 416 �صجالً تنتهي يف 

�صنة 1336/1335هـ. ولغة �ل�صجالت يف معظمها هي �للغة �لعربية، ولكن هناك �صجالت 

بكاملها كتبت باللغة �لرتكية، مثل )�ل�صجالت 1-3، 6-7، 9، 11-12، 14، 17(، علماً باأن 

�لعثماين  �حلكم  من  �الأولني  �لقرنني  �إىل  ترجع  �لرتكية  باللغة  �ملكتوبة  �ل�صجالت  معظم 

لفل�صطني. ويرت�وح عدد �ل�صفحات لكل �صجل من �صجالت �لقرن 13 هجري/19 ميالدي 

مقدمة  على  حتتوي  �صجل  كل  من  �الأوىل  �ل�صفحة  وكانت  �صفحة،   300-150 بني  ما 

�لتي  �لوثائق  للحكم. وكل وثيقة من  فيه  تاريخ جل�ض  و�أول  �لقا�صي  ��صم  فيها  ي�صجل 

يحتويها �ل�صجل كان �لقا�صي يوقع يف �أعالها، ويف نهاية �لوثيقة كان يوقع �ل�صهود.

ويكن تق�صيم �صجالت �ملحكمة �إىل �الأنو�ع �لتالية:

�لقا�صي  �أو  �لو�يل  �إىل  �ملركزية  �ل�صلطة  �ل�صادرة من  �لفرمانات و�الأو�مر  �صجالت  	•
�أو غريه من كبار �ملوظفني، �إىل جانب قر�ر�ت �لتعيني و�الإقطاعات، ومعظمها تعود 

للقرنني �الأولني للحكم �لعثماين لفل�صطني.
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تتعلق  وهي  �لعادي،  و�لق�صام  �لع�صكري  �لق�صام  و�صجالت  �ملرتوكات،  �صجالت  	•
بالرتكات �لع�صكرية و�لنا�ض �لعاديني.

و�لوكاالت: �لو�صايا  �صجالت  	•

و�الإد�ري  و�القت�صادي  �الجتماعي  للتاأريخ  �لوثائق  �أهم  من  تعد  �ل�صجالت  وهذه 

و�ل�صيا�صي لفل�صطني يف �لع�رش �لعثماين، ويعود �لف�صل يف ترقيمها وجتليدها وحفظها 

.
103

يف خز�ئن حديدية ل�صماحة قا�صي �لقد�ض عبد �حلميد �ل�صائح رحمه �هلل

ب. مكتبات املدار�س والزوايا:

583هـ/1187م  �صنة  �لدين  �صالح  يد  على  حتريرها  منذ  �لقد�ض  لتاأريخ  �ملتاأمل  �إن 

�ملدينة على �صغر م�صاحتها  �أن هذه  1967 يالحظ  �ل�صهاينة �صنة  وحتى �صقوطها بيد 

 قدمت لنا �أكرث من 125 خز�نة 
104

وقلة عدد �صكانها مقارنة باحلو��رش �الإ�صالمية �لكبى

�ملكتبات �خلا�صة  عن ع�رش�ت  ف�صالً 
 
،

105
ز�وية ورباط 70 مدر�صة و55  بـ  كتب ملحقة 

�خلري  �أهل  جانب  �إىل  �مل�صلمني  و�صالطني  حكام  �أوقفها  �لتي  �مل�صاجد  ومكتبات  و�لعامة 

. وقد بقي من هذ� �لعدد �لكبري حو�يل �أربعني مكتبة حتى �صنة 1945، 
106

من �أغنياء �الأمة

.
ذكرها عارف �لعارف يف كتابه “�ملف�صل يف تاريخ �لقد�ض”107

�لفقهية  �الأطياف  مبحتوياتها  متثل  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �لكتب  خز�ئن  كانت  وقد 

�ل�صائدة من مالكية و�صافعية وحنفية وحنبلية، ف�صالً عن �الهتمامات �لثقافية للنخبة، 

فقد تخ�ص�صت �لعديد من �ملد�ر�ض و�لزو�يا بلون من �ألو�ن �لثقافة �الإ�صالمية، وبالتايل 

�نعك�ض هذ� على حمتويات خز�ئن �لكتب �مللحقة بها، فعلى �صبيل �ملثال كان يف �لقد�ض يف 

�أو�خر �لقرن 11 هجري/17 ميالدي، �أربعون مدر�صة للفقه، وع�رشة دور للقر�ن �لكرمي، 

�لنحو،  يف  تخ�ص�صت  �لتي  �ملد�ر�ض  عن  ف�صالً  �ل�رشيف،  �لنبوي  للحديث  دور  و�صبعة 

�ل�صفحات  و�صتحاول  �ل�رشيف،  �لقد�ض  يف  �ملثقفة  �لنخبة  توجهات  تعك�ض  بحق  وهي 

�لقادمة ت�صليط �ل�صوء على بع�ض هذه �ملكتبات منها:

�أو��صط  يف  �ملقد�صي  �إبر�هيم  بن  ن�رش  �ل�صيخ  �أن�صاأها  �لتي  �لن�رشية  �ملدر�صة  مكتبة 

�لغز�لية  �ملدر�صة  مكتبة  با�صم  بعد  فيما  عرفت  و�لتي  ميالدي،  هجري/11   15 �لقرن 

“�إحياء  �ل�صهري  كتابه  تاأليف  �أمّت  حيث  فيها،  �لغز�يل  حامد  �أبي  �الإ�صالم  حجة  العتكاف 

علوم �لدين”. و�ملدر�صة تقع بالقرب من باب �لرحمة �ملال�صق لباب �لتوبة �رشقي �صاحة 

لقر�ءة  ز�وية  وجعلها  بناءها  �أيوب  بن  �أحمد  بن  عي�صى  �ملعظم  �مللك  جدد  وقد  �حلرم، 
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�لقر�آن �لكرمي و�ال�صتغال بالنحو، وزود مكتبتها مبجموعة من �لكتب، من جملتها كتاب 

�أنه  �إ�صحق بن �ل�صكيت، ويذكر جمري �لدين �حلنبلي  “�إ�صالح �ملنطق” الأبي يو�صف بن 
�لتا�صع من ذي  �لوقف، وهو موؤرخ يف  �لكتاب وعلى ظهرها  وقف على كر��صة من هذ� 

�حلجة �صنة 610هـ/1214م، وب�صبب كرثة �لكتب �ملوقوفة على مكتبة هذه �ملدر�صة �أّمها 

�لعهد �ململوكي،  �لعهد �الأيوبي وفرتة طويلة من  �لعلماء و�لطالب على حدٍّ �صو�ء طو�ل 

�لقرن  �أو�خر  يف  حني  بعد  �أثر�ً  وغدت  �ندثرت  قد  و�ملدر�صة  �ملكتبة  هذه  �أن  ويبدو 

.
108

9 هجري/15 ميالدي

 �لفخرية، وهي من �ملكتبات �لكبرية يف �صاحة �حلرم 
109

�أما مكتبة �ملدر�صة )�خلانقاه(

يقدر  جملد�تها  عدد  وكان  و�لفلكية،  �لدينية  مبخطوطاتها  و�لغنية  بالقد�ض،  �ل�رشيف 

على  �لوالية  لها  كانت  �لتي  �ل�صعود  �أبي  �أ�رشة  �أفر�د  �أن  غري  جملد،  �آالف  ع�رشة  بنحو 

وكان �لقا�صي فخر �لدين حممد بن ف�صل �هلل 
 
.

110
�خلانقاه قد �قت�صموها بينهم فتبعرثت

ت 732هـ/1331م، و�لذي ينحدر من �أ�صل قبطي قد �أ�صلم وح�صن �إ�صالمه و�أوقف هذه 

، وقد ��صتولت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية على �لز�وية �لفخرية 
111

�ملدر�صة و�ملكتبة �مللحقة بها

 
.

يف 1121969/6/16

ون�صت �لوقفية �خلا�صة باملدر�صة �الأ�رشفية �ل�صلطانية على �أنه كان يف �حلائط �ل�صمايل 

للمدر�صة ثالث خز�ئن للكتب، كان يقوم عليها ثالثة موظفني، �أحدهم ي�صمى خادم �لربعة 

�ل�رشيفة، و�آخر يحمل لقب خادم �مل�صحف، وثالث با�صم مفرق �لربعة �ل�رشيفة، وكان 

.
113

من جملة موجود�ت هذه �ملكتبة �مل�صحف �لذي وقفه �ل�صلطان قايتباي

غرفة  عن  عبارة  وهي  �الأمينية،  �ملدر�صة  مكتبة  تقع  �ل�صمايل  �حلرم  رو�ق  ويف 

�صيخ  �الإمام،  �صالح  بن  حممد  �ل�صيخ  فيها  و�صع  “�لكتبية”،  تدعى  للكتب  خم�ص�صة 

13 هجري كتبه، ويف �صجالت �ملحكمة �ل�رشعية بالقد�ض حجة وقف،  �ملدر�صة يف �لقرن 

1040هـ/1630م، �أحد  وقف مبوجبها �ل�صيخ يحيى �رشف �لدين �بن قا�صي �ل�صلت ت 

ون�صله،  �أوالده  على  �لكتب  من  كبرية  جمموعة  باملدر�صة،  و�ملدفون  �الإمام  عائلة  �أجد�د 

ومن بعدهم على طلبة �لعلم من �ل�صادة �ل�صافعية يف �لقد�ض �ل�رشيف، وحجة �لوقف هذه 

.
114

موؤرخة يف 25 رجب 1007هـ/1598م

ومن �ملد�ر�ض �لتي ��صتهرت مبكتباتها يف بيت �ملقد�ض �ملدر�صة �ل�صالحية، �لتي �أ�ص�صها 

، فقد 
115

�صالح �لدين �الأيوبي فور حتريره للمدينة �ملقد�صة ووقفها يف 13 رجب 588هـ



308

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

عهد �إىل حتويل �لد�ر �لتي بناها فر�صان �ملنظمة �ل�صليبية �لع�صكرية �مل�صماة �الإ�صبتارية �إىل 

 
.

116
مدر�صة كبى هي �ملدر�صة �ل�صالحية، يدر�ض فيها �لفقه �ل�صافعي، وزودها بالكتب

وكانت وظيفة �صيخ �ل�صالحية �مل�رشف على �ملدر�صة ومكتبتها وطالبها يف قمة �لوظائف 

�ململوكي يف  �ل�صلطان  �أمر تعينه مبر�صوم من  �ملقد�ض، حيث كان ي�صدر  �لدينية يف بيت 

 .
117

�لقاهرة

�أحمد  �لدين  �صهاب  بع�صها  وقف  كتب  خز�نة  �لغادرية  باملدر�صة  ملحقة  وكانت 

�ملدر�صة  مكتبة  كانت  للحرم  �ل�صمالية  �لز�وية  ويف  945هـ/1538م،  �صنة  �الأنطاكي 

وتاأتي   .
118

715هـ/1315م �جلاويل  �لدين  علم  �الأمري  �لقد�ض  نائب  وقفها  �لتي  �جلاولية 

نائب  741هـ،  ت  �لنا�رشي  تنكز  �الأمري  �أن�صاأها  �لتي  �لتنكزية،  �ملدر�صة  مكتبة  ذلك  بعد 

دم�صق �صنة 729هـ/1328م، و�لتي كانت مكتبتها من �ملكتبات �لغنية بالكتب �لفقهية على 

�ملذ�هب �الأربعة، الأن هذه �ملدر�صة متيزت بتدري�ض �ملذ�هب �الأربعة، مما كان �صبباً يف ثر�ء 

. وقد ��صتولت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية على هذه �ملدر�صة يف 1969/6/24 وحولوها 
119

مكتبتها

 
،

120
�الأخرى �ملكتبات  ع�رش�ت  توجد  �ل�صابقة  �ملكتبات  جانب  و�إىل  ع�صكري.  موقع  �إىل 

و�لتي كانت ت�صكل حمور�ً للن�صاط �لتعليمي كله، ومل يكن دورها يقت�رش على �ال�صتفادة 

منها يف �لتعليم، بل �متد �إىل �الإفادة من كنوزها وذخائرها يف �لبحث و�لتحقيق و�لدر�ض 

�ل�صخ�صي، فهي كانت متثل �لوجه �حل�صاري �مل�رشق للقد�ض، خا�صة �إذ� علمنا �أن هناك 

على �صبيل �ملثال مئات �الأوقاف لالإنفاق عليها. فقد تبني من ن�رش دفرت و�حد من دفاتر 

�ملحفوظات �لعثمانية هو �لدفرت رقم 522 �لذي حرر يف �لقرن �لعا�رش �لهجري، �أنه كان 

يوجد يف �لقد�ض �ل�رشيف ت�صعون وقفاً �إ�صالمياً، منها ما كان على �ملد�ر�ض وقر�ءة �لقر�آن 

.
121

وبع�ض كتب �ل�صرية و�حلديث وعلى ع�رش�ت �الأغر��ض �حل�صارية �الأخرى

حلق بها مكتبات: �لز�وية �لنق�صبندية، �لتي كان يوؤمها �حلجاج 
مُ
�أما �أ�صهر �لزو�يا �لتي �أ

�لقادرية  و�لز�وية  �لهند،  من  �لقادمني  للحجاج  �لهنود  وز�وية  باك�صتان،  من  �لو�فدون 

للحجاج �لو�ردين من �أفغان�صتان، ويف كل ز�وية م�صجد وغرف نوم وخز�نة كتب ولها 

، ومنها �لز�وية �لبخارية )�لنق�صبندية( بالقد�ض �لتي ما تز�ل فيها مكتبة حتى 
122

�أوقاف

.
123

يومنا هذ�

ج. املكتبات اخلا�شة:

�لعريقة،  �ملقد�صية  �الأ�رش  لبع�ض  خا�صة  مكتبة   15 �ملنجد  �لدين  �صالح  �أح�صى  لقد 

، ومن �أبرز هذه �ملكتبات:
124

و�لتي تزخر بنفائ�ض �لكتب �الإ�صالمية



309

املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س

1. مكتبة ابن جماعة:

�ملدر�صة  �الأق�صى ومدر�ض  �مل�صجد  �إبر�هيم بن جماعة، خطيب  �لدين  �ل�صيخ برهان 

�لكتب  بنو�در  تزخر  مكتبته  كانت  وقد  725-790هـ/1324-1388م،  �ل�صالحية 

و�ملخطوطات، وقال عنها �بن حجر �لع�صقالين: فيها من �لكتب �لنفي�صة ما يعز �جتماعه 

�لتي  �لكتاب  من  �لن�صخة  ي�صرتي  كان  �لدين  برهان  فال�صيخ  �ملكتبات،  من  مكتبة  �أي  يف 

�صنِّفه في�صرتيه، وال يرتك �لن�صخة  �إليها �ملنتهى يف �حل�صن، ثم يقع له ذلك �لكتاب بخط ممُ

.
125

�الأوىل؛ �إىل �أن �قتنى بخطوط �مل�صنفني ماال يمُعبَّ عنه كرثة

2. مكتبة البديري: 

ن�صبة �إىل �ل�صيخ حممد بن بدير �لقد�صي ت 1220هـ/1805م، �أحد علماء �لقد�ض �لكبار، 

وهو ينحدر من �أ�رشة �لبديري �لعريقة �لتي كانت لديها خز�ئن كتب حمفوظة تبددت بعد 

�أن �قت�صموها، و�آل ق�صم من حمفوظاتها �إىل �ل�صيخ حممد �لبديري فجعلها يف جناح خا�ض 

19 يف د�ره �لتي �أوقفها هي و�ملكتبة �ملعروفة با�صمه مبوجب حجة �رشعية موؤرخة يف 

ذي �حلجة 1205هـ/1790م. وكانت هذه �ملكتبة وما تز�ل بقية منها يف د�ر �لز�وية �لوفائية 

�ملقابلة للمدر�صة �ملنجكية )د�ر �ملجل�ض - د�ئرة �الأوقاف �ليوم( يف باب �لناظر، وتعرف 

با�صم د�ر �لبديري، وكانت �ملكتبة ت�صم �ألف خمطوط ما ز�لت منها بقية يف حال يرثى لها، 

�أن تتلف كلياً. وقد �صورها مركز �لوثائق و�ملخطوطات يف  �إىل �الإنقاذ قبل  وهي بحاجة 

، كما جرى ت�صوير بع�صها يف �خلم�صينيات على يد معهد �ملخطوطات 
126

�جلامعة �الأردنية

بجامعة �لدول �لعربية،وقد �نتهت حياة �ملكتبة بنهاية �صاحبها �ل�صيخ مو�صى �لبديري.

3. مكتبة اآل قطينة:

 وتدعى �أي�صاً �ملكتبة �حلنبلية الأن �آل قطينة من �لعائالت �حلنبلية �لقدية، وقد تكون 

�حلنبلي  �لعليمي  �لدين  جمري  �إىل  ن�صبهم  ويرجع  �لقد�ض،  يف  �لوحيدة  �حلنبلية  �لعائلة 

�إىل بيت من  ثّم نقلت  �لزيت،  �ملكتبة يف �صوق خان  . وتقع هذه 
127

�الأن�ض �جلليل �صاحب 

وجرجي زيد�ن يف تاريخ 
 128

بيوت �آل قطينة بباب �لعمود، وقد ذكرها حممد كرد يف خططه

�لكتب �لعربية يف �خلافقني �لذي قال  �للغة �لعربية، وفيليب دي طر�زي يف خز�ئن  �آد�ب 

�أنها كانت  ، و�أجمعو� على 
129

800 خمطوط �أربعة �آالف جملد يف جملتها  �إنها ت�صمل على 

ت�صمل على م�صنفات يف �لريا�صيات و�لتاريخ و�لفلك و�لتنجيم و�لدر��صات �الإ�صالمية. 

�ختفت  �لع�رشين، ولكنها  �لقرن  �أو�ئل  �ملطالعني حتى  �ملكتبة موقوفة على  وكانت كتب 
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، ويقال �إن خليل 
وتفرقت خمطوطاتها بعد �غت�صاب “�إ�رش�ئيل” لفل�صطني �صنة 1301948

ي�ض قطينة �أخذها معه �صنة 1948، �إىل دم�صق، وال يعلم عنها �صيء بعد ذلك.

4. مكتبة ال�شيخ اأحمد بن يحيى:

�مل�صهور بال�صيخ باملوقت، �لذي ينحدر من �أ�صول مغربية، وقد توىل �الإفتاء للحنفية، 

�ملوقت  �ل�صيخ  وقف  وقد  1171هـ/1757م.  ت  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  تدري�صه  عن  ف�صالً 

كتبه مبوجب وقفية موؤرخة يف �صنة 1181هـ/1767م، وجعلها �صدقة جارية لطلبة �لعلم، 

�لع�رشين  �لقرن  �أو�ئل  حتى  بقية  منها  بقيت  وقد  نفي�صة،  كتب  على  ت�صتمل  كانت  وقد 

ثّم تبعرثت، فنقل بع�صها �إىل �ملكتبة �خلالدية، و�أخذ بع�صها �ل�صيخ طاهر �جلز�ئري �إىل 

 .
131

�لظاهرية يف دم�صق

5. مكتبة اإ�شعاف الن�شا�شيبي ت 1368هـ/1948م: 

�لنفائ�ض  من  �لكثري  فيها  وكان  �لقد�ض،  ب�رشق  جر�ح  �ل�صيخ  حي  يف  بيته  يف  كانت 

 ،1948 �صنة  يف  حمتوياتها  معظم  ق  �رشمُ وقد  �الأجنبية،  و�لكتب  �لعربية  و�ملخطوطات 

ومل ي�صلم منها �صوى ما �أهد�ه �إ�صعاف �لن�صا�صيبي للمجمع �لعلمي �لعربي بدم�صق من 

و�خلليل”  �لقد�ض  بتاريخ  �جلليل  “�الأن�ض  كتاب  من  ملخ�ض  منها:  و�لتي  خمطوطات، 

تاأليف عبد �لرحمن �لعليمي ن�صخ �صنة 1224هـ، و“حترير �ملقال فيما ورد عن �لتعار�ض 

�ملر�صلني” ملحمد  كتب  عن  �ل�صائلني  و“�إعالم  �لدم�صقي،  �لكزبري  �الآل” لل�صيخ  حق  يف 

بن علي بن طولون، ور�صالة �أبي بكر �ل�صديق لعلي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه ب�صاأن 

. قال يعقوب �لعود�ت باأنها مكتبة ال ت�صبهها مكتبة، �أطبق عليها من ال 
132

�لبيعة، وغريها

�أحياء �لقد�ض �لعربية زعماًَ منهم  1948 عندما �جتاح بع�ض �ملرتزقة  خالق لهم يف نكبة 

�أنها �أحياء يهودية، فنهبو� مكتبة �إ�صعاف وحملوها �إىل مدينة �لزرقاء باالأردن، وباعوها 

.
133

على م�صهد مني بالرطل الأ�صحاب �الأفر�ن فذهبت طعمة للنري�ن

6. مكتبة عبد اهلل خمل�س:

وهذة �ملكتبة موجودة يف حي �ل�صيخ جر�ح، وقد كان عبد �هلل خمل�ض 1878-1947 من 

علماء �لتاريخ و�الآثار، وقد �صكن عكا مدة طويلة، ثم �نتقل �إىل �لقد�ض و�أ�صبح فيها مدير�ً 

عاماً لالأوقاف، وكانت له مكتبة كبرية يف عكا بها من �ملخطوطات و�لكتب �لنادرة، فنقلها 

معه حيث كان ي�صكن يف حي �ل�صيخ جر�ح، وكانت ت�صتمل على 110 خمطوطات �إىل جانب 
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�أكرث من ثالثة �آالف جملد، وقد نقلت �إىل دير �لقربان يف �صنة 1948، �إال �أنها �صاعت حتت 

.
134

�الأنقا�ض بعد �أن ن�صف �ل�صهاينة �لدير

7. مكتبة ح�شن بن عبد اللطيف احل�شيني مفتي القد�س ت 1226هـ/1811م:

كانت له مكتبة حافلة بالكتب �أوقفها مبوجب حجة �رشعية موؤرخة يف 1201هـ، مودعة 

، ت�رشف فيها �أخو�ل �لورثة فبيعت 
يف �ملحكمة �ل�رشعية يف �لقد�ض يف �صجل رقم 135267

بو��صطة ح�صن �حل�صيم بائع �الأ�صياء �لقدية يف �لقد�ض، وو�صل منها ثالث خمطوطات 

لل�صيد فهمي �الأن�صاري و�الأ�صتاذ حممد �لبطر�وي وت�رشب بقيتها. ومن �أبرز مقتنياتها 

.
136

كتابان يف �لطب و�لبيطرة، ف�صالً عن �ملو�صوعات �لدينية و�للغوية

8. مكتبة الدكتور اإ�شحق مو�شى احل�شيني:

 وهذه �ملكتبة موجودة يف بيته يف غرب �لقد�ض وكانت ت�صم زهاء �أربعة �آالف كتاب، �إال 

�أن هذه �ملكتبة قد �حرتقت يف �أثناء �أحد�ث 1948. وبعد �صنة 1948 �أعاد �لدكتور �حل�صيني 

�إن�صاء مكتبة جديدة يف �لقاهرة، فكانت ت�صّم زهاء خم�صة �آالف كتاب، ��صرتت �جلامعة 

�لدر��صات  مركز  �إىل  �أهديت  �لقد�ض  �إىل  �ألفني  حو�يل  ونقل  منها،  كتاب   1,500 �الأردنية 

 1,500 حو�يل  �لقاهرة  يف  منها  وبقي  للبنات،  �الآد�ب  كلية  مكتبة  و�إىل  فيها،  �الإ�صالمية 

.
137

كتاب

9. مكتبة عبد احلي جار اهلل: 

من �ملكتبات �خلا�صة �لتي ��صتهرت يف �ملدينة �ملقد�صة يف �لفرتة ما بني 1830-1800، 

وكانت ت�صّم كتباً وم�صنفات يف خمتلف �حلقول، يف �لنحو و�لت�صوف و�لفل�صفة، منها: 

وم�صارح  �الإب�صار  و“منارة  �ل�صيوطي،  �لدين  جلالل  �لنحو”  يف  و�لنظائر  “�الأ�صباه 
�الأفكار” لنزهة �لرومي، و“تهافت �لفال�صفة” الأبي حامد �لغز�يل، و“ديو�ن �بن �لفار�ض” 

.
138

لعمر بن علي بن مر�صد، و“منازل �ل�صابقني” لعمر بن مطرف �لكاتب وغريها

10. مكتبة ال�شيخ ح�شام جار اهلل: 

وعلوم  �الإ�صالمية  �لعلوم  يف  وخمطوطة  كتاب  �ألفي  حو�يل  ت�صّم  �ملكتبة  هذه  كانت 

�لعربية و�الأدب �لعربي، من بينها ن�صخة نادرة للقر�آن �لكرمي جملدة بجلد غز�ل، وكانت 

.
�ملكتبة حمفوظة يف خز�ئن، وقد �رشقت �صنة 1391948
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11. مكتبة ال�شيخ �شليمان اأفندي املدر�س: 

د�ود  �أبي  البن  “�مل�صابيح”  �أبرزها:  من  �الإ�صالمية  بامل�صادر  حافلة  مكتبة  كانت 

بن  عمرو  �لدين  �ملتو�ترة” ل�رش�ج  �لع�رش  �لقر�ء�ت  يف  �لز�هرة  و“�لبدور  �ل�صج�صتاين، 

كانت  �لتي  �ملكتبات  من  وهي  �لطب،  كتب  بع�ض  على  ��صتملت  كما  �الأن�صاري،  قا�صم 

.
عامرة يف �لقرن 14019

12. مكتبة ال�شيخ حممد اأفندي زادة:

تعك�ض  مكتبته  وكانت  1152هـ/1739م  ت  هجري   12 �لقرن  يف  �لقد�ض  مفتي  وهو 

تنوع ثقافته، فقد كان فيها كتب دينية ولغوية، ويف �لعلوم و�لفل�صفة و�لطب، منها كتاب 

.
141

علي �ملقري ت 815هـ/1412م بن  �لطب” و“�حلكمة” ملهدي  يف  “�لرحمة 

13. مكتبة ابن قا�شي ال�شلت: 

وهو �ل�صيخ يحيى �رشف �لدين بن حممد �ل�صهري بابن قا�صي �ل�صلت 1040هـ/1630م، 

�إمام �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، �أوقف كتبه �صنة 1007هـ/1598م، و�لتي ت�صّم �لكثري من 

�حلديث  يف  كتاب  مئة  حو�يل  �الإ�صالمية،  �لثقافة  من  خمتلفة  حقول  يف  �مل�صهورة  �لكتب 

و�لتاريخ  و�لفر�ئ�ض  �لكالم  وعلم  و�لقر�ء�ت  و�لفقه  و�لنحو  و�للغة  و�لتف�صري  و�ل�صرية 

و�ملنطق و�جلغر�فية و�لت�صوف و�الأخالق و�حل�صاب ومو�صوعات �أخرى متفرقة، وهي 

�لكتب مع  تفرقت هذه  �لقد�ض، وقد  لدى علماء  �صائعة  كانت  �لتي  �لعامة  �لثقافة  تعك�ض 

ومكتبة  �الأق�صى  �مل�صجد  ومكتبة  �خلالدية،  �ملكتبة  �أبرزها  من  مكتبات  عدة  بني  �لزمن 

.
142

�ل�صيخ حممد �خلليلي

14. مكتبة ح�شن الرتجمان: 

�أ�ص�ض هذه �ملكتبة ح�صن �لرتجمان �ل�صالح، وكانت ت�صتمل على 900 خمطوط، ف�صالً 

 
.

143
عن 2,600 كتاب

15. مكتبة عارف العارف تويف �شنة 1973:

من �ملكتبات �خلا�صة �لتي غدت بعد وفاته ال�صتخد�م �لعامة، حيث تركت �أمانة للورثة 

يف �ملعهد �لعربي يف �أبي دي�ض، و�صلمت للمعهد �صنة 1979، وعدد كتبها 1,141 كتاباً باللغة 

.
144

�لعربية، وفيها 541 كتاباً باللغات �الأخرى
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16. مكتبة �شكي مكي: 

بني  ومن  �الإ�صالمية،  و�لدر��صات  �لفقه  بكتب  تزخر  كانت  �لتي  �ملكتبات  من  وهي 

�لعقود”  يتعاطى  ملن  و“�ملق�صود  �حلميدي،  قرق  لل�صيخ  �لفتاوى”  “جامع  مقتنياتها: 

الأبي �لعبا�ض �أحمد بن عمر �لباباين، و“ملتقى �لبحرين” لل�صيخ عالء �لدين بن معروف 

.
145

وغريها

17. مكتبة ال�شيخ حمب الدين حممد بن الدويك قا�شي القد�س:

 وقد كانت ت�صتمل مكتبته على 150 كتاباً يف �لتف�صري و�لت�صوف و�الأ�صول و�لقر�ء�ت 

و�لريا�صيات  و�جلغر�فيا  و�لتاريخ  �لطب  يف  �لكتب  من  عدد  وهناك  و�لنحو،  و�الأدب 

.
146

و�ملنطق

18. مكتبة ح�شني اأفندي نقيب الأ�رصاف:

وقد كانت عامرة يف �لقرن 19، ومن �صمن مقتنياتها كتاب “علم �لكالم يف علم �لكر�م” 

 .
147

لزين �لدين �مللطي، و“تاريخ �خلو�رج” ملحمد بن قد�مة

19. مكتبة ال�شيخ عبد اهلل بن عبد اهلل النقرزان:

.
148ً

وهو من علماء �لقرن �لعا�رش �لهجري، وقد ت�صمنت تركته �صتني كتابا

20. مكتبة حممد �شنع اهلل اخلالدي:

فهر�صت  ويف  1140هـ/1727م  ت  بالقد�ض  �ل�رشعية  �ملحكمة  كتّّاب  رئي�ض  كان  وقد 

حممد  وقفها  �لتي  �لكتب  �أ�صماء  عنو�نه  1457هـ  رقم  خمطوط  بالقد�ض  �خلالدية  �ملكتبة 

.
149

�صنع �هلل �خلالدي على �أوالده �لذكور و�أحفاده

21. مكتبة ال�شيخ اإّمت خليفة بن اإبراهيم:

وهو من علماء �لقرن �لعا�رش، وقد وقف كتبه على نف�صه ثّم على �أوالده، فاإذ� �نقر�صو� 

 
.

150ً
�آلت �لكتب �إىل مكتبة �ملدر�صة �الأرغونية يف �لقد�ض، وعددها خم�صون كتابا

22. مكتبة ال�شيخ �رصف مو�شى الديري: 

ح�رش  يف  ورد  وقد  984هـ/1576م،  �صنة  �ل�رشيفة  �ل�صخرة  قبة  م�صجد  �إمام  وهو 

تركته �أ�صماء �أكرث من مئة كتاب جلها يف �ملو�صوعات �لدينية و�للغوية، و�أكرثها من �لكتب 

.
151

�ل�صهرية �لتي كانت متد�ولة يف �لعامل �الإ�صالمي
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23. مكتبة ال�شيخ عبد املعطي اخلليلي:

وقد  1154هـ/1741م  ت  �الأق�صى  �مل�صجد  علماء  ومن  بالقد�ض  �ل�صافعية  مفتي  وهو 

1154هـ/1741م من  ل�صنة   66-65 231 �صفحة  �ل�صجل  �لكتب يف  ورد �صبط تركته من 

.
152

�صجالت �ملحكمة �ل�رشعية يف �لقد�ض

24. مكتبة فهمي الأن�شاري:

تاأ�ص�صت �صنة 1956 من نتاج رحالته �خلا�صة يف 36 دولة، وحتتوي مئتي خمطوطة 

، ومن نو�در خمطوطاتها: “و�قعات 
153

دينية و�أربع خمطوطات يف �لطب وثالث يف �لفلك

�ملفتني” �لن�صخة �الأم، كما ورد فيها: “��صرت�ها �الأن�صاري من ورثة �صموئيل �صلمون”، 

�حلا�رش  “تذكرة  وخمطوطة  �حل�صيني؛  يون�ض  لبدر  �الأ�صل  يف  كانت  �أنها  �لغريب  ومن 

وز�د �مل�صافر” لعبد �هلل بن جبيل بن عبد �هلل بن بخت�صيوع �لطبيب �ملتويف �صنة 451هـ، 

وهي خمطوطة نادرة �لوجود يف �لعامل، وثالث ر�صائل من ر�صائل �إخو�ن �ل�صفا، وهي 

�لر�صالة �لعا�رشة �لق�صم �لثاين “�حلا�ض و�ملح�صو�ض”، و�لر�صالة �حلادية ع�رشة معنونة 

“مب�صقط �لنطفة” و�لر�صالة �لثانية ع�رشة “يف �أن �الإن�صان عامل �صغري”. وقد ذكرت جملة 
 Princeton University برن�صتون  جامعة  يف  �ل�رشقي  �لق�صم  �أن   1936 �صنة  �ملقتطف 

�لعا�رشة  �لر�صالة  �ل�صفا، وينق�ض منها  �إخو�ن  �الأ�صلية من ر�صائل  �لن�صخ  ح�صل على 

.
154

و�حلادية ع�رشة و�لثانية ع�رشة، وهي �لن�صخ �ملحفوظة يف مكتبة �الأن�صاري

25. مكتبة خليل اجلاعوين: 

حممد،  �لف�صل  الأبي  �حلنفية”  فروع  يف  “�ملختار  �ملكتبة:  هذه  مقتنيات  من  وكان 

.
155

و“�جلامع �ل�صغري يف �لنحو” لل�صيخ حممد بن �رشف �لكرجي

26. مكتبة حممد النعاجي:

�صعيد  �لدين  �لتنزيل” لنا�رش  بـ“�أنو�ر  �مل�صمى  �لبي�صاوي  تف�صري  مقتنياتها:  ومن   

 .
�لبي�صاوي، وكتاب يف �حل�صاب، وكتاب يف �حلديث حتت م�صمى “�لرحمة”156

27. مكتبة حممد ن�شيبة: 

ومن �صمن مقتنياتها: “دالئل �خلري�ت و�صو�رق �الأنو�ر يف ذكر �ل�صالة على �لنبي 

 
.

�ملختار”157
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28. مكتبة حممود اللحام: 

وهي تقع ب�صاحية �صلو�ن �رشقي �لقد�ض، وتربو كتبها عن �أربعة �آالف م�صنف.

29. مكتبة مروان الع�شلي: 
 
.

158
كانت ت�صم زهاء 4,500 جملد يف خمتلف �ملو�صوعات، وقد بيعت �إىل جامعة �خلليل

30. مكتبة اأحمد �شامح اخلالدي ت 1371هـ/1951م: 

حتتوي على �أكرث من مئة خمطوط عد� �لكتب �ملطبوعة، ومن خمطوطاتها ن�صخة من 

“�خلمي�ض” للديار بكري، وغري  910هـ، وكتاب  “�الأن�ض �جلليل” موؤرخة يف �صنة  كتاب 

 
.

159
ذلك من �لكتب �لقدية �لنفي�صة

31. مكتبة ال�شيخ خليل جواد اخلالدي ت 1360هـ/1941م:

ونبغ  فاأحكمه  �ملخطوطات  بعلم  تفوق  وقد  بالكتب،  و��صعة  معرفة  للخالدي  كان   

نو�در  من  كثري�ً  و��صتن�صخ  �الأ�صتانة  مكتبات  وتعهد  �أعالمه،  من  علماً  �أ�صبح  حتى  فيه 

�ألف  بينها  عربي  جملد  �آالف  خم�صة  زهاء  �خلا�صة  خز�ئنه  يف  وجمع  خمطوطاتها، 

3,480 كتاباً و500 خمطوط،  �لوقفية  . وكان جمموع ما فيها ح�صب �حلجة 
160

خمطوط

و�صل منها 759 كتاباً ومئة خمطوط، وقد ذكر عارف �لعارف �أنها حمفوظة يف �صناديق 

.
مقفلة حتى �صنة 1947، وقد �صمت �إىل مكتبة �مل�صجد �الأق�صى �صنة 1611978

وهناك عدد كبري من �ملكتبات �خلا�صة �الأخرى منها: مكتبة ح�صن �صدقي �لدجاين 

 
�للطف �أبي  �آل  وخز�نة  1373هـ/1953م،  ت  �ل�صكاكيني  وخليل  1357هـ/1938م،  ت 

و�للغة  �لنحو  على  �ن�صبت  �أنها  �ملكتبات  هذه  مقتنيات  على  �ملالحظ  ومن   .
162

وغريها

و�لت�صوف و�لفقه، وقليل منها تطرق للخالف �أو كتب �لفرق �الإ�صالمية، ولعل هذ� يف�رش 

حر�ض �ملجاورين على وحدة �ملدينة �ملقد�صة، وعدم �إ�صغال �أهلها مبا يف�صد روح �لت�صامح 

.
163

�لتي كانت �صائدة فيها

رابعًا: املكتبات غري االإ�شالمية:

1. مكتبات الأديرة والكنائ�س يف بيت املقد�س:

لقد قدم تاريخ مدينة �لقد�ض يف ظّل �حلكم �الإ�صالمي �لنموذج �الأمثل لروح �لت�صامح 

�ل�صامية مع جميع �لطو�ئف �لتي كانت ت�صارك �مل�صلمني �حلياة و�لعي�ض يف ربوع �ملدينة 
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مكتبات  مبعظمها  ملحق  وكني�صة،  دير�ً  ع�رشين  من  �أكرث  �لقد�ض  يف  كان  فقد  �ملقد�صة، 

مدينة  يف  �مل�صيحية  �لطو�ئف  ب�صوؤون  �ملت�صلة  و�لوثائق   
164

�لكتب نفائ�ض  على  ت�صتمل 

�لقد�ض منذ �لع�رش �لبيزنطي وحتى �الآن.

 وكما ت�صابق �مل�صلمون من حكام وحمكومني يف بذل �الأمو�ل ووقف �الأوقاف لتعزيز 

�لهوية �الإ�صالمية للمدينة �ملقد�صة، كذلك تبارت �جلماعات و�لدول غري �مل�صلمة يف تعزيز 

وجودها يف هذه �ملدينة �ملقد�صة، م�صتفيدة من روح �لت�صامح لدى �مل�صلمني و�حرت�مهم 

الأهايل �ل�رش�ئع �ل�صماوية. وقد عك�صت مقتنيات و�أوقاف �لكنائ�ض و�الأديرة و�لكن�ض يف 

بيت �ملقد�ض عاملية هذه �الأوقاف، وقدمت خري �صاهد على �صمو �حل�صارة �الإ�صالمية �لتي 

كانت طو�ل تاريخها تقابل �الإ�صاءة باالإح�صان، و�لغدر و�خليانة بال�صفح و�لعفو.

�إثر�ء  يف  و�ل�رشقية  �لغربية  �أوروبا  �أنحاء  خمتلف  من  و�الأفر�د  �لدول  �صاركت  لقد 

�الإ�صالمي، مما يف�رش هذ�  �لعامل  �لقد�ض، ف�صالً عن ن�صارى ويهود  �ملكتبية يف  �حلركة 

�لتنوع و�لتعدد يف �للغات �لتي كتبت بها مقتنيات تلك �ملكتبات، و�لتي ز�دت عن 11 لغة 

منها �لالتينية، و�ل�رشيانية، و�حلب�صية، و�لرو�صية، و�لعبية، و�الإجنليزية، و�لفرن�صية، 

و�الإيطالية، و�الأملانية، و�لرتكية، و�لعربية... وغريها، ومن �أبرز تلك �ملكتبات �لتي تعك�ض 

من خالل م�صمياتها هذ� �لتنوع و�لتعاي�ض و�لت�صامح يف مدينة �لقد�ض ما يلي:

اأ. مكتبة الفران�شي�شكان:

�لقد�ض  �أ�صو�ر  د�خل  �لقدية  �لبلدة  يف  �لن�صارى  حارة  من  �لغربي  �ل�صمال  يف  تقع 

�ل�رشقية. تاأ�ص�صت منذ تاأ�صي�ض دير �لالتني �صنة 1561، وكانت �ملكتبة يف �لبد�ية مكونة 

من كتب �لرهبان �لتي جلبوها معهم عند �لتحاقهم بالدير، ثم تطورت و�أ�صبحت مكتبة 

عامة يكن للباحثني من خارج �لدير �ال�صتفادة منها، مع �أنها لي�صت معروفة للعامة.

�الإيطالية،  مثل  خمتلفة  بلغات  مكتوبة  وهي  كتاب  �ألف   42 �ليوم  كتبها  عدد  يبلغ 

وتتناول  و�لعربية،  و�لالتينية،  و�الأملانية،  و�الإ�صبانية،  و�الإجنليزية،  و�لفرن�صية، 

مو�صوعات تتعلق بتاريخ �لكني�صة و�لالهوت و�لفل�صفة، وكتابات �ل�صياح عن �الأر��صي 

ي�صمح  ال  و�لثمينة  �لنادرة  و�لوثائق  �ملخطوطات  من  مبجموعة  حتتفظ  كما  �ملقد�صة. 

بع�ض  نظر  وجهة  من  تعّد  فهي  خا�ض،  باإذن  �إال  �لق�صوى  الأهميتها  �إليها  بالو�صول 

�ملقد�صة،  باالأر��صي  �ملتعلقة  �لوثائق  من  حتويه  مبا  �لعامل  مكتبات  �أغنى  من  �لباحثني 

.
165

و�لتي حافظ عليها �لرهبان منذ �أكرث من �صبعة قرون



317

املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س

بالفرتة  �ملتعلقة  �لوثائق  �لدير  هذ�  مكتبة  عليها  ��صتملت  �لتي  �لوثائق  �أهم  من  ولعل 

�ملماليك  حكام  عن  �ل�صادرة  �لفرمانات  عن  عبارة  وهي  �لعثمانية،  و�لفرتة  �ململوكية 

و�لعثمانيني و�خلا�صة بالعالقات بني هوؤالء �حلكام و�لرهبان �لفر�ن�صي�صكان، وتتكون 

هذه �لفرمانات من جمموعتني؛ جمموعة عربية تتعلق بالرهبان وعالقاتهم مع �ل�صلطة 

�ململوكية منذ عهد بيب�ض �لبندقد�ري حتى عهد قان�صوه �لغوري. و�ملجموعة �لثانية هي 

جمموعة تركية ت�صم �لوثائق �ملتعلقة بالرهبان �لفر�ن�صي�صكان يف ظّل �حلكم �لعثماين. 

و�الأديرة  �لقيامة  بكني�صة  يتعلق  ما  منها  فرماناً،   454 �لرتكية  �لفرمانات  عدد  ويبلغ 

�الأخرى. 

، يرتقي 
166

وت�صم هذه �ملكتبة من �لوثائق �لتاريخية ما جمموعه 2,644 وثيقة خمتلفة

764هـ/1363م، يف عهد �مللك �الأ�رشف �صعبان بن ح�صني �صلطان  تاريخ �أقدمها �إىل �صنة 

ما  �صمن  ت�صتمل  و�ملخطوطات  �لوثائق  وهذه   .
167

764-778هـ/1363-1377م م�رش 

ت�صتمل عليه: مر��صيم �صلطانية عامة، وحجج �رشعية �صادرة من ق�صاة �لقد�ض تتعلق 

ب�صوؤون �لن�صارى �ملدنية �أو توثيق �لعقار�ت. 

�لوثائق  الأهمية  نبه  من  �أول   Eutimio Castellani كا�صتالين  �يوتيمو  �الأب  ويعّد 

�لعربية  للمجموعة  فهر�ض  و�صع  من   1822 �صنة  يف  �نتهى  فقد  �لدير،  هذ�  يف  �لعربية 

�أعقبه �الأب جريوالمو جولوبوفت�ض  و�لرتكية م�صحوباً بتعريف موجز لكل وثيقة، ثّم 

Girolamo Golubovich فن�رش مر�صومني �صادرين من �ل�صلطان قايتباي يف كتابه �لذي 

طبع يف �صنة 1316هـ/1898م عن تاريخ روؤ�صاء دير �صهيون. ويف �صنة 1341هـ/1922م 

تفرغ بع�ض علماء �لفر�ن�صي�صكان لن�رش فهر�ض م�صتوٍف لتلك �لوثائق بلغتها �لعربية مع 

Norberto Risani يف  قام �الأب نوربرتو ري�صاين  �الإيطالية، و�أخري�ً  �للغة  �إىل  ترجمتها 

1350هـ/1931م بن�رش كل ما وقع حتت يده من جمموعات �لوثائق �لعربية خالل  �صنة 

�لفرتة �ملمتدة 764-885هـ/1363-1480م. غري �أن �لتعريف بهذه �لوثائق ون�رش ما ن�رش 

�لفر�ن�صي�صكان باالأر��صي �ملقد�صة، وعالقاتهم  �إطار كتابة تاريخ �الآباء  �إمنا مّت يف  منها 

.
168

بال�صلطنتني �ململوكية و�لعثمانية

ب. مكتبة البطريركية الأرثوذك�شية )دير الروم(:

 تقع يف حارة �لن�صارى قرب كني�صة �لقيامة �إىل �ل�صمال منها، وقد �أ�ص�صت يف �لقد�ض 

وتعود   ،1846 �صنة  منذ  �الأرثوذك�صي  �لروم  بطريرك  فيها  ويقيم  للميالد   451 �صنة 

دير  ومكتبة  �صابا،  مار  دير  مكتبة  منها  �ملكتبات،  من  جمموعة  �إىل  �ملكتبة  حمفوظات 
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وهي   ،1865 �صنة  يف  بع�ض  �إىل  بع�صها  �صمت  وقد  �ملقد�ض،  �لقب  وجمموعة  �مل�صلبة، 

 2,400 �ملحفوظة فيها و�لتي يبلغ عددها  �ملكتبات من حيث قيمة �ملخطوطات  �أغنى  من 

�أرباع  وثالث  و�ل�رشيانية،  و�لعربية  �ليونانية  منها:  لغة   11 يف  حمفوظة  خمطوطة 

�ملخطوطات باللغة �ليونانية �إذ يبلغ عدد خمطوطاتها 1,800 خمطوط، وقد كتبت معظم 

�ملخطوطات بني �لقرن 5-18 ميالدي، ومن �أهم هذه �ملحفوظات: عهد �لنبي �صلى �هلل عليه 

و�صلم �إىل �لرهبان و�مل�صيحيني كافة، و�لعهدة �لعمرية، وعهد من�صوب �إىل معاوية بن �أبي 

�صفيان ر�صي �هلل عنه، وتاأكيد�ً للعهدة �لعمرية من قبل �ل�صلطان �صليم �لعثماين، وغريها 

هذه  ولقيمة   .
169

�ملقد�صة �ملدينة  يف  �الأرثوذك�ض  �لروم  �متياز�ت  توؤكد  �لتي  �لوثائق  من 

 ،
170

�ملخطوطات ال ي�صمح الأحد بالو�صول �إليها �إال باإذن خا�ض من �لبطريرك �أو م�صاعده

، ويف �صنة 1897 ن�رش �لوثائقي �ليوناين 
171

وقد و�صع لها يف �صنة 1883 فهر�ض مطبوع

�أربعة جملد�ت  يف  A. Papadopoulos-Kerameus، كتاباً  بابادوبولو�ض كري�ميو�ض  �أ. 

�صّماه منتخبات من �لوثائق �ملقد�صية، وتغطي �لوثائق فرتة طويلة من �لع�رش �لبيزنطي 

 .
172

وحتى �لع�رش �لعثماين، وفيه فهر�ض ملئات �لوثائق �لعربية و�لرتكية

ج. مكتبة دير الأرمن )دير مار يعقوب(:

 بني هذ� �لدير �صنة 1165، وفيه �أكب جمموعة من �لوثائق �الأرمنية �لقدية يف �لعامل، 

ويرجع بع�صها �إىل �لقرون �مل�صيحية �الأوىل، وهي حافلة باملعلومات و�مل�صور�ت �لبديعة 

�لتي ال يباح �الطالع عليها �إال باإذن خا�ض من �لبطريرك �أو نائبه. 

وقد �أ�ص�صت يف �لدير �صنة 1929 مكتبة �أرمنية �صخمة، فيها �أكرث من 60 �ألف جملد، 

3,700 خمطوط فهي حمفوظة يف كني�صة مارثيودور �لتي  �أما �لوثائق �لتي يبلغ عددها 

بنيت يف �لقرن 13 ميالدي يف د�خل �لدير.

تتعلق  و�لتي  و�لعثمانية،  �ململوكية  �لوثائق  من  مبجموعة  �لدير  مكتبة  وحتتفظ 

�حلج  وق�صايا  �لدينية،  و�ملمتلكات  �ملقد�صة،  �الأماكن  يف  �الأرمن  بحقوق  عامة  ب�صورة 

.
173

و�ل�رش�ئب، ف�صالً عن �ملر��صيم �لتي �أ�صدرها �حلكام �مل�صلمون للجالية �الأرمنية

د. مكتبة دير ال�رصيان )دير مار مرق�س(:

�أقدم  �الأرمن و�ليهود، وتعّد مكتبته من  �ل�رشف بني حارتي  �لدير يف حارة  يقع هذ� 

�صمن  ومن  و�لوثائق،  و�لرقوق  باملخطوطات  حافلة  تز�ل  ما  وهي  �لقد�ض،  يف  �ملكتبات 

مقتنياتها وثائق وفرمانات و�أو�مر �صلطانية عديدة، جمعها وفهر�صها يو�صف ��صطفان 
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�ل�رشياين باأمر من غببيل �أنطون مطر�ن �ل�رشيان بالقد�ض �صنة 1925. وقد �أ�صار �إىل �أن 

�أقدم �لوثائق �الإ�صالمية يرجع تاريخها �إىل �صنة 825هـ/1421م، و�أحدثها موؤرخ يف �صنة 

�لرتكية.  باللغة  مكتوب  �الآخر  وبع�صها  �لعربية  باللغة  مكتوبة  وهي  1306هـ/1888م، 

ويقول �لكونت فيليب دي طر�زي �إنه �طلع على فهر�ض �ملخطوطات �ملحفوظة بهذ� �لدير 

مزين  هو  ما  ومنها  �لغز�ل،  رق  على  مكتوب  و�فر  عدد  بينها  خمطوطاً،   362 فوجدها 

بال�صور �لر�ئعة، منها �صكوك وحجج قدية وفر�مني �صلطانية ور�صائل خطرية، ��صتند 

.
174

�إليها بع�ض �لباحثني يف تو�ريخ �مل�رشق وال �صيّما بيت �ملقد�ض

هـ. مكتبة بطريركية الالتني:

خلدمة   ،1848 �صنة  تاأ�ص�صت  �جلديد،  �لباب  قرب  �لقدية  �لبلدة  �أ�صو�ر  د�خل  تقع 

�لكهنة د�خل �لدير فقط، ت�صّم 43 �ألف جملد منها ما هو نادر وقدمي ومنها ما هو حديث 

و�خلر�ئط  �ملخطوطات  �أي�صاً  وهناك  �لفرن�صية،  باللغة  خا�صة  خمتلفة،  �أجنبية  وبلغات 

.
175

�لقدية و�أهمها �خلر�ئط �لفل�صطينية

و. مكتبة القدي�شة اآن:

تقع د�خل �أ�صو�ر �لقد�ض يف �لبلدة �لقدية، قرب باب �الأ�صباط، تاأ�ص�صت �صنة 1883، 

وت�صتمل  �ل�رشقية،  �لكني�صة  تاريخ  يف  �لباحثني  خلدمة  خا�صة  مكتبة  وهي 

كاالإجنليزية  �أخرى  لغات  �إىل  باالإ�صافة  �لفرن�صية  باللغة  معظمها  جملد،  �ألف   40 على 

�أن  �إال  �ملعرفة  �أ�صناف  �صتى  �ملكتبة  وت�صّم  و�لعربية.  و�الأملانية  و�ليونانية  و�الإيطالية 

�ل�صبغة �لغالبة عليها هي �ل�صبغة �لدينية، وهناك خمطوطات عربية عن �لطقو�ض �لدينية 

 .
176

تعود �إىل �لقرن 17 ميالدي، وهي حمفوظة مبكان خا�ض ال ي�صمح با�صتعمالها

ز. مكتبة بطريركية الروم الكاثوليك:

 1890 �صنة  تاأ�ص�صت  وقد  �خلليل،  باب  قرب  �ل�رشقية  �لقد�ض  يف  �ملكتبة  هذه  تقع 

خلدمة �لرهبان د�خل �لدير. يوجد فيها حو�يل ثالثة �آالف كتاب بلغات خمتلفة، تت�صمن 

.
177

مو�صوعات متنوعة فمنها �لكتب �لدينية و�لفل�صفية و�لتاريخية و�لالهوتية

ح. مكتبة كني�شة القدي�شة مرمي:

ذكر بع�ض �حلجاج �مل�صيحيني �لذين ز�رو� بيت �ملقد�ض يف �لع�رش �ململوكي باأنه كان 

 .
178

يوجد مكتبة ر�ئعة بجو�ر كني�صة �لقب �ملقد�ض 
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ملحقة  كانت  �لتي  �الأخرى  �ملكتبات  ع�رش�ت  عن  ف�صالً  �ل�صابقة  �ملكتبات  وتاأتي 

دير  ومكتبة  �ملقد�ض،  �لقب  مكتبة  �ملثال:  �صبيل  على  منها  و�لتي  و�الأديرة،  بالكنائ�ض 

�أنه كان يف دير �ل�صلطان  �أ�صارت �حلجج �ل�رشعية  . وقد 
179

�لدومينيكان، و�الآباء �لبي�ض

.
180

كتب بلغة �حلب�ض

2. مكتبات النوادي واجلمعيات:

اأ. مكتبة املركز الثقايف الفرن�شي يف القد�س:

وقد تاأ�ص�صت هذه �ملكتبة �صنة 1937، وكانت ت�صتمل على �أربعة �آالف كتاب. 

ب. مكتبة جمعية ال�شبان امل�شيحية:

1873، ويف �صنة  وكانت هذه �جلمعية قد �أن�صئت يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �صنة 

1933 �فتتحت لها فرعا يف �لقد�ض يف مبنى فخم �أقيم لهذ� �لغر�ض، وقد بلغ عدد كتبها يف 

�صنة 1945 حو�يل 22 �ألف كتاب باللغتني �لعربية و�الإجنليزية. 

ج. مكتبة املجل�س الثقايف الربيطاين:

وقد تاأ�ص�صت هذه �ملكتبة �صنة 1944 وكان بها �صتة �آالف كتاب. 

د. خزانة الآثار الأمريكية.

هـ. مكتبة املجمع العلمي الأثريي الربوت�شتانتي.

و. مكتبة دار الآثار الربيطانية:

وقد تاأ�ص�صت هذه �ملكتبة �صنة 1920.

�لر�صمية،  بدو�ئرها  و�أحلقتها  �النتد�ب،  حكومة  �أن�صاأتها  �لتي  �ملكتبات  جانب  �إىل 

�صنة  يف  �ملعارف  د�ئرة  مكتبة  وكذلك  نو�تها،  و�صعت  �لتي  �لزر�عة  د�ئرة  مكتبة  ومنها 

1920، ومكتبة �لعدل �لعليا �صنة 1925، ومكتبة د�ئرة �الإح�صاء�ت، ود�ر �الإذ�عة، ود�ئرة 

.
�ملطبوعات �صنة 1811944

خري  تقدم  و�لتي  �ملختلفة،  �الأجنبية  للبعثات  �الأخرى  �ملكتبات  ع�رش�ت  عن  ف�صالً 

دليل على �صماحة �الإ�صالم و�مل�صلمني �لذين حفظو� حرية ممار�صة �لعبادة وقامو� بن�رش 

�ملعرفة.
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خام�شًا: نظام املكتبات يف القد�س:

�لعامل  يف  �ملكتبات  من  غريه  عن  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �ملكتبات  نظام  يختلف  يكاد  ال 

�الإ�صالمي، فكان يطلق على مكتبات �لقد�ض �لقدية كما على �صائر �ملكتبات �الأخرى يف 

. وكانت �خلز�ئن ت�صنع عادة من �خل�صب، ويف بع�ض 
182

��صم �خلز�ئن �الإ�صالمية  �ملدن 

�الأحيان من خ�صب �لبلوط �لذي يتميز بال�صالبة و�جلمال، وكانت لها �أقفال حتفظ عند 

خز�ئن  بها  حتف  مفرو�صة  قاعة  عن  عبارة  �أنو�عها  مبختلف  �ملكتبات   .
183

�ملكتبة خازن 

�لكتب، وال توجد فيها �أماكن حمددة للمطالعة مزودة بالطاوالت و�ملقاعد، بل تتم �لقر�ءة 

يف �أي مكان يف �مل�صجد �أو �لز�وية �أو �ملدر�صة �أو �ل�صكن �مللحق بتلك �ملباين.

و�ت�صفت �ملكتبات �الإ�صالمية ب�صكل عام بالرتتيب و�لنظام ح�صب �الإمكانات �ملتوفرة 

يف ذلك �لوقت، فكانت �لكتب ترتب على رفوف �خلز�ئن بع�صها فوق بع�ض �ل�صغري فوق 

، وذلك لتنوع �ملو�د �لتي 
184ً

�لكبري �أي �أنها مل تكن ت�صف عمودياً و�إمنا كانت تب�صط �أفقيا

كانت تكتب عليها هذه �لكتب، فبع�صها كان مكتوباً على رق �لغز�ل و�الآخر على �أور�ق 

�لبدي، ف�صّعب �ختالف �أنو�ع �لورق و�أ�صكاله و�أحجامه �صفها عمودياً، وقد خ�ص�ض 

�لزخرفة  من  عالية  درجة  على  �ل�صكل  مربعة  �صناديق  �ل�رشيفة  و�لربعات  للم�صاحف 

، ف�صالً عن �أن معظم هذه 
185

و�لبهاء لتو�صع فيها �حرت�ماً وتعظيماً ل�صاأن �لقر�آن �لكرمي

�مل�صاحف، خا�صة �ملحفوظة يف �مل�صجد �الأق�صى و�ل�صخرة �مل�رشفة، كانت هد�يا ملوكية 

 .
186

من حكام ووالة و�أثرياء �لعامل �الإ�صالمي

وكان ترتيب �لكتب د�خل خز�ئن �لكتب يختلف من مكتبة �إىل مكتبة، �إال �أن �لتق�صيم 

�ملو�صوعات  هذه  ر�أ�ض  على  تو�صع  �مل�صاحف  فكانت  �الأ�صا�ض،  هو  كان  �ملو�صوعي 

و�لتوحيد  فاالأ�صول  �لفقه  كتب  ثم  و�ل�صرية  �ل�رشيف  �حلديث  ثم  �لتف�صري  كتب  تليها 

و�ملنطق  و�حل�صاب  فالعلوم  و�الأدب  �للغة  كتب  ثم  و�لفر�ئ�ض  و�لقر�ء�ت  و�لت�صوف 

. وكانت فهار�ض �ملكتبات ترتب يف جملد �أو �أكرث، وكانت هذه �لطريقة متبعة يف 
187

و�لطب

�ملكتبات �الإ�صالمية عامة، وكانت بع�ض هذه �ملكتبات تثبت على باب غرفة �لكتب نف�صها 

 .
188

قو�ئم تبني ما بد�خلها من كتب

1. اجلهاز الإداري والفني للمكتبة:

و�لربعات  �لكتب  خازن  �أو   
189

�لكتب خز�نة  �صاهد  �أي�صاً  وي�صمى  الكتب:  خازن  اأ. 

ب�صفات  �لتمتع  �ملن�صب  هذ�  يتوىل  فيمن  ي�صرتط  وكان   .
191

�ملكتبة �أمني  �أو   
190

�ل�رشيفة
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لهذه  �لو�قفون  حر�ض  فقد  �لعالية،  و�لعلمية  �لفنية  �خلبة  عن  ف�صالً  رفيعة،  �أخالقية 

و�الأمانة  بالثقة  عرف  ممن  �الأدباء  �أو  �لعلماء  �أحد  �لوظيفة  هذه  يتوىل  �أن  على  �ملكتبات 

و�ليقظة و�لذكاء و�لقدرة على �لقيام بخدمة �لكتب مع معرفة ودر�ية بتنظيمها، وحر�ض 

. وقد حددت وثائق �لوقف 
192

على خدمة طلبة �لعلم و�إر�صادهم �إىل ما يحتاجونه من �لكتب

�ملهام �لو�جب �أن يقوم بها خازن �لكتب ب�صكل مف�صل، خا�صة يف �لع�رش �ململوكي، و�لتي 

يكن تق�صيمها على �لنحو �لتايل:

ومر�قبة  �ملوؤهلني  �ملوظفني  وتعيني  �ملكتبة،  �صوؤون  على  �الإ�رش�ف  �لعامة:  �ملهام  	•
عملهم، و�إد�رة �صوؤون �ملكتبة �ملالية، و�الهتمام بالبناء و�صيانته وترميمه، وتزويد 

�ملكتبة بال�صجاد و�الأثاث �لالزم.

�ملهام �لفنية: وتبد�أ هذه �ملهمة بت�صلم �لكتب وفق حم�رش خا�ض وح�صور �صهود  	•
على ذلك، و�إحر�ز �لكتب باخلز�ئن �ملحددة لها يف �ملكتبة، ومن ثم تعهد هذه �لكتب 

بالرعاية عن طريق �حلر�ض عليها وحفظها من �ل�صياع و�الأر�صة و�لتلف و�لعث، 

وحبكها عند �حتياجها للحبك، وترميم وجتليد ما يحتاج منها لذلك، و�إ�صالح ما 

متزق منها، و�إحالل �جلديد مكان �لقدمي، ونف�صها من �لغبار وتعهدها على �لعادة، 

 .
193

هذ� باالإ�صافة �إىل فهر�صتها وتنظيم �إعارتها

�لتي  و�ملعلومات  �لكتب  �إىل  �لو�صول  يف  و�لقر�ء  �لباحثني  م�صاعدة  �لثقافية:  �ملهام  	•
يبحثون عنها، لذ� كان يجري كما تقدم �ختيار خازن �لكتب من �الأ�صخا�ض ذوي 

�أعالم  �أد�رها  �ملقد�ض  بيت  مكتبات  بع�ض  �أن  جند  حيث  �لكتب،  ومعرفة  �الطالع 

�لعلماء نذكر منهم على �صبيل �ملثال: �صم�ض �لدين حممد بن �أحمد بن حبيب �لغامني 

 .
194

�ملقد�صي، �لذي كان يتوىل خز�نة كتب �مل�صجد �الأق�صى يف �أو��صط �لقرن �لتا�صع

ومنهم �ل�صيخ �صم�ض �لدين حممد بن حممد �خلليلي �أمني مكتبة �ل�صخرة يف �صنة 

11 هجري �ل�صيخ ب�صري  �أمانة كتب �ل�صخرة يف �لقرن  1010هـ/1601م، كما توىل 

�إبر�هيم و�ل�صيخ عبد �لرحمن، وكان ذلك  �خلليلي، وبعد وفاته توىل ولد�ه �ل�صيخ 

من  وذلك  �صهري،  ر�تب  للخازن  ي�رشف  وكان   .
195

1060هـ/1651م �صفر   5 يف 

ريع �لوقف �ملخ�ص�ض للمكتبة �لتي ي�رشف عليها. وزيادة يف �حلر�ض على �لكتب 

�ملوقوفة، جند بع�ض �لو�قفني ين�ض على �رشورة عزل �خلازن و��صتبد�ل غريه �إذ� 

.
196

ما بدت منه خيانة �أو تق�صري
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ب. الن�شاخ: كان يعمل يف مكتبات �لقد�ض �لعامة �إىل جانب خازن �لكتب جمموعة من 

�لكتب  ��صتن�صاخ  �أبرزها:  من  مهام  بعدة  يقومون  كانو�  �لذين  �لن�صاخ  منهم  �ملوظفني، 

�ملهددة بالتلف، ب�صكل جزئي �أو كلي �أو �القت�صار على �ل�صفحات �لتالفة �أو �لتي مزقت 

�لنادرة و�ملهمة. وقد  �لكتب  ��صتن�صاخ  �أو  �لتد�ول و�ال�صتعمال،  �أثناء  �أو الآخر يف  ل�صبب 

تخ�ص�ض عدد من �لعلماء �مل�صهورين يف ن�صخ �مل�صاحف �ل�رشيفة طلباً لالأجر و�لثو�ب، 

�ل�رشيف  �مل�صحف  ن�صخ  من  عدد  بن�صخ  قامو�  �مل�صلمني  �صالطني  بع�ض  �إن  بل  ال 

و�أوقفوها على كل من �مل�صجد �حلر�م و�لنبوي و�مل�صجد �الأق�صى. وقد حفظ لنا موؤرخ 

ومد�ر�صها،  �لقد�ض  م�صاجد  يف  ن�صاخ  عدة  �أ�صماء  �حلنلبي  �لدين  جمري  و�خلليل  �لقد�ض 

�حلنفية  �صيخ  �لغزي  عمر�ن  بن  حممد  بن  حممد  �خلري  �أبو  �لق�صاة  قا�صي  منهم: 

�لوهاب  عبد  �لدين  وتاج  �مل�صاحف،  من  �لعديد  ن�صخ  �لذي  /1488م  894هـ ت 

حممد  بن  �أحمد  �لدين  و�صهاب  خطه،  بح�صن  ��صتهر  �لذي  873هـ/1468م  ت  �ملوؤدب 

، ومنهم �أبو �لعبا�ض زين �لدين �أحمد بن عبد �لد�ئم 
197

�لكردي �حللبي ت 881هـ/1476م

بن نعمة �ملقد�صي 668هـ �لكاتب �ملمُجيد �لذي كان متفنناً و�رشيعاً بالكتابة، حتى �أنه كان 

، وحممد بن �أحمد بن قد�مة �جلماعيلي �ل�صهري 
198

يكتب يف �ليوم �إذ� فرغ ت�صعة كر�ري�ض

كر��صتني  �ليوم  يف  كتب  ورمبا  �لكتابة  �رشيع  كان  607هـ/1210م،  ت  عمر  �أبي  بال�صيخ 

�ملقد�صي )668هـ/1269م( كتاب  �لد�ئم بن نعمة  �أحمد بن عبد  . ون�صخ 
199

�لكبري بالقطع 

 .
200

“تاريخ �ل�صام” البن ع�صاكر مرتني وكتب  مر�ت،  عدة  قد�مة  “�ملغني” البن 

�أنو�عها على موؤلفات كتبت يف  �لقد�ض مبختلف  ��صملت مكتبات  لقد  ج. املرتجمون: 

11 لغة، منها: �لعربية و�لفار�صية و�حلب�صية و�لالتينية و�الإجنليزية و�الأملانية  �أكرث من 

و�لتعريف  فهر�صتها  �أجل  ومن  و�لرتكية،  و�ل�رشيانية  و�الأرمنية  و�لرو�صية  و�الإيطالية 

بها جند �أن هناك نخبة من �ملرتجمني قد ظهرو� يف بيت �ملقد�ض، خا�صة يف مكتبات �الأديرة 

، ويو�صف 
201

و�لكنائ�ض منهم: �الأب �يوتيمو كا�صتالين، و�الأب جريوالمو جولوبوفت�ض

�لقد�ض  يف  �ملقيمة  و�جلاليات  �لطو�ئف  تنوع  باأن  علماً  وغريهم.   
202

�ل�رشياين ��صطفان 

من خمتلف �الأجنا�ض و�الأديان و�ملذ�هب قد �صاعد على �زدهار حركة �لرتجمة يف �ملدينة 

�ملقد�صة وتبادل �ملوؤلفات و�لكتب. 

“مفرقي  �لكتب للقارئ، وكان يطلق عليهم  �إح�صار  �ملناولني  ومهمة  د. املناولون: 

�ل�رشيفة  �مل�صاحف  تفريق  �ملدر�صية، وكانت من مهامهم  �ملكتبات  �ل�رشيفة” يف  �لرقعة 

.
203

على �لطلبة للقر�ءة فيها ثّم جمعها، وكذلك من مهامهم �ملحافظة على مكتبة �ملدر�صة
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ــ. املجلدون: ومهمتهم جتليد �لكتب وحبك ما يحتاج منها �إىل حبك، ومل تكن مهمة 
�أثناء  يف  �لفنية  مل�صاته  بو�صع  ي�صهم  كان  بل  و�الإبد�ع،  �لذوق  من  خالية  مهمة  �ملجلد 

�لكتب، فيكتمل عمله مع  �لتي يزين بها هذه  �لزخارف و�لر�صومات  �لتجليد، من خالل 

.
204

عمل �لن�صاخ الإعطاء �لبهاء و�لرونق �لذي متتعت به �ملخطوطات �الإ�صالمية

2. مواعيد فتح املكتبة: 

مل حتدثنا �مل�صادر �لتي بني �أيدينا عن مو�عيد موحدة للدو�م يف مكتبات �لقد�ض، بل 

�لعادة  �لوقف �خلا�صة بها، و�لتي يف  �لتي حتددها وثيقة  كان لكل مكتبة خ�صو�صيتها 

حتدد مو�عيد فتح �ملكتبة و�رشوط �النتفاع بها، فعلى �صبيل �ملثال كانت �ملكتبة �خلالدية 

�لعمومية تفتح �أبو�بها من �ل�صباح �إىل �مل�صاء طول �أيام �الأ�صبوع جلميع طلبة �لعلم، كما 

يف  يومني  �خلز�نة  فتح  ي�صرتط  كان  وبع�صهم   ،
2051900 �صنة  �ملعلن  برناجمها  يف  ورد 

�الأ�صبوع لطلبة �لعلم، وهناك من يربط مو�عيد فتحها مبو�عيد �لدرو�ض �لتي تلقى باملكان 

. وكذلك �حلال 
206ً

حلقت �ملكتبة به �صو�ء �أكان م�صجد�ً �أم ز�وية، �أم مدر�صة �أم رباطا
مُ
�لذي �أ

بالن�صبة لالأديرة و�لكنائ�ض، �لتي كانت يف �لغالب حكر�ً على �لرهبان و�لق�صاو�صة د�خلها، 

�إال �أن بع�ض �ملكتبات �مللحقة بهذه �الأديرة �أخذت نظاماً ع�رشياً منذ مطلع �لقرن �لع�رشين 

فاأ�صبحت لها �أوقات حمددة تفتح �أبو�بها فيها خالل �أيام �الأ�صبوع.

3. نظام الطالع وال�شتعارة:

مبا �أن معظم �ملكتبات يف �لقد�ض تقع حتت مظلة �الأوقاف فكان �لذي يتحكم يف نظام 

�الطالع و�ال�صتعارة هو ما تن�ض عليه وثيقة �لوقف، و�لتي كانت حتدد بدقة �لنظام �لذي 

�لد�خلية  باال�صتعارة  ي�صمح  كان  �الأحيان  �أغلب  ويف  �ملوقوفة.  �لكتب  مع  �لتعامل  يحكم 

بذلك  ن�ّض  كما  �لعامة،  �مل�صلحة  على  حر�صاً  �خلارجية،  باال�صتعارة  ي�صمح  وال  للكتب 

، بل �إنه منع حتى �الطالع �لد�خلي على من 
207

برنامج �ملكتبة �خلالدية على �صبيل �ملثال

يف  ��صرتط  �لذي  �خلليلي  حممد  �ل�صيخ  وقفية  عليه  �أكدت  ما  وهذ�  �لتفريط،  عنه  يعرف 

بيت  يف  مقيم  هو  ممن  بال�صالح  �مل�صهورين  �لعلم  لطلبة  “�إال  �لكتب  تمُعار  ال  �أن  وقفيته 

“و�ل�صن بها على من   ،
�أو متزيقها”208 �لكتب  �إعارة من ��صتهر بت�صييع  �ملقد�ض، وعدم 

.
لي�ض من �أهلها، وبذلها للمحتاج �إليها كما قال �ل�صبكي”209

ويبدو �أن �ملكتبات �مللحقة بالزو�يا و�خلانقاه، و�لتي كان يقيم فيها طلبة �لعلم ب�صكل 

م�صتمر، كان فيها مرونة �أكرث يف نظام �الإعارة، ويرجح �أن نظام �الإعارة فيها مل ي�صذ عن 
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نظام �الإعارة يف �ملدن �الإ�صالمية �الأخرى �لتي كانت ت�صمح لطلبتها با�صتعارة �لكتب ملدة 

�صهر على �الأكرث لالنتفاع بها، و�صمح لهم باأخذ �لكتب �إىل م�صاكنهم يف تلك �ملد�ر�ض �أو 

�لزو�يا �أو �خلانقاه. فقد جاء يف �إحدى �لوقفيات:

 ومن ح�رش )�أي �خلازن( من طلبة �لعلم �ل�رشيف من �أهل �خلانقاه �ملذكورة 

ال�صتعارة �صيء من �لكتب �ملذكورة، �صلم �إليه �إن كان ثقة، و�إن كان يخ�صى منه 

منعه �إال �أن ي�صمنه نفر من �أهل �خلانقاه �ملذكورة وال يعري �صيئاً من �لكتب.... 

�أكرث من �صهر و�حد.... و�إذ� كان �مل�صتعري من غري �أهل �خلانقاه �ملذكورة، �صلم 

يبيتها عند  ثّم  فيه،  �ملذكورة  باخلانقاه  نهار�ً  فيه  يطالع  ��صتعارته  يريد  ما  �إليه 

 .
210ً

�خلازن، ثّم ي�صتعريها منه نهار�

ويف بع�ض مكتبات �الأديرة ال ي�صمح �الطالع على بع�ض �ملحفوظات �إال باإذن خا�ض 

و�لزو�يا  �ملد�ر�ض  يف  �ملقيمني  �لعلم  طلبة  معظم  �أن  ومبا   .
211

نائبه �أو  �لدير  م�صوؤول  من 

�ال�صتعارة  يف  �الأولوية  لهم  تعطى  كانت  فقد  و�لفقر�ء،  �لغرباء  من  �لقد�ض  يف  و�خلانقاه 

�لنقم”  �لنعم ومبيد  “معيد  �لقد�ض، فقد جاء يف كتاب  يف معظم �ملدن �الإ�صالمية مبا فيها 

حت�صيل  عليهم  ي�صعب  �لذين  �لفقر�ء،  �لعارية  يف  يقدم  “و�أن  ن�صه:  ما  �ل�صبكي  لالإمام 

.
�لكتب، على �الأغنياء”212

�أن  �لو�قفني  بع�ض  �رشط  �ل�صياع  من  عليها  وخوفاً  �لكتب  على  �حلر�ض  يف  وزيادة 

وهناك   ،
213

��صمه م�صح  �أعاده  �إذ�  ثم  كر��صاً،  منه  يطلب  من  �أ�صماء  بكتابة  �خلازن  يقوم 

. وقد غد� مبثابة �لعرف �أن يطلب 
214

من ��صرتط �أال يخرج �لكتاب �إال برهن يحرز قيمته

�أو دعاء  �لقر�آن،  قر�ءة  �لغالب  �لكتب هو يف  ي�صتفيد من  رمزياً ممن  ثمناً  للكتب  �لو�قف 

�أو  �لكتاب  �الأوىل من  �ل�صفحة  �ل�رشط على  �لو�قف، وعادة ما يو�صع هذ�  يوهب لروح 

على جلد �لكتاب �أو يف نهاية �ملقدمة �أو نهاية �لكتاب، وهي عادة جارية يف كثري من �لبلد�ن 

.
215

�الإ�صالمية حتى �ليوم

4. نظام التزويد:

نظام  هو  تاريخنا  فرت�ت  مّر  على  �الإ�صالمية  �ملكتبات  لتزويد  �ملهم  �ملورد  كان  لقد 

، وقد �أوردت لنا 
216

�لوقف للكتب، باعتبار وقفها من �الأعمال �خلريية �لتي تكفر �لذنوب

�أوقفو� كتباً  �لذين  �لعلماء و�لف�صالء و�ل�صالطني و�الأمر�ء  �أ�صماء ع�رش�ت  كتب �لرت�جم 

يف �مل�صاجد و�لزو�يا و�خلانقاه يف بيت �ملقد�ض، و�لتي و�صعت حتت ت�رشف طلبة �لعلم. 
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16 �صندوقاً كبري�ً من �مل�صاحف  �لثالث �لهجري  فقد كان يف �مل�صجد �الأق�صى يف �لقرن 

�مل�صجد  حمر�ب  و�إىل  �إليها  حمل  �لقد�ض  �الأيوبي  �لدين  �صالح  فتح  وعندما   ،
217

�مل�صبلة

مات، ما تز�ل بني �أيدي �لز�ئرين “على كر��صيها  عظَّ �الأق�صى م�صاحف وختمات وربعات ممُ

. وجاء يف �لعقد 
218

مرفوعة وعلى �أ�رشتها مو�صوعة” على حد تعبري �لعماد �الأ�صفهاين

�لفريد البن عبد ربه ت 328هـ/940م قوله “ويف �مل�صجد �الأق�صى �صبعون م�صحفاً، وفيه 

.
من �لكبار �لتي يف �لورقة منها جلد، �صتة م�صاحف على كر��صي جتعل فيها”219

وعلى مّر �لزمان كان �ل�صالطني و�الأمر�ء و�حلكام و�الأتقياء عامة يتبَّكون بوقف 

�ملعظم  �مللك  �ملثال:  �صبيل  على  هوؤالء  ومن  �ملقد�ض،  بيت  يف  و�لكتب  �مل�صاحف 

ت 656هـ/1258م �لذي �أوقف كتباً من جملتها “�إ�صالح �ملنطق” الأبي يو�صف يعقوب بن 

927هـ/1520م على كر��صة منه  �لدين �حلنبلي ت  �ل�صكيت، وقد �طلع جمري  �إ�صحق بن 

�لتا�صع من ذي �حلجة  �لوقف، وهو موؤرخ يف  �لكر��صة  �بن �خل�صاب، وعلى ظهر  بخط 

 .
220

610هـ/1213م

�مل�صجد  �إىل  م�صحفاً  836هـ/1432م  �صنة  بر�صباي  �الأ�رشف  �مللك  �ل�صلطان  و�أهدى 

�الأق�صى يعّد من �أثمن �مل�صاحف �لتي و�صلت �إىل �لقد�ض، وهو مكتوب على ورق �صقيل 

�َصّكل �الأحرف، ومتو�صط عر�ض �حلرف )حو�يل  باحلب �الأ�صود، وبخط �لثلث �ملتقن، وممُ

�أما حركات وعالمات �لوقف فعبارة عن دو�ئر ذهبية د�خلها نقو�ض،  �أربعة ملمرت�ت(، 

طريف  وعلى  ذهبية،  خلفية  له  م�صتطيل  د�خل  �الأبي�ض  باحلب  مكتوبة  �ل�صور  و�أ�صماء 

�جلاللة  �ألفاظ  وجميع  وبي�صاء،  وحمر�ء  زرقاء  باألو�ن  هند�صية  زخارف  �مل�صتطيل 

�لو�ردة يف �مل�صحف مكتوبة مباء �لذهب، ويبلغ طول �مل�صحف 110 �صم وعر�صه 190 

مروره  �أثناء  يف  836هـ  �صنة  بر�صباي  �ل�صلطان  �إىل  �أهدي  قد  �مل�صحف  هذ�  وكان  �صم، 

قارئاً  له  وخ�ص�ض  �ل�رشيف،  �لقد�ض  �إىل  بدوره  فاأهد�ه  �آمد،  �إىل  طريقه  يف  وهو  بدم�صق 

. ومن �ل�صالطني �لذين وقفو� �مل�صاحف و�لكتب يف بيت �لقد�ض 
221

وخادماً، ووقفاً لذلك

جقمق  و�لظاهر   ،
222

857هـ/1453م �صنة  �ل�صلطنة  توىل  �لذي  �إينال،  �الأ�رشف  �ل�صلطان 

، و�ل�صلطان �صليمان �لقانوين، و�لوزير �صنان 
223

�لذي �عتلى �لعر�ض �صنة 842هـ/1438م

.
224

با�صا، و�أنو�ر با�صا �لعثماين وغريهم

752هـ/1351م،  ت  يعقوب  بن  عثمان  بن  علي  �حل�صن  �أبو  �ملريني  �ل�صلطان  وكتب 

جزء�ً  ثالثني  يف  ويقع  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إىل  �أهد�ه  م�صحفاً  يده  بخط  �ملغرب،  �صلطان 
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خميط  �لغز�ل  رق  من  �مللم�ض  ناعم  جلد  يحويه  جزء  وكل  �لغز�ل،  رق  على  مكتوب 

بخيوط دقيقه من �لذهب و�لف�صة، وعلى كل �لوجهني زخارف هند�صية وكتابية، وكل 

وجه حماط ب�رشيط زخريف عبارة عن خيوط ذهبية وف�صية متد�خلة حمددة من �لد�خل 

�لف�صية، وقد كتب بخط مغربي جميل. كان مد�ده من  و�خلارج بزوجني من �خلطوط 

�ل�صعري،  �لزعفر�ن  �الأحايني  بع�ض  يف  �إليها  �أ�صيف  ورمبا  �لورد،  وعطر  �مل�صك  فتيت 

وكل  �الآخر،  �لبع�ض  يف  وي�صفر  �ل�صفحات  بع�ض  يف  و�إ�رش�قه  �صو�ده  ي�صتد  �خلط  الأن 

�صفحة تت�صمن خم�صة �صطور، ومما يوؤ�صف له �أن خم�صة �أجز�ء قد فقدت فقام بكتابتها 

�لربعة �ل�رشيفة يف ذي �حلجة �حلر�م  �أبي�ض جيد، و�أكملت به  بع�ض �ملغاربة على ورق 

�ملغرب”، وقد عني  بـ“ربعة �صلطان  �ملقد�ض  1221هـ/1806م و�لتي ت�صمى يف بيت  �صنة 

لقر�ءتها عندما �أوقفها يف �أو�خر ذي �حلجة �صنة 745هـ �صباح كل يوم 18 نف�صاً، منهم 

15 من حفاظ �لقر�آن �لعظيم، على �أن يكونو� من �ملغاربة �ملالكيني وخادمني من �مل�صلمني، 

. وقد �صاهد هذه �لن�صخة عبد 
225

و�أوقف على ذلك عدة مر�فق يف مدينة �لرملة �لفل�صطينية

من  وتعّد   ،
226

تاريخه يف  خلدون  �بن  �إليها  �أ�صار  كما  1341هـ/1825م،  �صنة  خمل�ض  �هلل 

�أروع �مل�صاحف �لتي وردت �إىل �مل�صجد �الأق�صى وما ز�لت حمفوظة يف �ملتحف �الإ�صالمي 

يف �لقد�ض. وحتتفظ �لقد�ض بحو�يل 650 م�صحفاً تعود �إىل �لفرت�ت �الإ�صالمية، ومكتوبة 

بخطوط خمتلفة؛ كالكويف و�ملغربي و�لن�صخي و�لثلث، ومعظمها كان وقفاً على �مل�صجد 

�ملدن  يف  �لقدية  �مل�صاجد  بع�ض  على  وقفاً  كان  منها  وجزء�ً  �ل�صخرة،  وقبة  �الأق�صى 

�لفل�صطينية �الأخرى، حيث تعّود حكام �مل�صلمني و�لوالة و�الأمر�ء تخليد ذكرهم بوقف 

�أو زيارة �لقد�ض يف �مل�صجد �الأق�صى وقبة  �مل�صاحف وكتب �لتف�صري عند توليهم �حلكم 

 .
227

�ل�صخرة وتعيني �لقر�ء لتالوتها ووقف �الأوقاف خلدمتها

ومن �لعلماء �لذين �أوقفو� كتبهم على بيت �ملقد�ض �لفقيه �أبو �لفتح ن�رش بن �إبر�هيم 

�الأق�صى  �مل�صجد  �إمام  و�الأ�صوليني  �لنحاة  �إمام  ومنهم   ،
228

490هـ/1096م ت  �ملقد�صي 

�ملبارك �ل�صيخ يحيى �رشف �لدين حممد بن قا�صي �ل�صلت ت 1040هـ/1630م، و�لذي 

ل�صاحة �حلرم،  �ل�صمايل  �لرو�ق  �لكائنة يف  �الأرمينية  �ملدر�صة  كان ي�صكن هو وعائلته يف 

ويف �لطابق �لثاين من مبنى �ملدر�صة كانت مكتبة �ل�صيخ يف �إحدى �لغرف �لتي �أوقفها على 

طلبة �لعلم يف 15 رجب 1007هـ. وتعّد وقفية �ل�صيخ �ل�صلت وثيقة يف غاية �الأهمية للتاأريخ 

�لتي  بالكتب  10 و11 هجري، فهي تعرفنا  �لقرنني  �ملقد�صة يف  للمدينة  �لفكري و�لثقايف 

كان يتد�ولها �ملثقفون من �أهل �لقد�ض، ف�صالً عن ر�صمها للجو �لثقايف �لذي كان �صائد�ً يف 
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تلك �لفرتة، و�إىل جانب ذلك فهي تعك�ض لنا �الهتمامات �لثقافية �خلا�صة ل�صاحبها، �لذي 

يعّد علماً من �أعالم �لدر��صات �الإ�صالمية و�لعربية يف مدينة �لقد�ض. فقد �أوردت �لوقفية 

عناوين �أكرث من مئة كتاب يف فروع �لثقافة �الإ�صالمية �ملختلفة من حديث و�صري وتف�صري 

ولغة ونحو وفقه وقر�ء�ت وعلم كالم وفر�ئ�ض، وتاريخ ومنطق وجغر�فيا وت�صوف 

و�أخالق وح�صاب... �إلخ. ومن �ملالحظ �أنه قد �أ�صهم يف تاأليف هذه �لكتب �ملوجودة يف مكتبة 

و�ملغرب،  و�لعر�ق،  )م�رش،  �ليوم  �الأقطار  مبفهوم  �إ�صالمياً  قطر�ً   15 من  علماء  �ل�صيخ 

و�ليمن، و�الأندل�ض، وفار�ض، وترك�صتان، و�أفغان�صتان، وتركيا، و�أوزبك�صتان، و�ل�صام، 

�لعامل  حو��رش  �صتى  يف  متد�والً  كان  ما  �ملوؤلفات  هذه  بني  من  �أن  عن  ف�صالً  وغريها(، 

�لبخاري  و�صحيحي  �لزخم�رشي،  وتف�صري  �لبي�صاوي،  تف�صري  مثل  �آنذ�ك،  �الإ�صالمي 

وم�صلم و�رشوحهما، وكتب �لنووي و�ل�صيوطي و�الأ�صنوي و�بن حجر �لع�صقالين. و�إن 

دّل هذ� على �صيء فاإمنا يدل على حركة تبادل �لكتب و�نتقالها بني طلبة �لعلم، و�حلر�ض 

على ��صتن�صاخها وتوفريها للطلبة. وقد قام �ملرحوم �لدكتور كامل �لع�صلي بتحليل هذه 

.
229

�لوثيقة بدر��صة �إ�صافية

ومن مو�رد مكتبات �لقد�ض، وخ�صو�صاً مكتبة �مل�صجد �الأق�صى، �أن كثري�ً من �لعلماء 

يف  لتحفظ  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  موؤلفاتهم  من  ن�صخة  ير�صلو�  �أن  على  يحر�صون  كانو� 

�ملف�رش  �لكو��صي  �ملو�صلي  يو�صف  بن  �أحمد  �لدين  موفق  �الإمام  هوؤالء؛  ومن  خز�ئنه، 

.
230

ت 680هـ/1281م �لذي �أر�صل ن�صخة من كال م�صنفيه؛ �لكبري و�ل�صغري �إىل �لقد�ض

وهكذ� تقدم لنا م�صرية �ملكتبات يف �لقد�ض �ملثال �حلي على ما بذله �الأجد�د يف خمتلف 

�لع�صور من جهد يف دعم مكانة �ملدينة �ملقد�صة وتعزيزها لتقف منيعة �صامدة يف وجه كل 

طامع، فقد كان �لوقفمُ �لد�عَم �الأهم للثقافة و�لعلم، عندما كان �لكتاب غايل �لثمن يف وقت 

�الأعظم من  �ل�صو�د  �أو �رش�وؤه ال يقوى عليه  �لكتاب  �لطباعة، وكان ن�صخ  مل تعرف فيه 

طلبة �لعلم، فكانت �الأوقاف �لو�صيلة �لناجعة لتوفري �ملال و�لكتب لن�رش �ملعرفة و�لكتب 

بني طلبة �لعلم، وتوفري �لعلم للجميع بطريقة جمانية، وفق نظام حمكم نلم�صه من خالل 

.
231

ن�صو�ض وقفيات �لكتب و�ملد�ر�ض و�لزو�يا



329

املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س

خامتة:

من خالل معاجلة هذ� �ملو�صوع خرجت �لدر��صة باملالحظات �الآتية:

يعّد حترير �ملدينة �ملقد�صة من �الحتالل �ل�صليبي �صنة 583هـ/1187م، على يد �لقائد   .1

�صالح �لدين �الأيوبي بد�ية �النطالقة �لكبى للموؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف 

مدينة �لقد�ض، الأن �صالح �لدين �الأيوبي �أدرك بثاقب ب�رشه وب�صريته �أن حت�صني 

و�حل�صون  بالقالع  حت�صينها  عن  �أهمية  يقل  ال  و�لعلم  بالثقافة  �ملقد�صة  �ملدينة 

تعزيز هويتها  لذ� غد�  له ولالأمة �رش�ع ح�صاري،  بد�  فال�رش�ع كما  و�الأ�صو�ر، 

و�لرباطات  و�لزو�يا  �مل�صاجد  وبناء  فيها،  �لعلم  وطلبة  �لعلماء  ومر�بطة  �لثقافية 

و�ملكتبات؛ ي�صكل يف نظر �الأمة لوناً من �ألو�ن �جلهاد يف �صبيل �هلل.

