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بــســم اهلل الــرحـمـــن الــرحـيــم

مقدمة: 
�أقامت �إ�رس�ئيل عام 1995م �حتفاالت �سخمة مبنا�سبة ما �أ�سمته: 
مرور ثالثة �آالف عام على �إعالن د�ود �لقد�س عا�سمة لبني �إ�رس�ئيل، 
نظمها  وم�سري�ت  وحما�رس�ت  ندو�ت  على  �الحتفاالت  ��ستملت  وقد 
�ليمني �ملتطرف يف �سو�رع �لبلدة �لقدمية، ومبحاذ�ة �أ�سو�رها. وكان 
�ملدينة.  على  �الإ�رس�ئيلية  �لهيمنة  تكري�س  تنظيمها  ور�ء  من  �لهدف 
يف  �ل�سهيونية  �إليها  ت�ستند  �لتي  و�لتاريخية  �لدينية  �خللفية  و�إبر�ز 
دعم �أطروحاتها لال�ستئثار مبلكيتها، و�ل�سيطرة عليها دون �الآخرين، 
�ملعجز�ت  ورمز  �لعربية،  للدولة  �لتاريخية  �لعا�سمة  كونها  بزعم 

�ل�سهيونية، ومركز �لديانة �ليهودية منذ �آالف �ل�سنني. 

وتعد �لفرتة �لتي حكم بها د�ود و�سليمان -بالرغم من ق�رسها- 
حمور �الدعاء�ت �ل�سهيونية حول �أحقية �ليهود مبلكية �ملدينة، ففي 
�أ�سحابها  �أيدي  من  و�نتز�عها  �حتاللها  يف  د�ود  جنح  �لفرتة  هذه 
�ليبو�سيني، ويبدو �أن �لد�فع الحتاللها مل يكن دينيًا منذ �لبد�ية، ومل 
العتبار�ت  كان  بل  �لدينية،  �أهميتها  �أو  بقد��ستها  يتعلق  �الأمر  يكن 
�ل�سمال  بني  متو�سطة  بقعة  يف  �حل�سني  مبوقعها  تتعلق  ��سرت�تيجية 
مما  �ملو��سالت،  لطرق  تفرٍع  وحمور  �لتقاء  نقطة  وكونها  و�جلنوب، 
�أن تكون عا�سمة الأ�سباط  جعلها يف نظر د�ود منطقة مثالية ت�سلح 

بني �إ�رس�ئيل. 
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�لفكر  دو�ئر  يف  له  يروج  ما  -وح�سب  وهلة  الأول  يظن  وقد 
تتعلق  �ملدينة  قد��سة  �أن  و�ل�سيا�سية-  �لدينية  وموؤ�س�ساته  �ل�سهيوين 
ح�رس�ً بقدوم د�ود و�حتالله لها، وهذ� مناف للحقائق �لتاريخية، الأن 
ن�ساأتها  بد�ية  منذ  تكون،  كي  بقرون  د�ود  جميء  قبل  �سيدت  �لقد�س 
على  منها  �لعلي  �هلل  عبدو�  �لذين  �لكنعانيني  �ليبو�سيني  �أيدي  على 
ديانة نوح عليه �ل�سالم، رمز�ً للقد��سة و�الإميان، وتغدو بعد ذلك موئاًل 
حيث  كافة،  باالأديان  �ملتدينني  من  جميعًا  �لنا�س  قلوب  به  تتعلق 
عليهم  و�لر�سل جميعًا،  �الأنبياء  بقو�فل  بارتباطها  قد��ستها  تو��سلت 
�أف�سل �ل�سالم، باعتبارها مدينة �هلل �لتي يجّلها �ملوؤمنون كافة على 
ر�سالتهم،  فحملو�  ربهم،  ��سطفاهم  �لذين  و�لر�سل  �الأنبياء  �رسيعة 

وبلغو� �أماناتهم على خري وجه. 

ن�سبتها  �أو  مبلكيتها  �الدعاء  �خللق  من  الأحد  يحق  ال  هنا  ومن 
�ليهود  كان  و�إن  مكانتها.  بلغت  مهما  تاريخية  �أو  دينية  ل�سخ�سية 
�أ�سو�أ ��ستغالل، بل  قد ��ستغلو� وجود د�ود فيها وقتًا ي�سري�ً من �لزمن 
�لذي  �مللك  �لنبي  ذلك  �إليه،  ن�سبتها  �دعاء  يف  �لنا�س  م�ساعر  حتدو� 
هوؤالء  عن  لها  ذكره  �ختلف  و�إن  جميعًا،  �الأنبياء  من  كغريه  ذكرها 
�أنه لن ين�ساها،  �الأنبياء مبعان من �حل�رسة و�الأ�سى، �سارخًا معاهد�ً 
فقد كان ذلك يف وقت حمنة قبل ثورة �بنه �أب�سالوم عليه وبعدها، حني 
��سطر �إىل مغادرة �ملدينة هاربًا من وجه ذلك �لولد �لعاق. وال جنانب 
�ل�سو�ب �إن قلنا: �إنه يف بكائه وذكره للمدينة كان يبكي ملكًا �ساع 
�إىل جانب رغبته يف �النتقام من هذ� �لولد �ملارق �ملتمرد  منه، هذ� 
لي�س على �لدين فح�سب، بل على �لو�لد �لنبي �مللك، وهذ� مما ال يجوز، 