و�صاهد�ً  و��صحاً  دليالً  �ملقد�ض  بيت  يف  و�ملكتبات  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  لنا  تقدم   .2

ومغاربها،  �الأر�ض  م�صارق  يف  �مل�صلمني  قلوب  يف  �ملقد�صة  �ملدينة  مكانة  على  حياً 

وذلك من مالحظة هذ� �لكم �لهائل من �الأوقاف على �ملكتبات ودور �لعلم مبختلف 

�أ�صهم فيها �مل�صلمون حكاماً وحمكومني من خمتلف  �أ�صكالها، هذه �الأوقاف �لتي 

�لقد�ض.  مدينة  على  وقفاً  فل�صطني  مدن  معظم  تكون  تكاد  بل  ال  �ملعمورة،  �أرجاء 

و�ملحبة  �حلفاوة  هذه  يقدر  �لقد�ض  يف  �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجالت  يف  �لناظر  ولعل 

�لتي  �ملحبة  تلك  �لقبلتني وثالث �حلرمني،  �الإ�صالمية الأوىل  �الأمة  �أبناء  �لتي يكنها 

جعلت حكام �مل�صلمني يخّطون باأناملهم �مل�صاحف الإهد�ئها �إىل �لقد�ض، ال بل يندر 

�أن جند عاملاً ي�صار �إليه بالبنان مل يمُهِد بع�ض كتبه للمدينة �ملقد�صة.

حية  �صورة  لنا  تقدم  �ملقد�ض  بيت  يف  و�ملكتبات  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  در��صة  �إن   .3

عن �حلركة �لعلمية و�لثقافية يف �ملدينة �ملقد�صة عب تاريخها، وتو�صح لنا ت�صابك 

�لعالقات �لثقافية لهذه �ملدينة مع بقية �حلو��رش �الإ�صالمية. ولعل �لناظر يف تر�جم 

كانت  فقد  �الإ�صالمي،  �لعامل  حو��رش  معظم  �إىل  ينتمون  �أنهم  يجد  �لقد�ض  علماء 

�لقد�ض قبلة للعلماء وطلبة �لعلم، خا�صة بعدما بد�أت �حلو��رش �الإ�صالمية �لكبى 

تتهادى باأيدي �الإ�صبان و�لتتار.

�إن تاريخ �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف بيت �ملقد�ض يو�صح ب�صكل جلي روح   .4

على  حمافظتها  خالل  من  وذلك  �الإ�صالمية،  �حل�صارة  به  متيزت  �لتي  �لت�صامح 
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و�ل�صون  �حلفظ  يف  فكانت  و�الأديرة،  للكنائ�ض  و�ملكتبات  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات 

�صاهدة على �صمو �لروح �حل�صارية �الإ�صالمية.

عامة  مكتبة  �أول  1138هـ/1725م  �صنة  تاأ�ص�صت  �لتي  �خلليلي  �ل�صيخ  مكتبة  تعّد   .5

يوقفها �أحد �صكان �لقد�ض.

�إن �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف �لقد�ض تعر�صت منذ فرتة مبكرة للعديد من   .6

عمليات �لنهب و�لتخريب على يد �ل�صهاينة، بق�صد طم�ض �لوجه �لعربي �الإ�صالمي 

�لفو�صى  فرت�ت  يف  �لرعاع  بها  قام  �لتي  �لنهب  عمليات  عن  ف�صالً  �ملدينة،  لهذه 

و�ال�صطر�بات �أعقاب �الأحد�ث �لكبى، �لتي تعر�صت لها �ملدينة منذ مطلع �لقرن 

�لع�رشين وحتى �ليوم.

�لقد�ض،  �ألف �صفحة يف  �ل�رشعية، و�لتي تقع يف حو�يل مئة  �ملحكمة  تعّد �صجالت   .7

يف  خا�صة  �ل�صام،  بالد  لتاريخ  باحث  �أي  عنها  ي�صتغني  ال  �صخمة  علمية  ثروة 

فل�صطني يف �لع�رش �لعثماين.

�لعائالت  �أ�صهر  عن  �صورة  لنا  تقدم  �خلا�صة  و�ملكتبات  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  �إن   .8

عن  ف�صالً  و�لثقافة،  �لعلم  جمال  يف  �لريادة  لها  كانت  �لتي  و�الإ�صالمية  �ملقد�صية 

�الهتمامات �لعلمية للنخب.

�أغنى  من  �لباحثني،  بع�ض  نظر  وجهة  من  �لقد�ض،  يف  �لفر�ن�صي�صكان  مكتبة  تعّد   .9

�ملكتبات يف �لعامل مبا حتويه من وثائق تتعلق باالأر��صي �ملقد�صية، و�لتي حافظ 

عليها �لرهبان منذ �أكرث من �صبعة قرون. كما �أن مكتبة دير �الأرمن، و�لتي ت�صمل 

على �أكب جمموعة من �لوثائق �الأرمنية �لقدية يف �لعامل و�لتي يرجع بع�صها �إىل 

�لقرون �مل�صيحية �الأوىل، من �ملكتبات �لفريدة يف �لعامل.

�لقطاعات؛  �أو�صع  من  يعّد  �حلا�رش  �لوقت  يف  �لعربية  �لقد�ض  يف  �لتعليم  قطاع  �إن   .10

�لطلبة  باأعد�د  و�ملتمثل  حتته  ين�صوي  �لذي  �ل�صكاين  �حلجم  حيث  من  �صو�ء 

و�جلهاز �لتعليمي �أم من حيث �لعدد �لكبري من �ملوؤ�ص�صات �لرتبوية �لتي ي�صملها.

11.  تعّد موؤ�ص�صات �لرتبية و�لتعليم �ليوم �أحد �أبرز قالع �ل�صمود و�لت�صدي لعمليات 

تهويد �لقد�ض.
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جتربة  متثل  �الإ�صالمي  �حلكم  فرتة  يف  و�ملكتبات  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  تاريخ  �إن   .12

�ملحلي  �مل�صتويني  على  �الأديان  بني  و�لتعاي�ض  �الأجنا�ض  بني  للتثاقف  فريدة 

و�مل�رشي  و�لكردي  للمغربي  مفتوحة  �ملوؤ�ص�صات  تلك  كانت  حيث  و�لعاملي، 

من  لوحة  يف  �مل�صلم...  وغري  و�لفار�صي  و�لهندي  و�الأندل�صي  و�ل�صامي  و�ليمني 

�لتجاور و�لتعاي�ض عّز نظريها.

تعّد مدينة �لقد�ض من �أكرث مدن �لعامل �أوقافاً على �ملوؤ�ص�صات �لثقافية و�ملكتبات،   .13

�إذ يوجد يف كيلومرت مربع و�حد، وهي م�صاحة �ملدينة �لقدية د�خل �ل�صور، �أكرث 

�ل�صور  �ملدينة د�خل  �أما يف  للم�صلمني و�ليهود و�لن�صارى.  وقفياً  َمْعلَماً   274 من 

وخارجه فقد كان هناك 240 حمر�باً، و28 �صبيالً، و16 خاناً، و�أكرث من 170 مكتبة 

ملحقة مبدر�صة وم�صجد وكتّاب، و70 ز�وية �صوفية، ف�صالً عن 59 دير�ً وكني�صة 

ن�رش�نية، و14 كني�صاً لليهود، ناهيك عن �مل�صت�صفيات.

و�لتعليمية  �لدينية  �ملوؤ�ص�صات  على  �إ�صالمياً  وقفاً  كلها  تكون  تكاد  فل�صطني  �إن   .14

و�لثقافية يف بيت �ملقد�ض، فال تكاد توجد مدينة �أو قرية ال يكون فيها وقف للقد�ض، 

ال بل �إن �أوقاف �لقد�ض �نت�رشت يف قار�ت �لعامل �صو�ء للم�صلمني �أم الأهل �لذمة.

يندر �أن جند حاكماً م�صلماً منذ �لع�رش �الأيوبي، مرور�ً بالع�رش �ململوكي، و�نتهاًء   .15

�أو  م�صجد�ً  فيه  يخدم  �لقد�ض،  يف  خريياً  وقفياً  �أثر�ً  يرتك  مل  �لعثماين؛  بالع�رش 

مدر�صة �أو كتّاباً لالأيتام. 

عاملية  جامعة  �إىل  حولتها  منها،  �الإ�صالمية  خا�صة  �لثقافية،  �لقد�ض  �أوقاف  �إن   .16

مفتوحة يق�صدها طلبة �لعلم و�لعلماء من خمتلف �أرجاء �ملعمورة، خ�صو�صاً بعد 

حتريرها على يد �صالح �لدين �الأيوبي.

كان لالإنفاق �ل�صخي على �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �لقد�ض �أثر كبري يف �نت�صار �لتعليم   .17

يف �لقد�ض.

�أف�صل �لكفاء�ت �لعلمية كانت تدر�ض يف مد�ر�ض �الأطفال )�لكتاتيب( يف �حلقبة  �إن   .18

�لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات  لها  تلتفت  مل  متقدمة،  تربوية  نظرة  وهذه  �الإ�صالمية، 

�ملعا�رشة �إال يف فرتة متاأخرة.
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�إن من �أخطر �الأ�صاليب �لتي �تبعها �ل�صهاينة من �أجل تهويد �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية   .19

�لهدم  �أو  �مل�صادرة  طريق  عن  و�لن�رش�نية  �الإ�صالمية  �الأوقاف  تدمري  �لقد�ض  يف 

ٍليلية، الأنها ترى يف تلك �الأوقاف �صهادة  �أو ماله  �إىل ثكنات ع�صكرية  �أو حتويلها 

على عروبة فل�صطني، وتذكرهم دوماً باأنهم ل�صو�ض وغرباء عن �الأر�ض �ملقد�صة، 

ناهيك عن كونها �ل�رشيان �لذي يد �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية باحلياة.

�إن 43% من جموع �لطلبة �ملت�رشبني من �ملد�ر�ض يعود �صبب ت�رشبهم �إىل �لعامل   .20

وهذ�  �لفقر،  خط  حتت  يقعون  �لقد�ض  �صكان  من   %69 عن  ناهيك  �القت�صادي، 

يتطلب دعماً عاجالً من �الأمة الأهايل �لقد�ض لتعزيز �صمودهم.

تو�شيات:

تخ�صي�ض  يف  و�لعربية  �الإ�صالمية  �جلامعات  �حتاد  تو�صيات  تنفيذ  يف  �الإ�رش�ع   .1

�الإ�صالمية  �جلامعات  يف  عاماً  متطلباً  ليكون  �لقد�ض”،  “تاريخ  ��صم  يحمل  مقرر 

و�لت�صامح  �لتعاي�ض  يف  �لفريدة  �ملدينة  هذه  بتجربة  �الأمة  �أبناء  لتعريف  و�لعربية 

بني �الأديان، وما ترتب عليها من �أمن و�صالم ورخاء �إبان �حلكم �الإ�صالمي، ف�صالً 

عن �لتاأكيد على عروبة �لقد�ض و�إ�صالميتها.

بالدور  و�لتعريف  �ملقد�ض،  بيت  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  عن  ت�صجيلي  فيلم  �إنتاج   .2

�الإن�صاين �لذي قامت به عب حقب �لتاريخ �الإ�صالمي.

�لعربية  و�جلمعيات  �لهيئات  فيها  ت�صارك  دولية  جمعية  تاأ�صي�ض  على  �لعمل   .3

و�الإ�صالمية وغري �الإ�صالمية حلماية �الإرث �لثقايف لهذه �ملدينة، الأنه �إرث �إن�صاين، 

جتب �ملحافظة عليه، ف�صالً عن تفعيل تو�صيات �ملنظمات �لدولية �لتي ن�صت على 

�عتبار �الإرث �لثقايف يف �لقد�ض �إرثاً �إن�صانياً مهدد�ً باخلطر وجتب �ملحافظة عليه.

�إبر�ز ما تتعر�ض له �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �ملدينة �ملقد�صة من تهديد و�أخطار من   .4

قبل �ل�صهاينة يف �ملحافل �لدولية وو�صائل �الإعالم �ملختلفة.

�لعمل على تو�أمة مد�ر�ض �لقد�ض مع �ملد�ر�ض �لعربية و�الإ�صالمية لدعمها معنوياً   .5

ومادياً، لتعزيز �صمودها �أمام خمططات �ل�صهاينة.
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نّة �لوقف يف �لعامل �الإ�صالمي لدعم �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية يف �ملدينة �ملقد�صة،  �إحياء �صمُ  .6

�إىل جانب �إحياء �أوقافها �لتي تعطلت عن تاأدية دورها ب�صبب �الإهمال �أو قلة �ملو�رد. 

�أبناء  �صمود  لتعزيز  دورهم  ملمار�صة  �الأمة  �أثرياء  بني  �لوعي  بّث  يتطلب  وهذ� 

�لقد�ض، و�ملحافظة على هوية �أوىل �لقبلتني وثالث �حلرمني.

توجيه طلبة �لدر��صات �لعليا و�لباحثني ملزيد من �لدر��صات حول جتربة �ملوؤ�ص�صات   .7

يف  دور  من  �ملوؤ�ص�صات  تلك  به  قامت  وما  �ملقد�صة،  �ملدينة  لهذه  �لوقفية  �لتعليمية 

و�أديانهم  �أجنا�صهم  �ختالف  على  �لب�رش  بني  و�ملحبة  و�ل�صلم  �لتعاي�ض  ثقافة  بث 

ومعتقد�تهم.

�إنقاذ عاجلة، لرتميم مد�ر�صها وبناء مد�ر�ض  لعمليات  �لقد�ض بحاجة  �إن مد�ر�ض   .8

جديدة ال�صتيعاب �لطلبة �جلدد، �إىل جانب دعم كادرها �لتعليمي، وتعزيز �صمود 

�ملد�ر�ض �لعربية �أمام خمططات �لتهويد �ل�صهيونية.

�لتي  �الإ�صالمية  �ل�صخ�صيات  من  �صخ�صية  ذكرى  باإحياء  عام  كل  يف  �الحتفال   .9

�أ�صهمت يف خدمة �حلركة �لثقافية يف �ملدينة �ملقد�صة.

خالل  من  �ملقد�صية،  و�ملكتبات  و�لثقافية  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  م�صميات  �إحياء   .10

�إطالق م�صمياتها على �أجنحة �ملكتبات �جلامعية يف �لوطن �لعربي.

�ملوؤ�ص�صات  بتاريخ  يتعلق  فيما  خا�صة  �ملقد�صة،  للمدينة  �ل�صفوي  �لتاريخ  جمع   .11

�لتعليمية يف ن�صف �لقرن �ملا�صي.

دعم وتطوير �لتعليم �ملهني يف �لقد�ض.  .12

�لعناية بريا�ض �الأطفال.  .13

و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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املالحق

1. عدد �شكان القد�س ح�شب اجلن�س ل�شنة 2322007:

كال اجلن�شنياإناثذكور عدد الأ�رصنوع التجمع

59,927155,440149,951305,391ح�رص

6,51118,49818,20036,698ريف

1,4654,1243,8387,962خميمات

67,903178,062171,989350,051املجموع

2. عدد الطلبة امللتحقني بالتعليم الأ�شا�شي يف حمافظة القد�س ح�شب اجلن�س �شنة 2332007:

كال اجلن�شنياإناثذكوراجلن�س

املرحلة الأ�شا�شية 

)6-15( عاماً
14,29313,71828,011

املرحلة الثانوية 

)16-17( عاماً
2,5502,5235,073

16,84316,24133,084املجموع

3. تطور عدد الطلبة يف مدار�س القد�س ح�شب اجلهة امل�رصفة خالل الأعوام الدرا�شية 

:2009/2008-1995/1994

مدار�س الوكالةاملدار�س اخلا�شةمدار�س املعارف والبلديةمدار�س الأوقافال�شنة

1995/19944,92118,79610,1812,424

1997/19967,03721,91211,9942,445

1999/19988,38625,09713,3272,978

2001/20009,89227,61711,7062,787

2003/200211,14235,27311,9263,135

2005/200411,79637,88113,4893,548

2007/200612,13249,98315,6493,647

2008/200712,431*52,58017,8393,572

19,7483,444غري متوفر2009/200812,136

 ي�صمل هذ� �لرقم طالب مد�ر�ض �صخنني �لذين يمُقدر عددهم بحو�يل 3,818. 
*
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4. اأ�شماء بع�س مدار�س القد�س املعا�رصة:

�لنه�صة �الإ�صالمية.  مدر�صة   •

)ب(.  �لثانوية  �لالجئة  �لفتاة  مدر�صة  	•

مدر�صة �رشفات.  	•

)د(.  �الأيتام  د�ر  مدر�صة  	•

�الأ�صا�صية.  �لدوحة  مدر�صة  	•

�حلديثة. �لرو�صة  مدر�صة  	•

 .) �أ �لالجئة �الأ�صا�صية ) �لفتاة  د�ر  مدر�صة  	•

�لثوري. مدر�صة  	•

يف �لر�م. �الأ�صهب  ح�صني  مدر�صة  	•

•	 مدر�صة ريا�ض �الأق�صى، �صور باهر. 

مدر�صة �الأمة، �صاحية �لبيد. 	•

باهر. �صور  مدر�صة  	•

د�ر �الأيتام �الإ�صالمية، باب �ل�صل�صلة. مدر�صة  	•

)ج(.  �الإ�صالمية  �الأيتام  مدر�صة  	•

)د(.  �الإ�صالمية  �الأيتام  مدر�صة  	•

)�لثوري(.  �لثانوية  �الإ�صالمية  �الأيتام  مدر�صة  	•

(، �لبلدة �لقدية. �أ ( �الإ�صالمية  �الأيتام  د�ر  مدر�صة  	•

خا�صة.  مدر�صة  وهي  �جلوز  و�دي  �لقد�ض  �الأوالد،  د�ر  مدر�صة  	•

�ملكب.  جبل  جمعية  مدر�صة  	•

�لقدية.  �لبلدة  �الأ�صا�صية،  �لنه�صة  مدر�صة  	•

�لن�صارى.  حارة  �الأ�صا�صية،  �لنه�صة  مدر�صة  	•
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�لنظامية �لقد�ض، بيت حنينا. مدر�صة  	•

�جلوز. و�دي  �مل�صلمات،  �ل�صابات  مدر�صة  	•

(، و�دي �جلوز.  �أ ( �لالجئة  �لفتاة  مدر�صة  	•

�لفتاة �لالجئة )ج(. مدر�صة  	•

جر�ح. �ل�صيخ  �حلديثة،  �لرو�صة  مدر�صة  	•

مدر�صة مار مرتي، �لبلدة �لقدية وهي مدر�صة خا�صة.  	•
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هوام�س الف�شل ال�شاد�س
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 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 50؛ وكامل جميل �لع�صلي، “موؤ�ص�صة �الأوقاف ومد�ر�ض بيت 
13

ندوة موؤ�ش�شة الأوقاف يف العامل العربي الإ�شالمي )بغد�د: �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة  �ملقد�ض،” من 

و�لفنون بالتعاون مع معهد �لبحوث و�لدر��صات �لعربية، 1983(، �ض 97.

 كامل �لع�صلي، “موؤ�ص�صة �الأوقاف ومد�ر�ض بيت �ملقد�ض،” �ض 98.
14

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 50؛ وكامل �لع�صلي: “موؤ�ص�صة �الأوقاف ومد�ر�ض بيت �ملقد�ض”.
15

16 املو�شوعة الفل�شطينية )بريوت: 1990(، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 302؛ وكامل �لع�صلي، معاهد العلم يف بيت 

املقد�س، �ض 376؛ و�بن �أبي زرع، رو�س القرطا�س، �ض 302.

 عارف �لعارف، تاريخ القد�س، �ض 269-267.
17

 كامل �لع�صلي، “موؤ�ص�صة �الأوقاف ومد�ر�ض بيت �ملقد�ض،” �ض 98.
18

19 املرجع نف�شه، �ض 102.

 كارين �أرم�صرتوجن، القد�س مدينة واحدة عقائد ثالث، ترجمة فاطمة ن�رش وحممد عناين )بريوت: 1998(، 
20

�ض 507-506.

 روؤوف �صعد �أبو جابر، الوجود امل�شيحي يف القد�س خالل القرنني التا�شع ع�رص والع�رصين )لبنان: مركز 
21

در��صات �لوحدة �لعربية، 2004(، �ض 72-71.

 كامل �لع�صلي، معاهد العلم يف بيت املقد�س، �ض 162.
22

23 املرجع نف�شه.

24 املرجع نف�شه.



338

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

25 املرجع نف�شه.

26 املرجع نف�شه، �ض 168-159.

بيت  يف  العلم  معاهد  �لع�صلي،  جميل  وكامل  302؛  �ض   ،3 ج  �لثاين،  �لق�صم  الفل�شطينية،  املو�شوعة   
27

املقد�س، �ض 376؛ و�بن �أبي زرع، رو�س القرطا�س، �ض 302.

 كامل �لع�صلي، معاهد العلم يف بيت املقد�س، �ض 162.
28

29 املرجع نف�شه.

املقد�س،  بيت  يف  العلم  معاهد  �لع�صلي،  وكامل  302؛  �ض   ،3 ج  �لثاين،  �لق�صم  الفل�شطينية،  املو�شوعة   
30

�ض 376؛ و�بن �أبي زرع، رو�س القرطا�س، �ض 302.

 عبد �للطيف �لطيباوي، القد�س ال�رصيف يف تاريخ العرب والإ�شالم، �ض 38-37.
31

32 املرجع نف�شه، �ض 39.

33 املرجع نف�شه، �ض 41.

 �جلبتي، عجائب الآثار، ج 2، �ض 205.
34

35 املرجع نف�شه.

36 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 287.

 �لعماد �الأ�صفهاين، الفتح الق�شي قي الفتح القد�شي، �ض 151؛ و�بن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، �ض 55.
37

امل�رصي،  املوؤرخ  جملة  منوذجاً،”  �الأندل�صية  �لتجربة  و�لغرب  �لعرب  بني  “�ملثاقفة  �لبلوي،  حممد  �صالمة   
38

�لعدد 29، 2006، �ض 209-206.

�إعد�د �صعاد �لقدومي،  2008/2007 من   �نظر: تقرير و�صع �لتعليم يف مد�ر�ض �لقد�ض �لعربية للعام �لدر��صي 
39

نائب مدير عام �لتعليم �لعام يف وز�رة �لرتبية �لفل�صطينية.

 �نظر: التعليم يف القد�س، �صل�صلة �لتقرير �ملعلوماتي )6( )موؤ�ص�صة �لقد�ض �لدولية: بريوت، 2009(، �ض 22.
40

http://www.moehe.gov.ps/publcations/quds rebort.doc 
41

 1969/11/5 The Daily Star �لتي ت�صدر باللغة �الإجنليزية يف بريوت بتاريخ  الدايلي �شتار   ن�رشت جريدة 
42

قائمة مطولة باأ�صماء �الأ�صخا�ض �لذين �أبعدو� حتى ذلك �ليوم من �لقد�ض.

 تقرير وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�صطينية 2004/8/7.
43

�لوطنية  �ل�صلطة  2008/2007م،  �لدر��صي  للعام  �ل�رشيف  �لقد�ض  يف  �لتعليم  قطاع  �لقد�ض،  �صوؤون  وحدة   
44

�لفل�صطينية، وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل.

 �نظر تقرير و�صع �لتعليم يف مد�ر�ض �لقد�ض �لعربية للعام �لدر��صي 2008/2007 من �إعد�د �صعاد �لقدومي.
45

http://www.moehe.gov.ps/publcations/quds rebort.doc 46

 حم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية خلفياتها وتطوراتها حتى �شنة 2001، ط 2 )كو�الملبور: برت�، 
47

2002(، �ض 90؛ ورفيق �لنت�صة و�إ�صماعيل ياغي، تاريخ مدينة القد�س )عّمان: د�ر �لكرمل، 1984(، �ض 157.

 علي �لدجاين وعرفان نظام �لدين، القد�س: اإميان وجهاد )بريوت: 1971(، �ض 43.
48

49 املرجع نف�شه.

50 املرجع نف�شه، �ض 48.

 �أ�صماء عبد �لهادي فاعور، فل�شطني واملزاعم اليهودية )بريوت: د�ر �الأمة، 1990(، �ض 195.
51

 عن تهويد �لقد�ض �نظر على �صبيل �ملثال: علي �لدجاين وعرفان نظام �لدين، القد�س: اإميان وجهاد؛ وحممد 
52

�صالح يون�ض، اأوراق عن القد�س )جمعية �لدعوة �الإ�صالمية �لعاملية: 2002(، �ض 178-133.

مطبعة  )عّمان:  القد�س  تهويد  �خلطيب،  وروحي  194؛  �ض  اليهودية،  واملزاعم  فل�شطني  فاعور،  �أ�صماء   
53

�لتوفيق، 1971(، �ض 30.

خمطوطات  �لعابدي،  حممود  �نظر:  �مليت  �لبحر  خمطوطات  وعن  �ض32؛  القد�س،  تهويد  �خلطيب،  روحي   
54

البحر امليت )عّمان: د�ئرة �لثقافة و�لفنون �الأردنية، 1967(.

55 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 287.

 عارف �لعارف، تاريخ احلرم القد�شي.
56

 �أحمد بن حممد �بن �لفقيه �لهمذ�ين، البلدان )بريوت: عامل �لكتب(، �ض 101-100.
57



339

املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 1، �ض 339.
58

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 16، 96، 380-386، 443-445؛ وكامل �لع�صلي، معاهد العلم يف 
59

بيت املقد�س، �ض 377-376.

 كامل �لع�صلي، معاهد العلم يف بيت املقد�س، �ض 377.
60

 كانت مدر�صة للنحو و�الأدب �أن�صاأها �مللك �ملعظم.
61

 عارف �لعارف، املف�شل يف تاريخ القد�س، �ض 450-449.
62

63 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 302.

 حامت �أبو هالل، “مكتبة �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك،” يف ندوة املكتبات يف بالد ال�شام 26–1992/10/28 )دم�صق: 
64

مكتبة �الأ�صد �لوطنية، 1992(، �ض 214-209.

 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 302؛ وعن نفائ�ض �ملخطوطات يف د�ر كتب �مل�صجد �الأق�صى 
65

دم�صق،  العربي،  العلمي  املجمع  جملة  خمطوطاتها،”  ونفائ�ض  فل�صطني  كتب  “دور  طل�ض،  �أ�صعد  �نظر: 

�ملجلد 20، 1945، �ض 241-240.

�ملنظمة  )تون�ض:   1 الفل�شطينية، ط  املدن  451؛ ومو�شوعة  القد�س، �ض  تاريخ  املف�شل يف  �لعارف،   عارف 
66

�لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم، ود�ئرة �لثقافة يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 1990(، �ض 601-603؛ وعبد 

�جلليل ح�صن عبد �ملهدي، احلركة الفكرية يف ظّل امل�شجد الأق�شى يف الع�رصين الأيوبي واململوكي )عّمان: 

مكتبة �الأق�صى، 1980(، �ض 274، 275.

 حممد كرد علي، خطط ال�شام )بريوت: 1971(، ج 6، �ض 195.
67

املو�شوعة  و�آخرون،  �صايغ  و�أني�ض  �ملرع�صلي  و�أحمد  601-602؛  �ض  الفل�شطينية،  املدن  مو�شوعة   
68

الفل�شطينية، �لق�صم �الأول، ج 4، �ض 286.

 ،6 ج  1355هـ/1936م(،  )�لقاهرة:  التا�شع  القرن  لأهل  الالمع  ال�شوء  �ل�صخاوي،  �لرحمن  عبد  بن  حممد   
69

�ض 301.

70 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 302.

 عارف �لعارف، املف�شل يف تاريخ القد�س، �ض 450-449.
71

نعيمات  �صالح  �صالمة  حتقيق  ع�رص،  الثاين  القرن  يف  القد�س  اأهل  تراجم  �حل�صيني،  �للطيف  عبد  ح�صن   
72

)عّمان: 1985(، �ض 13.

 �أ�صعد طل�ض، “دور كتب فل�صطني ونفائ�ض خمطوطاتها،” جملة املجمع العلمي العربي، دم�صق، �ملجلد 20، 
73

1945، �ض 237.

حتقيق  تاريخية،  مقد�شية  وثيقة  �خلليلي،  �أحمد  �ض449؛  القد�س،  تاريخ  يف  املف�شل  �لعارف،  عارف   
74

1979(؛ والرتبية العربية الإ�شالمية:  �أبو ليل )�لقد�ض: مطبعة د�ر �الأيتام،  �إ�صحق مو�صى �حل�صيني و�أمني 

املوؤ�ش�شات واملمار�شات )عّمان: موؤ�ص�صة �آل �لبيت، 1990(، ج 3، �ض 893؛ واملو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم 

�لثاين، ج 3، �ض 289-290؛ وحممد كرد علي، خطط ال�شام، ج 6، �ض 196-195.

واملو�شوعة  124؛  �ض   ،1 ج   ،)1947 )بريوت:  اخلافقني  يف  العربية  الكتب  خزائن  طر�زي،  دي  فيليب   
75

الفل�شطينية، الق�شم الثاين، ج 3، �ض 305.

 كامل جميل �لع�صلي، تراث فل�شطني يف كتابات عبد اهلل خمل�س، �ض 170-178؛ والرتبية العربية الإ�شالمية: 
76

املوؤ�ش�شات واملمار�شات )عّمان: موؤ�ص�صة �آل �لبيت، 1990(، ج 3، �ض 894؛ ومو�شوعة املدن الفل�شطينية، 

 ،4 ج  �الأول،  �لق�صم  الفل�شطينية،  املو�شوعة  و�آخرون،  �صايغ  و�أني�ض  �ملرع�صلي  و�أحمد  601-603؛  �ض 

�ض 288-287.

 مو�شوعة املدن الفل�شطينية، �ض 601-603؛ والرتبية العربية الإ�شالمية: املوؤ�ش�شات واملمار�شات، ج 3، 
77

�ض 894.

 م�صطفى �لدباغ، بالدنا فل�شطني، �لق�صم �لثاين، ج 1، �ض 137.
78

 كامل �لع�صلي، تراث فل�شطني يف كتابات عبد اهلل خمل�س، �ض 178-170.
79

 حممد كرد علي، خطط ال�شام، ج 6، �ض 201.
80

 فيليب دي طر�زي، خزائن الكتب العربية يف اخلافقني، ج 1، �ض 143.
81



340

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

 عارف �لعارف، املف�شل يف تاريخ القد�س، �ض 449.
82

 �أ�صعد طل�ض، “دور كتب فل�صطني ونفائ�ض خمطوطاتها،” جملة املجمع العلمي العربي، دم�صق، �ملجلد 20، 
83

1945، �ض -236 237، وملزيد من �لتفا�صيل �نظر �أي�صاً: �ملجلد 21، 1946.

84 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 305.

170-178؛ و�أحمد �ملرع�صلي و�أني�ض �صايغ  تراث فل�شطني يف كتابات عبد اهلل خمل�س، �ض  �لع�صلي،   كامل 
85

و�آخرون، املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �الأول، ج 4، �ض 288-287.

دم�صق،  العربي،  العلمي  املجمع  �ل�رشيف،” جملة  �لقد�ض  يف  �خلالدية  �خلز�نة  “نفائ�ض  خمل�ض،  �هلل  عبد   
86

�ملجلد 4، 1924، �ض 413-409.

 �أمني �أبو ليل، “�ملكتبات �الإ�صالمية يف بيت �ملقد�ض،” من ندوة �ملكتبات يف �الأر�ض �ملحتلة، عّمان، �ملركز �لثقايف 
87

�مللكي، 11-1991/11/13، �ض 4-3.

 �لرباط �ملن�صوري، �أ�ص�صه �ملن�صور قالوون �صنة 681هـ/1282م.
88

89 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 302؛ و�أحمد �ملرع�صلي و�أني�ض �صايغ و�آخرون، املو�شوعة 

الفل�شطينية، �لق�صم �الأول، ج 4، �ض 78-77.

 عارف �لعارف، املف�شل يف تاريخ القد�س، �ض449.
90

 كامل �لع�صلي، وثائق مقد�شية تاريخية، ج 1، �ض 47-39.
91

 مرو�ن فايز �أبو خلف، “�ملتحف �الإ�صالمي – �حلرم �ل�رشيف - �لقد�ض  – تاريخه وحمتوياته،” املوؤمتر الدويل 
92

الثالث لتاريخ بالد ال�شام: فل�شطني، �ملجلد 1، �ض 307-302.

93 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 285.

 �أحمد �ملرع�صلي و�أني�ض �صايغ و�آخرون، املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �الأول، ج 4، �ض295.
94

95 املرجع نف�شه.

خمطوطات البحر  78. ملزيد من �لتفا�صيل عن هذه �ملخطوطات �نظر: حممود �لعابدي،  املرجع نف�شه، �ض   
96

امليت )عّمان: 1967(.

 خريية قا�صمية، ق�شية القد�س، �ض55-58؛ ذكرت باأن �ملتحف �أ�ص�ض �صنة 1930 و�كتمل �صنة 1948.
97

 ،2 �ملجلد  عّمان،  املكتبة،  ر�شالة  جملة  �لفل�صطيني،”  �الآثار  متحف  مكتبة  عن  “��صتطالع  غندور،  فوزي   
98

�لعدد 1، 1967، �ض 28-24.

99 املرجع نف�شه.

100 املرجع نف�شه. 

 �أمني �أبو ليل، “�ملكتبات �الإ�صالمية يف بيت �ملقد�ض،” �ض 4؛ واملو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 
101

.294

 عارف �لعارف، املف�شل يف تاريخ القد�س، �ض 449.
102

 كامل �لع�صلي، وثائق مقد�شة تاريخية، �ملجلد 1، �ض 10-15؛ واملو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، 
103

�ض 303، وقد ذكرت �أن عدد �ل�صجالت 660 �صجالً تغطي �لفرتة من 934هـ/1527م وحتى �الآن.

 و�صل عدد �صكان �لقد�ض �صنة 963هـ/1555م �إىل 12,500 �صخ�صاً، ويف �صنة 1849 �أ�صبح 11,682، ويف �صنة 
104

�لق�صم  الفل�شطينية:  املو�شوعة  �نظر:   ،62,600 �إىل   1922 �صنة  يف  وو�صلو�   ،14,352 عددهم  �أ�صبح   1871

�لثاين، �لدر��صات �خلا�صة، ج 6، �ض 802؛ والقد�س يف التاريخ )جمموعة بحوث(، �ض 237، 279.

 �أن�صاأ �ملماليك وحدهم حو�يل �أربعني مدر�صة، منها على �صبيل �ملثال �أكرث من �أحد ع�رش مدر�صة حول �حلرم، 
105

�نظر  �لقد�ض  مد�ر�ض  وعن  561-596؛   ،49-33 �ض   ،2 ج  اجلليل،  الأن�س  �لعليمي،  �لدين  جمري  �نظر: 

يف  املقد�س  بيت  نيابة  تاريخ  غو�منة،  ويو�صف  219؛  �ض  بحوث(،  )جمموعة  التاريخ  يف  القد�س  �أي�صـاً: 

الع�رص اململوكي، �ض 155-177؛ وعلي �ل�صيد علي، القد�س يف الع�رص اململوكي، �ض 152.

 حر�ض �الأيوبيون و�ملماليك و�لعثمانيون على ت�صجيع �الأوقاف �ملتعلقة باملوؤ�ص�صات �لعلمية لتعزيز �ملذهب 
106

�ل�صنّي، وللحر�ض �أي�صاً على �لظهور �أمام رعاياهم مبظهر �حلماة لالإ�صالم، �ملد�فعني عن �لثقافة �الإ�صالمية.



341

املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س

 عارف �لعارف، املف�شل يف تاريخ القد�س، �ض 450-449.
107

119؛  2، �ض  ال�شام، ج  خطط  386؛ وحممد كرد علي،   ،34 2، �ض  الأن�س اجلليل، ج  �لعليمي،  �لدين   جمري 
108

ومو�شوعة املدن الفل�شطينية، �ض 601-600.

للعبادة،  �ملنقطعني  �ل�صوفية  الإيو�ء  �لتعبد  د�ر  ومعناها  )خانكاه(،  فار�صي  �أ�صل  من  مركبة  كلمة  �خلانقاه:   
109

ويذكر �أن زيد بن �صبة هو �أول من �أقام يف �لب�رشة، يف عهد �صيدنا عثمان بن عفان ر�صي �هلل عنه، م�صكناً 

الإقامة بع�ض �مل�صلمني حتى يتفرغو� للعبادة طو�ل �ليوم، �إال �أن �أول �إ�صارة تدل على �إقامة خانقاه يف �الإ�صالم 

كانت يف حو�يل �لقرن �لر�بع �لهجري. 

 �أ�صعد طل�ض، “دور كتب فل�صطني ونفائ�ض خمطوطاتها،” �ض 238.
110

451؛  القد�س، �ض  املف�شل يف تاريخ  �لعارف،  34؛ وعارف  2، �ض  الأن�س اجلليل، ج  �لعليمي،  �لدين   جمري 
111

وفيليب دي طر�زي، خزائن الكتب العربية يف اخلافقني، �ض 294؛ واملو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، 

ج 3، �ض 286.

 عارف �لعارف، املف�شل يف تاريخ القد�س، �ض 449.
112

 ،6 خطط ال�شام، ج  373؛ وحممد كرد علي،   ،169-168 معاهد العلم يف بيت املقد�س، �ض   كامل �لع�صلي، 
113

�ض 117.

 كامل �لع�صلي، معاهد العلم يف بيت املقد�س، �ض 372؛ واملو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، 286.
114

 عارف �لعارف، املف�شل يف تاريخ القد�س، �ض 179.
115

 �أحمد �ملرع�صلي و�أني�ض �صايغ و�آخرون، املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �الأول، ج 4، �ض 286.
116

 تقي �لدين �ملقريزي، ال�شلوك )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 1997(، �لق�صم 1، ج 4، �ض 525.
117

 �صعيد عبد �لفتاح عا�صور، “بع�ض �أ�صو�ء جديدة على مدينة �لقد�ض يف ع�رش �صالطني �ملماليك،” املوؤمتر الدويل 
118

الثالث لتاريخ بالد ال�شام: فل�شطني، �ملجلد 1، �ض 100.

 علي �ل�صيد علي، القد�س يف الع�رص اململوكي، �ض 166؛ وكامل �لع�صلي، وثائق مقد�شة تاريخية، �ض 117؛ 
119

وحممد كرد علي، خطط ال�شام، ج 6، �ض 117.

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 385-398؛ وحممد كرد علي، خطط ال�شام، ج 6، �ض 124-116. 
120

�لتابع  �الإ�صالمية،  و�لثقافة  و�لفنون  للتاريخ  �الأبحاث  مركز  ن�رشة  فل�شطني،  يف  امل�شلمني  واأمالك  اأوقاف   
121

ملنظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، �إ�صطنبول، 1982، �ض 56-20.

 عن ربط �لقد�ض وزو�ياها �نظر: حممد كرد علي، خطط ال�شام، ج 6، �ض 150-148.
122

123 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 286.

 زياد عبد �لعزيز �ملدين، مدينة القد�س وجوارها خالل الفرتة 1215-1245هـ/1800-1830م، ط 1 )من�صور�ت 
124

بنك �الأعمال، 1996(، �ض 285-282.

 �بن حجر �لع�صقالين، الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة، ج 1، �ض 40.
125

291-293؛ واملو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين،  2، �ض  وثائق مقد�شة تاريخية، �ملجلد   كامل �لع�صلي، 
126

893؛ وفيليب دي  3، �ض  306؛ والرتبية العربية الإ�شالمية: املوؤ�ش�شات واملمار�شات، ج   ،288 3، �ض  ج 

طر�زي، خزائن الكتب العربية يف اخلافقني، �ض 294.

 �أ�صعد طل�ض، “دور كتب فل�صطني ونفائ�ض خمطوطاتها،” �ض 238؛ وعن خز�ئن �لقد�ض �نظر: حممد كرد علي، 
127

خطط ال�شام، ج 6، �ض 196-195.

 حممد كرد علي، خطط ال�شام، ج 6، �ض 195.
128

 حممد كرد علي، خطط ال�شام، ج 4، �ض 125.
129

 فيليب دي طر�زي، خزائن الكتب العربية يف اخلافقني، �ض 293.
130

131 الرتبية العربية الإ�شالمية: املوؤ�ش�شات واملمار�شات، �ض 894؛ وفيليب دي طر�زي، خزائن الكتب العربية 

يف اخلافقني، ج 1، �ض 143، ج 2، �ض 475.

 عارف �لعارف، املف�شل يف تاريخ القد�س، �ض 451؛ والرتبية العربية الإ�شالمية: املوؤ�ش�شات واملمار�شات، 
132

�ض 893؛ واملو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 288.



342

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

هذ�  يف  جاء  فقد   ،61 �ض  1343هـ،  �صباط،  عدد   ،2 ج   ،5 �ملجلد  دم�صق،  العربي،  العلمي  املجمع  جملة   
133

�إىل مكتبة �ملجمع جمموعة  �أع�صاء �ملجمع �لعلمي  �أحد  �إ�صعاف بك �لن�صا�صيبي  �أديب فل�صطني  “�أهدى  �لعدد: 

خمطوطات”.

 يعقوب �لعود�ت، من اأعالم الفكر والأدب يف فل�شطني )عّمان: 1976(، �ض 627.
134

و�آخرون،  �صايغ  و�أني�ض  �ملرع�صلي  و�أحمد  306؛   ،296 �ض   ،3 ج  �لثاين،  �لق�صم  الفل�شطينية،  املو�شوعة   
135

املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �الأول، ج 4، 286؛ و�أ�صعد طل�ض، “دور كتب فل�صطني ونفائ�ض خمطوطاتها،” 

�ض 238؛ وفيليب دي طر�زي، خزائن الكتب العربية يف اخلافقني، �ض 294.

136 الرتبية العربية الإ�شالمية: املوؤ�ش�شات واملمار�شات، ج 3، �ض 893.

137 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 288.

138 املرجع نف�شه، �ض 306.

 زياد �ملدين، مدينة القد�س وجوارها خالل الفرتة 1215-1245هـ/1800-1830م، �ض 285-282.
139

140 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 306. 

 زياد �ملدين، مدينة القد�س وجوارها خالل الفرتة 1215-1245هـ/1800-1830م، �ض 285-282.
141

 حاجي خليفة، ك�شف الظنون، ج 1، �ض 836.
142

143 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 291-290.

 فيليب دي طر�زي، خزائن الكتب العربية يف اخلافقني، �ض 293؛ واملو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، 
144

ج 3، �ض 306.

�الأر�ض  يف  �ملكتبات  ندوة  �إىل  مقدمة  باليد  مكتوبة  در��صة  �ملقد�ض،  بيت  يف  �الإ�صالمية  �ملكتبات  ليل،  �أبو  �أمني   
145

�ملحتلة، �ملنعقدة يف �ملركز �لثقايف �مللكي، عّمان، 11-1991/11/13، �ض 6.

 زياد �ملدين، مدينة القد�س وجوارها خالل الفرتة 1215-1245هـ/1800-1830م، �ض 285-282.
146

147 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 289.

 زياد �ملدين، مدينة القد�س وجوارها خالل الفرتة 1215-1245هـ/1800-1830م، �ض 285-282.
148

149 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 289. 

150 املرجع نف�شه.

151 املرجع نف�شه.

152 املرجع نف�شه.

�الأر�ض  يف  �ملكتبات  ندوة  �إىل  مقدمة  باليد  مكتوبة  در��صة  �ملقد�ض،  بيت  يف  �الإ�صالمية  �ملكتبات  ليل،  �أبو  �أمني   
153

�ملحتلة، �ملنعقدة يف �ملركز �لثقايف �مللكي، عّمان، 11-1991/11/13، �ض7.

 �ملرجع نف�صه.
154

 زياد �ملدين، مدينة القد�س وجوارها خالل الفرتة 1215-1245هـ/1800-1830م، �ض 285-282.
155

156 املرجع نف�شه.

157 املرجع نف�شه.

 �أ�صعد طل�ض، “دور كتب فل�صطني ونفائ�ض خمطوطاتها،” �ملجلد 4، 1924، �ض 239.
158

159 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 306.

 فيليب دي طر�زي، خزائن الكتب العربية يف اخلافقني، ج 1، �ض 294.
160

161 املرجع نف�شه، �ض293.

 �أمني �أبو ليل، “�ملكتبات �الإ�صالمية يف بيت �ملقد�ض،” �ض 5.
162

 �أحمد �ملرع�صلي و�أني�ض �صايغ و�آخرون، املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �الأول، ج 4، �ض 286.
163

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 402-401.
164

ندوة املكتبات يف بالد  “مكتبات �الأديرة يف منطقة �لقد�ض وبيت حلم: در��صة حالة،” يف   �ل�صيدة فري�كو�صا، 
165

ال�شام 26-1992/10/28 )دم�صق: مكتبة �الأ�صد �لوطنية، 1992(، �ض 40.

 كامل �لع�صلي، وثائق مقد�شية تاريخية، ج 1، �ض 60-59.
166

 فيليب دي طر�زي، خزائن الكتب العربية يف اخلافقني، ج 2، �ض 477.
167



343

املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س

 ،)1968 �مل�رشية،  �الأجنلو  مكتبة  )�لقاهرة:  ال�رصيف  بالقد�س  �شهيون  دير  وثائق  در�ج،  �صيد  �أحمد   
168

17-21؛ وفيليب دي طر�زي، خزائن الكتب العربية يف اخلافقني، �ض477-476. �ض 

 كامل �لع�صلي، وثائق مقد�شية تاريخية، ج 1، �ض 54-58؛ وفري�كو�صا، “مكتبات �الأديرة يف منطقة �لقد�ض 
169

وبيت حلم،” �ض45-46؛ واملو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 307.

 ذكرت فري�كو�صا يف بحثها: “مكتبات �الأديرة يف منطقة �لقد�ض وبيت حلم،” �ض 45-46، �أن هذه �ملكتبة تاأ�ص�صت 
170

�صنة 1800 خلدمة �لرهبان يف �لدير، و�أنها ت�صتمل على 14 �ألف كتاب، منها 500 باللغة �لعربية، و�لبقية باللغات 

�الإجنليزية و�الأملانية و�ليونانية و�لرو�صية وغريها.

 فيليب دي طر�زي، خزائن الكتب العربية يف اخلافقني، ج 2، �ض 475.
171

172 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 307.

 كامل �لع�صلي، وثائق مقد�شية تاريخية، ج 1، �ض 65-67، 71-72؛ واملو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، 
173

ج 3، �ض 308.

 فيليب دي طر�زي، خزائن الكتب العربية يف اخلافقني، ج 2، �ض 479-478.
174

 فري�كو�صا، “مكتبات �الأديرة يف منطقة �لقد�ض وبيت حلم،” �ض 44-43.
175

176 املرجع نف�شه، �ض 41.

177 املرجع نف�شه، �ض 47-46.

 علي �ل�صيد علي، القد�س يف الع�رص اململوكي، �ض 171.
178

 مو�شوعة املدن الفل�شطينية، �ض 602.
179

 زياد �ملدين، مدينة القد�س وجوارها خالل الفرتة 1215-1245هـ/1800-1830م، �ض 282.
180

 ،3 �لثاين، ج  �لق�صم  الفل�شطينية،  449-450؛ واملو�شوعة  القد�س، �ض  املف�شل يف تاريخ  �لعارف،   عارف 
181

�ض 295.

182 الرتبية العربية الإ�شالمية: املوؤ�ش�شات واملمار�شات، ج 3، �ض 838.

 كامل �لع�صلي، وثائق مقد�شية تاريخية، ج 1، �ض 157 )وقفية �ل�صيخ �رشف �لدين يحيى بن قا�صي �ل�صلت(.
183

184 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 291.

 كامل �لع�صلي، تراث فل�شطني يف كتابات عبد اهلل خمل�س، �ض 179-187؛ واملو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم 
185

�لثاين، ج 3، �ض 291.

 عز �لدين �بن �الأثري، الكامل يف التاريخ )بريوت: د�ر �صادر، 1964(، ج 11، �ض 364؛ و�الأ�صفهاين، الفتح 
186

الق�شي يف الفتح القد�شي، �ض 142؛ و�بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج 7، �ض 266؛ وجمري �لدين �لعليمي، 

الأن�س اجلليل، ج 4، �ض 98-96.

 كامل �لع�صلي، وثائق مقد�شية تاريخية، ج 1، �ض 157 )وقفية �ل�صيخ �ل�صلت(.
187

 Encyclopedia of Islam, vol. 2, p. 1046. 188

 حممد حممد �أمني، الأوقاف واحلياة الجتماعية يف م�رص )�لقاهرة: 1980(، �ض 255-256؛ والرتبية العربية 
189

الإ�شالمية: املوؤ�ش�شات واملمار�شات، ج 3، �ض 836-835.

 علي �ل�صيد علي، القد�س يف الع�رص اململوكي، �ض 166.
190

املوؤ�ش�شات  الإ�شالمية:  العربية  الرتبية  �نظر:  �مل�رشفة،  �ل�صخرة  مكتبة  يتوىل  من  على  �ال�صم  هذ�  �أطلق   
191

واملمار�شات، ج 3، �ض 892.

 ،)1992 �لثقافة،  العربية )دم�صق: وز�رة  البلدان  املكتبات يف  من تاريخ   خيال حممد مهدي �جلو�هري، 
192

�ض 112-115؛ والرتبية العربية الإ�شالمية: املوؤ�ش�شات واملمار�شات، ج 3، �ض 836-835.

الإ�شالمية:  العربية  والرتبية  112-115؛  �ض  العربية،  البلدان  يف  املكتبات  تاريخ  من  �جلو�هري،  خيال   
193

املوؤ�ش�شات واملمار�شات، ج 3، �ض 731.

 تاج �لدين عبد �لوهاب �ل�صبكي، معيد النعم ومبيد النقم )م�رش: د�ر �لكتاب �لعربي، 1948(، �ض 11.
194

 حممد �ل�صخاوي، ال�شوء الالمع، ج 6، �ض 301.
195

196 املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �لثاين، ج 3، �ض 288.

197 الرتبية العربية الإ�شالمية: املوؤ�ش�شات واملمار�شات، ج 3، �ض 731، 737.



344

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 191، 198-197، 241-240.
198

“�لور�قة در��صة يف �ملفهوم و�مل�صطلح،” بحث مقدم للدورة �لتدريبية �لدولية   يحيى بن حممود �ل�صاعاتي، 
199

من  بدعوة  �لتجليد،  �إىل  �لرتميم  من  �الإ�صالمي  �لعربي  �ملخطوط  �صناعة  عنو�ن  حتت  عقدت  �لتي  �الأوىل 

مركز جمعة �ملاجد للرت�ث، وجامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ملنظمة �الإ�صالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة 

)�إي�صي�صكو( - �لرباط )دبي: 1997/5/3-1997/5/15(، �ض 104.

 �ملرجع نف�صه، �ض 113.
200

 برهان �لدين �إبر�هيم بن حممد �بن مفلح، املق�شد الأر�شد يف ذكر اأ�شحاب الإمام اأحمد، حتقيق عبد �لرحمن 
201

�لعثيمني )�لريا�ض: مكتبة �لر�صد، 1990(، ج 1، �ض 131.

خزائن الكتب  17-21؛ وفيليب دي طر�زي،  وثائق دير �شهيون بالقد�س ال�رصيف، �ض   �أحمد �صيد در�ج، 
202

العربية يف اخلافقني، ج 2، �ض 477-476.

 فيليب دي طر�زي: خزائن الكتب العربية يف اخلافقني، ج 2، �ض 479-478.
203

 علي �ل�صيد علي، القد�س يف الع�رص اململوكي، �ض 116.
204

 خيال �جلو�هري، من تاريخ املكتبات يف البلدان العربية، �ض 115-112.
205

170-178؛ ومو�شوعة املدن الفل�شطينية،  تراث فل�شطني يف كتابات عبد اهلل خمل�س، �ض   كامل �لع�صلي، 
206

4، �ض  �لق�صم �الأول، ج  الفل�شطينية،  املو�شوعة  �ض601-603؛ و�أحمد �ملرع�صلي و�أني�ض �صايغ و�آخرون، 

.288-287

207 الرتبية العربية الإ�شالمية: املوؤ�ش�شات واملمار�شات، ج 3، �ض 838.

 كامل �لع�صلي، تراث فل�شطني يف كتابات عبد اهلل خمل�س، �ض 178-170.
208

 �أحمد �خلليلي، وثيقة مقد�شية تاريخية، �ض 34-33.
209

املوؤ�ش�شات  الإ�شالمية:  العربية  والرتبية  11؛  �ض  النقم،  ومبيد  النعم  معيد  �ل�صبكي،  �لدين  تاج   
210

واملمار�شات، ج 3، �ض 837.

211 الرتبية العربية الإ�شالمية: املوؤ�ش�شات واملمار�شات، ج 3، �ض 837.

 فري�كو�صا، “مكتبات �الأديرة يف مكتبة �لقد�ض وبيت حلم،” �ض 40.
212

 تاج �لدين �ل�صبكي، معيد النعم ومبيد النقم، �ض 11.
213

214 الرتبية العربية الإ�شالمية: املوؤ�ش�شات واملمار�شات، ج 3، �ض 837-836.

 تاج �لدين �ل�صبكي، معيد النعم ومبيد النقم، �ض 11.
215

 يو�صف �لع�ض، دور الكتب العربية العامة و�شبه العامة لبالد العراق وال�شام وم�رصيف الع�رص الو�شيط، 
216

ترجمة نز�ر �أباظة وحممد �صباغ )بريوت: 1991(، �ض 325.

 �أفرد �خلطيب �لبغد�دي يف �لق�صم �لر�بع من كتابه �لقيم: تقييد العلم، حتقيق يو�صف �لع�ض )دم�صق: 1974(، 
217

�ض 117-150، حول ف�صل �لكتب وما قيل فيها. ولت�صجيل وقف �لكتب تطلب ثالث �صيغ: كتابة الئحة بالكتب 

يف �ملحكمة، وكتابة �صهاد�ت �لوقف على �لكتب نف�صها، وكتابة �صيغ تخ�ص�ض الإدخال �لكتب يف �لوقف، �نظر: 

يو�صف �لع�ض، دور الكتب العربية العامة و�شبه العامة لبالد العراق وال�شام وم�رصيف الع�رص الو�شيط، 

�ض 326.

 �بن �لفقيه �لهمذ�ين، البلدان، �ض 100-101؛ والرتبية العربية الإ�شالمية: املوؤ�ش�شات واملمار�شات، ج 3، 
218

�ض 891.

 ،11 التاريخ، ج  الكامل يف  �الأثري،  142؛ و�بن  القد�شي، �ض  الفتح  الق�شي يف  الفتح  �الأ�صفهاين،  �لعماد   
219

�ض 364.

 �أحمد بن حممد بن عبد ربه �الأندل�صي، العقد الفريد، ج 3، �ض 61.
220

و�شبه  العامة  العربية  الكتب  دور  �لع�ض،  ويو�صف  34؛  �ض   ،2 ج  اجلليل،  الأن�س  �لعليمي،  �لدين  جمري   
221

و�أني�ض �صايغ  �ملرع�صلي  276-277؛ و�أحمد  الو�شيط، �ض  الع�رص  العراق وال�شام وم�رصيف  العامة لبالد 

و�آخرون، املو�شوعة الفل�شطينية، �لق�صم �الأول، ج 4، �ض 286.



345

املوؤ�ش�شات التعليمية واملكتبات يف القد�س

�حلرم   – �الإ�صالمي  “�ملتحف  خلف،  �أبو  ومرو�ن  96؛  �ض   ،2 ج  اجلليل،  الأن�س  �لعليمي،  �لدين  جمري   
222

�أ�صو�ء جديدة على مدينة  “بع�ض  308؛ و�صعيد عا�صور،  �لقد�ض - تاريخه وحمتوياته،” �ض  �ل�رشيف - 

الإ�شالم وح�شارته، �ض  بحوث يف تاريخ  �ملماليك،” �ض97؛ و�صعيد عا�صور،  �لقد�ض يف ع�رش �صالطني 

.513-512

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 99-96، 180-179.
223

224 املرجع نف�شه، �ض 97، 180-179. 

 كامل �لع�صلي، معاهد العلم يف بيت املقد�س، �ض 377؛ وعن �مل�صاحف �لتي �أوقفها �صالطني �ملماليك �نظر: 
225

جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 96 وما بعدها.

املقد�س،  بيت  يف  العلم  معاهد  �لع�صلي،  وكامل  302؛  �ض   ،3 ج  �لثاين،  �لق�صم  الفل�شطينية،  املو�شوعة   
226

دور  �لع�ض:  ويو�صف  891؛  �ض   ،3 ج  واملمار�شات،  املوؤ�ش�شات  الإ�شالمية:  العربية  والرتبية  376؛  �ض 

الكتب العربية العامة و�شبه العامة لبالد العراق وال�شام وم�رص يف الع�رص الو�شيط، �ض 277؛ وكامل 

القرطا�س،  رو�س  زرع،  �أبي  و�بن  179-187؛  �ض  خمل�س،  اهلل  عبد  كتابات  يف  فل�شطني  تراث  �لع�صلي، 

وحمتوياته،”  تاريخه   - – �لقد�ض  �ل�رشيف  – �حلرم  �ال�صالمي  “�ملتحف  خلف،  �أبو  ومرو�ن  302؛  �ض 

�ض 310-308.

 �بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج 7، �ض 266.
227

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 1، �ض 100-95.
228

 يو�صف �لع�ض، دور الكتب العربية العامة لبالد العراق وال�شام وم�رص يف الع�رص الو�شيط، �ض 276.
229

 كامل �لع�صلي، وثائق مقد�شية تاريخية، �ض 165-152.
230

احلركة الفكرية يف ظّل امل�شجد الأق�شى يف الع�رصين الأيوبي واململوكي،   �نظر: عبد �جلليل عبد �ملهدي، 
231

�ض 270.

النتائج  واملن�شاآت-2007:  وامل�شاكن  لل�شكان  العام  التعداد  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
232

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  فل�صطني:  �هلل،  )ر�م  القد�س  حمافظة  ال�شكان،  تقرير  للتعداد،  النهائية 

�لفل�صطيني، حزير�ن/ يونيو 2009(، يف:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1574.pdf

 �نظر املرجع نف�شه. 
233

234 التعليم يف القد�س، �ض 54.





الف�شل ال�شابع

دور املوؤ�ش�شات التعليمية والثقافية 

يف القد�س





349

دور املوؤ�ش�شات التعليمية والثقافية

دور املوؤ�ش�شات التعليمية والثقافية يف القد�س

د. ناجح بكريات

مقدمة:

�لقطاعات، للعدو�ن  �لقد�ض، ك�صاأن باقي  �لثقافية و�لرتبوية يف  �ملوؤ�ص�صات  تعر�صت 

�الأر��صي  وبقية  �لقد�ض  على  “�إ�رش�ئيل”  �صنتها  �لتي  �حلرب  نتيجة  �الإ�رش�ئيلي 

1967، وحر�ض �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على ت�صديد �رشباته �ملتالحقة  �لفل�صطينية �صنة 

يف  و�لتعليمية  �لثقافية  �ملوؤ�ص�صات  ونعني  ويتطور،  �لعقل  فيها  يتنامى  �لتي  �ملو�قع  �إىل 

�لقد�ض خا�صة ويف فل�صطني عامة.

فبعد �أن �صدرت مو�فقة �لكني�صت Knesset �الإ�رش�ئيلي على �ل�صم �لع�صكري للقد�ض 

يف حزير�ن/ يونيو 1967، �صارعت “�إ�رش�ئيل” �إىل �لقيام باإلغاء �لقو�نني �الأردنية �ملتعلقة 

�أيديها على جميع �ملد�ر�ض �حلكومية ومديريات  بالرتبية و�لتعليم يف �ملدينة، وو�صعت 

باأجهزة  �اللتحاق  �لتعليمي  �جلهاز  يف  و�لعاملني  �ملوظفني  من  وطلبت  �الأردين،  �لتعليم 

�لتعليم �الإ�رش�ئيلية �رشيطة �أن يطبق فيها �ملنهاج �الإ�رش�ئيلي، و�أن تنفذ جميع تعليمات 

�لقد�ض  وبلدية  �ملعارف  وز�رة  �أي  �لتعليم،  على  �مل�رشفة  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �جلهات 

.
1
�الإ�رش�ئيلية؛ فرف�ض مدير مكتب �لرتبية و�صحبه �لعمل حتت تلك �لظروف

لقد كان حترك مو�طني �لقد�ض �صّد ��صتيالء �الإ�رش�ئيليني على موؤ�ص�صاتهم �لثقافية 

بلدية  �إجبار  �إىل  �لن�صال  هذ�  �أدى  وقد  �الأول،  �لطر�ز  من  جمتمعية  مقاومة  و�لتعليمية 

�لقد�ض على �إعادة �ملناهج �الأردنية �إىل جميع �ملد�ر�ض، كما �أدى هذ� �الندفاع �جلماهريي 

�إىل �الهتمام بالتعليم و�ملوؤ�ص�صات �خلا�صة و�فتتاح مد�ر�ض خا�صة، �إال �أن �الأمة �لعربية 

من  �لنوع  هذ�  لدعم  �لوعي  من  كاٍف  م�صتوى  على  تكن  مل  �حلني  ذلك  يف  و�الإ�صالمية 

�لتعليم. 

وهناك موؤ�ص�صات تعليمية ذ�ت تاريخ عريق قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وقعت حتت 

�لرغم  �ليوم، على  �لنظام، وبع�صها حافظ على م�صريته وخ�صو�صيته حتى  وطاأة هذ� 

�إىل جهات  �ملوؤ�ص�صات تخ�صع  �لتي فر�صت عليها، و�أ�صبحت هذه  �لعقبات و�لقيود  من 

متعددة م�رشفة على �لتعليم يف �لقد�ض.
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ل�صنة  �لعربية  للثقافة  �لثقافية، وعا�صمة  �لعاملية  �ملدن  �لقد�ض و�حدة من  تعّد مدينة 

2009، وذلك ب�صبب ما حوته من مقد�صات وموؤ�ص�صات ثقافية وتعليمية ومد�ر�ض، فهي 

خز�نة �لتاريخ ومدينة �لعلم و�لعلماء، ولكن �الحتالل هو �لذي خطط لتهويد �ملدينة منذ 

�صنة 1948 وحتى �الآن، ورف�ض �إقامة �أية موؤ�ص�صة ثقافية، بل و��صتوىل على �لعديد منها.

�لعمل  قادة  خّرجت  �لتي  �ملكب  جبل  �أر�ض  على  �لعربية  �لكلية  نذكر  زلنا  ما  فنحن 

وِّلت �ليوم �إىل كلية لتدريب �لنخبة من  �ل�صيا�صي و�الأكاديي يف �لوطن �لعربي، و�لتي حمُ

“�إ�رش�ئيل” قد ��صتولت على مكتبة �لقد�ض �لعامة يف �صارع  �أن  �جلي�ض �الإ�رش�ئيلي. كما 

 Rockefeller روكفلر  متحف  �إىل  ��صمه  وغريت  �لفل�صطيني  �ملتحف  وعلى  �لزهر�ء، 

Museum، وحولت �لتنكزية �إىل مقر جلي�ض �لدفاع، و�لبكرية �إىل جمعية للمعاقني حركياً، 

مر�كز  تن�صئ  �أن  وحاولت  �لبحث  مر�كز  و�أغلقت  �ل�صحف،  ور�قبت  �مل�صارح  وقيدت 

�صبابية مبو��صفات �إ�رش�ئيلية مثل مركز بيلي و�ملركز �جلماهريي.

ولكن �لقد�ض معطاءة مل جتف بعد و�خلري و�لبكة فيها باقيان �إىل يوم �لقيامة، ونحن 

يف هذ� �لبحث �صنحاول �أن نلقي �ل�صوء على بع�ض هذه �ملوؤ�ص�صات �لتي ما ز�لت �صاخمة 

�لتي  �ملوؤ�ص�صات  توزيع  �لتايل  �جلدول  ويبني  جرى.  ما  كل  من  �لرغم  على  �ملدينة،  يف 

�صنلقي عليها �ل�صوء يف هذه �لدر��صة:

جدول 7/1: املوؤ�ش�شات التعليمية والثقافية يف القد�س قبل �شنة 1967  

�شنة التاأ�شي�ساجلهة امل�رصفةا�شم املدر�شة

1906وز�رة �ملعارف �الإ�رش�ئيليةالر�شيدية

1918بلدية �لقد�ضالعمرية

1922�الأوقاف �الإ�صالميةدار الأيتام

1931�ملد�ر�ض �خلا�صةالإبراهيمية

1937وز�رة �ملعارف �الإ�رش�ئيليةاملاأمونية

1948�ملد�ر�ض �خلا�صةدار الطفل

1958�الأوقاف �الإ�صالميةثانوية الأق�شى ال�رصعية

1965�ملد�ر�ض �خلا�صةاملعهد العربي
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اأواًل: املدر�شة الر�شيدية:

عبد  �ل�صلطان  ع�رش  يف  �لقد�ض  يف  �لعلمية  �حلياة  م�صتوى  على  يتعرف  �أن  �أر�د  من 

ذلك  على  �ل�صاهد  �لتاريخي  �الأثر  على  ير  �أن  له  بّد  فال   )1909-1879( �لثاين  �حلميد 

يف  ع�رشها  يف  �حلكومة  مد�ر�ض  �أح�صن  من  فهي  �لر�صيدية،  �ملدر�صة  وهو  �أال  �الآن،  �إىل 

�لبالد قاطبة. حيث ظهر بعد �إعالن �لد�صتور يف �أو�خر �حلكم �لعثماين �صنة 1908 �صيء 

�ملد�ر�ض  �لتعليم، وظهرت  �لدولة على عاتقها م�صوؤولية  �لتعليم، و�أخذت  �لتنظيم يف  من 

�لبلد،  �أو  �لقرية  �ملدينة عن  �البتد�ئية و�الإعد�دية و�ل�صلطانية، وكانت مدتها تختلف من 

وكانت �ل�صورة ب�صكل عام ت�صري على �لنحو �لتايل:

�بتد�ئي ومدته �صت �صنو�ت.  .1

�إعد�دي ومدته ثالث �صنو�ت.  .2

�صلطاين ومدته ثالث �صنو�ت.  .3

املدر�شة الر�شيدية تاأ�ش�شت �شنة 1906
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وينعقد �لتعليم �البتد�ئي يف �لقرى ويف �الأق�صية، و�لتعليم �الإعد�دي يف �ملت�رشفيات، 

و�لتعليم �ل�صلطاين يف �لواليات، وكانت �لقد�ض مت�رشفية.

ويكن تق�صيم �أمناط �لتعليم يف تلك �لفرتة �إىل ثالثة م�صار�ت:

الكتاتيب: وفيها يتوىل �لتدري�ض معلم �أو �صيخ، و�لكتّاب مكون من غرفة و�حدة،   .1

ويقت�رش �لتعليم فيه على �لقر�ءة و�لكتابة وحفظ �لقر�آن و�حل�صاب.

�لطالب  وبد�أ  مبدئياً،  �لتعليم  �لعثمانية  �حلكومة  وتبنت  احلكومية:  املدار�س   .2

بدخول �ملد�ر�ض و�لتعلم فيها، و�أ�صبح قيام نو�ة �لتعليم.

املدار�س اخلا�شة: وتق�صم �إىل ق�صمني:  .3

�ملد�ر�ض �لوطنية. 	•

.
2
�ملد�ر�ض �لتب�صريية 	•

يف �صنة 1920 قامت حكومة �النتد�ب �لبيطاين بت�صنيف �ملد�ر�ض على �لنحو �لتايل:

مد�ر�ض �حل�صانة وب�صاتني �الأطفال حتى �ل�صاد�صة من �لعمر.  .1

�لتعليم �البتد�ئي �الأول: 6-11 عاماً، ومدته خم�ض �صنو�ت.  .2

�لتعليم �البتد�ئي �لثاين: 11-13 عاماً، ومدته �صنتان.  .3

�لتعليم �لثانوي �الأول: 13-15 عاماً، ومدته �صنتان.  .4

.
3
�لتعليم �لثانوي �لثاين: 15-17 عاماً، ومدته �صنتان  .5

، ومن 
4
و�ملدر�صة �لر�صدية يف �لقد�ض هي �لتي �صميت يف �النتد�ب باملدر�صة �لر�صيدية

�أجل �لتعرف على هذه �ملدر�صة فال بّد من �لوقوف على �لنقاط �لتالية:

1. موقع مدر�شة الر�شيدية:

�أقيمت  �لقد�ض  �ل�صمالية ل�صور  �ل�صاهرة ومن �جلهة  على بعد خم�صني مرت�ً من باب 

�ل�صارع  �جلنوب  من  يحدها  حيث  �ليوم؛  حتى  ز�ل  ما  و�لذي  �لر�ئع  مببناها  �لر�صيدية 

�الأر��صي  فندق  �ل�صمال  ومن  و�ملدر�صة،  �لقدية  �لبلدة  �صور  بني  يف�صل  �لذي  �لعام 

�لغرب  ومن  روكفلر،  بـا�صم  �ملعروف  قدياً  �لفل�صطيني  �ملتحف  �ل�رشق  ومن  �ملقد�صة، 

�ل�صارع �لعام �لذي يف�صل بينها وبني موؤ�ص�صة �لبيد �لعامة.
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2. و�شف املبنى:

�ل�صاحة  من  عري�ض  بَدَرج  �إليها  ي�صعد  طو�بق  ثالثة  من  �لر�صيدية  مبنى  يتكون 

�إىل  �لدرج  ويف�صي  �ملتاأخرة،  �لعثمانية  �ملعلقة  �ملباين  �صكل  ياأخذ  وطابعها  �خلارجية 

�صاحة و��صعة م�صقوفة وعلى يني �ل�صاحة مدخل �إىل غرف �صفية متعددة وكذلك على 

ي�صارها.

وهي  كبرية،  �صفية  غرف  �أي�صاً  جانبيه  وعلى  ممر  �إىل  يف�صي  �لعلوي  و�لطابق 

�جلنوبية  �لو�جهة  �أعلى  يف  �الأ�صا�ض  حجره  ثمُبّت  مثمن  �صكل  على  بالقرميد  م�صقوفة 

�إ�صافة مبنيني؛ كل  مّت  �لر�صيدية  تو�صع  �الأ�صلي، ومع  �لعثماين  �ملبنى  هذ� هو  للمبنى. 

مبنى مكون من طابقني فيهما �أكرث من ع�رشين غرفة �صفية، و�أمام هذه �ملباين �لثالثة 

�صاحة و��صعة للطالب.

3. مراحل منو الدرا�شة وتطورها يف الر�شيدية:

اأ. املرحلة الأوىل )1948-1908(:

ذكر �لعارف �أن للر�صيدية يف ت�صميتها قولني: �الأول �أنها بنيت على يد مت�رشف �لقد�ض 

ر�صيد بك �صنة 1906 يف زمن �ل�صلطان عبد �حلميد، و�لثاين �أنها بنيت يف زمن �ل�صلطان 

�لقول  و�الأرجح  �لزمن.  مع  حرفت  و�إمنا  ر�صادية  ��صمها  و�أن   1908 �صنة  ر�صاد  حممد 

 ،1906 �الأول لعدة �عتبار�ت منها، �أن تاريخ �حلجر �ملثبت يف �أعلى �ملبنى يعود �إىل �صنة 

.
5
وكذلك عرفت �ملد�ر�ض �البتد�ئية �حلكومية بالر�صيدية و�ل�صلطانية يف تلك �لفرتة

�إن بد�يات �مل�صرية �لرتبوية �لتعليمية يف مدر�صة �لر�صيدية كانت �صنة 1909 �أي بعد 

للتعليم  ق�صم  وفيها  �أولية  فيها  �لدر��صة  وكانت  �الأ�صا�ض،  حجر  و�صع  من  �صنني  ثالث 

�لثانوي، وق�صدها �لعديد من �لطلبة من د�خل فل�صطني وخارجها، ثم تطورت بعد �حلرب 

�لعاملية �الأوىل فاأ�صبحت مدر�صة ثانوية كاملة، وعرف هذ� �لنوع من �ملد�ر�ض باملد�ر�ض 

. ثم تطور �لتعليم يف �ملدر�صة بعد �ملرحلة �لثانوية ب�صنتني 
6
�ل�صلطانية )�ملكتب �ل�صلطاين(

�أخريني، حتى �صارت توؤهل خريجيها �حلا�صلني على �ل�صهادة �لثانوية )�ملرتيكولي�ض( 

لدر��صة �لطب و�لهند�صة، وذلك بدر��صة مو�د خا�صة حت�صريية، بحيث كانت �ل�صنتان 

.
7
�لدر��صيتان يف �ملدر�صة تعادالن �ل�صنة �لتح�صريية يف كليات �لطب و�لهند�صة و�حلقوق
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�ملدر�صة  يف  علومهم  تلقو�  �لذين  �الأكادييني  بع�ض  �أن  �إىل  �ملدر�صة  �صجالت  وت�صري 

يف  در��صتهم  �أمتو�  و�حلقوق  و�لهند�صة  �لطب  لكلية  �لتح�صريية  �ل�صنو�ت  يف  �لر�صيدية 

1938، �لذي ��صتهر كطبيب على  �أبو �صعود �صنة  �أمثال ح�صام �لدين  �إ�صطنبول،  جامعة 

�ملهند�ض  جند   1916 �صنة  ويف  �لبيطري،  �لطبيب  �لن�صا�صيبي  وعلي  �لوطن،  م�صتوى 

نظيف �خلالدي �لذي �أ�صهم يف بناء �صكة حديد �حلجاز. وتخرج منها �أي�صاً ر�صدي �الإمام 

�حل�صيني �صنة 1913 وقد عنّي مهند�صاً لدى �ملجل�ض �الإ�صالمي �الأعلى يف �لقد�ض، وكذلك 

�ملهند�ض ر�غب �لن�صا�صيبي �صنة 1915 رئي�ض بلدية �لقد�ض يف عهد �النتد�ب.

بكر  عارف  منهم:  فيها  طالباً  وكانو�  �حلقوق،  جمال  يف  كبري  عدد  منها  تخرج  كما 

وم�صطفى  �خلالدي،  ويو�صف  �لكرمي،  �لكرمي  وعبد  �الأفغاين،  علي  طاهر  �لدجاين، 

.
8
�خلالدي

ذكرت جملة �ملدر�صة �أنها كانت ت�صم يف جنباتها كو�در تربوية موؤهلة، �أمثال �ل�صيخ 

وزهري  �لن�صا�صيبي،  �لدين  حمي  وفوزي  زالطيمو،  ح�صن  وحممد  �لعوري،  �إبر�هيم 

�ل�صهابي، ويا�صني �خلالدي.

و�متازت �لر�صيدية �أي�صاً بوجود �ل�صفوف �لثالث و�لر�بع و�خلام�ض �لثانوي، وهو 

�لثانوي  �لثاين  �ل�صف  �لطالب يكملون  �لثانويات يف فل�صطني، فكان  بقية  ما ميزها عن 

يف �أي مدر�صة يف فل�صطني كغزة ويافا وحيفا و�لنا�رشة و�خلليل ونابل�ض، ثم ياأتون �إىل 

.
9
�لر�صيدية ليكملو� حت�صيلهم �لعلمي وي�صتعدون لدخول �جلامعة

�رشيف  �لفرتة  هذه  خالل  �لر�صيدية  �ملدر�صة  �إد�رة  على  تقلبو�  �لذين  �ملديرين  ومن 

�أ�صهر  �لن�صا�صيبي، وعارف �لبديري، وحممد هادي �حلاج جب، وح�صن عرفات. ومن 

وجالل  �ملهندي،  و�صكري  �لكرمي،  وح�صن  �خلطيب،  �لدين  �صياء  �ل�صيخ  �أ�صاتذتها 

وعثمان  �الأموي،  وح�صام  �لبغوثي،  �ل�صالم  عبد  وحممد  ها�صم،  و�إح�صان  زريق، 

بدر�ن، و�إ�صحق مو�صى �حل�صيني، وفوؤ�د �لرتزي، وحممد �لعدناين، وممدوح �خلالدي، 

وعبد �حلافظ كمال، وعبد �مللك �لنا�صف، وو�صفي �لعنبتاوي، وح�صني �الأ�صهب، وبدر 

.
10

�لفاهوم، و�صليم كاتول، و�أنور �خلطيب

�أن �ملنهج يف �ملدر�صة �لر�صيدية كان يتبع �حلكومات �حلاكمة،  �إىل  وت�صري �لدر��صات 

لكونها مدر�صة حكومية، ففي �لفرتة �لرتكية كانت تطبق عليها مناهج �لتعليم �البتد�ئي 
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و�لثانوي، وبعد دخول �لقو�ت �لبيطانية �أ�صبح �ملنهج فيها مزيجاً بني �ملنهج �مل�رشي 

كانت مالحمه   1920 �صنة  �البتد�ئية  للمد�ر�ض  و�صع منهاج موؤقت  ثم  �لرتكي،  و�الآخر 

�لرئي�صية تلك �مل�صتعملة يف م�رش و�ملتاأثرة �إىل حد ما بالنظام �لفرن�صي. ثم تطور �ملنهاج 

حيث   1924 �صنة  �ملنهاج  و��صتقر  �لبلد،  حلاجات  مالئمة  �أكرث  لي�صبح  �لتايل  �لعام  يف 

�لتعليم  �للغة �الجنليزية و�لفيزياء و�لكيمياء و�لريا�صيات و�لتاريخ، حيث كان  �أدخلت 

�لعلم،  حت�صيل  يف  �لتفوق  مقد�ر  هو  �لذكاء  ومقيا�ض  �لطالب،  بني  و�لتز�حم  بالتناف�ض 

عن  متميز�ً  وكان  �الأ�صا�ض،  هذ�  على  مو�صوعاً  �لفل�صطيني  �لدر��صي  �لبنامج  وكان 

�لنهائي جمل�ض  جميع �لب�مج �لدر��صية يف �لعامل �لعربي، وكان ي�رشف على �المتحان 

.
11

�لتعليم �لعايل �لفل�صطيني

ب. املرحلة الثانية )1967-1948(:

�لر�صيدية �صاأنها �صاأن بقية مد�ر�ض  �ملدر�صة  �لدر��صة يف  1948 تعطلت  خالل حرب 

�لتي  �ملد�ر�ض  �صمن  من  �ملدر�صة  كانت  �الأردين  �لعهد  بد�ية  ومع  وفل�صطني،  �لقد�ض 

�لتي  �لوحيدة  �ملدر�صة  هي  و�أ�صبحت  �الأردنية،  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  عليها  ت�رشف 

�ملتو�جدة  �حلكومية  �ملد�ر�ض  جمموع  من  �الأردنية  �لثانوية  �لدر��صة  المتحان  تتقدم 

�آنذ�ك. ويف �صنة 1964 بلغ عدد طالبها 950 طالباً وكان فيها ثالثون �صعبة و28 معلماً، 

�ل�صعود،  �أبو  وتوفيق  جالجل،  يو�صف  منهم  كان  �أكفاء،  �أ�صاتذة  �إد�رتها  على  و�أ�رشف 

و�ل�صيد �أحمد عودة، وعبد �للطيف �حل�صيني، وحممد �لقيمري. وبقيت �لر�صيدية توؤدي 

دورها ب�صكل ممتاز، وح�صدت جو�ئز عديدة على م�صتوى �خلريجني، كان منهم: عبد 

�أحمد ر�صيد  1958، و�لدكتور عدنان  1957، و�أحمد فهيم جب �صنة  �لرحيم بربر �صنة 

كمال، و�لدكتور عدنان حممد زعيرت �صنة 1959، و�ملهند�ض �صعد �لدين �صليمان عوي�ض، 

�أ�صتاذ�ً يف جامعة تك�صا�ض يف �لواليات �ملتحدة، وقد تخرج منها �صنة  و�لذي يعمل حالياً 

�لر�صيدية كوكبة  1965 خرجت  1963. ويف �صنة  1962، و�ملحامي ب�صارة خوري �صنة 

جمتمعهم  خدمة  يف  �الأثر  �أكب  لهم  كان  و�ل�صحية،  �ملهنية  �ملجاالت  معظم  يف  �لطلبة  من 

�لنوباين، وعبد �هلل  �ملقد�صي، منهم على �صبيل �ملثال: ها�صم �صامل �لزبن، ونافذ حمدي 

�صالمة �لقنب، و�أ�صطى بنديل زكاك، وم�صطفى عثمان يغمور. ومن �ملعلوم �أن �لر�صيدية 

.
12

كانت تطبق �ملنهاج �الأردين �ملعتمد يف كل مد�ر�ض �ململكة �الأردنية
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ج. املرحلة الثالثة )2009-1967(:

تاأثرت �ملدر�صة �لر�صيدية بهزية �صنة 1967، حيث �صيطرت �لقو�ت �لع�صكرية على 

�ملدر�صة وجعلتها يف �الأيام �الأوىل للحرب مقر�ً للجي�ض �الإ�رش�ئيلي، ثم �أخلتها وو�صعت 

�صم  قر�ر  �إىل  ��صتناد�ً  �ملدر�صة،  على  يدها  �لقد�ض  وبلدية  �الإ�رش�ئيلية  �ملعارف  وز�رة 

�ملد�ر�ض  من  كانت  �ملدر�صة  �أن  ومبا  �أمالكها.  من  جزء�ً  و�عتبارها  �حتاللها  بعد  �لقد�ض 

بتطبيق  �أخذ  و�لذي  �لقر�ر،  هذ�  مقاومة  باالإمكان  يكن  فلم   ،1967 �صنة  قبل  �حلكومية 

�ملنهاج �الإ�رش�ئيلي على �أهلنا يف �خلط �الأخ�رش، ومن �أهد�ف هذ� �ملنهاج:

عدم �العرت�ف بعروبة فل�صطني و�عتبار �لعرب �أقلية �صكانية.  .1

�إدخال مو�د تهدف �إىل �إيجاد جيل ال يعرف هويته ووطنه، وغر�ض مفاهيم �ل�صالم   .2

كو�صيلة الإنهاء �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي.