ال يف �رسع �الأديان، وال يف �رسع �الإن�سان. 
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هذه  فيه  قيلت  �لذي  �لتعبدي  �لديني  �ل�سياق  من  �لرغم  وعلى 
�ملدينة  مبلكية  �الدعاء  ترويج  يف  ��ستغاللها  كان  فقد  �البتهاالت، 
ي�سري- على  بقدر  �لتاأثري -ولو  �إىل  �أدى  �لنطاق، مما  و��سع  ��ستغالاًل 
�لر�أي �لعام �لعاملي، و�إيهامه باأن �ليهود –فقط– دون �سائر �لطو�ئف 
هم �أ�سحاب �حلق �لتاريخي يف �ملدينة، ومن يحاول �لتوقف و�لتفكري 
يف هذه �مل�ساألة �أو تلك، �أو يحاول �لتفوه بكلمة �أو ر�أي، فاأول ما يو�جه 
��ستلَّها  �لتي  �لكلمة  لل�سامية، هذه  �أنه عدو  و�ل�سجيج على  بال�رس�خ 
�ليهود من قلب �لن�سو�س �ملقد�سة، و��ستغلوها هي �الأخرى ��ستغالاًل 
مفهومًا  يتعدى  �أال  ينبغي  كان  )�ل�سامية(  �ال�سطالح  هذ�  عن�رسيًا. 
ل على �لد�ر�سني �لبحث يف تاريخ �ملجموعة �لب�رسية �لتي  علميًا ي�سَهّ
�سكنت ما يعرف ببالد �ل�ساميني يف �لتاريخ �لقدمي، وبتقّدم �لبحوث 
�الأثرية و�حلفرية، ودر��سات علم �ل�سالالت �لب�رسية، تبني �أن م�سطلح 
)�ل�سامية( ال يتم�سى مطلقًا مع �لبعد �ل�ساليل لهذه �جلماعات �لتي �أطلق 
للن�س �لو�رد يف �الإ�سحاح �لعا�رس من �سفر �لتكوين،  عليها، ��ستناد�ً 
�أن  �إىل هذ� �ال�سطالح على  �أن ينظر  �لباحثني هو  وكل ما �سح لدى 
�أل�سنة تلك  �لتي ذ�عت على  و�للغات  �للهجات  له داللة على جمموعة 

�ل�سعوب �لتي عرفت بال�ساميني. 

و�إذ� كان جل �ل�سعب �ليهودي قد ��ستغل �الأبعاد �لتاريخية و�لدينية 
�أ�سو�أ ��ستغالل للتاأثري على �لر�أي �لعام �لعاملي ل�سالح دعو�ته، وبالذ�ت 
فيما يتعلق مبدينة �لقد�س، فلرنجع �إذن �إىل هذ� �لتاريخ ولن�ستمع �إليه 

يقول كلمته يف تاريخ هذه �ملدينة، بيت �ملقد�س، مدينة �هلل. 
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املبحث األول: 
أمساء املدينة ونشأتها

ي�ستوجب  �ملدن  تاريخ  در��سة  يف  �لعلمي  �ملنهج  ��ستخد�م  �إن 
�لتي  مدينته  ميالد  �سهادة  عن  يبحث  �أن  و�ملوؤرخ  �لباحث  على 
�أن  �لوثيقة، فاإن باإمكانه  �أن يقدم تلك  ��ستطاع  يكتب تاريخها، فاإذ� 
يخو�س الحقًا يف جمريات طفولتها و�سبابها، و�سائر عهودها �لز�هرة 
و�أحد�ثها �لكربى )1(، ومعاملها �لتاريخية �لرئي�سة مت�سلحًا باملنهج 
�لعلمي �لر�سني �لذي ي�سعفه يف تقدمي �حلقائق، وجالء �لغام�س منها 

دون بهرجة �أو تزييف. 

فل�سطني  �لقد�س هي عا�سمة  مدينة  �إن  نقول  �ملنطلق  هذ�  ومن 
منذ �لقدم بحكم موقعها يف قلب هذه �لقطعة من بالد �ل�سام وهي من 
�أقدم مدن فل�سطني، بل من �أقدم مدن �الأر�س كافة، �إذ يرجع تاريخها 
�إىل حو�يل 2600 ق. م، حيث �أن�ساأها �لعرب �ليبو�سيون، و�أطلقو� عليها 
�أ�سمهم ورمبا �أن�ساأوها على �أنقا�س بلدة كنعانية قدمية عرفت با�سم 
قريبًا  �ملوقع  ذلك  يكون  وقد   ،)2(  )Beth Ninurta نينورتا  )بيت 
منها كما يت�سح الحقًا. و�حلديث عن ن�ساأة �لقد�س وم�سمياتها يقت�سي 
�حلديث �أواًل عن طبيعة �لبالد �لتي تقوم عليها، وحقيقة �أ�سمائها بقدر 

ي�سري يف حدود تخدم هذ� �لبحث. 

ت�سكل فل�سطني �جلزء �جلنوبي �لغربي �ملنخف�س من بالد �ل�سام، 
غربًا  يحدها  �إذ  و�لغرب،  �ل�رسق  ناحيتي  من  فقط  حتديدها  وميكن 
�لبحر �الأبي�س �ملتو�سط، ويحدها �رسقًا و�دي �الأردن. �أما من �لناحية 
�جلنوبية  �لز�وية  بني  منحرف  بات�سال  حدودها  فتنتهي  �جلنوبية 
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فلي�س  �ل�سمالية  �حلدود  �أما  �لعقبة.  وخليج  �ملتو�سط  للبحر  �ل�رسقية 
من �ل�سهل حتديدها الأن هذه �لبالد، باالإ�سافة �إىل لبنان، كانت -يف 
لبنان  ف�سمي  ق�سمت  ثم  كنعان،  ببالد  تعرف  و�حدة،  بالد�ً  �الأ�سل- 
بهذ� �ال�سم من �ملادة �لكنعانية )ل ب ن( �لتي تدل على �لبيا�س ملا 
يعتلي جباله من �لثلوج، يف حني �سميت فل�سطني باأر�س كنعان، من 
�لعربية )ك ن ع(، و�لتي تدل  �للغة  �لتي ما ز�لت يف  �ل�سامية  �ملادة 
على �النخفا�س. وقد ��ستق �ال�سم �لكنعاين من هذه �ملادة، كعلم على 

هذه �لبالد، �أي �الأر�س �ملنخف�سة )3( . 