�إيجاد جيل �صعيف علمياً و�صلوكياً وتكري�ض مفاهيم �لدونية و�لعجز لدى �لعرب.  .3

�إيجاد جيل من �لطلبة يعطي �لوالء ب�صكل كامل لـ“دولة �إ�رش�ئيل”.  .4

لالحتالل  �الأوىل  �ل�صنو�ت  يف  �لر�صيدية  �ملدر�صة  على  �الإقبال  �صعف  لذلك،  ونتيجة 

�الأهايل  و�صغط  �لقد�ض  يف  و�ملخل�صني  �لرتبويني  جلهود  ونتيجة   ،)1973-1967(

 1981-1973 �لفرتة  يف  �الأردين  �ملنهاج  تطبيق  مرحلة  بد�أت  �لو�صع  لهذ�  ومقاومتهم 

تدري�ض  �رشط  و�إبقاء  �ملنهاج،  تدقيق  بعد  �الإ�رش�ئيلية  و�ملعارف  �لبلدية  مد�ر�ض  يف 

�إ�رش�ئيل”. وقد مّت ذلك على مر�حل؛ بد�أت بالثانوي، ثّم  “مدنيات  �للغة �لعبية وكتاب 

�الإعد�دي، ثم �البتد�ئي، وبقي �الأمر كذلك حتى �صنة 1994 حيث طبقت �لر�صيدية �ملنهاج 

�لفل�صطيني بعدما حذفت �ملعارف و�لبلدية �الإ�رش�ئيلية �لتي ت�رشف على �ملدر�صة �صعار 

.
13

�ل�صلطة عن غالف �لكتب و�أبقت على تدري�ض �للغة �لعبية و�ملدنيات

رو�تب  و�رتفاع  �ملدر�صة  و��صتقر�ر  �لفل�صطيني  ثم  �الأردين  �ملنهاج  لتطبيق  ونتيجة 

درجة  �إىل  و�صل  حتى  �لطالب  من  �إ�صافية  �أعد�د  ��صتيعاب  يف  حت�صن  ظهر  موظفيها، 

�الإ�صباع. فبعدما و�صل عدد طالبها يف �صنة 1971 �إىل 250 طالباً �أ�صبح عددهم �ليوم �ألف 

طالب. و�ملالحظ خلريجي مدر�صة �لر�صيدية منذ �صنة 1967 وحتى �الآن ن�صبة �لت�رشب 

�لكبرية بني �لطلبة حتى و�صلت �إىل حو�يل 20%، وهذ� ب�صبب عدم �الهتمام باالإ�رش�ف 
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�لرتبوي، وعدم وجود نظام يف متابعة وتقييم �أد�ء �ملعلمني، و�حلريات �لز�ئدة �ملمنوحة 

للطلبة �الأمر �لذي ينع متابعتهم وي�صهم يف رفع ن�صبة �لت�رشب.

وعلى �لرغم من كل ما �صبق يمُ�ْصهد مل�رشوع �لتطوير �ل�صامل يف �لر�صيدية، و�لذي بد�أ 

�لعمل به منذ �صنة 2000، �أنه حقق نتائج و�إجناز�ت خمتلفة نورد منها:

دعم ومو��صلة �لعمل مع قيادة تربوية جديدة وقوية من خالل �صخ�ض �ملدير.  .1

تطوير ودعم �لطاقم �الإد�ري �مل�صارك.  .2

م�رشوع �الأخ �لكبري، و�لذي ي�صمل ع�رشة من �الأ�صاتذة يقومون بدور �الأخ �لكبري   .3

لقر�بة 140 طالباً.

دعم �لفعاليات �ملختلفة، و�إقامة دور�ت �إ�صافية ومكثفة لرفع م�صتويات �لتح�صيل   .4

.
14

�لعلمي

وي�صهد ملديري �لر�صيدية �لذين تعاقبو� على �إد�رتها يف هذه �لفرتة �الإخال�ض و�خلبة 

�ملدر�صة يف  �إد�رة هذه  �لر�بي، و�لذي نال �رشف  �الأ�صتاذ ر�تب  �أ�صهرهم  و�لريادة، كان 

�لفرتة 1967-1983، ثم �الأ�صتاذ �صعد �لدين �ل�رش�ج، ثم �صحادة �لطزمي، ويف �صنة 2001 

توىل �إد�رتها �أ�صعد عوي�ض وما ز�ل يديرها حتى �ليوم. وجتدر �الإ�صارة �إىل �أنه يوجد يف 

�ملدر�صة  و�متازت  طالب،  و�ألف  معلماً،  و�أربعون  �صعبة،   24 �ليوم  �لر�صيدية  �ملدر�صة 

بفريقها �لريا�صي ون�صاطاتها وفعالياتها �لتي ال تنقطع.

ثانيًا: املدر�شة العمرية:

تعّد �ملدر�صة �لعمرية من �ملد�ر�ض �ملهمة يف تاريخها وموقعها، حيث �صغلت حيز�ً مهماً 

يف تاريخ �ملد�ر�ض حول �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وللتعرف على هذه �ملدر�صة ال بّد من 

�لعودة �إىل �أ�صولها وجذورها و�لتعريف بها، وذلك من خالل �لنقاط �لتالية:

1. موقع مدر�شة العمرية:

�لغو�منة،  �لغربية عند باب  �ل�صمالية  �لز�وية  �الأق�صى وعلى  �مل�صجد  �ل�صمال من  �إىل 

ترب�ض مدر�صة �لعمرية �ليوم، و�لتي ن�صبت �إىل �خلليفة �لثاين عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل 

عنه، تيمناً بفتحه �لقد�ض، حيث �إنها توجد على �لرو�ق �ل�صمايل للم�صجد �الأق�صى وتطل 
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و�لطريق  �ل�رشقي،  حدها  �مللكية  �ملدر�صة  وحاكورة  �جلنوبي،  حدها  فاالأق�صى  عليه؛ 

�لعام �مل�صمى بطريق �ملجاهدين �أو طريق �الآالم حدها �ل�صمايل، و�لطريق �لفرعي �ملوؤدي 

�إىل �الأق�صى و�ملعروف بطريق باب �لغو�منة حدها �لغربي.

املدر�شة العمرية تاأ�ش�شت �شنة 1918
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2. و�شف املبنى:

مرت  مئة  يبلغ  بطول  �لغرب،  �إىل  �ل�رشق  من  م�صتطيالً  بناء  �ليوم  �لعمرية  ت�صكل 

وعر�ض يبلغ �صتني مرت�ً. وهذ� �مل�صتطيل يتاألف من عدة �أبنية تعود �إىل فرت�ت تاريخية 

خمتلفة؛ فهناك �لطبقة �الأر�صية �لتي تعود �إىل �لعهد �لروماين وقد طمرت متاماً فال يظهر 

�أ�صفلها.  نفق  فتح  من   1996 �صنة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  به  قام  ما  �صوى  �صيء  منها 

يف  �ليوم  حتى  موجود�ً   
�لهكاري”15 “دربا�ض  قب  ز�ل  ما  حيث  �الأيوبي  �لبناء  وهناك 

�لعمرية. ويوجد �أثر من �لع�رش �ململوكي وما ز�لت �آثار ثالث مد�ر�ض �ندجمت يف �لعمرية 

موجودة، وهي �ملدر�صة �جلاولية و�ملدر�صة �ملحدثية و�ملدر�صة �ل�صبيبية. وهناك �لبناء 

�لعثماين و�لذي جدد يف عهد �النتد�ب �لبيطاين على يد �ملجل�ض �الإ�صالمي �الأعلى.

�إىل  تف�صي  حيث  �ملجاهدين،  طريق  من  عري�ض  بدرج  �لعمرية  بو�بة  �إىل  ويمُ�ْصَعد 

�إىل فناء و�صاحة حماطة باالأروقة و�لغرف �ل�صفية. و�لغرف  بو�بة و��صعة وجميلة، ثم 

�أنها يف  �جلنوبية للمدر�صة تطل نو�فذها مبا�رشة على �مل�صجد �الأق�صى و�صاحاته، ومبا 

�لعمرية  باأروع منظر. و�ملدر�صة  �الأق�صى مببانيه  �مل�صجد  �أن ت�صاهد  موقع مرتفع فلك 

مبنية من �حلجر، مع �ختالف يف فرت�ت �لعمارة.

3. مراحل تطور املدر�شة العمرية:

�أ. املرحلة الأوىل )1952-1285(:

ومن �أهم ما ييز هذه �ملرحلة هو تعدد �ملد�ر�ض يف �ملنطقة نف�صها وتتابعها حيث كانت 

كما يلي: 

1. املدر�شة اجلاولية:

683هـ/1285م،  �صنة  �ل�صافعي  �جلاول  �هلل  عبد  بن  �صنجر  �لدين  علم  �الأمري  �أن�صاأها 

وهو من �أمر�ء �ملماليك �لتابعني لل�صلطان حممد بن قالوون. ويّل عدة منا�صب، منها نيابة 

غزة و�ل�صاحل، ونيابة �لقد�ض، ونظارة �حلرمني؛ �حلرم �الأق�صى و�حلرم �الإبر�هيمي، 

�حلرمني  ناظر  من�صب  توليه  �أثناء  يف  كانت  �ملدر�صة  لهذه  بناءه  �أن  �ملحتمل  ومن 

)715هـ/1315م-720هـ/1320م(.

على  يطل  �صباك  غرفة  ولكل  رو�ق،  بينهما  �صغريتني  غرفتني  من  �ملدر�صة  وتتاألف 

�مل�صجد �الأق�صى، وللرو�ق �صباكني يطالن على �مل�صجد �الأق�صى �أي�صاً.
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2. املدر�شة املحدثية:

�إىل  762هـ/1361م  �صنة  �الأردبيلي  �لعجمي  �لعزيز  عبد  حممد  �أبو  �لدين  عز  �أن�صاأها 

�لغرب من �ملدر�صة �جلاولية، وقد بنيت من طابقني، �لطابق �الأول مطمور حتى �ليوم. 

وكانت �ملدر�صة ت�رشف على �مل�صجد �الأق�صى، ولها درج يوؤدي �إىل �مل�صجد، لكنه �أغلق يف 

�لع�رش �لعثماين الأ�صباب �أمنية، الأنها حتولت �إىل ثكنة ع�صكرية.

3. املدر�شة ال�شبيبية:

علي  بن  �لدين  عالء  �الأمري  )بانيا�ض(،  �ل�صبيبية  �لقلعة  نائب  �بن  �ملدر�صة  هذه  �أن�صاأ 

�لعمرية  �ملدر�صة  من  �ل�رشقي  �جلزء  وحتتل  800هـ/1398م.  �صنة  يف  وذلك  حممد،  بن 

عن  �أما  �الأق�صى.  �مل�صجد  باجتاه  جنوباً  ومتتد  �أ�صفلها،  و�الأبنية  �لقاعة  وت�صمل  �ليوم، 

��صتخد�ماتها فقد كانت د�ر�ً للنيابة يف �لع�رش �ململوكي، ويف �أو�ئل �لعهد �لرتكي ��صتخدمت 

د�ر�ً للحاكم با�صم “�ل�رش�يا”، ويف �أو�خر �لعهد �لرتكي ��صتخدمت ق�صالقاً )مركز �رشطة( 

وموقعاً للجي�ض �لعثماين.

ويف موقع �ملوؤ�ص�صة �لعمرية تاأ�ص�صت كلية رو�صة �ملعارف �صنة 1918 على يد �ل�صيخ 

�للطيف �حل�صيني،  و�إ�صعاف دروي�ض وعبد  �ل�صعود  �أبو  �ل�صالح و�ل�صيخ ح�صن  حممد 

وكان فيها ق�صم �بتد�ئي و�آخر �إعد�دي وثالث علمي وفيها ق�صم د�خلي، ففي �صنة 1918 

بلغ عدد طلبة �لق�صم �خلارجي 72 طالباً و�لد�خلي 17 طالباً، وقد �زد�د عددهم يف �صنة 

.
16

1932 لي�صبحو� يف �لق�صم �خلارجي 237 طالباً ويف �لد�خلي 70 طالباً 

رو�صة  كلية  م�صاندة  �إىل   1922 �صنة  تاأ�صي�صه  بعد  �الأعلى  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  بادر 

تكفل   1925 �صنة  ففي  مبا�رشة،  له  تابعة  تكن  مل  �أنها  من  �لرغم  على  ودعمها  �ملعارف 

�ملجل�ض باالإنفاق على 25 طالباً فيها منهم خم�صة طالب يف �لق�صم �لد�خلي، و�بتعث �صتة 

.
17

طالب �آخرين منهم للدر��صة يف م�رش

وحتذير  �لتب�صريية،  �ملد�ر�ض  حماربة  يف  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  �صيا�صة  مع  ومتا�صياً 

�الأهايل من �إيفاد �أبنائهم �إليها، و�رشورة �الإقبال على �ملد�ر�ض �لوطنية و�الإ�صالمية؛ فقد 

بالقد�ض،  �الأيتام  د�ر  مدر�صة  هي:  فل�صطني  يف  مد�ر�ض  �صبع  كامل  ب�صكل  �ملجل�ض  تبنى 

ومدر�صة �لبنات يف �لقد�ض، ود�ر �لعلوم �الإ�صالمية ومدر�صة �لنه�صة ومدر�صة �لب�صتان 

وجميعها يف يافا، ومدر�صة �لفالح يف غزة، و�ملدر�صة �الأحمدية يف عكا.
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�أما �ملد�ر�ض �لتي كانت حت�صل على م�صاعدة �صنوية من قبل �ملجل�ض فهي كلية رو�صة 

�ملعارف و�الإبر�هيمية يف �لقد�ض، ومدر�صة �لنجاح �لوطنية يف نابل�ض، ومدر�صة �الإ�صالح 

ومدر�صة �لهد�ية �ملتو�جدتان يف �خلليل، ومدر�صة �لبنات �الإ�صالمية يف �لنا�رشة، وجمعية 

�ل�صبان �مل�صلمني يف �لرملة. 

عدد  وبلغ  فل�صطينياً،  جنيهاً   540 �ملعارف  لرو�صة  �الإعانة  بلغت   1933 �صنة  ويف 

، و�أفادت �ل�صجالت باأن كلية رو�صة 
18ً

�لطالب 302 وعدد �ل�صعب 10 و�ملعلمون 14 معلما

1930، و��صتمر �ملجل�ض يف دعمها  �أ�صبحت مدر�صة ثانوية منذ �صنة  �لقد�ض  �ملعارف يف 

.
19ً

حتى �صنة 1948، ويف �صنة 1944 �أنفق عليها 650 جنيها

و�أمني  �ملالح،  ندمي  منهم  فكان  �أ�صاتذتها،  �ختيار  على  بحر�صها  �لكلية  �متازت 

�حل�صيني، ويو�صف يا�صني، وهاين �أبو م�صلح، ونقوال زيادة، ور��صم �خلالدي وغريهم 

كثري. وخّرجت �لكلية �صفوة �لوطنيني، وخرية رجاالت �لدول �لعربية يف لبنان وفل�صطني 

غو�صة،  �هلل  وعبد  ن�صيبة،  وحازم  �حلافظ،  �إ�صماعيل  �أمني  منهم:  و�صورية،  و�الأردن 

ور�صاد �ل�صو�، وحميي �لدين �حل�صيني، وعوين �لدجاين وغريهم كثري.

و��صتطاع �ل�صيخ حممد �صليمان �ل�صالح، وهو رئي�ض �لكلية، �أن يطور كلية �لرو�صة؛ 

�ل�صعر�ء  من  �لعديد  �لكلية  و��صت�صافت  للندو�ت،  وقاعة  للتمثيل  م�رشحاً  فيها  فاأقام 

�ملوؤمتر  �نعقد  وفيها  و�ملناظر�ت،  �ل�صيا�صية  �خلطب  منابرها  على  ِقَدت  وعمُ و�لعلماء، 

وموؤمتر   ،1935 �صنة  �الأول  فل�صطني  علماء  وموؤمتر   ،1931 �صنة  �الأول  �الإ�صالمي 

�للغات  من  �لعديد  �ل�صالح  حممد  �ل�صيخ  و�أدخل   .
201936 �صنة  �لثاين  فل�صطني  علماء 

�للغة  �أن معظم �ملو�د كانت تدر�ض باللغة �الإجنليزية با�صتثناء مادة  يف منهاجها، ويمُذكر 

�لعربية و�لرتبية �الإ�صالمية.

من  �ل�صالح  حممد  �ل�صيخ  ��صتاأجرها  �لبيطانيني  قبل  من  فل�صطني  �حتمُلَّت  وحني 

�ملعارف” وكان ذلك �صنة  “رو�صة  با�صم  �الأوالد  لتعليم  �الأوقاف و��صتعملها كمدر�صة 

�إىل  وحولوها  �لبيطانيون  عليها  ��صتوىل  حيث   ،1938 �صنة  حتى  كذلك  وبقيت   ،1924

د�رت رحى �حلرب يف  �لبيطاين. وحينما  �النتد�ب  �أو�خر  لل�رشطة، وبقو� حتى  مركز 

فل�صطني �صنة 1948 �أ�صبحت �ملدر�صة مقر�ً جلي�ض �الإنقاذ �لعربي، ثم مقر�ً لقائد �لقد�ض 

�الأردين، ثم مقر�ً لعدة دو�ئر �إد�رية يف بد�ية �لعهد �الأردين، ويف �صنة 1952 عادت مدر�صة 

وم�صعل نور من جديد.
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ب. املرحلة الثانية )1967-1952(: 

مدر�صة  �الأردين  �لعهد  يف  عادت  �أنها  �لعمرية  �ملدر�صة  �أر�صيف  خالل  من  يت�صح 

�بتد�ئية و�إعد�دية، وبلغ عدد طالبها يف �صنة 1964 حو�يل 800 طالب، و�صجلت �ملدر�صة 

من  �لطلبة  بع�ض  ح�صور  و��صتمر  و�لريا�صي.  �الأكاديي  ن�صاطها  يف  ملحوظاً  تطور�ً 

�لعامل �لعربي للدر��صة فيها؛ حيث خ�ص�ض ق�صم د�خلي للمبيت. وخالل �الطالع على 

�مللك  منهم  كان  �ملدر�صة،  ز�رت  قد  كانت  ومهمة  كبرية  �صخ�صيات  �أن  ظهر  �الأر�صيف 

.
21

ح�صني بن طالل، وروؤ�صاء ووزر�ء و�صخ�صيات دعوية بارزة

ج. املرحلة الثالثة )2009-1967(:

تعر�صت �ملدر�صة �لعمرية كبقية �ملد�ر�ض �حلكومية �إىل �صمها جلهاز �لرتبية و�لتعليم 

�لتابع لبلدية �لقد�ض، على �لرغم من �أن �ملدر�صة وقفية وعلى رو�ق �مل�صجد �الأق�صى ب�صكل 

ق�صمني  �إىل  �ملبنى  بتق�صيم  �الإ�رش�ئيلية  �ملعارف  ووز�رة  �لقد�ض  بلدية  وقامت  مبا�رش، 

و�الإعد�دي.  �البتد�ئي  ق�صمي  فيها  يدر�ض  كان  حيث  )ب(؛  وعمرية  )�أ(  عمرية  وجعله 

تعافت  �ل�صنة  تلك  وبعد   ،1975 �صنة  حتى  �الإ�رش�ئيلي  �ملنهاج  �ملدر�صة  يف  يطبق  وبقي 

�ملحلي  �ملجتمع  مع  تتو��صل  و�أخذت  �الأردين،  �ملنهاج  بتطبيق  وبد�أت  قليالً،  �لعمرية 

بطبيعة موقعها �حل�صا�ض، فهي �ملدر�صة �لوحيدة �لتي تتمتع بهذ� �ملوقع، حيث ي�صتغل 

.
22

طالبها �صاحات �مل�صجد �الأق�صى يف كثري من �الأحيان للقيام بن�صاطاتهم

عن  حتدث   2009 �صنة  �هلل  جاد  علي  �الأ�صتاذ  �حلايل  �ملدر�صة  مدير  مع  مقابلة  ويف 

�أ�صبحت �الآن مدر�صة و�حدة تبد�أ �لدر��صة فيها  تطور ومنو �لدر��صة يف �لعمرية، حيث 

من �لرو�صة وحتى �ل�صف �ل�صاد�ض �البتد�ئي. ويبلغ جمموع �لطالب فيها 1,050 طالباً 

�ليوم  �لعمرية  تو�جه  �لتي  �ل�صعوبات  حول  �صوؤ�ل  ويف  موظفاً.  و80  �صعبة   34 وفيها 

و�لذي  �خلانق،  �القت�صادي  و�لو�صع  �لقدية  �لبلدة  يف  �ل�صكن  طبيعة  عن  �ملدير  حتدث 

�أدى �إىل ت�رشب �لكثري من �لطلبة باالإ�صافة �إىل غياب دور �الأهل. و�أ�صار �إىل �أنه ال بّد من 

وجود مر�كز تعليمية وتربوية مل�صاعدة �ملدر�صة بعد �نتهاء �لدو�م، و�أكد �أنه على �لرغم 

من �ل�صعوبات �لتي يو�جهها فاإنه يع�صق �لعمرية ملوقعها وتاريخها، وبالتايل فقد حاول 

�لعمرية منارة علم، و�أن يوفرو� خدمة خا�صة  �أن يجعلو� من  �أ�رشة �ملدر�صة  هو وبقية 

لفئة �لذكور بالذ�ت يف �لبلدة �لقدية. 
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فبعد �إنهاء �لطالب �ملرحلة �الأ�صا�صية يف �ملدر�صة، ينتقلون للدر��صة يف مدر�صة ثانوية 

�الأق�صى �ل�رشعية، وملد�ر�ض �ل�صو�حي مثل �لطور و�صلو�ن وبيت حنينا. ف�صمعة �لعمرية 

�لز�ئرين  لكل  بل  للتعليم  فقط  لي�ض  �أي�صاً  مهم  �رشح  وهي  معروفة،  وخدماتها  �ليوم 

للموهوبني  م�صابقات  فيها  وتعقد  وخمتب،  مفتوحة  مكتبة  وفيها  �لعامل،  �أنحاء  كل  من 

و�ملتميزين. و�متازت �ملدر�صة �أي�صاً بفتحها ثالثة �صفوف للتعليم �خلا�ض وهي لتقوية 

�ملدر�صة  يف  متوفرة  �ل�صحية  �لرعاية  �أن  كما  �لعلمي.  �لتح�صيل  م�صتوى  يف  �ل�صعاف 

�أ�صنان وتقدم �خلدمات جلميع �لطلبة  ب�صكل يومي، ففيها طبيب عام وممر�ض وعيادة 

جماناً. وتفتح �ملدر�صة يومياً من �ل�صاعة �ل�صابعة �صباحاً وحتى �خلام�صة م�صاًء، ويوم 

�جلمعة تفتح من �ل�صاعة �لثانية ظهر�ً وحتى �ل�صاعة �لر�بعة للزو�ر وللحجاج �مل�صيحيني 

.
23

حيث متثل �ملدر�صة يف �عتقادهم �ملرحلة �الأوىل يف طريق �الآالم

بنفق  يدعى  و�لذي  �مل�صوؤوم،  و�لنفق  �حلفريات  �أ�صفلها  من  �ليوم  �لعمرية  ويتهدد 

مّت  �لذي  �أن �جلد�ر �حلديدي  �إىل ترميم؛ كما  �لعلوية فيها بحاجة  ح�صمونائيم، و�ملباين 

و�صعه على �صطوح �لعمرية �أعاق حركتها و�ال�صتفادة من �صطحها، �إذ ال يخرج �إليه �إال 

باإذن من �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية.

ثالثًا: دار االأيتام االإ�شالمية:

تعّد هذه �لد�ر يف �لقد�ض من �ملوؤ�ص�صات �لر�ئدة و�لفريدة يف جمالها �خلريي و�لتعليمي 

و�ل�صناعي يف �آن و�حد، فقد جاء يف بيان �ملجل�ض �الإ�صالمي �الأعلى �صبب �إن�صاء هذه �لد�ر 

حني قال “وهي �ملن�صاأة �خلريية �الأوىل من نوعها، و�لتي �أ�ص�صت على �أحدث �أ�صلوب يف 

.
هذه �لبالد �لعربية �الإ�صالمية”24

1. موقع دار الأيتام: 

تقع يف �جلهة �لغربيّة من �مل�صجد �الأق�صى على بعد مئتي مرت من باب �لقّطانني وباب 

، وهي كائنة يف �حلّي 
25

�ملجل�ض، وبجانبها متاماً من �جلهة �ل�رّشقيّة تكيّة خا�صكي �صلطان

�أ�صالً كان  �إّن مبنى �ملدر�صة  �ل�صت طن�صق، حيث  �لقدية يف حملّة  �لبلدة  �الإ�صالمي من 

.
26

د�ر�ً لل�ّصت طن�صق
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مدر�شة دار الأيتام الإ�شالمية تاأ�ش�شت �شنة 1922
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2. و�شف املبنى: 

مدخل،  من  �أكرث  وله  �لعثمانية،  �لغرف  بع�ض  له  و�أ�صيفت  مملوكي  �أ�صله  يف  �ملبنى 

�لر�ئعة،  �ملقرن�صات  وفيه  �الأبلق  �حلجر  من  فهو  �ل�رش�يا،  عقبة  على  يطل  �لذي  �أجملها 

�ل�صكل ويف و�صطه  �أكرث من �صتني غرفة موزعة على ثالثة طو�بق. و�ملبنى مربع  وفيه 

على  عدة  منافذ  ولها  و�صخمة  كبرية  �الأر�صيّة  و�لغرف  مك�صوفة،  �صماوية  �صاحات 

عدد�ً،  و�أكرث  م�صاحة  �أقل  فهي  �لعلوية  �لغرف  �أما  باملبنى.  حتيط  �لتي  �لطرقات  معظم 

ولكن �ملبنى جميعه فيه تهوية جيّدة، وما ز�ل �ملبنى قائماً حتى �ليوم، وقد رمّم �أكرث من 

مّرة، وهو موزع حالياً بني مدر�صة د�ر �الأيتام �لثانوية ومدر�صة د�ر �الأيتام �ل�صناعية، 

.
27

ولكل منهما مدخل يختلف عن �الآخر

3. مراحل منو الدرا�شة يف دار الأيتام:

�أ. املرحلة الأوىل )1948-1922(:

1340هـ/1922م  يف  قرر  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  �أن  �الإ�صالمي  �ملجل�ض  �صجالت  يف  جاء 

�فتتاح د�ر �الأيتام؛ من �أجل رعايتهم وتربيتهم �لرتبية �مل�صتقيمة، وتهذيبهم على مكارم 

�إليها  �لتي يفتقر  �ملتنوعة  �ل�صناعات  �ملفيدة، وتخريجهم يف  �لعلوم  �الأخالق، وتعليمهم 

�جتماعية  ر�صالتها  و�أن  و�ملكفوفني،  و�الإناث  للذكور  �صتكون  �لد�ر  و�أن   .
28

�مل�صلمون

�أو�صى �هلل تعاىل  �لذين  �الأيتام  �مل�صلمني وبخا�صة  �إن�صانية، وغايتها جمع �صتات  علمية 

عليه  �هلل  �صلى  وقوله   ،)6 �آية  �ل�صحى:  )�صورة  فاآوى(  يتيماً  يجدَك  )�أمْل  بقوله  بهم 

.
29

و�صلم “�أنا وكافل �ليتيم يف �جلنة كهاتني”، و�أ�صار باإ�صبعيه �ل�صبابة و�لو�صطى

�لتي  فل�صطني،  يف  �الأهايل  من  و��صعاً  ترحاباً  �ملدر�صة  هذه  �فتتاح  القى  وبالتايل، 

كانت ترزح حتت �الحتالل �لبيطاين، وتكرث فيها �ملوؤ�ص�صات �لتب�صريية )�لتن�صريية( 

و�الأجنبية، حيث مل يكن هناك موؤ�ص�صات وطنية تقوم برعاية مثل هوؤالء �الأيتام.

“وينفق  فيه:  جاء  حيث  �لد�ر  هذه  ت�صغيل  طريقة  �إىل  �ملجل�ض  بيان  �أ�صار  ولقد 

�لعامة ومن تبعات  �الأوقاف  �ملدر�صة من ميز�نية  �الأعلى على هذه  �الإ�صالمي  �ملجل�ض 

.
�ملح�صنني”30

ويف �صنة 1924 بلغ عدد طالب �لد�ر 170 طالب وطالبة، ترت�وح �أعمارهم بني 16-5 

�أعمارهم  تتجاوز  ال  �لذين  وهم  �ل�ّصغار  ق�صم  ق�صمني؛  �إىل  �لذكور  تق�صيم  ومّت  عاماً، 
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12 عاماً، حيث مّت توزيعهم على �ل�صفوف لتلقي �لتعليم و�لرتبية يف �ملنهاج �لذي �ختطه 

�ملجل�ض يف حينه، و�لذي �عتمد على تدري�ض �للغة �لعربية، و�لقر�آن و�حل�صاب، و�لرتبية 

�لريا�صية. و�أما �لق�صم �لثاين وهو ق�صم �لكبار فقد مّت توزيعهم على �ل�صناعات �ملتوفرة 

يف �ملدر�صة، كلٌّ ح�صب ��صتعد�ده وميله. 

ومّت تق�صيم �لبنات �أي�صاً �إىل ق�صمني؛ �ل�ّصغري�ت ووزعن على �صفوف مثيلة ل�صفوف 

.
31

�لذكور، و�لكبري�ت فتّم تعليمهن �الأ�صغال �لن�صوية و�لتدريب �ملنزيل

وخالل ع�رشة �أعو�م تو�ّصعت �لّد�ر و��صتهرت، وكرث طالّبها، و�أ�صبحت حمطَّ �أنظار 

من  و39  �لذكور،  من   229 طالبها  عدد  بلغ  فقد  وخارجها،  فل�صطني  يف  �لبلد�ن  جميع 

�الإناث.

توؤ�ّص�ض  جعلها  مما  عليها؛  �الإقبال  و�زد�د  ملحوظاً،  منو�ً  تنمو  �ملدر�صة  �أخذت  وقد 

و�فتتحت  طالبة،   120 حو�يل  �صمت  �لذكور  مدر�صة  بجانب  باالإناث  خا�صة  مدر�صة 

م�صانع جديدة للطلبة. وجاء يف بيان �ملجل�ض �الإ�صالمي �صنة 1944 باأن �ملدر�صة �أ�صبحت 

ت�صم �الأق�صام �لتالية:

ق�صم �لدر��صة �الأكاديية وفيه 155 طالباً.  .1

ق�صم �ل�صناعة وفيه 70 طالباً.  .2

ق�صم �الإناث وفيه 45 طالبة.  .3

.
32ً

ق�صم �ملو�صيقى و�لك�صافة وفيه 35 طالبا  .4

ب. املرحلة الثانية )1967-1948(:

تاأثرت �ملدر�صة �صنة 1948 جر�ء �الأحد�ث �لتي ح�صلت، حيث تعطلت �لدر��صة يف تلك 

1949 لرتكز على �ل�صناعات فيها،  �إىل ��صتئناف و�صعها مع بد�ية �صنة  �ل�صنة، وعادت 

و�لتنجيد  و�لدهان  �الأحذية  و�صناعة  �لتجليد  و�صناعة  للرجال  �خلياطة  ق�صم  فطورت 

و�لطباعة و�الأثاث و�خليزر�ن.

و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لعامل  م�صتوى  على  ب�صناعاتها  �ملدر�صة  ��صتهرت  وقد 

�لكو�در و�لقادة  �الأيتام هي من خرية  د�ر  �لتي تخرجت من  �لك�صفية  �لفرق  و�أ�صبحت 

و�لتعليم،  �لرعاية  من  و�لعجزة  �ملكفوفني  �لد�ر  تهمل  ومل  �لعربية،  �جليو�ض  بع�ض  يف 

فعلمتهم �صناعة �ملكان�ض و�لكر��صي �خليزر�نية و�لفر��صي وغريه من �ل�صناعات �ليدوية 

.
33

�لب�صيطة و�لتي قد ��صتهرو� بها
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عند  عددهم  كان  �لد�ر  هذه  يف  �لعاملني  باأن  وجدنا  �ملدر�صة  �أر�صيف  خالل  ومن 

�ملعلمني  من  و�صبعة  وطبيب  �ملدير  منهم  لل�صناعة،  معلماً  و11  موظفاً   12 �لتاأ�صي�ض 

تطور  مع  �لعاملني  �أعد�د  و�زد�دت  موؤن،  وماأمور  وحما�صب  �ملنزل  ومديرة  و�ملعلمات 

.
34ً

�لد�ر و�حتياجاتها حتى و�صل عددهم يف �صنة 1967 �إىل 85 عامال

 :1967 �صنة  وحتى  تاأ�صي�صها  منذ  �ملدر�صة  �إد�رة  تولو�  �لذين  �ملدر�ء  �أ�صهر  ومن 

�إىل  ��صتمر  و�لذي  �جلعبي  غازي  ثم  �لتميمي،  عمر  �الأ�صتاذ  ثم  وهبة،  جميل  �الأ�صتاذ 

�ملعلمني و�ملعلمات فترت�وح  �أما  15-20 جنيهاً،  �ملدير ما بني  1967. وكان ر�تب  ما بعد 

رو�تبهم ما بني 8-12 جنيهاً، وكانت رو�تب �الأذنة و�خلدم و�حلر��ض ال تزيد على �صتة 

.
35

جنيهات

موزعون  �لنهار  يف  فهم  بهم،  و�هتمت  لالأيتام  �لد�خلي  �لق�صم  على  �لد�ر  وركزت 

�لد�خلي  �لبيت  �إىل  يعودون  دو�مهم  �نتهاء  وحال  و�ل�صناعية،  �لتعليمية  �الأق�صام  على 

وجميع  و�مللب�ض  و�ل�رش�ب  �لطعام  لهم  توفر  حيث  نف�صها،  �ملدر�صة  يف  لهم  �ملخ�ص�ض 

�ل�صبل �لتي تكفل لهم �ملعي�صة �لكرية، وكان ي�رشف على �لد�ر من ريع �الأوقاف، ومن 

.
36

تبعات �ملح�صنني

ج. املرحلة الثالثة )1980-1967(:

حاول �الحتالل يف �صنة 1967 �إغالق �لد�ر، و�عتقل عدد�ً من معلميها و�الأ�صتاذ ح�صني 

قدرته  للرجل  وي�صهد  �الأيتام،  د�ر  �إىل  �جلوز  و�د  من  �لرتبية  مكتب  نقل  �لذي  �الأ�صهب 

�لفائقة وجناحه يف �ملحافظة على هوية �لتعليم يف �لقد�ض حتى يومنا هذ�، على �لرغم من 

رحيله يف �صنة 1995.

�أ�صبحت د�ر �الأيتام بعد �حلرب علماً للعلم و�لتعليم يف �لقد�ض، وذلك ب�صبب موقعها 

�لوقود  هم  وطالبها  فاأ�صاتذتها  �الأق�صى؛  �مل�صجد  من  وقربها  �لقدية  �لبلدة  د�خل  يف 

للمظاهر�ت و�الحتجاجات و�لتو�جد يف د�خل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. وبالتايل، تعر�صت 

�أن �لنخب من  �إال  �لد�ر لكثري من �مل�صايقات و�الإغالقات من قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

�أدى  �ملدر�صة، وكان يرف�ض �الحتالل توظيفهم يف كادره،  �لذين مّت تعيينهم يف  �ملعلمني 

نبع هذه  نهلو� من  �لذين  من  �أكون و�حد�ً  �أن  �هلل  �أفو�ج قوية و�صلبة، و�صاء  �إىل تخريج 

�ملدر�صة.
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ق�صمني  �أ�صبحت  حيث  جديد�ً،  ملحوظاً  تطور�ً   1967 �صنة  بعد  �ملدر�صة  و�صهدت 

منف�صلني؛ مدر�صة ثانوية تعليمية، ومدر�صة �صناعية، ولكل منهما مديرها ومنهاجها 

�خلا�ض بها.

وتو�صعت �ملدر�صة �لثانوية يف مباين �لتكية وغرفها حتى و�صل عدد �ل�صعب يف �صنة 

1975 �إىل 23 �صعبة �صباحية و23 �صعبة م�صائية، و��صتمر �لدو�م يف �ملدر�صة على فرتتني 

1998. ويف �ملقابل تو�صعت �ملدر�صة �ل�صناعية لالأيتام يف  �صباحية وم�صائية حتى �صنة 

غازي  يديرها  وبقي  لالأيتام،  �لد�خلي  �لق�صم  مبانيها  يف  و�صمت  طن�صق،  �ل�صت  مباين 

�جلعبي حتى �صنة 1995.

و�صل عدد طالب �ملدر�صة �لثانوية يف �صنة 1976 �إىل 900 طالب، وح�صدت �ملدر�صة 

حممد  من  كل  �إد�رتها  على  وتعاقب  �لعامة،  �لثانوية  �متحان  يف  وعالية  م�رشفة  نتائج 

�صيام، وعبد �ملح�صن جابر، وبدر �ل�رشباتي.

د. املرحلة الرابعة )2009-1980(:

�الإقبال  ب�صبب  وذلك  مبانيها،  يف  �ال�صتمر�ر  �لثانوية  �الأيتام  مدر�صة  باإمكان  يعد  مل 

�ل�صديد عليها و�ل�صمعة �لعلمية �لتي حازتها، مما دعا مكتب �لرتبية يف �لقد�ض �إىل تاأ�صي�ض 

مد�ر�ض جديدة كفروع لد�ر �الأيتام، ويكن �إجمال هذه �ملد�ر�ض من خالل �جلدول �لتايل:

جدول 7/2: فروع مدر�شة دار الأيتام يف القد�س

املدير احلايلا�شم املدر�شة
�شنة 

التاأ�شي�س

جمموع 

ال�شعب

عدد 

العاملني

عدد 

الطلبة

املوقع 

احلايل

نوع 

املدر�شة

دار الأيتام الإ�شالمية 

الأ�شا�شية اأ

حممد فهد 

�ل�صاللدة
ذكورو�د �جلوز2003614194

دار الأيتام الإ�شالمية 

الأ�شا�شية ب
�إناثباب �ل�صل�صلة198059120كفاح عبد �لكرمي

دار الأيتام الإ�شالمية 

الأ�شا�شية ج

نادية �صمري 

عرفات
�إناث�ل�صيخ جر�ح1980712217

دار الأيتام الإ�شالمية 

الأ�شا�شية د

�صميح رزق 

حممود جفال
1981714183

�صارع 

�لزهر�ء

ذكور

ذكورعقبة �لتكية19221628420مازن جمجومدار الأيتام الثانوية
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جمجوم،  مازن  �الأ�صتاذ  �حلايل،  �لثانوية  �الأيتام  د�ر  مدير  مع  مقابلة  خالل  ومن 

تخ�ص�ض برجمة وحتليل نظم؛ �أفاد باأن �ملدر�صة بعد �صنة 1987 �نحدر م�صتو�ها �لعلمي 

نتيجة �النتفا�صة، و�أغلقت لفرت�ت طويلة، كما �أن �أ�صاتذتها وطلبتها تاأثرو� ب�صكل كبري من 

جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، �لذي حرم مئات �لطلبة من �لو�صول �إىل �ملدر�صة �إال بت�صاريح، 

وب�صكل غري منتظم، ونتج عن ذلك ت�رشب عدد من �لطلبة، و�النتقال �إىل مد�ر�ض بديلة، 

وتدين �لتح�صيل �لعلمي و�لنتائج �ملدر�صية فيها. كما �أ�صار �إىل �أن �لغرف �ل�صفية �صيقة 

وبحاجة �إىل ترميم مع �الإ�صارة �إىل �أنها رممت قبل حو�يل ع�رش �صنو�ت. و�أو�صح جمجوم 

�لذين  �ملي�صورين،  �لطلبة  �أوجد فئة من  �لتجارية  �آبائهم يف �ملحالت  �لطالب مع  �أن عمل 

ينظرون �إىل �ملعلم نظرة �لفقري �لذي ال يتجاوز ر�تبه 700 دوالر، وينظرون �إىل �لتعليم 

على �أنها مهنة ال فائدة منها وال فائدة من �لتعلم.

�جتذبت  حيث  �ملعلمني،  من  �لعلمية  �لكفاء�ت  نق�ض  على  مقابلته  يف  جمجوم  وركز 

مد�ر�ض بلدية �لقد�ض ووز�رة �ملعارف �الإ�رش�ئيلية �إليها معظم �لكفاء�ت ب�صبب م�صتوى 

�لتي  و�خلطو�ت  و�الإر�صاد�ت  �خلطط  �إىل  �أطلعني  �ملدير  �أن  �إال  لديها.  �ل�صهرية  �ملرتبات 

�لريادي لها، وكان  �لنهو�ض يف �ملدر�صة، و�إعادة دورها  �أجل  قام بها و�صيقوم بها؛ من 

من �أهمها ت�صكيل هيئة منا�رشة للمدر�صة، وعقد �جتماع �صهري مع �أولياء �أمور �لطلبة، 

و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ومطالبة  �لطلبة،  ت�رشب  من  حتّد  وقو�نني  �صو�بط  وو�صع 

م�صتوى  لدعم  طريقة  �إيجاد  وحماولة  دفعها،  يف  و�النتظام  �ملعلمني  رو�تب  بتح�صني 

�ل�صوؤ�ل عمن  �ل�صفية وحت�صينها. وحني  �لغرف  �لدخل للعاملني ورفعه، وكذلك ترميم 

�أد�ر �ملدر�صة وملن تتبع حالياً خالل هذه �لفرتة �أجاب جمجوم باأن �ملدر�صة نتيجة عدم 

��صتقر�رها و�لظروف �لتي تعر�صت لها؛ فقد تد�ول على �إد�رتها كل من �إبر�هيم �خلو�جا، 

�خلري�ن،  �أبو  وحممد  بربر،  �لرحيم  وعبد  �صنقرط،  فوزي  وحممد  جفال،  و�صميح 

.
37

و�إبر�هيم �صاور، وحالياً مازن بدوي

�لرتبية  لوز�رة  يتبع  بدوره  و�لذي  بالقد�ض،  و�لتعليم  �لرتبية  ملكتب  �ملدر�صة  وتتبع 

�صنة  يف  �لعيزرية  يف  لها  فرع  �فتتاح  مّت  فقد  �ل�صناعية  للمدر�صة  بالن�صبة  �أما  و�لتعليم، 

 
مربع مرت  �آالف  �صتة  من  �أكرث  بناء  مّت  حيث  �الأردنية،  �الأوقاف  وز�رة  باإ�رش�ف   1984

لتو�صيع �لد�ر، و��صتيعاب �أكب عدد ممكن من �لطلبة. وبعد فّك �الرتباط يف �صنة 1988، 

وت�صلم �ل�صلطة �لوطنية �إد�رة �صوؤون �لفل�صطينيني يف �ملناطق �ملحتلة، مّت �إ�صناد �أمر �لد�ر 

و�إد�رتها بق�صميها �إىل وز�رة �الأوقاف �لفل�صطينية، وي�رشف على �إد�رتها �ليوم بعد غازي 

�جلعبي �الأ�صتاذ تي�صري �لرجبي، وما ز�لت �لد�ر قائمة حتى �ليوم.
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رابعًا: الكلية االإبراهيمية:

عز  و�ل�صيخ  �لقو��صمي  ر��صد  �ل�صيخ  هم  �خلليل،  �أهل  من  ثالثة  قام   1931 �صنة  يف 

�لدين �ل�رشيف و�الأ�صتاذ �إبر�هيم عبد �ملعطي؛ بافتتاح مدر�صة بالقد�ض �صموها �ملدر�صة 

�أبو  نهاد  ��صرتى   1932 �صنة  ويف  �ل�صالم،  عليه  �إبر�هيم  �لنبي  با�صم  تيمناً  �الإبر�هيمية 

�حل�ص�ض  بقية  نهاد  ��صرتى   1936 �صنة  ويف  �ل�رشيف،  �لدين  عز  �ل�صيخ  ح�صة  غربية 

.
38

لت�صبح �ملدر�صة ملكاً له

1. موقع الكلية الإبراهيمية:

جبل  �إىل  �ملوؤدية  �لطور  طريق  على  �لقد�ض  مدينة  يف  حالياً  �الإبر�هيمية  �لكلية  تقع 

�لزيتون يف حملة �ل�صو�نة، على بعد كيلومرت و�حد من �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

الكلية الإبراهيمية تاأ�ش�شت �شنة 1931
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2. و�شف املبنى:

بناوؤها �حلايل �لذي يتاز بال�صخامة و�جلمال، يدخل �إليه من بو�بة �صخمة و��صعة 

من �جلهة �جلنوبية حيث توؤدي �إىل �صاحة و��صعة م�صقوفة، و�ملدر�صة مكونة من ثالثة 

مرت�ً   49 عن  م�صاحته  تقل  ال  �صف  كل  در��صياً،  �صفاً  �أربعني  من  �أكرث  وفيها  طو�بق، 

مربعاً وفيها تهوية ب�صكل جيد، ومزودة بخم�ض وحد�ت �صحية، وفيها مالعب خمتلفة 

.
وم�صاحة خارجية ت�صتخدم كموقف لل�صيار�ت، ومّت �النتهاء من بنائها �صنة 391983

3. مراحل منو الدرا�شة وتطورها يف الكلية الإبراهيمية: 

اأ. املرحلة الأوىل )1948-1931(:

حتدث �لدكتور �صبحي غو�صة عن هذه �ملرحلة لكونه �أحد طالب �ملدر�صة �الإبر�هيمية 

د�ر  يف  مقرها  وكان  كم،   2 من  �أكرث  منزلنا  عن  تبعد  �الإبر�هيمية  �ملدر�صة  “كانت  فقال: 

ن�صيبة يف حي “�صعد و�صعيد” �أو �مل�رش�رة. وكان علينا �أن نقطعها �صري�ً على �الأقد�م يف 

.
�ل�صتاء و�ل�صيف”40

�حلركة  يف  وم�صاركتهم  �لعلمية  وكفاء�تهم  باأ�صاتذتها  �الإبر�هيمية  �متازت  وقد 

غربية،  �أبو  بهجت  �الأ�صتاذ  �أخرى  ومو�د  فيها  �الإجنليزية  �للغة  مدر�ض  فكان  �لوطنية؛ 

�لبكري،  يا�صني  �ل�صيخ  �لعربية  �للغة  ومدر�ض  �لعي�صاوي،  �أحمد  �لريا�صة  ومدر�ض 

عو�ض،  �إبر�هيم  �لريا�صيات  ومدر�ض  �إدري�ض،  فار�ض  �ل�صيخ  �لكرمي  �لقر�آن  ومدر�ض 

ومعظم هوؤالء �الأ�صاتذة لهم �صجل حافل يف �ملقاومة �ل�صعبية بالقد�ض حتدث عنها �صبحي 

.
41

غو�صة باإ�صهاب يف كتابه �أنغام �حلياة

ويف �صنة 1937 �نتقلت �الإبر�هيمية من حي �صعد و�صعيد �إىل حي باب �ل�صاهرة على 

�صف  مبعدل  �صنوياً  تنمو  و�أ�صبحت  �لدين،  �صالح  ب�صارع  �الآن  يعرف  �لذي  �ل�صارع 

يتوقف  مل  كاملة.  �البتد�ئية  �ملدر�صة  �أ�صبحت   1938 �صنة  ويف  �أعلى،  �إىل  جديد  در��صي 

1945 فاأ�صبحت ثانوية  �أن جاءت �صنة  �إىل  �أخذت تنمو با�صتمر�ر  �صري �ملدر�صة هنا بل 

 800 �إىل  �ل�صنة  تلك  يف  طالبها  عدد  وو�صل  �الإبر�هيمية،  �لكلية  ��صمها  و�أ�صبح  كاملة، 

.
42

طالب
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ب. املرحلة الثانية )1983-1948(:

�لنكبة،  ب�صنة  عرفت  و�لتي   1948 �صنة  جاءت  حتى  وتنمو  �صائرة  �لكلية  ��صتمرت 

وفيها كانت �لكلية يف �أوج جمدها فقد كان عدد طالبها يزيد عن �ألف طالب، منهم 85 طالباً 

. ونتيجة للمعارك �لتي د�رت بني 
43

د�خلياً ويقوم بالتعليم فيها عدد من خرية �الأ�صاتذة

�لعرب و�ليهود يف تلك �ل�صنة حيث �أخذت �لقنابل تت�صاقط قرب �لكلية ويف �صاحاتها، �أخذ 

�لو�صع يتدهور وبد�أ عقد �لكلية باالنفر�ط، مما ��صطر عدد�ً كبري�ً من �لطالب �لد�خليني 

�لطلبة، وتوقف عدد كبري  �نخفا�ض عدد  �إىل  �أدى  �أهلهم، مما  �إىل  �لكلية و�ل�صفر  �إىل ترك 

.
44

منهم عن �حل�صور، ومع ذلك بقيت �لكلية مفتوحة ملن �أر�د �لدو�م فيها

ومديرها،  �ملدر�صة  �صاحب  غربية،  �أبو  نهاد  �الأ�صتاذ  قرر  �الأو�صاع  لهذه  ونتيجة 

��صتئجار بناية من د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية، كانت مدر�صة يف �ل�صابق، وتقع عند باب 

�مللك في�صل و�ملعروف بباب �لعتم وهو �أحد �أبو�ب �مل�صجد �الأق�صى �ل�صمالية.

�ل�صنتني،  حو�يل  �لبناية  هذه  يف  �لدو�م  و��صتمر  �جلديدة،  �لبناية  �إىل  �لطالب  نقل  مّت 

�ل�صاهرة على �صارع �صالح  �إىل بنائها يف باب  �الإبر�هيمية  �لكلية  1950 عادت  ويف �صنة 

�لدين بكل �أق�صامها، و�صار �لتدري�ض على �ملنهج �الأردين. ويف �صنة 1955 �أدخلت �لكلية 

�مل�رشي،  �ملنهاج  على  �مل�صائية  �لدر��صة  و�عتمدت  وبنات(،  )بنني  �ملختلط  �لتعليم  نظام 

للطالب  وكان  وم�رشي،  �أردين  منهاجني؛  على  ت�صري  �لفرتة  تلك  يف  �لكلية  و�أ�صبحت 

مطلق �حلرية يف �ختيار �ملنهاج �لذي يريده.

�لثانوية  �لدر��صة  �صهادة  المتحان  �صنة  كل  يتقدمون  �مل�رشي  �ملنهاج  طالب  كان 

�لعامة �مل�رشية، وكانت نتائج �الإبر�هيمية د�ئماً جيدة، وبلغ عدد �لذين خرجتهم �لكلية 

من   3,212 وطالبة؛  طالباً   3,618 عاماً   11 خالل  وبنات(  )بنني  �مل�رشي  �ملنهاج  على 

�لكثري منهم باجلامعات �مل�رشية كل على ح�صب  �لتحق  �الإناث، وقد  �لذكور و406 من 

.
45

معدله وتخ�ص�صه

يف �صنة 1958 �صاءت �لعالقات بني م�رش و�الأردن، فقام ح�صن �لكاتب حاكم �لقد�ض 

�لع�صكري باعتقال مدير �ملدر�صة نهاد �أبو غربية، ثم نفاه �إىل معتقل �جلفر، ومّت �إ�صد�ر 

�أمر باإغالق �لكلية، ثم تولت زوجة نهاد �أبو غربية �ل�صيدة نديرة �أبو غز�لة متابعة ق�صية 

�الأردين يف حينه �صمري با�صا  �لوزر�ء  �إىل عّمان وقابلت رئي�ض  �لنفي و�الإغالق، فذهبت 
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�لرفاعي، وبعد �ملقابلة �ت�صل رئي�ض �لوزر�ء بوزير �لرتبية و�لتعليم، ثم �صدرت �الأو�مر 

�أبو غربية بعد �صبعني يوماً من �عتقاله، ثم عاد  �الأ�صتاذ نهاد  �لكلية و�الإفر�ج عن  بفتح 

.
نهاد �أبو غربية �إىل �إد�رة �لكلية كما كانت حتى �صنة 461967

ج. املرحلة الثالثة )1983-1967(:

ح�صب  �ل�صري  �خلا�صة  �ملد�ر�ض  على  تفر�ض  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لقد�ض  بلدية  قررت 

�ملد�ر�ض  من  و�حدة  هي  �الإبر�هيمية  �لكلية  �أن  ومبا  مد�ر�صها،  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ملنهاج 

�أخذ قر�ر  �أجل  �ملد�ر�ض �خلا�صة �الجتماع من  �خلا�صة بالقد�ض، طلب مديرها من بقية 

�إز�ء ما يجري. وخالل �الجتماع مّت �التفاق على عدم �العرت�ف باالحتالل �الإ�رش�ئيلي 

مرجعاً  يكون  م�صتقل  كيان  ت�صكيل  ومّت  �الأردين،  �ملنهاج  على  و�الإبقاء  مبنهاجه،  وال 

جلميع �ملد�ر�ض �خلا�صة يف �لقد�ض، وفعالً �صكلت جلنة با�صم “جلنة �ملد�ر�ض �خلا�صة” 

و�ختارو� لها:

�الأ�صتاذ نهاد �أبو غربية، رئي�ض �لكلية �الإبر�هيمية، رئي�صاً.  .1

�ملهند�ض ح�صن �لقيق، مدير �ملدر�صة �ل�صناعية بالقد�ض، �أمني �رّش �للجنة.  .2

�الآن�صة علية ن�صيبة، مديرة �ملدر�صة �لنظامية، �أمينة �ل�صندوق.  .3

وخالل متابعة �الأر�صيف وجدنا باأن �للجنة قامت بحّل �لكثري من �مل�صاكل، وحافظت 

�ملد�ر�ض �خلا�صة على هويتها ودورها.

لها، وبلغ  للمد�ر�ض �حلكومية  �لبلدية  نتيجة �صم  �الإبر�هيمية  �لطالب يف  �زد�د عدد 

عدد طالبها يف �صنة 1980 حو�يل 1,300 طالب وطالبة وكان ذلك يف �ملبنى نف�صه ب�صارع 

.
47

�صالح �لدين

د. املرحلة الرابعة )2009-1983(:

وكان  �ل�صو�نة،  حملة  يف  �أر�ض  �رش�ء  على  طويلة  فرتة  خالل  نهاد  �الأ�صتاذ  حر�ض 

دومنات،  ع�رشة  م�صاحتها  �أ�صبحت  حتى  بع�صها  �إىل  وي�صمها  قطعة  قطعة  ي�صرتيها 

 1967 �صنة  يف  �الحتالل  دخول  ومع  �الإبر�هيمية،  �لكلية  �أر�ض  با�صم  بعد  فيما  عرفت 

�أر�ض  �ملبني عليها، وكانت  �ل�صو�نة غري  �أر��صي  �الإ�رش�ئيلية جميع  �صادرت �حلكومة 

�لكلية من جملتها.
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وحماكم  متابعة  وبعد  فرف�ض،  مالياً  تعوي�صاً  نهاد  �الأ�صتاذ  على  �لبلدية  طرحت 

وحمامني وق�صايا ��صتمرت �أكرث من �صت �صنو�ت �صمحت بلدية �لقد�ض بتحرير �الأر�ض، 

�حل�صيني  عدنان  �ملهند�ض  بتكليف  نهاد  �الأ�صتاذ  وبد�أ  مدر�صة،  عليها  تبنى  �أن  �رشيطة 

بو�صع �خلر�ئط �لالزمة، ويف �صنة 1978 ح�صلت �ملدر�صة على رخ�صة �لبناء، وبا�رشو� 

.
بالعمل فور�ً حتى �نتهى يف �صنة 481983

�لق�صم  �فتتاح  ومّت  �ملدر�صة،  هذه  يف  �لتدري�ض  بد�أ   1983 �صبتمب  �أيلول/  �صهر  يف 

�البتد�ئي و�الإعد�دي و�لثانوي من �ل�صف �لتمهيدي حتى �لثاين ع�رش. وح�صب �إح�صائية 

�لطلبة للعام �لدر��صي 2009/2008 يت�صح �أن عددهم بلغ 1,299 طالباً، ويو�صح �جلدول 

�لتايل عدد �لطلبة يف كل مرحلة.

49
جدول 7/3: عدد طلبة الكلية الإبراهيمية ح�شب املرحلة الدرا�شية

املجموعاإناثذكورعدد ال�شعباملرحلة

22582288870الأ�شا�شية

1124789336الإعدادية

4553893الثانوية

تولت نديرة �أبو غز�لة، زوجة نهاد �أبو غربية، مع �ملديرة ود�د �الأيوبي �الإ�رش�ف على 

 2005 �إد�رة �لق�صم �لثانوي، ويف �صنة  �لق�صم �البتد�ئي و�الإعد�دي، وتوىل �الأ�صتاذ نهاد 

توىل �ل�صيخ يو�صف �أبو �صنينة �إد�رة �لق�صم �لثانوي وما ز�ل حتى �الآن، ويف �صنة 2008 

بلغ عدد �لطلبة فيها 1,250 طالباً وطالبة.

ويف �صنة 1983 �أي�صاً �فتتحت كلية جمتمع با�صم “كلية �ملجتمع �الإبر�هيمية”، و�لتي 

ت�صغل �جلناح �ل�صمايل من مبنى �لكلية �الأم، و�بتد�أت بتدري�ض ثالثة تخ�ص�صات؛ تربية 

�لطفل و�إد�رة �الأعمال و�ملحا�صبة. وكان عدد �لطلبة يف �لتخ�ص�صات �لثالثة �ملذكورة 202 

من �لذكور و�الإناث، وخرجت �لكلية حتى �الآن 23 فوجاً، معدل كل فوج حو�يل 45 طالباً 

.
50

وطالبة، ويدير �لكلية �الأ�صتاذ عبد �لغفار بدر

يف  �لبكالوريو�ض  درجة  ينح  �لذي  للتكنولوجيا  معهد  �فتتاح  مّت   2004 �صنة  ويف 

�حلا�صوب وتكنولوجيا �ملعلومات، وحمل ��صم “معهد وجدي نهاد �أبو غربية �لتكنولوجي 

�جلامعي”، ووجدي وهو �البن �لوحيد لنهاد تويف يف عام �فتتاح �ملعهد نف�صه. وقد قام 

كل من �لدكتور بديع �ل�رشطاوي و�لدكتور لبيب عرفة باإعد�د بر�مج كاملة لتدري�صها يف 
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�ملعهد، تهدف �إىل �إيجاد كو�در ب�رشية موؤهلة ومتميزة يف جمال �حلا�صوب وتكنولوجيا 

. و�عتمد �ملعهد �أنظمة �لدر��صة �جلامعية، �أي 133 �صاعة معتمدة 
51

�ملعلومات و�الت�صاالت

موزعة على �أربع �صنو�ت �أكاديية، ويف �ملعهد حالياً حو�يل 150 طالباً وطالبة.

�متازت �الإبر�هيمية عن غريها با�صتقاللها �لتام، وبن�صاطاتها �ملجتمعية و�إ�صد�ر�تها، 

و�لقيادة �لفردية لها منذ تاأ�صي�صها وحتى وفاة �صاحبها ورئي�صها �الأ�صتاذ نهاد �أبو غربية 

يف 2009. ولقد حلّت بعد رحيله زوجته نديرة �أبو غز�لة، فهي �صاحبة �لكلية ورئي�صتها، 

وما ز�ل عطاء �الإبر�هيمية م�صتمر�ً حتى �ليوم.

خام�شًا: املدر�شة املاأمونية:

تعّد �ملاأمونية من �أ�صهر مد�ر�ض �لقد�ض؛ فلها ما�ٍض عريق، وتاريخ حافل. ومن خالل 

�طالعنا على �صجالت �ملدر�صة وجدنا باأن �أ�صل �ملاأمونية هي “�ملدر�صة �مليمونية” ن�صبة 

�إىل �أبي �صعيد ميمون �خلازند�ر، �لذي جاء مع �صالح �لدين، ومع مرور �لزمن مّت قلب 

�لياء �إىل همزة فاأ�صبحت �ملاأمونية. 

1. موقع مدر�شة املاأمونية:

تقع �ملاأمونية على بعد 500 مرت من باب �ل�صاهرة خارج �ل�صور �صماالً، وعند تقاطع 

�صارع �لزهر�ء ب�صارع �بن خلدون تقف بناية �ملاأمونية منذ �صنة 1937 وحتى �الآن.

2. و�شف املبنى:

على ي�صار �ملار من �صارع �لزهر�ء، وقبل �نتهائه باأمتار، تدخل من بو�بة متو��صعة 

�إىل فناء و��صع ي�صتمل على حديقة و��صعة ومالعب متعددة �الأهد�ف، ثم ندخل �إىل بناية 

مكونة من ثالثة طو�بق حجرية على �صكل ز�وية متعامدة، يف كل طابق 16 غرفة ما بني 

كبرية و�صغرية.

3. مراحل تطور ومنو الدرا�شة فيها:

اأ. املرحلة الأوىل )1937-1197(:

�لعهد  يف  593هـ/1197م  �صنة  �إىل  وتاأ�صي�صها  �حلقيقي  �ملدر�صة  ميالد  تاريخ  يرجع 

�الأيوبي  �لدين  �صالح  �لبطل  يدي  على  �ل�صليبيني  من  �لقد�ض  ��صرتجاع  بعد  �الأيوبي، 



376

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

�صنة 583هـ/1187م، وكان �لذي �أ�ص�صها هو فار�ض �لدين �أبو �صعيد بن ميمون بن عبد �هلل 

.
52

�لق�رشي �صنة 593هـ/1196م، و�أوقفها يف جمادى �الأوىل من �ل�صنة نف�صها

املدر�شة املاأمونية تاأ�ش�شت �شنة 1937

مكانها  عرف  فبعدما  متغرية،  و�أحو�ل  بتقلبات  �لتاريخ  عب  �ملاأمونية  مرت  وقد 

خارجها  �إىل  �نتقلت  �لقاد�صية،  با�صم  �ليوم  يعرف  �لذي  �ملكان  يف  �ملدينة  �صور  د�خل  يف 

للذكور، بعدما كانت مدر�صة ميتة  1892 مدر�صة  �لعثمانية �صنة  �لفرتة  و��صتخدمت يف 

.
لفرتة طويلة، و�أطلق عليها ��صم تركي وهو “قد�ض �رشيف مكتب �إعد�دي�صي”53

�أعادت  ثم  �لدر��صة،  فيها  تعطلت   )1917-1914( �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  فرتة  ويف 

�صنة  ويف  �لقد�ض.  يف  للبنات  مدر�صة  �أول  لتكون  �فتتاحها  �لبيطاين  �الحتالل  حكومة 

�حلالية،  �ملدر�صة  هذه  وهي  �جلديدة،  �ملاأمونية  بناية  �الحتالل  حكومة  جددت   1937

�ل�صور، ومل نعرث خالل  �لقدية د�خل  �ملاأمونية  �ملدر�صة  �إليها جزء�ً من طالبات  ونقلت 
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�ّطالعنا على تاريخ و�صجالت هذه �ملدر�صة على عدد �لطلبة �أو عدد �لطالبات �أو �ملعلمات 

�أو �ملنهاج �لذي كان يدر�ض خالل هذه �لفرتة.

ويف �صنة 1947 تو�صعت �ملدر�صة لت�صبح �أول مدر�صة ثانوية كاملة للبنات يف �لقد�ض، 

�لقدية  �ملاأمونية  �إىل  نقل طالباتها  و�أعيد  فيها،  �لدر��صة  1948 عطلت  �صنة  �أن حرب  �إال 

د�خل �ل�صور، وحتولت �ملاأمونية �جلديدة �إىل مدر�صة ثانوية للبنني، وحملت ��صماً جديد�ً 

عادو� يف �صنة 1950 لتحويلها �إىل مدر�صة �بتد�ئية �صاملة  ثم  �لثانوية”،  �لقد�ض  “مدر�صة 
.
�صميت با�صم “�ملدر�صة �ملركزية”54

ب. املرحلة الثانية )1967-1948(:

�إىل  �ملاأمونية  بتحويل  قامت  �لتي  �الإجر�ء�ت  جميع  �إلغاء  مّت  �الأردين  �لعهد  خالل 

مدر�صة للذكور �أو �بتد�ئية، و�تخذ قر�ر نقل طالبات �ملاأمونية من د�خل �ل�صور �إىل مقرها 

�حلايل، و�أ�صبحت �ملاأمونية يف �صنة 1960 من �أكب �ل�رشوح �لعلمية �ملتميزة بني مد�ر�ض 

�أربعني �صعبة من �ل�صف �الأول وحتى �لثانوية �لعامة، وبلغ  �لقد�ض؛ فقد �صمت حو�يل 

عدد طالباتها 850 طالبة يف �صنة 1967.

ج. املرحلة الثالثة )2009-1967(:

خ�صعت �ملدر�صة، مثل مدر�صة �لر�صيدية لكونها مدر�صة حكومية، �إىل وز�رة �ملعارف 

تر�جع  �إىل  �أدى  مما  �الإ�رش�ئيلي؛  �ملنهاج  نظام  عليها  وطبق  �لقد�ض،  وبلدية  �الإ�رش�ئيلية 

عدد �لطالبات فيها، وقلة �لكو�در �لتعليمية. ومع بد�ية �ل�صبعينيات �أعيد �لعمل باملنهاج 

�الأردين، و��صتقال مدير �ملدر�صة جميل �أبو طعمة �لذي عينته وز�رة �ملعارف، ومّت تعيني 

معلمة،  و�أربعني  �لدين  نا�رش  غدير  �ملديرة  من  يتكون   1976 �صنة  يف  للمدر�صة  طاقم 

ودبت �حلياة من جديد يف �ملدر�صة، و�أ�صبحت تتطور تدريجياً. وقد بلغ عدد �لطالبات يف 

تلك �لفرتة حو�يل 700 طالبة، و�قت�رشت �ملدر�صة على �ملرحلة �لثانوية، و�أن�صئت مكتبة 

خا�صة بها، وركزت �الإد�رة على �لفعاليات �لالمنهجية، وجهزت خمتب�ً علمياً يتنا�صب 

كما  و�الأحياء.  و�لكيمياء  �لفيزياء  جمال  يف  وخا�صة  �ملرحلة،  لهذه  �لعلمي  �مل�صتوى  مع 

�أدخل �لق�صم �ملهني، حيث �أ�صبحت �لطالبات يتعلمن مهنة �خلياطة بطريقة حديثة على 

�الحتياجات،  لكافة  خياطة  مكنة   27 على  �لق�صم  و�حتوى  خمت�صات،  معلمات  �أيدي 

لتنمية  برنامج  وو�صع  �ملنزيل،  �لتدبري  �أجل  من  مطابخ  بثالثة  �أي�صاً  �ملدر�صة  وجهزت 

.
55

�لثقافة و�لتوعية لدى �لطالبات
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ثم تطورت �ملدر�صة يف �صنة 1998 لي�صبح فيها 53 �صفاً و1,651 طالبة، مّت توزيعهم 

على �أربعة مباٍن، و�أ�صبح طاقمها �ملدر�صي يتاألف من 101 من �ملعلمات، �إ�صافة �إىل خم�ض 

و�أربع  �الجتماعية،  للرتبية  ومركزة  مو�صوع،  مركزة  و12  طبقة،  ومركزة  نائبات، 

يت�صمن  �ملدر�صة  يف  �لتعليم  و�أ�صبح  تربية؛  وم�صت�صارة  خمتب،  وقيمة  �صكرتري�ت، 

�الأكاديي )علمي و�أدبي( و�ملهني )جتاري وخياطة(.

و��صتطاعت �ملدر�صة �أن توفر للطالبات جو�ً تعليمياً ومعلمات متخ�ص�صات، وو�صائل 

متطورة منها �حلا�صوب؛ حيث يوجد يف �ملدر�صة خم�صة خمتب�ت للحا�صوب فيها 119 

�أن  كما  �ملعلمات.  وغرفة  و�ل�صكرتارية  �الإد�رة  يف  �ملوجودة  �الأجهزة  عن  عد�  جهاز�ً 

�أما  �مل�صموعة و�ملرئية،  �لتعلم  �إىل و�صائل  �إ�صافة  باأجهزة حديثة،  �لعلمي جمهز  �ملختب 

�ملكتبة يف �ملدر�صة فقد حوت �آالف �لكتب وخا�صة �حلديثة منها، ويوجد يف ق�صم �خلياطة 

�ملطابخ ب�صكل  مّت تطوير  �ملنزيل حيث  �لتدبري  �إىل �الهتمام بق�صم  باالإ�صافة  37 ماكينة، 

.
56

حديث

�لتي  بالنتائج  �أ�صادت  �لدين،  نا�رش  غدير  حالياً،  �ملدر�صة  مديرة  مع  مقابلة  ويف 

 400 �لعامة  �لثانوية  المتحان  يتقدم  باأنه  قالت  حيث  �ملدر�صة،  طالبات  عليها  ح�صلت 

�أن  �إىل  80%. و�أ�صارت  �لنجاح ال تقل عن  �لعلمي و�الأدبي، و�أن ن�صبة  طالبة يف �لفرعني 

�ملدر�صة �ليوم و�صل عدد طالباتها �إىل 2,054 طالبة، مّت توزيعهن على 72 �صعبة، وطاقم 

�لقد�ض. وركزت  143 معلمة وموظفة يف �صبعة مباٍن موزعة حول �صور  �ملدر�صة ي�صم 

�ملديرة على �لتح�صن �مللمو�ض يف �صلوكيات �لطالبات، من خالل �إن�صاء ناٍد ثقايف، و�الإذ�عة 

“قطوف د�نية”  �ل�صباحية، و�إ�صد�ر جملة �حلائط، و�ملجلة �ل�صنوية �لتي ت�صدر با�صم 

و�لتي �صدر منها خم�صة �أعد�د. وحتدثت �ملديرة عن كثري من �لن�صاطات �لتي تقوم بها 

و�الجتماعية،  و�لتاريخية  �لدينية  �ملنا�صبات  يف  و�مل�صاركة  �ملحلي،  �ملجتمع  يف  �لطالبات 

ولهذ� كله �أ�صبحت �ملاأمونية تتمتع مبكانة �جتماعية رفيعة يف �ملجتمع، و�صجلت �لطالبة 

و�لطالبة  �الأدبي،  �لفرع  يف  �لغربية  �ل�صفة  م�صتوى  على  �ل�صابعة  �ملرتبة  رجوب  بيان 

عزة حجازي �ملرتبة �الأوىل على م�صتوى �ل�صفة يف �لفرع �لتجاري �صنة 2001، و�حتلت 

2003، هذ� وما  �صنة   99.2 �لعلمي مبعدل  �لفرع  �لثانية على  �ملرتبة  �صيار جب  �لطالبة 

�ملاأمونية. و�جلدول  �ملدر�صة  �ملعارف و�لثقافة ت�رشف على  �لقد�ض ووز�رة  ز�لت بلدية 

�لتايل يو�صح فروع �ملدر�صة وعدد طالبها و�صعبها:
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جدول 7/4: فروع املدر�شة املاأمونية و�شفوفها وعدد ال�شعب الدرا�شية

عدد ال�شعبال�شفا�شم املبنى

15 �صعبة�لثاين ع�رشاملبنى الرئي�س

19 �صعبة�حلادي ع�رشمبنى خولة

12 �صعبة�لعا�رش �الأ�صا�صيمبنى القد�س

13 �صعبة�لعا�رش �الأ�صا�صيمبنى ال�شكاكيني

6 �صعب �لعا�رش �الأ�صا�صيمبنى الر�شيد

3 �صعب�لعا�رش، و�حلادي ع�رش، و�لثاين ع�رشمبنى اخلياطة

�شاد�شًا: دار الطفل العربي:

هند  �ملرحومة  يد  على   1948 �صنة  تاأ�صي�صها  منذ  �لعربي  �لطفل  د�ر  موؤ�ص�صة  د�أبت 

، ر�ئدة �لعمل �لتطوعي، على �العتناء برتبية �لطالبات �لفل�صطينيات �ليتيمات 
57

�حل�صيني

منهن و�ملحتاجات تربية �صليمة، فد�ر �لطفل �لتي بد�أت ب�صفي ح�صانة تطورت وتو�صعت 

�إىل �أن �أ�صبحت نو�ة جلامعة �لقد�ض حالياً، ومن خالل �طالعنا على دور هذه �ملوؤ�ص�صة 

وجدناها مرت يف �ملر�حل �لتالية:

1. املرحلة الأوىل )1967-1948(:

تقول هند �حل�صيني:

من  وطفلة،  طفالً  وخم�صني  خم�صة  على  يزيد  ما  كان  حني   1948 �صنة  يف 

يف  غرفتني  من  �ملكونة  �لطفل  د�ر  يف  يعي�صون  �ملوؤملة،  يا�صني  دير  حادثه  بقايا 

�صوق �حل�رش بالبلدة �لقدية، كنت �أقيم حينها يف دير ر�هبات �صهيون، �إذ كان 

وكانت  ماأمون،  غري  �ل�صور  د�خل  �إىل  �ل�صاهرة  باب  ظاهر  بيتنا  من  �لو�صول 

�لنوترد�م دوفر�ن�ض  �ليهود يف  �لقنا�صة  �لر�صا�ض من  �لقنابل وطلقات  قذ�ئف 

كثري�ً ما ت�صيب �ملارة!! ذهبت كعادتي يف كل �صباح من �لدير �إىل مقر د�ر �لطفل 

يف �صوق �حل�رش، فوجدت �الأطفال يف هلع �صديد من جر�ء �أ�صو�ت �لقنابل و�أزيز 

قرب  �أبقى  و�أن  �لدير  يف  غرفتي  من  ثيابي  �أنقل  �أن  قررت  وعليه  �لر�صا�ض، 

�الأطفال �أ�صاركهم عي�صهم و�أهدئ روعهم. �إال �أن رئي�صة �لدير �الأم ماري تاريز 

جميعاً،  لنا  و�ملت�صع  �الأمان  حيث  �لدير،  �إىل  باالأطفال  �آتي  �أن  �إال  �أبت  جودلني، 
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وهكذ� كان. ولن �أن�صى ما حييت ذ�ك �ملنظر �مل�صحك �ملبكي �أثناء �النتقال فلقد 

�أر�د �ل�صغار �أن ي�صكو� بيدي، كاأن �لت�صاقهم بي �صيحميهم من �الأذى!! و�هلل 

منهم  �أم�صك  من  �إىل  باالإ�صافة  يدي.  مت�صك  كانت  �صغرية  يد�ً  كم  �أعلم  وحده 

و�أغطيه وغري ذلك  �الأمتعة من فر��ض  �لكبري�ت فقد حملن  �أما  باأطر�ف ثوبي!! 

مما كنا منلك �آنئذ!! وعلى هذ� �حلال و�صلنا �لدير ونزلنا فيه...

ويف تلك �لليلة بالذ�ت وقعت قنابل �لهاون ومزقت �صقف �إحدى �لغرف �لتي 

كان �الأطفال ينامون فيها ب�صوق �حل�رش �رش ممزق، وال �أظن و�حد�ً منهم كان 

قد جنا من �ملوت �أو �لعاهة، لو بقي حتت ذلك �ل�صقف؛ مما جعلني �أبكي بانفعال 

�صاكرة �هلل �لذي قدر ولطف!! هذه �إر�دته �صبحانه وتعاىل، وهي بدون �صك �لتي 

من  و�حد�ً  �أو  و�حدة  فلعل  يدري  ومن  و�لبقاء،  �لوجود  �ملوؤ�ص�صة  لهذه  �أر�دت 

.
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�أولئك �الأبرياء �صيكون له �صاأنه يف هذه �لدنيا

مدر�شة دار الطفل العربي تاأ�ش�شت �شنة 1948
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�لذي تعي�ض فيه، ثم بنت  �إىل بيتها  �لدير  �الأطفال من  عندما هد�أت �حلرب نقلت هند 

بجانب بيتها بناية �أنهيت يف �صنة 1961، و��صتطاعت هند �أن ت�صكل هيئة �إد�رية لد�ر �لطفل 

و�إليز�بث  �حل�صيني،  �لنقيب  حممد  وزوجة  فار�ض،  وبا�صمة  �خلطيب،  �أنور  من:  تاألفت 

نا�رش، وزوجة وفيق يون�ض �حل�صيني، وزوجة �أنور ن�صيبة، وزوجة م�صطفى �لنجار، 

وهند �حل�صيني.

وت�صري �صجالت �لد�ر �إىل �أن عدد �لطالب �رتفع من 55 طالباً وطالبة يف �صنة 1948؛ 

لي�صل يف �صنة 1963 �إىل 480 طالباً وطالبة، بينهم 300 يتيم ويتيمة، وزعو� على ثالثة 

مباٍن حماطة مبالعب و��صعة يف مكانها �حلايل، وموزعني على ثالثة �أق�صام هي:

ق�صم �حل�صانة وب�صتان �الأطفال. �أ. 

ب. ق�صم �لدر��صة �ملوؤلف من �صفوف �بتد�ئية و�إعد�دية وثانوية.

ج. ق�صم �ملهن �ملوؤلف من:

فرع �خلياطة و�القت�صاد �ملنزيل.  •

فرع �أعمال �ل�صكرتارية.  •

فرع �لهو�يات و�الأ�صغال �ليدوية.  •

.
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ناٍد ريا�صي ثقايف ومكتبة  •

1961-1967 �صهدت د�ر  ومن خالل �طالعي على �أر�صيف �لد�ر تبني باأنه يف �لفرتة 

�زد�د  �لذي  �لوقت  و�لعمر�ين، ففي  �الأكاديي  ن�صاطها  يف  ملحوظاً  �لطفل تطور�ً ومنو�ً 

 ،1961 بنتها هند �حل�صيني يف �صنة  �لتي  �لعمارة  ثاٍن يف  بناء طابق  مّت  �لطالب  فيه عدد 

وفتحت �صفوف جديدة، و�أثثت ق�صم �خلياطة و�لتدبري �ملنزيل، و�أر�صلت ثماين طالبات 

من �ملوؤ�ص�صة �إىل �أملانيا �لغربية للتخ�ص�ض فيما يلي:

كنعان،  ونو�ل  �لدجاين،  ناريان  لدر��صتها  و�أر�صلت  �لعاملي:  �لتمري�ض  مهنة  �أ. 

ونائلة �ل�رشقاوي، و�أمية نز�ل، وحياة �أبو غربية.

مرتا  لدر��صتها  و�أر�صلت  �حل�صانة:  دور  يف  �الأطفال  تعليم  على  �لتدريب  ب. 

�جلرجوعي، وليلى �صفيق.

حتت  ذلك  وكان  عو�ض،  �ألني  لدر��صته  و�أر�صلت  �ملنزيل:  �لتدريب  يف  �لتخ�ص�ض  ج. 

.
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رعاية مديرة وموؤ�ص�صة �لد�ر �الآن�صة هند �حل�صيني
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ويف �صنة 1966 مّت بناء �لطابق �لثالث، و�صمت �الأر�ض �ملجاورة لها لت�صبح م�صاحة 

د�ر �لطفل تزيد على 11 دومناً، و�أقيم �لعديد من �لن�صاطات و�لفعاليات، وكان ذلك بف�صل 

دِّمت لهذه �لد�ر على م�صتوى ر�صمي، متثل بقد��صة  �هلل �أوالً، ثم �لتبعات �ل�صخية �لتي قمُ

و�أمر�ء و�صيوخ �خلليج  �ملغرب  �لثاين ملك  �لبابا و�مللك ح�صني بن طالل و�مللك �حل�صن 

�لعربي و�لوز�ر�ت، وعلى م�صتوى �صعبي متثل يف جمعيات عربية و�أجنبية و�أ�صخا�ض 

من د�خل فل�صطني وخارجها وقد و�صل جمموع �لتبعات يف �صنة 1966 �إىل 66,693.4 

دينار�ً �أردنياً، وكانت �لدر��صة ت�صري وفق مناهج وز�رة �لرتبية و�لتعليم �الأردنية وتدر�ض 

�للغة �الإجنليزية كلغة ثانية من �ل�صف �الأول �البتد�ئي فما فوق، كما تدر�ض �الأملانية كلغة 

ثالثة لل�صف �خلام�ض �البتد�ئي فما فوق، وبالن�صبة للدور�ت �لتدريبية فكانت باإ�رش�ف 

.
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وز�رة �ل�صوؤون �الجتماعية �الأردنية

ومديرتها  �لد�ر  برئي�صة  دعا  مما  و�لغربي،  �لعربي  �لعامل  يف  �لطفل  د�ر  جنم  ملع 

1953 يف لبنان، وحلقة �لدر��صات �الجتماعية  بامل�صاركة يف موؤمتر خب�ء �لتدريب �صنة 

و�حللقة  عّمان،  يف   1956 �صنة  �الجتماعية  �لدر��صات  وحلقة  دم�صق،  يف   1952 �صنة 

�لدر��صية عن �ملر�أة �لريفية �صنة 1959 يف بريطانيا.

 Pope Paul VI وح�صلت مديرة �لد�ر ورئي�صتها على و�صام من �لبابا بول�ض �ل�صاد�ض

 1960 �صنة  يف  �ل�صعبية  و�لثياب  �ملطرز�ت  متحف  هند  و�أقامت  �لقد�ض،  يف   1964 �صنة 

.
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لي�صبح فيه �الآن حو�يل 3,200 قطعة

2. املرحلة الثانية )1994-1967(:

�صكلت حرب �صنة 1967 �أمر�ً و�قعاً جديد�ً على �لد�ر، فباالإ�صافة �إىل �لطالب �ملقيمني 

فيها من �ملهاجرين و�الأيتام يف �ل�صفة �لغربية، �صمت طالباً و�أيتاماً جدد من فل�صطينيي 

1948 مثل: يافا وحيفا و�لنا�رشة، و�صمت �أي�صاً عدد�ً لي�ض ب�صيطاً من �أيتام قطاع غزة، 

فيه  �جتمع  �لذي  �لوحيد  �ملكان  �أنها كانت  �إال  �لد�ر عبئاً جديد�ً،  �الأمر حّمل  �أن هذ�  ومع 

�ل�صمل �لفل�صطيني بخارطته �لطبيعية.