وهذ� �ال�سم )كنعان( هو نف�سه �لذي ن�سب �إليه �لكنعانيون �سكان 
�لبالد �الأ�سليون. وهذ� خالفًا ملا علل له �لباحثون من �أن هذ� �ال�سم 
ل�سخ�سية من �ساللة نوح، مل يذكر يف قائمة �الأن�ساب �لو�ردة يف �سفر 
�لتكوين يف �لعهد �لقدمي �سمن �ساللة �بنه �سام بل �سمن �ساللة حام. 

ويف معر�س �لرد على هذ� �العتقاد نقول �إن �ال�سم �لكنعاين ما 
�بنًا ال ل�سام وال  �أبناء نوح، ومل يكن  ��سمًا ل�سخ�سية من �ساللة  كان 
حلام، بل هو ��سم �الأر�س �لتي �سكنها هوؤالء �لكنعانيون يوم هاجرو� 
مع �إخو�نهم من �أر�س �جلزيرة �سمن �لهجر�ت �ل�سامية فانت�سبو� �إليها، 
هذه �الأر�س �لتي عرفت بهذ� �ال�سم النخفا�سها، بالنظر الأنحاء بالد 
مادة  داللة  حول  �إ�سارتنا  �سبقت  كما  عنها،  �ملرتفعة  �الأخرى  �ل�سام 
�لكنعانية  �ل�سامية، فهي يف  �للغات  �لتي توجد يف  هذ� �ال�سم )كنع( 
)       كانع( مبعنى: تو��سع وذلة وخ�سوع، وال يخفى ما  و�لعربية 
�أما يف �الآر�مية فيه )    كنع(  لهذه �لداللة من �رتباط باالنخفا�س، 
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بالداللة نف�سها، ولكنها يف �للغة �لعربية تدل على �النخفا�س ب�رس�حة 
وو�سوح فيقال: �أر�س كانعة مبعنى �أر�س منخف�سة )4( . 

ومع جالء هذه �حلقيقة فاإن �ملرء ال ي�سعه �إال �أن ينظر بعني �لريبة 
و�ل�سك يف ح�سن نو�يا كاتب �سجرة �الأن�ساب �ل�سامية، كما وردت يف 
�لرو�ية �لتور�تية، يف �أنه ��ستبعد ن�سبة �لكنعانيني ل�سام، وجعلها حلام 
حلاجة يف نف�س يعقوب، هدفها نزع �الأ�سالة عن هذ� �ل�سعب، و�نت�سابه 
لبني ع�سبته من �ل�ساميني �الأو�ئل �لذين هاجرو� مع غريهم من �أر�س 
�جلزيرة �لعربية، بل هل فاته �أن لغة �لكنعانيني لغة �سامية، ولي�ست 
حامية، بل �إن �للغة �لعربية نف�سها ترجع �إىل هذه �للغة كلهجة �نبثقت 

عنها؟! )5( . 

وتفرعت عن �لكنعانيني بطون خمتلفة كالفينيقيني و�الأموريني 
�أنحاء  من  ناحية  يف  به  خا�سة  بقعة  �سكن  منهم  وكل  و�ليبو�سيني، 
�لبالد، وكان حظ �ليبو�سيني �أن �سكنو� منطقة �لقد�س، وبنو� مدينتهم 
فيها حو�يل 2600 ق. م، و�سموها با�سمهم، فعرفت باال�سم يبو�س، �أو 
مدينة �ليبو�سيني �لتي تردد ذكرها كثري�ً يف �مل�سادر �لقدمية، وال�سيما 
�لتي �سكلت كل  �لكنعانية  �لقدمي �سمن جمموعة من �ملدن  �لعهد  يف 
و�حدة منها مملكة م�ستقلة عن �الأخرى، يربطها نظام حتالف موحد 

على منط �ملمالك �لكنعانية يف تلك �الأيام. 

وبالنظر �إىل �أهمية مدينة �لقد�س وقد��ستها، فقد د�ر خالف حول 
بناتها  باأن  �لقائل  �لر�أي  ثبات  رغم  مرة،  �أول  �أن�ساأها  ومن  ن�ساأتها، 
�الأو�ئل هم �ليبو�سيون، ولعل من �أهم �الآر�ء �ملخالفة، و�لذي نر�ه جدير�ً 
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باملناق�سة، ذلك �لر�أي �لقائل باأن �أول من بناها و�سكنها و�سماها هو 
�ل�سالم،  عليه  نوح  �سيدنا  �إىل  ن�ساأتها  ترجع يف  و�إنها  نوح،  بن  �سام 
وهذ� ما جاء على �أل�سنة �أحبار �ليهود، وهذ� �الدعاء ال يقوم عليه �أي 
�لتور�ة  ُذكرت الأول مرة يف  �ملدينة  �لتكهن، ذلك الأن  �إال  دليل علمي 
حني جاء �إليها �إبر�هيم عليه �ل�سالم حو�يل عام 1900 ق. م. وذكرت 
�أطلق عليها بالنظر الرتباطها بعبادة  �لذي  �ليبو�سي )�سامل(  با�سمها 
اللغوية وخلفيته  الذي �ضتت�ضح دللته  �إله �ل�سالم �لكنعاين )�سامل(، 
�الأول  با�سمها  بادئني  القد�س،  لأ�ضماء  وحتليلنا  عر�ضنا  الدينية يف 

يبو�س. 

يبوس:
�إن �ال�سم يبو�س �لذي مل حتدثنا �مل�سادر عن �سبب �إطالقه على 
هوؤالء �ليبو�سيني، هو من �ملادة �لكنعانية )ب و �س( مبعنى �خل�سونة 
�لوطء  مبعنى  �لقدمي،  �لعـهد  و�لق�سوة، وتوجد هذه �ملادة يف عربية 
باالقد�م و�ل�سفل: »فد�ست )                  ( �سعوبًا بغ�سبي، و�أ�سكرتهم 
يف  ت  د ر و قد  و ع�سريهم«)6(.  �الأر�س  على  و�أجريت  بغيظي، 
نية )             يبو�سا( مبعنى �سغري، ح�سب �لقامو�س �ل�رسياين  يا ل�رس �
لالأب لوي�س كو�ستاز. و�أما يف �للغة �لعربية، فقد وردت مادة )ب و �س(، 

ومنها با�س مبعنى خ�سن )7( . 