بها؛  �لتدخل  �الحتالل  ي�صتطع  ومل   ،1967 �صنة  قبل  �صيا�صتها  على  �لد�ر  و�صارت 

ود�ر  �الإبر�هيمية  فيها  �صارت  �لذي  بامل�صار  �لطفل  د�ر  �لتزمت  خا�صة  مدر�صة  والأنها 

�ملدر�صة  وتطورت  �الأردين،  �ملنهاج  على  وبقيت  �خلا�صة،  �ملد�ر�ض  من  وغريها  �الأيتام 

لت�صبح عّدة مد�ر�ض ت�صكلت �صنة 1986 على �لنحو �لتايل:
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�ملدر�صة �الإعد�دية و�لثانوية 335 طالبة يف 12 �صعبة.   •

�ملدر�صة �البتد�ئية 220 طالبة يف 8 �صعب.  •

ريا�ض �الأطفال 150 طالبة يف 3 �صعب.  •

�حل�صانة 50 طفلة يف �صعبتني.  •

ق�صم �خلياطة و�لتدبري �ملنزيل 55 طالبة يف �صعبتني.  •

�لكلي  �ملجموع  وبلغ  و�حدة،  �صعبة  يف  طالبة   24 و�إجنليزي  عربي  �لطباعة  ق�صم   •

.
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934 طالبة

بع�ض  ورحيل  �لطفل،  د�ر  فيه  �أ�صبحت  �لذي  �جلديد  و�لو�صع  �لتو�صع  هذ�  ومع 

�أع�صاء جمل�ض �الأمناء �أو نزوحهم؛ مّت ت�صكيل جمل�ض �أمناء جديد مكون من: �إليز�بث حنا 

نا�رش، و�أمينة حممد �لنقيب، ونزهة �أنور ن�صيبة، وماهرة حممد �لدجاين، و�صلفيا �صلمان 

�حل�صيني،  �الإمام  ورنا  �هلل،  جاد  حممد  و�صمرية  �لن�صا�صيبي،  ر�صيد  وود�د  بر�صودم، 

و�أمل غالب �لن�صا�صيبي، وعايدة نور �لدين، و�آية جوهرية �صاكر، ولينا �أمني جمج. ومّت 

�مل�صت�صار  �أنور �خلطيب  �لطفل مكونة من:  د�ر  �أق�صام  �إد�رية الإد�رة كافة  �نتخاب هيئة 

�لهيئة  لقر�ر�ت  و�ملنفذة  ورئي�صتها  �لد�ر  موؤ�ص�صة  �حل�صيني  طاهر  وهند  �لقانوين، 

�الإد�رية، و�صميحة �صليم �حل�صيني نائبة �لرئي�ض، وهد�ية وفا �لدجاين �أمينة �ل�صندوق، 

.
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وعائ�صة �أحمد �لتيجاين �أمينة �ل�رش

من  بدعم  �الأطفال  وب�صاتني  �حل�صانة  بق�صمي  خا�صة  عمارة  بنيت   1971 �صنة  يف 

�جلمعية �للوثرية �الأملانية وبكلفة 100 �ألف دينار �أردين، و�رتفع عدد �لطالبات �إىل حو�يل 

�ألف طالبة، ومّت توزيعهن على �لنحو �لتايل؛ 291 طالبة د�خلي، 40 طالبة يتيمة خارجي، 

997 طالبة،  �أخرى ليكون �ملجموع  293 طالبة  403 طالبات حاالت �جتماعية خارجي، 

2,500 دينار �أردين  86 موظفاً وموظفة، بلغت رو�تبهم  ويقوم على �لعمل يف �ملوؤ�ص�صة 

.
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بال�صهر �لو�حد

�إ�صعاف  �لر�حل حممد  �لعربية  �أديب  �لطفل ق�رَش  �إد�رة د�ر  ��صرتت   1982 ويف �صنة 

�لن�صا�صيبي، ومّت تاأ�صي�ض مركز �الأبحاث �الإ�صالمية يف �لق�رش، وح�صدت د�ر �لطفل نتائج 

يف �لثانوية �لعامة، و�لتحق �لعديد من �لطالبات �خلريجات يف جامعات �لوطن وجامعات 

ق�صم  و��صتحد�ث  �لكمبيوتر،  ق�صم  ��صتحد�ث  مّت   1986 �صنة  ويف  �لوطن.  خارج  عربية 
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�خلدمة �الجتماعية، وتو�صيع �لق�صم �لعلوي من د�ر مركز �لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني، 

و��صتحد�ث م�صغل لرتميم وجتليد �لكتب �لقدية. وكذلك مّت تو�صيع كلية �الآد�ب للبنات، 

وهي كلية جامعية ونو�ة جامعة �لقد�ض، وقد �صمت �الأق�صام �لتالية:

ق�صم �للغة �لعربية 138 طالبة.  �أ. 

ق�صم �للغة �الإجنليزية 87 طالبة. ب. 

ق�صم �خلدمة �الجتماعية 100 طالبة. ج. 

ليكون جمموع طالبات �لكلية يف تلك �ل�صنة 315 طالبة، ومّت تخريج �لفوج �الأول من 

طالبات �لكلية يف �ل�صنة نف�صها وبلغن 144 خريجة يف معظم �الأق�صام.

خم�ض  �الإ�صالمي  �لبنك  وقدم  منحة،   136 من  �أكرث  لطالباتها  �لطفل  د�ر  ومنحت 

منح لطالبات د�ر �لطفل، ونالت �ملدر�صة خم�صة كوؤو�ض يف م�صابقات ريا�صية متنوعة، 

�أد�ء  يف   1994 �صنة  �حل�صيني  هند  رحلت  حتى  �لعربي  �لطفل  د�ر  موؤ�ص�صة  و��صتمرت 

�أ�صبحت موؤ�ص�صة �صخمة مكونة من �صتة مباٍن  �أن  �إىل  خدماتها وتطويرها وتو�صيعها 

�لنو�حي  �لفل�صطيني من  �ل�صعب  �لرئي�ض، وهو خدمة  باأق�صام متعددة متم�صكة بهدفها 

.
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�الإن�صانية و�لرتبوية و�لثقافية

3. املرحلة الثالثة )2009-1994(:

موؤ�ص�صة  مقدرة  عدم  على  �حل�صيني  هند  وفاة  بعد  �لكثري  مر�هنات  من  �لرغم  على 

�ملوؤ�ص�صة وخدماتها تطورت خالل  بقاء  �أن  �إال  بعد رحيلها،  �ال�صتمر�ر  �لطفل على  د�ر 

هذه �لفرتة ب�صكل ملحوظ، حيث مّت �لرتكيز على �أهد�ف �ملوؤ�ص�صة من جديد، وكانت على 

�لنحو �لتايل:

�لعناية باليتيمات و�ملحتاجات من بنات �صعبنا وتوفري �حلياة �لكرية لهن. �أ. 

تاأ�صي�ض مد�ر�ض �لتعليم وتثقيف بناتنا وتدريبهن. ب. 

توفري �جلو �ملالئم حلركة �ملر�صد�ت و�لنو�دي و�لن�صاطات �لالمنهجية. ج. 

�ملحافظة على �لثقافة �لعربية و�لرت�ث �ل�صعبي �لفل�صطيني. د. 

بعد وفاة هند �حل�صيني مّت تاأ�صي�ض جمل�ض �أمناء جديد، تولت رئا�صته �الآن�صة ماهرة 

�لدجاين، و�صم ع�صوية كل من: جنوى �ر�صيد، ورنا �الإمام، وهد�ية �لدجاين، و�صلفيا 
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�لرز�ق،  عبد  وزكية  �حل�صيني،  و�صميحة  عودة،  وروال  �لعي�صاوي،  ورحاب  بر�صودم، 

.
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وندى بركات، ونزيهة �خلالدي، و�ملحامي وليد �لع�صلي م�صت�صار�ً قانونياً للموؤ�ص�صة

�لق�صم  تطوير  مّت  �ملجل�ض  رئا�صة  �لدجاين  ماهرة  ��صتالم  من  �أعو�م  ع�رشة  وخالل 

يقمن  معلمات  على  �لطالبات  توزع  حيث  �لبديالت؛  �الأمهات  برنامج  و�إدخال  �لد�خلي، 

و�أ�رِشّة  و�أثاث  يلزم من مطبخ حديث  ما  �لق�صم بكل  نف�صه، ومّت تزويد  �ملبيت  معهن يف 

�ألعاب  و�صاحات  و�أماكن  حديثة  �صحية  ومر�فق  �صاخنة  مياه  و�صبكة  كهرباء  و�صبكة 

�أي�صاً  �أن �أ�صبح هذ� �لق�صم �أمنوذجاً يحتذى به على م�صتوى �لوطن. ومّت  �إىل  م�صقوفة، 

تطوير �حل�صانة و�لرو�صة و�ملدر�صة �البتد�ئية و�الإعد�دية و�لثانوية، كما �أنها ح�صدت 

�ملركز �الأول و�لثاين يف معظم �مل�صابقات �لتي كانت جتري بني مد�ر�ض �لقد�ض يف �مل�رشح، 

و�خلطابة، و�خلط �لكويف، وحفظ �لقر�آن �لكرمي، و�ل�صناعات �لغذ�ئية، و�ملقالة، و�لق�صة، 

�لطفل  د�ر  �حتفلت   1998/4/25 ويف   .
68

وغريه و�حلا�صوب  �لفوتوغر�يف،  و�لت�صوير 

بيوبيلها �لذهبي لتاأ�صي�ض �ملوؤ�ص�صة.

�أّثر �جلد�ر �لعازل ب�صكل كبري على عدد �لطالبات يف �لق�صم �لد�خلي، حيث تقل�ض �لعدد 

802 من �لطالبات،  2005 لي�صل �إىل  1998، وتقل�ض �أكرث يف �صنة  150 طالبة يف �صنة  �إىل 

بينما �زد�د �إقبال �لطالبات على �لق�صم �خلارجي لي�صل عدد �لطالبات �إىل 1,500 طالبة مّت 

توزيعهن على 45 �صعبة.

ويف 1999/7/15 �أقيم حفل �فتتاح د�ر �إ�صعاف �لن�صا�صيبي للثقافة و�لفنون و�الآد�ب، 

�لتي تتبع د�ر �لطفل �لعربي، ومّت �إعادة تنظيمها وتاأهيلها وتطويرها وتزويدها باأجهزة 

�جلامعة  مع  وتعاونت  �لد�ر،  خمطوطات  و�صورة   ،Microfilm ميكروفيلم  وقارئة 

�ملحكمة  ل�صجالت  ميكروفيلم  ن�صخة  على  �لد�ر  وح�صلت  �ملجال،  هذ�  يف  �الأردنية 

�ل�رشعية. و�أ�صبحت د�ر �إ�صعاف �ليوم تقيم �صل�صلة من �ملحا�رش�ت �ل�صهرية، ومعار�ض 

نيِّ ب�صري بركات مدير�ً لد�ر �إ�صعاف، وما ز�ل حتى يومنا هذ�، وقد  تر�ثية وت�صكيلية، وعمُ

حتافظ  �ملوؤ�ص�صة  جعل  مما  فيها،  �حلا�صوب  برنامج  و�إدخال  �الأق�صام،  باقي  تطوير  مّت 

.
69

على ما�صيها وحا�رشها وم�صتقبلها

ويف مقابلة مع رئي�صة جمل�ض �أمناء �لد�ر، �ل�صيدة ماهرة �لدجاين، �أفادت �أنه على �لرغم 

من هذه �الإجناز�ت و�لتطور�ت �إال �أن �لد�ر بد�أت تعاين من �الأزمة �ملالية منذ �صنة 2001 

م�صتوى  �رتفاع  �إىل  باالإ�صافة  �الأحيان،  بع�ض  يف  و�نقطع  بل  �خلارجي  �لدعم  قّل  حيث 
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�ملعي�صة ورو�تب �لعاملني و�رشيبة �مل�صقفات )�الأرنونا( �لتي تفر�ض على �لد�ر �صنوياً، 

�إال �أن �لد�ر ��صتطاعت �لتغلب على هذه �مل�صكلة من خالل رفع �أق�صاط �لطالبات من جهة 

و�العتماد على �ملجتمع �ملحلي من جهة ثانية. 

وهناك م�صكلة �أخرى وهي عدم ح�صول �ملوظفني �لذين يحملون هوية �ل�صفة �لغربية 

بديلني  موظفني  تعيني  على  �ملوؤ�ص�صة  �أجب  مما  �لقد�ض،  ملدينة  دخول  ت�صاريح  على 

من  �أكرث  هناك  �أن  علماً  �إ�صافية،  م�صاريف  �ملوؤ�ص�صة  حّمل  �لذي  �الأمر  �لعمل  لت�صيري 

ثالثني عامالً يف �ملوؤ�ص�صة من بني 140 عامالً فيها يحتاج �إىل مثل هذه �لت�صاريح. و�أفادت 

ماهرة �لدجاين �أنها ما�صية يف م�رشوع بناء قدر�ت ملوظفيها وتطويرهم من خالل تبادل 

�خلب�ت، و�لدور�ت وور�صات �لعمل، كما وت�صعى �إىل بناء قدر�ت طالباتها يف �لنو�حي 

�لثانوية  �متحان  نتائج  عن  حتدثت  �ملجال  هذ�  ويف  و�ملهار�تية،  و�الإبد�عية  �الأكاديية 

�لعامة لالأعو�م �لثالثة �ملن�رشمة، وبينت �أن ن�صبة �لنجاح يف �لفرع �لعلمي كانت %100 

وربى   ،97.6 ن�صيبة  مازن  �آالء  مثل  طالباتها  �أ�صماء  بع�ض  وذكرت   ،%90 �الأدبي  ويف 

توفيق �أبو اليف 97.4، و�إيان وهبة 97.3، وكّن يف �ملر�كز �لثانية و�لثالثة و�خلام�صة على 

�لرتتيب يف �لفرع �لعلمي، وهناك هديل عبد �لفتاح بكري مبعدل 97.7، �ملركز �خلام�ض يف 

.
70

�لفرع �الأدبي على حمافظة �لقد�ض

�شابعًا: املعهد العلمي االإ�شالمي: مدر�شة ثانوية 

االأق�شى ال�شرعية71:

مدينة  يف  جديدة  ميالد  �صهادة  يعطيه  من  �ل�رشعي  للعلم  �هلل  قيّ�ض   1958 �صنة  يف 

�لقد�ض، وكانت �لوالدة �لطيبة يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك على يد �ملرحوم �ل�صيخ حممد 

�ل�رشيف.  �الأزهر  علماء  و�أحد  �آنذ�ك،  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  خطيب  �ل�رشيف،  عادل 

فقد بادر �ل�رشيف، رحمه �هلل، �إىل �لت�صاور مع �ملرحوم �ل�صيخ حممد �الأمني �ل�صنقيطّي، 

�إن�صاء  �أجل  من  وقتئذ،  عّمان  يف  �الإ�صالمية  �ل�صوؤون  جمل�ض  ورئي�ض  �لق�صاة  قا�صي 

معهد للعلم �ل�رشعي يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وذلك ل�صّد �لنق�ض يف �لوظائف �لدينية 

�ل�صاغرة، كاالإمامة و�لتدري�ض و�خلطابة. وثابر �ل�رشيف بدعم وت�صجيع من �ل�صنقيطّي 

لتنفيذ �لفكرة �لنبيلة، فكانت ثمرة تلك �جلهود �إن�صاء �أول معهد لتعليم �لعلم �ل�رشعّي يف 

�لع�رش �حلديث يف �لقد�ض وما حولها، وحمل ��صم “�ملعهد �لعلمّي �الإ�صالمي”، وكان ذلك 
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ِرف �ملعهد فيما بعد با�صم مدر�صة ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية.  يف �أو�خر �صيف 1958، قد عمُ

ويكن �إلقاء �ل�صوء على �ملعهد وتطوره من خالل �لنقاط �لتالية:

1. موقع املعهد العلمي الإ�شالمي:

يقع �ملعهد على يني �لد�خل من باب �الأ�صباط يف �لرو�ق �ل�صمايل للم�صجد �الأق�صى، 

وحدوده باب �الأ�صباط �رشقاً، و�ملدر�صة �لقاد�صية غرباً، و�صاحة �لغز�يل خارج �الأق�صى 

�صماالً، و�صاحات �مل�صجد �الأق�صى �لد�خلية جنوباً.

مدر�شة ثانوية الأق�شى ال�رصعية تاأ�ش�شت �شنة 1958

2. و�شف املبنى:

�لرو�ق  و�جهة  �إغالق  ومّت  �ل�صمالية،  �الأق�صى  �مل�صجد  �أروقة  من  �ملبنى  يتكون 

�لد�خل كغرف �صفية، وتف�صي جميع  باالإ�صمنت وفتح يف كل و�جهة باب وقطعت من 

�إىل  وبحاجة  �صيئة  �لغرف  هذه  وتهوية  �الأق�صى،  �مل�صجد  �صاحة  �إىل  �ل�صفوف  �أبو�ب 

ترميم وتطوير.
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3. مراحل منو وتطور الدرا�شة يف املعهد:

اأ. املرحلة الأوىل )1960-1958(:

جاء يف �صجالت �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي �أّن �صماحة قا�صي �لق�صاة ورئي�ض جمل�ض 

�ل�صوؤون �الإ�صالمية �ل�صيخ حممد �الأمني �ل�صنقيطّي قّرر تاأ�صي�ض معهد علمّي �إ�صالمّي يف 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، يوؤّمه �لطالب �لر�غبون يف �لعلم و�لدين، و�أن يتّم قبول �لطالب 

باب  وفتح  �الإ�صالمي  �لعلمي  �ملعهد  تاأ�صي�ض  عن  �الإعالن  ومّت   .1958/9/1 من  �بتد�ًء 

�لت�صجيل يف حمّرم 1378هـ �ملو�فق �أيلول/ �صبتمب 1958م، غري �أّن �لدر��صة يف �ملعهد مل 

تبد�أ حتى 19 ربيع �الأول 1378هـ �ملو�فق 1958/11/1م.

ت�صّمن قر�ر �إن�صاء �ملعهد �لعلمّي �الإ�صالمي �الإ�صارة �إىل �أن مقّره هو �مل�صجد �الأق�صى 

�ملبارك. و�ّتخذ �ملعهد يف بد�ية �الأمر من �ملنطقة �ل�رشقية يف �مل�صجد و�ملعروفة مبحر�ب 

�إىل �جلهة   1959 �لثاين/ نوفمب  �ملعهد يف �صهر ت�رشين  �نتقل  ثّم  للتدري�ض.  زكريا مقر�ً 

�ملتحف  �رشق  �لو�قعة  �ملنطقة  يف  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �صاحة  من  �لغربية  �جلنوبية 

�الإ�صالمي حالياً و�ملعروفة با�صم “م�صجد �لن�صاء”، وذلك ��صتجابة لطلب من مدير �ملعهد، 

�الإ�صالمّي  �لعلمّي  �ملعهد  �نتقل   1960 �آخر. ويف �صنة  �لتدري�ض هناك مّدة عام  حيث د�م 

�ل�صل�صلة، على �حلائط �لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك  �لد�ئم يف باب  �إىل مقّره �جلديد 

و�ملعروف با�صم “�ملدر�صة �لتنكزية”.

�أما �أهد�ف �ملعهد �لعلمّي �الإ�صالمّي كما جاءت يف �صجالته فكانت:

�لتيار�ت  عن  �لنا�صئ  و�الإحلاد  �لقلق  لطرد  �جليل  �صفوف  يف  �لدينية  �لروح  بث   .1

�لفكرية �ملادية.

تعليم �ل�رشيعة �الإ�صالمية للم�صلمني لتمكينهم من �إقامة �صعائرهم �لدينية ب�صكل   .2

�صحيح.

وذلك  �ل�رشعية.  �ملحاكم  ووظائف  و�الإر�صاد  �لوعظ  حقول  يف  �لكبري  �لفر�غ  ملء   .3

�أئمة  �لعلم �ل�رشعي، و�حل�صول على فئة منهم لتعيينهم  �لنق�ض من حملة  لتاليف 

وخطباء ومر�صدين يف م�صاجد �ململكة و�لقو�ت �مل�صلحة �الأردنية.

جمل�ض  ورئي�ض  �لق�صاة  قا�صي  عهد  �الإ�صالمّي،  �لعلمّي  �ملعهد  �إن�صاء  قّرر  وعندما 

�ل�صوؤون �الإ�صالمية �إىل ف�صيلة �ل�صيخ حممد عادل �ل�رشيف، �أمني �لفتوى بالقد�ض وقتئذ، 
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باإد�رة �ملعهد و�الإ�رش�ف عليه، ومّت تعيني �ل�صيخ يو�صف �لعلمّي و�ل�صيخ جميل �خلطيب 

مدّر�صني فيه. وقد ورد ��صم �ل�صيخ م�صلح �ل�صلو�ين كمّدر�ض يف �ملعهد �الإ�صالمي �إ�صافة 

.
72

�إىل ��صم �ل�صيخ جميل �خلطيب، ومل يرد ��صم �ل�صيخ يو�صف �لعلمي

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �صهر  يف  �الأمر،  بد�ية  يف  �الإ�صالمية  �ل�صوؤون  جمل�ض  قام  وقد 

1958 بتخ�صي�ض مبلغ �صتة دنانري �أردنية �صهرياً ملدير �ملعهد �الإ�صالمي، ومبلغ �أربعة 

دنانري �أردنية لكّل من �ملدّر�َصنْي؛ �ل�صيخ جميل �خلطيب و�ل�صيخ م�صلح �ل�صلو�ين. ويف 

�إىل ثمانية دنانري �صهرياً، ور�تب كل  �ملدير  1960 تقرر رفع ر�تب  �أبريل  �صهر ني�صان/ 

.
73ً

مدّر�ض �إىل �صتة دنانري �صهريا

�أيار/  �أو�خر  حتى  و��صتمرت   1958/11/1 بتاريخ  �الأوىل  �لدر��صية  �صنته  �ملعهد  بد�أ 

مايو 1959. وجاء يف تقرير ملدير �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي �صنة 1959 �أن �ل�صبب يف تاأخر 

بدء �لدر��صة حتى ذلك �لتاريخ هو تاأخر �إعد�د �لكتب و�لقرطا�صية و�لت�صليح وظروف 

يف  �لدر��صة  مّدة  وكانت  طالب،  ع�رشة  �ملعهد  يف  �الأوىل  �ل�صنة  طالب  عدد  وكان  �أخرى. 

�ملعهد ثالث �صنو�ت، يح�صل �لطالب يف نهايتها على �صهادة توؤهله للتقّدم الإ�صغال �إحدى 

�ملعاهد  يف  در��صته  ملتابعة  �أو  �مل�صاجد،  �أو  �ل�رشعية،  �ملحاكم  �أو  �ملد�ر�ض،  يف  �لوظائف 

�لدينية وكليات �ل�رشيعة يف �لبالد �ل�صقيقة.

وكان ي�صرتط فيمن يلتحق باملعهد �لعلمي �الإ�صالمي �أن يكون حا�صالً على �صهادة 

�ل�صفوف  �ملتخّرجني من  �ملعهد على عاتقه قبول  �أخذ  �أدنى، وقد  �الإعد�دي كحّد  �لثالث 

�الإعد�دية ح�صب �لنظام �ملعمول به وقتئذ. وكان بع�ض �مللتحقني يف �ل�صنة �الأوىل قد �أمت 

�صهادة  على  حا�صالً  بع�صهم  وكان  �لثانوي،  �لثاين  �ل�صف  �أو  �لثانوي  �الأول  �ل�صف 

“�ملرتك”. وتقّدم للمعهد يف �صنته �الأوىل ما يزيد عن ثالثني طالباً من خمتلف مدن ومناطق 
�ململكة �الأردنية وقتئذ، فتّم قبول ع�رشة طالب فقط. ويف �ل�صنة �لثانية مّت قبول 12 طالباً 

�آخرين، بينما �ن�صحب طالبان من �ل�صنة �لثانية فاأ�صبح عدد طالب �ملعهد ع�رشين طالباً.

و�لتف�صري  )�لقر�آن  �ل�رشعية  و�لعلوم  �ملو�ّد  على  بد�يته  يف  �لدر��صة  منهاج  و��صتمل 

�لعربية،  و�للغة  �الإ�صالمية(،  و�لثقافة  و�لوعظ  و�ل�صرية  و�لتوحيد  و�لفقه  و�حلديث 

�لعلمي  �ملعهد  يف  �لدر��صة  بد�ية  من  �صنو�ت  ب�صع  وبعد  فقط.  �الإ�صالمي  و�لتاريخ 

و�فياً  �ملعهد  منهاج  يكون  �أن  �الإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  �إد�رة  �رتاأت  �الإ�صالمي، 

بال�صبغة  م�صطبغاً  به،  �ملنوطة  �لر�صالة  موؤدياً  �أجله،  من  �ملعهد  �أن�صئ  �لذي  بالغر�ض 
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�جلامعات،  لدخول  �لطالب  توؤهل  �لتي  �الأخرى  �لعلوم  بع�ض  �إىل  باالإ�صافة  �الإ�صالمية، 

ومعادلة �صهادة �ملعهد ب�صهادة �لدر��صة �لثانوية �الأردنية �لعاّمة. وعليه، قامت جلنة من 

ذوي �الخت�صا�ض بو�صع �ملنهاج �ملطلوب، م�صتنرية مبنهاج �لق�صم �لثانوّي يف �جلامع 

�ملرحلة  منهاج  وت�صمن  دربه.  على  ي�صار  �لذي  �لنموذج  باعتباره  �لقاهرة،  يف  �الأزهر 

�لثانوية يف �ملعهد مقّرر�ت ومو�د موّزعة على 36 ح�صة �أ�صبوعية لل�صف �الأول �لثانوي، 

�لثالث  لل�صف  �أ�صبوعية  ح�صة  و39  �لثانوي،  �لثاين  لل�صف  �أ�صبوعية  ح�صة  و37 

وم�صطلح  �ل�رشيف  و�حلديث  و�لتف�صري،  وحفظه  �لقر�آن  تالوة  على  م�صتملة  �لثانوي؛ 

�لت�رشيع،  وتاريخ  �لفقه  و�أ�صول  و�لفقه  و�ملنطق  و�لتوحيد  �لرو�ة،  وتر�جم  �حلديث 

و�لوعظ و�الإر�صاد و�لثقافة �الإ�صالمية و�الأحو�ل �ل�صخ�صية، و�ل�صرية �لنبوية و�لتاريخ 

.
74

�الإ�صالمي و�لعام و�جلغر�فية، و�للغة �لعربية و�للغة �الإجنليزية، و�الجتماع و�لفل�صفة

�الإ�صالمي،  �لعلمي  �ملعهد  مدير  لطلب  و��صتجابة  �ل�رشعي  �لعلم  لطالب  وت�صجيعاً 

عملت �إد�رة �ل�صوؤون �الإ�صالمية على توفري لو�زم �لطالب من �لكتب و�لقرطا�صية، �إ�صافة 

�إىل �رشف مبلغ مايل بلغ ثمانية دنانري �أردنية لكل طالب �صنوياّ بدل مالب�ض وتوفري جبّة 

وعمامة، و�إكر�مية نقدية �صهرية مقد�رها 3.5 دنانري �أردنية لكل منهم. وتبني �صجالت 

كانت  �ملعهد،  �إد�رة  خالل  ومن  �الإ�صالمية،  �ل�صوؤون  �إد�رة  �أن  �الإ�صالمي  �لعلمي  �ملعهد 

تتابع �نتظام �لطالب يف �لدر��صة فت�رشف �الإكر�مية �لنقدية للمنتظمني. �أما من ي�صتنكف 

عن �لدر��صة فكان يلزم برد �ملبالغ �لتي قب�صها من �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي، متا�صياً مع 

�لتعهد �ملبم بني �لطالب و�إد�رة �ملعهد حني قبول �لطالب يف �ملعهد.

ب. املرحلة الثانية )1967-1960(:

د�ئرة  �أمتت  �الإ�صالمي،  �لعلمي  �ملعهد  عمر  من  �لثالث  �لدر��صي  �لعام  �إطاللة  مع 

باملدر�صة  �ملعروف  �ملكان  وهو  للمعهد،  �جلديد  �لد�ئم  �ملقر  تهيئة  �الإ�صالمية  �ل�صوؤون 

�لتنكزية، فانتقل �ملعهد �إليه من م�صجد �لن�صاء حيث بد�أ �لتدري�ض فيه يف �لعام �لدر��صي 

.1961/1960

�إحياء  �ل�رشعي  �لعلم  لتعليم  و��صتخد�مها  �لتنكزية  �ملدر�صة  يف  �لتعليم  �إحياء  ويعّد 

�أتقن  �ملد�ر�ض  يف  لي�ض  عظيمة،  �ملدر�صة  �أن  �حلنبلي  ويذكر  �ملقد�ض،  بيت  يف  كبري  لرت�ث 

�أيام حكم  729هـ/1329م  �لدين تنكز �صنة  من بنائها، وقد عّمرها ووقفها �الأمري �صيف 

ود�ر�ً  للفقه  مدر�صة  ت�صم  كانت  �ملدر�صة  �أّن  �لع�صلي  ويذكر   .
75

�ل�صام بالد  يف  �ملماليك 
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للحديث وخانقاه لل�صوفية ومكتباً لالأيتام ورباطاً للن�صاء، و��صتمر �لتدري�ض فيها حتى 

�أو�خر �لقرن 11 هجري على �الأقل، ثم حتّولت �إىل حمكمة �أيام �لعثمانيني حتى �أ�صحت 

تعرف باملحكمة �ل�رشعية. ويف عهد �الحتالل �لبيطايّن، �صكنها مفتي �لقد�ض. ويف �صنة 

.
76

1960 عادت مدر�صة �رشعية فاحت�صنت طالب �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي

تابع �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي �لتدري�ض يف مقّره �جلديد وفق نظام در��صة مّدته ثالث 

�إعد�د  الأهّمية  ونظر�ً  �ل�رشعية،  و�لعلوم  �ملو�د  �لطالب  خاللها  يدر�ض  در��صية،  �صنو�ت 

�لطالب وتهيئته، كان ال بّد من در��صة مو�ّد �أخرى نحو �للغة �لعربية و�ملباحث �ل�رشورية 

قر�ر  على  وبناًء  �ملقررة،  �ملناهج  ودقة  �صمولية  على  وحر�صاً  �لنف�ض.  وعلم  �لرتبية  يف 

من قا�صي �لق�صاة ورئي�ض جمل�ض �ل�صوؤون �الإ�صالمية، ت�صّكلت يف �صهر ت�رشين �لثاين/ 

عدد�ً  �صّمت  وتطويرها،  �الإ�صالمي  �لعلمي  �ملعهد  مناهج  لتنقيح  جلنة   1961 نوفمب 

من �لعلماء منهم: �ل�صيخ عبده ها�صم و�ل�صيخ عبد �لعزيز �خلياط و�ل�صيخ حممد عادل 

�ل�رشيف و�ل�صيخ تي�صري ظبيان. و�أّكد جمل�ض �ل�صوؤون �الإ�صالمية يف كتبه �لر�صمية على 

للحاجة  نظر�ً  �لديني،  بالتعليم  �هتمامها  له  �لتابعة  �لدينية  �ملعاهد  حت�رش  �أن  يجب  �أنه 

و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صاجد  يف  �ل�صاغرة  �ملر�كز  ليمالأو�  بالدين  خمت�ّصني  رجال  �إىل  �ملا�ّصة 

�لدينية. و��صتمّر �صعي جمل�ض �ل�صوؤون �الإ�صالمية �مل�رشف على �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي 

ت�صكيل   1963 �صنة  يف  مّت  كما  طالبه،  حالة  وحت�صني  �ملعهد  يف  �لتعليم  م�صتوى  رفع  يف 

جلنة لهذ� �لغر�ض، �صّمت رئي�ض حمكمة �ال�صتئناف �ل�رشعية وقتئذ �ل�صيخ عبد �حلميد 

�ل�صائح، وع�صوية كل من مدير �لرتبية و�لتعليم يف �لقد�ض، ومدير د�ر �الأيتام �الإ�صالمية، 

ووكيل مدير �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي.

وخالل هذه �ملرحلة من مر�حل تطّور �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي، مّت تنظيم �رشوط قبول 

�لطالب و�أعد�دهم �ملقبولة، نظر�ً الزدياد �الإقبال على �ملعهد. فكان ي�صرتط فيمن يتقدم 

�إد�رة  �إكمال مرحلة �لدر��صة �الإعد�دية بنجاح، و�إجر�ء مقابلة، وتقوم  لاللتحاق باملعهد 

�لوظائف  يف  بالعمل  تعّهدهم  �رشيطة  �لطالب،  من  �ملطلوب  �لعدد  باختيار  بعدها  �ملعهد 

ّدد لهم �أو �إكمال تعليمهم �ل�رشعّي يف �الأماكن �لتي يتّم تن�صيبهم �إليها. �لتي حتمُ

وملّا كان قبول �لطالب يعتمد على �ملخ�ّص�صات �لو�ردة من �إد�رة �ل�صوؤون �الإ�صالمية، 

كان ال بّد من �لتقيّد بقبول عدد معني من �لطالب. وقد بلغ جمموع �لطالب �مللتحقني خالل 

عام.  كّل  طالباً   33 حو�يل  و1963/1962  و1962/1961   1961/1960 �لدر��صية  �الأعو�م 
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وكان ي�رشف للطالب مبلغ من �ملال �رتفع �بتد�ًء من 1960/9/1 �إىل �أربعة دنانري �أردنية 

)مالحظة:  �ل�صيفية  �لعطلة  �أثناء  �ل�رشف  يتوقف  �إذ  فقط،  �لدر��صة  مّدة  خالل  �صهرياً 

�رشفت �ملخ�ّص�صات للطالب �أثناء �لعطلة �ل�صيفية �صنة 1959(.

�أّن طالبه كانو� يفدون للدر��صة  وت�صري �صجالت طالب �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي �إىل 

و�أريحا  �إربد  وقتئذ:  �ململكة  مدن  خمتلف  من  �ملبارك،  �الأق�صى  بامل�صجد  الرتباطه  فيه، 

وبيت حلم و�لقد�ض و�خلليل وعّمان وعجلون وبيت �صاحور ومادبا. وتك�صف �لوثائق 

�لو�فدين يف غرف  �مل�صاعدة يف توفري مكان ل�صكن �لطالب  �إد�رة �ملعهد على  عن حر�ض 

يف  للطالب  د�خلي  �صكن  هناك  يكن  مل  �إذ  �الأق�صى(،  )�مل�صجد  �ل�رشيف  �حلرم  �صاحة 

يف  لطالبه  �ل�صحية  �لرعاية  توفري  على  �ملعهد  �إد�رة  حر�صت  كما  �لتنكزية.  �ملدر�صة 

�مل�صتو�صف �الإ�صالمّي و�مل�صت�صفى �حلكومّي يف مدينة �لقد�ض حني �ل�رشورة.

�نتظم �لتدري�ض يف �ملعهد �لعلمّي �الإ�صالمي بعد �صنة 1960 ب�صكل �أف�صل مما م�صى. 

ويف �لعام �لدر��صي 1961/1960 �أنهى ثمانية طالب يف �ل�صنة �لثالثة در��صتهم يف �ملعهد، 

�ملعهد  �لعاّمة للمعهد، و�ختبارهم من قبل هيئة  �لثانوية  �ل�صهادة  بعد تقّدمهم المتحان 

عند  �لطلبة  �متحان  يتّم  باأن  �الإ�صالمية  �ل�صوؤون  جمل�ض  �قرت�ح  على  بناء   1960 �صنة 

قا�صي  �صماحة  يختاره  �لذي  �ملعروفني  �لعلماء  و�أحد  �ملعهد  هيئة  قبل  من  تخرجهم 

�لق�صاة.

جنح  فيما  طالب،  �صتة  �ملعهد  من  تخرج   1962/1961 �لدر��صي  �لعام  نهاية  ويف 

وتخّرج عام 1963/1962 ثمانية طالب. وقد ح�صل عدد من �خلّريجني على منح وبعثات 

در��صية ملتابعة تعليمهم �ل�رشعّي يف �جلامعات �لعربية. ففي �صنة 1961 �لتحق ثالثة من 

نفقتها،  على  �ملنورة  �ملدينة  يف  �الإ�صالمية  باجلامعة  �الإ�صالمي  �لعلمي  �ملعهد  خريجي 

كما �لتحق طالب �آخر بها �صنة 1962. ويف �صنة 1963 �بتعث طالبان �إىل كلية �ل�رشيعة يف 

جامعة بغد�د، وطالب �إىل كلية �ل�رشيعة يف جامعة دم�صق، وطالبان �إىل جامعة �الأزهر يف 

.
77

�لقاهرة

1962 ��صتقالة مدير  وفيما يتعلق باإد�رة �ملعهد �لعلمي �الإ�صالمي، فقد �صهدت �صنة 

خطابة  من  �أي�صاً  ��صتقال  �لذي  �ل�رشيف،  عادل  حممد  �ل�صيخ  ف�صيلة  وموؤ�ّص�صه  �ملعهد 

ر�صمياً  مدير�ً  قدور  �لقادر  عبد  �ل�صيخ  تعيني  مّت  ذلك  وعقب  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد 

.
للمعهد �بتد�ًء من 781962/11/1
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ج. املرحلة الثالثة )1970-1967(:

مدينة  من  �ملتبقي  للق�صم  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ض  و�حتالل   ،1967 �صنة  هزية  �صّكلت 

�ل�صهاينة  يد  يف  �أ�صري�ً  �الأق�صى  �مل�صجد  و�صقوط   ،1967/6/7 �الأربعاء  م�صاء  �لقد�ض 

�ليهود؛ نك�صًة لكّل معامل �حل�صارة و�لقد��صة و�لعلم. ومن �ملعامل �لتي �صعى �الحتالل 

�ل�رشعية؛  �الأق�صى  ثانوية  مدر�صة  مب�صعه  فيها  و�أعمل  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  خر�بها  يف 

فاالحتالل �أوالً قد ت�صبب يف حرمان �ملدر�صة من مديرها ومعلميها، ثانياً: حال بينها وبني 

قدوم طالب �لعلم �ل�رشعي من �ملدن �ملختلفة �لر�غبني ب�صّد �لرحال �إىل �مل�صجد �الأق�صى 

ر�بعاً:  ثّم  و�صجالتها،  �أثاثها  يف  فعبث  حرمتها  ��صتباح  وثالثاً:  فيه،  و�لتعلّم  و�ملر�بطة 

�أخرجها ظلماً وعدو�ناً من مقّرها.

ذكرت �لدر��صة �آنفاً �أّنه ��صتقر �ملقام مبدر�صة ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية )�ملعهد �لعلمي 

�لب�ق  �صاحة  على  تطّل  و�لتي  �ل�صل�صلة،  بباب  �لتنكزية  �ملدر�صة  يف  �آنذ�ك(  �الإ�صالمي 

وجدت   1968/1967 �لدر��صي  �لعام  بد�ية  ومع  باملبكى.  �ليهود  ي�صميه  �لذي  �ل�رشيف 

�ملدر�صة نف�صها �أمام و�قع جديد متثّل يف نزوح مديرها وبع�ض �لعاملني فيها وت�رّشدهم 

ب�صبب �حلرب، ويف جملة من �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية باال�صتيالء على مبنى �ملدر�صة، ثّم 

دخول �جلي�ض �الإ�رش�ئيلي �إىل �ملبنى و�ال�صتيالء على بع�ض حمتويات �ملدر�صة، خا�صة 

و�أن مبنى �ملدر�صة �لتنكزية كان ي�صم مكاتب �ملوؤمتر �الإ�صالمي �لعام.

وعلى �لرغم من تلك �لظروف فقد قام جمل�ض �الأوقاف و�ل�صوؤون �الإ�صالمية بتعيني 

وبادر  لها.  مدير�ً  �ملدر�صة،  يف  �لعربية  للغة  معلماً  كان  �لذي  �صبي،  عكرمة  �ل�صيخ 

�ل�صيخ �صبي �إىل مّل �صمل �ملدر�صة، و��صتعادة ما �أمكن من حمتوياتها و�أثاثها �مل�صتباح، 

طالب  وت�صجيل  قبول  ومّت   .1968/1967 �لدر��صي  �لعام  مطلع  يف  �لدر��صة  و��صتئناف 

جدد لل�صف �الأول �لثانوي من مدن �ل�صفة �لغربية �ملختلفة، وقد وفد بع�صهم من قطاع 

غزة رغبة يف �لتعليم �ل�رشعي، خا�ّصة و�أن �ملعهد �لديني يف غزة توّقف برهة من �لزمن. 

�ل�صف  يف  طالباً   15 منهم  طالباً،   21 �لدر��صي  �لعام  لذلك  �ملدر�صة  طالب  عدد  بلغ  وقد 

�الأول �لثانوي و�صتة طالب يف �ل�صف �لثاين �لثانوي، بينما توّقف �ل�صف �لثالث �لثانوي 

��صتمّر  �إذ  يذكر،  تغيري  �أي  عليهما  يطر�أ  فلم  و�ملنهاج  �لدر��صة  نظام  �أما  �لعام.  ذلك  يف 

للتقدم  يقود  �لذي  �لثانوية  �ملرحلة  ومنهاج  �ل�رشعية،  للمو�د  �ملزدوج  �ملنهاج  تدري�ض 

�الإكر�مية  �رشف  ��صتمّر  كما  �الأدبي.  للفرع  �لعامة  �لثانوية  �لدر��صة  �صهادة  المتحان 

�لنقدية للطالب لت�صجيعهم على �لعلم �ل�رشعي و�صّد بع�ض نفقاتهم.
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�لطالب من  �آخر من  باملدر�صة عدد  �لتحق   1969/1968 �لالحق  �لدر��صي  �لعام  ويف 

 45 �لعام  لذلك  �ملدر�صة  22 طالباً، و�أ�صبح عدد طالب  �إىل  �ملختلفة و�صل  مدن فل�صطني 

�ملدر�صة  مقّر  على  باال�صتيالء  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ض  قام   1969 �صنة  �صيف  ويف  طالباً. 

وحال دون �لو�صول �إليها، بحجة قربها من حائط �لب�ق، وتهديدها الأمن �لزو�ر �ليهود، 

�ملدينة  بقية  الحتالل  �الأوىل  �للحظات  منذ  بد�أت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  لل�صيا�صة  وحتقيقاً 

�ل�صيطرة  و�إحكام  �الإ�صالمية،  و�لعقار�ت  �الأوقاف  على  باال�صتيالء  و�ملتمثلة  �ملباركة، 

على �ملر�فق و�ملباين �ملجاورة للم�صجد �الأق�صى و�ملطلة على حائط �لب�ق �ل�رشيف.

وقد كان من نتيجة �ال�صتيالء على مبنى �ملدر�صة �لتنكزية �لت�صبب يف �إرباك �مل�صرية 

و�الن�صغال  طالبها  وت�صتت  موؤقت،  ب�صكل  �ل�رشعية  �الأق�صى  ثانوية  ملدر�صة  �لتعليمية 

�الإجر�ء  فعقب  عزيتها.  يوهن  ومل  �إد�رتها،  ع�صد  من  يفّت  مل  ذلك  �أّن  غري  باإنقاذها. 

مدر�صة  مبنى  �إىل  و�ملعلمون  �لطالب  �رحتل  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ض  �لظامل  �لتع�صفي 

�الأوقاف  الإد�رة  و�لتابعة  �لقد�ض  يف  �لقدية  بالبلدة  �ل�صناعية  �الإ�صالمية  �الأيتام  د�ر 

 ،1970/1969 �لدر��صي  عامهم  فيها  و�أمتو�  م�صائياً،  دو�ماً  فيها  ود�ومو�  �الإ�صالمية، 

وكان عدد �لطالب لذلك �لعام 42 طالباً، موزعني على ثالثة �صفوف.

ونظر�ً لت�صتت طلبة مدر�صة ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية بفعل هزية �صنة 1967، وعدم 

متّكن طالبها �لقاطنني يف �ل�صفة �ل�رشقية )�رشق �الأردن( من �اللتحاق بها للعام �لدر��صي 

1968/1967، وظروف �لهزية �لقا�صية ب�صكل عام، فلم تنتظم �لدر��صة يف �ل�صف �لثالث 

�أّي طالب  1968/1967. وعليه فلم يتخّرج  �لثانوي �ل�رشعي يف �ملدر�صة للعام �لدر��صي 

�لدر��صيني  �لعامني  يف  �أما  �لدر��صي.  �لعام  لذلك  �ل�رشعية  �الأق�صى  ثانوية  مدر�صة  من 

على  طالب  وع�رشة  طالب  �صبعة  �ملدر�صة  من  تخّرج  فقد  و1970/1969   1969/1968

.
79

�لرتتيب

د. املرحلة الرابعة )1991-1970(:

�ل�رشعية  �الأق�صى  ثانوية  ملدر�صة  و�زدهار  ��صتقر�ر  مرحلة  بد�ية   1970 �صنة  تعّد 

وم�صرية �لتعليم �ل�رشعي يف �لقد�ض. كما �أّن �لفرتة �لتي تلت تلك �ل�صنة �صهدت تاأ�صي�ض 

جمموعة من موؤ�ص�صات �لتعليم �ل�رشعي يف �ملدينة �ملقد�صة، �نطالقاً من مدر�صة ثانوية 

�الأق�صى �ل�رشعية: �إد�رة، ومعلمني، وخّريجني.
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بعد �صيافة ق�رشية لغرف و�صفوف مدر�صة د�ر �الأيتام �الإ�صالمية �ل�صناعية بالقد�ض 

�إىل   1970 �صنة  �ل�رشعية  �الأق�صى  ثانوية  مدر�صة  �نتقلت  كامالً،  در��صياً  عاماً  ��صتمرت 

�إىل �جلهة �ل�صمالية �ل�رشقية من �صاحات �مل�صجد �الأق�صى  مقّرها �جلديد �حلايل، �لو�قع 

�ملبارك، يف �الأروقة �ملمتدة ما بني باب �الأ�صباط و�متد�د�ً حتى باب �رشف �الأنبياء )باب 

�أن تلك   1981 �لع�صلي �صنة  �لعتم. ويذكر  �ملقد�صيون بالباب  �لذي ي�صميه  �مللك في�صل( 

�ملنطقة كانت مكاناً ملد�ر�ض �إ�صالمية مملوكية قدية �ندثرت، ومنها: �ملدر�صة �لطولونية 

�إىل  و�ملدر�صة �لفنارية و�ملدر�صة �لغادرية و�ملدر�صة �حل�صنية. وقد ق�ّصمت تلك �الأروقة 

غرف للتدري�ض و�الإد�رة ومكتبة وم�صلى �صغري، �إ�صافة �إىل غرف ل�صكن طلبة �ملدر�صة، 

و�صالة للطعام. ومّت �إجر�ء �لرتميمات �لالزمة، وتزويد �ملكان باالحتياجات �الأولية من 

�أثاث ولو�زم لبدء �لدر��صة. و�نتظمت �لدر��صة يف �ملقر �جلديد �بتد�ًء من �لعام �لدر��صي 

1971/1970، وما ز�لت هناك حتى �الآن.

�صارت مدر�صة ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية، خالل هذه �لفرتة، خطو�ت حثيثة بعد �أن 

قام جمل�ض �الأوقاف و�ل�صوؤون �الإ�صالمية بالقد�ض بتعيني عدد من �ملدر�صني �جلامعيني 

لتدري�ض �لعلوم �ل�رشعية و�ملو�د �الأخرى �لتي يدر�صها �لطالب كاللغة �الإجنليزية و�لعلوم 

و�لريا�صيات و�لتاريخ و�جلغر�فية، وهي �ملو�د �ملطلوب در��صتها للتقدم المتحان �صهادة 

�لدر��صة �لثانوية �لعامة. وقد �أخذت �إد�رة �الأوقاف على عاتقها م�صوؤولية تاأمني �ملعلمني 

ودفع �أجورهم. وقد ��صتوعبت �ملدر�صة يف �صفوف �إد�رتها وهيئاتها �لتدري�صية �ملتعاقبة 

عدد�ً من خريجي ومبتعثي �ملدر�صة �لذين �أمتو� حت�صيلهم �جلامعي يف �جلامعات �لعربية.

لطالبها   %100 مقد�رها  جناح  ن�صبة  �صجلت  �ملدر�صة  �أن  �إىل  �الإح�صائيات  وت�صري 

�ل�صهادة  والمتحان  )�لتوجيهي(،  �لعامة  �لثانوية  �لدر��صة  �صهادة  المتحان  �ملتقدمني 

�لثانوية �ل�رشعية �لعامة ل�صنو�ت عديدة يف هذه �لفرتة من عمر �ملدر�صة.

طالباً  خم�صني  من  �أكرث  �لفرتة  هذه  خالل  �ملنح  تلك  من  �مل�صتفيدين  عدد  بلغ  وقد 

و�جلامعة  قطر  وجامعة  �ل�رشيف،  �الأزهر  جامعة  يف  �ل�رشعي  �جلامعي  تعليمهم  �أمتو� 

�مللك  وجامعة  �ملكرمة،  مكة  يف  �لعزيز  عبد  �مللك  وجامعة  �ملنورة،  �ملدينة  يف  �الإ�صالمية 

�صعود يف �لريا�ض، و�جلامعة �الأردنية يف عّمان، وكلية �لدعوة و�أ�صول �لدين يف �لقد�ض.
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هـ. املرحلة اخلام�شة )2009-1991(:

تعّد �صنة 1991 �صنة مهمة يف تاريخ �لتعليم �ل�رشعي يف �ملد�ر�ض �ل�رشعية يف �لقد�ض 

ّدلت مر�حل �لدر��صة يف مد�ر�ض �ل�صفة �لغربية �ملحتلة بحيث  ومدن �ل�صفة �لغربية. فقد عمُ

�صنتان،  مدتها  وثانوية  �صنو�ت،  ع�رش  مدتها  �أ�صا�صية  مرحلتني؛  �إىل  تنق�صم  �أ�صبحت 

وذلك متا�صياً مع قانون �لرتبية و�لتعليم �الأردين �جلديد )�ملوؤقت( رقم 27 ل�صنة 1988. 

وكان من نتيجة ذلك �أن تقلّ�صت �ملرحلة �لثانوية �إىل �صنتني بدالً من ثالث �صنو�ت، فكان 

�ل�رشعي  �لثانوي  �لتعليم  فاأ�صبح  �لنهج،  ذلك  مع  تتجاوب  �أن  �ل�رشعية  للمد�ر�ض  بّد  ال 

�صنتني �ثنني فقط. ومن ناحية �أخرى فقد �أدخل �لتعليم �الأ�صا�صي �ل�رشعي �صمن �لتعليم 

مناهج  �لقد�ض  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  �إد�رة  وتبنّت   ،1991 �صنة  يف  مرة  الأول  �ل�رشعي 

�لتعليم �ل�رشعي لل�صفوف �ل�صابع و�لثامن و�لتا�صع و�لعا�رش �الأ�صا�صية �ملقررة من قبل 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم ووز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون و�ملقد�صات �الإ�صالمية �الأردنيتني يف 

عّمان. و�بتد�ًء من �لعام �لدر��صي 1992/1991 �أ�صبحت مدة �لدر��صة يف ثانوية �الأق�صى 

�ل�صف  �إمتامه  بعد  �الأ�صا�صي  �ل�صابع  �ل�صف  يف  �لطالب  ويقبل  �صنو�ت.  �صت  �ل�رشعية 

�لثانوية  �الأ�صا�صية فاملرحلة  �ملرحلة  �الأ�صا�صي بنجاح، ويتابع در��صته الإنهاء  �ل�صاد�ض 

�ل�رشعية يف �ملدر�صة.

هذه  خالل  �ل�رشعية  �الأق�صى  ثانوية  مدر�صة  يف  �ل�رشعي  �لتعليم  �أهد�ف  تطورت 

�لعا�رش(  حتى  �ل�صابع  )�ل�صفوف  �لعليا  �الأ�صا�صية  �ملرحلة  الإدخال  نظر�ً  وذلك  �لفرتة، 

فيها. حيث �أ�صبح �لتعليم �ل�رشعي يف �ملدر�صة يهدف �إىل:

تعميق �لثقافة �الإ�صالمية لطالب �ملرحلة �الأ�صا�صية، ون�رش �لوعي �لديني لديهم.  .1

ترغيب طالب �ملرحلة �الأ�صا�صية لالجتاه �إىل م�صار �لتعليم �لثانوي �ل�رشعي.  .2

تهيئة �لطالب لاللتحاق بالتعليم �ل�رشعي �جلامعي.  .3

للمرحلة  �ل�رشعية  �ملو�د  منهاج  دليل  يف  جاءت  كما  �الأهد�ف  هذه  تف�صيل  ويكن 

�لفريق  و�صعهما  �للذين  �لثانوية،  للمرحلة  �ل�رشعية  �ملو�د  منهاج  ودليل  �الأ�صا�صية، 

�لوطني للتعليم �ل�رشعي، باإ�رش�ف وز�رة �لرتبية و�لتعليم ووز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون 

و�ملقد�صات �الإ�صالمية �الأردنيتني يف عّمان يف 1990 و1991 على �لنحو �لتايل:
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�إىل  �ل�رشعية  �ملد�ر�ض  يف  �الأ�صا�صي  �لتعليم  مرحلة  يف  �ل�رشعية  �ملو�د  منهاج  يهدف 

حتقيق:

�الإ�صالمية  و�الجتاهات  �لقيم  وتقوية  �لطلبة،  عند  �الإ�صالمية  �لعقيدة  تعميق  	•
لديهم، مبا يّكن من �إيجاد جيل موؤمن متميّز يف هويته و�نتمائه لالإ�صالم، ومتفاعل 

مع �ملجتمع بروح من �لتفاوؤل و�لثقة مب�صتقبل هذ� �لدين وهذه �الأّمة.

وحفظاً. وفهماً  تالوة  �لكرمي،  بالقر�آن  �لطلبة  �صلة  توثيق  	•

وحفظاً. فهماً  �ل�رشيف،  �لنبوي  باحلديث  �لطلبة  �صلة  توثيق  	•

.
80

تعاىل �هلل  حمبة  تر�صيخ  	•

وعدد  طالب،  مئتي  �ليوم  �ل�رشعية  �الأق�صى  ثانوية  مدر�صة  طالب  عدد  ويبلغ 

�ملعلمني 15 معلماً، �إ�صافة �إىل مر��صل وحار�ض، وكان يديرها حتى 2009/8/30 �الأ�صتاذ 

ق�صم  رئا�صته  �إىل  �إ�صافة  بكري�ت  ناجح  �لدكتور  �الأ�صتاذ  �ليوم  ويديرها  �جلعبة،  زهري 

�لتعليم  ق�صم  �ملدر�صة  متابعة  على  وي�رشف  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �ملخطوطات 

لوز�رة  يتبع  بدوره  و�لذي  �الأوقاف،  د�ئرة  يف  و�الإر�صاد  �لوعظ  مديرية  يف  �ل�رشعي 

�الأوقاف �الأردنية يف عّمان.

ثامنًا: املعهد العربي:

هو موؤ�ص�صة تربوية تعليمية �كت�صبت قيمتها من خالل ر�صالتها ودورها وموقعها 

وما خّرجته من �أجيال، �إذ يعتب �ملعهد �لعربي �أحد �أف�صل �ملد�ر�ض يف منطقة �لقد�ض ويف 

فل�صطني ب�صكل عام، وهو يوفر �لتعليم �الأكاديي للبنني من �ل�صف �ل�صابع حتى �ل�صف 

�لثاين ع�رش، مع �أعلى م�صتوى من �ملهنية و�الن�صباط. ومن �أجل �إلقاء �ل�صوء على �صري 

�ملعهد ومنوه وتطوره ال بّد من �لوقوف عند �لنقاط �لتالية:

1. موقع املعهد العربي:

يقع �ملعهد �لعربي على �أر��صي بلدة �أبو دي�ض، وهي من �صو�حي �لقد�ض، وتبعد عن 

مركز �ملدينة �ملقد�صة خم�صة كيلومرت�ت. ويقع مبنى �ملعهد على تلة م�رشفة على �لقد�ض 

ومطلة على بيت حلم عن م�صاحة 198 دومناً.
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املعهد العربي تاأ�ش�س �شنة 1957

2. و�شف املبنى:

تدري�صية  غرفة  ع�رشين  على  ويحتوي  طابقني،  من  للمعهد  �لرئي�صي  �ملبنى  يتاألف 

ومكتبة وخمتب وغرفة للهيئة �لتدري�صية، كما توجد للمعهد مباٍن ملحقة حتتوي على 

من  �ملعهد  مباين  وجميع  لالجتماعات،  وقاعة  �لطبية  و�لعيادة  و�ال�صتعالمات  �الإد�رة 

رئي�صية  بو�بة  من  �إليه  ويدخل  �لغرب  �إىل  �ل�رشق  من  طويل  ب�صكل  يتد  وهو  �حلجر، 

�أمام  فيها  و�نت�صب  بر�صومات،  �ملبنى  جدر�ن  زينت  وقد  مك�صوفة،  �صاحة  �إىل  تف�صي 

مبناها �جلديد �صعار �ملعهد )�إقر�أ( بعمل فني ر�ئع.
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الإيو�ء  �لد�خلي  �ل�صكن  مبنى  هناك  �لرئي�صي  �ملبنى  من  مرت   500 حو�يل  بعد  وعلى 

�لقد�ض  جامعة  مباين  �ليوم  باملعهد  ويحيط  فل�صطني،  �أنحاء  خمتلف  من  �أيتام  طالب 

ومالعب ومدرجات ومو�قف �صيار�ت �أن�صئت جميعها على �أر��صي �ملعهد �لعربي.

3. منو املعهد العربي والتعليم فيه وتطورهما:

اأ. املرحلة الأوىل )1967-1957(:

ن�صاأت فكرة تاأ�صي�ض �ملعهد �لعربي يف غمرة �الأحد�ث �جل�صام �لتي حلّت بالعامل �لعربي، 

وخا�صة يف فل�صطني �صنة 1948، وت�رشيد �آالف من �صكانها، و��صت�صهاد عدد كبري منهم، 

ووجود عدد كبري من �الأيتام، وعدد مماثل من �الأطفال �مل�رشدين. حيث ر�أى نفر من �أهل 

�لب و�خلري من �أبناء �لكويت و�لبالد �لعربية �ملقيمني يف �لكويت �أن �أبناء هوؤالء �ل�صهد�ء 

�الأبر�ر، و�لذين �صحو� باأرو�حهم من �أجل �لدفاع عن �أوىل �لقبلتني؛ يرتكون بدون معني 

وال عائل يرعى م�صتقبلهم ويوؤمن لهم �حلياة �لكرية �لتي ي�صتحقونها، فقام هذ� �لنفر 

من �أهل �خلري بت�صكيل �أول جمل�ض �أمناء للمعهد �لعربي يف �لكويت بتاريخ 1957/6/17، 

وفيما يلي �أ�صماء �أع�صاء جمل�ض �الأمناء، �لذي كان ير�أ�صه فخرياً �صعادة �ل�صيخ �صباح 

�صالمة،  �أحمد  من:  كل  وع�صوية  بعد،  فيما  للكويت  �أمري�ً  �أ�صبح  �لذي  �ل�صباح  �الأحمد 

وجمال  �ل�صامل،  وبدر  يو�صف،  �ل�صيخ  وبدر  �لبدر،  �خلالد  وبدر  عبده،  �أبو  و�إ�صماعيل 

ها�صم، وجميل �صالح، وحيدر �ل�صهابي، وخالد �لعد�صاين، ودروي�ض �ملقد�دي، وزهري 

�لكرمي، وعبد �لعزيز ح�صني، وعبد �لعزيز �ل�صايع، وعبد �ملح�صن �لقطان، وعبد �للطيف 

�لبحر، وحممد  �لعثمان، وعبد �ملجيد م�صطفى، وحممد  �للطيف  �ل�صالح، وعبد �هلل عبد 

بريك،  و�صعيد  �لن�صف،  �ليو�صف  ون�صف  جنم،  حممود  وحممد  �خلر�يف،  �ملح�صن  عبد 

ويعقوب �حلمد، ويو�صف �إبر�هيم �لغامن، ويو�صف �الأحمد �لغامن، ويو�صف �لفليج.

و�نتخب هذ� �ملجل�ض جلنة تنفيذية �أناط بها مهمة �إخر�ج فكرة هذ� �مل�رشوع �إىل حيز 

�لعزيز ح�صني  �لن�صف رئي�صاً، وعبد  �ليو�صف  �للجنة من: ن�صف  �لوجود وتاألفت هذه 

نائباً للرئي�ض، و�حلاج يو�صف �لفليج �أميناً لل�صندوق، وزهري �لكرمي �أميناً لل�رش، وخالد 

�لعد�صاين ويعقوب �حلمد و�صعيد بريك �أع�صاء يف �للجنة. 

وعهد �إىل جلنة فرعية يف �الأردن مهمتها م�صاعدة �للجنة �لتنفيذية و�ختري لرئا�صتها 

.
81

�ل�صيد روحي �خلطيب
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قلب  يف  لتو�صطها  �لعربي،  للمعهد  مقر�ً  �لقد�ض  مدينة  �لتنفيذية  �للجنة  �ختارت  وقد 

�ملنطقة. وت�صري  �الإ�صالمية، ودعماً الأهل هذه  �ملقد�صات  �لعربي، ولكونها موطن  �لعامل 

�لن�صف  �ملعهد، ومّت �رش�ء  �أر�ض  بن�صف  �أبو دي�ض تبعو�  �أهايل قرية  �أن  �إىل  �ل�صجالت 

.
82

�الآخر بو��صطة �أهل �خلري يف �الأردن و�أمانة �لقد�ض

متفاوتة،  لفرت�ت  �ملهند�صني  من  عدد�ً  �نتدبت  �لكويتية  �الأ�صغال  وز�رة  �أن  ويذكر 

�لتنفيذية. كما  �للجنة  باإعد�دها  �لتي �رشعت  �لت�صميمات و�ملخططات  �إمتام  للعمل على 

ومّت �إقر�ر نظام �أ�صا�صي مب�صط للمعهد، مكون من �صبع مو�د �أ�صا�صية حملت ��صم �ملعهد 

و�أن  �لعرب،  �ل�صهد�ء و�لالجئني  �أبناء  �ملعهد وهي رعاية  باالأردن، وبينت غاية  �لعربي 

�صنو�ت �لدر��صة فيه خم�ض �صنو�ت مق�صمة على مرحلتني؛ �ل�صنتان �الأوليان حت�صريية، 

وهيئة  �ملعهد،  يف  �لقبول  �رشوط  �لنظام  وو�صع  تخ�ص�صية،  �ملتبقية  �لثالثة  و�ل�صنو�ت 

�ملعهد وجمل�ض �الإد�رة و�خت�صا�صاته، و�أ�صار �لنظام �إىل طموح جمل�ض �الأمناء يف �مل�صتقبل 

.
83

�إن�صاء مدر�صة ثانوية للبنات ومد�ر�ض �بتد�ئية ومتو�صطة وريا�ض �أطفال وح�صانة

1965 حينما  �إال يف �صنة  �إن�صاء �ملعهد مل تبد�أ فعلياً  �أن عملية  �إىل  �أ�صارت جملة �ملعهد 

ن�صبت  �أن  �إىل  �صنتني  ملدة  �لعمل  و��صتمر  ح�صني،  �مللك  بح�صور  �الأ�صا�ض  حجر  و�صع 

حرب يف 1967/6/5 وقد و�صل �لبناء �إىل مر�حله �الأخرية، حيث �حتلت “�إ�رش�ئيل” مدينة 

�لقد�ض و�ل�صفة �لغربية، وهنا بد�أت مرحلة جديدة من مر�حل �ملعهد �لعربي.

ب. املرحلة الثانية )1981-1967(:

�صكلت هزية 1967 و�قعاً جديد�ً على �ملعهد �لعربي، فالبناء �صخم وو��صع وجاهز 

ويف �لوقت نف�صه فارغ لي�ض به �أحد، وعلى �لفور، قام جمل�ض �الأمناء و�لذي كان ير�أ�صه 

�ل�صيخ �صعد �لدين �لعلمي با�صتقد�م طلبه من �مل�رشوع �الإن�صائي يف مدينة �أريحا للحيلولة 

دون ��صتيالء �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على مبنى �ملعهد، وهكذ� �نتظمت �لدر��صة يف 

 .
�ملعهد للعام �لدر��صي 841968/1967

بق يف �ملعهد �ملنهاج �الأردين، �صاأنه �صاأن �ملد�ر�ض �خلا�صة، وكان يخ�صع ل�صيا�صة  وطمُ

جلنة �ملد�ر�ض �خلا�صة من حيث �الإ�رش�ف �لرتبوي، ولكن ما ييز �ملعهد عن غريه من 

�أك�صبه م�صد�قية  �ملايل؛ مما  �ملتميزة و��صتقالله  �ملد�ر�ض �خلا�صة هو �صيا�صته �لرتبوية 

و�صمعة لدى �ملجتمع �ملقد�صي و�لفل�صطيني.
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وي�صري �ملعهد وفق �أنظمة ولو�ئح وقو�نني معينة توؤدي �إىل �الن�صباط �مل�صلكي، مما 

جعل �نتظام �لدر��صة فيه ت�صكل ن�صبة 99%، وجعل من طالبه �الأو�ئل يف �متحان �لثانوية 

�لعامة على م�صتوى �لوطن، ففي �لعام �لدر��صي 1980/1979 ح�صل �لطالب هيثم حممد 

 1983/1982 �لدر��صي  �لعام  ويف  �ل�صفتني،  على  �الأول  ليكون   %96 معدل  على  �لديك 

ح�صل �لطالب نبيل حممد ن�صار على معدل 97.5% ليكون �أي�صاً �الأول على �ل�صفتني، 

ويف �لعام �لدر��صي 2003/2002 ح�صل �لطالب حممد دوف�ض على معدل 98.7% ليكون 

�الأول على �صو�حي �لقد�ض، ويف �لعام �لدر��صي 2004/2003 ح�صل �لطالب معتز جمدي 

�لدر��صي  �لعام  ويف  �لقد�ض،  �صو�حي  على  �الأول  ليكون   %98.3 معدل  على  �لبكري 

2008/2007 ح�صل �لطالب توفيق عماد �أبو �لرب على معدل 98.3% ليكون �الأول على 

�صو�حي �لقد�ض، ناهيك عن ع�رش�ت �الأ�صماء من �لذين كانت معدالتهم فوق 95% ويف 

و�أ�صجار�ً  طيبة،  غر��صاً  �ملعهد  طالب  و�أ�صبح  ��صتثناء.  بال  �لدر��صية  �ل�صنو�ت  جميع 

و�رفة يف �ملجتمع �لفل�صطيني.

وقد �أد�ر �ملعهد يف هذه �لفرتة �الأ�صتاذ ر�تب �الأن�صاري، و�الأ�صتاذ عبد �لرحمن عو�د، 

و�الأ�صتاذ ق�صطندي �أبو حمود، و�الأ�صتاذ فوزي جابر.

ج. املرحلة الثالثة )2009-1981(:

�إد�رة  �متازت هذه �ملرحلة بتطوير �ملعهد للمبنى �الأ�صلي و�لق�صم �لد�خلي، و��صتلم 

 500 �لتدري�صية نحو  قاعاته  ي�صتوعب يف  �ملعهد  فاأ�صبح  ر��ض،  �أبو  �الأ�صتاذ علي  �ملعهد 

�إىل  وو�صل عدد �ملوظفني  �لثاين ع�رش،  �ل�صابع حتى  طالب موزعني على �ل�صفوف من 

�أربعني موظفاً مبا فيهم �لهيئة �لتدري�صية. ومنذ �صنة 1972 وحتى �الآن مت تخريج �أكرث 

من ثالثة �آالف طالب، وفوج �خلريجني لهذ� �لعام 2009/2008 هو �لفوج �لـ 38 من طلبة 

�لثانوية �لعامة، و�ملجتمع �ملقد�صي يفخر بطالب �ملعهد �لذين �صقو� طريقهم يف �حلياة بكل 

�ملا�صية  �لفرتة  خالل  �لطلبة  وعدد  �لرتبوية  �لعملية  لتطوير  وتو�صيحاً  و�إ�رش�ر.  عزم 

:
85

و�لتي تليها نرفق بع�ض �الإح�صائيات
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جدول 7/5: عدد طلبة املعهد العربي يف الفرتة 2009-1970

ال�شنوات 

الدرا�شية 
العا�رصالتا�شعالثامنال�شابعال�شاد�س

احلادي 

ع�رص الأدبي

احلادي 

ع�رص العلمي

الثاين ع�رص 

الأدبي

الثاين ع�رص 

العلمي

1980-197046627659688945512349488287

1990-1980-556589618868394429339380

2000-1990-712697660859279488222434

2009-2000-704707695796304447295413

462,5992,6522,6613,4681,4891,7131,3441,514املجموع الكلي

�أمناء جديد للمعهد برئا�صة جميل عثمان نا�رش،  1988 مّت ت�صكيل جمل�ض  ويف �صنة 

2008 عهد �إىل عدنان ر�صيد �ملنا�رشة برئا�صة �ملجل�ض �حلايل. ومن  وبعد وفاته يف �صنة 

مر�فق �ملعهد �ملهمة مبنى �الأيتام )�لق�صم �لد�خلي( وهو �صكن ي�صتوعب مئة طالب، وقد 

�أبناء فل�صطني، وقد بو�رش  �أن�صئ بالتز�من مع �إن�صاء �ملدر�صة الإيو�ء �لطالب �الأيتام من 

بتقدمي �خلدمات للطالب يف هذ� �لق�صم عقب حرب حزير�ن/ يونيو 1967. والأهمية هذ� 

�لق�صم ن�صري �إىل ما يلي:

1. مرافق الق�شم الداخلي:

ي�صم �لق�صم �لد�خلي قاعة كبرية لنوم �لطالب، تت�صع ملا يقرب مئة �رشير، ومزودة 

�لن�صاطات  وممار�صة  للمطالعة  حجماً  �أ�صغر  وقاعتني  �لطالب،  �أمتعة  حلفظ  بخز�ئن 

�ملختلفة، وغرفاً لنوم �مل�رشفني وبع�ض �ملعلمني، ومكتباً ملر�قب �لق�صم، وغرفة ��صرت�حة 

�لتموينية  �ملو�د  حلفظ  وخمزنني  وعيادة،  وم�صجد�ً  طعام،  وقاعة  ومطبخاً  للموظفني، 

ولو�زم �لطالب �لعامة.

2. الإ�رصاف على الق�شم الداخلي:

يتم ت�صيري �الأمور يف �لق�صم �لد�خلي من قبل طاقم مكّون من: مر�قب �لق�صم �لد�خلي، 

بر�مج  و�صع  �ملر�قب  يتوىل  حيث  وطباخني.  خدمات،  وعاملي  �جتماعيني،  وم�رشفني 

�لعمل ملوظفي �لق�صم و�لطالب وبرنامج �لتغذية، ويتابع تنفيذ ذلك ويتوىل تزويد �لق�صم 

ويتوىل  عمله.  يف  �ملعهد  مدير  مع  مبا�رش  �ت�صال  على  وهو  �مل�صتجدة،  متطلباته  بكل 

�أيام  ذلك  يف  مبا  �الأ�صبوع،  �أيام  طيلة  �لطالب  ن�صاطات  متابعة  �الجتماعيان  �مل�رشفان 
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�لعطل �لر�صمية �الأ�صبوعية، حيث يتم توزيع �الإ�رش�ف بينهما ب�صكل مت�صاٍو مبا يخدم 

ويقوم  �ل�رشيعة.  علم  يف  و�الآخر  �لنف�ض  علم  يف  �أحدهما  ويتخ�ص�ض  �لطالب،  م�صلحة 

�لتنظيف  �أعمال  �خلدمات  عامال  يتوىل  حني  يف  للطالب،  وتقديه  �لطعام  باإعد�د  �ملطبخ 

�إذ�  �لد�خلي  بالق�صم  �اللتحاق  للطالب  ويحق  �ملختلفة.  �خلدمة  و�أ�صكال  �ملالب�ض  وغ�صل 

كان يتيماً �أو يف درجته، علماً �أن �ملعهد ي�صم �صفوفاً من �ل�صابع �إىل �لثاين �لثانوي بفرعيه 

�لعلمي و�لعلوم �الإن�صانية.

ويف مقابلة مع مدير �ملعهد �أ�صار �إىل كفاءة �لعاملني �لذين بلغ عددهم �أربعني موظفاً، 

وحتدث  و�لعطاء.  بالت�صحية  و�متازو�  وخبة  وتخ�ص�صات  كفاء�ت  �أ�صحاب  و�أنهم 

وحول  �صعبة.   15 على  موزعني  طالباً،   467 عددهم  بلغ  قد   2009 �صنة  يف  طالبه  باأن 

�الأزمات �لتي مرت على �ملعهد بنّي �الأ�صتاذ علي �أن �ملعهد يف عطاء متو��صل على �لرغم 

باأزمة  مّر  1990 حينما  �صنة  بد�ية  �إال يف  يتاأثر  �ملعهد مل  و�أن  و�لعو�ئق،  �ل�صعوبات  من 

مالية خانقة، �إال �أن دولة �لكويت �ل�صقيق و�ملح�صنني هناك وعلى ر�أ�صهم �الأ�صتاذ زهري 

 مل يتو�نو� يف مّد يد �لعون لهذه �ملوؤ�ص�صة؛ مما دعاها لل�صري يف مهمتها �لرتبوية 
86

�لكرمي

و�حت�صان �رشيحة مهمة يف �ملجتمع �لفل�صطيني، هذه �ل�رشيحة �لتي فقدت حنان �الأبوة 

و�الأمومة �أو كالهما.

النتائج والتو�شيات:

ودعمها،  و��صتمر�رها  �لقد�ض  يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  هوية  على  �ملحافظة  يجب   .1

فهي جزء ال يتجزء من تر�ث وهوية �الأمة. ولقد حاربت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية هذه 

�ملوؤ�ص�صات وحاولت تهويدها و�متنعت عن تقدمي �خلدمات لها.

يجب �لقيام بعمل جاد وخطة ��صرت�تيجية ومرحلية و��صحة لدعم هذه �ملوؤ�ص�صات.  .2

رفع �مل�صتوى �ملعي�صي للعاملني يف هذه �ملوؤ�ص�صات.  .3

بع�صها  خ�صوع  من  �لرغم  على  و�حدة  مرجعية  حتت  �ملوؤ�ص�صات  هذه  توحيد   .4

لنفوذ �الحتالل ودو�ئره.
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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  مرت�ً، و�رتفاعه   58 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 

.
30

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 

.
31

�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  مع حماولة  �صار 

�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 



420

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

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 

.
32

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 

.
34

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 

.
35

�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.
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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



430

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

�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
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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 

 .
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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.
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�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 

 .
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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 

.
84

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 

 .
89

�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 

.
92

�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 

.
93

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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الرتاث الثقايف ملدينة القد�س يف املعاهدات 

والقرارات الدولية

د. ريا�س حمودة يا�شني

مقدمة:

ذ�ت  �لدولية  �التفاقيات  بع�ض  يف  �لقد�ض  ملدينة  �لثقايف  �لرت�ث  �لف�صل  هذ�  �صيتناول 

 General جلمعية �لعامة�( United Nations (UN) لطابع �لثقايف وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة�

Assembly of the United Nations وجمل�ض �الأمن Security Council و�ليون�صكو(.

�ل�صلة  ذ�ت  �لدولية  �لقر�ر�ت  ومالحقة  تتبع  على  �لدر��صة  هذه  يف  �لباحث  حر�ض 

بالرت�ث و�ملمتلكات �لثقافية يف مدينة �لقد�ض حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وذلك من خالل 

ر�صد �لقر�ر�ت يف �لهيئات �ملعنية يف �الأمم �ملتحدة منذ �صنة 1947 وحتى 2008، خا�صة 

�ملعاهد�ت  يف  للقد�ض  �لثقافية  باملمتلكات  �ملتعلقة  �لفقر�ت  تتبع  ثم  لليون�صكو،  بالن�صبة 

و�التفاقات �لدولية ذ�ت �ل�صلة.

مع  يتعامل  �لدويل  �لقانون  �أن  �صيالحظ  �إذ  �لثقايف،  �لرت�ث  حتديد  �بتد�ًء  �ملهم  من 

“�ملمتلكات �لثقافية” �أكرث من تعامله مع “تر�ث ثقايف” يف مفاهيمه �لعامة. ويكن �لقول 
باأن “�ملمتلكات �لثقافية” ترتبط بالرت�ث �لثقايف للمجتمعات، وت�صنف غالباً �إىل ممتلكات 

ثقافية منقولة، مثل �لكتب و�ملخطوطات و�لقطع �الأثرية، وممتلكات ثقافية غري منقولة، 

ب�صورة  �لفريدة  �لثابتة  و�ملو�قع  و�الأثرية  �لتاريخية  �ملعمارية  و�الأبنية  �لتماثيل  مثل 

.
1
عامة

�تفاقية  من   )1( فاملادة  �لدولية،  �التفاقيات  يف  �لثقافية”  “�ملمتلكات  تعريف  ويكن 

ي�صمل  �الأول  �ملمتلكات:  �أ�صناف من  تمُعرفها من خالل حتديد ثالثة   1954 �صنة  الهاي 

جميع �ملمتلكات �ملنقولة وغري �ملنقولة �لتي لها �أهمية كبى يف �لرت�ث �لثقايف الأي �صعب، 

�لتي تكت�صب  مبا يف ذلك �ملباين �ملعمارية، و�الأماكن �الأثرية و�لدينية، وجمموعة �ملباين 

بتجمعها قيمة تاريخية �أو فنية، و�إنتاجات �لفن، و�ملخطوطات و�لكتب، و�الأ�صياء �الأخرى 

ذ�ت �لقيمة �لفنية �لتاريخية �أو �الأثرية، وكذلك �ملجموعات �لعلمية و�ملو�د �الأر�صيفية �أو 

و�ملمتلكات  �ملباين  ي�صمل  �ملمتلكات  من  �لثاين  و�ل�صنف  �آنفاً.  �ملذكورة  �ملمتلكات  ن�صخ 
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�لتي ال تتمتع يف حّد ذ�تها باخل�صائ�ض �ملن�صو�ض عليها يف �لفقرة �ل�صابقة. فيما تن�صب 

�إىل �ل�صنف �لثالث �ملر�كز �لتي حتتوي على جمموعة كبرية من �ملمتلكات �لثقافية �ملبينة 

 .
يف �لفقرتني �ل�صابقتني، و�لتي يطلق عليها ��صم “مر�كز �الأبنية �لتذكارية”2

�الأمريكية  �لدول  تبنته  �لذي  روير�ض”،  “�تفاق  من   )1( و�ملادة  �الأوىل  �لديباجة  ويف 

عد�د  يف  لمُ  َتْدخمُ  ،1935/4/15 يف   Washington Agreement و��صنطن  �تفاق  بتوقيعها 

�أول  �التفاق  . ويعّد هذ� 
3
كلها و�لتاريخية  و�الأثرية  �لفنية  �لت�صكيالت  �لثقافية  �ملمتلكات 

يكون  قد  �أنه  على   ،
4
�لثقافية و�ملوؤ�ص�صات  �ملمتلكات  حماية  م�صائل  تنظم  قانونية  وثيقة 

�الأدبية  �مل�صنفات  حلماية   Berne Convention برن  �تفاقية  مثل  قبله  �تفاقيات  هناك 

منها  يتعلق  فيما  و1907   1899 �صنتي  الهاي  �تفاقيتي  وكذلك   ،
51886 �صنة  و�لفنية 

 Treaty of �تفاقية �صان جريمان  �أوقات �حلرب، ومن ثم  �لثقافية يف  �ملمتلكات  بحماية 

�لعاملية  �لويبو وهي �خت�صار للمنظمة  1919، ومعاهدة  Saint-Germain �ملوقعة �صنة 

 The World Intellectual Property Organization (WIPO) �لفكرية  للملكية 

�تفاقية  ، وتعّد 
7
�ل�صوتي �الأد�ء و�لت�صجيل  ، وحّق 

6
�ملوؤلف ومقرها يف جنيف ب�صاأن حّق 

�لقانونية  �لوثيقة  �مل�صلح،  �لنز�ع  حالة  يف  �لثقافية  �ملمتلكات  حلماية   1954 �صنة  الهاي 

.
�ملكملة جلهود “ميثاق روير�ض”8

وعقدت برعاية �ليون�صكو �تفاقيات دولية �أخرى، يكن ت�صنيفها �صمن نطاق �الجتاه 

الآلية �حلماية �لدولية للممتلكات �لثقافية، مثل �تفاقية حظر ومنع ��صتري�د وت�صدير ونقل 

�صيانة  �تفاقية  هي  و�الأهم   ،1970 �صنة  م�رشوعة  غري  بطرق  �لثقافية  �ملمتلكات  ملكية 

، فقد حددت هذه �التفاقية و�جبات �لدول �الأع�صاء 
91972 �لعاملي و�لثقايف �صنة  �لرت�ث 

�لثقافية. وبف�صل  �لعاملي و�ملمتلكات  على نحو منفرد وجماعي ل�صمان �صيانة �لرت�ث 

�لثقايف  �لرت�ث  �صون  جمال  يف  و�لت�صامن  �لتعا�صد  �لدويل  �لتعاون  حقق  �التفاقية  هذه 

. وهناك �التفاقية �لعاملية حلقوق �ملوؤلف �ملعدلة �صنة 1979، �لتي 
10

و�لطبيعي لالإن�صانية

ت�صكل �متد�د�ً التفاقية برن �ملبمة �صنة 1886 ب�صاأن حماية �مل�صنفات �الأدبية و�لفنية، 

و�لتي �أعيد �لنظر فيها �أكرث من مرة، حيث كان �آخرها يف باري�ض �صنة 1979، وغريها من 

 .
11

�التفاقيات ذ�ت �ل�صلة

وعلى �لرغم من �أن �لوثائق و�لتو�صيات ال متلك �لقوة �لقانونية �مللزمة، �إال �أن باإمكانها 

�أن تلعب دور�ً مهماً يف تطوير �لتنظيم �لدويل يف هذ� �ملجال.
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:
12

كما يكن �أن نتذكر �أهم تو�صيات �ليون�صكو بهذ� �خل�صو�ض، و�ملتمثلة يف

�لتو�صية �خلا�صة بتطبيق �ملبادئ �لدولية يف جمال �حلفائر �الأثرية �صنة 1956.   .1

�لتو�صية �ملتعلقة بالتد�بري �لو�جب �تخاذها حلظر ومنع ��صتري�د وت�صدير ونقل   .2

�ملمتلكات �لثقافية بطرق غري م�رشوعة �صنة 1964.

�لتو�صية �خلا�صة بحماية �ملمتلكات �لثقافية �ملنقولة �صنة 1978.  .3

�لتو�صية ب�صاأن �إحدى �لو�صائل لتي�صري دخول �ملتاحف للجميع �صنة 1960.  .4

�لتو�صية ب�صاأن �ملحافظة على جمال �ملناظر �لطبيعية و�ملو��صع على �لطابع �ملميز   .5

بها �صنة 1962.

�لتو�صية ب�صاأن �صون �ملمتلكات �لثقافية �لتي تهددها �الأ�صغال �لعامة و�خلا�صة   .6

�صنة 1968.

�لتو�صية ب�صاأن �لتبادل �لدويل للممتلكات �لثقافية �صنة 1976.  .7

�لتو�صية ب�صاأن �صون �ملناطق �لتاريخية ودورها يف �حلياة �ملعا�رشة �صنة 1976   .8

وغريها. 

تدمري  ماأ�صاة  �أعقاب  �لثقايف  للرت�ث  �ملتعمد  �لتدمري  ب�صاأن  �ليون�صكو  �إعالن  وهناك 

.
13

متاثيل يف �أفغان�صتان �صنة 2003 ليمثل تذكري�ً باأهمية �ملحافظة على �لرت�ث �لعاملي

�أما �تفاقية �ليون�صكو �صنة 1970 ب�صاأن �لتد�بري �لو�جب �تخاذها حلظر ومنع ��صتري�د 

وت�صدير ونقل �ملمتلكات �لثقافية بطرق غري م�رشوعة، فقد ��صتملت على تعريف مف�صل 

ملفهوم �ملمتلكات �لثقافية، �إذ ن�ّصت �ملادة )1( من �التفاقية على �أن �ملمتلكات �لثقافية هي 

�أو ما  �أهميتها لعلم �الآثار،  �أو علمانية،  “�ملمتلكات �لتي تقرر كل دولة، العتبار�ت دينية 
 .

قبل �لتاريخ، �أو �الأدب �أو �لفن �أو �لعلم”14

ويدخل كل ما �صبق يف عد�د �ملمتلكات �لثقافية بغ�ض �لنظر عن م�صدر هذه �ملمتلكات 

وتعّد   .
15

للممتلكات �لفنية  �أو  �لتاريخية  �لقيمة  هو  �الأ�صا�صي  �العتبار  �أن  �أي  مالكها،  �أو 

.
16

�الأماكن �لدينية �ملقد�صة من �أهم �ملمتلكات �لثقافية
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اأواًل: الرتاث الثقايف للقد�س يف االتفاقيات الدولية:

�لقد�ض  باحتالل  قامت  حمتلة،  قوة  �لدويل  �لقانون  الأحكام  وفقاً  “�إ�رش�ئيل”  تعّد 

وباقي �الأر��صي �لعربية �ملحتلة باال�صتناد للقوة، و�الحتالل معرف تعريفاً و��صحاً يف 

، �لتي يفرت�ض �أن تلتزم بها “�إ�رش�ئيل”. 
�ملادة )42( من �تفاقية الهاي �صنة 171907

فاتفاقية الهاي ل�صنة 1907 ال جتيز للدولة �ملحتلة م�صادرة �الأمالك �خلا�صة، ففي 

تعامل  �أن  �ملحتل، وعليها  �لبلد  لالأر��صي يف  �ملحتلة مبثابة مدير  �لدولة  تعّد   )56( �ملادة 

ممتلكات �لبلد معاملة �الأمالك �خلا�صة. وقد جاء �لن�ّض ليحدد هذه �ملوؤ�ص�صات فا�صرتط 

“معاملة ممتلكات �لبلديات، وممتلكات �ملوؤ�ص�صات �ملخ�ص�صة للعبادة و�الأعمال �خلريية 
للدولة،  ملكاً  تكون  عندما  خا�صة  كممتلكات  و�لعلمية  �لفنية  و�ملوؤ�ص�صات  و�لرتبوية، 

ويمُحظر كل حجز �أو تدمري �أو �إتالف عمدي ملثل هذه �ملوؤ�ص�صات و�الآثار �لتاريخية و�لفنية 

 .
و�لعلمية، وتمُتخذ �الإجر�ء�ت �لق�صائية �صد مرتكبي هذه �الأعمال”18

�ملمتلكات  �أن  �الأهمية، وهي  بالغة  باأنها جاءت بعبارة   )56( �ملادة  ويالحظ من ن�ّض 

و�إن  حتى  �خلا�صة،  �ملمتلكات  قبيل  من  تبقى  �لن�ّض  هذ�  يف  ذكرها  �لو�رد  و�ملوؤ�ص�صات 

�أو  �العتد�ء  �لنز�ع  الأطر�ف  يكن  ال  باأنه  �لعبارة  هذه  تفيد  حيث  للدولة.  مملوكة  كانت 

عليها،  �العتد�ء  يجوز  ال  خا�صة  ممتلكات  الأنها  وذلك  �ملمتلكات،  هذه  �إتالف  �أو  تدمري 

فاملمتلكات �خلا�صة حممية من �أي �عتد�ء �أو �أي هجوم عليها �صو�ء �أكان كلياً �أم جزئياً.

كما ��صتملت معاهدة جنيف Geneva Convention يف �التفاقية �لر�بعة منها ب�صاأن 

 )49( �ملادة  وح�صب   ،1949/8/12 يف  �ملوؤرخة  �حلرب،  وقت  �ملدنيني  �الأ�صخا�ض  حماية 

باأي  �لقيام  �أو  �حتلتها،  �لتي  �الأر��صي  �إىل  مو�طنيها  نقل  �الحتالل  ل�صلطة  يحّق  ال  باأنه 

. كما ن�ّصت �ملادة )53( على �أنه ال يحّق لقو�ت 
19

�إجر�ء يوؤدي �إىل �لتغيري �لديوغر�يف فيها

�الحتالل تدمري �مللكية �ل�صخ�صية �لفردية �أو �جلماعية، �أو ملكية �الأفر�د �أو �لدولة �لتابعة 

 .20
الأي �صلطة يف �لبلد �ملحتل

ون�ّصت �ملادة )64( من �تفاقية جنيف ل�صنة 1949على حماية �ملدنني يف زمن �حلرب، 

ما  نافذة،  �ملحتلة  باالأر��صي  �خلا�صة  �جلنائية  �لقو�نني  �إبقاء  �ملحتل  على  يتحتم  و�أنه 

 .
21

�أو يعّد عقبة يف �صبيل تطبيق هذه �التفاقية �أمن دولة �الحتالل،  مل يكن فيها ما يهدد 

1907 على  كما توؤكد �ملادة )43( من الئحة الهاي �مللحقة باتفاقية الهاي �لر�بعة ل�صنة 

 .
22

�رشورة �ملحافظة على �الأنف�ض و�الأمالك
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�الأ�صلية  �ل�صيادة  تنتقل من دولة  �ملحتل ال  �الإقليم  �لد�ئمة على  �لقانونية  فال�صيادة   

�إىل دولة �الحتالل، �إال بطريقة �التفاق و�لتنازل، �أو بطريقة �ل�صم و�الإخ�صاع. وبالتايل، 

�الآثار  على  �لق�صاء  �صمنها  “�إ�رش�ئيل” ومن  قبل  من  �ملتخذة  �الإجر�ء�ت  جميع  ت�صبح 

�لعربية �الإ�صالمية باطلة والغية يف ظّل �لقانون �لدويل وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، وال يكنها 

�أية �صيادة على �الإقليم �خلا�صع حتت �صيطرة �الحتالل،  منح �لدولة �لقائمة باالحتالل 

�لع�صكرية  لالأغر��ض  وحمدودة،  موؤقته  �صلطة  ينحها  �إمنا  �الأر��صي  لتلك  فاحتاللها 

فح�صب.

 ون�ّصت �ملادة )1( من �لباب �الأول “�أحكام عامة” من �تفاقية جنيف �لر�بعة على “�أن 

جميع  يف  �التفاقية  هذه  �حرت�م  و�صمان  باحرت�م  �ملتعاقدون  ون  اممُ �ل�صَّ �الأطر�ف  يتعهد 

. كما �أن �ملادة )27( من �التفاقية تن�ّض �أي�صاً على “حماية حقوق �الأ�صخا�ض 
�الأحو�ل”23

�ملحميني مبوجب �أحكام هذه �التفاقية، وحماية �رشفهم، وحقوقهم �لعائلية، وعقائدهم 

. كما توؤكد �ملادة )29( من 
�إن�صانية”24 �لدينية، وعاد�تهم وتقاليدهم، ومعاملتهم معاملة 

�التفاقية ذ�تها على م�صوؤولية �ل�صلطة �لقائمة باالحتالل جتاه �الأ�صخا�ض �لذين حتميهم 

�ل�صكان  حلقوق  �نتهاكات  �أية  عن  �مل�صوؤولية  �أن  �ملادة  هذه  من  وي�صتفاد   .
25

�التفاقية

�تفاقيات  �لو�قعني حتت �الحتالل ال تتوقف عند �لطرف �ملحتل ر�صمياً، حيث ت�صمنت 

 .
26

جنيف بنود�ً تتعلق ب�رشورة �صيانة �لبنية �حل�صارية و�لثقافية لالأر��صي �ملحتلة

وجاءت �تفاقية الهاي �صنة 1954، لتخت�ض بحماية �ملمتلكات �لثقافية يف حالة ن�صوب 

�صدر  و�لثاين   ،1954 �صنة  �صدر  �الأول  بروتوكولني؛  على  ��صتملت  وقد  م�صلح،  نز�ع 

�صنة 1999، وقد �صادقت “�إ�رش�ئيل” على �التفاقية وبرتوكولها �الأول يف 1957/10/3، 

.
و�أ�صبحت من�صمة بتاريخ 271958/4/1

وروحية  ثقافية  قيمة  من  �الأعيان  هذه  متثله  ملا  نظر�ً  جاءت  �التفاقية  هذه  وخلفية 

كبرية بالن�صبة لل�صكان �ملدنيني، فقد �أقر �ملوؤمتر �لدبلوما�صي بالهاي �صنة 1954 �تفاقية 

�لع�صكرية  �لعمليات  �صد  وحمايتها  عامة،  ب�صفة  �لثقافية  و�ملمتلكات  �الأعيان  حلماية 

�مللكية  �أهمية  مبينة  �إبر�مها،  دو�فع  �التفاقية  هذه  ديباجة  �أبرزت  حيث  خا�صة،  ب�صفة 

�لثقافية بقولها: “�إن �الأ�رش�ر �لتي تلحق باملمتلكات �لثقافية �لتي يلكها �أي �صعب، كاأن 

مت�ض �لرت�ث �لثقايف �لذي متلكه �الإن�صانية جمعاء، فكل �صعب ي�صاهم بن�صيب يف �لثقافة 

و�أنه  �لعامل،  �صعوب  جلميع  عظمى  فائدة  �لثقايف  �لرت�ث  على  �ملحافظة  فلهذ�،  �لعاملية. 

.
ينبغي �أن يكفل لهذ� �لرت�ث حماية دولية”28
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مبادئها  تعزيز  مّت   1954 �صنة  الهاي  �تفاقية  ديباجة  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 

للملكية  �لقانونية  �حلماية  يف  مهماً  دور�ً  لعب  �لذي   ،1999 �صنة  �لثاين  بالبوتوكول 

�لثقافية، وقّوى نقاط �ل�صعف يف �تفاقية الهاي �صنة 1954، ونذكر على �صبيل �ملثال دور 

�لتقوية �لتي �أ�صافها بروتوكول 1999، وذلك ما ن�ّصت عليه �ملادة )10( من �لبوتوكول، 

.
29

�لذي �أبدل نظام �حلماية �خلا�صة يف �تفاقية الهاي �صنة 1954 �إىل نظام �حلماية �ملعززة

وعلى �لرغم من نظام �حلماية �ملعززة للممتلكات �لثقافية و�لدينية، �إال �أن �ملمتلكات 

�لثقافية و�لدينية كانت وما تز�ل تنتهك حمايتها يف �لنز�عات �مل�صلحة؛ دولية كانت �أو غري 

دولية، ويف نز�عات ذ�ت طابع دويل �أو يف حالة �الحتالل �لع�صكري.

الهاي  لو�ئح  من   )56( باملادة  و�ملتمثلة  �لدولية  �التفاقيات  جميع  ��صتقرت  وقد  هذ� 

1949، و�ملادة )47( من �تفاقية الهاي  1907 و�ملادة )53( من �تفاقية جنيف �صنة  �صنة 

لالأعمال  �ملتخ�ص�صة  كاملن�صاآت  �لعامة  �ملمتلكات  من  نوع  وجود  �أن  من  1954؛  �صنة 

�لتي ال  �لتاريخية تدخل يف عد�د �ملمتلكات �خلا�صة،  �خلريية و�لعبادة و�لتعليم و�الآثار 

 .
30

يجوز ل�صلطات �الحتالل �ال�صتيالء عليها �أو �نتهاك حرمتها بطريقة �أو باأخرى

ونذكر من هذه �النتهاكات و�العتد�ء�ت على �ملمتلكات �لثقافية و�لدينية، �لتي تعتب 

من قبيل جر�ئم �حلرب، �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �مل�صتمر �ملتمثل يف �أعمال �حلفر �لو�قعة يف 

�جلهه �لغربية من �مل�صجد �الأق�صى ويف �صاحة �لب�ق ويف �أماكن �أخرى �أثرية من مدينة 

1967 وحتى يومنا  �لق�صم �ملتبقي من �ملدينة �ملقد�صة �صنة  �لقد�ض �ملحتلة منذ �حتاللها 

�لتي  �الآثار  �ملدينة، و�إخفاء  �لعربية و�الإ�صالمية عن  �ملعامل  هذ�؛ يف حماولة منها لطم�ض 

.
31

توؤكد عروبة �ملدينة

�صلطات  عبث  يف  �ملقد�صة،  �ملدينة  على  �لو�قع  و�حلقيقي،  �ملحدق  �خلطر  ويتمثل 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي برت�ث �ملدينة �لثقايف و�حل�صاري و�لهادف �إىل طم�ض معامل �ل�صيادة 

ع�رش�ت  منذ  تهويدها  �إىل  �لهادفة  �الإ�رش�ئيلية  �ملخططات  خالل  من  عنها،  �لفل�صطينية 

 ،1967 �صنة  بعد  �ملدينة  من  تبقى  ما  �حتالل  بعد  خطري�ً  منعطفاً  �أخذت  و�لتي  �ل�صنني، 

�أن يوقع كارثة  �أ�صبحت خطر�ً د�هماً على �ملدينة يو�صك  وتتالت �ملخططات تباعاً حتى 

كبرية باملدينة وبتاريخها وبثقافتها ومبنجزها �حل�صاري؛ حيث تقوم �صيا�صة �صلطات 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف هذ� �ملجال مبحاولة نفي �لو�صع �لقائم، و�إثبات �لو�قع �خلر�يف 

�لز�ئف، من خالل حماولة تهويد كل �الآثار �لفل�صطينية لي�ض يف �لقد�ض �ل�رشيف فح�صب 
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بل يف كامل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة. وما ز�لت �أعمال �حلفر �أ�صفل �مل�صجد �الأق�صى 

�لو�قعة حالياً يف �صاحة  �لعربية �الإ�صالمية  �الآثار  �إز�لة وطم�ض  �ملبارك متو��صلة بهدف 

�لب�ق، وهدم م�صجد �لب�ق، وحفر �الأنفاق، �لتي تعمل على زعزعة وخلخلة �أ�صا�صات 

�مل�صجد �الأق�صى �صعياً لبناء �لهيكل �ملزعوم على �أنقا�صه. 

ثانيًا: تراث القد�س الثقايف يف االأمم املتحدة:

1. قرارات اجلمعية العامة:

متيزت مدينة �لقد�ض من بني مدن �الأر�ض قاطبة مبكانتها �جلليلة يف تاريخ �لعالقات 

�لدولية ب�صفة عامة، وعلى �صعيد �لتنظيم �لدويل ب�صفة خا�صة، فلم حتظ مدينة مبثل 

ما حظيت به �لقد�ض من �هتمام �ملجتمع �لدويل بها، ومل يكن �أ�صا�ض هذ� �الهتمام ثرو�ت 

�قت�صادية تتمتع بها �ملدينة �أو العتبار�ت �لتو�زن �لدويل يف �ملنطقة، بقدر ما كان �الهتمام 

.
32

ب�صبب هويتها �لدينية

وللقد�ض �أهمية دينية بالغة ملعتنقي �الإ�صالم و�مل�صيحية و�ليهودية، مما يك�صبها طابعاً 

حلماية  �لعامة  �جلمعية  خ�ص�صتها  �لتي  �الأ�صا�صية  �لن�صو�ض  يف  هذ�  وينعك�ض  عاملياً، 

�لن�صو�ض  يف  �أي�صاً  �لعاملية  �ل�صفة  هذه  وتنعك�ض  كان.  �أياً  متييز  دون  �ملقد�صة  �الأماكن 

يالحظ  وهنا   .
33

حمددة قومية  ل�صيطرة  يخ�صع  ال  م�صتقالً  كياناً  �لقد�ض  بجعل  �ملتعلقة 

باأن �لقر�ر 181 �ل�صادر عن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة بتاريخ 1947/11/29 قد �أعطى 

“تن�صاأ  بحيث  منه  �الأول  �جلزء  من   )3( �ملادة  يف  ورد  ما  خالل  من  خ�صو�صية  �لقد�ض 

مبدينة  �خلا�ض  �لدويل  و�حلكم  و�ليهودية،  �لعربية  �مل�صتقلتان؛  �لدولتان  فل�صطني  يف 

 Corpus منف�صالً  كياناً  �لقد�ض  ملدينة  يجعل  باأن  �أو�صى  �لتق�صيم  فقر�ر   .
�لقد�ض”34

جمل�ض  ويعني  �إد�رته،  �ملتحدة  �الأمم  وتتوىل  خا�ض،  دويل  لنظام  خا�صعاً   Separatum

�ملتحدة. فالقد�ض تخ�صع ككيان  �الإد�رية نيابة عن �الأمم  �ل�صلطة  و�صاية ليقوم باأعمال 

، �أي �أن تكون �لقد�ض �صمن نظام حكم دويل خا�ض، تقوم على 
35

منف�صل ل�صلطة دولية

�إد�رته �الأمم �ملتحدة. 

للمدينة بحيث  �عتبار  �أكرث من داللة، فهناك  له  �لقد�ض  و�العرت�ف هنا بخ�صو�صية 

و�صيا�صية  دينية  برمزية  حتتفي  كونها  وع�صكري،  �صيا�صي  نز�ع  �أي  �صمن  تكون  ال 
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�أبناء  رغبات  ح�صب  �مل�صري  وتقرير  �ال�صتقالل  �إىل  يهدف  ال  تنظيم  فالتدويل  وثقافية. 

�ملنطقة �ملدولة، و�إمنا يهدف �إىل رعاية �مل�صالح �مل�صرتكة بالن�صبة للو�صع �ال�صرت�تيجي 

.
36

�أو �الأهمية �لدولية ذ�ت �لطابع �الإن�صاين �أو �لديني �أو �القت�صادي للمنطقة �ملدولة

ويعّد قر�ر �لتدويل �أول بيان �أعلنت فيه �جلمعية �لعامة مبادئ تتعلق باملركز �لقانوين 

�ملقد�صة  لالأماكن  مفرد�ً  عنو�ناً  �لقر�ر  من  �الأول  �لف�صل  وت�صمن  �لقد�ض.  ملدينة  �لدويل 

و�الأبنية و�ملو�قع �لدينية، �إذ �أكد �لقر�ر على �أهمية �أن “ال تنكر �أو ال مت�ض �حلقوق �لقائمة 

�لو�صول  حرية  ت�صمن  بحيث  �لدينية”،  و�ملو�قع  و�الأبنية  �ملقد�صة  باالأماكن  �ملتعلقة 

و�لزيارة و�ملرور جلميع �ملو�طنني يف �لدولة �الأخرى )�لدولة �لعربية �أو �لدولة �ليهودية( 

. هذه �الأبنية 
37

ويف مدينة �لقد�ض، كذلك �صون �الأماكن �ملقد�صة و�الأبنية و�ملو�قع �لدينية

هي �لرت�ث �لثقايف للم�صلمني و�مل�صيحيني على حّد �صو�ء. كما �أو�صى �لبند )ج( من �لقر�ر 

�لروحية  �مل�صالح  حماية  على  تعمل  حكومية  �إد�رية  �صلطة  تقوم  �أن  �لثالث  �جلزء  يف 

و�لدينية �لفريدة �لو�قعة �صمن مدينة �لعقائد �ل�صماوية �لكبرية �لثالثة �ملنت�رشة يف �أنحاء 

ي�صود  بحيث  �لغاية  لهذه  و�لعمل  و�صيانتها،  و�ليهودية(  و�مل�صيحية  )�الإ�صالم  �لعامل 

.
38

�لنظام و�ل�صالم )�ل�صالم �لديني خا�صة( مدينة �لقد�ض

ومن �ملهم �الإ�صارة �إىل “نظام مدينة �لقد�ض”، �لذي �أقره جمل�ض �لو�صاية يف �جتماعه 

�لـ 81 �لذي �نعقد يف 1950/4/4، م�صتند�ً �إىل قر�ر �لتق�صيم �ملذكور ح�صبما ورد يف مقدمة 

�لنظام، حيث �إن جمل�ض �لو�صاية معني بحماية �مل�صالح �لروحية و�لدينية �لفريدة �لقائمة 

. و�الأهم من ذلك �أن نظام جمل�ض �لو�صاية ت�صمن 
39

يف �ملدينة للديانات �ل�صماوية �لثالثة

�لدينية، كما  �ملادة )38( ن�صو�صاً و��صحة حلماية �الأماكن �ملقد�صة و�ملباين و�ملو�قع  يف 

.
40

ت�صمن يف �ملادة )39( ت�رشيعاً ين�ّض على حفظ �الآثار �لقدية يف مدينة �لقد�ض

�لذي   ،194 �لقر�ر  �لعامة  �جلمعية  �تخذت  �لتق�صيم،  قر�ر  �أحكام  تنفذ  مل  �أن  وبعد 

�جلمعية  �أن  �لثامنة  �لفقرة  يف  �الإعالن  بالعودة،  �ملتعلقة  �الأحكام  �إىل  باالإ�صافة  ت�صمن، 

معاملة  عن  منف�صلة  خا�صة  مبعاملة  تتمتع  �أن  يجب  �لقد�ض  منطقة  �أن  “تقرر  �لعامة: 

 .
�لفعلية”41 �ملتحدة  �الأمم  مر�قبة  حتت  تو�صع  �أن  ويجب  �الأخرى،  فل�صطني  مناطق 

�أن كل منهما ين�ّض على  �لقر�ر وقر�ر تق�صيم فل�صطني هو  �الأ�صا�صي بني هذ�  و�لتو�فق 

مركز م�صتقل للقد�ض وو�صعها حتت مر�قبة �الأمم �ملتحدة.
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ويف �لقر�ر 303 �ملوؤرخ يف 1949/12/9، �أ�صارت �جلمعية �لعامة �إىل كال �لقر�رين 181 

، وتن�ّض �لفقرة �الأوىل من منطوقه على �أن �جلمعية 
42

و194 يف �لفقرة �الأوىل من �لديباجة

�لعامة تقرر فيما يتعلق بالقد�ض:

�أن تعيد، لذلك، �إعالن غايتها يف وجوب و�صع �لقد�ض يف ظّل نظام دويل د�ئم، 

يج�صد �صمانات مالئمة حلماية �الأماكن �ملقد�صة، د�خل �لقد�ض وخارجها، و�أن 

توؤكد بالتحديد �الأحكام �لتالية من قر�ر �جلمعية �لعامة 181 )د-2(:

ين�صاأ يف مدينة �لقد�ض كيان منف�صل حتت حكم دويل خا�ض، تقوم على   .1

�إد�رته �الأمم �ملتحدة.

يعني جمل�ض و�صاية لي�صطلع مب�صوؤوليات �ل�صلطة �الإد�رية.  .2

�إىل �لقرى و�ملر�كز  ت�صم مدينة �لقد�ض بلدية �لقد�ض �حلالية، باالإ�صافة   .3

بها. �ملحيطة 

ويف �لفقرة �لثانية من منطوق هذ� �لقر�ر طلبت �جلمعية �لعامة من جمل�ض �لو�صاية 

�أن يتّم �إعد�د �لنظام �الأ�صا�صي للقد�ض و��صعاً يف �عتباره “�ملبادئ �الأ�صا�صية لنظام �حلكم 

�لدويل للقد�ض �ملبينة يف قر�ر �جلمعية �لعامة 181 )د-2(”، و�أن “ي�صي فور�ً يف تنفيذه”. 

1950/4/4 يف جملة �أمور  ون�ّض �لنظام �الأ�صا�صي �لذي �عتمده جمل�ض �لو�صاية بتاريخ 

على حماية �الأماكن �ملقد�صة وحماية حقوق �الإن�صان و�حلريات �الأ�صا�صية جلميع �لنا�ض 

للقد�ض  توخته  �لذي  �الأ�صا�صي  �لقانوين  �ملركز  على  تغيري  �أي  يطر�أ  ومل   ،
43

�ملدينة يف 

�أكد باأنه تقع على  �لقر�ر  �أن هذ�  قر�ر�ت �جلمعية �لعامة �لثالثة �لتي ذكرت تو�ً. مبعنى 

�إعد�د �لنظام �لدويل ملدينة �لقد�ض وعر�صه على  جمل�ض �لو�صاية م�صوؤولية �النتهاء من 

�جلمعية �لعامة لل�رشوع يف تطبيقه فور�ً ودون �إبطاء، و�أن يقوم جمل�ض �لو�صاية باإد�رة 

�ملدينة مع �رشورة و�صع نظام يكفل �ل�صمانات �ملالئمة حلماية �الأماكن �ملقد�صة د�خل 

�ملدينة وخارجها. 

ون�ّض �لقر�ر رقم 185 بتاريخ 1948/4/26 على �أن �جلمعية �لعامة تعتب حفظ �لنظام 

و�الأمن يف �لقد�ض م�صاألة ملحة تعني �الأمم �ملتحدة ككل، وهي تطلب من جمل�ض �لو�صاية 

�ملدينة  حلماية  �ملالئمة  �الإجر�ء�ت  �ملعنية،  و�الأطر�ف  �النتد�ب  �صلطة  مع  يدر�ض،  �أن 

.
44

و�صكانها

�أنه  على  توؤكد  �لقر�ر  يف  فقرة  ووردت   ،1948/5/6 بتاريخ   187 رقم  �لقر�ر  و�صدر 

.
45

تقرر �تخاذ �إجر�ء�ت �أخرى حلماية مدينة �لقد�ض و�صكانها
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و��صتمل �لقر�ر رقم 194 بتاريخ 1948/12/11 على عدة بنود من بينها “تقرر وجوب 

، كذلك ت�صمن �لقر�ر “وجوب منح �صكان فل�صطني، جميعهم، 
حماية �الأماكن �ملقد�صة”46

�أق�صى حرية ممكنة للو�صول �إىل مدينة �لقد�ض بطريق �لب و�ل�صكك �حلديدية وبطريق 

.
�جلو”47

�لتاأكيد  للمدينة،  �لغربي  �ل�صطر  “�إ�رش�ئيل”  �حتالل  بعد  �لعامة،  �جلمعية  و�أعادت 

بتاريخ   356 رقم  وقر�ر   ،
481949/12/9 بتاريخ   303 رقم  قر�ر  قر�ر�تها،  خالل  من 

�خلا�ض  �لدويل  �لو�صع  على  1950/12/14؛  بتاريخ   468 رقم  وقر�ر   ،
491949/12/10

. مبعنى �أن “�إ�رش�ئيل” باحتاللها �ل�صطر 
50

ملدينة �لقد�ض و�حلفاظ على �الأماكن �ملقد�صة

�لغربي للمدينة �صنة 1948 تكون قد �عتدت على �ملجتمع �لدويل، الأن �لقر�ر �لدويل و�صع 

�لقد�ض �صمن نظام دويل خا�ض. 

وبعد ذلك مل تدرج �جلمعية �لعامة مو�صوع �لقد�ض يف دورتها �ل�صابعة �صنة 1952، 

فقد قّدم �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة تريغفي يل Trygve Lie، �ملعروف بوالئه لل�صهيونية، 

جدول �أعمال �لدورة �ل�صابعة دون �الإ�صارة �إىل بند “ق�صية فل�صطني”. وهكذ� مل تتناول 

�جلمعية �لعامة مو�صوع �لقد�ض منذ �صنة 1952، لتبد�أ مرحلة جديدة لق�صية �لقد�ض يف 

.
�جلمعية �لعامة �صنة 511967

مبوجب  “�إ�رش�ئيل”،  �صمت   1967 يونيو  حزير�ن/  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  وبعد 

�صابقاً.  �الأردن  عليه  ت�صيطر  كانت  �لذي  �لقد�ض  من  ذلك �جلزء  �إ�رش�ئيلي،  بلدي  قانون 

ويف 1967/7/4 �تخذت �جلمعية �لعامة �لقر�ر 2253، �لذي ين�ّض على �أن �جلمعية �لعامة:

�إذ ي�صاورها �صديد �لقلق للحالة �ل�صائدة يف �لقد�ض، نتيجة للتد�بري �لتي �تخذتها 

�إ�رش�ئيل لتغيري مركز �ملدينة؛

تعتب �أن تلك �لتد�بري باطلة.  .1

و�المتناع  �تخاذها،  �صار  �لتي  �لتد�بري  جميع  �إلغاء  �إ�رش�ئيل  �إىل  تطلب   .2

فور�ً عن �إتيان باأي عمل من �صاأنه تغيري مركز �لقد�ض.

�إىل  �الإ�صارة  �أعلن، بعد  �لذي   ،2254 �لقر�ر  �لعامة  �أيام �تخذت �جلمعية  وبعد ع�رشة 

�لقر�ر 2253 و�الإحاطة بعدم �اللتز�م به، �أن �جلمعية �لعامة: 
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“تاأ�صف جد�ً لتخلف �إ�رش�ئيل عن تنفيذ قر�ر �جلمعية �لعامة 2253 )د�إط–5(.   .1

تكرر �لطلب �لذي وجهته �إىل �إ�رش�ئيل يف ذلك �لقر�ر باإلغاء جميع �لتد�بري �لتي �صار   .2

.
�تخاذها، و�المتناع فور�ً عن �إتيان باأي عمل من �صاأنه تغيري مركز �لقد�ض”52

وهناك غمو�ض بنّي يف هذين �لقر�رين، فالفقرة �لوحيدة يف ديباجة �لقر�ر 2253 ت�صري 

�إىل  “مركز �ملدينة” بينما ت�صري �لفقرة �لثانية من منطوق كل من �لقر�رين �ل�صابقني  �إىل 

هاتني �لعبارتني على �أنهما ت�صري�ن �إىل �ملركز �لقانوين  تف�صري  ويكن  �لقد�ض”.  “مركز 
للقد�ض، بو�صفها كياناً م�صتقالً �أو ت�صري �إىل مركز �ملدينة.

“جميع �لتد�بري �لتي �صار �تخاذها” �لو�ردة يف �لفقرة  يكن تف�صري �لعبارة �ملطلقة 

�لثانية من منطوق كل من �لقر�رين �صالفي �لذكر على �أنها تعني مطالبة “�إ�رش�ئيل” باإلغاء 

�لتد�بري �لتي �تخذتها، بدون �إ�صارة حمددة �إىل �لوقت �لذي �تخذت فيه هذه �لتد�بري. وبناء 

على هذ� �لتف�صري فاإن من �صاأن �لتد�بري �الإ�رش�ئيلية، �لتي ينبغي �إلغاوؤها، �أن تت�صمن ما 

�تخذ منها عقب غزو �جلزء �لغربي من �لقد�ض يف �أثناء �لعمليات �حلربية �لكثيفة يف �صنتي 

 .1967 �صنة  �ملدينة  �ل�رشقي من  �تخذ منها عقب غزو �جلزء  ما  1947 و1948، وكذلك 

�ملهم �أن �لقر�ر ت�صمن مطالبة “�إ�رش�ئيل” �إلغاء كافة �لتد�بري �ملتخذة لتغيري و�صع مدينة 

.
53

�لقد�ض، وبالتحديد مركز �ملدينة

يف  بالتحقيق  �لطلب  �إىل   1972/12/15 بتاريخ  �ل�صادر   3005 رقم  �لقر�ر  و�أ�صار 

�الأثري  �لرت�ث  بـ“نهب  منها  يتعلق  ما  خا�صة  �الإ�رش�ئيلية،  و�ملمار�صات  �ل�صيا�صات 

يف  �ملوجودة  �ملقد�صة  �الأماكن  يف  �لعبادة  بحرية  و“�مل�صا�ض  �ملحتلة”،  لالأقاليم  و�لثقايف 

�إد�نة  �لفقرة )ج(  1978/12/18 يف  113/33 بتاريخ  �لقر�ر رقم  . و�أكد 
�الأقاليم �ملحتلة”54

�ملمار�صات و�ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية فيما يتعلق بـ“م�صادرة �ملمتلكات �لعربية �خلا�صة 

�ملمتلكات  “نهب  �إد�نة  �إىل  �آخر  بند  و�أ�صار  �ملحتلة ونزع ملكيتها”،  �الأر��صي  و�لعامة يف 

 .
�الأثرية و�لثقافية”55

وت�صمن قر�ر �جلمعية �لعامة رقم د�إط - 2/7 بتاريخ 1980/7/29 ما ي�صري �إىل مطالبة 

�ملتحدة �ملت�صلة بالطابع �لتاريخي  �الأمم  تام جلميع قر�ر�ت  ب�صكل  باالمتثال  “�إ�رش�ئيل 
بتاريخ   122/35 رقم  �لقر�ر  من  )ج(  �لفقرة  وت�صمنت   .

�ل�رشيف”56 �لقد�ض  ملدينة 

�خلا�صة  �لعربية  �ملمتلكات  م�صادرة  يف  ملمار�صاتها  لـ“�إ�رش�ئيل”  �إد�نة   1980/12/11

و�لعامة، يف �الأر��صي �ملحتلة، ونزع ملكيتها. و�أ�صار �لقر�ر �إىل ممار�صات �أخرى من بينها 

 .
57

نهب �ملمتلكات �الأثرية و�لثقافية
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( على مطالبة “�إ�رش�ئيل”  �أ و��صتمل �لقر�ر 169/35 بتاريخ 1980/12/15 يف �لفقرة )

باالمتثال �متثاالً تاماً جلميع قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة �ملتعلقة بالطابع �لتاريخي ملدينة �لقد�ض 

، على �أن �جلمعية �لعامة �إذ ت�صع يف �عتبارها 
59

. و�أكدت �لفقرة )هـ( من �لقر�ر
58

�ل�رشيف

�ملركز �خلا�ض للقد�ض و�حلاجة، بوجه خا�ض، �إىل حماية و�صون �لبعد �لروحي و�لديني 

�لفريد لالأماكن �ملقد�صة يف �ملدينة... و�إذ ت�صجب �إمعان “�إ�رش�ئيل” يف تغيري �لطابع �ملادي 

تقرر  ومركزها...  �ملوؤ�ص�صي  وهيكلها  �لديوغر�يف  وتكوينها  �ل�رشيف  �لقد�ض  ملدينة 

�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”،  �تخذتها  �لتي  و�الإد�رية  �لت�رشيعية  و�الإجر�ء�ت  �لتد�بري  كل  باأن 

�لقائمة باالحتالل، و�لتي غريت �أو تتوخى تغيري طابع ومركز مدينة �لقد�ض �ل�رشيف، 

وبخا�صة “�لقانون �الأ�صا�صي” �ملتعلق بالقد�ض �لذي �صّن موؤخر�ً، و�إعالن �لقد�ض عا�صمة 

. وهذ� معناه �أن �جلمعية رف�صت �الإجر�ء�ت 
60

لـ“�إ�رش�ئيل”، باطلة �أ�صالً ويتعني �إلغاوؤها

�لتي من �صاأنها تغيري طابع �لقد�ض ومركزها.

قلق  يوؤكد  ما  على   1981/10/28 بتاريخ   15/36 رقم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  و��صتمل 

�جلمعية �لعامة من �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ض �إذ جاء فيه:

�لروحيني  و�لبعد  �لطابع  و�صون  حماية  �إىل  �حلاجة  �عتبارها  يف  ت�صع  و�إذ 

الأن  �لقلق  �أ�صد  عن  تعرب  و�إذ  �ل�رشيف،  �لقد�ض  ملدينة  �لفريدين  و�لدينيني 

�إ�رش�ئيل، �ل�صلطة �لقائمة باالحتالل، متعن يف �مل�صي يف �أعمال �حلفر يف �ملو�قع 

�لتاريخية و�لثقافية و�لدينية للقد�ض، ويف تغيري معامل هذه �ملو�قع، و�إذ تالحظ 

خطرية  ب�صورة  تهدد  �ملعامل  وتغيري  �حلفر  يف  �جلارية  �الأعمال  �أن  �جلزع  مع 

و�أن  �لعامة،  �صورتها  عن  ف�صالً  للقد�ض،  و�لدينية  و�لثقافية  �لتاريخية  �ملو�قع 

هذه �ملو�قع مل تتعر�ض قط من قبل ملا تتعر�ض له �ليوم من خطر، و�إذ تالحظ مع 

�الرتياح و�ملو�فقة قر�ر جلنة �لرت�ث �لعاملي �لتابعة ملنظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية 

�لعاملي،  �لقدية و�صورها يف قائمة �لرت�ث  �لقد�ض  �إدر�ج مدينة  و�لعلم و�لثقافة 

�الأمم  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملجل�ض  عن  �ل�صادرة  �لتو�صية  �لتقدير  مع  تالحظ  و�إذ 

�ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة يف دورته �لثالثة ع�رشة بعد �ملائة باأن تعجل جلنة 

�لرت�ث �لعاملي باإجر�ء�ت �إدر�ج مدينة �لقد�ض �لقدية و�صورها يف قائمة �لرت�ث 

�لعاملي �ملعر�ض للخطر. 
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وقد �تخذت �جلمعية �لقر�ر�ت �لتالية:

و�لثقافية  �لتاريخية  �ملو�قع  ويف  �لعام  �ملنظر  يف  و�لتغيري  �حلفر  �أعمال  باأن  حتكم  �أ. 

و�لدينية للقد�ض ت�صكل �نتهاكاً �صارخاً ملبادئ �لقانون �لدويل، و�الأحكام �ملت�صلة 

يف  �ملعقودة  �حلرب  وقت  �ملدنيني  بحماية  �ملتعلقة  جنيف  �تفاقية  من  باملو�صوع 

.1949/8/12

�صبيل  “�إ�رش�ئيل” ت�صكل عقبة خطرية يف  ترتكبها  �لتي  �النتهاكات  �أن هذه  تقرر  ب. 

تهديد�ً  ت�صكل  �أنها  عن  ف�صالً  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  وعادل  �صامل  �صالم  حتقيق 

لل�صلم و�الأمن �لدوليني.

تطالب باأن تكّف “�إ�رش�ئيل” فور�ً عن جميع �أعمال �حلفر وتغيري �ملعامل �لتي تقوم  ج. 

�لتاريخية و�لثقافية و�لدينية للقد�ض، وخا�صة حتت وحول �حلرم  بها يف �ملو�قع 

تتعر�ض مبانيه خلطر  �لذي  �مل�رشفة(  �ل�صخرة  �الأق�صى وقبة  )�مل�صجد  �ل�رشيف 

.
61

�النهيار

1981/12/10 يف �لفقرة )د( من  120/36 بتاريخ  وت�صمن قر�ر �جلمعية �لعامة رقم 

�ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  جلميع  تاماً  �متثاالً  متتثل  “�إ�رش�ئيل” باأن  مطالبة  �خلام�ض  �لبند 

�الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �صّن  وترف�ض  �ل�رشيف،  �لقد�ض  ملدينة  �لتاريخي  بالطابع  �ملتعلقة 

�لفقرة  يف  �ملطلب  هذ�  وكررت   ،
لـ“�إ�رش�ئيل”62 عا�صمة  �لقد�ض  يعلن  �أ�صا�صياً”  “قانوناً 

بتاريخ   147/36 رقم  �لقر�ر  من  )ج(  �لفقرة  يف  بو�صوح  جاء  كما   .
63

�لقر�ر من  )هـ( 

عمليات  فيها  مبا  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  ب�صدة  تدين  �لعامة  �جلمعية  �أن   1981/12/16

�حلفر، وتغيري معامل �الأر��صي �لطبيعية، و�الأماكن �لتاريخية و�لثقافية و�لدينية، خا�صة 

.
64

يف �لقد�ض، و�عتبتها مبثابة جر�ئم حرب

�إجر�ء�ت   1982/12/10 بتاريخ   88/37 رقم  �لقر�ر  من  )ج(  �لفقرة  �أد�نت  كما 

معامل  وتغيري  �حلفر  وعمليات  �لعربية،  �ملمتلكات  م�صادرة  �إىل  �لهادفة  “�إ�رش�ئيل” 
�الأر��صي �لطبيعية و�الأماكن �لتاريخية و�لثقافية و�لدينية، وبخا�صة يف �لقد�ض، و�أد�نت 

. وجاء كذلك �مل�صمون نف�صه يف �لقر�ر�ت رقم 180/38 
65

نهب �ملمتلكات �الأثرية و�لثقافية

، و�لفقرة )د( من قر�ر �جلمعية �لعامة رقم 79/38 
يف �لفقرة )ج( بتاريخ 661983/12/19

بتاريخ   95/39 رقم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  من  )د(  و�لفقرة   ،
671983/12/15 بتاريخ 

و�لفقرة   ،
691984/12/14 بتاريخ  )ج(  �لفقرة  يف   146/39 رقم  وقر�ر   ،

681984/12/14
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من  )د(  و�لفقرة   ،
701985/12/16 بتاريخ   161/40 رقم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  من  )د( 

، و�لفقرة )د( من قر�ر �جلمعية 
711986/12/3 63/41 بتاريخ  قر�ر �جلمعية �لعامة رقم 

بتاريخ  )د(  �لفقرة   209/42 رقم  و�لقر�ر   ،
721986/12/8 بتاريخ   160/42 رقم  �لعامة 

 ،
( من قر�ر �جلمعية �لعامة رقم 58/43 بتاريخ 741988/12/6 ، و�لفقرة )�أ

731987/12/11

، وقر�ر �جلمعية �لعامة 
( من قر�ر �جلمعية رقم 48/44 بتاريخ 751989/12/8 و�لفقرة )�أ

( رقم  �أ . وكذلك جاءت �إد�نة قر�ر �جلمعية يف �لفقرة )
رقم 74/45 بتاريخ 761990/12/11

.
47/46 بتاريخ 771991/12/9

و�أكدت عّدة قر�ر�ت للجمعية �لعامة على �صمان حرية �لو�صول �إىل �الأماكن �ملقد�صة 

 ،
781988/12/15 بتاريخ   176/43 رقم  �لقر�ر  يف  ذلك  وكان  �لدينية،  و�ملو�قع  و�ملباين 

.
، و�لقر�ر رقم 68/45 بتاريخ 801990/12/6

و�لقر�ر رقم 42/44 بتاريخ 791989/12/6

و�لقر�ر   ،
81

)د( �لفقرة  يف   1992/12/11 بتاريخ   64/47 رقم  �لقر�رين  من  كل  ون�ّض 

رقم 158/48 بتاريخ 1993/12/20 يف �لفقرة )د(، على �صمان حرية �لو�صول �إىل �الأماكن 

.
82

�ملقد�صة و�ملباين و�ملو�قع �لدينية

�لتي  �لتد�بري  �أن  على   ) �أ ( �لفقرة  يف   1994/12/16 بتاريخ   87/49 رقم  �لقر�ر  ون�ّض 

�تخذتها �ل�صلطات �لقائمة باالحتالل، و�لتي غريت �أو توخت تغيري طابع ومركز مدينة 

و�إعالن  بالقد�ض  �ملتعلق  �الأ�صا�صي”  “�لقانون  ي�صمى  ما  وبخا�صة  �ل�رشيف،  �لقد�ض 

.
83ً

�لقد�ض عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”؛ الغية وباطلة ويجب �إلغاوؤها فور�

رقم  و�لقر�ر   ،
841994/12/16 بتاريخ  و)ب(   ) �أ ( �لفقرة   78/49 رقم  �لقر�رن  ون�ّض 

( و)ب( بتاريخ 1995/12/4 على �إد�نة �صيا�صة “�إ�رش�ئيل” يف فر�ض  �أ 22/50 يف �لفقرة )

  .
85

قو�نينها على �لقد�ض و�جلوالن �ل�صوري

ون�ّض �لقر�ر رقم 29/50 بتاريخ 1995/12/6، ويف عّدة فقر�ت، على �إد�نة �ملمار�صات 

�الإ�رش�ئيلية �لتي مت�ض حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة، و�لرجاء من �الأمني �لعام �أن 

�مللكية لالجئني  �ملمتلكات و�ملوجود�ت وحقوق  �ملنا�صبة حلماية و�إد�رة  يتخذ �خلطو�ت 

.
86

�لعرب

بتاريخ   37/53 رقم  و�لقر�ر   ،
871996/12/4 بتاريخ   27/51 رقم  �لقر�ر  ون�ّض 

50/55 بتاريخ  ، و�لقر�ر رقم 
891999/12/1 37/54 بتاريخ  ، و�لقر�ر رقم 

881998/12/2

 111/57 ، و�لقر�ر رقم 
912001/12/3 بتاريخ   31/56 �لقر�ر رقم  ، وكذلك 

902000/12/1
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 32/59 ، و�لقر�ر رقم 
932003/12/3 22/58 بتاريخ  ، و�لقر�ر رقم 

922002/12/3 بتاريخ 

مدينة  على  قو�نينها  بفر�ض  “�إ�رش�ئيل”  قر�ر  �أن  �إعالن  على  ؛ 
942004/12/1 بتاريخ 

�لقد�ض باطٌل والٍغ.

�الإجر�ء�ت  جميع  �أن  على   1997/7/15 بتاريخ   3/10  - د�إط  رقم  �لقر�ر  و�أكد 

�الإ�رش�ئيلية غري �لقانونية يف �لقد�ض �ل�رشقية �ملحتلة وبقية �الأر�ض �لفل�صطينية �ملحتلة ال 

 .
95

يكن �العرت�ف بها

�الإجر�ء�ت  جميع  �أن  على   1997/11/13 بتاريخ   4/10  - د�إط  رقم  �لقر�ر  و�أكد 

�الإ�رش�ئيلية غري �لقانونية يف �لقد�ض �ل�رشقية �ملحتلة وبقية �الأر�ض �لفل�صطينية �ملحتلة ال 

يكن �العرت�ف بها، و�أد�ن “�إ�رش�ئيل” ال�صتمر�رها يف بناء م�صتوطنة جديدة يف جبل �أبو 

 .
96

غنيم جنوبي �لقد�ض �ل�رشقية �ملحتلة

ون�ّض �لقر�ر رقم د�إط - 5/10 بتاريخ 1998/3/17 على �إعادة تاأكيد مطالبة “�إ�رش�ئيل” 

�الأر��صي  �ملحتلة وبقية  �ل�رشقية  �لقد�ض  �لقانونية يف  �لقيام باالأعمال غري  بالتوقف عن 

.
97

�لعربية �ملحتلة

�لوقف  “�إ�رش�ئيل”  من  �لطلب  على   1999/2/9 بتاريخ   6/10  - د�إط  �لقر�ر  ون�ّض 

�لفوري و�لكامل الأعمال �لبناء يف م�صتوطنة جبل �أبو غنيم، و�لطلب من �لدول �الأع�صاء 

وقف �مل�صاعدة و�لدعم لالأن�صطة �الإ�رش�ئيلية غري �لقانونية يف �الأر�ض �لفل�صطينية �ملحتلة 

.
98

مبا فيها �لقد�ض

�مل�صتوطنات  �أن  جديد  من  ليوؤكد   1999/12/6 بتاريخ   78/54 رقم  �لقر�ر  وجاء 

�ملحتل،  �ل�صوري  �لقد�ض و�جلوالن  فيها  �ملحتلة مبا  �لفل�صطينية  �الأر�ض  يف  �الإ�رش�ئيلية 

.
99

غري قانونية

بوقف  “�إ�رش�ئيل”  مطالبة  على   2003/10/21 بتاريخ   13/10  - د�إط  �لقر�ر  ون�ّض 

�ل�رشقية  �لقد�ض  يف  ذلك  يف  مبا  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�ض  يف  �جلد�ر  ت�صييد  و�إلغاء 

للم�صهد  �لتاريخي  �لتكوين  جممل  على  يوؤثر  �لعن�رشي  �لف�صل  فجد�ر   .
100

وحولها

وعيون  �لتاريخية  و�لطرق  �لزر�عية  �حلقول  مثل  �أثرية،  ومعامل  مو�قع  من  �حل�صاري 

�لقرى  �إىل  �إ�صافة  �ملفتوحة،  و�ملقابر  �ملغلقة  و�ملد�فن  �لقدية  �حلجارة  ومقالع  �ملياه 

�لتقليدية �لفل�صطينية و�ملدن �لتاريخية، و�لت�صكيل �لتاريخي ال�صتخد�م �الأر��صي.
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�ملو�قع  من  �لعديد  تدمري  يف  �لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  لبناء  �ملبا�رشة  �لنتيجة  وتظهر 

ما  �لبارز  و�ملثال  �ملنت�رشة،  �ملياه  و�آبار  �ل�صيد  م�صانع  مثل  و�لتقليدية،  �الأثرية  و�ملعامل 

مّت  بيزنطي  دير  عن  �لك�صف  مّت  عندما  �لقد�ض،  يف  �ل�رشقية  �ل�صو�حرة  منطقة  يف  ح�صل 

�إىل م�صتودعات د�ئرة  �لف�صيف�صائية ونقلها  �الأر�صيات  بفّك  �لتعاطي معه ب�صكل �رشيع 

�الآثار �الإ�رش�ئيلية. كما �أن عملية بناء �جلد�ر �صوف ت�صهم يف تدمري �الآالف من �حلقول 

�ملنت�رشة  �الأر�ض  ال�صتخد�مات  تاريخي  نظام  تدمري  يعني  مما  �لتاريخية،  �لزر�عية 

.
101

مبحاذ�ة �جلد�ر

منذ �صنة 1967 �أتى �ال�صتيطان ب�صكل مبا�رش على ما يزيد على 924 موقعاً ومعلماً 

يف  �ملبا�رشة  بعد  و�ليوم  �لغربية،  �ل�صفة  يف  للم�صتوطنات  �لهيكلي  �ملخطط  �صمن  �أثرياً 

بناء �جلد�ر، وبعد �النتهاء منه من �ملفرت�ض �أن ي�صل عدد �ملو�قع و�ملعامل �الأثرية، ح�صب 

 4,264 حو�يل  �جلد�ر  خلف  �لو�قعة   ،1944 �صنة  �ملن�صورة  �لبيطانية  �خلر�ئط  نتائج 

من   %47 ن�صبته  ما  �أي  وتالل،  ِخْربات  ت�صمل  موقعاً،   466 منها  �أثرياً؛  ومعلماً  موقعاً 

.
102

جممل �ملو�قع �الأ�صا�صية يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ض �ل�رشقية

�لفل�صطيني يف تقرير  2004/5/6 على حّق �ل�صعب  292/58 بتاريخ  و�أكد �لقر�ر رقم 

�صنة  منذ  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ض  يف  �لو�صع  و�أن  �أر�صه،  على  و�ل�صيادة  م�صريه 

.
103

1967، مبا فيها �لقد�ض �ل�رشقية، ما يز�ل و�صع �الحتالل �لع�صكري

ونوه �لقر�ر رقم 59/32 ل�صنة 2005 بخ�صو�ض �لقد�ض �إىل �أن �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية 

�الأحادية لتغيري هوية �لقد�ض و�الأماكن �ملقد�صة تعتب باطلة وغري �رشعية. كما �أن �إعالن 

ن�ّض  �إ�رش�ئيل” ح�صبما  لـ“دولة  موحدة  عا�صمة  هي  ب�صطريها  �لقد�ض  �أن  “�إ�رش�ئيل” 
 ،

104
�لقانون �الأ�صا�صي �ل�صادر عن �لكني�صت �صنة 1980 هو �أمر غري قانوين ومرفو�ض

60/70 فاأكد  �لقر�ر  �أما   .
105

2006 بامل�صمون نف�صه 60/41 ل�صنة  �لقر�ر رقم  وجاء ن�ّض 

قانوين،  غري  �ل�رشقية،  �لقد�ض  فيها  مبا  �لفل�صطينية،  �الأر�ض  يف  �لف�صل  جد�ر  �أن  على 

و�أ�رش�ره �الجتماعية و�القت�صادية تتعار�ض مع حقوق �الإن�صان وفقاً ملا جاء يف �تفاقية 

.
106

جنيف �لر�بعة

وجاء �لقر�ر رقم 61/26 ل�صنة 2007 ليوؤكد بطالن �إجر�ء�ت “�إ�رش�ئيل” كدولة �حتالل 

يف تغيري و�صعية مدينة �لقد�ض وهويتها، ويفند �الدعاء �الإ�رش�ئيلي باأن �لقد�ض �ملوحدة 

�الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  عن  �ل�صادر  �الأ�صا�صي  �لقانون  وفق  “�إ�رش�ئيل”  عا�صمة  هي 
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�لثقافية  �لفريدة  روحها  وحماية  �لقد�ض  م�صاألة  �أن  على  �لقر�ر  �أكد  كما   .1980 �صنة 

84/62 ل�صنة  �لقر�ر رقم  �أكد  ، وقد 
107

و�لدينية مكفول وم�صان يف قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة

2008 �أي�صاً على ذلك، مع �الإ�صارة �إىل بطالن �رشعية جد�ر �لف�صل يف �الأر�ض �لفل�صطينية 

.
108

مبا فيها �لقد�ض

2. تعليق على قرارات اجلمعية العامة:

�لدورة  �أعمال  �أدرج على جدول  �لذي  �لوحيد  �لبند  �لفل�صطينية هو  �لق�صية  كان بند 

�ال�صتثنائية �الأوىل للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �لتي عقدت يف ني�صان/ �أبريل 1947 بناء 

على طلب �لوفد �لبيطاين باعتباره ممثالً للدولة �ملنتدبة، ومبوجب ن�ّض �ملادة )10( من 

ميثاق �الأمم �ملتحدة، و��صتمر �إدر�ج هذ� �لبند مع �لق�صايا �لتي تفرعت عنه، ومنها ق�صية 

خم�ض  خالل  �لعامة  �جلمعية  �أعمال  جدول  يف  �لقد�ض  ملدينة  �لدويل  �لو�صع  �أو  �لقد�ض 

وخا�صة  �ملتحدة،  �الأمم  عليه  درجت  �لعرف  من  نوعاً  �أ�صبحت  حتى  متعاقبة،  دور�ت 

.
109

جمعيتها �لعامة

تاريخ  قر�ءة  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت  ��صتعر��ض  خالل  من  يكن 

�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية لالأماكن �لتاريخية و�الأثرية و�لدينية وم�صادرة �الأمالك �لثقافية 

مع  للتعامل  مرحلتني  هناك  �أن  مالحظة  وينبغي  �ملحتلة.  �لدولة  “�إ�رش�ئيل”  قبل  من 

ق�صية �لقد�ض، �الأوىل منذ �صنة 1948 وحتى 1967، �إذ كان �حلديث مركز�ً على ما قامت 

181 �لذي �عتب �لقد�ض  “�إ�رش�ئيل” من �عتد�ء�ت على �لنظام �لدويل و�مل�صا�ض بقر�ر  به 

كياناً دولياً غري خا�صع الأي قومية. فالقر�ر�ت قبل �صنة 1967 بهذ� �ملعنى كانت تخ�ض 

�جلزء �لذي مّت �حتالله من قبل “�إ�رش�ئيل”، و�أعني ما ي�صمى �ل�صطر �لغربي من �لقد�ض. 

�أما �ملرحلة �لثانية فت�صم قر�ر�ت �جلمعية �لعامة بعد 1967، �إذ كانت تخت�ض باالإجر�ء�ت 

1967، ومن هنا  “�إ�رش�ئيل” �صنة  �الإ�رش�ئيلية يف �جلزء �لغربي من �لقد�ض �لذي �حتلته 

كان هناك حَتّوٌل يف تعامل �جلمعية �لعامة مع ق�صية �لقد�ض.

ولقد �صكل �لقر�ر 181 ل�صنة 1947 �أ�صا�صاً لكل قر�ر�ت �جلمعية �لعامة �لتي �صدرت 

�ملدينة،  �الأ�صا�ض جاء من فكرة تدويل  للقد�ض يف  �لقانوين  �ملركز  باأن  بعده، كما يالحظ 

و�عتبارها كياناً دولياً منف�صالً. 

�ملتحدة  لالأمم  �لعامة  للجمعية  مطولة  قر�ر�ت  من  �لفقر�ت  هذه  باأن  يالحظ  كما 

قبل  من  �هتمام  هناك  يعد  مل   ،1993 �أو�صلو  وبعد  �أنه،  و�صيتبني  �لقد�ض.  بخ�صو�ض 
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�لتع�صفية  �الإجر�ء�ت  بخ�صو�ض  و�صوح  فيها  قر�ر�ت  باإ�صد�ر  �لعامة  �جلمعية 

�لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت  �أن  يالحظ  كما  �لقد�ض.  فيها  مبا  �ملحتلة  �الأر�ض  يف  �الإ�رش�ئيلية 

كان  �حلديث  �أن  �أي  �لقد�ض،  فيها  مبا  فل�صطني  يف  �ملحتلة  �الأر��صي  عن  تتحدث  ظلت 

خم�ص�صاً ومعتب�ً للقد�ض، الأن �ملدينة وفق قر�ر�ت �جلمعية �لعامة، ومنذ قر�ر �لتق�صيم، 

ما ز�لت كياناً منف�صالً مّت �حتالله بعدو�ن �إ�رش�ئيلي، وكانت �أو�صاف “�إ�رش�ئيل” يف هذه 

�لقر�ر�ت باأنها �صلطة �حتالل، يفرت�ض �أن تر�عي ما جاء يف �التفاقات �لدولية، خا�صة ما 

جاء يف �تفاقية الهاي 1907 و�تفاقية جنيف 1949.

ركزت قر�ر�ت �جلمعية �لعامة على م�صوؤولية �صلطات �الحتالل جتاه �ملو�قع و�الأماكن 

على  ركزت  كما  بها،  �مل�صا�ض  وعدم  عليها  �ملحافظة  يف  منها،  �لدينية  خا�صة  �لرت�ثية، 

لهم. ويالحظ  مكفوالً  �لديانات مبمار�صة �صعائرهم بو�صفه حّقاً طبيعياً  �ل�صماح الأهل 

�ملمتلكات  م�صادرة  ��صتنكرت  عندما  ذلك  من  �أبعد  ذهبت  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت  باأن 

�لثقافية، و�أد�نت �حلفريات �الإ�رش�ئيلية �لتي على ما يبدو مل يكن �لهدف منها �لبحث عن 

�الآثار، و�إمنا تخريب �ملعامل وهدمها مبا يوؤثر على �صالمة �ملوقع، ويهدد �أ�صالة �ملدينة 

وخ�صو�صيتها. كما ركزت �لقر�ر�ت على �أن �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية حاولت تغيري مركز 

�ملدينة وطابعها، و�أكرث من ذلك؛ فقد �عتبت �لقر�ر�ت �صّن “�إ�رش�ئيل” للقانون �الأ�صا�صي 

من خالل �لكني�صت على �أنه باطل والغ ٍ من حيث �الأ�صا�ض.

ومبا �أن �لقد�ض جزء من �الأر��صي �ملحتلة، فاإنه ي�رشي عليها كل �لقر�ر�ت �لتي طالبت 

ب�رشورة تطبيق �تفاقات جنيف على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة مبا فيها �لقد�ض، كذلك 

حّق  بخ�صو�ض  �لعامة  �جلمعية  �أ�صدرتها  �لتي  �لقر�ر�ت  من  للعديد  بالن�صبة  �الأمر  هو 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري.

3. قرارات جمل�س الأمن:

�لناحية  على  تركزت  و�لقد�ض  فل�صطني  ب�صاأن  �الأمن  جمل�ض  قر�ر�ت  باأن  يالحظ 

بالنو�حي  �ل�صلة  �أن بع�صها �خت�ض باحلديث عن بع�ض �جلو�نب ذ�ت  �ل�صيا�صية، غري 

�لثقافية.

فهناك، ومنذ فرتة مبكرة، �لقر�ر رقم 50 �ل�صادر بتاريخ 1948/5/29 حتت عنو�ن 

. لكن 
“�لدعوة �إىل حماية �الأماكن �ملقد�صة ووقف �لعمليات �لع�صكرية الأربعة �أ�صابيع”110

�إال بعد  �لقد�ض  �لرئي�صية ب�صاأن  �الأمن مل يتخذ قر�ر�ته  باأن جمل�ض  �لقول عموماً  يكن 
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�صنة 1967، �إذ ي�صري قر�ر جمل�ض �الأمن 252 �ملوؤرخ يف 1968/5/21 �إىل قر�ري �جلمعية 

 :
111

�لعامة 2253 و2254 وين�ّض يف �لفقر�ت �لثالثة �الأوىل من منطوقه على �أن جمل�ض �الأمن

ياأ�صف المتناع �إ�رش�ئيل عن �المتثال لقر�ري �جلمعية �لعامة �ملذكورين   .1

�أعاله. 

يعتب �أن جميع �لتد�بري و�الإجر�ء�ت �لت�رشيعية و�الإد�رية �لتي �تخذتها   .2

عليها،  �ملوجودة  و�ملمتلكات  �الأر��صي  ملكية  نزع  ذلك  يف  مبا  �إ�رش�ئيل، 

�أن  �لقانوين للقد�ض، باطلة والغية وال يكن  �إىل تغيري �ملركز  �لتي تنزع 

تغري ذلك �ملركز. 

�لتد�بري �لتي �تخذتها بالفعل،  �أن تلغي جميع  �إىل  �إ�رش�ئيل باإحلاح  يدعو   .3

و�أن متتنع فور�ً عن �لقيام باأي عمل �آخر من �صاأنه �أن يغري مركز �لقد�ض.

�لعبار�ت  مع  �الأمن  جمل�ض  قر�ر  باتفاق  �أعاله  ن�ّصها  �ملنقول  �الأوىل  �لفقرة  وتبني 

�ملنقول  �لثانية،  �لفقرة  2253 و2254 وت�صري  �لعامة  �لو�ردة يف قر�ري �جلمعية  �ملطلقة 

�تخذتها  �لتي  و�الإد�رية  �لت�رشيعية  و�الإجر�ء�ت  �لتد�بري  جميع  بطالن  �إىل  �أعاله  ن�ّصها 

�أنها تتخذ  �لثانية هي  �لفقرة  و�أبرز �صمات  �تخاذها.  �أي دون حتديد وقت  “�إ�رش�ئيل”، 
تغيريه  �إىل  ترمي  �لتي  �لرتتيبات  �أن  على  وتن�ّض  كقاعدة،  للقد�ض”  �لقانوين  “�ملركز 
باطلة والغية. و�ملركز �لقانوين �لوحيد �ملن�صو�ض عليه للقد�ض هو و�صفها باأنها كيان 

.
112

م�صتقل

فهذ� �لقر�ر دعا “�إ�رش�ئيل” �إىل �إلغاء جميع �إجر�ء�تها لتغيري و�صع �لقد�ض، مبا يف ذلك 

.
113

م�صادرة �الأر��صي و�الأمالك

�تخذ جمل�ض   1969/7/3 252، ويف  �لقر�ر  باأحكام  �اللتز�م  “�إ�رش�ئيل” عن  و�متنعت 

، �لذي ي�صري �إىل قر�ره 252 وقر�ري �جلمعية �لعامة 2253 و2254، 
�الأمن �لقر�ر 114267

وتن�ّض �لفقر�ت �خلم�صة �الأوىل من منطوقه على �أن �ملجل�ض:

يوؤكد من جديد قر�ره 252 ل�صنة 1968.  .1

�لعامة  �جلمعية  لقر�ر�ت  �عتبار  �أي  �إظهار  عن  �إ�رش�ئيل  المتناع  ياأ�صف   .2

وجمل�ض �الأمن �ملذكورة �أعاله.

ي�صجب باأ�صد �لعبار�ت جميع �لتد�بري �ملتخذة لتغيري مركز مدينة �لقد�ض.  .3

�الإ�رش�ئيلية  و�الإد�رية  �لت�رشيعية  و�الإجر�ء�ت  �لتد�بري  كل  �أن  يوؤكد   .4
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�لتي ترمي �إىل تغيري مركز مدينة �لقد�ض، مبا فيها نزع ملكية �الأر��صي 

و�ملمتلكات �ملوجودة عليها، باطلة والغية وال يكن �أن تغري ذلك �ملركز.

يطلب باإحلاح مرة �أخرى من �إ�رش�ئيل �أن تلغي فور�ً جميع ما �تخذته من   .5

تد�بري قد ترمي �إىل تغيري مركز �ملدينة، و�أن متتنع يف �مل�صتقبل عن �الإتيان 

باأية �أعمال يحتمل �أن يكون لها مثل هذ� �الأثر.

وتوؤكد �لفقرة �الأوىل �ملنقول ن�ّصها �أعاله من جديد �لقر�ر 252، �لذي يت�صمن قاعدة 

.
115

للقد�ض” �لذي هو �لكيان �مل�صتقل �لقانوين  “�ملركز 

�لعاملي  1969/9/15 ليبدي مالحظة �ملجل�ض للغ�صب  271 بتاريخ  �لقر�ر رقم  وجاء 

�لذي �صببه �إحر�ق �مل�صجد �الأق�صى، ودعوة “�إ�رش�ئيل” �إىل �إلغاء جميع �الإجر�ء�ت �لتي 

، وي�ض برت�ث �الإن�صانية. ولذلك، يقر�أ هذ� �العتد�ء على 
116

من �صاأنها تغيري و�صع �لقد�ض

هي  �الأمن  جمل�ض  �خت�صا�صات  �أهم  �أن  عرف  وقد  �لدوليني،  و�الأمن  لل�صالم  تهديد  �أنه 

.
117

حفظ �ل�صلم و�الأمن �لدوليني

�حرت�م  لعدم  �الأ�صف   1971/9/25 بتاريخ   298 رقم  قر�ره  يف  �الأمن  جمل�ض  و�أبدى   

. ففي هذ� 
118

لتغيري و�صع �لقد�ض باإجر�ء�تها  �ملتحدة �خلا�صة  �الأمم  “�إ�رش�ئيل” قر�ر�ت 
�لقر�ر بلورة �رشورة �للجوء �إىل فكرة �الإن�صانية مبا تعنيه من �أن تلك �ملقد�صات لي�صت 

�الأجيال  حل�صاب  �إد�رتها  وعن  عنها،  م�صوؤوالً  يعّد  جيل  كل  و�إمنا  بعينه،  جليل  مملوكة 

�ملقبلة. ولعل من �أهم �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية و�أخطرها هو �نتهاك حرمة �الأماكن �لدينية 

 .
119

�ملقد�صة

. وت�صري �لفقرة �الأوىل من 
و�تخذ جمل�ض �الأمن �لقر�ر رقم 298 بتاريخ 1201971/9/25

ديباجته �إىل قر�ري جمل�ض �الأمن 252 و267، كما ت�صري �إىل قر�ري �جلمعية �لعامة 2253 

بهدف  “�إ�رش�ئيل”  �تخذتها  �لتي  و�الإجر�ء�ت  بالتد�بري  تتعلق  باأنها  وت�صفها  و2254، 

“�إ�رش�ئيل” من �لقد�ض. وتن�ّض �لفقر�ت �الأربعة �الأوىل  تغيري مركز �لقطاع �لذي حتتله 

من منطوق �لقر�ر 298 على �أن جمل�ض �الأمن:

يوؤكد من جديد قر�ريه 252 �صنة 1968 و267 �صنة 1969. �أ. 

�الأمم  �تخذتها  �لتي  �ل�صابقة  �لقر�ر�ت  �حرت�م  عن  “�إ�رش�ئيل”  المتناع  ياأ�صف  ب. 

“�إ�رش�ئيل”، و�لتي ترمي  �ملتحدة فيما يتعلق بالتد�بري و�الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها 

�إىل تغيري مركز مدينة �لقد�ض. 
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�لتي  و�الإد�رية  �لت�رشيعية  �الإجر�ء�ت  جميع  �أن  �ملمكنة  �لعبار�ت  باأو�صح  يوؤكد  ج. 

�تخذتها “�إ�رش�ئيل”، لتغيري مركز مدينة �لقد�ض، مبا يف ذلك نزع ملكية �الأر��صي 

�لقطاع �ملحتل؛ الغية  �إىل �صم  �لذي يهدف  �ل�صكان، و�لت�رشيع  و�ملمتلكات، ونقل 

كلياً وال يكن �أن تغري ذلك �ملركز.

يطلب باإحلاح من “�إ�رش�ئيل” �أن تلغي جميع �لتد�بري و�الإجر�ء�ت �ل�صابقة، و�أن ال  د. 

تتخذ تد�بري جديدة يف �لقطاع �ملحتل من �لقد�ض قد ترمي �إىل تغيري مركز �ملدينة �أو 

تخل بحقوق �ل�صكان وم�صالح �ملجتمع �لدويل باإقامة �صالم عادل ود�ئم.

“�إ�رش�ئيل” �أن  �إن على  “مركز �ملدينة” بحيث  �أن �لقر�ر�ت تتحدث عن  وهكذ� يتبني 

ال تتخذ �أية �إجر�ء�ت من �صاأنها تغيري مركز �ملدينة، وعدم �تخاذ تد�بري جديدة يف �لقطاع 

�حتلته  �لذي  �لقد�ض  من  �لقطاع  �إىل  بو�صوح  ي�صري  �ملحتل  فالقطاع  �ملدينة،  من  �ملحتل 

. فهذ� 
�ملكثفة يف حزير�ن/ يونيو 1211967 �لع�صكرية �حلربية  �لعمليات  “�إ�رش�ئيل” عقب 

جميع  و�صجب  �إد�نة  على  تن�ّض  كانت  �لتي  �ل�صابقة  �لقر�ر�ت  عن  خمتلفاً  جاء  �لقر�ر 

�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي من �صاأنها �الإخالل مبركز �ملدينة، �أو مبا يوؤدي �إىل تغيري يف 

ذلك، �أي �الإبقاء على �لو�صع �لقانوين للمدينة ع�صية �صدور قر�ر �لتق�صيم وهو �لتدويل، 

ولكنه يوؤكد يف هذ� �لقر�ر على �أن �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية و�إد�نتها من قبل �الأمم �ملتحدة 

“�إ�رش�ئيل” يف  �لذي �حتلته  �لقطاع  �ملدينة، وهو  “�لقطاع �ملحتل” من  ت�رشي فقط على 

حرب 1967، وكاأن ما ح�صل ويح�صل يف �جلزء �ملحتل من �لقد�ض �صنة 1948، �أي �لقد�ض 

�لتي  �ل�صيادة  مقت�صيات  كل  عليه  متار�ض  لـ“�إ�رش�ئيل”  مكت�صباً  حّقاً  �أ�صبح  �لغربية، 

.
122

متار�صها �لدول على �إقليمها

وجاء �لقر�ر رقم 476 بتاريخ 1980/6/30 لين�ّض على �إعالن بطالن �الإجر�ء�ت �لتي 

“�إ�رش�ئيل” يف تغيري �ملعامل  “�إ�رش�ئيل” لتغيري طابع �لقد�ض، و�صجب ��صتمر�ر  �تخذتها 

.
123

�ملادية للقد�ض

 ون�ّض �لقر�ر رقم 478 بتاريخ 1980/8/20 على عدم �العرت�ف بـ“�لقانون �الأ�صا�صي” 

ب�صاأن �لقد�ض، ودعوة �لدول �إىل �صحب بعثاتها �لدبلوما�صية منها، ولوم “�إ�رش�ئيل” �أ�صد 

 .
124

�للوم مل�صادقتها على “�لقانون �الأ�صا�صي” يف �لكني�صت

�لعربية  �الأر��صي  “�حلالة يف  �لقلق من  1990/10/12 عن  672 بتاريخ  �لقر�ر  ون�ّض 

�ملحتلة و�الإعر�ب عن �جلزع الأعمال �لعنف يف �حلرم �ل�رشيف وغريه من �الأماكن �ملقد�صة 

.
يف �لقد�ض، ومقتل �أكرث من 20 فل�صطينياً وجرح 150 من �مل�صلني و�ملدنيني”125
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ون�ّض �لقر�ر رقم 1073 بتاريخ 1996/9/28 على دعوة “�إ�رش�ئيل” للوقف و�لرت�جع 

.
126

عن جميع �الأعمال �لتي �أدت �إىل تفاقم �لو�صع بعد فتح �لنفق يف مدينة �لقد�ض

ون�ّض �لقر�ر رقم 1322 بتاريخ 2000/10/7 على �صجب �لت�رشف �ال�صتفز�زي �لذي 

�لتي وقعت فيه بعد  �لعنف  2000/9/28، و�أعمال  �لقد�ض يف  �ل�رشيف يف  حدث يف �حلرم 

.
127

ذلك ويف غريه من �الأماكن �ملقد�صة

 ويالحظ باأن جميع �لق�صايا �ملتفرعة عن ق�صية فل�صطني بال ��صتثناء، وبالذ�ت ق�صية 

 ،1947 �صنة  من  �بتد�ء  بها،  �لدويل  �لنظام  و�إقر�ر  فيها،  �ملقد�صة  �الأماكن  وحفظ  �لقد�ض 

وجميع �صكاوى �حلكومات �لعربية �صد “�إ�رش�ئيل”، و�لتي نظر فيها جمل�ض �الأمن منذ 

درجت جميعها حتت بند “ق�صية فل�صطني”، يف �لوقت 
مُ
�صنة 1949 و�إىل �صنة 1966؛ قد �أ

نف�صه �لذي طوت به �جلمعية �لعامة هذ� �لبند منذ �صنة 1952.

 وعلى �لرغم من ��صتمر�ر جمل�ض �الأمن مبناق�صة بند “ق�صية فل�صطني” على جدول 

�أعماله حتت هذ� �لبند طو�ل هذه �لفرتة؛ فاإن هذ� �لبند بد�أ يختفي من جدول �أعمال �ملجل�ض 

بالذ�ت،  �لقد�ض  عنها،  �ملتفرعة  �لق�صايا  تناق�ض  بد�أت  حيث   1967 يونيو  حزير�ن/  منذ 

، وال يدل هذ� �الأمر على �لتخبط �لذي تعمل 
حتت عنو�ن “�لو�صع يف �ل�رشق �الأو�صط”128

فيه �الأمم �ملتحدة فح�صب، بل يدل داللة و��صحة على �أ�صابع �لتاآمر د�خل �ملنظمة، �لتي 

. وهكذ� 
129

تالحق ق�صية فل�صطني و�لقد�ض بالذ�ت، ولغاية و�حدة هي طم�ض هذه �لق�صية

طم�صت ق�صية �لقد�ض يف �جلمعية �لعامة يف وقت مبكر قبل �أن ت�صطب يف جمل�ض �الأمن، 

وزيادة على ذلك فقد �صدر قر�ر جمل�ض �الأمن �لتاريخي رقم 242 بتاريخ 1967/11/22 

حتت عنو�ن “�لو�صع يف �ل�رشق �الأو�صط” وما كانت �لغاية �إال �إبعاد �أي حديث عن �لقد�ض 

�أو حتى عن ق�صية فل�صطني، وكل ما ذكر ب�صاأن �لق�صية “�أن جمل�ض �الأمن يوؤكد �رشورة 

�أن ق�صية  �أعاله( وهذ� معناه  �لقر�ر  �لالجئني” )ر�جع هذ�  لق�صية  ت�صوية عادلة  �إيجاد 

فل�صطني و�لقد�ض �ختزلت يف �إطار �الأمم �ملتحدة بو�صفها ق�صية لالجئني، بحيث �إن هذ� 

�لقر�ر ر�صخ �ملنحى �لذي �صارت فيه �الأمم �ملتحدة و�ت�صح بخلو جدول �أعمال �جلمعية 

فل�صطني  ق�صية  تغييب  ور�صخ   ،1952 �صنة  منذ  وفل�صطني  �لقد�ض  ق�صية  من  �لعامة 

و�لقد�ض من جدول �أعمال جمل�ض �الأمن منذ �صنة 1967.
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4. قرارات اليون�شكو:

و�لثقافة(  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  )�الأمم  �ليون�صكو  ملنظمة  �لتاأ�صي�صي  �مليثاق  يف  جاء 

�أن �ملنظمة تهدف �إىل �الإ�صهام يف �صون �ل�صلم و�الأمن بالعمل، عن طريق �لرتبية و�لعلم 

على  �أخذت  �ملنظمة  فاإن  �لغاية  ولهذه  �الأمم...  بني  �لتعاون  عرى  توثيق  على  و�لثقافة 

و�الت�صال،  �لرتبية  بتن�صيط  �الأمم  بني  و�لتفاهم  �لتعارف  تعزيز  �أجل  من  �لعمل  عاتقها 

 .
130

�لعاملي �لرت�ث  وحماية  �صون  على  بال�صهر  �صيّما  وال  و�نت�صارها،  �ملعرفة  وحفظ 

 ،
131

ولذلك، ينتظر من �ملنظمة �أن تكون ذ�ت ر�صالة �أخالقية حيادية وبعيدة عن �لت�صيي�ض

منظمة  يف  باالأولوية  للقد�ض  و�لدينية  �لثقافية  �لروحية  �الأهمية  حتظى  �أن  �ملتوقع  ومن 

.
132

�ليون�صكو، باعتبارها معنية بالرت�ث �لثقايف و�الإن�صاين �لعاملي

ومنظمة  �لقد�ض،  ملدينة  �لثقايف  �لرت�ث  عن  تعبري�ً  �الأكرث  هي  �ليون�صكو  وقر�ر�ت 

هيئة  �أهم  يعّد  �لعام”،  “�ملوؤمتر  ي�صمى  عامني  كل  مهم  �جتماع  لديها  عادة  �ليون�صكو 

 ،
133

ت�صلكه �لذي  �لعام  و�لنهج  �ملنظمة  �صيا�صة  خطوط  ير�صد  الأنه  �لدولية،  �ملنظمة  يف 

وي�صدر عنه قر�ر�ت مهمة، وعادة ت�صمل �لرت�ث �لثقايف ملدينة �لقد�ض، ويكن تلخي�ض 

�لقر�ر�ت على �لنحو �لتايل:

، و�لقر�ر 15م/3.342 ل�صنة 1968 
ن�ّض �لقر�ر�ن رقم 7.91 بتاريخ 1341956/11/30

 .
135

على �لتو�صية بحماية �ملمتلكات �لثقافية يف حالة �لنز�ع �مل�صلح

وجاء يف �لقر�ر 15م/3.343 ل�صنة 1968 ن�ّض على “دعوة �إ�رش�ئيل �إىل �ملحافظة على 

.
�ملمتلكات �لثقافية خ�صو�صاً يف �لقد�ض �لقدية”136

�إ�رش�ئيل  “دعوة  على   1972 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  بتاريخ  17م/3.422  وقر�ر   

 .
ب�صورة م�صتعجلة �إىل �لكّف عن تغيري معامل �لقد�ض وعن �حلفريات �الأثرية”137

وقد جاء هذ� �لقر�ر بناء على قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف قر�رها رقم 2253 

بتاريخ متوز/ يوليو 1967، وهناك �لقر�ر رقم 18م/3.427 بتاريخ 1974/11/20 و�لذي 

�ملوؤمتر  قر�ر�ت  وتنفيذ  �ليون�صكو،  الأهد�ف  �ملناق�ض  ملوقفها  �إ�رش�ئيل  “�إد�نة  على  ن�ّض 

.
�لعام و�ملجل�ض �لتنفيذي ب�صاأن حماية �ملمتلكات �لثقافية يف �لقد�ض”138

 وقر�ر رقم 19م/4.129 ل�صنة 1976 �لذي ن�ّض على “توجيه ند�ء ر�صمي الإ�رش�ئيل 

 .
باالمتناع فور�ً عن �حلفائر �الأثرية و�لتد�بري �لتي تغري طابع مدينة �لقد�ض”139
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وقر�ر رقم 20م/14.1 بتاريخ 1978/11/27 و�لذي ن�ّض على “دعوة �ملدير �لعام �إىل 

�تخاذ جميع �لتد�بري �لالزمة لتطبيق �لقر�رين 18م/13.1 و19م/15.1 ب�صاأن �ملوؤ�ص�صات 

.
�لتعليمية و�لثقافية يف �الأر��صي �لعربية �ملحتلة”140

�لقد�ض  معامل  لتغيري  �إ�رش�ئيل  “�إد�نة  على   1978/11/28 بتاريخ  20م/7.6  وقر�ر   

.
�لتاريخية و�لثقافية وتهويدها”141

وجاء �لقر�ر 21م/4.14 بتاريخ 1980/10/27 لين�ّض على “�الإعر�ب عن �لقلق ب�صاأن 

�لتغيري�ت يف طابع �لقد�ض �لثقايف و�لديني ودعوة �لدول �الأع�صاء �إىل رف�ض �أي �عرت�ف 

.
بالتغيري�ت �لتي تدخلها �إ�رش�ئيل على طابع �لقد�ض وو�صعها”142

و�لقر�ر 22م/11.8 ل�صنة 1983 �لذي ن�ّض “على دعوة �لدول �إىل �تخاذ جميع �لتد�بري 

الإنهاء �إجر�ء�ت �إ�رش�ئيل بتهويد �لقد�ض، وي�صكر جلنة �لرت�ث �لعاملي على �إدر�ج مدينة 

.
�لقد�ض �لقدية و�أ�صو�رها يف قائمة �لرت�ث �لعاملي �ملعر�ض للخطر”143

�لثقايف  �لرت�ث  �صون  على  ن�ّض  �لذي   1983/11/25 بتاريخ  22م/11.16  و�لقر�ر 

.
144

و�لذ�تية �لثقافية لل�صعب �لفل�صطيني

وقر�ر 23م/11.3 ل�صنة 1985 �لذي “لفت �نتباه �لدول �الأع�صاء �إىل حالة �لتدهور �لتي 

مت�ض جزء�ً كبري�ً من �لرت�ث �الإ�صالمي، ويحث �لدول �الأع�صاء على م�صاندة جهود هيئة 

�الأوقاف بامل�صاهمة طوعاً يف متويل �أعمال �ل�صون يف مدينة �لقد�ض و��صتنكار �العتد�ء�ت 

.
على �الأماكن �الإ�صالمية �ملقد�صة يف �لقد�ض”145

و�لقر�ر 23م/11.6 بتاريخ 1985/11/8 �لذي ن�ّض على �صون �لرت�ث �لثقايف و�لذ�تية 

 .
146

�لثقافية لل�صعب �لفل�صطيني

وقر�ر 24م/11.6 ل�صنة 1987 �لذي ن�ّض على دعوة �ملدير �لعام �إىل مو��صلة �صمان 

د�مت  ما  للقد�ض،  �لثقايف  �لرت�ث  ب�صون  �ملتعلقة  �ليون�صكو  لقر�ر�ت  �ل�صارم  �لتطبيق 

 .
147

�ملدينة حتت �الحتالل، و�صجب �العتد�ء�ت على �الأماكن �الإ�صالمية �ملقد�صة يف �لقد�ض

وقر�ر رقم 25م/3.6 ل�صنة 1989 و�لذي ن�ّض على:

�لثقايف  �لرت�ث  منها  يعاين  �لتي  و�لتغيري  و�لتدمري  �العتد�ء  �أعمال  �عتبار 

للقد�ض �إ�صاءة �إىل �لذ�كرة �جلماعية لل�صعوب، ودعوة �ملدير �لعام �إىل تكليف 

بالقد�ض  و�لديني  �لثقايف  �لرت�ث  حالة  عن  تقرير  تقدمي  �ل�صخ�صي  ممثله 
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�لثقافية  للمو�قع  �الإ�رش�ئيلية  �لتغيري�ت  �صجب  �إىل  ودعا  جمموعة،  يف 

 .
148

و�لتاريخية يف �لقد�ض، و�لدعوة �إىل تقدمي �لدعم �ملايل لالأوقاف

وقر�ر رقم 26م/3.12 بتاريخ 1991/11/6 و�لذي ن�ّض على “دعوة �صلطات �الأوقاف 

�الإ�صالمية يف �لقد�ض �إىل ت�صكيل جمل�ض موؤلف من �صخ�صيات عاملية م�صهود لها بالكفاءة 

على �ل�صعيد �لدويل لتقدمي �مل�صورة فيما يتعلق باأعمال �حلفريات، و�صجب �لتغيري�ت يف 

.
�لقد�ض وال �صيّما تلك �لتي تهدد �الأبنية �لتاريخة و�لدينية”149

جامعية  در��صة  “�إعد�د  على  ن�ّض  و�لذي   1993/11/13 بتاريخ  27م/3.8  وقر�ر 

للتخ�ص�صات عن م�رشوع حل�رش �ملمتلكات �لثقافية وترميمها يف مدينة �لقد�ض، و�حلفاظ 

�لدورة جاءت  �أن هذه  . و�الأهم 
�ملفاو�صات �جلارية”150 �نتظار  �ل�صكاين يف  على طابعها 

بقر�ر�ت �أهم على �صعيد تاأكيد دور �ليون�صكو بعد �نطالقة عملية �ل�صالم و�ملفاو�صات، 

خالل  من  �لقد�ض،  ملدينة  و�لتاريخي  �حل�صاري  �لرت�ث  على  �حلفاظ  جمال  يف  خا�صة 

مو��صلة �جلهود لتطبيق قر�ر�ت �ليون�صكو �خلا�صة بالقد�ض، و�حرت�م �مليثاق �لتاأ�صي�صي 

 .
للمنظمة، و�تفاقية حماية �لرت�ث �لطبيعي و�لثقايف �صنة 1511972

وت�صمن �لقر�ر رقم 28م/3.14 بتاريخ 1995/11/15 ما ي�صري �إىل عمليات �لتنقيب يف 

�ملنطقة �ملجاورة للحرم �ل�رشيف، و�لتغيري�ت �لتاريخية و�ملعمارية حلرم �ملدينة �لقدية، 

.
152

ودعوة �ملدير �لعام �إىل �إعد�د خطة �صاملة الإنقاذ �ملمتلكات �لثقافية يف مدينة �لقد�ض

، و�لقر�ر رقم 30م/28 بتاريخ 
وت�صمن �لقر�ر رقم 29م/22 بتاريخ 1531997/11/12

، و�لقر�ر رقم 32م/39 بتاريخ 2003/10/17 �لتذكري بقر�ر�ت �ليون�صكو 
1541999/11/16

.
155

�ل�صابقة ب�صاأن �صون �لرت�ث �لثقايف ملدينة �لقد�ض �ل�رشقية

وت�صمن �لقر�ر رقم 31م/31 بتاريخ 2001/11/2 �صكر �ملدير �لعام ملنظمة �ليون�صكو 

.
156

على �جلهود �لتي يبذلها ل�صون �ملمتلكات �لثقافية و�لتاريخية ملدينة �لقد�ض �لقدية

2005 تذكري بقر�ر�ت �صابقة تتعلق بت�صجيل �لقد�ض على  33 ل�صنة  وجاء يف �لدورة 

الئحة �لرت�ث �لعاملي �ملهدد باخلطر، و�إجر�ء�ت �صون تر�ثها وقيمتها �لثقافية �ال�صتثنائية، 

وكل �جلهود �لر�مية �إىل �ملحافظة على تر�ثها، وي�صري �إىل �لعقبات �لتي حتول دون �صون 

تر�ثها جر�ء �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، كما دعا �إىل تكثيف �جلهود �لر�مية �إىل �إن�صاء مركز 

، وقد 
157

�ل�رشيف �لقد�صي  �الأ�رشفية باحلرم  �ملدر�صة  �الإ�صالمية يف  ل�صون �ملخطوطات 

.
158

�أكدت �لدورة 34 للموؤمتر �لعام ل�صنة 2007 ذلك مرة �أخرى
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5. قرارات املجل�س التنفيذي لليون�شكو:

�أن هناك قر�ر�ت يتخذها �ملوؤمتر  �إىل  �الإ�صارة  �ليون�صكو ال بّد من  وعند �حلديث عن 

�لعام �لذي يعقد مرة كل �صنتني، وهناك جل�صة �ملجل�ض �لتنفيذي وهو مبثابة جمل�ض �إد�رة 

، وتعقد له ثالث دور�ت �صنوياً يف حال �نعقاد �ملوؤمتر �لعام، ودورتان يف حال 
159

للمنظمة

�لقد�ض،  ب�صاأن  �لتنفيذي قر�ر�ت مهمة  �ملجل�ض  ، وي�صدر عن 
160

عدم وجود موؤمتر عام

منها:

�لقر�ر رقم 82 م ت/4.4.2 ل�صنة 1969 �لذي ت�صمن �لطلب من �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية 

.
161

�ملحتلة �ملحافظة على �الأمالك �لثقافية

وت�صمن �لقر�ر رقم 83 م ت/4.3.1 ل�صنة 1970 �الإعر�ب عن �لقلق �ل�صديد النتهاكات 

 .
162

باملحافظة على �ملمتلكات �لثقافية يف حالة �لنز�ع �مل�صلح �ملتعلق  “�إ�رش�ئيل” للميثاق 
.