ويبدو �أن �ال�سم يبو�س من هذه �ملادة قد عرف به هوؤالء �لنا�س 
خل�سونتهم وقوة باأ�سهم؛ �إذ تفيدنا �مل�سادر �أن مدينة �لقد�س ��ستطاعت 
�أن ت�سمد يف وجه �لغز�ة، لي�س حل�سانتها فح�سب، بل ل�سجاعة �أهلها 
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�ليبو�سيني وقوة باأ�سهم، و�سيمر بنا ذلك فيما بعد، لقد ثبت �أن مدينة 
�لعهد  يف  ورد  ملا  وذلك  يبو�س،  مدينة  نف�سها  هي  �أور�سليم  �لقد�س 
مقابل  �إىل  وجاء  وذهب  قام  بل  يبيت،  �أن  �لرجل  يرد  »فلم   : �لقدمي: 
يبو�س هي �أور�سليم، ومعه حمار�ن م�سدود�ن و�رسيته معه« )8( . ولرن 

�الآن متى وكيف ومن �أطلق هذ� �ال�سم )�أور�سليم( على �ملدينة؟ . 

أورشليم:	
كان  �ملدينة،  هذه  على  كعلم  يبو�س  �ال�سم  �أن  �سبق  مما  و��سح 
��سمًا عامًا لها والأهلها �ليبو�سيني، و�أن �ال�سم �أور�سليم قد �أطلق عليها 
�لذين  هم  �إنهم  بل  عهدهم،  يف  ن�ساأتها  تاريخ  من  متقدمة  فرتة  يف 

�أطلقو� عليها هذ� �ال�سم، ولي�س هناك �أحد �سو�هم �أطلقه عليها. 

من  مركب  لغويًا-  حتلياًل  حتليله  -ولدى  �أور�سليم  �ال�سم  �إن 
مقطعني )�أور( و )�ساليم(، وهذ� �ال�سم �ملركب جاء متاأخر�ً، فقد �سبقته 
�ل�سالم،  مرحلة متقدمة حني عرفت �ملدينة با�سم �ساليم فقط مبعنى 
ويبدو ذلك من خالل ذكرها يف �لعهد �لقدمي الأول مرة بهذ� �ال�سم، حني 

جاء �إليها �إبر�هيم عليه �ل�سالم )9( حو�ل )1900( قبل �مليالد. 

�ل�سامية �لعامة )�س ل م(، مع  و�ال�سم �ساليم م�ستق من �ملادة 
�أخرى، بل  مر�عاة وجود �ل�سني �ملهمو�سة يف لغة، وبال�سني يف لغة 
تدل  و�ملادة  بال�سني.  و�أحيانًا  بال�سني  �أحيانًا  ورد  �ملدينة  ��سم  �إن 
يف �الأ�سل على معنى �لتمام و�لكمال، وتوجد بهذ� �ملعنى يف �للغة 
حد  على  و�لعربية  و�حليثية  �لفينيقية  لهجاتها  ب�سائر  �لكنعانية 
�سو�ء، فهي )            �سامل( مبعنى بقي �ساملًاً مكتماًل مل مي�س ب�سوء 
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�أو نق�سان. ولقد ��ستقت من هذه �ملادة ��ستقاقات خمتلفة نر�ها حية يف 
�للغة �لعربية �ليوم بدالالت جمردة خمتلفة، نذكر منها )             �سالوم( 
تقدمة  �أو  �سلم( هدية   ( و�كتمال. ومنها  �سالمة ومتام  مبعنى 
حلف  يف  �لدخول  مبعنى  �ساالم(   ( ومنها  و�ل�سحبة.  للمودة 
بنا  يطول  جد�ً  �لكثرية  �الأ�سماء  من  و��ستقاقات  و�ل�سد�قة.  لل�سالم 
�حلديث لو تتبعناها جميعًا، مما يدل على �أ�سالة هذه �ملادة يف �للغة 

�لكنعانية. 

بداللتها   )Salamo )�سالمو  �الآ�سورية  �للغة  يف  �ملادة  وتوجد 
�لرئي�سة نف�سها يف �لكنعانية من معاين �لتمام و�لكمال و�ل�سالمة. 

�سليم(   ( لهجاتها  مبختلف  �الآر�مية  �للغة  يف  توجد  كما 
كثرية  ��ستقاقات  ومنها  و�لتمام،  �ل�سالمة  �أي�سًا،  نف�سها  بالداللة 
ونذكر  هذ�،  يومنا  �إىل  �ل�رسيانية  �للغة  يف  موجودة  ز�لت  ما 
منها )  �سلموتا( مبعنى كمال و�حتاد. ) 
�سلما(   ( �سلمتا(،  ( و  �تفاق.  مبعنى  �سلوماتا( 

مبعنى �سامل و�سحيح. و ) �سالما( مبعنى �أمن وطماأنينة. 

وكذلك يف �للغة �لعربية �ل�سبئية )�سلم( مبعنى �سالم و�سلم و�أمن. 
�ساملو(  ( ) ومن خاللها توجد يف �للغة �حلب�سية )

مبعنى �أمن و�سالم )10( . 