163
وت�صمن �لقر�ر رقم 83 م ت/4.3.1.1 ل�صنة 1970 �إد�نة حريق �مل�صجد �الأق�صى

وت�صمن �لقر�ر رقم 88 م ت/4.3.1 ل�صنة 1971 دعوة “�إ�رش�ئيل” �إىل �ملحافظة على 

 .
164

�ملمتلكات �لثقافية، خ�صو�صاً �الأماكن �لدينية �الإ�صالمية و�مل�صيحية يف �لقد�ض �لقدية

وهذ� معناه �أن “�إ�رش�ئيل” تنتهك �ملقد�صات �مل�صيحية �أي�صاً، فقد جرت �لعادة يف �لقر�ر�ت 

�أو  �ل�رشيف  للحرم  تخ�صي�ض  يتّم  و�أحياناً  �الإ�صالمية،  �ملقد�صات  �إىل  �الإ�صارة  تتّم  �أن 

�ملقد�صات  “�إ�رش�ئيل” تنتهك  �أن  �لقر�ر فيوؤ�رش بو�صوح على  �أما هذ�  �الأق�صى،  �مل�صجد 

�مل�صيحية �أي�صاً.

على  �الأ�صف   1972 يونيو  حزير�ن/  بتاريخ  ت/4.4.1  م   89 رقم  �لقر�ر  يف  وجاء 

.
165

��صتمر�ر �حلفريات �الأثرية �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ض

و�أو�صى �لقر�ر رقم 90 م ت/4.3.1 بتاريخ ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1972 رفع م�صكلة 

.
166

�حلفريات �الأثرية �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ض �إىل �ملوؤمتر �لعام

حترتم  “�إ�رش�ئيل” �أن  من  �لطلب   1973 ل�صنة  ت/4.5.1  م   92 رقم  �لقر�ر  و�أو�صى 

.
167

بدقة معامل �لقد�ض �لتاريخية

وت�صمن �لقر�ر 94 م ت/4.4.1 بتاريخ 1974/6/24 �إد�نة “�إ�رش�ئيل” خلرقها �مل�صتمر 

.
168

لقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة و�ليون�صكو ب�صاأن مدينة �لقد�ض
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ملنظمة  �لعام  �ملدير  دعوة  ت�صمن  و�لذي   1979 ل�صنة  ت/4.5.7  م   107 رقم  قر�ر 

 .
169

�ليون�صكو �إىل مو��صلة جهوده ملنع “�إ�رش�ئيل” من تغيري و�صع مدينة �لقد�ض

 ون�ّض �لقر�ر رقم 113 م ت/19 بتاريخ 1981/9/15 �إىل 1981/10/7 �لدعوة �إىل �صيانة 

.
170

�ملمتلكات �لثقافية يف مدينة �لقد�ض

تنفيذ  �ملتكرر  “�إ�رش�ئيل” لرف�صها   1982 ل�صنة  ت/5.4.2  م   114 رقم  �لقر�ر  و�أد�ن 

.
171

قر�ر�ت �ليون�صكو �ملعنية بالقد�ض

ل�صنة  120 م ت/5.3.1  ، ورقم 
1721983 ل�صنة  116 م ت/5.4.1  �لقر�ر�ن رقم  ون�ّض 

�لثقايف  بالطابع  �ل�رشر  تلحق  �لتي  �ل�صم  ل�صيا�صات  “�إ�رش�ئيل”  �إد�نة  على   ،
1731984

و�لديني ملدينة �لقد�ض.

تنفيذ  “�إ�رش�ئيل”  من  �لطلب  على   1985 ل�صنة  ت/5.4.1  م   121 رقم  �لقر�ر  ون�ّض 

.
174

تو�صيات �ملجل�ض �لتنفيذي لليون�صكو �خلا�صة بالقد�ض

و��صتنكر �لقر�ر�ن رقم 125 م ت/5.4.1 ل�صنة 1986، و�لقر�ر رقم 127 م ت/5.4.1 

.
176

 �العتد�ء�ت على �الأماكن �الإ�صالمية �ملقد�صة يف �لقد�ض
بتاريخ 1751987/10/15

�لذي ت�صمن �صجب   1988/11/8 بتاريخ  ت/5.4.1  130 م  �لقر�ر رقم  هناك  و�أي�صاً 

�إىل  �لعام  �ملدير  ودعوة  �ملحتلة،  �لقدية  �لقد�ض  مدينة  يف  وقعت  �لتي  �الأخرية  �حلو�دث 

.
177

�إيفاد ممثلني لو�صع تقرير ب�صاأن �صون �ملو�قع �لتاريخية هناك

�إجر�ء�ت  �صجب  �لذي   1989/6/21 بتاريخ  ت/5.4.1  م   131 رقم  �لقر�ر  وكذلك 

.
178

يف مدينة �لقد�ض �لقدية �لثقايف  �لرت�ث  “�إ�رش�ئيل” لتغيري 

و�صجب �لقر�ر رقم 135 م ت/5.3.1 بتاريخ 1990/10/25 �لتغيري�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

.
179

�لرت�ث �لثقايف للقد�ض ويف �ملدينة �لقدية

و�صجب �لقر�ر رقم 140 م ت/5.5.1 بتاريخ 1992/10/29 �لتغيري�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

.
180

�لقد�ض، و�لدعوة �إىل تقدمي �لدعم �ملايل ل�صون �ملو�قع �الأثرية �الإ�صالمية

“�إ�رش�ئيل”  دعا  �لذي   1993/10/22 بتاريخ  ت/5.5.1  م   142 رقم  �لقر�ر  وهناك 

�حلرم  حتت  �لنفق  حفر  ب�صبب  �الإ�صالمية  �الآثار  �أ�صابت  �لتي  �الأ�رش�ر  �إ�صالح  �إىل 

.
181

�ل�رشيف
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وهناك �لقر�ر رقم 145 م ت/5.5.1 بتاريخ 1994/11/4 �لذي دعا �ملدير �لعام ملنظمة 

طابعها  على  و�حلفاظ  للقد�ض،  و�لتاريخي  و�لثقايف  �لديني  �لرت�ث  �صون  �إىل  �ليون�صكو 

.
182

�ل�صكاين

ونوه �لقر�ر رقم 147 م ت/3.6.1 بتاريخ 1995/10/20 �إىل قر�ر�ت �صابقة لليون�صكو 

�لتنقيب  �إىل عمليات  متعلقة بالرت�ث �لديني و�لثقايف و�لتاريخي ملدينة �لقد�ض، و�النتباه 

.
183

�جلديدة يف �ملنطقة �ملجاورة للحرم �ل�رشيف

بفتح  “�إ�رش�ئيل”  قيام   1996/10/31 بتاريخ  ت/3.4.3  م   150 رقم  �لقر�ر  و�صجب 

. ويعّد هذ� �لقر�ر مهماً الأنه يت�صل 
184

نفق يتد مبحاذ�ة �حلائط �لغربي للحرم �ل�رشيف

.
185

بتغيري �لطابع �لديني �أو �لثقايف �أو �لتاريخي �أو �ل�صكاين للمدينة �أو يخل بتو�زن �ملوقع

وهناك �لقر�ر رقم 152 م ت/3.3.1 بتاريخ 1997/6/4 ب�صاأن قر�ر�ت �صابقة لليون�صكو 

.
186

متعلقة ب�صون �لرت�ث �لديني و�لثقايف و�لتاريخي ملدينة �لقد�ض

�لعام  �ملوؤمتر  تو�صية   1997/10/17 بتاريخ  ت/3.7.1  م   152 رقم  �لقر�ر  وتبنى 

باعتماد م�رشوع قر�ر يذكر بقر�ر�ت �ليون�صكو �ل�صابقة، �ملتعلقة ب�صون �لرت�ث �لثقايف 

ملدينة �لقد�ض �ل�رشقية، ودعوة �ملدير �لعام �إىل تنفيذ �أعمال ترميم قبة �ل�صخرة بالتعاون 

.
187

مع د�ئرة �أوقاف �لقد�ض

ب�صاأن   1998 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  بتاريخ  ت/3.5.1  م   155 رقم  �لقر�ر  وهناك 

و�لتاريخي  و�لثقايف  �لديني  �لرت�ث  ب�صون  متعلقة  لليون�صكو،  �صابقة  قر�ر�ت  تنفيذ 

ملدينة �لقد�ض، ودعوة �ملدير �لعام �إىل �تخاذ �لتد�بري �لالزمة ل�صون معامل �لقد�ض �لقدية 

.
188

و�صماتها وممتلكاتها �لثقافية

ونوه �لقر�ر رقم 156 م ت/3.5.1 بتاريخ حزير�ن/ يونيو 1999 ب�صاأن تنفيذ قر�ر�ت 

.
189

�صابقة لليون�صكو، متعلقة ب�صون �لرت�ث �لديني و�لثقايف و�لتاريخي ملدينة �لقد�ض

ونوه �لقر�ر رقم 159 م ت/3.4.1 بتاريخ �أيار/ مايو 2000 ب�صاأن تنفيذ قر�ر �صابق 

.
190

لليون�صكو متعلق ب�صون �لرت�ث �لثقايف ملدينة �لقد�ض

، ورقم 
و�صجب �لقر�ر�ن رقم 160 م ت/3.5.1 بتاريخ ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1912000

161 م ت/3.4.2 بتاريخ حزير�ن/ يونيو 2001، �ال�صتعمال �ملفرط للقوة و�أعمال �لعنف 

�لتي بد�أت منذ 2000/9/28 يف �صاحة �حلرم �ل�رشيف، وجّدد �لطلب من “�إ�رش�ئيل” تنفيذ 

.
192

قر�ر�ت �ليون�صكو بخ�صو�ض �لقد�ض
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�إىل قر�ر�ت   2001 �أكتوبر  �الأول/  بتاريخ ت�رشين  162 م ت/3.5.3  �لقر�ر رقم  ونوه 

�لتي يبذلها ل�صون  �لعام على �جلهود  �ملدير  بالقد�ض، و�صكر  لليون�صكو متعلقة  �صابقة 

.
193

�ملمتلكات �لثقافية و�لتاريخية ملدينة �لقد�ض �لقدية

ون�ّض �لقر�ر رقم 164 م ت/3.5.3 بتاريخ �أيار/ مايو 2002 على �لطلب من �ملدير �لعام 

.
194

لليون�صكو �أن يو��صل جهوده من �أجل تنفيذ جميع �لقر�ر�ت �ل�صابقة �ملتعلقة بالقد�ض

وجاء �لقر�ر رقم 165 م ت/3.5.1 بتاريخ ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2002 ب�صاأن تنفيذ 

على  �ليون�صكو  ملنظمة  �لعام  �ملدير  و�صكر  بالقد�ض،  متعلقة  لليون�صكو،  �صابقة  قر�ر�ت 

.
195

�جلهود �لتي يبذلها ل�صون �ملمتلكات �لثقافية و�لتاريخية ملدينة �لقد�ض �لقدية

ونوه �لقر�ر رقم 166 م ت/3.4.1 بتاريخ ني�صان/ �أبريل 2003 ب�صاأن قر�ر�ت �صابقة 

للمنظمة  �لعام  �ملدير  مبادرة  ودعم  �لقدية،  �لقد�ض  مدينة  ب�صون  متعلقة  لليون�صكو، 

.
196

�ملتعلقة باإعد�د خطة عمل �صاملة ل�صون �ملدينة

ب�صاأن   2003 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  بتاريخ  ت/3.6.1  م   167 رقم  �لقر�ر  ون�ّض 

�ملدير  مبادرة  ودعم  �لقدية،  �لقد�ض  مدينة  ب�صون  متعلقة  لليون�صكو،  �صابقة  قر�ر�ت 

.
197

�لعام �ملتعلقة باإعد�د خطة عمل �صاملة ل�صون �ملدينة

و�لقر�ر رقم   ،
1982004 �أبريل  ني�صان/  بتاريخ  ت/3.7.1  169 م  �لقر�ر�ن رقم  وجاء 

�صابقة  قر�ر�ت  تنفيذ  ب�صاأن   ،2004 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  بتاريخ  ت/3.6.1  م   170

.
199

لليون�صكو متعلقة ب�صون مدينة �لقد�ض �لقدية

يالحظ باأن قر�ر�ت �ملجل�ض �لتنفيذي �تخذت من �التفاقيات �لدولية مرجعاً لقر�ر�تها، 

خا�صة �أحكام �تفاقية وبروتوكول الهاي ل�صنة 1954 ب�صاأن حماية �ملمتلكات �لثقافية يف 

حالة وقوع نز�ع م�صلح، وباالأحكام ذ�ت �ل�صلة من �تفاقية جنيف 1949، لكن �الأهم �أن 

�إليها مرجعيات �أخرى بعد �ل�صبعينيات، �أهمها؛ �تفاقية حماية  مرجعية قر�ر�ته �أ�صيف 

�ملرجعية  ولعل   .1972 �صنة  �ليون�صكو  �أ�صدرتها  �لتي  و�لطبيعي  �لثقايف  �لعاملي  �لرت�ث 

�الأهم يف مطلع �لثمانينيات هي �أن تر�ث �لبلدة �لقدية يف �لقد�ض �أ�صبح مدرجاً وم�صجالً 

1981، ويف قائمة �لرت�ث �لعاملي �ملهدد باخلطر منذ  على الئحة �لرت�ث �لعاملي منذ �صنة 

�صنة 1982؛ مبعنى �أن مرجعية قر�ر�ت �ليون�صكو ب�صورة عامة �أ�صبحت �أكرث غنى فيما 

يخ�ض تر�ث مدينة �لقد�ض �لثقايف. كما يالحظ على قر�ر�ت �ملجل�ض �لتنفيذي باأن �لعديد 
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منها جاء ليذكر �ملنظمة �لدولية باأهمية تنفيذ قر�ر�ت �صابقة لها، مبا يوؤ�رش على �أمرين؛ 

�الأول: �أهمية �لقر�ر�ت �ل�صابقة لليون�صكو بو�صفها مرجعية �أ�صا�صية وثابتة وم�صتمرة. 

�لثاين: �أن “�إ�رش�ئيل” مل تكن لتمتثل لقر�ر�ت �ليون�صكو ب�صاأن �ملحافظة على تر�ث �ملدينة 

�لقدية.

وجاء قر�ر �ملجل�ض �لتنفيذي رقم 171 م ت/64 ل�صنة 2005 ليذكر بقر�ر�ت ت�صجيل 

وقيمتها  تر�ثها  �صون  و�إجر�ء�ت  باخلطر،  �ملهدد  �لعاملي  �لرت�ث  الئحة  على  �لقد�ض 

�لثقافية �ال�صتثنائية، وي�صري �إىل �لعقبات �لتي حتول دون �صون تر�ثها جر�ء �الإجر�ء�ت 

�ملخطوطات  ل�صون  مركز  �إن�صاء  �إىل  �لر�مية  �جلهود  تكثيف  �إىل  دعا  كما  �الإ�رش�ئيلية. 

�لقر�ر  كد  �أ وقد   ،
200

�ل�رشيف �لقد�صي  باحلرم  �الأ�رشفية  �ملدر�صة  يف  �الإ�صالمية 

.
201ً

172 م ت/19 ل�صنة 2005 على ذلك �أي�صا

وجاء قر�ر رقم 174 م ت/14 و174 م ت/48 ل�صنة 2006 ليوؤكد ما جاء يف �لقر�رين 

 .
202

�ل�صابقني مع �الإ�صارة �إىل �لتقدم �ملحرز يف �صون مركز �ملخطوطات باملدر�صة �الأ�رشفية

و�أ�صار كذلك �لقر�ر رقم 15/175 ل�صنة 2006 �إىل �أهمية �ملحافظة على تر�ث مدينة �لقد�ض، 

على  �لعام  �ملدير  و�صكر  �ملدينة،  طابع  من  تنال  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  و��صتنكار 

�لقر�ر�ن  جاء  وكذلك   ،
203

�الأ�رشفية باملدر�صة  �ملخطوطات  ملركز  بالن�صبة  جهوده 

175 م ت/14 ورقم 176 م ت/20 ل�صنة 2007 بامل�صمون نف�صه. رقم 

�أما �لقر�ر رقم 177 م ت/20 جاء ليوؤكد على ما جاء بالقر�ر�ت �ل�صابقة، مع �الإ�صارة 

�إىل �أهمية �أن ال تتخذ “�إ�رش�ئيل” �أي �إجر�ء �أحادي بالن�صبة لت�صميم طريق باب �ملغاربة �إال 

.
204

بالتن�صيق مع �الأطر�ف �ملعنية، و�أن تقت�رش على عملية �لتدعيم و�لتثبيت فقط

مع  �ل�صابقة،  بالقر�ر�ت  يذكر  ما   2008 ل�صنة  ت/59  م   179 رقم  �لقر�ر  يف  وجاء 

�الإ�صارة �إىل �صكر موؤ�ص�صة ليفنت�ض Leventis Foundation على �إ�صهاماتها �ل�صخية يف 

ترميم كني�صة يوحنا �ملعمد�ن للروم �الأرثوذك�ض. كما �أكد على �أهمية �لتن�صيق و�للقاء�ت 

.
205

بني �الأطر�ف �ملعنية بت�صميم طريق باب �ملغاربة

وجاء يف �لقر�ر رقم 181 م ت/10 ل�صنة 2009 ليوؤكد حالة �صون �لرت�ث �لثقايف ملدينة 

�ملحافظة  �لتي حتول دون  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  �لقلق جمدد�ً من  �لقد�ض، ويعرب عن 

.
206

على تر�ث �ملدينة �لثقايف و�لطبيعي
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ثالثًا: الرتاث الثقايف ملدينة القد�س يف جلنة الرتاث 

العاملي يف اليون�شكو:

على  �عتماد�ً  مرحلتني؛  على  �لعاملي  �لرت�ث  الئحة  على  وتر�ثها  �لقد�ض  ت�صجيل  مّت 

و�لطبيعي،  �لثقايف  �لعاملي  �لرت�ث  حلماية  �ليون�صكو  �أطلقتها  �لتي   1972 �صنة  �تفاقية 

فاإنه ي�صمح للدول �مل�صادقة على �التفاقية تقدمي ملفات لرت�صيحات ملو�قع تر�ثية ثقافية 

�أن هذه �ملو�قع لها  �إدر�جها على ما ي�صمى الئحة �لرت�ث �لعاملي، باعتبار  وطبيعية ليتّم 

فر�دة وخ�صو�صية تاريخية ملجتمع ما، فهي بهذ� �ملعنى ت�صبح عاملية �ل�صمة. ومن هنا، 

قدمت �ململكة �الأردنية �لها�صمية ملفاً كامالً م�صور�ً عن �لقد�ض )�لبلدة �لقدية باأ�صو�رها 

باللغات �لعربية و�الإجنليزية و�لفرن�صية( �إىل �ليون�صكو بتاريخ 1980/12/16، وقد بذلت 

�أثمرت عن ت�صجيل تر�ث �ملدينة على الئحة  �الأردن يف حينها جهود�ً دبلوما�صية مكثفة 

بذلك  �لعاملي قر�ر�ً  �لرت�ث  �تخذت جلنة  1981، حيث  �أيار/ مايو  �لعاملي يف �صهر  �لرت�ث 

مبو�فقة ثلثي �الأ�صو�ت.

وجر�ء �ملخاطر �لتي تهدد تر�ث مدينة �لقد�ض ب�صبب �الحتالل، قدمت �ململكة �الأردنية 

�إدر�ج تر�ث �لقد�ض على الئحة �لرت�ث �لعاملي �ملهدد باخلطر،  �آخر يطلب  �لها�صمية ملفاً 

وو�فقت جلنة �لرت�ث �لعاملي على �ملطلب �الأردين، مبوجب قر�ر ثلثي �أع�صاء جلنة �لرت�ث 

.
�لعاملي �صنة 2071982

يوليو  متوز/  يف  بال�صني  بكني  يف  عقد  �لذي   28 �لـ  �لعاملي  �لرت�ث  جلنة  �جتماع  ويف 

�ملهدد  �لعاملي  �لرت�ث  قائمة  �لقد�ض من  ل�صطب  �الإ�رش�ئيلية طلباً  �ل�صلطات  2004 قدمت 

باخلطر، وتقدمت بطلب لت�صجيل �لنقب �صمن قائمة �لرت�ث �لعاملي. لكن جهود �ملجموعة 

وكررت   .
208

باخلطر �ملهدد  �لرت�ث  الئحة  على  �لقد�ض  وبقيت  ذلك،  دون  حالت  �لعربية 

Durban �صنة  “�إ�رش�ئيل” �ملحاوالت تباعاً يف �جتماعات جلنة �لرت�ث �لعاملي يف ديربان 
�لعاملي  �لرت�ث  ، وقد ن�ّض قر�ر جلنة 

210
بلتو�نيا  2006 ، و�صنة 

209
�إفريقيا 2005 بجنوب 

�لتي عقدت يف كر�ي�صت �صري�ض Christ Church بنيوزيلند� �صيف 2007 على �لطلب من 

“�إ�رش�ئيل” وقف �حلفريات يف طريق باب �ملغاربة، و�إبقاء �لقد�ض على الئحة �لرت�ث �ملهدد 
2007. ويف  �ملغاربة يف �صباط/ فب�ير  لباب  �ملوؤدية  �لتلة  �أن قامت بهدم  ، بعد 

211
باخلطر

دورة جلنة �لرت�ث �لعاملي �لتي عقدت يف كيبيك Quebec – كند� �صيف 2008 مّت رف�ض 

طلب “�إ�رش�ئيل” بت�صجيل �لقد�ض على الئحتها �لتمهيدية يف جلنة �لرت�ث �لعاملي، كما ورد 
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“�إ�رش�ئيل” لي�صت مبفردها خمولة بعمل ت�صميم لطريق باب �ملغاربة،  يف قر�ر�تها باأن 

.
212

وعليها �أن تر�جع �صلطات �لوقف و�ململكة �الأردنية �لها�صمية بهذ� �خل�صو�ض

خال�شات:

�لثقافية  �ملمتلكات  على  �جلر�ئم  من  �لعديد  باقرت�ف  قامت  �الحتالل  �صلطات  �إن   •

و�لتاريخية و�لدينية، خمرتقة بذلك �حلماية �خلا�صة �ملكر�صة لهذه �الأماكن مبوجب 

و�ملو�ثيق  �لقر�ر�ت  بتعريف  حمتلة  مدينة  فالقد�ض  �لدولية.  و�التفاقيات  �الأحكام 

�صخ�صيتها  تكمل  �لثقافية  �ملمتلكات  على  باعتد�ء�تها  و“�إ�رش�ئيل”  �لدولية، 

�الحتاللية ومروقها على �لقانون �لدويل و�ملو�ثيق �الإن�صانية.

من  �أكرث  يف  وتاريخية  و�أثرية  دينية  �أماكن  من  �لثقافية  �الأمالك  على  �العتد�ء  �إّن   •

�ملادة )147( من  �أحكام  مو�صع و�أكرث من قر�ر مبثابة جر�ئم حرب، فقد �عتبت 

و�لتاريخية  و�لثقافية  �لدينية  �ملمتلكات  و�غت�صاب  تدمري  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية 

ب�صورة ال تقت�صيها �ل�رشور�ت �حلربية �الأكيدة من قبيل �ملخالفات �جل�صيمة، �لتي 

يَِّفت بن�ّض �ملادة )85( من �لبوتوكول �الإ�صايف �الأول باأنها جر�ئم حرب. وهذ� ما  كمُ

 1981/12/16 بتاريخ   147/36 �لقر�ر رقم  �ملتحدة يف  لالأمم  �لعامة  �أكدته �جلمعية 

من  هي  و�لدينية  و�لثقافية  �لتاريخية  �الأماكن  على  �العتد�ء  باأن  �ل�صاد�صة  �لفقرة 

قبيل جر�ئم �حلرب، حيث ن�ّصت على �أن “حاالت �خلرق �خلطري من قبل �إ�رش�ئيل 

الأحكام �تفاقية جنيف هي جر�ئم حرب و�إهانة لالإن�صانية”.

وتغيري  �لعرب،  لل�صكان  �لثقافية  �ملعامل  طم�ض  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  �أدركت   •

هوية �الأر�ض، و�لعبث ب�صخ�صية �ملدن و�لقرى �لفل�صطينية وتزييفها ل�صالح تر�ث 

�آخر؛ مهم يف ��صتكمال حلقات م�رشوعها �لتهويدي ال�صتبد�ل روح �ملكان و�أ�صالته 

بزيفها  وحتاول  �الأمكنة،  �أ�صماء  غرّيت  مثالً  فـ“�إ�رش�ئيل”  �أخرى.  هوية  ل�صالح 

�لعربية،  �الأر�ض  على  موهومة  بديلة  ثقافية  ممتلكات  �إيجاد  �مليثولوجي  �لدعائي 

ويتطلب ذلك �رشقة �ملمتلكات �لعربية �لثقافية. و�الأكرث من ذلك هو �أن “�إ�رش�ئيل” 

�إ�رش�ئيلية بعد تغيري  �أنها  تعمل يف �أكرث من حمفل على ت�صجيل مو�قع عربية على 

مالحمها، و�ملثال بالن�صبة ملدينة �لقد�ض �لقدية �مل�صجلة على الئحة �لرت�ث �لعاملي 
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�ملهدد باخلطر، �لتي حتاول “�إ�رش�ئيل” �صطبها عن الئحة �لرت�ث بو�صفها موقعاً 

عربياً فريد�ً وتقديها على �أ�صا�ض �أنها مدينة �إ�رش�ئيلية و�أن تر�ثها يهودي.

على �لرغم من تاأجيل �لبحث يف ق�صية �لقد�ض للمفاو�صات �لنهائية، �إال �أن �حلكومة   •

يف  �صيّما  وال  �لر�بعة،  جنيف  �تفاقية  �أحكام  بتطبيق  ملزمة  ز�لت  ما  �الإ�رش�ئيلية 

�الأر��صي �ملحتلة.

 ،1972 �تفاقية �صنة  تتمتع باحلماية مبوجب  و�أ�صو�رها  �لقدية  �لقد�ض  �إن مدينة   •

قائمة  على  يرد  ��صمها  وباأن  �لعامل،  يف  و�لطبيعي  �لثقايف  �لرت�ث  بحماية  �ملتعلقة 

�لرت�ث �لعاملي �ملعر�ض للخطر على لو�ئح �لرت�ث �لعاملي لدى �ليون�صكو. و�أن تغيري 

�أي معامل �صي�رش باملحافظة على �ملمتلكات �لثقافية، وخ�صو�صاً يف �لقد�ض �لقدية، 

�ملمتلكات  فحماية  هنا  ومن  دولية.  م�صوؤولية  عليها  �ملحافظة  مهمة  باتت  �لتي 

طابع  تغري  �لتي  و�لتد�بري  �الأثرية  �حلفائر  �إجر�ء  ومنع  �لقد�ض  مدينة  يف  �لثقافية 

1967؛ �صيحافظ على �لطابع �ملميز ملدينة �لقد�ض �لقدية،  مدينة �لقد�ض منذ �صنة 

“�إ�رش�ئيل” من حفر �صي�رش باالآثار �الإ�صالمية، ومنها �أعمال �حلفر  وما تقوم به 

ب�صكل  مناق�صة  تعّد  �لتي  �ملغاربة،  وباب  �الأق�صى  �مل�صجد  من  �لغربية  �ملنطقة  يف 

�رشيح للقانون �لدويل و�ل�رشعية �لدولية.

�إن م�صكلة �صون �لرت�ث �لثقايف ملدينة �لقد�ض �ل�رشيف ال يكن ف�صلها عن طابعها   •

�ل�صيا�صي وخلفيتها �لتاريخية.
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القد�س يف املو�شوعات العاملية

د. ريا�س حمودة يا�شني

مقدمة:

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

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

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

يف كل �صعوب �لعامل.

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

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

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

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

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

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

�ملكتبات على �قتنائها.

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

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

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

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

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

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

يف مو�صوعنا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خال�صاً قد يحمل طابعاً معيناً.

اأواًل: املو�شوعات العامة:

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

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

يف مادتها يالحظ ما يلي:

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

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

.
2
حدود�ً دولية

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

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

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

4
ق�صمني

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

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

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

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

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

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

.
9
�لغربي

�ل�صخرة  فقبة   ،
11

�صحيح غري  وهذ�   ،
10

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

وي�صمي   .
12

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

.
13

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

�لناحية  من  مثبت  غري  وهذ�   ،
14

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

 .
15

�الأثرية حتى �الآن

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

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

�ل�صالم

.
17

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

، على �لرغم من �أن �ال�صم �أ�صبق 
18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .
19

360 لوحة من �الآجر(

، �أي مكان �حلرم �لقد�صي، 
20

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

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

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

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

�ل�رشقية 46 مرت�

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

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

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

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

كما   ،
23

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

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

.
24

و�ل�صالجقة و�ملماليك و�لعثمانيني

، وهذ� غري �صحيح حيث �إن 
25

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

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

.
26

�صالح �لدين �الأيوبي �لكردي

 ،
27

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

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

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

.
28

�الأمم �ملتحدة

:Collier’s Encyclopedia 2. مو�شوعة كولري

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

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

�لعربية �الأ�صيلة هي جبال �لقد�ض.

 ،
31

�الآن حتى  �أثرياً  ثابت  غري  وهذ�   ،
30

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

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

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

.
33

حدود�ً و�إمنا خط �لهدنة

:Compton’s Encyclopedia 3. مو�شوعة كومبتون

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

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

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

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

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

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

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

. وهذه 
35

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

، وتفتقر �إىل �إثباتات تاريخية موثوقة وحيادية.
36

�ملعلومات غري ثابتة حتى �الآن

لي�صت  وهذه   ،
37

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

.
38

حدود�ً و�إمنا خط �لهدنة

:Encyclopedia Americana 4. املو�شوعة الأمريكية

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

، وهذه 
39

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

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

�لتاريخية باأ�صماء يهودية.

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

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

، و�أن �إبر�هيم 
41

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

مبوقع �لهيكل �لثاين

. وهذه 
42

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

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

. وقد �أكد علماء 
43

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

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

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

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

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

عليه �ل�صالم

.
45

�صكنوها قبل ذلك

، و�ل�صحيح و�لثابت 
46

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

.
47

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

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

.
48

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

:Encyclopedia of Islam 6. دائرة املعارف الإ�شالمية

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

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

، وهذ� غري ثابت �أثرياً حتى �الآن.
49

��صم منطقة �لهيكل

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

“بيت  �أن  . و�ل�صحيح 
51

، وهذه ترجمة غري �صحيحة
50

�لهيكل �إيليا مدينة  بعبارة 

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

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

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

.
52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .
54

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

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

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

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

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

 .
57

، وهذ� غري ثابت �أثرياً حتى �الآن
56

باٍق من �جلد�ر �الأ�صلي لهيكل �صليمان

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

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

�ملقد�صة

.
59

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

:The new book of knowledge 8. الكتاب اجلديد للعلم

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

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

ذكرت �أن يرو�صامل كلمة عبية �أ. 

 .
61

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

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

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

�لعربية �الأ�صيلة لها هي جبال �لقد�ض.

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

.
63

�لقد�ض يف  �مل�صيح” مّت  “�صلب 

 ،
64

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

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

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

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

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

من �ملالحظات �لتي يكن �أخذها عليها:

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

وقوع  �أن  كما   .
67

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

.
68ً

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

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

.
69

فقط عن مملكة �لقد�ض �ل�صليبية

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

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

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

�الآن عا�صمتها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
73

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

، وهذ� غري 
74

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

.
75

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

يكن �أخذ �ملالحظات �لتالية:

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

وقانونياً.

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

 .
77

مثل �أن �صلب �مل�صيح مّت يف �لقد�ض

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

.
79ً

، وهذ� غري ثابت �أثريا
78

هو ما تبقى من �لهيكل

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

.
80

متت على مو�صع �ل�صخرة

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

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

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

عن �ملعامل �لدينية لكل ديانة منها.

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

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

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

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

يف �لتاريخ �لقدمي.

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

.
81

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

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

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

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

 )1967 �صنة  )كتاب  �لبيطانية  للمو�صوعة  بالن�صبة  �حلال  هو  كما  مد�خلها،  يف 



506

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

�أكب  �إىل �لقد�ض باعتبارها  �أ�صارت  Britannica Book of the year 1967، فقد 

 .
مدن “�إ�رش�ئيل”82

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

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

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

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

من �صكيم يف نابل�ض عا�صمة لها

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

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

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

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

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

ومن �ملالحظات �لتي يكن �أخذها عليها:

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

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

فل�صطني منطقة جغر�فية

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

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

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

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

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

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

. وهنا 
86

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

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

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

�لعهد �لعثماين متجاهلة تاريخ �ملدينة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
89

�خلطيب

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

ومن �ملالحظات �لتي يكن �أخذها عليها:

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

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

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

�إىل �لقرن 14ق.م

. ويقال �إن �الأ�صح 
91

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

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

 .
93

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

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

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

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

 .
94

�صفر �خلروج برمتها ق�صة خمتلقة

:Funk & Wagnalls 15. فنك وواجنلز

مالحظات على هذه �ملو�صوعة: 

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

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

.
95

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

 .
96

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

، ومن 
97

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

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

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

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

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

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

�أن ��صرتده من �لفر�ض

 .
99

من �لبيزنطيني �صنة 638 للميالد

، و�ل�صحيح �أنه مل 
100

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

، وعند �لفتح �لعمري للمدينة 
101

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

.
102

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

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

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

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

�أن يكون  �ملهم  . وهنا من 
103

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

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

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

.
104

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

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

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

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

�لها�صمية �الأردنية  �ململكة 

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

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

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

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

تبقى من �لقد�ض وباقي فل�صطني، وكانت ما تز�ل حتت �حلكم �الأردين.
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َركزْت على �ملعامل �لدينية، فاملدينة �أي �لقد�ض �لقدية مدينة مقد�صة عند �مل�صيحيني  ز. 

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

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

 بح�صب �ملو�صوعة. ولكن 
107

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

.
108

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

 Grolier International العــاملــيــة  جــرولــيــر  مــو�شـــوعــة   .16

:Encyclopedia

ومن �ملالحظات على هذه �ملو�صوعة:

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

، وهذ� غري 
109

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

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

.
110

دولية

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

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

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

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

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

. وهذ� غري �صحيح فالقد�ض �لتي 
111

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

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

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

�حلروب �ل�صليبية

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

 .
113

�صكانية يهودية
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ثانيًا: املو�شوعات الدينية:

1. املو�شوعات امل�شيحية:

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

مالحظات على �لقامو�ض:

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

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

لالإ�رش�ئيليني

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

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

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

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

.
115

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

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

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

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

 .
116

�صليمان

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

.
117

�الآالم طريق  �مل�صيح” وفيها 

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

و�أهم ما جاء يف هذ� �لقامو�ض:

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

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

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

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

 .
118

�لع�صور �لو�صطى

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

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

 :Catholic Encyclopedia ج. املو�شوعة الكاثوليكية

ومما جاء يف هذه �ملو�صوعة:

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

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

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

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

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

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

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

�لالتني يف ظّل خلفائه.

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

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

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

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

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

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

“دولة �إ�رش�ئيل”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .
120

خالل حروب �ال�صرتد�د يف �الأندل�ض

:The Coptic Encyclopedia د. املو�شوعة القبطية

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

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

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

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

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

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

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

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

.
121

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

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

. ويذكر عارف �لعارف 
122

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

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

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

 .
123

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

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

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

.
124

وجودهم مع �لقرن �لثالث �مليالدي

زيارة  توقفت  وقد   ،
125

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

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

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

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

للميالد  135 �صنة 

تد�صني  لتح�رش  �ملقد�ض  بيت  �إىل  م�رش  من  م�صيحية  قافلة  و�صلت  فقد  للميالد، 



513

القد�س يف املو�شوعات العاملية

كني�صة �لقيامة �لتي بنتها �الإمب�طورة هيالنة، وكان رئي�ض هذه �لقافلة يومئذ �النبا 

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

. �أما �الإ�صارة 
127

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

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

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

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

.
128

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
129

�الإيان �مل�صيحي بني �الأمم

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

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

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

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

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

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

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

�لهيكل �لذي مّت تدمريه نهائياً زمن �لرومان.

2. املو�شوعات اليهودية:

 Jewish Encyclopedia and Encyclopaedia اليهوديتان  املو�شوعتان  اأ. 

 :Judaica

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

�ل�صابق ذكرهما:

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

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

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

�أ�صليني ك�صكان  �لكنعانيني  غري 

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

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

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

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

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

13ق.م �لقرن  يف  غالباً 

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

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

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

.
133

Seti I )1317-1301ق.م(

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

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

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

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

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

�جلميلة �ملدينة 

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

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

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

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

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

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

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

 .
136

�ملحرفة

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

�لقبيلة  . و“يبو�ض” ��صم لزعيم 
137

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

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

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

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

على �ليهود مائتي �صنة

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

.
139

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

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

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

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

ورد.

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

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

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

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

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

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

�لعا�صمة �زدهرت متاماً زمن �بنه �صليمان، و�أنه مّت بناء �لهيكل باأبعاده �لهند�صية 
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�لر�ئعة و�لعديد من �لكن�ض و�ملعابد يف �ملدينة. و�أنه بعد �صليمان �نق�صمت �ململكة �إىل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ،
140

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

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

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

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

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

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

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

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

قبة �ل�صخرة جزئياً بفعل هزة �أر�صية.

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

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

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

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

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

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

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

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

�الأيوبيني يف �إطار �ل�صليبيني يف حكم �ملدينة. 
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�لنفوذ  على  وركزت  �لعثمانيني،  حكم  حتت  �لقد�ض  وقوع  �ملو�صوعتان  �صورت   .9

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

�لعربي و�الإ�صالمي فيها.

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

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

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

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

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

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

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

�لعهدة �لعمرية. 

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

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

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

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

�صنة 1967.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فل�صطني �صنة 1948.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. ومعظم �حلفريات 
141

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

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

.
142

�لهيكل

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

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

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

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

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

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

�آالف عام

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

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

�ل�صليبيون

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .
145

�الإ�رش�ئيليني

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

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

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

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

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

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

.
146

وقتلو� �أنبياءهم

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

�ليهودية يف �لقرن �لثامن �مليالدي.

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

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

من دولهم.
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اجلمعيات التي تعنى بحفظ تراث مدينة 

القد�س يف ظل التزوير الإ�شرائيلي

د. اإبراهيم اأبو جابر

مقدمة:

بها،  �ملتعلقة  �لق�صايا  تناول  لدى  ح�صا�صية  �لعامل  مدن  �أكرث  من  �لقد�ض  مدينة  تعّد 

�صو�ء �لتاريخية �أم �لدينية �أم �الجتماعية و�ل�صيا�صية، لكونها مركز�ً لل�رش�عات يف هذه 

�الأر�ض عب عقود طويلة، وب�صبب ��صتمر�ر �لتنازع عليها حتى وقتنا �حلا�رش. ونتيجة 

قبل  من  هدفاً  كان  وح�صارتها  �ملدينة  تر�ث  فاإن  و�لتنازع،  �الختالف  من  �لو�قع  لهذ� 

جعل  مما  عدة،  جهات  وموؤ�مر�ت  خمططات  لتمرير  و�ل�رشقة،  و�لطعن  للتزوير  �ملحتل 

تر�ثها مرتعاً ل�رشوٍب من �حلرب �ملمنهجة، وبالذ�ت يف �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي نظر�ً 

لكونها بوؤرة �الختالف.

له  �أن �الهتمام من�صب حيال ما تتعر�ض  �ملقد�صة يلحظ  �ملدينة  و�ملتابع لالأحد�ث يف 

�ملدينة على �لنو�حي �لظاهرة للعيان فقط، كم�صادرة �الأر��صي و�حلفريات وهدم �ملنازل 

ممنهج  تزييف  من  له  تتعر�ض  ما  جتاه  �ملوقف  �صيد  �لغياب  فيما  �ملوؤ�ص�صات،  و�إغالق 

لرت�ثها وح�صارتها، وفر�ض �لتهويد على كل ما يرتبط بتاريخها.

ال ينكر �أحد �أن هناك دعماً مالياً يتذبذب بني فرتة و�أخرى، ي�صل للمدينة من جهات 

�أنه ين�صب على م�صاريع  للنظر  �لالفت  �إ�صالمية وعربية ودولية ر�صمية وغريها، لكن 

�إقامة  �أو �جتماعية من خالل  �إما تطويرية ملحتويات �مل�صجد �الأق�صى من �صجاد و�إنارة 

�الإفطار�ت �جلماعية ودعم �الأطر �لن�صوية و�الأطفال وق�صايا حقوق �الإن�صان، لكن هناك 

�صبه �نعد�م للدعم �ملوجه للحفاظ على تر�ث �ملدينة وح�صارتها.

�لفل�صطيني و�لعربي و�الإ�صالمي لرت�ث  �لعلمي و�لدر��صي  �إن هناك غياباً لالهتمام 

�ملدينة �ملعمق، �لذي ير�صد كل ما له �صلة بح�صارة �ملدينة وتاريخها، خا�صة �أن �لطرف 

�الآخر يظهر �هتماماً و��صحاً بذلك، ويخ�ص�ض ماليني �لدوالر�ت، عب �لتعاون مع خب�ء 

ومهتمني يهود�ً و�أجانب �صعياً لتحقيق مطامعه.
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ويعّد �الهتمام بهذ� �لرت�ث جانباً من جو�نب �صمود �أهل مدينة �لقد�ض يف وجه �لتهويد 

عنها  يغيب  �لتي  و�الأهلية،  �لر�صمية  �لفل�صطينية  �الأجندة  تفتقده  �لذي  �الأمر  و�لتهجري، 

و�صعي  عموماً،  وفل�صطني  �لقد�ض  تر�ث  �صّد  حتاك  �لتي  �ملوؤ�مر�ت  خلطورة  �الإدر�ك 

�الحتالل �ملمنهج لتفريغها من م�صمونها �حل�صاري و�لثقايف.

و�ملتابع لظاهرة ��صتهد�ف تر�ث مدينة �لقد�ض يخ�صى من �أن �حلقائق �لتي ير�صخها 

و�لقوة  �ملقدر�ت  متلك  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  تقوية  نحو  تتجه  �الأر�ض  على  �ملمُحتل 

وت�صخري �خلب�ء و�ملخت�صني �لذين يعملون دوماً من �أجل تاأكيد تلك �لرو�يات.

�ل�صنو�ت  يف  منظمة  �صبه  تدمري  لعملية  �لفل�صطيني  �لثقايف  �لرت�ث  تعر�ض  ولقد 

�الأخرية، وجرى ��صتهد�ف مق�صود ملو�قع �لرت�ث �لثقايف يف �ملدن �لتاريخية، خ�صو�صاً 

�لقد�ض وبيت حلم و�خلليل ورفح وخانيون�ض و�لعديد من �ملو�قع �الأخرى. وجتري  يف 

حميط  يف  �الإ�رش�ئيلية  �الأثرية  �لتنقيبات  وتتو��صل  �الحتالل  قبل  من  �لتدمري  عمليات 

�مل�صجد �الأق�صى، على �لرغم من مطالبة �ملجتمع �لدويل بوقفها، ملا حتمله من خماطر.

اأواًل: واقع تراث القد�س:

ق�صية  د�مت  ما  حية،  �صتظل  �لتي  �ل�صائكة  �لق�صايا  �لقد�ض” من  “تر�ث  ق�صية  تعّد 

�ملدينة �ملقد�صة نف�صها حية، فالرت�ث �لعربي �الإ�صالمي عموماً وتر�ث �لقد�ض خ�صو�صاً 

�لقر�ر  �صنّاع  عند  حا�رش�ً  ليظل  عليه،  �الإحلاح  من  بّد  وال  �الأمة،  هموم  من  كبري  هّم 

. وهذه ق�صية 
1
و�ملوؤ�ص�صات �لرت�ثية �لعربية و�الإ�صالمية، و�لغيورين على �أمتهم وتر�ثهم

مف�صلية لها منطلقات �أيديولوجية عميقة، �إىل جانب �رتباطاتها �ل�صيا�صية و�القت�صادية 

و�لثقافية �ملتنوعة.

�إن تر�ث �ملدينة �لفل�صطينية ب�صكل عام وتر�ث �لقد�ض ب�صكل خا�ض مل يلَق �الهتمام 

�لالزم، حيث مل يتم جمعه كما مل يتم تدوينه، الأ�صباب كثرية ل�صنا يف جمال طرحها يف هذه 

�لعجالة، و�إن كان �لتذكري هنا مبثابة دعوة �إىل �ملوؤ�ص�صات �ملقد�صية �إىل �رشورة �لتعجيل يف 

.
2
�لقيام بهذه �ملهمة، الأن هذ� �لرت�ث مهدد باالندثار، نتيجة تطور �حلياة و�أ�صباب �أخرى

هند�صية  رو�ئع  متثل  �لتي  فيها،  �لعبادة  دور  هي  �لقد�ض  يف  �لرت�ثية  �ملعامل  �أهم  �إن 

�إىل مكانتها �لروحية، و�أبرز دور �لعبادة هذه هو �مل�صجد �الأق�صى وقبة  جمالية �إ�صافة 
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�ل�صخرة �مل�رشفة وم�صجد عمر، وع�رش�ت �مل�صاجد و�لزو�يا و�لتكايا �لتاريخية �الأخرى، 

وكذلك كني�صة �لقيامة، وكني�صة �لعذر�ء، وكني�صة �جلثمانية، وع�رش�ت �لكنائ�ض و�الأديرة 

ال  جزء�ً  تعّد  �لتي  �لرت�ثية،  �ملعامل  من  وغريها  و�ملاأكوالت  �الأزياء  عن  ناهيك   .
3
�الأخرى

يتجز�أ من �لثقافة و�لرت�ث �لذي ي�رشب بجذوره يف �أعماق �لتاريخ.

�لعربية،  �لفل�صطينية  بهويته  �ملقد�صي  �لثقايف  �مل�صهد  جلياً  يظهر  �الإطار  هذ�  ويف 

يف  و�لعقود؛  و�ل�صنو�ت  �الأيام  عب  �لقد�ض  يف  ي�صمد  �مل�صيحي،  �الإ�صالمي  وبتاريخه 

ونو�دي  ومتاحف  جمتمعية  و�أخرى  �صيا�صية  وموؤ�ص�صات  ثقافية  ومر�كز  حار�ت 

مل  �حتالل  وجه  يف  �لوقوف  مرهقاً  يحاول  �صياحية،  تاريخية  ومو�قع  وفنادق  عريقة 

يفتاأ يرتب�ض به وبعناوينه �الإن�صان و�ل�صارع و�لبيت. ذلك �ل�صمود �لذي يقاوم �لتنازل 

�إىل �صارع، يف �لبلدة �لعتيقة، يطمئننا على �لقيامة يف حارة  و�لياأ�ض، ويحملنا من �صارع 

�لن�صارى، وعلى �أق�صى �الإ�رش�ء و�ملعر�ج مب�صار درب �الآالم... ق�صية تر�ث �لقد�ض من 

�لق�صايا �ل�صائكة �لتي �صتظل حية، ما د�مت ق�صية �ملدينة �ملقد�صة نف�صها حية، فالرت�ث 

�لعربي �الإ�صالمي عموماً، وتر�ث �لقد�ض خ�صو�صاً، همٌّ كبري من هموم �الأمة، وال بد من 

نّاع �لقر�ر و�ملوؤ�ص�صات �لرت�ثية �لعربية و�الإ�صالمية،  �الإحلاح عليه، ليظل حا�رش�ً عند �صمُ

.
4
و�لغيورين على �أمتهم وتر�ثهم

يف  �الإ�صكندرية،  مبكتبة  �ملخطوطات  ومتحف  مركز  مدير  زيد�ن،  يو�صف  ويتطرق 

بحث عنو�نه “�ملخطوطات �ملقد�صية �ملفهر�صة” �إىل �أن بع�ض جمموعات من �ملخطوطات 

نحن  نكاد  ال  �لقد�ض  يف  �لعبية  باجلامعة  جمموعة  منها  �ليهود،  “بيد  تز�ل  ما  �لعربية 

�أخرى حمفوظة يف  �إىل خمطوطات  �إ�صافة  �لقليل”،  �أقل  �إال  �لعرب نعرف عن حمتوياتها 

“حولو�  بقوله:  زيد�ن  و�أ�صاف  بالقد�ض.  �جلامعية  و�ملكتبة  �ليهودية  �لقومية  �ملكتبة 

100 ن�صخة  �لن�صخ �مل�صورة  �إىل �صلعة ي�صتفاد منها مالياً، ولو باعو� من  تر�ثنا �لعربي 

�الإهمال  �آثار  �أحد  وهذ�   .
�ملاليني”5 يح�صلون  ف�صوف  �ملتوقع،  من  �أقل  عدد  وهو  فقط، 

�لذي تتعر�ض له �ملخطوطات منذ �حتالل فل�صطني يف �حلقب �لزمنية �ملتتابعة.

�إىل  م�صري�ً  بالقد�ض،  �ملوجود  �لرت�ث  حّق  يف  �أهملو�  �أنف�صهم  �لعرب  �أن  زيد�ن  ويرى 

تاأخر تكوين �ملجموعات �خلطية �لكبرية يف �لقد�ض وفل�صطني. م�صيفاً �أن تاأخر فهر�صتها 

�الإن�صان يف  تر�ث  باأهمية  “�صاهد على عدم وعينا  نهاياته  �إىل  �لع�رشين  �لقرن  بد�ية  من 

�ملكان. ويثور �لعرب كلما �قرتب �ليهود من �صاحة �مل�صجد �الأق�صى، مع �أن هذ� �مل�صجد 

.
وغريه ي�صم تر�ثاً مهمالً بيدهم”6
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كما �أن �لوقوف على حجم خماطر ذلك يتطلب �إجر�ء در��صات معمقة وحيادية، بعيد�ً 

عن �ملنطلقات �ل�صيا�صية، حتى يتّم تقييم مدى �ل�رشر وكيفية مو�جهته ومعاجلته، علمياً 

وعملياً، و�حلد من ��صتفحال �لظاهرة.

ويقول عبد �ل�صتار �حللوجي، �الأ�صتاذ بجامعة �لقاهرة، �إن �لرت�ث �ملخطوط مبكتبات 

�لقد�ض كثري ومتنوع وموزع على �أديرة ومعابد وكنائ�ض ومتاحف وم�صاجد �إ�صافة �إىل 

�ملكتبات �خلا�صة، م�صري�ً �إىل �أن هذ� �لرت�ث ما يز�ل بحاجة �إىل تعريف. كما �أنه يتعر�ض 

فاأ�صكال  �الإن�صان،  وحقوق  �لعدل  دعاوى  ويف�صح  �لدويل  �ل�صمري  يدينه  ب�صع  لعدو�ن 

�لتدمري ال ت�صتهدف �ملباين و�لب�رش فقط، بل متتد �إىل طم�ض ذ�كرة �ملدينة و�ل�صطو عليها، 

.
7
من خالل �إتالف هذ� �لرت�ث �لذي يثبت هويتها ويوؤكد عروبتها

وجوبهت تلك �ملمار�صات ب�صمت مطبق عربياً و�إ�صالمياً، فيما وقف �ملجتمع �لدويل 

موقفاً متجاهالً، مما فتح �ملجال لل�صا�صة و�ملنظمات �ل�صهيونية ملو��صلة تنفيذ خمططاتها 

�لر�مية الإبر�ز وجهة �لنظر �ليهودية على كل ما يت ب�صلة للتاريخ و�لرت�ث، مما يك�صف 

مبر�ت ��صتمر�ر �ال�صتهتار لل�صنو�ت �لتي �أعقبت ذلك وما تز�ل حتى �للحظة.

و�لقد�ض ومنذ �صنة 1967 تتعر�ض لعمليات تهويد و��صعة �لنطاق، فهي مدينة توقف 

من  �أكرث  فيه  لي�ض  جتاري  �صوق  �أكب  �أن  ذلك  يوؤكد  ومما  �ل�صنة،  تلك  منذ  �لزمان  فيها 

مئة حمل، كما �أن �الأ�صماء �لعربية �ملعروفة للحار�ت و�الأزقة و�ملن�صاآت تغريت �إىل �أ�صماء 

يهودية. و�جلهود ما تز�ل فردية من جانب �لباحثني يف در��صة تاريخ �لقد�ض وح�صارتها، 

وكل ما ي�صتمل عليه هذ� �لتاريخ من عمارة وثقافة، وحتتاج �إىل دعم من �ملوؤ�ص�صات يف 

.
8
�لعاملني �لعربي و�الإ�صالمي، ال �صيّما  �ملوؤ�ص�صات �لعلمية

�أن على �ليون�صكو دور�ً كبري�ً  وعن دور �ليون�صكو يوؤكد خبري �الآثار نظمي �جلعبة 

يدور  ما  حول  دورية  تقارير  ت�صدر  �ليون�صكو  منظمة  :“�إن  وقال  �لقد�ض،  مدينة  جتاه 

يف �ملدينة، معظمها غري جيدة، الأنه مّت حتييدها من قبل �أمريكا و�إ�رش�ئيل وبع�ض �لدول 

لليون�صكو،  �حلايل  بالدور  نقبل  �أن  يعني  ال  وهذ�  موؤثر�ً،  �صوتها  يعد  ومل  �الأوروبية، 

.
فعلينا �ل�صغط عليها لف�صح ما يدور باملدينة، وحماية  ما تبقى منها”9

و�أ�صاف �جلعبة �أن �ملقد�صات يف �لقد�ض تتعر�ض لهجمة كبرية ومّت �ل�صيطرة على عدة 

مقد�صات يف �ملدينة، وذكر منها �لنبي �صمويل وقبة ر�حيل. كما مّت تهمي�ض �لبع�ض �الآخر 

من �ملقد�صات مثل �مل�صجد �لعمري �لقائم يف حارة �ل�رشف �أو ما يعرف بـ“حارة �ليهود”، 
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�لتي  �لد�ئمة  �لهجمة  �صبق  ما  �إىل  ي�صاف  م�صتحيل.  �صبه  �إليه  �لو�صول  �أ�صبح  و�لذي 

�إليه، و�فتتاح مركز �رشطة د�خله،  يتعر�ض لها �الأق�صى من منع �مل�صلني من �لو�صول 

�مل�صجد  تق�صيم  ذلك  من  و“�لهدف  و�هية،  وذر�ئع  بحجج  �إليه  �ل�صياحة  حركة  وتقييد 

�الأق�صى بني �مل�صلمني و�ليهود كما هو يف �حلرم �الإبر�هيمي يف �خلليل، و�إذ� مل يتم �إيقاف 

.
هذه �لهجمة �ملبجمة و�ملنظمة �صتوؤدي �إىل تدمريه �أو �أجز�ء منه �أو تق�صيمه”10

ثانيًا: و�شائل اليهود يف تزييف تراث وح�شارة القد�س:

مار�صت �لدولة �لعبية و�صائل �صتى يف طم�ض وتزوير تر�ث �ملدينة، يف حماولة لقلب 

و�ل�صيطرة  �ملالية  �الإمكانات  م�صتخدمة  �لبالد،  هذه  يف  �ليهود  �أحقية  و�إظهار  �حلقائق 

على �الأر�ض وو�صائل �الإعالم �ملختلفة، وبخا�صة �لعاملية، من �أجل مترير �دعاء�تها باأن 

ح�صارة وتر�ث �ملدينة مرتبط فقط بالتو�جد �ليهودي يف هذه �الأر�ض.

يوليو  متوز/  �صهر  يف  �ل�صني  يف  عقد  �لذي  لليون�صكو   28 �لـ  �ل�صنوي  �الجتماع  ويف 

2004، قدمت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية طلباً ل�صطب �لقد�ض من قائمة �لرت�ث �لعاملي �ملهدد 

�إثر ذلك �جتمعت  �لعاملي. على  �لنقب �صمن قائمة �لرت�ث  �آخر لت�صجيل  باخلطر، وطلباً 

�ملجموعة �لعربية �مل�صاِرَكة يف �الجتماع �ل�صنوي، وو�صعت �صيغة باللغتني �الإجنليزية 

طلب  على  فيها  �أكدت  بنود،  �صبعة  من  �لعاملي(  �لرت�ث  جلنة  نظام  )ح�صب  و�لفرن�صية 

�لظروف،  تغري  لعدم  باخلطر؛  �ملهدد  �لعاملي  �لرت�ث  قائمة  �صمن  �لقد�ض  ت�صجيل  بقاء 

�أمام عمليات �لرتميم. وحثت �ل�صلطات �ملعنية لت�صهيل عمليات  وال�صتمر�ر �ل�صعوبات 

�إىل  �الإعمار و�لرتميم د�خل �ملدينة �لقدية، وعدم ممانعة دخول �لعمال ومو�د �لرتميم 

�ملو�قع. و�صجعت �ملدير �لعام لليون�صكو على �تخاذ زمام �ملبادرة يف تنفيذ قر�ر �ملوؤمتر 

�لعام لليون�صكو رقم 39 �ل�صادر يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2003، ب�صاأن و�صع خطوط 

يف  �ل�صيغة  عر�ض  ولدى  �لقد�ض،  تر�ث  على  للحفاظ  و�قرت�حات  عمل  خلطة  عري�صة 

.
11

�الجتماع �لذي عقد يف 2004/7/2 نال �ملو�فقة باالإجماع

�أبرزها �لباحث  “�إ�رش�ئيل” �أ�صكال متعددة من �لو�صائل يف هذ� �ل�صياق  و��صتخدمت 

�صعيد يقني من جامعة بريزيت يف در��صة بعنو�ن “�حلركة �ل�صهيونية وخطر �لت�صفية 

و�لتزوير �حل�صاري و�لتاريخي يف منطقة �لقد�ض” مبا يلي:



532

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

1. تزوير الأ�شماء: 

�الأماكن  ت�صمية  “�صلطة  طريق  عن  منظمة  بطريقة  �مل�صميات  تهويد  عملية  تتم 

�الإ�رش�ئيلية”، وهي �لهيئة �لوحيدة �ملنوط بها هذ� �لعمل، وتعتمد على عدة طرق؛ منها 

ترجمة �ال�صم �إىل �لعبية )�لعبنة( مثل جبل �لزيتون �إىل هار هزيتم، وجبل �لر�د�ر �إىل هار 

د�ر �صمال غرب �لقد�ض وغريها. وهناك �أ�صلوب �آخر هو حتريف �ال�صم �لعربي ليالئم 

��صماً عبياً، مثل ك�صال �لتي �أ�صبحت ك�صلون، و�جليب �لتي �أ�صبحت جبعون، وهناك 

و�لعناوين،  و�لالفتات  �خلر�ئط  يف  �أ�صمائها  تغيري  مّت  �لتي  �لعربية  �الأحياء  من  �لعديد 

�ل�صاهرة  باب  )حباد(،  �لزيت  خان  �صارع  )هحاي(،  �لقدية  �لبلدة  يف  �لو�د  �صارع  مثل 

�ل�صيخ  يف  �لنقاع  جورة  �صمعون(،  �ل�صديق  )قب  �جلاعوين  كرم  )هريودو�ض(،  و�حلي 

و�دي  هيمنيم(،  )كفار  �أيوب  دير  ه�صلوح(،  )كفار  �صلو�ن  هارون(،  �م  )كبانية  جر�ح 

حلوة )معايل عري ديفيد(، و�دي �لربابة )غاي بنهبوؤوم(، و�د �صتنا مرمي )و�دي قدرون(، 

مركز حي �صلو�ن )عري ديفيد(، عني �صلو�ن )حزيك ياهو(، حي �لفاروق يف جبل �ملكب 

)نوف لت�صيون(، جبل �لزيتون )مت�صبي ت�صورمي(، كرم عيا�ض يف ر��ض �لعامود )معايل 

. وهناك مئات �الأ�صماء �لعربية ملو�قع خمتلفة يف �لقد�ض مّت تزويرها. 
12

ز�تيم(

2. طم�س الآثار العربية: 

�آثار  وطم�ض  �إز�لة  وهو  للقد�ض  و�لتاريخي  �حل�صاري  للتزوير  �آخر  �أ�صلوب  هناك 

�حلركة  وجلاأت  �ليهودية،  �مل�صتوطنات  بناء  يف  حجارتها  و��صتخد�م  �لعربية  �لقرى 

�إال  48، ومل يبَق منها  �ملقد�صية يف حرب  �لقرى  �إىل تدمري كامل  �ل�صهيونية وع�صاباتها 

قرية �أبو غو�ض غرب �لقد�ض وجزء من قرية �رشفات. 

3. �رصقة واإهمال: 

لقد �أطلقت “�إ�رش�ئيل” �لعنان للتجار �ليهود ملمار�صة �أب�صع �أ�صكال �لتجارة و�ل�رشقة، 

غري �مل�رشوعة، للمعامل �الأثرية، فلم تبَق خربة �إال وعاث فيها �لل�صو�ض خر�باً وتدمري�ً. 

وم�ّصت مناطق باأكملها كما هو �حلال يف قرية طليلية �لو�قعة بني بيت �ك�صا وبيت حنينا؛ 

حيث �أقيمت عليها م�صتوطنة ر�موت Ramot �إىل �ل�صمال من �لقد�ض كما بنيت م�صتوطنة 

�أنقا�ض عدد من �خِلَرب،  �إىل �ل�صمال من قرية �جليب على   Givat Ze'ev جفعات زئيف 

�أر��صي �جليب  �لدوير على  �إىل ما يجري حالياً من تدمري و�إز�لة خلربة عني  باالإ�صافة 

.
13

وبيتونيا لتو�صيع جفعات زئيف
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لكي  مفرد�ته  فر�ض  ويحاول  ولغته،  ثقافته  بن�رش  معني  �الإ�رش�ئيلي  و�الحتالل 

تكون هي �ل�صائدة يف �لبالد. وهناك كلمات ��صتقدمت من �لعبية �أ�صبحت هي �ملتعارف 

�صوئية(  و)رمزور=�إ�صارة  )حم�صوم=حاجز(،  مثل  �ملتعلمني،  طبقة  بني  حتى  عليها 

.
14

و)مزجان=مكيف �لهو�ء(

ويقول حممد �ل�صفدي من مركز �إحياء �لرت�ث يف �لقد�ض: جتري حماوالت حثيثة لنقل 

�ملخطوطات �إىل �أماكن �صحية و�صليمة للحفاظ عليها، م�صيفاً “نحن نو�جه �أزمة حقيقية 

الأننا عاجزون عن حمايتها و�لعناية بها، ومهما بحثنا عن بد�ئل كت�صويرها و�الحتفاظ 

.
ب�صورها فلن يكون �الأمر كافياً �إال برتميمها و�لعناية بها ب�صكل مبا�رش”15

�ملوجه  �التهامات  �أبر��ض  �إبر�هيم  �ل�صابق  �لفل�صطيني  �لثقافة  وزير  نفى  جانبه  من 

وز�رة  قدرة  حمدودية  �إىل  م�صري�ً  �ملجال،  هذ�  يف  �ملتعمد  باالإهمال  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

�لثقافة و�ل�صلطة �لوطنية “بحكم �تفاق �أو�صلو”، و�أ�صاف: “هناك خمطوطات ومكتبات 

�إنها حتول دون  �إ�رش�ئيل متنعنا من ذلك، حتى  �إىل �لعناية و�لرتميم، لكن  كثرية حتتاج 

عالج �ملكتبات �لقدية و�إ�صالحها”. الفتاً �لنظر �إىل �صعوبة تو��صل �جلمهور �لفل�صطيني 

مع مدينة �لقد�ض بغية �لتعرف على هذه �ملخطوطات، م�صري�ً �إىل حمدودية قدرة �ل�صلطة 

.
16

�لفل�صطينية على ر�صد �إمكانيات مالية بهذ� �ل�صدد

ثالثًا: اجلمعيات واملراكز التي تعنى برتاث القد�س:

1. اجلمعيات واملراكز العربية:

هناك �لعديد من �ملوؤ�ص�صات و�ملر�كز �لتي عنيت بالرت�ث منها:

اأ. مركز ترميم املخطوطات: 

ويقف على ر�أ�ض �لهرم فيه �لدكتور �ل�صيخ ناجح بكري�ت، �لذي قدم عر�صاً الأهد�ف 

�ملركز، و�ملحددة برتميم ومعاجلة كافة �ملخطوطات و�لوثائق و�لكتب �لنفي�صة �ملوجودة 

يف �مل�صجد �الأق�صى، و�لتي حتتاج �إىل ترميم علمي دقيق. و�صيانة وحفظ �ملخطوطات، 

تر�ثاً  باعتبارها  �لقادمة  لالأجيال  ونقلها  بقائها  ال�صتمر�ر  �ملنا�صبة  �لبيئة  وتوفري 

بت�صويرها  وتوثيقها  �ملخطوطات،  ت�صنيف  فهر�صة  و��صتكمال  �إ�صالمياً.  ح�صارياً 

�مل�صاعدة  ومّد  وعاملياً.  حملياً  منها  �لباحثني  ��صتفادة  �أجل  من  وفوتوغر�فياً،  رقمياً 
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و�لعون الأ�صحاب �ملجموعات �خلا�صة �لتي لديها خمطوطات خا�صة بها، و�لتعاون مع 

.
17

�ملوؤ�ص�صات �لبحثية �لعربية و�الإ�صالمية �لتي تخت�ض بحفظ و�صيانة �ملخطوطات

بالرت�ث،  �ملهتمني  كل  بني  �لثقايف  �لوعي  ن�رش  �إىل  توقه  يف  فتتمثل  �ملركز  روؤية  �أما 

�لعربية  هويتنا  من  �أ�صا�صياً  جزء�ً  باعتبارها  �ملخطوطات  مع  �لتعامل  على  و�لرتكيز 

باالندثار  �ملهددة  �ملخطوطات  �أو�صاع  حت�صني  يف  �الإ�صهام  �إىل  �إ�صافة  و�الإ�صالمية، 

.
18

و�لتلف، من خالل توفري �لعديد من �ملعد�ت و�الأجهزة و�ملو�د �لالزمة

�لعو�مل  ب�صبب  �لتلف  من  حلمايته  دقيقة  تقنية  لعملية  �ملخطوطات  ترميم  يخ�صع 

�ملخطوط،  متا�صك  قوة  يف  �صعف  �إىل  يوؤدي  �لذي  �لزمن  وعامل  و�لكيمائية،  �لطبيعية 

وتعتمد عملية ترميم �ملخطوطات ب�صكل كامل على مهارة يد �ملخت�ض، و�ملو�د �مل�صتخدمة. 

ويعمل يف �ملركز خمت�صون مّت �إيفادهم �إىل �أ�صهر �ملعاهد �لعاملية يف �إيطاليا، لدر��صة ترميم 

بكري�ت  ناجح  �لدكتور  من:  �لعمل  فريق  ويتاألف  حفظها.  وطرق  �ملخطوطات  و�صيانة 

رئي�صاً للمركز، و�ل�صيد خ�رش �صهابي، و�ل�صيد ع�صام جنيب، وهما فنيّان، و�لثالثة من 

.
19

�صمن كادر د�ئرة �الأوقاف و�ل�صوؤون �الإ�صالمية

وقد منع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �إدخال �أجهزة ومعد�ت ملركز �ملخطوطات تبعت بها 

�ليون�صكو “خمتب خا�ض للرتميم �ملخطوطات”، ومّت �حتجازها ملدة عامني ون�صف �لعام 

يف ميناء �أ�صدود Ashdod Port، وبعد تدخل من �مللك عبد �هلل �لثاين، مّت تذليل �ل�صعوبات 

�الإ�رش�ئيلية. كما يو�جه عمل �ملركز معوقات �إ�رش�ئيلية �صبه يومية؛ الأن �إدخال �أي مادة 

ترميم، ولو كانت عبارة عن “كرتون”، يحتاج �إىل ت�رشيح �إ�رش�ئيلي. كما يعاين �ملركز 

من نق�ض يف �الأيادي �لعاملة، ب�صبب �ل�صعوبات �ملالية �لتي تو�جهه، وعدم قدرته على 

.
20

ت�صغيل مرممني �إ�صافيني

ب. دار الرعاية ال�شحية والجتماعية:

�الإ�رش�ئيلية  و�صكون�صن  خطة  ملحاربة  �ملقد�صية  �ملر�أة  بتاأهيل  �ملركز  هذ�  يهتم 

�إطار جمموعة عمل  �إدخال �لعائالت �لتي مل تكن �صمن  �إىل  Wisconsin Plan، �لهادفة 

يف �صوق �لعمل، ويتم �إر�صال �ملر�أة �ملقد�صية للعمل يف وظائف ال تليق بها كعاملة نظافة يف 

�حلد�ئق �الإ�رش�ئيلية �أو يف �مل�صت�صفيات... �إلخ. فيقوم �ملركز بتعليم �ملر�أة حياكة �ل�صوف 

و�لتطريز وعمل �الإك�ص�صور�ت، وبهذ� يكون قد حقق �ملركز هدفني؛ �الأول: �ملحافظة على 

.
21

مكانة �ملر�أة �ملقد�صية، و�لثاين: �ملحافظة على تر�ث �لتطريز وحياكة �ل�صوف
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ج. ق�شم اإحياء الرتاث يف امل�شجد الأق�شى املبارك:

من  مئات  �لق�صم  هذ�  وي�صم  �ملخطوطات،  ترميم  مركز  عن  متفرعاً  �ملركز  هذ�  يعّد 

�أبو دي�ض،  �لرت�ث يف  �إحياء  �إىل ق�صم  مّت نقله  �لذي  �لرت�ث  �إحياء  �ملتبقية من ق�صم  �مللفات 

و�لق�صم �حلايل يحوي جمموعة من �مللفات �ملالية و�ملحا�صبية لد�ئرة �الأوقاف، وذلك منذ 

.
22

�صنة 1950 وحتى �الآن، كما وتقوم �الأوقاف بتخزين �مللفات �لتي ال حتتاجها فيه

د. متحف دار الطفل العربي للرتاث ال�شعبي الفل�شطيني:

�لقد�ض،  تر�ث  �إنقاذه من  �لعربي الإنقاد ما يكن  �لطفل  د�ر  يف حماولة من موؤ�ص�صة 

�إىل تاأ�صي�ض متحف متو��صع يحوي بع�ض �ملوجود�ت �لرت�ثية من  فاإن �ملوؤ�ص�صة جلاأت 

من  �أثرية  قطعاً  �ملتحف  وي�صم  مطرزة.  و�أثو�ب  وزر�عية،  �صناعية  و�أدو�ت  �صناعات 

�صتى �أنحاء فل�صطني، كما يحتوي بع�ض �الأزياء �ل�صعبية من بلد�ن عربية و�إ�صالمية، مّت 

جمعها منذ �صنة 1948 بجهود هند �حل�صيني، من �أجل �ملحافظة على �لرت�ث �لفل�صطيني 

.
23

من �الندثار، ولتعريف �الأجيال �لقادمة برت�ثنا وقيمته

 وخالل �ل�صنو�ت �ملا�صية مّت: 

و�لفخارية. �لنحا�صية  و�لقطع  و�حللي  �الأثو�ب  وتنظيف  ترميم  	•

�لقطع بال�صور و�ل�رش�ئح وحفظها يف �حلا�صوب مب�صاعدة خبرية هولندية. توثيق  	•

هـ. املتحف الإ�شالمي:

وهو متحف يف رو�ق �مل�صجد �الأق�صى، وفيه بع�ض �ملوجود�ت �لقدية جد�ً، كما �أنه 

يحوي ق�صماً لرتميم �الآثار �لقدية.

و. مكتبة الأق�شى:

و�لثاين يف رو�قه،  �الأق�صى،  �مل�صجد  �أحدهما حتت  وهي مكتبة موجودة يف مقرين؛ 

وحتويان على مئات �الآالف من �لكتب �لقدية و�حلديثة.

ز. مركز الرتاث والبحوث الإ�شالمية:

�أبو دي�ض، وقد �صدرت عنه ع�رش�ت �لدر��صات �لقيمة حول �ملدينة   وهو موجود يف 

.
24

�ملقد�صة
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ح. املتحف الإ�شالمي:

وهو بناء قدمي جد�ً، يقع يف �لرو�ق �لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك، �إىل �جلنوب من 

باب �ملغاربة، وله بابان؛ �أحدهما مغلق يف جهته �ل�صمالية، و�لثاين مفتوح يف جهته �ل�رشقية 

�إن �صالح �لدين �الأيوبي رحمه �هلل بناه  �ملو�جهة للجد�ر �لغربي للجامع �لقبلي. ويقال 

�ملتحف  الأغر��ض  عر�ض  كقاعة  �ليوم  وي�صتعمل  �ملالكية.  ل�صالة  590هـ/1193م  �صنة 

1348هـ/1929م.  �صنة  �ملن�صوري، يف  �لرباط  �إليه من  نقلت  �لتي  �الإ�صالمي ومقتنياته، 

ويحوي �ملتحف �آثار�ً كثرية من �لعهود �ملختلفة للحكم �الإ�صالمي لبيت �ملقد�ض، وبد�خله 

 .
ما تبقى من �آثار منب نور �لدين زنكي بعد �إحر�ق �مل�صجد �الأق�صى �صنة 251969

ويف �صنة 2004، قام بع�ض �ل�صهاينة، �لذين �عتادو� �قتحام �الأق�صى من باب �ملغاربة 

)و�لذي �صادره �ملحتلون منذ بدء �الحتالل، وينعون �مل�صلمني من ��صتخد�مه(، بتك�صري 

�أعمدة رخامية �أثرية قريبة من �ملتحف �الإ�صالمي، يعود تاريخها �إىل �لع�صور �الإ�صالمية 

2003، ب�صبب �حلفريات �ليهودية يف  �الأوىل، كما حدث �نهيار يف جد�ره �لغربي يف �صنة 

.
26

�صاحة �لب�ق �لقريبة. ويتابع �صوؤون �ملتحف د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية

ط. موؤ�ش�شة التعاون:   

مع  �الإبد�ع،  وت�صجيع  و�لثقافية  �لفنية  �الأن�صطة  ورعاية  دعم  �إىل  �ملوؤ�ص�صة  تهدف 

�إيالء �أهمية خا�صة الإبر�ز �لهوية �لفل�صطينية و�حلفاظ على �لرت�ث. وت�صعى الأن تكون 

موؤ�ص�صة فل�صطينية �أهلية تنموية ت�صهم يف تطوير قدر�ت �الإن�صان �لفل�صطيني و�حلفاظ 

على تر�ثه وهويته ودعم ثقافته �حلية ويف بناء �ملجتمع �ملدين، وذلك من خالل �لتحديد 

�ملنهجي الحتياجات �ل�صعب �لفل�صطيني و�أولوياته، و�لعمل على �إيجاد �الآليات �ل�صليمة 

.
27

لال�صتفادة �لق�صوى من م�صادر �لتمويل �ملتاحة

ي. مركز درا�شات القد�س: 

�أول  ليكون  �لقد�ض،  جامعة  من  كجزء   1998 �صنة  �لقد�ض  در��صات  مركز  تاأ�ص�ض 

�لقد�ض  مدينة  و�صع  ويتناول  �لقد�ض،  حول  للدر��صات  �ملناهج  متعدد  فل�صطيني  مركز 

�لفريد للفل�صطينيني خا�صة وللعامل ب�صفة عامة. ويركز �ملركز على طرح �صيناريوهات 

ق�صايا  ذلك  يف  مبا  �لقد�ض،  مبدينة  تتعلق  عديدة  ق�صايا  لدر��صة  متنوعة  ��صرت�تيجية 

�أهم ن�صاطات �ملركز �لبحث  �صيا�صية وتاريخية وقانونية و�قت�صادية و�جتماعية. ومن 

لطالب  موجهة  متنوعة  ثقافية  تربوية  ن�صاطات  عقد  �إىل  باالإ�صافة  �الأكاديي،  �لعلمي 
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جامعة �لقد�ض و�صكان �لقد�ض، بغية تعميق �لوعي �لثقايف بخ�صو�صية �ملدينة، من حيث 

.
28

�ملكان و�لزمان و�لو�قع، و�آليات �حلفاظ على خ�صو�صية �ملدينة �لعربية

ك. دار اإ�شعاف الن�شا�شيبي للثقافة والفنون والآداب:

�أبحاث  مركز  �إىل  �لن�صا�صيبي  �إ�صعاف  حممد  �لفل�صطيني  �الأديب  منزل  حتويل  مت 

عكف  حيث   ،1982 �صنة  �حل�صيني  �إ�صحق  مبعاونة  �حل�صيني  هند  يد  على  �إ�صالمية 

كتب  �أمهات  من  كتاب  �آالف  ثمانية  من  �أكرث  �صمت  �ملركز  يف  مكتبة  �إقامة  على  �إ�صحق 

�لرت�ث �لعربي �الإ�صالمي، وكر�ض خدماتها جلمهور �لطلبة و�الأ�صاتذة و�لباحثني، ولكن 

�لفل�صطينية  �ملدن  بني  و�إغالقات  للحدود  �إغالقات  من  عنه  جنم  وما  �الحتالل  وب�صبب 

وعزل �ملدينة عن �ل�صفة �لغربية؛ بد�أت �أعد�د رو�د �ملكتبة تتقل�ض ب�رشعة، كذلك تقل�صت 

�لعربي  �لطفل  �أن �صلت متاماً. وبعد ذلك �رشعت موؤ�ص�صة د�ر  �إىل  �ملكتبة  معها فعاليات 

�أمام �جلمهور  �أبو�بها من جديد  و�إعادة تنظيمها وتاأهيلها، وفتح  للمكتبة  �إحياء  بعملية 

�ملقد�صي حتت عنو�ن “د�ر �إ�صعاف �لن�صا�صيبي للثقافة و�لفنون و�الآد�ب”. ومتت عملية 

�صيانة �رشيعة للمبنى و�ملكتبة معاً، و�أدخلت �ملعد�ت و�الأجهزة لها، ومن �صمنها �أجهزة 

.
29

�لباحثني من �الطالع على م�صور�ت خمطوطات يف �لد�ر ميكروفيلم” لتمكني  “قارئة 

2. اجلمعيات واملراكز الأجنبية:

هناك ندرة يف �ملعلومات �ملحاطة باجلمعيات و�ملر�كز �الأجنبية، �لتي تتو�جد يف مدينة 

�لقد�ض وتعنى بق�صايا �لرت�ث، �إما ب�صكل مق�صود من قبلها، �أو لقلتها و�قت�صار �لعمل يف 

�لتي  �أن�صطتها و�ملجاالت  �لتي تفر�ض تعتيماً على  �ليهودية،  هذ� �ملجال على �جلمعيات 

تخت�ض بها.

ومن خالل �لبحث و�لتحري مل يتم �لو�صول �إىل �أي عنو�ن من �ملوؤ�ص�صات �الأجنبية 

�أي ر�صد  ��صتفهام حول عدم وجود  �لذي ي�صع عالمات  �الأمر  �لنا�صطة يف هذ� �ملجال، 

�إحدى �جلمعيات  �إىل  �لتو�صل  مّت  �ملتابعة  �إن وجد. ومن خالل  �أو متابعة لن�صاطاتها  لها 

�مل�صيحية �لنا�صطة يف جمال حماية �لرت�ث وهي:

جمعية حامالت الطيب:  

�لروم  بطريركية  مع  بالتعاون  وقامت   ،1962 �صنة  �لطيب  حامالت  جمعية  ن�صاأت 

�ملر�أة  وت�صغيل  لتدريب  ميليا  مركز  تاأ�صي�ض  مثل  �الأن�صطة  من  بالعديد  �الأرثوذك�ض، 
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�لقد�ض وباقي  �إىل مناطق متعددة يف  �لفل�صطينية، و�لذي جنح يف تطوير ن�صاطاته لتمتد 

�أر��صي �ل�صفة �لغربية، ويوفر فر�ض عمل لعدد كبري من �لن�صاء �لفل�صطينيات. وقامت 

�جلمعية �أي�صاً بتاأ�صي�ض و�إد�رة “مركز بنت �لبلد” و“مركز �لبلد �إنرتنت”، و�لذي يجري 

�إعادة تاأهيله �الآن لي�صتعمل كمركز تر�ثي يف �لبلدة �لقدية.

رابعًا: دور اجلمعيات يف حماية تراث القد�س:

�لدفاع  يف  و�ملر�كز  �جلمعيات  من  �لعديد  قبل  من  �الأن�صطة  بع�ض  وجود  من  بالرغم 

�لبيانات و�لتنديد مبا  �إ�صد�ر  �لعديد منها يقت�رش على  �أن دور  �إال  عن �لرت�ث �ملقد�صي، 

تتعر�ض له �ملدينة ومقد�صاتها مبا فيها تر�ثها �لقدمي. ويكاد يكون �لن�صاط �ملوجه نحو 

�لرت�ث جزئياً من قبل بع�ض �جلمعيات و�ملر�كز، �الأمر �لذي يجعل فاعليتها غري �صاملة 

�لعاملة. ويقرتح �لباحث �ملغربي  ومقت�رشة على �ملجاالت �ملتاحة لها من قبل طو�قمها 

�أحمد �ل�صعدي، مقرتحاً عملياً الإن�صاء مكتبة رقمية حتافظ  من جامعة تطو�ن، �لدكتور 

�لرت�ث  �أ�صالة  على  ودليالً  �صاهد�ً  لتكون  تزييفه،  �أو  تزويره  ومتنع  �لقد�ض  تر�ث  على 

 .
30

�لعربي و�الإ�صالمي يف مدينة �لقد�ض

ي�صمن  �حلديثة،  بالطرق  �ملدينة  تر�ث  حلفظ  �آليات  وجود  لعدم  �القرت�ح  هذ�  وجاء 

عدم تعر�صها للتلف و�لتزوير، ويحفظها لالأجيال �لقادمة يف ظّل ما تتعر�ض من خماطر 

جمة طيلة عقود طويلة.