�أما عن هذه �ملادة يف �للغة �لعربية، فاإنها تعدُّ من �أو�سع �ملو�د 
�نت�سار�ً من حيث �ال�ستقاقات و�لدالالت، فاملادة )�سلم( تدل على �حلفظ 
وغريه،  لالإن�سان  �الأذى  عن  و�بتعاد  ونق�س،  ف�ساد  كل  من  و�ل�سون 
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ومن هنا جاء قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: »�مل�سلم من �سلم �لنا�س من 
ل�سانه ويده« )11( . ومن هذه �ملادة جاء ��سم �الإ�سالم مبعنى �الإنقاذ 

و�لت�سليم. و�ل�سالم مبعنى �الأمن و�الطمئنان )12( . 

على  يدل  �أ�سيل،  �سامي  ��سم  �ساليم  �ال�سم  �أن  �سبق  مما  و��سح 
�لكمال و�لتمام و�الأمن يف جميع �للغات �ل�سامية. �أما عن وجوده علمًا 
�لكنعانيني، �سكان بالدنا فل�سطني، فقد كان �سابقًا على  خا�سًا عند 
�إطالقه على �ملدينة، �إذ كان ��سمًا لالإله )�سامل(، �إله �ل�سالم و�الأمن عن 

�لكنعانيني. 

مدينة  �أي  �الإله  هذ�  با�سم  عرفت  قد  �ملدينة  تكون  فقد  وعليه 
)�سامل(، هذ� �ال�سم �لذي ذكرت به يف �أ�سفار �لعهد �لقدمي ملر�ت بلغت 
�ستمائة و�ستًا وخم�سني )13( . وذلك لقاء �إله �لرعب �لكنعاين �إله �لنار 
�الأطفال، ويعبد قريبًا من  �أ�سحيات من  له  �لذي كانت تقدم  )مولك( 

�ملدينة يف �لو�دي �ملعروف بو�دي جهنم. 

)�أور�سليم(،  ��سم �ملدينة  �الأول من  )�أور( �ملقطع  �أما عن �ملقطع 
��سم  �أنه �قحم على  �أ�سله ومعناه. فيبدو  �لباحثون يف  و�لذي �ختلف 
ولعل  متفرد�ً،  )�سامل(  باال�سم  عرفت  �أن  بعد  متاأخر  وقت  يف  �ملدينة 
ذكرها يف ن�سو�س �لعهد �لقدمي باال�سم �ملركب فقط �ست مر�ت، ي�سلح 
دلياًل على ما قلنا، بل ميكننا �لقول �إن �ال�سم �سامل متفرد�ً، كان غالبًا 

على �ال�سم �ملركب. 

�إن �لداللة �الأوىل ملادة )�أور( يف �ل�ساميات عامة تدل على �لنور 
و�للهب. فهي يف �للغة �الآ�سورية )�ورو Uru( مبعنى �سوء ونور. وكذلك 
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�لعربية  �للغة  ومنها  �للغات  من  عنها  تفرع  وما  �لكنعانية  �للغة  يف 
�أور( مبعنى نور و�سياء، وقد وردت منها ��ستقاقات  �ليوم )
كثرية بالداللة نف�سها ��ستعملت يف �لعهد �لقدمي للداللة على �لنورين 

�ل�سم�س و�لقمر: 

جلد  يف  نو�ر  �أ لتكن  �هلل  »وقال  بالعربية  و�ملعنى 
�لنور  مطلق  على  لتدل  �لقدمي  �لعهد  يف  ��ستعملت  بل   )14(. . �ل�سماء.
و�ملعنى بالعربية: »وقال  و�ل�سياء 

�هلل ليكن نور.... )15( . 

نف�سها  بالداللة  ر�مية  �الآ �للغة  يف  ي�سًا  �أ �ملادة  وتوجد 
)  �أور( )16( . 

�أما يف �للغة �لعربية فاملادة موجودة )�أور( بداللة عامة عن �لنور 
و�للهب، ومنها )�الأو�ر( ب�سم �لهمزة، مبعنى �للهب وحّر �لنار و�ل�سم�س 

و�لدخان و�لعط�س وحر ريح �جلنوب )17( . 

يف  )�أور(  لكلمة  �لداللية  �لبنية  �أ�سل  يف  �لبحث  هذ�  بعد  لعلنا 
�للغات �ل�سامية، ن�ستطيع �لقول باأنها تدل على �لنور و�ل�سياء ب�سكل 
عام، وعليه يكون يف ر�أينا دخولها على �ال�سم )�سامل( منا�سبًا لي�سبح 
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)�أور�سليم( مبعنى نور �ل�سالم، وهذ� �ملعنى هو �الأقرب �إىل مكانة هذه 
ب�سوؤون  �خت�ست  �لقد�سي كمدينة  بالنور  تاريخها  بد�أت  �لتي  �ملدينة 
�أيامنا هذه،  �أيدي �ليبو�سيني و�إىل  �لعبادة و�الألوهية منذ ن�ساأت على 

بل حتى يرث �هلل �الأر�س ومن عليها. 

قبل  �لياء  حول  عجل،  على  �إليها  ن�سري  مالحظة  ذلك  بعد  تبقى 
و�سع  �إن  فنقول:  )يرو�ساالمي(،  �لعربية  يف  لفظها  يف  �الأخري  �مليم 
�لياء قد ثبت �أنه لي�س من بنية �ال�سم �الأوىل، كما نطق به �أهل �ملدينة 
وبناتها �ليبو�سيون �أول مرة، و�إمنا �أقحمت بفعل �خللل يف �لنطق، �أو 
قر�ءة  يف  �لنرب�ت  باأ�سو�ت  يعرف  فيما  �لديني  �لرتتيل  ملقت�سيات 
�ليهود، و�لدليل على ذلك �أن �ال�سم كتب بدونها يف �أ�سفار �لعهد �لقدمي 

غري مرة، كما �أملحنا �سابقًا. 

�لقد�س، توجد يف  �لتي ذكرت مدينة  �أقدم �خلطوط و�لنقو�س  �إن 
�الآجر  من  لوحات  جمموعة  �سمن  �لقاهرة،  يف  �لفرعوين  �ملتحف 
مكتوبة باللغة �لبابلية �الآ�سورية –لغة �لعر�ق �لقدمي-، ومعها �رسوح 
�للوحات  هذه  وتعرف  �لقدمية–  فل�سطني  –لغة  �لكنعانية  باللغة 
و�لذي  �ال�سم،  بهذ�  يعرف  �لذي  �لتل  �إىل  ن�سبة  �لعمارنة  تل  بلوحات 
ك�سف عن هذه �للوحات يف خر�ئبه، وقد ذكرت �لقد�س يف هذه �لوثائق 

با�سم �أور�سامل. 

تل  لوحات  يف  مرة  الأول  ذكر  قد  �أور�سامل  �ال�سم  كان  و�إذ� 
م�رس  حلكم  تابعة  كانت  �أنها  �إىل  �إ�سارة  يف  �مل�سمارية  �لعمارنة 
�مليالد،  قبل  �لثاين  �الألف  منت�سف  من  تقرب  فرتة  يف  �لفرعونية 
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�أن  بد  وال  �ملدينة،  لبناء  تاريخًا  يعدَّ  �أن  �لتاريخ ال ميكن  هذ�  فاإن 
�الألف  عن  يقل  ال  مبا  �لتاريخ  هذ�  �سبق  وقت  يف  بنيت  قد  تكون 
جنب  �إىل  جنبًا  �لكنعانيني  ح�سارة  �زدهار  من  نعرفه  ملا  عام، 
�أعمال  يف  وخا�سة  و�لفنيقيني،  و�حليثيني  �الآ�سوريني  ح�سارة  مع 
وهذ�   .  )18( �مليالد  قبل   2000  -2600 بني  ما  �لفرتة  يف  �لبناء 
عدم  مع  مرة،  �أول  �ملدينة  لبناء  تاريخًا  يكون  �أن  ي�سلح  �لتاريخ 
�ليبو�سي  �لتو�جد  بل  بالدنا،  يف  �لكنعاين  �لتو�جد  �إمكانية  �إغفال 
�لتي  �حلياة،  من  معني  بنمط  �لتاريخ  هذ�  قبل  �ملدينة  مو�سع  يف 

�لكهوف.  و�ل�سكنى يف  و�لزر�عة  �لرعي  �قت�رست على  رمبا 

ويرد ��سم �ملدينة �أي�سًا بنمطه �الآ�سوري )�أورو�سليمو( يف نقو�س 
�لفرتة  �إىل  حكمه  تاريخ  يرجع  �لذي  �سنحاريب  �الآ�سوري  �الإمرب�طور 
يونانية  نقو�س  يف  كذلك  ��سمها  وجند  �مليالد  قبل   700 عام  حول 
بلفظ  �مليالد  قبل   330 عام  حو�يل  �الأكرب  �ال�سكندر  عهد  �إىل  ترجع 
هذ�  دخل  �ملقد�س  �لكتاب  خالل  من  ثم   . )�سوليما(  �أو  )هريو�سليما( 
�ال�سم )�أور�سليم( �إىل جميع لغات �لعامل، �أما عن �ال�سم بيت �ملقد�س �أو 

�لقد�س فيبدو �أنه و�كب �ال�سم �أور�سليم منذ زمن بعيد و�إليك ذكره. 

القدس:
قبل �حلديث عن هذ� �ال�سم كيف ومتى �أطلق على هذه �ملدينة؟ نرى 
�أن من �ملفيد �لتطرق �إىل �أ�سله وداللته يف �للغات �ل�سامية على وجه 
�لعموم. فاال�سم م�ستق من �ملادة �ل�سامية �لعامة )ق د �س(، وداللتها 
�حل�سية �الأوىل �لتنزيه و�لتطهري، ولقد وردت ��ستقاقات عربية من هذه 
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�ملادة تدل على معنى �ل�سخامة و�لعظمة �إىل جانب �لتطهري )19( . هذ� 
عن وجود �ملادة يف �للغة �لعربية. وقد وردت كذلك يف �للغة �لكنعانية 
ب�سائر لهجاتها، فهي يف �لفينيقية ) قد�س( بال�سني مبعنى 
�لعربية متامًا كالفينيقية، وكذلك توجد يف  �للغة  مقد�س، وكذلك يف 
�للغة  يف  وتوجد  تطهر،  مبعنى   )Kadasu )قد��سو  �الآ�سورية  �للغة 
قد�س( .  قد��سا( وتوجد يف �ل�رسيانية ) �الآر�مية )
مبعنى قد�س، ومن خالل �للغة �لعربية توجد �ملادة يف �للغة �حلب�سية. 

فرتة  يف  �ملدينة  به  عرفت  قد  )�لقد�س(،  �ال�سم  هذ�  �أن  ويبدو 
�ل�سابقني،  ��سميها  جانب  �إىل  ملكانتها  ك�سفة  تاريخها  من  متقدمة 
مكانًا  كانت  �ملدينة  �أن  من  معروف  هو  ملا  وذلك  و�أور�سليم،  يبو�س 
�لنار  و�إله  �سامل،  �ل�سالم  �إله  مثل  للكنعانيني،  قدمية  �آلهة  لعبادة 
مولك، وكانو� يقد�سونها على �أنها مكان للتطهر من �لذنوب، فاملوؤرخ 
�ليوناين هريدوت�س �لذي عا�س يف �لفرتة ما بني عامي 484 و 425 
قبل �مليالد، ذكر �ملدينة با�سم )قديت�س( ومل يذكرها با�سم �أور�سليم، 
هذ� �ال�سم �لذي كان رمبا يكون هريدوت�س قد تاأثر فيه بنطقه يف �للغة 
�ليهودي  �مل�ست�رسق  �أكده  ما  وهذ�  قدي�ستا(،   ( �الآر�مية 
�لفرن�سي �سالومون مونك يف كتابه فل�سطني )20( . على �أن ذكر �ملدينة 
فقد  خمتلفة،  مو��سع  يف  �لقدمي  �لعهد  �أ�سفار  يف  ورد  قد  �ال�سم  بهذ� 
�أور�سليم  با�سمها  مقرتنة  وردت  �الأوىل  مرتني  �لقد�س  مبدينة  ذكرت 
�أور�سليم  يف  �ل�سعب  روؤ�ساء  »و�سكن   :)11  :1( نحميا:  �سفر  يف  وذلك 
و�ألقى �سائر �ل�سعب قرعا لياأتو� بو�حد من ع�رسة لل�سكنى يف �أور�سليم 
�سفر  يف  �لثانية  و�ملرة  �ملدن«،  يف  �الأق�سام  و�لت�سعة  �لقد�س  مدينة 
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�إله  �أ�سعيا )2: 48( »فاإنهم ي�سمون من مدينة �لقد�س، وي�سندون على 
�إ�رس�ئيل رب �جلنود ��سمه«. 