 The )�إي�صي�صكو(  و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �الإ�صالمية  للمنظمة  �لعام  �ملوؤمتر  ودعا 

Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)، �لذي 

عقد يف تون�ض و�لذي �صارك فيه وزر�ء �لرتبية و�لثقافة يف �لدول �لعربية، �إىل دعم مدينة 

�إ�رش�ئيلية،  �أخطار وتهديد�ت  له من  �لثقايف يف مو�جهة ما تتعر�ض  �لقد�ض ودعم تر�ثها 

وترميم  حلماية  خا�ض  �صندوق  باإن�صاء  �لعام  �ملوؤمتر  قر�ر  متابعة  مهامه  بني  ومن 

�الإي�صي�صكو  ملنظمة  �لعام  �ملدير  �ملوؤمتر  دعا  كما  �لقد�ض.  مدينة  و�آثار  تر�ث  و�صيانة 

الإجر�ء �الت�صاالت �لالزمة مبدير عام �ليون�صكو ورئي�ض جلنة �لرت�ث �لعاملي؛ لتو�صيح 

�لقد�ض  مدينة  ت�صجيل  مبحاولة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  قيام  من  �لعربي  �ملوقف 

. �الأمر �لذي جوبه برف�ض عربي وفل�صطيني 
31

على قائمة �لرت�ث �لعاملي كرت�ث يهودي

ر�صمي وموؤ�ص�صاتي.
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�لعاملة يف حقل �ملعلومات و�لتوثيق  �ملوؤ�ص�صات  وهناك مطالب من �ملركز من جميع 

وت�صليط  �لفل�صطينية،  �لذ�كرة  على  للحفاظ  قو�ها،  وت�صتجمع  هممها،  ت�صتنه�ض  �أن 

يف  وخا�صة  فل�صطني،  وقرى  مدن  يف  و�مل�صيحي  �الإ�صالمي  �لعربي  �لرت�ث  على  �ل�صوء 

مدينة �لقد�ض �ل�رشيف، بق�صد تعميق �النتماء �إىل �لوطن، و�لوقوف يف مو�جهة حماوالت 

.
32

�لتزوير �الإ�رش�ئيلية

ويقوم ق�صم �الآثار �الإ�صالمية بتوثيق و�صيانة �ملعامل �الإ�صالمية �ملعر�صة لالأخطار 

ح�صب �الإمكانات �ملالية �ملتوفرة، وقد متكن هذ� �لق�صم من �صيانة عدد ال باأ�ض به من هذه 

�ملعامل باإ�رش�ف “مركز توثيق و�صيانة وترميم �آثار �لقد�ض”، �لذي �أن�صاأته جامعة �لدول 

�لعربية يف عّمان �صنة 1982 ثّم جمدت �أعماله يف �صنة 1991. ومّت خالل هذه �لفرتة ترميم 

كرد،  ورباط  خاتون،  وتركان  �ملزهرية،  و�ملدر�صة  �لكيالنية،  �ملدر�صة  �الآتية:  �ملعامل 

�جلالقية،  و�ملدر�صة  �ل�صعدية،  و�ملدر�صة  جاوي�ض،  باير�م  ورباط  �للوؤلوؤية،  و�ملدر�صة 

وقبة �صليمان، و�ملدر�صة �لط�صتمرية، وز�وية �ملغاربة، و�ملدر�صة �الأ�رشفية من �خلارج، 

.
33

وخان �ل�صلطان، و�ملدر�صة �لغادرية، و�ملدر�صة �جلوهرية

والأن �لرت�ث �ملعماري �الإ�صالمي يف �لبلدة �لقدية من �لقد�ض مهدد يف ظّل حماوالت 

�لتهويد �لتي تتعر�ض لها �ملدينة؛ فقد �أقدمت د�ئرة �الأوقاف على تاأ�صي�ض ق�صم �الآثار �صنة 

1977، بهدف توثيق هذ� �لرت�ث باأ�صلوب علمي، و�حليلولة دون ت�صويه �لبلدة �لقدية 

وتغيري معاملها، باالإ�صافة �إىل ترميم هذه �الآثار حيث تكرث يف �لقد�ض �لقدية �ملباين �لتي 

�صيّدت من قبل �أ�رش �إ�صالمية، خا�صة يف �لفرتتني �ململوكية و�لعثمانية، و�لتي هي �آية يف 

�جلمال و�الإبد�ع �لفني �ملعماري، �إ�صافة للعديد من �ملباين �لتي تعود لفرت�ت �أخرى، �إذ 

�إ�صالمياً يف �لقد�ض، وتعود هذه  �أثر�ً   220 يقدر مدير ق�صم �الآثار �الإ�صالمية وجود نحو 

.
34

�ملباين �الأثرية �إىل �حلقبات �الأموية و�الأيوبية و�ململوكية و�لعثمانية

لل�صيطرة  خ�صع  و�لذي  روكفلر،  مبتحف  حالياً  �ملعروف  �لفل�صطيني  و�ملتحف 

من  تبد�أ  جد�ً،  قدية  تاريخية  حقب  يف  فل�صطني  تاريخ  يثل   ،1967 �صنة  �الإ�رش�ئيلية 

�حلجري  )�لع�رش  �لكالكولي�صي  �لع�رش  حتى  وت�صتمر  �ملبكرة  �لتاريخية  �لع�صور 

�الإ�صالمية  �لعربية  �لفرتة  �أو�ئل  �لبونزي، و�لع�رش �حلديدي، حتى  �لقدمي(، و�لع�رش 

�أموية، ووثائق تاريخية مهمة يف تاريخ  )�الأموية(. كما يحتوي �ملتحف على موجود�ت 

فل�صطني، و�حل�صار�ت �لتي قامت فيها، موؤكد�ً �أهمية �حلفاظ على هذه �الآثار و�لوثائق، 

.
35

باعتبارها جزء�ً من تر�ث �لب�رشية
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�الآثار يف  �لتي تهدد م�صتقبل  �لرئي�صية  �الأخطار  �أن  �الآثار نظمي �جلعبة  وبني خبري 

مدينة �لقد�ض ويف فل�صطني عامة، ب�صبب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، تتمثل يف �لنهب و�لتزوير 

�لعربي  �لتاريخ  تهمي�ض  �إىل  �إ�صافة  و�لتهويد،  خمتلفة  بطريقة  �لتاريخ  كتابة  و�إعادة 

و�الإ�صالمي يف �ملدينة. مو�صحاً �أن �ملوؤ�ص�صات �الإ�رش�ئيلية ت�صعى �إىل �إبر�ز فرت�ت تاريخية 

ملدينة �لقد�ض على ح�صاب فرت�ت تاريخية �أخرى، و�لفرت�ت �لتاريخية �لتي تتحدث عنها 

فقط حول زمن �لهيكل �الأول و�لثاين، وقال: “كاأن �لتاريخ توقف  “�إ�رش�ئيل” تتمحور 
 .

باملدينة عند ذلك، ومل يكن تاريخ بها قبل ذلك”36

و�أ�صاف: “منذ �حتالل �ملدينة �صنة 1967 وحتى �ليوم جرى نهب �لعديد من �الآثار، 

ونهبه،  �كت�صافه  مّت  مبا  لنا  علم  “ال  باأنه:  و�أو�صح  �الإ�رش�ئيلية”،  للمعاهد  حتويلها  ومت 

و�لقائمة قد ت�صم ع�رش�ت �الآالف من �لقطع �الأثرية”، م�صري�ً �إىل نهب �صلطات �الحتالل 

�ملتحف �لفل�صطيني وت�صميته مبتحف روكفلر. وتابع بالقول: “�أي �أثر يتم �لعثور عليه 

�لتاريخ  �لثاين، فتزوير  �لهيكل  �إىل  �لرومانية يتم ب�صكل تلقائي ن�صبه  و�كت�صافه للفرتة 

يتم ب�صكل كامل د�خل �لقد�ض”، و�أ�صاف: “يتم تهويد �لتاريخ و�ملكان يف مدينة �لقد�ض”. 

�لتابعة  �الآثار  د�ئرة  �صوى  باالآثار  تعنى  مقد�صية  موؤ�ص�صة  �أي  وجود  عدم  �أكد  كما 

تعجز  وبالتايل  �لوقفية،  و�ملباين  �الأق�صى  �مل�صجد  على  عملها  يقت�رش  و�لتي  لالأوقاف، 

�لتعاون وجلنة  �إىل عمل موؤ�ص�صة  �لقيام باالهتمام باالآثار يف �ملدينة، م�صري�ً  �لد�ئرة عن 

جدية  من  :“بالرغم  وقال  �لقدية،  �لبلدة  يف  �ملباين  برتميم  تقوم  حيث  للتطوير،  �لرفاه 

.
عمل �ملوؤ�ص�صتني يف �ملدينة �إال �أن �لتحديات �أكب من قدر�تهما”37

والإنقاذ �الآثار و�لرت�ث يف مدينة �لقد�ض �صدد �جلعبة على توثيق كل �النتهاكات من 

و�ملوؤ�ص�صات  لليون�صكو  د�ئمة  تقارير  ورفع  باملدينة،  �كت�صافه  يتم  وما  ونهب  تدمري 

�أمام  �صوتها  ورفع  لالحتجاج  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول  تدخل  �إىل  �إ�صافة  �لدولية، 

�ملحافل �لدولية الإيقاف �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية جتاه �لرت�ث �لعربي و�الإ�صالمي. وطالب 

برفع م�صتوى �لوعي وتوعية �ل�صكان و�ل�صعب �لفل�صطيني و�لعامل �لعربي و�الإ�صالمي 

باإدخال مو�صوع  لها، وطالب  تتعر�ض  �لتي  �لفل�صطينية وم�صريها، و�الأخطار  باالآثار 

�الآثار يف �ملناهج �لفل�صطينية ب�صكل عملي وو�قعي، ودعم م�صاريع �لرتميم حفاظاً على 

�الآثار �ملتبقية.
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خامتة:

يظهر من خالل �ملتابعة �ل�صابقة �أن هناك �صعفاً يف حماية �لرت�ث �الإ�صالمي و�لعربي 

يف مدينة �لقد�ض على �ل�صعيدين �لر�صمي و�الأهلي، وعلى �لرغم من وجود بع�ض �ملر�كز 

�أنها تعاين من قلة �الإمكانات و�ملحاربة من قبل �ل�صلطات  �إال  �لتي تعنى بق�صايا �لرت�ث 

و�الإدر�ك  �جلدية  عدم  عن  ناهيك  �ملجال،  هذ�  يف  و�خلب�ء  �لكفاء�ت  وندرة  �الإ�رش�ئيلية 

خلطورة ما يتعر�ض له تر�ث �ملدينة �ملقد�صة.

وفيما يلي عر�ض الأبرز �لنتائج �لتي تو�صل لها �لباحث:

غياب �لتن�صيق بني �جلهات �لنا�صطة يف حفظ �لرت�ث.  .1

حفظ  يف  �لتقليدي  �لنظام  و�عتماد  �ملجال،  هذ�  يف  �ملخت�صني  �خلب�ء  ندرة   .2

�ملخطوطات، مما يجعلها عر�صة للتلف و�لتخريب.

�ملقد�صة  �ملدينة  تر�ث  طم�ض  يف  �لعبية  �لدولة  قبل  من  ممنهجة  خطط  هناك   .3

وتزويره، لتحقيق �أطماع تو�صعية بعيد�ً عن �أي �لتز�مات علمية ومهنية.

�حلاجة  من  �لرغم  على  �لقد�ض،  تر�ث  وحفظ  حلماية  �ملمنوح  �ملايل  �لدعم  �صعف   .4

�ملا�صة له يف �إجناح م�صاريع وخطط �لدفاع عن تر�ثها �ملنهوب.

هناك ظاهرة بيع �ملخطوطات و�لقطع �الأثرية و�لرت�ثية و�ملتاجرة فيها، مما ي�صكل   .5

خطر�ً على �صياع وتبديد �لرت�ث �لثقايف للقد�ض.

وت�صهد  متو��صلة،  �ملقد�صة  �ملدينة  تر�ث  ل�صلب  �الإ�رش�ئيلية  �ملخططات  تز�ل  ما   .6

ت�صعيد�ً متز�يد�ً يف �ملرحلة �لر�هنة من قبل �ملنظمات �ل�صهيونية.

�صعف  مع  �ل�صهيونية،  �ملخططات  ملجابهة  ر�صمي  فل�صطيني  برنامج  غياب   .7

�جلمعيات �الأهلية.

عدم توفر توثيق لكل �النتهاكات �لتي ت�صتهدف تر�ث �لقد�ض وخمطوطاتها، مما   .8

يثري خماوف من فقد�ن �لكثري منها.

و�الآثار،  �لرت�ث  حماية  جمال  يف  �الأجنبية  �جلمعيات  بن�صاط  معرفة  وجود  عدم   .9

مما يتطلب �لعمل من �أجل متابعة ذلك و�لتحري ب�صاأنه، للوقوف على حقيقة تلك 

�جلمعيات وطر�ئق عملها.
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تو�شيات:

تزوير  من  له  تتعر�ض  وما  �ملقد�صة،  �ملدينة  يف  �لرت�ث  و�قع  ��صت�رش�ف  من  �نطالقاً 

وحتريف ممنهج فاإن هذ� �لو�قع �ملوؤمل ي�صتدعي طرح جملة من �لتو�صيات �أبرزها:

�لتن�صيق �جلاد و�لفعلي بني �ملر�كز و�جلهات �لتي تعنى برت�ث �لقد�ض يف �لد�خل   .1

و�خلارج، وت�صكيل مرجعية عليا للتن�صيق.

تنظيم موؤمتر�ت وور�ض عمل خمت�صة بحماية �لرت�ث، يتم فيها ��صت�صافة خب�ء   .2

ومهتمني، و�إجر�ء در��صات علمية معمقة حيال كل ما يتعر�ض له �لرت�ث من �رشقة 

وتزوير.

�لنظام  عب  وبالذ�ت  �لعلمية،  �لطرق  باأحدث  و�ملخطوطات  �ملدينة  تر�ث  حفظ   .3

�ملحو�صب وحفظها بعيد�ً عن �ل�رشقة و�لتزوير.

�إيفاد مبعوثني حمليني للخارج للتخ�ص�ض يف جمال حفظ �لرت�ث، وتدريبهم على   .4

�أف�صل �لطرق و�أحدثها.

حماربة ظاهرة �الإجتار باملخطوطات و�ملو�د �لرت�ثية.  .5

�لقياد�ت  وتاأهيل  بالتدريب  يمُعنى  �ملقد�صي  �لرت�ث  يف  متخ�ص�ض  مركز  �إن�صاء   .6

و�خلب�ء.

�إدر�ج مو�صوع �لرت�ث يف �ملناهج �ملدر�صية و�جلامعية �لفل�صطينية.  .7

يت  ما  وكل  و�ملخطوطات  �لرت�ث  حلماية  ر�صيده  يوجه  مايل  �صندوق  �إن�صاء   .8

ب�صلة حل�صارة �ملدينة �لعريقة.

تعنى  �لتي  و�ملنظمات  �لدولية  �ملحافل  يف  و�لرت�ث  �الآثار  �رشقة  م�صاألة  �إثارة   .9

باملخطوطات وتاريخ �حل�صار�ت.
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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  	•



553

بيبليوغرافيا الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

�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.



569

بيبليوغرافيا الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

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.
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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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هوام�س الف�شل الثاين ع�شر

 �إ�صحاق مو�صى �حل�صيني، اأ�شماء القد�س؛ وعارف �لعارف، املف�شل يف تاريخ القد�س.
1

ل�صوؤون  �مللكية  �للجنة  )عّمان:  ال�شكان  امل�شاحة،  املواقع،  الوقائع،  القد�س:  عو�د،  وحممود  غنامي  زهري   
2

�لقد�ض، 2002(.

لالإعالم  �لقد�ض  مركز  )�لقد�ض:   1996-1850 من  وعمران  �شكان  القد�س  م�صطفى،  وليد  �نظر:  للمزيد،   
3

و�الت�صال، 1997(؛ و�صمري جري�ض، القد�س: املخططات ال�شهيونية: الحتالل والتهويد )بريوت: موؤ�ص�صة 

�لدر��صات �لفل�صطينية، 1981(.

4 املنجد يف اللغة والأعالم، ط 24 )بريوت: د�ر �مل�رشق، 1986(، �ض 71.

 The New Lexicon Webster’s Dictionary of the English Language (New York: Lexicon Publications, 5

 Inc., 1990), p. 235; Culture: The training and development of the mind; the refinement of taste

 and manners acquired by such training; the social and religions structures and intellectual and

artistic manifestation etc. that characterizes a society.

 حممد �صاهني، �صورة �ملثقف يف فكر �إدو�رد �صعيد، من ملف �رشفات: �إدو�رد �صعيد يف �لذكرى �الأوىل لرحيله: 
6

�ملقد�صي �لعاملي �لذي مل يخن جذوره، جريدة الغد، �الأردن، 2004/9/24.

 حممود �الأخر�ض، البيبليوغرافيا الفل�شطينية الأردنية 1900-1970 )عّمان: جمعية �ملكتبات �الأردنية، 1973(، 
7

�ض 9-7.
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الدور العربي والإ�سالمي

املبحث الأول

الدور العربي والإ�شالمي يف احلفاظ على 

الرتاث الثقايف للقد�س

اأ. عبد اهلل كنعان

مقدمة:

الغزوات واحلروب واالحتالالت، وتعاقب على  الكثري من  القدم  القد�س منذ  عرفت 

احتاللها الكثري من االأمم، ولكنها يقيناً مل ت�شهد طوال تاريخها القدمي واحلديث احتالالً 

ال�شهيوين  كاالحتالل  والتاريخية  احل�شارية  ملعاملها  ومغرياً  الثقايف  لرتاثها  مدمراً 

اعتمد  فقد  ال�شهيونية  لليهودية  االأ�شطورية  للفل�شفة  ووفقاً  االإحاليل.  اال�شتعماري 

الغري،  اإبادة  االإبادة؛  مبداأ  “اإ�رسائيل”،  ال�شهيوين  ال�شهيونية وكيانها  ذراعها، احلركة 

ال�شهيونية  احلركة  قادة  من  العظمى  الغالبية  فعلت  كما  وجوده،  اإنكار  ب�شيغة  �شواء 

الفيزيائي  ا�شتئ�شاله  خالل  من  اأم  االآن،  وحتى  قيامها  منذ  املتعاقبة  كيانها  وحكومات 

 Haganah الهاغاناه  وع�شاباتها  “اإ�رسائيل”  فعلت  كما  احل�شارية،  مواقعه  بطم�س 

الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  بحّق  اقرتفتها  التي  واملجازر  املذابح  يف   Stern وال�شترين 

خالل حرب اغت�شاب فل�شطني مب�شاندة حلفائها الدوليني اال�شتعماريني اال�شرتاتيجيني، 

وبخا�شة بريطانيا العظمى، التي هياأت من خالل �شلطاتها االنتدابية امل�رسح لوالدة هذا 

الكيان ال�شهيوين على اأ�شالء �شعبنا العربي يف فل�شطني. 

املعنية  العربية  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الدرا�شة  هذه  ت�شعى 

باحلفاظ على الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، وتو�شيح حقيقة الدور العربي – االإ�شالمي يف 

احلفاظ على هذا الرتاث، وبيان مدى فاعليته.

 – وقبل البدء يف البحث ال بّد من التنويه اإىل اإن هذه الدرا�شة �شتعنى بالدور العربي 

االإ�شالمي الر�شمي دون اخلو�س يف املنظمات غري احلكومية.
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اأواًل: اجلهـ�ت املعنيـة ب�حلفـ�ظ على الرتاث الثقـ�يف 

ملدينة القد�س ذي الطبيعة الع�ملية اال�ستثن�ئية:

القيمة  الثقايف والطبيعي ذي  الرتاث  التي تتحمل م�شوؤولية احلفاظ على  ما اجلهات 

العاملية اال�شتثنائية وفقاً التفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي؟.

ن�ّشت املادة )4( من االتفاقية باأنه تعرتف كل دولة من الدول االأطراف يف هذه االتفاقية 

مبا يلي:

اإن واجب القيام بتعيني الرتاث الثقايف والطبيعي امل�شار اإليه يف املادتني والذي 

يقوم يف اإقليمها وحمايته، واملحافظة عليه، واإ�شالحه، ونقله اإىل االأجيال املقبلة، 

يقع بالدرجة االأوىل على عاتقها. و�شوف تبذل كل دولة اأق�شى طاقتها لتحقيق 

اأن  اللذين ميكن  الدوليني  الغر�س وت�شتعني عند احلاجة بالعون والتعاون  هذا 

حتظى بهما، خا�شة على امل�شتويات املالية والفنية والعلمية والتقنية.

هذا يعني عملياً اأن م�شوؤولية احلفاظ على الرتاث الثقايف والطبيعي ملدينة القد�س الواقع 

يف اإقليم فل�شطني هو، وفقاً ملنطوق املادة )4( من االتفاقية، من م�شوؤولية واخت�شا�س:

الطرف الفل�شطيني )ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية( بالدرجة االأ�شا�س.  .1

دولة االحتالل )اإ�رسائيل(: وملا كانت ال�شلطة الفل�شطينية تقوم على االأرا�شي التي   .2

حتتلها “اإ�رسائيل”، فاإن واجب احلفاظ على الرتاث الثقايف والطبيعي ملدينة القد�س 

 ،1954 للقانون الدويل، واتفاقية الهاي �شنة  يقع على عاتق دولة االحتالل وفقاً 

واتفاقيات جنيف االأربعة 1949/8/12 ولقرارات االأمم املتحدة )قرارات ال�رسعية 

الدولية( ذات ال�شلة بالق�شية الفل�شطينية والقد�س وال�رساع االإ�رسائيلي – العربي 

�شيادة  من  ينتق�س  اأو  بـ  ذلك  مي�س  ال  اأن  �رسيطة  اأو�شطي(،   – ال�رسق  )ال�رساع 

الفل�شطينية  الدولة  غياب  مع  ال�شيادة  اأن  اإذ  فل�شطني؛  اأي  اأر�شها،  املحتلة  الدولة 

كامنة بال�شعب العربي الفل�شطيني.

كما يتوجب على “اإ�رسائيل” ب�شفتها الدولة املحتلة لفل�شطني )ال�شفة الغربية مبا 

يف ذلك القد�س( وكونها طرفاً يف “اتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي” 

اإحلاق  اإجراء من �شاأنه  اأي  “اأال تتخذ متعمدة،  املادة )6(  الثالثة من  للفقرة  ووفقاً 

ال�رسر ب�شورة مبا�رسة اأو غري مبا�رسة بالرتاث الثقايف والطبيعي امل�شار اإليه يف 
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املادتني 1 و2، والواقع يف اأقاليم الدول االأخرى االأطراف يف هذه االتفاقية”. ومثل 

هذا االإخالل اأو اخلرق لهذا البند من االتفاقية يتجلى بو�شوح ب�شيا�شة “اإ�رسائيل” 

وبخا�شة  الغربية  لل�شفة  االإحاليل  اال�شتعماري  اال�شتيطان  واأبرزها  التهويدية، 

القد�س.

اململكة االأردنية الها�شمية: اململكة االأردنية الها�شمية معنية باحلفاظ على الرتاث   .3

الثقايف والطبيعي ملدينة القد�س، فال�شفة الغربية مبا فيها القد�س توحدت مع اململكة 

اأر�شها.  من  جزءاً  كانت   1967 �شنة  االإ�رسائيليون  احتلها  وعندما   ،1950 �شنة 

الأ�شباب  معها   1988/7/30 يف  والقانوين  االإداري  االرتباط  فّك  من  الرغم  وعلى 

�شيا�شية، وعلى الرغم من عقد االأردن اتفاقية �شالم مع “اإ�رسائيل” �شنة 1994، 

اإال اأن املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�س ظلّت حتت الوالية االأردنية. 

الرتاث  )جلنة  والطبيعي  الثقايف  العاملي  الرتاث  حلماية  احلكومية  الدولية  اللجنة   .4

وعدد  والثقافة،  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  تتبع  جلنة  وهي  العاملي(: 

اأع�شائها حالياً 21 ع�شواً، منها خم�س دول عربية هي: االأردن وم�رس، واجلزائر 

والبحرين وتون�س.

 Arab League Education ،)املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األك�شو  .5

.Culture and Science Organization (ALECSO)

منظمة املوؤمتر االإ�شالمي للرتبية والعلم والثقافة )االإي�شي�شكو(.  .6

اللجان الوطنية للرتبية والعلم والثقافة للدول االأع�شاء يف منظمة املوؤمتر االإ�شالمي   .7

للرتبية والعلم والثقافة.

اللجان الوطنية للرتبية والعلم والثقافة للدول االأع�شاء يف املنظمة العربية للرتبية   .8

والعلم والثقافة.

اأن احلفاظ على الرتاث الثقايف والطبيعي الفل�شطيني - املقد�شي هو  هذا يعني عملياً 

“اإ�رسائيل”  االحتالل  دولة  واجب  ومن  واالأردين،  الفل�شطيني  الطرفني  اخت�شا�س  من 

 1954 1974 واتفاقية الهاي �شنة  بحكم القانون الدويل واتفاقيات جنيف االأربعة �شنة 

واليون�شكو من خالل جلنة الرتاث العاملي، طبقاً التفاقية احلماية.
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ث�نيً�: االإطـ�ر ال�سـيـ��سـي لنـ�سـ�ط املنظمـ�ت املعنية 

بحم�ية الرتاث الثق�يف ملدينة القد�س:

بقرارات  عملياً  حمكوم  احلكومية  والوطنية  واالإقليمية  الدولية  املنظمات  ن�شاط 

املنظمات الدولية واالإقليمية والوطنية واحلكومية االأم. فقد اجتمعت اإرادة املجتمع الدويل 

مبنظماته الدولية )هيئة االأمم املتحدة باأجهزتها الرئي�شية واملتخ�ش�شة واأبرزها اجلمعية 

الدول  وجامعة  االنحياز،  عدم  منظمة  واأبرزها  واالإقليمية  اليون�شكو،  ومنظمة  العامة، 

والتي   ،77 الـ  ومنظمة  االإ�شالمي،  املوؤمتر  ومنظمة  العربية،  القمم  موؤ�ش�شة   - العربية 

ت�شّم االآن حوايل 132 دولة، واالحتاد االإفريقي على االآتي:

 1947/181 للقرار  اإ�رسائيلية وفقاً  اإقامة دولتني يف فل�شطني دولة عربية واأخرى   .1

الذي قام مبوجبه الكيان ال�شهيوين والذي �شمي بـ“اإ�رسائيل” على حوايل %78 

املن�شو�س  لها  مقرر  هو  عما  كثرياً  يزيد  ما  وهو  فل�شطني،  م�شاحة  جمموع  من 

عليها يف القرار الوارد اأعاله 56% كنتيجة فعلية حلرب �شنة 1948، وهو ما بات 

يعرف اليوم بـ“حّل الدولتني”.

“اإ�رسائيل” دولة حمتلة لل�شفة الغربية مبا يف ذلك القد�س، وعليها االن�شحاب من   .2

جميع االأرا�شي العربية املحتلة كافة؛ هذا يعني االن�شحاب من ال�شفة الغربية مبا 

يف ذلك القد�س، ومرتفعات اجلوالن ال�شورية ومزارع �شبعا يف لبنان.

عدم جواز اكت�شاب اأرا�شي الغري بالقوة.  .3

بطالن جميع اإجراءات تهويد االأرا�شي العربية، مبا يف ذلك القد�س، ت�رسيعية كانت   .4

اأم �شيا�شية اأم ا�شتيطانية اأم دميوغرافية.

الطبيعة  يف  يغري  اأن  �شاأنه  من  عمل  باأي  االإتيان  عن  الفوري  “اإ�رسائيل”  امتناع   .5

املحتلة مبا يف  العربية  لالأرا�شي  والتاريخية واحل�شارية والدميوغرافية  الدينية 

ذلك القد�س.

عدم �رسعية اال�شتيطان ومطالبة “اإ�رسائيل” بتفكيك القائم من امل�شتوطنات، وهو   .6

 International Court of Justice (ICJ) الدولية  العدل  اإليه حمكمة  ا�شتندت  ما 

يف  املتخذ  املتحدة  االأمم  لهيئة  العامة  اجلمعية  طلب  على  بناًء  فتواها  يف  الهاي  يف 
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جدار  باإزالة  والقا�شي   2004/7/20 يف  العامة  اجلمعية  من  واملعتمد   ،2004/7/9

الف�شل وتعوي�س املت�رسرين منه.

دولته  واإقامة  م�شريه،  تقرير  يف  الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  بحّق  االعرتاف   .7

.
1
امل�شتقلة ذات ال�شيادة على ترابه الوطني وعا�شمتها القد�س

عودة الالجئني الفل�شطينيني اإىل ديارهم مع تعوي�شهم عما حلق بهم من اأ�رسار يف   .8

املمتلكات واالأ�شخا�س وتعوي�س من ال يرغب منهم يف العودة وفقاً لقرار اجلمعية 

باعتباره  للت�رسف  قابل  غري  حّق  وهو   ،1948/194 رقم  املتحدة  لالأمم  العامة 

، والذي مل تقبل “اإ�رسائيل” ع�شواً يف هيئة االأمم 
2
حقاً فردياً ال يجوز التنازل عنه

املتحدة اإال بعد اعرتافها به وبالقرار 1948/181، واإن هي عادت بعد ذلك وتنكرت 

لهما.

وقبل البدء يف ا�شتعرا�س الدور العربي واالإ�شالمي يف حماية الرتاث الثقايف للقد�س، 

وتاريخية  و�شيا�شية  تراثية  دالالت  لها  اأ�شا�شيتني،  مالحظتني  اإىل  االإ�شارة  جتدر 

وح�شارية، وهما:

العاملية  قيمتها  اأن  مبعنى  ا�شتثنائية،  عاملية  قيمة  ذات  بكاملها  القدمية  القد�س  اإن   .1

على  قيمتها  على  وت�شمو  تتفوق  والطبيعي  الثقايف  تراثها  جلهة  اال�شتثنائية، 

امل�شتوى الوطني وفقاً للمعايري العاملية لتحديد املواقع الرتاثية العاملية املن�شو�س 

الثقايف والطبيعي، وهو ما �شدد عليه كرمي  عليها يف اتفاقية حماية الرتاث العاملي 

اند�شيه هنديل، م�شت�شار منظمة اليون�شكو للرتاث العاملي والثقايف واخلبري املكلف 

من مركز الرتاث العاملي باالإ�رساف على اإعداد ا�شتبيان خا�س بدول منطقة اخلليج 

وتنطبق  خا�شة  حالة  تعترب  واآثارها  القدمية  القد�س  مدينة  “اإن  بقوله:  العربي، 

، واإن 
عليها كل االآليات التي تعنى باملواقع الرتاثية العاملية وجتب املحافظة عليها”3

هو وعن غري ق�شد اأعاد “خ�شو�شية القد�س يف الرتاث العاملي... من كونها ال تتبع 

الأية دولة” م�شتنداً يف ذلك على ما يبدو اإىل القرار 1947/181 ال�شادر عن اجلمعية 

 Corpus بها  خا�س  كيان  للقد�س  يكون  باأن  والقا�شي   ،1947/11/29 يف  العامة 

املتعددة  بتجلياتها  الفل�شطينية  الق�شية  تطورات  لكن  تدويلها.  اأي   ،Separatum

جاءت لتتجاوز هذا القرار يف �شقه اخلا�س بالقد�س، والتي هي وفقاً لقرارات االأمم 

املتحدة ال�شادرة عن اجلمعية العامة وجمل�س االأمن وغريها من اأجهزتها الرئي�شية 
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العربية  االأرا�شي  كبقية  ال�رسقي(  )ال�شطر  حمتلة  عربية  اأر�شاً  واملتخ�ش�شة 

املحتلة، وعلى “اإ�رسائيل” االن�شحاب منها لتعود اإىل �شابق عهدها قبل 1967/6/5، 

ولتكون م�شتقبالً عا�شمة للدولة الفل�شطينية التي تنتظر القيام منذ 62 عاماً.

حقيقة اأن القد�س ت�شم 14% من جمموع املباين التاريخية القدمية القائمة، لتاأتي يف   .2

املرتبة الرابعة بعد اخلليل التي ت�شم 20.5%، ونابل�س 19.3%، ورام اهلل %15.1، 

جمموع  من   %10.6 بن�شبة  واالأخرية  اخلام�شة  املرتبة  يف  جنني  جاءت  حني  يف 

 .
4
املباين التاريخية والقدمية الكائنة يف ال�شفة الغربية املحتلة

الـتـراث  الـعـربية فـي حمـ�يـة  ث�لثً�ً: دور املـوؤ�س�ســ�ت 

الثق�يف للقد�س:

البحث يف الدور العربي يف حماية الرتاث الثقايف للقد�س يعني البحث يف دور املوؤ�ش�شات 

العربية ال�شيا�شية، واأبرزها: 

جامعة الدول العربية )االأمني العام واملندوبون الدائمون(.  •

موؤ�ش�شة القمة العربية )موؤمترات القمم العربية(.  •

موؤ�ش�شة موؤمتر وزراء اخلارجية العرب.  •

املجال  يف  دورها  ينح�رس  �شيا�شية،  طبيعة  ذات  املوؤ�ش�شات  تلك  جميع  كانت  وملا 

ال�شيا�شي وحتديد االإطار ال�شيا�شي لن�شاط املنظمات العربية املتخ�ش�شة بحماية الرتاث 

الثقايف والطبيعي العربي، ومّت ا�شتعرا�شه ب�شكل مكثف �شابقاً، فاإن احلديث �شيقت�رس 

يف هذا ال�شياق على املنظمات العربية املتخ�ش�شة ودورها يف حماية الرتاث الثقايف لبيت 

املقد�س )القد�س( وهي:

•  موؤمتر الوزراء امل�شوؤولني عن ال�شوؤون الثقافية يف الوطن العربي.

اأم  العامة  اأمانتها  �شعيد  على  �شواء  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة   •

موؤمترها العام اأم جمل�شها التنفيذي.

ال�رسيف  القد�س  مال  بيت  ووكالة  االإ�شالمي  املوؤمتر  ملنظمة  التابعة  القد�س  جلنة   •

التابعة لها.
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اللجان الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم.  •

جلنة اخلرباء العرب املتخ�ش�شني بالرتاث الثقايف.  •

االأوقاف  لوزارة  التابعة  امل�رسفة  ال�شخرة  وقبة  االأق�شى  امل�شجد  اإعمار  جلنة   •

وال�شوؤون واملقد�شات االإ�شالمية يف االأردن.

يف  امل�رسفة  ال�شخرة  وقبة  املبارك  االأق�شى  امل�شجد  الإعمار  الها�شمي  ال�شندوق   •

االأردن.

اللجنة امللكية ل�شوؤون القد�س يف االأردن.  •

ومبراجعة فاح�شة لوثائق هذه املوؤ�ش�شات، ميكن للمرء اأن يلخ�س دورها يف حماية 

الرتاث الثقايف للقد�س باالآتي: 

اإدراج القد�س وحماية تراثها الثقايف والطبيعي على جداول اأعمال جميع موؤمتراتها   .1

الدورية واال�شتثنائية، وتخ�شي�س اجلزء االأكرب من قراراتها وتو�شياتها للقد�س 

وحماية تراثها الثقايف والطبيعي.

بالتن�شيق   ،1981 �شنة  العاملي  الرتاث  قائمة  على  القد�س  بت�شجيل  االأردن  جناح   .2

حالياً  ت�شّم  والتي  العاملي،  الرتاث  جلنة  يف  املمثلة  العربية  الدول  مع  والتعاون 

خم�س دول عربية هي: االأردن وم�رس وتون�س والبحرين واملغرب، م�شكلة بذلك 

حوايل ُخْم�س اأع�شاء اللجنة وعددهم 21 ع�شواً.

جناح االأردن، بالتن�شيق والتعاون مع الدول العربية املمثلة يف جلنة الرتاث العاملي   .3

العاملي  الرتاث  قائمة  على  واأ�شوارها”  القدمية  املدينة  “القد�س:  موقع  بت�شجيل 

املهدد باخلطر منذ �شنة 1982.

باإف�شال  العاملي  املمثلة يف جلنة الرتاث  العربية  الدول  االأردن بالتن�شيق مع  جناح   .4

طلب “اإ�رسائيل”، الذي يدعو اإىل اإلغاء اعتبار القد�س تراثاً عاملياً مهدداً باخلطر.

“على القيمة اال�شتثنائية للقد�س بو�شفها  جناح االإي�ش�شكو حتى االآن يف احلفاظ   .5

تراثاً اإن�شانياً يف مواجهة ما تقوم به اإ�رسائيل لتدمري تراثها احل�شاري ون�شيجها 

.
االجتماعي”5

واملواثيق  للمعاهدات  االإ�رسائيلية  “باالنتهاكات  التعريف  يف  املنظمة  جناح   .6

والقرارات الدولية، والرتكيز على ما ورد يف وثيقة اليون�شكو من �رسد للم�شاريع 
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وثيقة  باعتبارها  وتهويدها،  املقد�شة  املدينة  وجه  تغيري  اإىل  ال�شاعية  االإ�رسائيلية 

.
دولية ر�شمية تدين ال�شلطات االإ�رسائيلية”6

تقدمي الدعم املايل، واإن كان دون املطلوب، اإىل املوؤ�ش�شات العاملة يف القد�س لتوثيق   .7

.
7
و�شون تراثها املعماري واحلفاظ على ن�شيجها االجتماعي وهويتها الثقافية

ا�شرتاتيجية  �شمن  وذلك   ،2009 ل�شنة  العربية  للثقافة  عا�شمة  القد�س  اختيار   .8

تهدف اإىل حتقيق االآتي:

التاريخي  احل�شاري  وبعدها  الثقافية  بقيمتها  القد�س  ملدينة  ال�شدارة  اإعادة   •

والديني، وحماية معاملها التاريخية والروحية مبا يعزز هويتها الثقافية العربية.

واإعالمياً  واجتماعياً  وتربوياً  ثقافياً  املقد�شيني  املواطنني  �شمود  تعزيز   •

خالل  من  املقد�شة،  املدينة  مواطني  معاناة  تخفيف  يف  واالإ�شهام  واقت�شادياً، 

اإيجاد فر�س عمل لالأيدي العاملة فيها.

تفعيل احلراك الثقايف يف القد�س وحميطها داخل الوطن وخارجه.  •

تاأهيل بنى حتتية منا�شبة لالحتفال بالقد�س عا�شمة الثقافة العربية.  •

تو�شيع دائرة الت�شامن العربي والدويل وتعميقه للحفاظ على عروبة القد�س.  •

بفعل  الطبيعي  العربي  واقعها  عن  املدينة  تعي�شها  التي  الثقافية  العزلة  ك�رس   •

ممار�شات االحتالل.

االإ�شهام يف التخفيف من امل�شاكل االجتماعية التي يعاين منها املجتمع الفل�شطيني   •

داخل مدينة القد�س.

دعم الربامج والن�شاطات والفعاليات الثقافية التي �شيتّم تنفيذها من اأجل تاأكيد   •

هوية القد�س العربية.

لتعزيز  عوا�شمها  يف  ثقافية  وفعاليات  ن�شاطات  لتنفيذ  العربية  الدول  دعوة   •

الهوية الثقافية العربية ملدينة القد�س.

تنفيذ حملة عاملية بالتن�شيق مع الهيئات الدولية واالإقليمية وحركة الت�شامن مع   •

ال�شعب الفل�شطيني من اأجل فّك احل�شار وتعزيز الهوية العربية للقد�س ح�شارة 

.
8
وتاريخاً واأ�شالة
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العربية  للثقافة  عا�شمة  بالقد�س  االحتفاء  قرار  اإليها  ي�شتند  التي  العامة  الروؤية  اأما 

ل�شنة 2009 على امل�شتوى الفل�شطيني والعربي والدويل، فياأتي يف اإطار التاأكيد على اأنها 

جزء ال يتجزاأ من االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967، ووحدة الق�شية الفل�شطينية، 

وتع�شيداً  امل�شتقلة،  الفل�شطينية  للدولة  عا�شمة  لتكون  ال�شيا�شي  للبعد  وتكري�شها 

ملكانتها يف الوجدان العربي واالإ�شالمي واالإن�شاين، وجتذيراً لهويتها الثقافية العربية، 

ودعماً للوجود العربي الفل�شطيني يف القد�س، وت�شدياً لالإجراءات التهويدية للقد�س من 

جانب �شلطات االحتالل االإ�رسائيلية، وتعزيزاً ل�شعور اأهلها بانتمائهم الوطني والعربي 

 .
9
جتاه هوية ثقافية عربية موحدة

ولكن ما اخلطة املعتمدة يف تنفيذ هذه الروؤية؟.

اخلطة التنفيذية بنيت على االأ�ش�س والقواعد االآتية:

وكذلك  املنا�شبة،  بهذه  لالحتفاء  املعدة  امليزانية  من  االأكرب  اجلزء  تخ�شي�س   •

االعتمادات املالية العربية، لدعم م�شاريع البنية التحتية الثقافية يف مدينة القد�س.

دعم م�شاريع البنى التحتية للموؤ�ش�شات يف داخل مدينة القد�س لتاأهيلها فنياً، وذلك   •

لتمكينها من تنفيذ الربامج والن�شاطات اخلا�شة بالقد�س داخل املدينة.

التحتية،  بالبنية  خا�س  م�رسوع  بتبني  �شقيقة  عربية  دولة  كل  م�شاركة  اأهمية   •

يف عا�شمتها  با�شم  امل�رسوعان  هذان  ي�شجل  اأن  على  القد�س،  مبدينة  ثقايف   واآخر 

القد�س.

م�شتوى  على  ثقافية  ون�شاطات  وفعاليات  برامج  من  االحتفايل  امل�شهد  تنفيذ   •

االأرا�شي الفل�شطينية مبا فيها مدينة القد�س، وت�شمل اأي�شاً املخيمات الفل�شطينية 

كافة، داخل فل�شطني وخارجها.

العربية  الدول  مع  بالتن�شيق  العربية  العوا�شم  يف  فل�شطينية  ثقافية  اأ�شابيع  اإقامة   •

واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

تنفيذ فعاليات ثقافية تربز املخزون الثقايف واحل�شاري ملدينة القد�س يف العوا�شم   •

.
10

االأوروبية والعامل
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وتت�شمن اخلطة التنفيذية ما يلي: 

تظافر اجلهود ال�شيا�شية ما بني جامعة الدول العربية )االأمانة العامة( واالإي�ش�شكو   .1

يف التاأثري على الدول االأع�شاء يف اليون�شكو، وبخا�شة تلك املمثلة يف جلنة الرتاث 

يف  احلالية،  للدورة  العاملي  الرتاث  جلنة  ترتاأ�س  كونها  اإ�شبانيا  وعلى  العاملي، 

مواجهة “اإ�رسائيل” والواليات املتحدة االأمريكية املمثلني يف جلنة الرتاث العاملي.

التعريف بالرتاث الثقايف العربي يف القد�س وما يتهدده من اأخطار، وباحلّق العربي   .2

التعبريات  بوا�شطة  وامل�شموعة،  واملرئية  املقروءة  االإعالم  و�شائل  عرب  القد�س  يف 

يتزايد  اأخذ  والذي  والعامل،  العربي  الوطن  �شعيد  على  املتنوعة،  والفنية  الثقافية 

بفعل بع�س الف�شائيات العربية واأهمها اجلزيرة. 

لوقف  لليون�شكو  العامة  االأمانة  خالل  من  “اإ�رسائيل”  على  ال�شغط  ممار�شة   .3

ل�شنة  والطبيعي  الثقايف  العاملي  الرتاث  التفاقية  تطبيقاً  القد�س،  ملوقع  انتهاكاتها 

.1972

الرتاث  ملو�شوع  للثقافة  العربية  املجلة  من  االأخري  العدد  االإي�ش�شكو  تخ�شي�س   .4

تقرير  القد�س، وكذلك ترجمة  العربية بن�رس درا�شة حول موقع  الدول  الثقايف يف 

بو�شع  للتعريف  وذلك  للموقع  االإ�رسائيلية  االنتهاكات  يك�شف  الذي  اليون�شكو 

.
11

املوقع والتنبيه لالأخطار املحدقة به

التن�شيق والتعاون ما بني االإي�ش�شكو وموؤ�ش�شات املجتمع املدين واللجان الوطنية   .5

للرتبية والثقافة والعلوم، من خالل عقد ندوات وموؤمترات م�شرتكة حول حماية 

الرتاث الثقايف للقد�س.

االإعمارات الها�شمية للم�شجد االأق�شى وقبة ال�شخرة، والتي زادت تكاليفها عن   .6

ن�شف مليار دوالر اأمريكي، تكفلت بها القيادة الها�شمية منذ عهد ال�رسيف احل�شني 

بن علي، فامللك املوؤ�ش�س عبد اهلل بن احل�شني، فامللك احل�شني بن طالل، فامللك عبد 

وقبة  االأق�شى  امل�شجد  اإعمار  جلنة  طريق  عن  مّت  والذي  احل�شني،  ابن  الثاين  اهلل 

ال�شخرة امل�رسفة التي يرتاأ�شها وزير االأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات االإ�شالمية 

جلنة  رئي�س  نائب  جنم  رائف  املهند�س  فيها  التنفيذي  اجلانب  ويتوىل  االأردين، 

، والذي تقدم بعر�س م�شحوب 
12

اإعمار امل�شجد االأق�شى وقبة ال�شخرة امل�رسفة
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بال�شور حول “موقع القد�س: املدينة القدمية واأ�شوارها” كاأ�شا�س الإ�شقاط موقع 

يف  العربية  القمة  ملوؤمتر  قدمه  والذي  االإ�رسائيلية،  التمهيدية  القائمة  من  القد�س 

.
الريا�س �شنة 132007

االأق�شى  امل�شجد  حريق  عليه  اأتى  الذي  االأيوبي،  الدين  �شالح  منرب  بناء  اإعادة   .7

بالتواطوؤ مع   1964/8/21 االأ�شرتايل اجلن�شية يف  دني�س روهان  اأ�شعله  قد  والذي 

�شلطات االحتالل االإ�رسائيلية، ذلك احلريق الذي اأتى كذلك على اأجزاء كبرية من 

. واإعادة بناء املنرب جاءت 
14

امل�شجد، وكان الدافع لوالدة منظمة املوؤمتر االإ�شالمي

خام�شة  مئذنة  باإن�شاء  امللك  اأمر  كما  احل�شني،  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  نفقة  على 

للم�شجد امل�شقوف.

املنظمة  مع  بالتعاون  العاملي،  الرتاث  جلنة  يف  االأع�شاء  العربية  الدول  تكليف   .8

العربية، وبالتن�شيق معاً، ومع الدول االأع�شاء ال�شديقة للعرب يف اللجنة، بالعمل 

بها  تقوم  التي  كافة  احلفريات  الأعمال  الفوري  للوقف  قرارات  ا�شت�شدار  على 

ال�شلطة االإ�رسائيلية املحتلة يف احلرم القد�شي ال�رسيف واملناطق املحيطة به، وكذلك 

االأعمال غري امل�رسوعة التي تقوم بها ال�شلطة املحتلة يف القد�س، واملبينة يف تقرير 

مركز الرتاث العاملي املقدم اإىل الدورة االأخرية للرتاث العاملي حول و�شع �شيانة 

اال�شتثنائية  الثقافية  القيمة  يهدد  “اإ�رسائيل”  به  تقوم  ما  باأن  يقّر  والذي  املوقع، 

.
15ً

للقد�س بو�شفها تراثاً اإن�شانيا

املوؤ�ش�شات  اأ�شماء  يت�شمن  كامل  ملف  اإعداد  اإىل  الفل�شطينية  الثقافة  وزارة  دعوة   .9

داخل القد�س والتعريف بها واحتياجاتها، من حيث الربامج وامليزانيات، وتقدميها 

اإىل الدورة القادمة الجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية لدرا�شتها؛ التي �شتقوم 

.
16

بدورها بتقدمي ما ُيتفق عليه من اآلية دعمها اإىل �شمو ومعايل الوزراء

تنفيذ اأن�شطة ثقافية واإعالمية قطرية وم�شرتكة الإبقاء ق�شية القد�س حية يف �شمري   .10

.
17

اأبناء اأمتنا، والتعريف بها يف املحافل الدولية

الرتاث  كامالً الجتماع جلنة  والثقافة والعلوم ملفاً  للرتبية  العربية  املنظمة  اإعداد   .11

ف�شالً  اللجنة،  اجتماع  وثائق  لغتا  وهما  والفرن�شية،  االإجنليزية  باللغتني  العاملي 

عن مادة علمية وافية باللغة العربية و�شعتها و/اأو ترجمتها لهذه الغاية، تتناول 
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ما  وباالأخ�س  �شوؤونه،  ومي�س  العربي  الوطن  يهم  مبا  ال�شلة  ذات  الق�شايا  كافة 

يتعلق بالقد�س واالأرا�شي الفل�شطينية واالأرا�شي العربية املحتلة.

�شنة  العاملية  اللجنة  اجتماع  يف  ومت�شعبة  عديدة  امللف  بهذا  املتعلقة  البنود  وكانت 

2009، ومن اأبرزها: 

يف  ب�شوي�رسا   Davos دافو�س  يف  “اإ�رسائيل”  عقدته  الذي  اخلرباء  اجتماع  نتائج   •

اآذار/ مار�س 2009، اخلا�س باملناطق العازلة ملواقع الرتاث الثقايف العاملي، وحاولت 

اإدخال تلك النتائج كتعديالت على املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي، 

وهي ذات تاأثري على موقع “القد�س: املدينة القدمية واأ�شوارها” امل�شجل على قائمة 

الرتاث العاملي من قبل االأردن �شنة 1981، وعلى قائمة الرتاث العاملي املهدد باخلطر 

�شنة 1982.

العاملي من قبل  الرتاث  اتفاقية  لتنفيذ  التوجيهية  املبادئ  املقرتحة على  التعديالت   •

مركز الرتاث العاملي باليون�شكو اخلا�شة بالقوائم التمهيدية )املوؤقتة( للدول. وكانت 

الدول العربية االأع�شاء يف جلنة الرتاث العاملي اآنذاك )تون�س، والكويت، واملغرب( 

اأثارت جمدداً يف اجتماع اللجنة، يف كراي�شت �شري�س – نيوزيلندا 2007، ما كانت قد 

نبهت اإليه املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وتابعته منذ �شنة 2000، وهو 

حماوالت “اإ�رسائيل” ت�شجيل القد�س كموقع اإ�رسائيلي على قائمة الرتاث العاملي، 

اأقرت  وقد  االإ�رسائيلية.  )املوؤقتة(  التمهيدية  القائمة  على  القد�س  وجود  وا�شتمرار 

جلنة الرتاث العاملي يف اجتماع كراي�شت �شري�س، بعد ال�شغط العربي على اإ�شقاط 

االأمني  الذي متثل يف مكاتبات  االإ�رسائيلية،  )املوؤقتة(  التمهيدية  القائمة  القد�س من 

العام للجامعة العربية واملدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة اإىل املدير العام 

لليون�شكو يف هذا ال�شاأن، تنفيذاً لقرار القمة العربية اخلا�س بهذه الق�شية املنعقدة 

يف الريا�س �شنة 2007، مبداأ منح مركز الرتاث العاملي �شالحية التدخل لدى الدول 

ل�شمان اأن تكون املواقع املقرتحة على القوائم التمهيدية )املوؤقتة( “منا�شبة منطقياً 

مع املواقع التي مّت ت�شجيلها على القائمة”، ووجهت جلنة الرتاث املركز اإىل تعديل 

والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  وكانت  ذلك.  لتحقيق  التوجيهية  املبادئ  وثيقة 

القاهرة  املنعقدة يف   86 الـ  التنفيذي يف دورته  املجل�س  املو�شوع على  عر�شت هذا 

بتاريخ اأيلول/ �شبتمرب 2007.
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احلفريات  وق�شية  واأ�شوارها”،  القدمية  املدينة  “القد�س:  موقع  �شون  م�شاألة   •

االإ�رسائيلية يف منحدر باب املغاربة، وتقارير بعثات اليون�شكو املتتالية يف هذا ال�شاأن 

املهمان  التقريران  وخا�شة  ب�شاأنه،  واالأردنيني  الفل�شطينيني  اخلرباء  وتقارير 

اللذان قدمتهما اليون�شكو حول �شون املوقع للجنة الرتاث العاملي يف �شنتي 2008 

.
و182009

وكان من منجزات العمل العربي ما يلي: 

املجل�س  لقرار  تنفيذاً  والطبيعي  العاملي  الثقايف  للرتاث  العربية  اللجنة  ت�شكيل   .1

التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف دورته 88 املنعقد يف تون�س 

.
للفرتة 192008/12/16-14

اإىل  )املرا�شالت(  املذكرات  من  العديد  للرتبية  العربية  املنظمة  عام  مدير  توجيه   .2

مدير عام اليون�شكو حول ما تتعر�س له مدينة القد�س من تهديدات لرتاثها الثقايف 

العربي الذي تعمل “اإ�رسائيل” على هدمه وطم�شه ومنها تلك املتعلقة مبقربة ماأمن 

اهلل )ماميال(، وباب املغاربة... وغريها.

باإ�شدار  القد�س  االإ�رسائيلية لعروبة  بالتهديدات  االإعالمي اخلا�س  العمل  تكثيف   .3

 Jerusalem and the Geopolitics :االإي�ش�شكو لكتاب باللغة االإجنليزية املو�شوم بـ

of De-Palestinisation وذلك بالتعاون مع معهد االأبحاث التطبيقية – القد�س يف 

ني�شان/ اأبريل 2007، الذي يتحدث عن بالقد�س وما تتعر�س له من خماطر تهويد 

وتغيري هويتها العربية. 

عقد ندوات دولية حول القد�س حيث عقدت االأوىل يف لندن يف كانون االأول/ دي�شمرب   .4

1999 يف املعهد امللكي لل�شوؤون الدولية Chathan House، ومتيزت بنجاح كبري 

.
20

وكان لها �شدى اإعالمي وا�شع النطاق

كما عقدت الندوة الدولية الثانية يف لندن اأي�شاً، يف حني يخطط لعقد الندوة الثالثة 

يف بروك�شل عا�شمة االحتاد االأوروبي، بالتعاون مع الربملان االأوروبي وبع�س 

االأحزاب االأوروبية النا�شطة يف جمال الق�شية الفل�شطينية والقد�س.

الرتكيز على القد�س يف املوؤمتر 18 لالآثار واملوؤمتر اال�شتثنائي للوزراء امل�شوؤولني   .5

�شهر  يف  اجلزائر  ا�شت�شافتهما  اللذان  العربي،  الوطن  يف  الثقافية  ال�شوؤون  عن 

ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2007.
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وقد خ�ش�شت املنظمة العربية للرتبية يف هذين املوؤمترين، اللذين يتناوالن الرتاث 

الثقايف العربي واحلفاظ عليه والنهو�س به، حيزاً خا�شاً للقد�س، وكلفت املهند�س 

القد�س  “مدينة  موقع  حول  املوؤمترين  لهذين  تقدم  درا�شة  باإعداد  جنم  رائف 

القدمية واأ�شوارها” امل�شجل من قبل اململكة االأردنية الها�شمية على قائمة الرتاث 

تت�شمن   ،1982 �شنة  باخلطر  املهدد  العاملي  الرتاث  وقائمة   ،1981 �شنة  العاملي 

املعايري التي مّت على اأ�شا�شها و�شع القد�س على قائمة اخلطر، واملخاطر احلقيقية 

التي يواجهها املوقع، وما ينبغي على الدول العربية ومنظمة اليون�شكو القيام به 

للحفاظ على املدينة املقد�شة ومعاملها وجتنيبها ما تتعر�س له من خماطر مت�ّس بها 

وبهويتها العربية. 

للحرم  التابع  االإ�شالمي  املتحف  هما:  القد�س،  يف  اأ�شا�شيتني  موؤ�ش�شتني  دعم   .6

ال�رسيف ومكتبة امل�شجد االأق�شى، تنفيذاً للقرار الذي اأ�شدرته الدورة 14 ملوؤمتر 

الوزراء امل�شوؤولني عن ال�شوؤون الثقافية يف الوطن العربي املنعقد يف �شنعاء 2004، 

تبناها  والتي  باإعدادها  املوؤ�ش�شتني  هاتني  مدير  كلف  التي  للم�رسوعات  ا�شتناداً 

.
21

املوؤمتر

اإقرار اليون�شكو للم�رسوع االأردين لت�شميم ج�رس تلة املغاربة يف القد�س، اإذ جنح   .7

اليون�شكو على  االأع�شاء يف  العربية  الدول  التعاون والتن�شيق مع  االأردن بف�شل 

يف  املنعقدة   181 دورته  يف  قرار،  اعتماد  على  لليون�شكو  التنفيذي  املجل�س  حمل 

باري�س، مب�شاركة االأردن ب�شكل خا�س باآلية متابعة ومراقبة اليون�شكو لت�شميم 

موقع ج�رس تلة املغاربة يف القد�س، كموقع حممي ومدرج من االأردن على الئحة 

وتكامله.  االإ�شالمي  وتراثه  املوقع  اأ�شالة  يراعي  ومبا  العاملي،  االإن�شاين  الرتاث 

ال�شفري  برئا�شة  االأردنية  اخلارجية  وزارة  من  وفد  االجتماع  هذا  يف  �شارك  وقد 

االأردين يف باري�س، و�شّم دبلوما�شيني وخرباء قانونيني من الوزارة، حيث اعتمد 

اإزاء مو�شوع  “املطالب االأردنية االأ�شا�شية  املجل�س التنفيذي لليون�شكو يف قراره 

. كما “اأقر املجل�س بوجود خماوف عميقة لليون�شكو اإزاء املخططات 
تلة املغاربة”22

واالإجراءات االأحادية يف موقع تلة باب املغاربة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالت�شميم 

و�شول  اأمام  معوقات  وجود  على  موؤكداً   ،
املوقع”23 هذا  يف  للج�رس  االإ�رسائيلي 

اخلرباء االأردنيني اإىل موقع تلة املغاربة الأخذ القيا�شات الالزمة ال�رسورية لتنفيذ 
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يف  الكاملة  “امل�شوؤولية  االإ�رسائيلية  االحتالل  �شلطات  حممالً  االأردين،  الت�شميم 

اإعاقة و�شول اخلرباء االأردنيني اإىل املوقع” للقيام مبا يلزم الإخراج الت�شميم اإىل 

العاملي  الرتاث  مركز  متابعة  عملية  “اأن  على  ذاته  الوقت  يف  موؤكداً  الوجود،  حيز 

.
لت�شميم تلة باب املغاربة ما تزال م�شتمرة ومفتوحة”24

اأو  اجلانب  اأحادية  “اإجراءات  الأي  قراره  يف  لليون�شكو  التنفيذي  املجل�س  رف�س   .8

الثقايف  الرتاث  حماية  حول  الهاي  اتفاقية  مبوجب  املغاربة  تلة  موقع  يف  غريها 

االإن�شاين اأثناء النزاعات امل�شلحة، املوقعة �شنة 1954 كون اأن القد�س و�شمنها تلة 

“التفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي  ووفقاً 
 
،

املغاربة اأر�س حمتلة”25

االإ�شالمي  وتراثه  املوقع  “اأ�شالة  على  التاأكيد  يف  اإليها  ي�شتند  التي   ”1972 لعام 

.
وتكامله”26

“قائمة  بعنوان:  لكتاب  الفل�شطينية  الثقايف  والرتاث  لالآثار  العامة  املديرية  اإعداد   .9

الذي  فل�شطني”  يف  املتميزة  العاملية  القيمة  ذات  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  مواقع 

اإىل  العربية  الدول  داعية  ون�رسه،  العربية  اإىل  برتجمته  االإي�ش�شكو  منظمة  قامت 

اال�شتئنا�س به واال�شتفادة منه يف و�شع قوائمها التمهيدية اخلا�شة مبواقع الرتاث 

قائمة  يف  ت�شجيلها  على  للعمل  اال�شتثنائية،  العاملية  القيمة  ذات  والطبيعي  الثقايف 

.
27

الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي

تخ�شي�س حكومة اململكة املغربية مبلغ 57 مليون درهم اأي ما يعادل 6.7 مليون   .10

وتوقيع   ،2009 ل�شنة  العربية  للثقافة  عا�شمة  بالقد�س  لالحتفاء  اأمريكي  دوالر 

مال  بيت  وكالة  ومدير  املغربي  واملالية  االقت�شاد  وزير  بني  ال�شاأن  بهذا  اتفاق 

.
28

القد�س ال�رسيف

القوائم  ب�شاأن  التوجيهية  املبادئ  لتعديل  العاملي  الرتاث  مركز  اقرتاح  اإ�شقاط   .11

مل  واإن  “اإ�رسائيل”  م�شلحة  يف  جميعها  ت�شب  التي  للدول  )املوؤقتة(  التمهيدية 

ت�شتطع الدول العربية مترير اقرتاحها ب�شبب رف�س الواليات املتحدة و“اإ�رسائيل” 

واأ�شرتاليا ال�شديد، اإذ مّت تاأجيل البت فيه اإىل االجتماع القادم يف اإ�شبانيا، وقد اأبدت 

ال�شيدة �شفري اإ�شبانيا لدى اليون�شكو، رئي�س الدورة القادمة للجنة الرتاث العاملي 

تفهماً للمقرتح العربي، وجتاوباً معه، وا�شتعداداً للتعاون ل�شمان اإ�شقاط القد�س 

.
29

من القائمة التمهيدية )املوقتة( االإ�رسائيلية
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التن�شيق الكامل بني فل�شطني واالأردن، الع�شو يف جلنة الرتاث العاملي، مما كان له   .12

اأثر كبري يف تعديل القرار ال�شادر عن جلنة الرتاث العاملي حول القد�س، وهو ذو 

�شقني؛ االأول: ويتناول �شون املوقع، وهو ما مل يكن ُمتَ�شَمناً يف قرار اللجنة ل�شنة 

اخلرباء  عطي 
ُ
اأ حيث  املغاربة،  باب  منحدر  يف  باحلفريات  خا�س  والثاين:   .2007

الفل�شطينيون واالأردنيون “جماالً لالإ�شهام فيما يتخذ من خطوات ل�شون املوقع، 

مبعاهدة  التزاماً  ال�شون  حال  االإ�رسائيلية  امليدانية  التدخالت  تتجاوز  اأال  على 

.
الهاي 1954 وبروتوكوالتها”30

 2007 يف  نيوزيلندا   - �شري�س  كراي�شت  يف  املنعقدة  العاملي  الرتاث  جلنة  اإقرار   .13

القدمية  القد�س  موقع  ب�شاأن  العاملي  الرتاث  مركز  من  املقدم  القرار  مل�رسوع 

واأ�شوارها، املت�شمن التاأكيد على االلتزام مبعاهدات جنيف االأربعة ل�شنة 1949، 

ومعاهدة الهاي اخلا�شة بحماية الرتاث العاملي الثقايف يف حال النزاع امل�شلح ل�شنة 

1954، واتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ل�شنة 1972، �رسيطة اأن ال 

“باأية �شورة على القرارات ذات ال�شلة ال�شادرة عن  يوؤثر كل ما ت�شمنه القرار 

 
القانوين الو�شع  ب�شاأن  االأمن  جمل�س  عن  ال�شادرة  تلك  وبخا�شة  املتحدة،  االأمم 

، باعتبارها املرجعية الدولية للق�شية الفل�شطينية والنزاع االإ�رسائيلي – 
للقد�س”31

العربي.

القد�س  حتتل  اأن  وجوب  على  االأردن  يف  القد�س  ل�شوؤون  امللكية  اللجنة  تركيز   .14

مكانة خا�شة يف مناهج التعليم العام يف االأردن، واالأقطار العربية كافة، وكذلك يف 

مناهج التعليم العايل. لذا قامت اللجنة مبفاحتة اجلهات املعنية يف االأردن واحتاد 

اجلامعات العربية الإبراز القد�س يف املناهج التعليمية املدر�شية واجلامعية، واإيالئها 

الذي  االأمر  والدكتوراه(.  )املاج�شتري  اجلامعية  الر�شائل  جمال  يف  خا�شة  اأهمية 

م�شتوى  على  اأم  العامة  التعليمية  املناهج  �شعيد  على  �شواء  جدياً،  جتاوباً  لقي 

االآخر  اإجبارية يف بع�شها واختيارية يف بع�شها  اجلامعات، بتخ�شي�س م�شاقات 

حول القد�س. كما جنحت اللجنة امللكية ل�شوؤون القد�س يف حمل مدار�س العديد من 

القد�س،  اأ�شدقاء  العا�شمة عّمان، على ت�شكيل جلان  املدن االأردنية، وبخا�شة يف 

ما  وهو  القد�س،  حول  �شنوية  ومعار�س  واإعالمية  ثقافية  اأ�شابيع  وتخ�شي�س 

الثقايف  العاملي  الرتاث  حماية  التفاقية   )27( املادة  من  االأوىل  الفقرة  مع  يتما�شى 

والطبيعي ل�شنة 1972.
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واالإ�شالمي  العربي  العام  الراأي  باإطالع  القد�س  ل�شوؤون  امللكية  اللجنة  تقوم  كما   .15

التي  ال�شحفية  البيانات  خالل  من  �شواء  القد�س،  يف  يجري  ما  على  والعاملي 

تتناقلها وكاالت االأنباء وو�شائل االإعالم املقروءة وامل�شموعة واملرئية، وبخا�شة 

و�شيا�شة  “القد�س  بعنوان  كتاب  يف  منها  االأول  اجلزء  �شدر  والتي  الف�شائيات، 

اأ�شعف االإميان” �شنة 2004، و�شي�شدر اجلزء الثاين يف وقت الحق، باالإ�شافة اإىل 

التقرير  اإعداد تقارير وثائقية حول االعتداءات واالنتهاكات االإ�رسائيلية، واأهمها 

حول مقربة ماأمن اهلل وباب املغاربة وجدار الف�شل العن�رسي.

�شحفية  وحوارات  مقابالت  باإجراء  القد�س  ل�شوؤون  امللكية  اللجنة  تقوم  كما   .16

ذات  املحلية  واملوؤمترات  الندوات  جميع  يف  وت�شارك  وعربية،  حملية  وتلفزيونية 

ال�شلة بالقد�س وفل�شطني؛ مما ي�شهم يف ف�شح املوؤامرات واالنتهاكات االإ�رسائيلية 

واالأخطار  اال�شتثنائية  العاملية  القيمة  ذي  والطبيعي  الثقايف  وتراثها  القد�س  �شّد 

التفاقية   )27( املادة  من  الثانية  الفقرة  منطوق  مع  بذلك  من�شجمة  تتهددها،  التي 

احلماية ل�شنة 1972.

قامت اللجنة امللكية ل�شوؤون القد�س بو�شع خطة اإعالمية متكاملة ب�شاأن القد�س،   .17

ن�رست يف جملة “الرابطة”، ال�شادرة عن االأمانة العامة لرابطة املوؤ�ش�شات العربية 

.
اخلا�شة للتعليم العايل، بعنوان: “احلاجة اإىل خطة اإعالمية للتعريف بالقد�س”32

رابعً�: الدور االإ�سالمي يف حم�ية الرتاث الثق�يف للقد�س:

ميكن ا�شتجالء الدور االإ�شالمي يف حماية الرتاث الثقايف للقد�س من خالل املنظمات 

االإ�شالمية ذات ال�شلة بالقد�س، وهي:

االإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة  بـ:  متمثلة  تنظيمية،  �شيا�شية  طبيعة  ذات  منظمات   .1

وموؤمترات القمم االإ�شالمية، واالأمانة العامة ممثلة ب�شخ�س اأمينها العام.

2. منظمات ذات طبيعة مهنية، اأي منظمات متخ�ش�شة، واأبرزها: املنظمة االإ�شالمية 

للرتبية والعلوم والثقافة )االإي�ش�شكو(، واملوؤمترات العامة، واملجل�س التنفيذي.

 ،1982 �شنة  يف  االإي�ش�شكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية  االإ�شالمية  املنظمة  والدة  منذ 

وهي تويل اهتماماً خا�شاً بفل�شطني والقد�س وتراثها الثقايف والطبيعي ذي القيمة العاملية 
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االهتمام  هذا  جتلى  وقد  املتواترة.  عملها  خطط  يف  جلياً  ظهر  الذي  االأمر  اال�شتثنائية، 

اال�شتثنائي بالقد�س باإن�شاء وحدة القد�س ال�رسيف، يف اإطار االإدارة العامة قبل 18 عاماً، 

الرباط يف  املنعقدة يف  العام للمنظمة  الرابعة للموؤمتر  الدورة  الرباط؛  لقرار دورة  تنفيذاً 

.
ت�رسين الثاين/ نوفمرب 331991

وجمل�شها  العامة،  وموؤمتراتها  االإي�ش�شكو،  االإ�شالمية  املنظمة  لقرارات  وتنفيذاً 

التنفيذي؛ قامت االإدارة العامة بالن�شاطات االآتية: 

1. الأن�شطة امليدانية:

ترميم جممع عائلة �شاهني.  •

اإنتاج اأفالم وثائقية عن القد�س.  •

ترميم مركز اجلامعة االأثري يف خان تنكر وحمام العني يف جامعة القد�س.  •

ترميم و�شيانة الوحدة ال�شحية يف مدار�س دار االأيتام.  •

دعم موؤ�ش�شات ومراكز ثقافية باآالت الت�شوير.  •

دعم مكتبة االأن�شاري وتزويدها بتجهيزات مكتبية.  •

تاأهيل م�رسوع املتحف االإ�شالمي.  •

تقدمي الدعم املادي حلفظ الرتاث ال�شعبي وتوثيقه.  •

دعم دائرة االآثار الفل�شطينية برام اهلل.  •

عقد ور�س عمل لتكوين اأطر متخ�ش�شة.  •

دعم مادي لرتميم موؤ�ش�شة اإحياء الرتاث االإ�شالمي يف القد�س ال�رسيف.  •

دعم مادي للمركز الفل�شطيني لتطوير الثقافة والفنون يف القد�س ال�رسيف.  •

دعم م�رسوع تطوير االآثار والرتاث الثقايف يف القد�س.  •

دعم مادي ملركز القد�س الثقايف.  •

دعم مادي لرتميم موؤ�ش�شة اإحياء الرتاث االإ�شالمي.  •

دعم مادي الإحياء يوم الرتاث يف جميع املحافظات الفل�شطينية.  •
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دعم م�رسوع احلفريات االإنقاذية التي قامت بها دائرة االآثار الثقافية.  •

تقدمي الدعم لرتميم موؤ�ش�شات ثقافية يف القد�س ال�رسيف و�شيانتها.  •

دعم ن�رس كتاب للفتيان لتعريفهم مبعامل القد�س وتاريخها.  •

تقدمي الدعم املادي والفني لرتميم نادي البلدة القدمية يف القد�س.  •

دعم م�رسوع تطوير مكتبة االآثار والرتاث الثقايف يف القد�س.  •

.
34

دعم ور�شة عمل لتكوين اأطر متخ�ش�شة يف جمال ترميم املخطوطات  •

للموؤ�ش�شات  والعلمية  والثقافية  الرتبوية  واالأن�شطة  الربامج  ع�رسات  تنفيذ   •

يف  وبخا�شة  فل�شطني  اأبناء  ميكّن  مبا  االخت�شا�س،  ذات  واملقد�شية  الفل�شطينية 

االإن�شان  ت�شتهدف  التي  اليومية  االإ�رسائيلية  لالعتداءات  الت�شدي  من  القد�س 

.
35

واالأر�س والهوية

2. الندوات وامل�ؤمترات:

“القد�س وتراثها” يف اإطار احلوار االإ�شالمي امل�شيحي يف الرباط للفرتة  عقد ندوة   •

من 19-1993/10/21، بهدف ت�شليط االأ�شواء على ق�شية القد�س بجميع اأبعادها 

الدينية والتاريخية واحل�شارية.

عقد املوؤمتر الدويل االأول حول حماية املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية يف فل�شطني،   •

املنعقد يف الرباط للفرتة ما بني 2002/6/8-7.

عقد املوؤمتر الدويل حول توثيق اجلرائم االإ�رسائيلية �شّد ال�شعب الفل�شطيني املنعقد   •

للرتبية  االإ�شالمية  املنظمة  مع  بالتعاون   2003/3/1-2/27 من  للفرتة  الرباط  يف 

املغربية  واجلمعية  ال�شباب،  املحامني  الحتاد  العربية  واملنظمة  والثقافة،  والعلوم 

.
36

مل�شاندة الكفاح الفل�شطيني

عقد يوم اإعالمي حول جدار الف�شل العن�رسي واأثره املدمر على املعامل احل�شارية   •

والبيئية يف فل�شطني املنعقد يف الرباط بتاريخ 2004/6/26.

عقد ندوة حول م�شتقبل امل�رسوع الثقايف الفل�شطيني املنعقدة يف متوز/ يوليو 2003   •

.
37

يف القاهرة، برعاية املجل�س االأعلى للرتبية والثقافة يف منظمة التحرير الفل�شطينية

.
38

امل�شاركة يف اجتماعات جلنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة اليون�شكو  •
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عقد املوؤمتر الدويل الثاين حول حماية املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية يف فل�شطني   •

املنعقد يف عّمان بتاريخ ت�رسين الثاين/ نوفمرب 2004، والذي �شدرت وقائعه بكتاب 

يف  االإي�ش�شكو  عن  فل�شطني”  يف  وامل�شيحية  االإ�شالمية  املقد�شات  “حماية  بعنوان: 

.
�شنة 2005 39

3. الإ�شدارات واملطب�عات:

القد�س وتراثها الثقايف يف اإطار احلوار االإ�شالمي.  •

القد�س ال�رسيف: درا�شة توثيقية، تاريخية وجغرافية للمدينة املقد�شة، تاأليف د.   •

�شوقي �شقر.

ترجمة كتاب: لقد اغت�شبتمونا اأر�شنا: درا�شة �شاملة حول �شيا�شات اال�شتيطان   •

ال�شهيوين يف فل�شطني يف مئة عام، تاأليف فكتوريا والتز ويواخيم �شي�شا )مرتجم 

عن االأملانية(.

�شل�شلة “القرى الفل�شطينية املدمرة”: وقد �شدرت بالتعاون مع جامعة بري زيت،   •

والتي �شتوا�شل االإدارة العامة لالإي�ش�شكو اإ�شدارها بالتعاون مع جامعة القد�س، 

نظراً الإقبال االأو�شاط العربية واالإ�شالمية املتزايد عليها، وا�شتجابة لطلب اللجنة 

الوطنية الفل�شطينية للرتبية والعلوم والثقافة.

القد�س واخلليل يف الرحالت املغربية: وهو من تاأليف د. عبد الهادي التازي.  •

عمل  واأوراق  بحوث  وهي  فل�شطني:  يف  وامل�شيحية  االإ�شالمية  املقد�شات  حماية   •

املوؤمتر الدويل االأول الذي عقدته املنظمة يومي 7-2002/6/8 يف الرباط، برعاية امللك 

حممد اخلام�س.

للفرتة  وذلك  فل�شطني،  اإىل  االإي�شي�شكو  بعثة  تقرير  فل�شطني:  يف  االإي�شي�شكو   •

عامة  فل�شطني  يف  التعليمية  االأو�شاع  حقيقة  على  للوقوف   1996/11/22-20 من 

والقد�س ال�رسيف خا�شة.

.
40

القرارات اخلا�شة بالقد�س ال�رسيف ال�شادرة عن موؤمترات القمة االإ�شالمية  •

وجتدر االإ�شارة اإىل اأن جميع هذه الكتب والدرا�شات قد �شدرت باللغات املعتمدة يف 

عمل املنظمة االإ�شالمية، وهي: العربية واالإجنليزية والفرن�شية، ومّت توزيعها على الدول 

.
41

االأع�شاء وجهات االخت�شا�س فيها
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4. الزيارات واللقاءات:

بني  ما  الفرتة  يف  الفل�شطينية  االأرا�شي  اإىل  عمل  بزيارة  للمنظمة  العام  املدير  قام 

نداًء  وجه  ومنها  ال�رسيف،  القد�س  مدينة  خا�شة  ب�شفة  زار  وقد   ،1999/3/15-13

عاجالً اإىل كافة الدول االأع�شاء واأمناء املنظمات الدولية واالإقليمية لتقدمي العون العاجل 

.
42

للموؤ�ش�شات الرتبوية والتعليمية والثقافية يف فل�شطني عامة، والقد�س ال�رسيف خا�شة

5. البيانات والنداءات:

البيانات والنداءات ا�شتنكرت فيها املمار�شات االإ�رسائيلية  اأ�شدرت املنظمة ع�رسات 

�شّد االإن�شان الفل�شطيني، وتوجهت فيها اإىل املجتمع الدويل وهيئاته ومنظماته، ودعت 

واالنتهاكات  االإ�رسائيلية  املمار�شات  وف�شح  الفل�شطيني،  ال�شعب  منا�رسة  اإىل  فيها 

املتكررة �شّد مقد�شاته وموؤ�ش�شاته وم�رسوعه التعليمي والرتبوي والثقايف، والتي مت�ّس 

.
43

يومياً االإن�شان وممتلكاته الوطنية

ك�شفت  والتي  االإ�شالمية،  املنظمة  خرباء  بها  قام  التي  امليدانية  الزيارات  �شوء  ويف 

ويف  والقد�س،  فل�شطني  يف  الثقايف  والرتاث  االأثرية  باملعامل  حلق  الذي  الدمار  حجم  عن 

حلماية  اخلا�شة  املوازنة  زيادة  املنظمة  قررت  فقد  وغريها؛  الدورية  التقارير  �شوء 

القد�س ال�رسيف، كما �شتقوم بتكثيف اجلهود  الفكري يف مدينة  املعامل االأثرية والرتاث 

للح�شول  اخلريية،  والهيئات  والعربية  واالإ�شالمية  الدولية  املنظمات  مع  واالت�شاالت 

على موارد مالية اإ�شافية لالإ�شهام يف اإعادة بناء ما دمره العدوان االإ�رسائيلي من معامل 

معاملها  حماية  اإطار  ويف  ال�رسيف،  للقد�س  املدنية  املعامل  على  حفاظاً  وترميمها،  واآثار 

املقد�شية وتراثها الفكري واحل�شاري.

حم�ية  يف  واالإ�سالمي  العربي  الدور  ف�علية  خ�م�سً�: 

الرتاث الثق�يف للقد�س:

اإن فاعلية الدور العربي واالإ�شالمي يف حماية الرتاث الثقايف للقد�س حمكومة مبنظومة 

من العنا�رس اأبرزها:

املبادئ التي ي�شتند اإليها الدور العربي االإ�شالمي يف حماية الرتاث الثقايف للقد�س،   .1

ومرتفعات  الغربية  ال�شفة  �شاأن  �شاأنها  حمتلة  عربية  اأر�س  القد�س  باأن  املتمثلة 
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اجلوالن ال�شورية، وفقاً للقانون الدويل وقرارات االأمم املتحدة )ال�رسعية الدولية( 

ال�شعب  ومتكني  منها،  االن�شحاب  “اإ�رسائيل”  على  يتوجب  اأنه  على  تن�ّس  التي 

العربي الفل�شطيني من حّقه يف تقرير م�شريه، واإقامة دولته امل�شتقلة ذات ال�شيادة 

التامة على كامل ترابه الوطني املحتل وعا�شمتها القد�س.

اتفاقيات جنيف االأربعة ل�شنة 1949.  .2

اتفاقية الهاي حلماية الرتاث الثقايف يف حال النزاع امل�شلح ل�شنة 1954.  .3

اتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ل�شنة 1972.  .4

القد�س جزء ال يتجزاأ من ال�شفة الغربية املحتلة.  .5

با�شتثناء  والقد�س،  الغربية  ال�شفة  مع  والقانوين  االإداري  االرتباط  فّك  قرار   .6

املقد�شات االإ�شالمية يف القد�س، والذي ال يعني باأي �شكل من االإ�شكال التنازل عنها 

لـ“اإ�رسائيل” بل لل�شعب العربي الفل�شطيني، حيث تكمن ال�شيادة فيه وال ينتق�س 

من حّقه قي تقرير م�شريه واالحتفاظ ب�شيادته على االأر�س الفل�شطينية احتالل 

ال�رسعي  املمثل  هي  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  واأن  �شيّما  ال  لها،  “اإ�رسائيل” 
والوحيد له، باعرتاف عربي �شامل ودويل �شبه مطلق.

اأن الدور العربي واالإ�شالمي يف حماية الرتاث الثقايف والطبيعي للقد�س حمكوم  كما 

مبنظومة االأهداف املتوخاة من هذا الدور واأبرزها: 

يف  والقد�س  املحتلة  العربية  االأرا�شي  كافة  من  باالن�شحاب  “اإ�رسائيل”  اإلزام   .1

مقدمتها.

اإقامة الدولة الفل�شطينية على كامل الرتاب الوطني الفل�شطيني وعا�شمتها القد�س.   .2

الطبيعة  ذات  الر�شمي  العربي  العمل  موؤ�ش�شات  اأو  منظمات  حققت  ومهما  لذا 

اآنفاً، من جناحات على �شعيد حماية  اإليها  ال�شيا�شية واملتخ�ش�شة، التي �شبق التطرق 

من  فعالية  اأكرث  ن�شبياً  كانت  اأنها  يبدو  والتي  القد�س،  ملدينة  والطبيعي  الثقايف  الرتاث 

اأثر  ذات  ذلك  كل  من  الرغم  على  تظّل  امل�شرتك؛  االإ�شالمي  الر�شمي  العمل  موؤ�ش�شات 

�شيق وحمدود يتعامل مع القد�س بالقدر الذي تتيحه له �شلطات االحتالل االإ�رسائيلية، 

من  للقد�س  االإ�شالمية  العربية  الثقافية  الهوية  طم�س  على  الو�شائل  بكل  تعمل  والتي 

خالل �شيا�شات ا�شتيطانية ا�شتعمارية اإحاللية وتهويدية �شاملة جلميع مناحي احلياة 



603

الدور العربي والإ�سالمي

املجتمعية يف القد�س، وبخا�شة على ال�شعيد الدميوغرايف واحل�شاري والديني والرتاث 

الثقايف والطبيعي. ومهما حققت من جناحات فاإنها تبقى قا�رسة عن مواجهة م�شل�شل 

وبخا�شة  الغربية،  لل�شفة  االإحاللية  اال�شتعمارية  واال�شتيطانية  التهويدية  ال�شيا�شات 

بالقد�س  للحياة واالحتفاظ  قابلة  قيام دولة فل�شطينية  القد�س، بهدف احليلولة دون  يف 

عا�شمة موحدة واأبدية لـ“اإ�رسائيل”.