قد  )�لقد�س(،  �ال�سم  باأن  قاطع  ب�سكل  تدل  �لن�سو�س  هذه  ولعل 
و�كب مو�كبة م�ستمرة �ال�سم �أور�سليم على مر �لع�سور و�الأيام، و�أنه مل 
ياأت عر�سًا، �أو بفعل كاتب هذه �لن�سو�س وح�سن قريحته �الأدبية، بل 
بفعل تاريخ طويل من �الإميان �لقد�سي �لذي �كتنف ذكر هذه �ملدينة 
منذ ن�ساأتها يف �لتاريخ، تلك �لقد�سية �لتي �أدت �إىل عدم �لتوقف عند 
ت�سميتها مبدينة �لقد�س، بل جتاوزت �إىل �إ�سنادها مدينة هلل جل �سانه، 
وما د�مت �رتفعت �إىل هذ� �حلد، فال يجوز �لرجوع بها وبقد�سيتها �إىل 

�لور�ء، فت�سند الأنا�س من خلق �هلل، كاأن يقال باأنها مدينة د�ود. 

�أور�سليم،  للمو�سوف  �لقد�س  �ل�سفة  مو�كبة  �سبق  مما  ثبت  لقد 
تلك �ملو�كبة �لتي ��ستمرت يف تاريخ طويل، �إىل �أن تغلبت �ل�سفة على 
�ملو�سوف، فتوقف ذلك �ملو�سوف، وتقدمت �ل�سفة لت�سبح علمًا مطلقًا 
على �ملدينة، ف�سارت مدينة �لقد�س ومدينة بيت �ملقد�س هي �ملعروفة 
�لقد�س  �ال�سم  ولقد توطد هذ�  باالأديان جميعا،  �ملتدينني  �أل�سنة  على 
وم�سلمني  م�سيحيني  �لعرب  �أل�سنة  على  �ال�ستعمال  يف  �ملقد�س  وبيت 
على حد �سو�ء، و�ملطلع يف �سائر كتب �لرت�ث ال يقف على ذكر لهذه 
غريه  عرب  كما  �للغوي،  مدلوله  يف  يعرب  �لذي  �ال�سم  بهذ�  �إال  �ملدينة 
�لكنعانيني  �لعرب  �الأو�ئل من  �أطلقها عليها بناتها  �لتي  �الأ�سماء  من 
�لدو�م  على  �قرتنت  �لتي  وطبيعتها  �ملدينة  و�قع  عن  و�ليبو�سيني 
بالطهر و�لقد��سة و�لتنزه عن �لعيوب و�لنقائ�س، وبلد هذه خ�سائ�سه 
�ملوؤمنني، وتطاله يف  �أفئدة  �إليه  �أن يكون متاألقًا جمياًل تهوي  بدَّ  ال 
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�لوقت نف�سه �أيدي �لطامعني �لعابثني �لذي د�أبو� -وما ز�لو�- على �سلب 
�أ�سحابها،  هوية  وطم�س  خلودها،  �سفر  وت�سويه  جمالها،  �رسَّ  �لقد�س 
ع�سور  عرب  �حل�سارية  منجز�تها  على  �ل�سطو  وحماولة  �إنكارها  بل 
�لتاريخ �لذي تاأبى �لقد�س رو�يته الأنها هي �لر�وية له، و�ل�ساهدة على 
�أحد�ثه من خالل �سخ�سيتها �لعربية �لفل�سطينية وهويتها �حل�سارية 
�ملتميزة، و�نتمائها �لتاريخي �الأ�سيل الذي �ضنعر�س ملحات موجزة 

من �ضفحاته فيما ياأتي: 
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املبحث الثاني: 
ة واالنتماُء التارخيي  القدس: اهُلويَّ

خيال  وت�سحذ  �خلو�طر،  تثري  مدينة  قاطبة  �لعامل  يف  لي�س 
�ملوؤمنني، وتعرب بها من �حللم �إىل �لو�قع و�أخرى من �لو�قع �إىل �حللم 
يف جدلية م�ستمرة ومفعمة بالرموز و�الإ�سار�ت و�حل�سور �لتاريخي، 
ندر  بل  �ل�رسيف،  �لقد�س  مثل  �آن  يف  و�ملتمردة  �ملتميزة  و�ل�سخ�سية 
�آثار  من  فيها  �جتمع  ما  مدينة حتاكيها »يف  كله  �لعامل  �أن جند يف 
�أعماق  يف  تثريه  ما  يف  وال  �ليوم،  �إىل  �سنة  �آالف  �أربعة  منذ  مقد�سة 
�لنف�س من م�ساعر �الإجالل و�لتقدي�س، وال يف ما تبعثه يف �لقلب من 