العمل  منظمات  فاإن  للقد�س،  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  حماية  �شعيد  على  وحتى 

الر�شمي العربي واالإ�شالمي �شتبقى تواجه حماوالت “اإ�رسائيل” املتكررة الإ�شقاط القد�س 

من قائمة الرتاث العاملي، وذلك بالتاآمر مع بع�س الدول الفاعلة يف جلنة الرتاث العاملي، 

واأبرزها الواليات املتحدة االأمريكية واأ�شرتاليا، والتي جتلت بو�شوح بت�شكيل جلنة فنية 

ملعاينة حالة احلفاظ على الرتاث الثقايف ملدينة القد�س واأ�شوارها، بناًء على اقرتاح اأمريكي 

مل تعار�شه “اإ�رسائيل” على غري عادتها مما ي�شتم منه رائحة موؤامرة اأقطابها الظاهرون 

اأمريكا و“اإ�رسائيل” واأ�شرتاليا ورئي�س البعثة الذي مل يوافق على اقرتاح �شم خبري يف 

“اأوليك جرابا”، وهو  االآثار االإ�شالمية، هو عبد العزيز ب�شاو�س، وا�شتبعاد عامل االآثار 

الوحيد الذي يعّد متخ�ش�شاً يف القد�س من بني اأع�شاء اللجنة، الذي رف�شت “اإ�رسائيل” 

ال�شماح له بدخول البالد. وكان ذلك مو�شع احتجاج املجموعة العربية، اإذ ت�شري املذكرة 

االأردنية التي اأعّدها ممثل االأردن يف جلنة الرتاث العاملي، د. عبد ال�شميع اأبو دية، اإىل اأن 

“املجموعة العربية يف منظمة اليون�شكو احتجت لدى مدير عام املنظمة الأن البعثة مل ت�شم 
، ال �شيّما 

خبرياً باالآثار االإ�شالمية، وهو عامل االآثار عبد العزيز ب�شاو�س اإىل اأع�شائها”44

اأن البعثة كانت توؤدي عملها يف القد�س و�شط اأجواء مريبة، بطلبها اإجراء تعديالت على 

الربنامج املعّد �شلفاً لي�شمل مو�شوعني جديدين، هما: اأ�شطح البيوت يف القد�س القدمية، 

الذي كانت دائرة االأوقاف االإ�شالمية قد رف�شته الأن هذين  وبركة حزقيا، وهو الطلب 

.
45

املو�شوعني يعربان عن اأفكار اإ�رسائيلية

وكانت الدكتورة ريتا عو�س قد ملّحت يف كلمة لها عن املنظمة العربية للرتبية والعلوم 

لدى  يربره  ما  له  عربي  �شعور  “�شاد  قائلة:  “املوؤامرة”  هذه  مثل  وجود  اإىل  والثقافة 

بعد  البعثة  هذه  ا�شتقبال  على  وافقت  ما  اإ�رسائيل  باأن  اليون�شكو  يف  العربية  املجموعة 

الدولية  املنظمة  اإال بوجود �شمانات من  اليون�شكو  �شنوات من رف�س قبول بعثات من 

باأن يكون تقرير البعثة مواتياً ملطالب اإ�رسائيل وحمققاً لها”، واأ�شارت بدورها اإىل عدم 
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اإىل  ال�شك  اأع�شائها. وقد حتول  املنطقة �شمن  اأو خمت�س برتاث  اأي خبري عربي  وجود 

يقني، ح�شب تاأكيد الدكتورة ريتا، التي اأ�شافت يف هذا ال�شياق قائلة:

رئي�س  مع  لقائهم  بعد  يقيناً  اليون�شكو  يف  العرب  ال�شفراء  �شك  اأ�شبح  وقد 

مركز الرتاث العاملي يف اليون�شكو، الذي راأ�س البعثة وتقدميه بعد امتناع تقريراً 

اأن القد�س  اأن البعثة ال تذكر  �شفهياً خمت�رساً عن نتائج الزيارة، ظهر فيه جلياً 

مدينة حمتلة، وال حتّمل اأية م�شوؤولية لالحتالل عن تردي االأو�شاع املعي�شية يف 

 .
46

املدينة بوجوهها جميعاً، مبا فيه مواقع الرتاث الثقايف

اأن  به  اأخطر ما �رسح  “ولعل  التالية:  العبارات  واالأخطر من كل ذلك هو ما ورد يف 

القد�س ال ت�شتجيب يف و�شعها الراهن ل�رسوط الت�شجيل على قائمة الرتاث العاملي، مما 

.
يوحي بخطر اإ�شقاطها عن هذه القائمة!!!”47

على  مواقع  ثالثة  ت�شجيل  يف  “اإ�رسائيل”  جناح  من  املوؤامرة  هذه  خطورة  وتت�شح 

“اإ�رسائيل” كانت قد تقدمت  26 موقعاً من جهة، واأن  العاملي من جمموع  الرتاث  قائمة 

�شنة 2000 بطلب لتو�شعة موقع مدينة القد�س القدمية على قائمة الرتاث العاملي بهدف 

اإ�شافة معبد يهودي، يف حماولة �شافرة منها للتدخل يف ملف املدينة، لتعود االآن وتطالب 

ب�شطب القد�س من الئحة الرتاث العاملي بعد اأن جنح االأردن بت�شجيلها على الئحة الرتاث 

العاملي �شنة 1981، وعلى الئحة الرتاث العاملي املهدد باخلطر �شنة 1982.

خ�متة:

وختاماً فاإن ا�شتعرا�س الدور العربي واالإ�شالمي يف احلفاظ على الرتاث الثقايف ملدينة 

القد�س مّت من خالل الوثائق واملراجع التي مّت االطالع عليها، والتي تبني ما ا�شتطاعت 

يف  القد�س  ملدينة  الثقايف  الرتاث  على  للحفاظ  به  القيام  واالإ�شالمية  العربية  املنظمات 

حميط دويل �شعب للغاية، ودعم غري حمدود لالحتالل االإ�رسائيلي من الواليات املتحدة 

االأمريكية احلليف اال�شرتاتيجي لها من جهة، وتواطوؤ دول اأخرى متا�شياً مع ال�شغوط 

االأمريكية من جهة اأخرى، ويف ظّل االفتقار اإىل اإرادة عربية واإ�شالمية موحدة، و�شعف 

االإ�شالمية،  العربية، واالإ�شالمية -  العربية -  ال�شيا�شية، ووجود اخلالفات  االإرادة  يف 

دون وعي واإدراك يتنا�شبان مع تطلعات اخلطر ال�شهيوين الذي ي�شتهدف كل تاريخنا 

وثقافتنا وهويتنا عرباً كنا اأم م�شلمني. يالحظ اأنه ميكن اأن يلعب املال العربي دوراً كبرياً 



605

الدور العربي والإ�سالمي

يف احلفاظ على الرتاث الثقايف والتاريخي واحل�شاري للقد�س اإىل جانب االإرادة ال�شيا�شية، 

ومن املوؤ�شف اأن املنظمات العربية واالإ�شالمية كانت تفكر يف كثري من االأحيان عند اتخاذ 

الذي  الوقت  يف  معينة،  بن�شب  الدول  على  توزيعه  تطلب  اأو  املال  �شتجمع  كيف  قرارات 

ميكن لرجل اأعمال عربي واحد، اأو موؤ�ش�شة عربية واحدة، اأو دولة عربية، اأو اإ�شالمية 

العربية  املنظمات  هذه  احتياجات  كل  تغطية  املال؛  بوفرة  عليهم  اهلل  اأنعم  ممن  واحدة، 

واالإ�شالمية لتعمل بكامل راحتها وطاقاتها وتنفق ب�شخاء لكل ما يحتاجه حفظ الرتاث 

الثقايف ملدينة القد�س. 

وال�شوؤال الذي يفر�س نف�شه هنا، متى �شيتنبه اأغنياوؤنا من العرب وامل�شلمني اإىل اأن 

ودفاع  واإ�شالمية،  عربية  كلها  االأمة  عن  دفاع  هو  حتتاجه  ما  بكل  القد�س  على  االإنفاق 

وبخا�شة  املجتمعية  ونظمها  اأقطارها  عن  ودفاع  وهويتها،  وح�شارتها  تاريخها  عن 

ال�شيا�شية.

العربية واالإ�شالمية وتوحيد كلمتها وجمع �شفها،  اأن االإرادة  اأي�شاً  وجدير بالذكر 

يحتاج اإىل توظيف كل �شيا�شات دولها اخلارجية والداخلية من اأجل القد�س وفل�شطني، 

لتفر�س احرتامها على العامل من جهة، وليح�شب االآخرون ح�شاب م�شاحلهم معنا اإذا 

ما وقفوا �شّدنا، �شّد احلّق والعدل وامل�شاواة، �شّد ال�رسعية الدولية وتنفيذ قراراتها من 

جهة اأخرى. وقل اعملوا ف�شريى اهلل عملكم ور�شوله واملوؤمنون.

واهلل ويل التوفيق



606

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

هوام�س املبحث الأول

 مقتطفات من قرارات ال�رسعية الدولية )هيئة االأمم املتحدة: اجلمعية العامة وجمل�س االأمن(؛ ملزيد من التفا�شيل 
1

راجع: حممود عواد، القد�س يف قرارات المم املتحدة منذ عام 1947-1994 )عّمان: من�شورات اللجنة امللكية، 
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وما يليها.

 قرار اجلمعية العامة لهيئة االأمم املتحدة رقم 194 يف 1948/12/11، انظر:
2

UN General Assembly (GA), 3rd session, 11/12/1948, UN Doc A/RES/194, in:

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A

www.aljazeera.net :تقرير طارق االأ�شقر، موقع اجلزيرة.نت، 2009/6/17، انظر 
3

 نظمي اجلعبة، و�شعاد العامري، �شجل رواق للمباين التاريخية يف فل�شطني، �شل�شلة رواق يف تاريخ العمارة يف 
4

فل�شطني )9( )رام اهلل: مركز املعمار ال�شعبي )رواق(، 2006(؛ ووثيقة مهمة للحفاظ على الرتاث الثقايف، الكاتب 

يو�شف ال�شايب، جريدة الأيام، فل�شطني، 2009/6/17.

 وثيقة مقدمة من املدير العام اإىل املجل�س التنفيذي ب�شاأن القد�س واالأو�شاع الرتبوية والثقافية يف فل�شطني رقم 
5

م ت/د/87/و9 يف 2007/11/7.

 املرجع نف�شه.
6

 املرجع نف�شه.
7

 روؤية القد�س عا�شمة الثقافة العربية 2009.
8

 املرجع نف�شه.
9

 املرجع نف�شه.
10

 املرجع نف�شه.
11

امللكية  اللجنة  من�شورات  )عّمان:  الأردنية  ال�شيا�شة  يف  القد�س  ال�شناق،  فاروق  راجع:  التفا�شيل  من  ملزيد   
12

ل�شوؤون القد�س، 2008(.

 وثيقة مقدمة من املدير العام اإىل املجل�س التنفيذي ب�شاأن القد�س واالأو�شاع الرتبوية والثقافية يف فل�شطني رقم 
13

م ت/د87/و9.

 ملزيد من التفا�شيل راجع: فاروق ال�شناق، القد�س يف ال�رشعية الإ�شالمية.
14

 وثيقة مقدمة من املدير العام اإىل املجل�س التنفيذي ب�شاأن القد�س واالأو�شاع الرتبوية والثقافية يف فل�شطني رقم 
15

م ت/د/87/و9 ووثيقة رقم: م ت/د88/و10 يف 2008/5/2-4/28.

 املرجع نف�شه.
16

 املرجع نف�شه.
17

 وثيقة مقدمة من املدير العام اإىل املجل�س التنفيذي ب�شاأن القد�س واالأو�شاع الرتبوية والثقافية يف فل�شطني رقم 
18

م ت/د88/و10.
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19
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20
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 اليون�شكو تقر امل�رسوع االأردين لت�شميم ج�رس تلة باب املغاربة يف القد�س، موؤ�ش�شة القد�س الدولية، 2009/5/3، 
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http://www.alquds-online.org :انظر

 املرجع نف�شه.
23
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24



607

الدور العربي والإ�سالمي

 املرجع نف�شه.
25

 املرجع نف�شه.
26

 “التقرير النهائي والقرارات والتو�شيات،” موؤمتر الوزراء امل�شوؤولني عن ال�شوؤون الثقافية يف الوطن العربي، 
27

الدورة اخلام�شة ع�رسة، م�شقط، عّمان، 2006/11/9-8.

وغزة،  القد�س  يف  بالرتاث  املحدقة  االأخطار  القد�س:  ب�شاأن  العام  املدير  من  مقدمة  ت/د90/و9  م  رقم  وثيقة   
28

واالأو�شاع الرتبوية والثقافية والعلمية يف فل�شطني.
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29
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30
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31
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32

العربية اخلا�شة للتعليم العايل، املجلد 6، العدد 1، كانون الثاين/ يناير 2006، �س 128-101. 

فل�شطني،”  يف  وامل�شيحية  االإ�شالمية  املقد�شات  حماية  جمال  يف  االإي�شي�شكو  “جهود  الغماري،  حممد  قارن:   
33

حماية املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية يف فل�شطني )وقائع امل�ؤمتر الدويل الثاين( )عّمان: املنظمة االإ�شالمية 

للرتبية والعلوم والثقافة )اإي�شي�شكو(، 2005(، �س 211.
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املبحث الثاين

دور العلماء والأكادمييني يف احلفاظ على 

الرتاث الثقايف للقد�س

د. عبد اجلبار �شعيد

مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني واأف�شل ال�شالة واأمّت الت�شليم، على �شيدنا حممد واآله و�شحبه 

والتابعني، ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين وبعد:

فاإن اهلل عز وجل بارك يف امل�شجد االأق�شى وما حوله، وهذا ي�شمل فل�شطني وال�شام 

وم�رس على اأقوال كثري من العلماء، قال تعاىل: :ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹZ )�شورة االإ�رساء: اآية 1). فالقد�س ال�رسيف درة فل�شطني املباركة، ودرة القد�س 
امل�شجد االأق�شى املبارك، اأعاده اهلل اإىل رحاب االإ�شالم وحوزة امل�شلمني، والقد�س مكان 

معراج النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل ال�شماء، وقد�شيتها ممتدة عرب التاريخ االإن�شاين، 

�شحيحي  يف  ثبت  كما  عاماً،  باأربعني  احلرام  امل�شجد  بعد  االأق�شى  امل�شجد  ُبني  حيث 

.
1
البخاري وم�شلم من حديث اأبي ذر الغفاري ر�شي اهلل عنه

ا�شتهداف من قبل  القد�س حمّل  التاريخية جعلت  القدا�شة  اأن هذه  ومما ال �شّك فيه، 

االأنبياء  اأبي  زمن  منذ  واأتباعهم  االأنبياء  اأفئدة  ومهوى  املتعاقبة،  االإن�شانية  احل�شارات 

اإبراهيم عليه ال�شالم، وخامتهم جميعاً �شيدنا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، الذي �شلى 

بهم اإماماً يف رحلة االإ�رساء واملعراج، االأمر الذي يوؤكد بالن�شبة لنا اأحقيتنا يف ال�شيادة على 

القد�س.

العلماء  من  لكل  املاأمول  الدور  هو  ما  اليوم،  اأمامه  نتوقف  اأن  يجب  الذي  وال�شوؤال 

قد�شيتها  على  واحلفاظ  املقد�شة،  املدينة  هذه  تراث  على  احلفاظ  يف  واالأكادمييني 

واإ�شالميتها وعروبتها من حيث النتيجة؟ واالأمر هنا ال يتناول علماء ال�رسيعة وحدهم، 

االإ�شالمي  االإن�شاين  الرتاث  بهذا  العالقة  ذات  التخ�ش�شات  علماء  لي�شمل  ميتد  واإمنا 
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العربي املقد�س، باالإ�شافة اإىل االأكادمييني والباحثني يف �شتى العلوم ذات العالقة. وهذا 

املاأمول هو ما �شنحاول الوقوف على طبيعته وم�شامينه يف هذه الورقة.

اأواًل: الرتاث الثق�يف ملدينة القد�س:

توؤكد كّل ال�شواهد اأّن امل�شرية العلمية والثقافية يف مدينة القد�س بداأت تتميز منذ الفتح 

هذه  اأّن  على  الكثرية  املوؤ�رسات  تدّل  ولكن  هذا،  يومنا  حتى  وا�شتمرت  لها،  االإ�شالمي 

الفكري والثقايف،  امل�شرية مل مت�ِس على وترية واحدة من االزدهار والرقي والن�شوج 

واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  باالأجواء  ارتبطت  عنيفة  هزات  اإىل  تعّر�شت  بل 

اأبرز معامل هذا  والتعليمية التي مّرت بها مدينة القد�س يف حقب تاريخها الطويل. ومن 

الرتاث الثقايف:

به:  املحيطة  االأحياء  ويف  مكوناته،  بكل  االأق�شى  امل�شجد  يف  االإ�شالمية  العمارة   .1

وما تزال هذه العمارة بطابعها االإ�شالمي �شاهداً على جذرية هذا الرتاث العربي 

االإ�شالمي يف مدينة القد�س. 

املدار�س: اإّن اأكرث املباين االإ�شالمية يف القد�س هي املدار�س التعليمية. فمثالً، يذكر   .2

كان  هجري   11 القرن  خالل  القد�س  يف  والزوايا  املدار�س  عدد  اأّن  جلبي  اأوليا 

630 مدر�شة.

املكتبات: لقد اأن�شئت املكتبات يف بيت املقد�س، منذ بداية الفتح االإ�شالمي لها، وتعّد   .3

مكتبات امل�شاجد واجلوامع من اأوىل تلك املكتبات التي انت�رست يف بيت املقد�س، وقد 

�شمت بني جنبتاها الكثري من املوؤلفات وامل�شانيد واجلوامع، ثم اأ�شبحت تنت�رس 

هذه املكتبات عرب املدار�س والزوايا العلمية وال�شوفية عرب التاريخ االإ�شالمي. كما 

ن�شاأت مكتبات العائالت اخلا�شة، واملكتبات ال�شخ�شية يف بيت املقد�س. 

من  وافر  بكم  التاريخ  عرب  املقد�س  بيت  يف  املكتبات  حفلت  لقد  املخطوطات:   .4

جنباتها  بني  املقد�شية  املكتبات  �شّمت  وقد  املو�شوعات،  خمتلف  يف  املخطوطات، 

منها  خمطوطاً؛   434 حتوي  االأق�شى  امل�شجد  فمكتبة  املخطوطات،  اآالف 

85 خمطوطاً يف علوم القراآن، و76 خمطوطاً يف الفقه االإ�شالمي، و50 خمطوطاً يف 

اللغة العربية، و49 خمطوطاً يف علوم احلديث. 
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ث�نيً�: املخـ�طـر التـي يتـعـر�س لهــ� التـراث الثق�يف 

املقد�سي:

ثمة العديد من املخاطر التي يتعر�س لها الرتاث الثقايف يف القد�س، اأما اأبرزها فيتلخ�س 

فيما يلي: 

وامل�شجد  الرباق،  حائط  فيها  مبا  مكوناته،  بكل  االأق�شى  امل�شجد  له  يتعر�س  ما   .1

التي  االأطماع  ال�شخرة امل�رسفة، وتتعدد �شور هذه املخاطر بتعدد  القبلي، وقبة 

االإ�شالمي، وطبعه  للرتاث  اأثر  لتدمري كل  ال�شاعية  االحتالل،  ت�شيطر على عقلية 

بالطابع اليهودي ال�شهيوين. 

الن�شف  يف  مبكرة  عهود  منذ  احلفريات  تلك  بداأت  القد�س:  يف  االأثرية  احلفريات   .2

الثاين من القرن 19.

االعتداء على املعاين واملقامات الروحية والرمزية للمدينة املقد�شة وتراثها الثقايف:   .3

مبا يف ذلك القيام باأعمال امل�شادرة والت�شويه وتغيري االأ�شماء وغريها.

م�شادرة االأبنية والعقارات العربية واالإ�شالمية.  .4

اجلامعات  ذلك  يف  مبا  مهامها:  اأداء  من  ومنعها  الثقافية  املوؤ�ش�شات  حما�رسة   .5

واملعاهد العربية واالإ�شالمية مثل املعهد العربي، وجامعة العلوم والتكنولوجيا يف 

اأبو دي�س، وبيت ال�رسق وغريها، باالإ�شافة اإىل حما�رسة القد�س ومنع املثقفني من 

الو�شول اإليها، بل واإبعادهم عنها، ومنع كل ما من �شاأنه اأن يربط القد�س بهويتها 

القد�س من  اأبناء  العربية واالإ�شالمية، كما ح�شل عندما منعت �شلطات االحتالل 

اإطالق احتفاالت االإعالن عن القد�س عا�شمة للثقافة العربية. وقد امتد هذا العدوان 

لي�شل اإىل املكتبات ودور الثقافة، حيث قامت �شلطات االحتالل مب�شادرة العديد 

من املكتبات وحمتوياتها، وعملت على اإتالف الكتب واملخطوطات، ومن ذلك اأنها 

.
2
ا�شتولت �شنة 1967على مكتبة متحف االآثار الفل�شطيني
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على  احلفـ�ظ  فـي  واالأكـ�دمييني  العلمـ�ء  دور  ث�لثً�: 

الرتاث الثق�يف ملدينة القد�س:

احلفاظ  اإطار  يف  وحموري  ا�شرتاتيجي  دور  واالأكادمييني  بالعلماء  املنوط  الدور  اإن 

الدور املطلوب يف جممله  اأن  اأن نوؤكد يف هذا املقام على  على بيت املقد�س وتراثها، ونود 

اإحياء هذا الرتاث املقد�شي ولي�س جمرد احلفاظ عليه، فعملية اإحياء الرتاث ذات مفاعيل 

اأ�شمل واأو�شع واأر�شخ يف تثبيت هوية القد�س من جهة، ومواجهة امل�رسوع ال�شهيوين من 

جهة اأخرى. مع العلم اأننا من حيث املبداأ ل�شنا من اأن�شار تقدي�س الرتاث وال من اأن�شار 

اإخراجه من اإطار اجلهد الب�رسي، القابل لل�شواب واخلطاأ، هذا من جهة املوقف الفكري 

منه قبوالً اأو رّداً، واإمنا ندعو الإعادة اإنتاج هذا الرتاث املقد�شي ب�شورة مب�رسة واعية، 

تقبل وترف�س يف �شوء معيار التوافق واالن�شجام مع معتقد االأمة و�رسيعتها ومبادئها 

الرتاث  نخرج  اأن  اإىل  املقد�شي  الرتاث  هذا  على  حر�شنا  يدفعنا  اأن  مع  ول�شنا  وثوابتها. 

�شلم  ترتيب  اإىل  تدعو  لها،  ندعو  التي  االإحياء  عملية  اإن  بل  هو،  كما  وق�شي�شه  بق�ّشه 

املوقف  حتديد  اإىل  وتدعو  اإنتاجه،  يعاد  مما  املاأمولة  واملنفعة  االأهمية  ح�شب  االأولويات 

القبول واال�شتح�شان،  الرتاث، ليو�شع يف دائرة  الثقايف والفكري من هذا  من امل�شمون 

اأو دائرة النقد والتعديل، ورمبا الرف�س وعدم بث الروح فيه من جديد، اأو اإعادة االإنتاج 

هذه  اأن  نعتقد  ونحن  اإنتاجه.  يعاد  ما  م�شمون  من  جلي  وا�شح  فكري  مبوقف  مرفقة 

الروؤية هي التي ينبغي اأن تكون حاكمة ومرافقة جلهود اإحياء هذا الرتاث التي نتحدث 

عنها تالياً:

الثقايف وتعمل على  الدرا�شات ال�رشعية والفتاوى التي حتفظ الرتاث  اإعداد   .1

املوقف  حتديد  اإن  بل  االأهمية،  غاية  يف  م�شاألة  الق�شية  هذه  اأن  نعتقد  ونحن  اإحيائه: 

ال�رسعي منها ومن جزئياتها ال يقل �شاأناً عن حتديد املوقف ال�رسعي من تدويل القد�س 

اأو التنازل عنها اأو عن جزء منها، اأو بيع االأرا�شي واملنازل اأو غري ذلك، ويدعونا اإىل تبني 

هذا املوقف ثالثة مربرات: 

االأول: اإدراك اأثر احلفاظ على الرتاث يف احلفاظ على الهوية العربية االإ�شالمية لبيت 

املقد�س.

الثاين: اإدراك اأن الدافع الديني هو احلا�رس اأو امل�شتح�رس وراء املواقف ال�شهيونية 

ال�شاعية اإىل طم�س الهوية الرتاثية لبيت املقد�س، وحرفها باجتاه يخدم االحتالل.
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الثالث: اإدراك اأن جزءاً كبرياً من هذا الرتاث ذو طابع �رسعي، يتعلق بالقراآن اأو ال�شنة 

االأق�شى  امل�شجد  مكتبة  حمتويات  يف  لنا  تبني  كما  ال�رسعية،  الدرا�شات  من  غريهما  اأو 

ال  جزءاً  حمتوياته  بكل  االأق�شى  امل�شجد  ي�شكل  التي  واالآثار  احلجارة  وكذا  منوذجاً، 

يتجزاأ منها.

اأن يحددوا موقفهم  بّد  العلماء ال  اأمام  اأ�شئلة �رسعية تطرح  ثمة  املهمة  و�شمن هذه 

ال�رسعي منها بو�شوح، منها على �شبيل املثال ال احل�رس:

هذا  كان  اأياً  اجلهات،  من  جهة  الأية  املقد�شي  الرتاث  بيع  من  ال�رسعي  املوقف  ما   •

الرتاث: كتاباً اأو خمطوطاً اأو اأثراً مادياً اأو نحو ذلك؟

االأ�شخا�س  مع  يتعاونون  الذين  واجلهات  االأ�شخا�س  من  ال�رسعي  املوقف  وما   •

واجلهات التي ت�شعى للح�شول على هذا الرتاث وال�شيطرة عليه، ومن ثّم اإخفاوؤه 

اأو تدمريه اأو تزويره؟

اإحياء هذا الرتاث �شمن االأعمال امل�رسوعة التي ت�شتحق دعماً  وهل تندرج عملية   •

مالياً ينفق عليها من اأموال الزكاة، اأو اجلهاد اأو نحو ذلك؟

واأين تقع عملية االإحياء هذه يف �شلم االأولويات ال�رسعية �شمن م�رسوع مواجهة   •

االحتالل وا�شتهدافه لفل�شطني عموماً وبيت املقد�س خ�شو�شاً؟

والكتب  املخطوطات  وحتقيق  والدرا�شات  البحوث  اإعداد  الفتوى  مهمة  اإىل  وي�شاف 

ون�رسها ونحو ذلك، واأحب اأن اأ�شري هنا اإىل اهتمام هيئة علماء فل�شطني يف اخلارج بهذا 

من  تت�شكل  التي  الفتوى  جلنتي  لدينا  ونحن  وجلانها،  وخططها  اأهدافها  �شمن  االأمر 

خرية علماء فل�شطني يف اخلارج، وجلنة البحوث والدرا�شات التي ت�شّم عدداً من الباحثني 

املتميزين، وكلتا اللجنتني مطلقة ال�شالحية بل وت�شعان �شمن خططهما التوا�شل مع 

اأبناء االأمة لتحقيق هذا الغر�س.

ومن  املقد�شي:  الثقايف  الرتاث  ح�ل  الأكادميية  العلمية  الدرا�شات  اإعداد   .2

يزال  ما  املقد�س،  بيت  وباأكناف  املقد�س  ببيت  اهتمامنا  اأن  اإىل  هنا  ن�شري  اأن  املو�شوعية 

ومقبول،  جيد  اأمر  ذاته  بحّد  وهذا  م�شاعري،  عاطفي  طابع  ذا  احلاالت  من  كثري  يف 

ولكنه لي�س كافياً يف معركة احلفاظ على الرتاث املقد�شي واإحيائه. ولذلك، فاإن الباحثني 

واالأكادمييني، وموؤ�ش�شات البحث العلمي، ومراكز الدرا�شات، مدعوة اليوم اأكرث من اأي 
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ت�شهم يف  التي  املقد�شية  الدرا�شات  واإعداد  لتبني  املزيد من اجلهد،  بذل  اإىل  وقت م�شى 

تثبيت الهوية العربية االإ�شالمية للقد�س، وتعمل على اإحياء الرتاث املقد�شي، �شواء كانت 

هذه الدرا�شات تاريخية اأو اأنرثوبولوجية اأو ح�شارية اأو ثقافية فكرية، وغري ذلك. ولعل 

من اأجنع ال�شبل يف �شبيل حتقيق هذه املهمة اأن يتوىل جزء كبري من طلبة الدرا�شات العليا 

االأق�شام  االأمر، وهذا يتطلب ت�شهيل مهمتهم من قبل  العربي واالإ�شالمي هذا  العامل  يف 

االأكادميية واجلامعات كما �شن�شري اإليه الحقاً. 

يف  اأثر  من  العملية  لهذه  ما  يخفى  وال  واإحياوؤها:  والكتب  املخط�طات  حتقيق   .3

اإعادة اإحياء الرتاث يف بيت املقد�س، ذلك اأن عملية التحقيق هذه هي مبثابة بّث الروح يف 

اجل�شد من جديد فهي من جهة حتافظ على الكتاب واملخطوط وتعيده اإىل دائرة ال�شوء 

اأو  للكتاب  والثقايف  العلمي  امل�شمون  يف  احلياة  تبث  اأخرى  جهة  من  وهي  واالهتمام. 

توؤتي  حتى  عاديني  غري  واهتمام  دعم  اإىل  حتتاج  العملية  هذه  باأن  �شّك  وال  املخطوط، 

ثمارها، خا�شة من قبل موؤ�ش�شات الن�رس واجلامعات، وغريها من املوؤ�ش�شات البحثية 

العملية، �شمن جهود مت�شافرة من�شقة بني كل االأطراف املعنية. 

اإحياء دور املكتبات: لقد كان للمكتبات دور كبري عرب التاريخ يف عملية احلفاظ   .4

على الهوية الثقافية، فهي خزانة الثقافة واحل�شارة واالأدب، ولطاملا �شكل وجود املكتبات 

املكتبات  تتعر�س  اأن  امل�شتغرب  غري  من  كان  ولذلك  وال�شعوب،  لالأمم  ح�شارياً  معلماً 

املكتبات  اإحياء دور  فاإن  ال�شهيوين. وعليه،  له من قبل االحتالل  ملا تعر�شت  املقد�شية 

يف  مهمة  رافعة  وميثل  جهة،  من  ال�شهيوين  امل�رسوع  مواجهة  يف  فعاالً  اإ�شهاماً  ي�شهم 

احلفاظ على الرتاث املقد�شي واإعادة اإحيائه من جهة اأخرى، ولي�س املطلوب هنا اأن تدعم 

يف  لت�شبح  تهيئتها  اإىل  ذلك  نتجاوز  بل  فقط،  البقاء  على  قدرتها  على  لتحافظ  املكتبات 

متناول الباحثني وطلبة العلم، قراءة وبحثاً وارتياداً، بل ودوراً للن�رس وتبني الدرا�شات 

اأف�شل اجلهود املطلوبة يف هذا الزمان و�شع  والباحثني يف الق�شايا املقد�شية. ولعل من 

اأكرب  اأمام  الفر�شة  الإتاحة  العنكبوتية  وال�شبكة  التكنولوجيا  خريطة  على  املكتبات  تلك 

العربي واالإ�شالمي على وجه اخل�شو�س لالطالع  العاملني  الباحثني يف  عدد ممكن من 

عليها واال�شتفادة منها. 

املقد�شية:  والعلمية  الثقافية  وامل�ؤ�ش�شات  املقد�شيني  والعلماء  املثقفني  دعم   .5

منه،  جزء  الرتاث  واإحياء  الثقايف  امل�رسوع  حم�شن  هي  املوؤ�ش�شات  هذه  اأن  اتفقنا  فاإذا 

فاإن دعم هذه املوؤ�ش�شات واحلفاظ على وجودها، بل واإيجاد املزيد منها، ي�شهم اإ�شهاماً 
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اأم  جامعات  املوؤ�ش�شات  هذه  كانت  �شواء  اإحيائه،  واإعادة  الرتاث  على  احلفاظ  يف  فعاالً 

مراكز درا�شات وبحوث اأم مدار�س. وال يخفى على اأحد ما كان لهذه املدار�س من دور يف 

جعل القد�س حمطة اإ�شعاع ح�شاري وعلمي على م�شتوى الدولة االإ�شالمية، بل وعلى 

م�شتوى العامل عرب التاريخ االإ�شالمي يف بيت املقد�س، بل اإن هذه املدار�س كانت �شاحبة 

اإىل رحاب االإ�شالم عرب  الكبري يف مواجهة االحتالل ال�شليبي واإعادة بيت املقد�س  االأثر 

، كاملدر�شة الغزالية مثالً وغريها.
3
الفتح ال�شالحي

املادي،  اجلانب  اإىل  باالإ�شافة  منها  يهمنا  متعددة،  املوؤ�ش�شات  هذه  دعم  اأوجه  ولعل 

العربي  العاملني  يف  واملماثلة  املناظرة  املوؤ�ش�شات  من  والثقايف  واالأكادميي  العلمي  الدعم 

بني  املوؤاخاة  وعرب  اأمكن،  ما  اخلربات  وتبادل  الوفود  زيارات  تبادل  عرب  واالإ�شالمي، 

وعرب  والعاملي.  بل  واالإ�شالمي  العربي  واخلارج  املقد�س  بيت  يف  املتناظرة  املوؤ�ش�شات 

تعميم التوا�شل املعريف والثقايف بني اأ�شحاب التخ�ش�شات الواحدة اأي�شاً، وميكن اإن�شاء 

هذه املجموعات املتخ�ش�شة وحتقيق هذا الدعم عرب االإنرتنت.

6. تبني الربامج الدرا�شية املتخ�ش�شة يف بيت املقد�س والرتاث الثقايف املقد�شي 

املهمة  هذه  اأن  يخفى  وال  املقد�شية:  الدرا�شات  يف  املتخ�ش�شني  الباحثني  وتخريج 

اجلامعات  الحتاد  �شبق  وقد  واالإ�شالمية،  والعربية  الفل�شطينية  اجلامعات  نحو  تتوجه 

العربية اأن تبنى تو�شية باإدراج مقرر درا�شي حول القد�س �شمن م�شاقات التدري�س يف 

اجلامعات العربية، ولكن هذا ال يعّد كافياً، ف�شالً عن اأن حجم االلتزام به ما زال قليالً. 

اإن املطلوب اليوم تبني خطط وبرامج درا�شية متكاملة حول الق�شية الفل�شطينية عموماً، 

اأم  الرتاثي  اأم  القانوين  اأم  ال�شيا�شي  اجلانب  يف  �شواء  خ�شو�شاً،  املقد�س  بيت  وحول 

هذه  تبني  اأن  ندرك  ونحن  الكثرية،  اجلوانب  من  ذلك  وغري  االجتماعي  اأم  الدميوغرايف 

الربامج قد ال يكون م�شجعاً كثرياً للجامعات والطلبة واالأ�شاتذة واملفكرين بادئ االأمر، 

بحكم العوامل ال�شيا�شية واالقت�شادية، ولكن االأمر ي�شتحق منا املحاولة والدعم، وذلك 

واالحتاد  العربية،  للجامعات  العام  واالحتاد  االإ�شالمي،  املوؤمتر  منظمة  مع  بالتوا�شل 

العام للجامعات االإ�شالمية، واأكرب قدر ممكن من اجلامعات نف�شها. وحتى يتّم ت�شهيل 

اأكادميية  درا�شية  خطة  م�رسوع  لبلورة  مدعوون  فاإننا  اإليه،  والدعوة  امل�رسوع  طرح 

على  وعر�شها  املقد�شية،  والدرا�شات  الفل�شطينية،  الدرا�شات  لتخ�ش�شي  متكاملة 

اجلهات املعنية لعلها جتد قبوالً.



616

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

7. متابعة املعارك القان�نية والثقافية يف املحافل الدولية: وتكمن اأهمية ذلك يف 

احلفاظ على الرتاث املقد�شي، ومنع العدوان ال�شهيوين عليه، ويجب اأن نقر باأن اأداءنا 

اإدراكنا  واأن  االأثر،  وقلّة  الهام�شية  غاية  يف  امل�شاألة  هذه  يف  واالإ�شالمي  العربي  العامل  يف 

الأثر هذا اجلانب على االحتالل ال�شهيوين ما زال حمدوداً بقدر كبري، وما فّجره العدوان 

الغا�شم على غزة يف املعركة القانونية ومدى اأثرها على اجلانب ال�شهيوين، ومدى تاأخر 

اهتمامنا بها، لهو خري موؤ�رس على اأهمية هذا املو�شوع و�رسورة متابعته اأمام املحافل 

القانونية الدولية عموماً، والثقافية منها على وجه اخل�شو�س، مثل اليون�شكو وغريها. 

ومما جتدر االإ�شارة اإليه يف هذا املقام، اأن هناك العديد من القرارات املهمة التي �شدرت 

لتعرية  الكافيني،  واملتابعة  االهتمام  تلَق  ومل  عليها،  ال�شهيوين  والعدوان  القد�س  حول 

موقف االحتالل املخالف والراف�س لتطبيق هذه القرارات والعمل على اإلزامه مبقت�شاها. 

جواز  وعدم  االحتالل،  حتت  باأنها  ال�رسقية  القد�س  “اعتبار  على  القرارات  تلك  واأكدت 

احتالل اأرا�شي بالقوة، وبطالن �شّم القد�س الإ�رسائيل، وحتذير اإ�رسائيل من اإجراء اأي 

اأو �شكانياً”. كما اأ�شارت  اأو جغرافياً  اأو قانونياً  تغيري يف معامل املدينة املقد�شة، �شيا�شياً 

باأنها  ال�رسقية  القد�س  يف  اإ�رسائيل  نفذتها  التي  االإجراءات  “اعتبار  اإىل  القرارات  بع�س 

.
اأعمال عدوانية”4

القد�س  يف  خ�شو�شاً  الثقافية  املمتلكات  على  احلفاظ  يف  اليون�شكو  قرارات  وكذلك 

القدمية، واملحافظة على جميع املواقع اأو املباين وغريها من املمتلكات يف املدينة القدمية. 

واالمتناع عن اأي عملية من عمليات احلفريات، اأو اأي عملية لنقل هذه املمتلكات اأو تغيري 

معاملها اأو ميزاتها الثقافية، واأدانت يف قرارها بتاريخ 1990/1/20 “ا�شتمرار اإ�رسائيل يف 

.
تغيري الطبيعة التاريخية للمدينة”5

الت�عية  حمالت  يف  واملرئية  وامل�شم�عة  املقروءة  الإعالم  و�شائل  ا�شتخدام   .8

املقد�شي  الرتاث  نقل  علينا  ويتوجب  للقد�س:  الثقايف  بالرتاث  املتعلقة  والتعبئة 

باأ�شاليب �شهلة وموؤثرة لالإن�شان العادي بحيث يظّل على توا�شل دائم بالقد�س وتراثها. 

االإذاعية  والربامج  ال�شحف،  يف  الثابتة  واالأعمدة  واالأخبار  املقاالت  ذلك  على  وينطبق 

امل�شاجد  منابر  على  ينطبق  كما  االإنرتنت.  ومواقع  الوثائقية،  واالأفالم  والتلفزيونية، 

والكنائ�س، وامل�شارح... وغريها.
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خ�متة:

وهكذا فقد تبني لنا اأن الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، تراث يف غاية الرثاء واالأهمية، وهو 

الذي  الرتاث  وهذا  االإ�شالمية،  العربية  القد�س  هوية  على  احلفاظ  معركة  يف  ركني  ركن 

منا  ي�شتحق  والت�شويه،  الطم�س  حمالت  الأ�رس�س  ال�شهيوين  االحتالل  ظّل  يف  يتعر�س 

جميعاً جهداً مميزاً وخا�شاً، للحفاظ عليه واإعادة اإحيائه. واإن كان للعلماء واالأكادمييني 

الدور االأبرز الذي ينبغي اأن يقوموا به يف هذا االجتاه، اإال اأن اجلهد املطلوب جهد جماعي 

موؤ�ش�شاتي، يجب اأن تت�شافر فيه اجلهود الر�شمية وال�شعبية العربية واالإ�شالمية، �شواء 

اأم فنياً، اأو غري ذلك من العمليات املطلوبة �شمن  اأم مالياً  اأم علمياً  كان هذا اجلهد فكرياً 

جهود احلفاظ على الرتاث واإعادة اإحيائه. ونرجو اأن تعّد هذه الورقة مبثابة الدعوة لكل 

�شاحب جهد اأن ي�شهم بجهده يف هذا امليدان الرثي واخل�شب �شمن ميادين املواجهة مع 

امل�رسوع ال�شهيوين. 

واهلل ويل التوفيق.
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هوام�س املبحث الثاين

ال�شاملة،  امل��ش�عة  انظر:   ،809  ،808 رقم  م�شلم،  و�شحيح   ،3172  ،3115 رقم  البخاري،  �شحيح   
1

الثاين. االإ�شدار 

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=4376 
2

ينظر يف هذا الباب: ماجد عر�شان الكيالين، هكذا ظهر جيل �شالح الدين وهكذا عادت القد�س، الطبعة املنقحة، 
 3

املعهد العاملي للفكر االإ�شالمي.

 زيدان كفايف واآخرون، القد�س عرب الع�ش�ر، طبعة جتريبية، جامعة الريموك، �س 379-378.
4

5 املرجع نف�شه، �س 379.
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املبحث الثالث

دور موؤ�ش�شات املجتمع املدين 

يف حماية الرتاث احل�شاري والثقايف للقد�س

)م�ؤ�ش�شة القد�س الدولية من�ذجاً(

د. حممد اأكرم العدل�ين 

مقدمة:

اليبو�شيني، وهي مهد  يد  3000ق.م على  �شنة  تاأ�ش�شت  القد�س مدينة عريقة  مدينة 

الديانات ال�شماوية، وجزء مهم جداً من التاريخ االإن�شاين، وما تتعر�س له القد�س اليوم 

يف هويتها ومقد�شاتها االإ�شالمية وامل�شيحية، هو يف احلقيقة اعتداٌء على االإرِث التاريخي 

للح�شارة االإن�شانية. 

اإىل �شيا�شة تثبيت تقوم  ويف ظّل الواقع ال�شعب الذي تعي�شه القد�س فاإن ثمة حاجة 

على:

دعم ال�شكان املقد�شيني ليتمكنوا من البقاء والعي�س يف املدينة، ومواجهة �شيا�شات   .1

حلول  مع  �شتجعلهم  التي  زيادتهم  ن�شبة  على  احلفاظ  مع  والت�شييق،  التهجري 

�شنة 2020 ُي�شّكلون 40% من جمموع �شكان مدينة القد�س.

احلفاظ على الهوية الدينية والثقافية للمدينة من خالل حماية املقد�شات و�شيانتها،   .2

وحماية العقارات واالأمالك املقد�شية، خا�شة يف البلدة القدمية وحميطها.

للقد�س،  والثقايف  احل�شاري  بالرتاث  اليوم  املهتمة  املقد�شية  املوؤ�ش�شات  وتقوم 

والتوا�شل  الثقافية،  الن�شاطات  اإحياء  اأهمها:  االحتالل،  من  حماربة  جماالت  يف  بالعمل 

الدعم  وا�شتقدام  املقد�شية،  والتقاليد  الرتاث  نقل  اخلارج، وحماولة  يف  الفل�شطينيني  مع 

للم�شاريع ذات ال�شلة بالرتاث. وعلى الرغم من حمدودية حركتها فاإن هذه املوؤ�ش�شات 

متثل اليوم رئة القد�س و�شمري اأهلها، واجلهة الفاعلة االأبرز على ال�شاحة الفل�شطينيّة، 

رواتب  بدفع  وح�رسه  اأي�شاً،  االأردين  والدور  الفل�شطينيّة،  ال�شلطة  دور  انح�شار  بعد 

موّظفي االأوقاف، ومتويل م�شاريع االإعمار ال�شغرية يف امل�شجد االأق�شى. 
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وعلى الرغم من ذلك ثمة موؤ�ش�شات عاملة بجد حلماية الهوية الثقافية واحل�شارية 

للقد�س، يف عدة جماالت، اأهمها:

حماية امل�شجد االأق�شى.   .1

املوؤ�ش�شات الثقافية والفنية.  .2

مراكز الدرا�شات.  .3

امل�رسح )باعتباره اأحد اأوجه التعبري عن الهوية الثقافية(.  .4

املكتبات الثقافية.   .5

اأواًل: واقع املوؤ�س�س�ت املقد�سية الع�ملة يف املج�ل 

الثق�يف ودوره�:

1. واقع امل�ؤ�ش�شات املدنية يف القد�س عم�ماً:

حوايل  عددها  يبلغ  حيث  االأهلية  واملوؤ�ش�شات  باجلمعيات  غني  املقد�شي  املجتمع 

154 جمعية وموؤ�ش�شة، تقدم خدمات حلوايل 255 األف مقد�شي ي�شكنون داخل احلدود 

البلدية، اأي اأن هناك جمعية لكل 1,700 مواطن مقد�شي. لكن لي�شت كل هذه اجلمعيات 

ينفذ  وبع�شها  القد�س،  يف  واأ�شا�شي  حيوي  بدور  ويقوم  جدا  ن�شط  فبع�شها  ن�شطة، 

على  احل�شول  �شوى  لها  هدف  ال  وهمية  وبع�شها  املمولون،  ميليها  خارجية  اأجندات 

جماالت  يف  رئي�س  ب�شكل  املقد�شية  االأهلية  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  وتن�شط  التمويل. 

والرتميم  االإ�شكان  جمال  يف  اأقل  وبدرجة  املجتمع،  وخدمة  وال�شحة  والثقافة  التعليم 

واحلفاظ على الهوية. 

والأنها  املدينة،  داخل  والتحرك  الفعل  على  االأقدر  اجلهة  هي  اجلمعيات  هذه  والأن 

تن�شط وحيدة تقريبا، والأنها تعتمد ب�شكل كامل على املنح اخلارجية وترتبط بها، فاإن 

وبالتايل  �شيا�شاتها،  توجيه  على  االأقدر  يكون  دعمها  وم�شادر  بتمويلها  مي�شك  من 

وهي  القد�س.  يف  الفل�شطينية  االأحياء  يف  والتطور  النمو  واجتاهات  ال�شيا�شات  توجيه 

حقيقة تدركها تقريبا جميع االأطراف الفاعلة يف القد�س، واإن كان العرب وامل�شلمون هم 

.
1
اآخر من اأدرك هذا الواقع، وبداأ يعمل وفق �رسوطه
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اأربع  اإىل  القد�س  يف  العاملة  االأهلية  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات  املمولة  اجلهات  وتنق�شم 

جهات رئي�شية، وهي:

الحتاد الأوروبي وكندا: يعد االحتاد االأوروبي املانح االأكرب يف القد�س، وتن�شط  اأ. 

حتتوي  حيث  خا�س،  ب�شكل  املجال  هذا  يف  واليونان  واإ�شبانيا  اإيطاليا  من  كل 

امل�رسوعات  متويل  ملتابعة  خا�شاً  مكتباً  القد�س  يف  الدول  هذه  من  كل  قن�شلية 

االأوروبي  االحتاد  متويل  ويرتكز  املقد�شية.  واملوؤ�ش�شات  باجلمعيات  واالت�شال 

على امل�شاريع املتعلقة بالرعاية االجتماعية كتح�شني و�شع املراأة ورعاية ال�شباب 

ال�شيا�شية واملدنية،  التوعية  النف�شية، وم�شاريع  امل�شاعدة  واملراهقني، وم�شاريع 

وامل�شاريع الثقافية، وم�شاريع الدعم القانوين. ويرف�س االحتاد االأوروبي متويل 

هذا  ومن  احل�شاري،  واإرثها  القد�س  هوية  على  املحافظة  �شاأنه  من  م�رسوع  اأي 

املنطلق رف�س االحتاد االأوروبي تبني اأي م�رسوع من م�رسوعات احتفالية القد�س 

اأنها تدخل يف املجاالت التي ميولها عادة،  الثقافة العربية على الرغم من  عا�شمة 

حني  �رساحة،  ال�شيا�شة  هذه  عن  القد�س  يف  االإيطالية  املنحة  م�شوؤول  حتدث  وقد 

�شاأل وفداً من الفعاليات املقد�شية عن �شبب اإ�رسارهم على تعريب القد�س، قائالً: 

“ملاذا ت�رسون على اإلبا�س القد�س طاقية عربية؟”.

مدينة  يف  املانحني  اأهم  اأحد  املتحدة  الواليات  تعد  الأمريكية:  املتحدة  ال�ليات  ب. 

الذي يقدمه  التمويل  اأ�شغر من حجم  للم�شاريع  القد�س، واإن كان حجم متويلها 

وامل�شاعدة  الرعاية  م�شاريع  على  االأمريكي  التمويل  ويرتكز  االأوروبي،  االحتاد 

مراكز  اأو  اخلا�شة  االحتياجات  وذوي  املكفوفني  كرعاية  البحتة،  االجتماعية 

�شعوبات التعلم. 

اجلهات العربية والإ�شالمية: وُيعّد وجود هذه اجلهات يف القد�س �شعيفاً حتى  ج. 

اليوم، وال تربز يف هذا املجال �شوى ثالث جهات رئي�شية، هي:

بنك التنمية الإ�شالمي: ويدير هذا البنك اأموال �شندوق القد�س الذي اأقّرته قمة   •

وُيركز  اأمريكي،  دوالر  مليون   50 حجمه  ويبلغ   ،2002 �شنة  العربية  بريوت 

الإعادة  م�رسوعاً  تبنى  وقد  القد�س،  يف  القدمية  البلدة  على  اهتمامه  جّل  البنك 

دوالر،  مليون   15 بلغت  تقريبية  بكلفة  بكاملها  القدمية  البلدة  وترميم  اإعمار 

وذلك بال�رساكة مع موؤ�ش�شتي الرفاه والتعاون، اللتني اأجنزتا م�شحاً هند�شياً 
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كامالً للبلدة القدمية، ق�ّشمت على اأ�شا�شه البلدة اإىل قطاعات، وجّزئت م�رسوع 

االإعمار اإىل خم�س مراحل رئي�شية، واليوم و�شل هذا امل�رسوع اإىل بداية املرحلة 

الثالثة، وبلغت قيمة ما اأجنز من اأعمال حوايل 10 ماليني دوالر اأمريكي.

املنبثقة عن منظمة  القد�س  للجنة  الوكالة  القد�س: وتتبع هذه  وكالة بيت مال   •

املوؤمتر االإ�شالمي التي يراأ�شها امللك املغربي، ويبلغ حجم م�شاريعها ال�شنوية 

والتعليم  االإ�شكان  جماالت  يف  ترتكز  اأمريكي،  دوالر  ماليني  ثمانية  حوايل 

االإقرا�س  �شندوق  الوكالة  م�شاريع  اأبرز  ومن  املوؤ�ش�شات،  ودعم  وال�شحة 

ال�شكني الذي يبلغ حجمه حوايل ثالثة ماليني دوالر. 

يف  امل�رسوعات  من  عدداً  القد�س  يف  قن�شليتها  خالل  من  تركيا  متّول  تركيا:   •

الرتاث  على  احلفاظ  مب�رسوعات  تهتّم  حديثاً  بداأت  وقد  املجاالت،  خمتلف 

العثماين يف مدينة القد�س.

واالإ�شالمي،  العربي  اخلارجي  الدعم  لغياب  نتيجًة  القد�س:  يف  الحتالل  بلدية  د. 

وال�شغط االقت�شادي الكبري الذي تتعر�س له القد�س، هناك كالم كثري عن وجود 

جمعياٍت تتلقى الدعم من بلدية االحتالل، يف جماالت التعليم حتديداً. ويف املرحلة 

�رسوطاً  الدعم  تتلقى  التي  املدار�س  على  تفر�س  ال  االحتالل  بلدية  فاإن  احلالية 

تتعلق باملناهج اأو املحتوى الدرا�شي اأو طريقة التدري�س، لكن من املتوقع اأن تلجاأ 

 .
2
لذلك يف امل�شتقبل بعد اأن ُت�شبح هذه املدار�س معتمدة على معونتها ب�شكل كبري

والوحيد  االأ�شا�شي  الدعم  م�شدر  هي  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  اإن  القول  ومُيكن 

مل�رسوع التثبيت يف القد�س، ومن مُي�شك بتمويل هذه املوؤ�ش�شات ُيحدد م�شري م�رسوع 

التثبيت يف املدينة. 

2. واقع امل�ؤ�ش�شات املقد�شية العاملة يف املجال الثقايف: 

فل�شطني، وهي  قامت يف  التي  املوؤ�ش�شات  اأوائل  املقد�شية من  املدنية  املوؤ�ش�شات  تعّد 

كحال كل مكونات املجتمع الفل�شطيني �شهدت حتوالت كبرية نتيجة االحتالل، اإذ اأ�شبح 

املقد�شي  االأ�شا�شية للمواطن  البقاء، وتاأمني احلاجات  اأجل  االأول ال�رساع من  اهتمامها 

الذي يواجه خطر االقتالع من اأر�شه، �شواء ق�رساً اأم من خالل البيئة الطاردة التي �شنعها 

االحتالل. وبذلك تقل�شت املوؤ�ش�شات االأهلية املقد�شية املهتمة باحلفاظ على الهوية، اإما 

الأن االحتالل اأقفلها اأو �شيق عليه، واإما لنق�س التمويل، واأخرياً الأن ال�رسورات احلياتية 
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باتت ملحة اأكرث. ولذا لي�س غريباً اأن تن�شاأ موؤ�ش�شات خارج القد�س، بل وخارج فل�شطني، 

تكون معنية بالدرجة االأوىل باحلفاظ على هوية القد�س، على اعتبار اأن الواقع يف الداخل 

مل يعد ي�شمح بن�شوء هكذا موؤ�ش�شات وتطورها. 

 واإ�شافة اإىل حمدودية احلركة، و�شعف التمويل، وانعدام الغطاء ال�شيا�شي، تواجه 

حالة  عن  ناجتة  حالة  وهي  بالر�شالة،  االإميان  �شعف  من  حالة  املقد�شية  املوؤ�ش�شات 

االإحباط العامة التي يعي�شها املواطن املقد�شي. ويزيد من حدة هذه احلالة اإ�رسار البع�س 

من الفل�شطينيني وغري الفل�شطينيني على “عبثية” اجلهد الثقايف املبذول يف القد�س.

ث�نيً�: اأهـم املوؤ�س�سـ�ت املقـد�سيـة الع�مـلة يف املج�ل 

الثق�يف:

حلماية  بجد  عاملة  مقد�شية  موؤ�ش�شات  ثمة  فاإن  ال�شديد  الت�شييق  من  الرغم  على 

الهوية الثقافية واحل�شارية للقد�س. 

1. حماية امل�شجد الأق�شى:

تعّد موؤ�ش�شة االأق�شى للوقف والرتاث، التي اأ�ش�شها ال�شيخ رائد �شالح �شنة 2008، 

نف�شها،  ال�شنة  يف  االإ�شالمية،  املقد�شات  الإحياء  االأق�شى  موؤ�ش�شة  االحتالل  اإقفال  بعد 

املوؤ�ش�شة االأهم يف هذا املجال، وهي موؤ�ش�شة نا�شطة جداً يف امل�شجد االأق�شى، على الرغم 

على  احلفاظ  م�شاريع  دعم  يف  كبرياً،  دوراً  تلعب  وهي  هناك،  لها  مقر  وجود  عدم  من 

امل�شجد االأق�شى، وك�شف حماوالت االحتالل لتهويده. 

2. امل�ؤ�ش�شات الثقافية والفنية:

:
3
ثمة العديد من املوؤ�ش�شات الثقافية والفنية العاملة يف القد�س، من اأهمها

موؤ�ش�شة يبو�س، وقد تاأ�ش�شت يف �شنة 1995، وهي تعمل على اإعادة الدور املركزي  اأ. 

وتنظم  كبرياً،  ثقافياً  مركزاً  متلك  وهي  الفل�شطينية،  الثقافية  احلياة  يف  للقد�س 

مهرجانات ثقافية وفنية. 

موؤ�ش�شة التعاون، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1983، وهي موؤ�ش�شة نا�شطة ت�شعى للحفاظ  ب. 

على الرتاث الفل�شطيني والهوية ودعم الثقافة وبناء املجتمع املدين.
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1999، وهو  دار اإ�شعاف الن�شا�شيبي للثقافة والفنون واالآداب، وقد تاأ�ش�س �شنة  ج. 

العربي  بالرتاث  تخت�س  عامة  مكتبة  ويدير  �شعرية،  واأم�شيات  معار�س  يقيم 

واالإ�شالمي.

مركز ال�شكاكيني الثقايف، هو عبارة عن موؤ�ش�شة مكر�شة لتعزيز الفنون والثقافة  د. 

الفل�شطينية.

برامج  يقيم  وهو   ،2001 �شنة  تاأ�ش�س  وقد  عنان،  بيت   - الثقايف  املنتدى  مركز  هـ. 

ودورات ثقافية. 

الوجود  لتعزيز   ،1991 �شنة  تاأ�ش�شت  وقد  املجتمعي،  اللقلق  برج  مركز  جمعية  و. 

الفل�شطيني يف القد�س. 

جمعية املنتدى الثقافية - �شور باهر، وقد تاأ�ش�شت �شنة 2000، وهي نا�شطة يف  ز. 

املجالني االجتماعي والثقايف.

وباالأ�رسى  بالثقافة  وتهتم   ،2004 �شنة  تاأ�ش�شت  وقد  الثقافية،  املنى  موؤ�ش�شة  ح. 

وبامل�شاعدات االجتماعية.

الغجري  الرتاث  باإحياء  تهتم  وهي   ،1999 �شنة  تاأ�ش�شت  وقد  الدوم،  جمعية  ط. 

الفل�شطيني.

باإقامة  تهتم  وهي   ،2004 �شنة  تاأ�ش�شت  وقد  الفل�شطيني،  الفن  حو�س  موؤ�ش�شة  ي. 

املعار�س وور�س العمل الفنية.

موؤ�ش�شة �شابرين لالإنتاج الفني، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1987، كجمعية خريية مهتمة  ك. 

 .
4
بالعمل الفني

عن  للدفاع  االأهلي  “االئتالف  اإطار:  يف  وغريها  املوؤ�ش�شات  من  كبري  عدد  ويجتمع 

 
5
االإنرتنت القد�س”، وهي ت�شم كما هو وارد على موقعها على  الفل�شطينيني يف  حقوق 

املوؤ�ش�شات االآتية: 

www.lrcj.org مركز اأبحاث االأرا�شي اأ. 

www.jcser.org مركز القد�س للحقوق االجتماعية واالقت�شادية ب. 

www.mosaada.org مركز القد�س للم�شاعدة القانونية وحقوق االإن�شان ج. 

  www.multaqa.org امللتقى الفكري العربي د. 

www.alhaq.org موؤ�ش�شة احلق هـ. 

 www.miftah.org موؤ�ش�شة مفتاح و. 
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www.jerusalemchamber.or الغرفة العربية للتجارة وال�شناعة - القد�س ز. 

www.pcc-jer.org املركز الفل�شطيني لالإر�شاد ح. 

www.wclac.org مركز املراأة لالإر�شاد القانوين واالجتماعي ط. 

www.dci-pal.org احلركة العلمية للدفاع عن االأطفال - فل�شطني ي. 

دائرة اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية.  ك. 

www.orienthouse.org/dept/maps_dept.html جمعية الدرا�شات العربية ل. 

موؤ�ش�شة �شانت ايف. م. 

www.stopthewall.or احلملة ال�شعبية ملقاومة جدار الف�شل العن�رسي ن. 

www.hwc-pal.org احتاد جلان العمل ال�شحي/ مركزن�شال �س. 

جمعية القد�س للرفاه والتطوير. ع. 

www.jcdhr.ps مركز القد�س للدميقراطية وحقوق االإن�شان ف. 

احتاد احلقوقيني حلقوق االإن�شان. �س. 

www.welfareassociation.org موؤ�ش�شة التعاون ق. 

3. مراكز الدرا�شات:

اأما اأهم هذه املراكز فنذكرها فيما يلي: 

 1986 �شنة  تاأ�ش�شت  فل�شطينية  اأهلية  “موؤ�ش�شة  وهي  االأرا�شي:  اأبحاث  مركز  اأ. 

يف  املركز  ر�شالة  وتتلخ�س  ونابل�س”،  اهلل  ورام  اخلليل  يف  فروع  ولها  القد�س  يف 

“تعميق البحث العلمي والدرا�شات وتطوير التعاون والتن�شيق، مبا يكفل تعزيز 
اأمالكه  يف  واالإن�شانية  التاريخية  حقوقه  وحفظ  اأر�شه  على  الفل�شطيني  ال�شمود 

وتراثه وثقافته وثرواته، وتطوير وتنمية امل�شادر الب�رسية والطبيعية”.

تاأ�ش�شت  الدولية )با�شيا(: وقد  ال�شوؤون  الفل�شطينية لدرا�شة  االأكادميية  اجلمعية  ب. 

�شنة 1987 من قبل الدكتور مهدي عبد الهادي، وجمموعة من املثقفني واالأكادمييني 

روؤية  عرب  الفل�شطينية  الق�شية  لعر�س  “ت�شعى  القد�س.  وهي  يف  الفل�شطينيني 

والن�رس”.  واحلوار  االأكادميي  البحث  �شياقات  خالل  من  ودولية  وعربية  وطنية 

اأو فيما بني  الدولية  العمل، �شواء  الندوات وحلقات  “البحوث، وتعقد  كما جتري 

.
الفل�شطينيني، وتكون مفتوحة”6
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املتعلقة  الدرا�شات  عمل  اإىل  تهدف  موؤ�ش�شة  وهي  العربية:  الدرا�شات  جمعية  ج. 

اأن�شئت  مكتبة  اجلمعية  وتتبع  وح�شارتها،  تراثها  على  حفاظاً  ون�رسها  بالقد�س 

الفل�شطينية  بالق�شية  متخ�ش�س  كتاب  األف   20 عن  يزيد  ما  وبها   1980 �شنة 

دائرة  اجلمعية  تتبع  كما  ال�رسق.  بيت  مقرها  وكان  االأو�شط،  وال�رسق  والقد�س 

اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية، وهي اإحدى دوائر جمعية الدرا�شات العربية 

التي اأقيمت �شنة 1983، وهدفت اإىل تعريب االأ�شماء واملواقع اجلغرافية الفل�شطينية 

وعمل اخلرائط ومتابعة اال�شتيطان االإ�رسائيلي يف ال�شفة الغربية ومتابعة ق�شايا 

 .
7
االأرا�شي وامللكيات �شمن حمافظة القد�س

موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية - القد�س: وهي موؤ�ش�شة ن�شاأت يف بريوت، �شنة  د. 

فيما  والن�رس،  والتحليل  بالبحث  متخ�ش�شة  وتعّد  القد�س،  يف  عمل  ولها   ،1963

.
8
يتعلق بال�شوؤون الفل�شطينية وال�رساع العربي - االإ�رسائيلي ب�شكل عام

اإىل اأن جامعة النجاح الوطنية يف نابل�س، تقيم منذ ع�رس �شنوات ندوات  اإ�شارة اأي�شاً 

يف  العا�رسة  الندوة  ُعقدت  وقد   ،
9
القد�س يوم  عنوان:  حتت  القد�س،  حول  متخ�ش�شة 

.
102009/2/25

4. امل�رشح )باعتباره اأحد اأوجه التعبري عن اله�ية الثقافية(:

اأهم املوؤ�ش�شات امل�رسحية:

م�رسح احلكواتي املعروف بامل�رسح الوطني الفل�شطيني، وقد تاأ�ش�س �شنة 1984،  اأ. 

لالهتمام باالأن�شطة الفنية والثقافية.

م�رسح اجلوال املقد�شي، وقد تاأ�ش�س �شنة 1982، ل�رسح الق�شايا الفل�شطينية بلغة  ب. 

م�رسحية.

الهوية  عن  للتعبري   ،1984 �شنة  تاأ�ش�س  وقد  والفنون،  للثقافة  �شنابل  م�رسح  ج. 

املقد�شية. 

الرتاث  الإظهار   ،1997 �شنة  تاأ�ش�شت  وقد  املتنقل،  امل�رسح   - قافلة  موؤ�ش�شة  د. 

الفل�شطيني.

التدريب  جمال  يف  وتعمل   ،1990 �شنة  تاأ�ش�شت  وقد  امل�رسح،  اأيام  موؤ�ش�شة  هـ. 

 .
11

والعر�س امل�رسحي



627

دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين

5. املكتبات الثقافية:

اأم دور العلم فيها،  تعّد مدينة القد�س مدينة العلم االأوىل يف فل�شطني، �شواًء بعلمائها 

اأم مكتباتها املتوافرة فيها، فلقد كانت مكتبات وخزائن الكتب يف القد�س من الوفرة مبكان 

الكتب  طواياها  يف  حوت  وخا�شة،  عامة  بني  ما  خزانة  �شتني  من  اأكرث  جتاوزت  حيث 

ونوادر املوؤلفات التي عّز وجود نظري بع�شها يف بلد اآخر.

اأما اأهم هذه املكتبات القدمية: مكتبة امل�شجد االأق�شى، املكتبة اخلالدية، مكتبة ال�شيخ 

اخلالدي،  �شامح  اأحمد  مكتبة  اخلالدي،  خليل  العالمة  مكتبة  اخلالدي،  اهلل  �شنع  حممد 

مكتبة ح�شن الرتجمان، مكتبة البديري، مكتبة اأبي ال�شعود )حممد طاهر(، مكتبة املحكمة 

اللحام،  اآل  الُفتياين، مكتبة  اآل اخلطيب، مكتبة  الق�شاة(، مكتبة  ال�رسعية )دائرة قا�شى 

مكتبة ح�شن عبد اللطيف احل�شيني، مكتبة اإ�شحق مو�شي احل�شيني، مكتبة الن�شا�شيبي، 

اآل  ومكتبة  املوقت،  اآل  مكتبة  اخلليلية،  املكتبة  الفخرية،  الكتب  دار  بيد�س،  خليل  مكتبة 

قطينة، مكتبة عبد اهلل خمل�س، مكتبة اآل جاراهلل، مكتبة املدر�شة ال�شالحية، مكتبة الكلية 

ال�شلطانية،  االأ�رسفية  املدر�شة  مكتبة  )النق�شبندية(،  البخارية  الزاوية  مكتبة  العربية، 

املكتبات واخلزائن  اإىل غري ذلك من  الن�رسية...  الزاوية  االأمينية، مكتبة  املدر�شة  مكتبة 

التي كانت حتفل بها القد�س يف ذلك الوقت. 

القد�س  مكتبات  كانت   1967 �شنة  القد�س  مدينة  االإ�رسائيلية  القوات  احتلت  وعندما 

اخلا�شة والعامة ت�شم اأكرث من مئة األف كتاب واأكرث من ن�شف مليون وثيقة وخمطوط 

بالغة  الإجراءات  تتعر�س  وهي  املدينة  لهذه  الغا�شب  االحتالل  ذلك  ومنذ  و�شجل، 

جهة  من  االإرث  هذا  على  والق�شاء  جهة  من  القد�س  تهويد  الرئي�س  هدفها  اخلطورة، 

بكل  العامة  القد�س  مكتبة  االحتالل  �شلطات  �شادرت  القد�س،  احتاللها  وعند   .
12

اأخرى

يف  املوجودة  والدوريات  الكتب  من  عدد  مب�شادرة  نف�شه  الوقت  يف  وقامت  حمتوياتها، 

املكتبة، واعتربتها ممنوعة ونقلتها اإىل مكان جمهول، كما حددت نوعية الكتب والدوريات 

امل�شموح باإدخالها اإىل هذه املكتبة. كما ا�شتولت على وثائق واأوراق وم�شتندات و�شجالت 

املحكمة ال�رسعية بالقد�س، وحتتوي هذه املحكمة على وثائق ومعلومات على جانب كبري 

من االأهمية، الأنها تخ�س حياة امل�شلمني يف القد�س منذ �شنة 1517. 
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كما حظرت �شلطات االحتالل ا�شترياد العديد من الكتب وتوزيعها، ومنعت تداولها يف 

اأ�شواق القد�س ومكتباتها، وفر�شت رقابة �شارمة على طباعة الكتب العربية ون�رسها يف 

القد�س. ومنعت املكتبات يف �رسقي القد�س من اقتناء كل ما تقتنيه املكتبات يف غرب القد�س 

الدرا�شات  موؤ�ش�شة  عن  ال�شادرة  الكتب  كانت  املثال:  �شبيل  على   ،1948 �شنة  املحتلة 

واملعاهد  اجلامعات  مكتبات  يف  موجودة  الفل�شطيني  االأبحاث  ومركز  الفل�شطينية 

االإ�رسائيلية ولكنها منعت يف مكتبات القد�س العربية. 

يف  الثقافية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  باإغالق  االإ�رسائيلي  االحتالل  �شلطات  قامت  كما 

القد�س العربية، فقد قامت باإغالق جمعية الدرا�شات العربية ملدة اأربع �شنوات وم�شادرة 

العديد من الكتب والوثائق؛ مما اأدى اإىل اإحلاق اأ�رسار بالغة يف مكتبة اجلمعية واأر�شيفها، 

كما مّت اإغالق احتاد الكتاب وغريه من املوؤ�ش�شات الثقافية. 

املكتبات  تلك  ومن  الع�شكرية،  العمليات  جراء  كلياً  اأو  جزئياً  دمرت  مكتبات  وهناك 

ن�شف  عندما  فدمرت  القد�س،  يف  القربان  دير  يف  خبّاأها  التي  خمل�س  اهلل  عبد  مكتبة 

قبل  ونهبوها  �رسقوها  اليهود  اأن  ويقال  االأنقا�س،  حتت  و�شاعت  الدير  االإ�رسائيليون 

الن�شف. 

واالأخطر اأن اليهود منعوا اإن�شاء مكتبات عامة جديدة يف القد�س. وقد لعبت هذه القيود 

دوراً مركزياً يف اإعاقة منو املكتبات العامة واملدر�شية، كما األزمت املكتبات على �شحب عدد 

.
13

من الكتب من على رفوفها وت�شليمها اإىل االإدارة الع�شكرية

اأما اأهم املكتبات املوجودة احلديثة حالياً: 

مكتبة جمعية الدرا�شات العربية، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1980.  اأ. 

مكتبة ق�شم اإحياء الرتاث االإ�شالمي، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1983.  ب. 

مكتبة جامعة القد�س، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1984.  ج. 

مكتبة املركز الفل�شطيني لدرا�شات الالعنف، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1985.  د. 

مكتبة مركز االأبحاث االإ�شالمية، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1986.  هـ. 

مكتبة مركز القد�س لالأبحاث، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1986.  و. 

تاأ�ش�شت  وقد  )با�شيا(،  الدولية  لل�شوؤون  االأكادميية  الفل�شطينية  اجلمعية  مكتبة  ز. 

�شنة 1987. 

مكتبة مركز الدرا�شات الن�شوية، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1989. ح. 
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مكتبة مركز العمل التنموي )معاً(، وقد تاأ�ش�شت �شنة 1989. ط. 

�شنة  تاأ�ش�شت  بانوراما،وقد  البديلة  املعلومات  لتعميم  الفل�شطيني  املركز  مكتبة  ي. 

.1992

.
14

اإ�شافة اإىل مكتبات الكنائ�س واالأديرة العريقة املوجودة يف القد�س

ث�لثً�: جتربة موؤ�س�سة القد�س الدولية يف حم�ية الرتاث 

احل�س�ري والثق�يف للقد�س:

1. الروؤية والأهداف واحلفاظ على اله�ية:

االإ�شالمي  القومي  للموؤمتر  كان   ،2000/9/28 يف  االأق�شى  انتفا�شة  تفجر  اإثر  على 

الثالث، املنعقد يف بريوت بتاريخ 21-2001/1/23، ف�شل ال�شبق بوقفة م�شهودة، فاتخذ 

قراراً بت�شكيل جلنة من بني اأع�شائه لعقد موؤمتر تر�شح عنه خطوات عملية الإنقاذ مدينة 

القد�س، فقرر اإن�شاء موؤ�ش�شة ُتعنى ب�شوؤون القد�س وت�شهم يف اإنقاذ هذه املدينة املقد�شة، 

وحتافظ على طابعها احل�شاري، وتت�شدى ملحاوالت تهويدها وتهجري اأهلها، وتواجه 

التهديدات بب�شط ال�شيادة ال�شهيونية عليها.

ووفق الهوية التي �شاغها املوؤ�ش�شون فاإن موؤ�ش�شة القد�س الدولية هي:

موؤ�ش�شة مدنية م�شتقلة ت�شم �شخ�شيات وهيئات عربية واإ�شالمية وعاملية، 

ومقد�شاتها  العربية  هويتها  على  واملحافظة  القد�س،  اإنقاذ  على  العمل  غايتها 

االإ�شالمية وامل�شيحية، يف اإطار مهمة تاريخية لتوحيد االأمة بكل اأطيافها الدينية 

وهي  فل�شطني.  عا�شمة  القد�س  اإنقاذ  اأجل  من  والعرقية  والثقافية  والفكرية 

مدينة  خلدمة  واال�شرتاتيجي  املرحلي  التخطيط  اإىل  االإغاثية  الربامج  تتعدى 

القد�س وتاأمني حاجات �شكانها.

عربي  مدين  اإطار  واأو�شع  اأكرب  تكون  اأن  اإىل  الدولية  القد�س  موؤ�ش�شة  وت�شعى 

وال�شيا�شي  والفكري  واملذهبي  الديني  الطيف  األوان  وميثل  يجمع  وعاملي،  واإ�شالمي 

الهوية  على  للحفاظ  جهودها  وينظم  واالإ�شالمية،  العربية  لالأمة  والثقايف  والعرقي 

احل�شارية للقد�س واإنقاذها ودعم اأهلها يف الداخل واخلارج، يف اإطار مهمة تاريخية هي 

العمل لتوحيد االأمة على حترير فل�شطني.
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اإقامة  القد�س،  هوية  على  للحفاظ  املوؤ�ش�شة  تعتمدها  التي  الثقافية  الو�شائل  ومن 

احلديثة  االت�شال  و�شائل  كافة  وا�شتخدام  الربامج،  وتنظيم  والندوات،  املوؤمترات 

للتعريف بق�شية القد�س تاريخاً وحا�رساً وم�شتقبالً.

وتعمل اإدارة االإعالم واملعلومات يف موؤ�ش�شة القد�س الدولية على خدمة ق�شية القد�س 

وتنظيم  والدرا�شات،  االأبحاث  واإعداد  املعلومات،  ون�رس  االإعالمي،  االإنتاج  خالل  من 

 .
15ً

احلمالت االإعالمية. كما تقوم بخدمة موؤ�ش�شة القد�س اإعالمياً واإخباريا

2. امل�ؤمترات ال�شن�ية واإعالن اإ�شطنب�ل: 

منذ انطالقتها وحتى اليوم، تعقد موؤ�ش�شة القد�س الدولية موؤمترات �شنوية للقد�س، 

حتّولت مع الوقت اإىل منا�شبات ملراجعة حال القد�س، واإحياء ق�شيتها يف النفو�س عموماً، 

:
16

ويف البلد الذي ينعقد فيه املوؤمتر خ�شو�شاً، وقد جاءت املوؤمترات على ال�شكل االآتي

املوؤمتر ال�شنوي االأول - لبنان يف 2001/1/28. اأ. 

املوؤمتر ال�شنوي الثاين - لبنان يف 2002/2/16. ب. 

املوؤمتر ال�شنوي الثالث - لبنان يف 2004/5/5. ج. 

املوؤمتر ال�شنوي الرابع - اليمن يف 2005/12/4. د. 

املوؤمتر ال�شنوي اخلام�س - اجلزائر يف 2007/3/25. هـ. 

املوؤمتر ال�شنوي ال�شاد�س - قطر يف 2008/10/12.  و. 

املوؤمتر ال�شنوي ال�شابع - بريوت يف 2010/1/13. ز. 

غري اأن الن�شاط االأهم متثل يف عقد ملتقى القد�س الدويل - اإ�شطنبول يف 2007/11/15، 

اآالف �شخ�شية عربية  التاريخي، بح�شور نحو خم�شة  اإ�شطنبول  اإعالن  اأ�شدر  والذي 

وغري عربية، وقد �شكل هذا احلدث، نقطة م�شيئة على الدرب الطويل ال�شتعادة القد�س 

واحلقوق ال�شليبة.

3. ال�شبكة العاملية للم�ؤ�ش�شات العاملة للقد�س والروابط ال�شعبية: 

يف  للقد�س  العاملة  للموؤ�ش�شات  العاملية  ال�شبكة  الدولية  القد�س  موؤ�ش�شة  اأطلقت 

وجمعية  ومنظمة  موؤ�ش�شة  اأربعني  حوايل  من  ت�شكلت  حيث  بريوت،  يف   2004/6/23

من  كبرٍي  عدٍد  من  وذلك  وق�شيتها،  بالقد�س  تهتم  وعاملية،  عربية  وم�شيحية،  اإ�شالمية 

ت�شمل  وموؤ�ش�شة  جمعية  مئة  من  اأكرث  ت�شم  باتت  حتى  تتو�شع  بعدها  واأخذت  الدول. 
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موؤ�ش�شات من: القد�س وغزة وال�شفة الغربية، وال�شعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، 

واجلزائر،  وال�شودان،  وم�رس،  ولبنان،  و�شورية،  واالأردن،  واليمن،  واالإمارات، 

وفرن�شا،  واإيران،  وباك�شتان،  واإندوني�شيا،  وماليزيا،  وتركيا،  واملغرب،  وتون�س، 

وجنوب  وهولندا،  والدامنارك،  واإيرلندا،  وبريطانيا،  والنم�شا،  وال�شويد،  واإيطاليا، 

اإفريقيا، وكندا، ورو�شيا.

ومتثل ال�شبكة اليوم منوذجاً لل�رساكة والت�شبيك من اأجل القد�س، وهي تعمل من اأجل 

واالهتمام  احل�شاري،  واالإرث  وامل�شيحية،  االإ�شالمية  الدينية  املقد�شات  على  احلفاظ 

بال�شاأن املقد�شي عموماً. 

4. احلملة الأهلية لحتفالية القد�س عا�شمة الثقافة العربية: 

مع اإعالن القد�س عا�شمة للثقافة العربية ل�شنة 2009، وجدت موؤ�ش�شة القد�س الدولية 

ت�شتثني  ال  اأهلية  بحملة  غزة،  اأم  اهلل  رام  يف  �شواء  الر�شمي،  اجلهد  بدعم  معنية  نف�شها 

واإ�شالمياً  فل�شطينياً وعربياً  القد�س،  الثقافية ملدينة  الهوية  اإبراز  اأجل  اأحداً، وتعمل من 

وم�شيحياً واإن�شانياً، والتعريف بها وبهويتها ومقد�شاتها وتراثها من خالل ا�شتعرا�س 

ون�رس املخزون الثقايف لهذه املدينة املقد�شة املغيبة يف ليل االحتالل. وتكري�س رمزية هذه 

املدينة، وترجمتها اإىل واقع ي�شعها يف �شدارة الوعي والثقافة والفكر يف العامل العربي، 

من خالل اإطالق حركة ثقافية فكرية خلدمة املدينة يف كل مناحي الثقافة والفكر واملعرفة. 

والتعريف مبا تعانيه هذه املدينة واأهلها يف ظّل االحتالل ال�شهيوين العن�رسي، وبواقع 

�شمودها و�شمود اأهلها الذين جعلوا مدينتهم مدينة ع�شية على االقتالع. 

على هذا االأ�شا�س عقدت املوؤ�ش�شة اللقاء التح�شريي للحملة االأهلية الحتفالية القد�س 

الرئي�شية  االأجهزة  ت�شكلت  وهناك   ،2008/7/3 يف  دم�شق  يف  العربية  الثقافة  عا�شمة 

للحملة، وقد باتت اليوم واقعاً فاعالً ميتلك اأدوات عمل يف عدد كبري من االأقطار العربية 

واالإ�شالمية، ويقيم الفعاليات املختلفة، وله موقع مميز على �شبكة االإنرتنت. 
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5. العمل من اأجل القد�س: نتائج جيدة واآمال اأكرب: 

م�شاريع  باإطالق  الدولية،  القد�س  موؤ�ش�شة  قامت  ن�شبياً  الق�شرية  جتربتها  خالل 

كبرية وهادفة، نذكرها باخت�شار �شديد، وهي على �شبيل املثال ال احل�رس: 

املرجعية  املواقع  اأهم  من  واحداً  اأ�شبح  وقد  بالقد�س،  اخلا�س  االإلكرتوين  املوقع  اأ. 

.www.alquds-online.org للقد�س

ب.  اأطلقت املوؤ�ش�شة م�رسوع �شفراء القد�س، و�شوالً اإىل اإن�شاء اأكادميية القد�س. 

حالياً:  اأن�شطتها  ومن  االأقطار،  يف  ال�شعبية  الروابط  من  العديد  املوؤ�ش�شة  اأطلقت  ج.  

رابطة �شباب الأجل القد�س، التي لها بنيتها ون�شاطاتها وموؤمتراتها ال�شنوية. 

اأطلقت املوؤ�ش�شة م�رسوع وقف االأمة لبيت املقد�س، ومبوجبه اأ�شبح للقد�س اليوم  د. 

اأوقاف �شخمة، ال �شيّما يف: البحرين وقطر واليمن وال�شودان واجلزائر.

هـ.  اأطلقت املوؤ�ش�شة م�رسوع ال�شناديق الوقفية الأجل القد�س، وفيها �شندوق خا�س 

للحفاظ على املقد�شات.

 :
17

وقد كان لذلك نتائج حتققت، وميكن تلم�شها ب�شهولة

باتت  اإنها  القول  االأمة، حتى ميكن  اإىل مرتبات عالية يف وعي  القد�س  رفع ق�شية  اأ. 

يف �شدارة الق�شايا اجلامعة، بعدما كادت امل�شاكل القْطرية، وال�رساعات الطائفية 

واملذهبية، وق�شايا ال�رساع العربي - االإ�رسائيلي االأخرى تطم�س عليها.

درجة  اإىل  املوؤ�ش�شة  جنحت  وقد  التاريخية،  املقد�شية  احلقائق  ا�شتح�شار  اإعادة  ب. 

امل�شجد  �شيّما فيما يخ�س  ال�شلة، ال  املفاهيم ذات  العديد من  مقبولة يف ت�شحيح 

االأق�شى، وتعريب الكني�شة االأرثوذك�شية واحلفاظ على اأوقافها، وت�شليط ال�شوء 

على واقع احلفريات.

اإحياء  اأ�شهمت يف  اإطالق م�شاريع ثقافية ذات �شلة،  اإىل  الهادفة  اأدت هذه احلركة  ج. 

الطبيعة الوحدوية لق�شية القد�س. 

هل يكفي ذلك كله؟ طبعاً ال، فموؤ�ش�شة القد�س هي واحدة من جملة موؤ�ش�شات خارجية 

كبرية تعمل للقد�س، لكن جهد هذه املوؤ�ش�شات جمتمعاً ال يكفي، نظراً اإىل حجم امل�رسوع 

الذي نواجه. وعليه، فلي�س اأمامنا �شوى املزيد من العمل والت�شبيك واإحياء الهمم، و�شوالً 

اإىل جمع االأمة كلها، بحكوماتها و�شعوبها يف م�رسوع ا�شتعادة القد�س اإن �شاء اهلل. 
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هوام�س املبحث الثالث

 تقرير حال القد�س خالل الفرتة من كانون الثاين/ يناير وحتى اآذار/ مار�س 2009، �س 8. 
1

 املرجع نف�شه، �س 9. 
2

 ال يعني هذا العر�س اأن ال وجود ملوؤ�ش�شات اأخرى غري املذكورة، واإمنا ذكرنا املوؤ�ش�شات املعروفة، اأو التي متكنا 
3

من احل�شول عن بيانات وافية عنها. 

4 دليل امل�ؤ�ش�شات الأهلية يف القد�س )امللتقى الفكري العربي واالئتالف االهلي للدفاع عن حقوق الفل�شطينيني 

يف القد�س، 2007(، �س 291-245.

 موقع االئتالف االأهلي للدفاع عن حقوق الفل�شطينيني يف القد�س، انظر:
5

http://www.ccdprj.ps/arabic/partners.html

http://www.passia.org :موقع اجلمعية الفل�شطينية االأكادميية لل�شوؤون الدولية – القد�س، انظر 
6

http://www.miftah.org/arabic/AboutUs.cfm :انظر 
7

www.palestine-studies.org/ar_index.aspx 
8

http://www.najah.edu/index.php 
9

 www.najah.edu :10 موقع جامعة النجاح الوطنية، نابل�س، انظر

 دليل امل�ؤ�ش�شات الأهلية يف القد�س،�س 291-245. 
11

 اإ�شحاق البديري، “القد�س بني التاريخ وال�شيا�شة والثقافة،” املوؤمتر احلادي ع�رس لالحتاد العربي للمكتبات 
12

واملعلومات، القاهرة، 12-2000/8/16، �س 8.

288؛ وم�شطفى  4، �س  االأول، ج  الق�شم  الفل�شطينية،  امل��ش�عة  اأحمد املرع�شلي واأني�س �شايغ واآخرون،   
13

عليان، املكتبات يف مدينة القد�س، جملة عامل الكتب، العدد 23، 2002، �س29-27.

اإىل ندوة  بها  التطبيقية، تقدم  البلقاء  املكتبات يف جامعة  اأ�شتاذ علم  اإعداد ربحي م�شطفى عليان،   درا�شة من 
14

القد�س واجلوالن يف العمل املكتبي، دم�شق، 2000/9/21.

 ،2008 العمل،  جمالت  الأهداف،  الر�شالة،  الروؤية،  الدولية:  القد�س  م�ؤ�ش�شة  التعريف:  كتيب  انظر   
15

 .17-7 �س 

16 املرجع نف�شه، �س 34.

على  قا�رس  احلديث  ولكن  وحدها،  املوؤ�ش�شة  ولي�س  كلها،  للقد�س  العاملة  اجلهات  بجهد  حتققت  نتائج  وهي   
17

املوؤ�ش�شة التزاماً مبقت�شيات البحث الذي يقدم موؤ�ش�شة القد�س منوذجاً.
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ب�صري نافع وحم�صن �صالح، حمرر�ن، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005.  .1

حم�صن �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006.  .2

حم�صن �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007.  .3

حم�صن �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008.  .4

حم�صن �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، خمتارات من الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2005.  .5

حم�صن �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006.  .6

حم�صن �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007.  .7

اإ�شقاط  وحماولت  الفل�شطيني  ال�شعب  ح�شار  حول  درا�شة  احل�شار:  �صعد،  و�ئل   .8

حكومة حما�س.

الإجنيليني  امل�شيحيني  �شعود  اأمريكا:  يف  وال�شيا�شة  الدين  �هلل،  زكاء  عارف  حممد   .9

واأثرهم، ترجمة: �أمل عيتاين.

�أحمد �صعيد نوفل، دور اإ�رصائيل يف تفتيت الوطن العربي.  .10
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