�أن�س وبهجة«)21(. 
�لدين  �سم�س  �جلغر�يف  �لعالمة  �ل�رسيف  �لقد�س  �بن  �أجمل  لقد 
�أبو عبد�هلل حممد بن �أحمد �لب�ساري �ملقد�سي �ملولود فيها مز�يا هذه 
�لقرن  يف  �الأقاليم(  معرفة  يف  �لتقا�سيم  )�أح�سن  كتابه:  يف  �ملدينة 
�لر�بع �لهجري �أمام جمع من �لعلماء يف مدينة �لب�رسة، فقال: »قلت: 
من  كان  فمن  و�الآخرة.  �لدنيا  جمعت  فالأنها  مدينة،  �أجمل  قويل  �أما 
�الآخرة  �أبناء  من  كان  و�إن  �سوقها.  وجد  �الآخرة  و�أر�د  �لدنيا  �أبناء 
�ملن�رس.  و�إليها  �ملح�رس  ومنها  وجدها.  �لدنيا  نعمة  �إىل  نف�سه  فدعته 
و�إمنا ف�سلت مكة و�ملدينة بالكعبة و�لنبي، ويوم �لقيامة يزفان �إليها، 
�إليها. فاأي  �لكرب فاخلالئق كلهم يح�رسون  و�أما  �لف�سل كله.  فتحوي 

�أر�س �أو�سع منها؟ فا�ستح�سنو� ذلك و�أقرو� به« )22( . 
�أكرث  �إيجازها تخت�رس تاريخًا ممتد�ً طوله  �لعبار�ت على  وهذه 
من �أربعة �الآف �سنة، �سهدت �ملدينة خاللها �أممًا وح�سار�ت، وتعاقبت 
عليها �أفو�ج من �لغز�ة و�لطامعني، �بتد�ء من �لغزوة �الإ�رس�ئيلية �لقدمية 
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و�نتهاء »بالغزوة �ل�سهيونية �ملعا�رسة �لتي حاولت ب�ستى �الأ�ساليب 
�سجل  وتطوي  �لقرون،  فوق  وتقفز  �ل�سنو�ت  �آالف  تختزل  �أن  و�لطرق 
مبتور�ً  م�سوهًا  لت�سل ما�سيًا  �الأخرى  تلو  �حل�ساري �سفحة  �ملدينة 
بحا�رس قائم على �لقهر و�الغت�ساب، وهدفها �الأ�سا�سي من ور�ء ذلك 
�لتاريخ  مر�حل  عرب  ت�سكلت  �لتي  �لفل�سطيني  �الإن�سان  هوية  تغييب 
بحا�رسه.  ما�سيه  ت�سل  �لتي  �لتاريخية  �ملر�حل  و�إ�سقاط  �ملتعددة. 

وطم�س ذ�كرته �جلماعية �لتي تربطه بوطنه وت�سده �إليه. 

وينتهي  بالتور�ة  يبد�أ  �ملعا�رسة  �ل�سهيونية  �حلركة  تاريخ  �إن 
و�ختزلت  فل�سطني  تاريخ  دت  جمَّ مغلقة  تر�ثية  حلقة  يف  بالتور�ة، 
فح�سب،  �لقدمي  للعهد  �لزمني  �الإطار  يف  �ل�سنني  �آالف  عرب  مر�حله 
�ملغاالة يف  �لوقوع يف �رسك  �إىل  بها  و�ملوؤمنني  �أتباعها  يقود  وهذ� 
�لوهم، و�لنظرة �الأحادية �ملتع�سبة �لتي جتانب �ملنطق، وتتجنى على 
باب  �إغالق  �إىل  �أدى  مما  ح�سابها.  من  وت�سقطها  �لتاريخية،  �حلقيقة 
�لنظريات  �لك�سف عنها �سيقلب  �أمور رمبا كان  �الجتهاد و�لبحث يف 
و�الأطروحات �لتي حاول بع�س �مل�ست�رسقني و �لالهوتيني يف �لغرب 

بناءها، و�أجهدو� �أنف�سهم يف �إثبات �سدقيَّتها. 

�لتي يجعلها �الإ�رس�ئيليون �سندهم  �لتور�ة  �أن  ومما يثري �لعجب 
�لوحيد يف �الدعاء مبلكية �لقد�س ت�سري �إ�سارة و��سحة �إىل �أن �لعرب�نيني 
�أنف�سهم غرباء  �لقد�س، وكانو� يرون  مل تكن لهم عالقة بن�سوء مدينة 
�إ�رس�ئيلي و�مر�أته وغالمه كانو� مارين  عنها، فهي حتدثنا عن رجل 
ذ�ت يوم فاأدركهم �لليل، وبينما هم بالقرب من يبو�س )�لقد�س( قال 
�لغالم ل�سيده: »تعال منيل �إىل مدينة �ليبو�سيني هذه ونبيت فيها فقال 
له �سيده: ال منيل �إىل مدينة غريبة ال �أحد فيها من بني �إ�رس�ئيل«)23(. 
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وف�ساًل عن ذلك فقد �أ�سبح من �حلقائق �لتاريخية �ملجمع عليها 
�ملتمثلة  �ملهمة  �الأثرية،  �الكت�سافات  بعد  وخا�سة  �ملوؤرخني،  بني 
�لبابلية  و�لنقو�س  �لفرعونية،  م�رس  يف  �لعمارنة  تل  ن�سو�س  يف 
و�الآ�سورية، �إ�سافة �إىل �لن�سو�س �لعربية �لقدمية �أن �لقد�س تنتمي �إىل 
�لعرب منذ فجر �لتاريخ، و�أن �لفل�سطينيني �لعرب هم من �أقدم �ل�سالالت 
ان وجودهم �لطارئ  �لتي �سكنت كنعان ال قبل �لغزو �الإ�رس�ئيلي، بل �إبَّ
هناك، وعلى حد تعبري �ملوؤرخ �لربيطاين هـ. ج. ويلز » فاإن حق �لعرب 
يف فل�سطني هو حق �حتفظ به بطريق �سدوق ودوؤوب، خرج �الإن�سان 
من غياهب �ملجهول، ورمبا كان �أب�سط و�أو�سح حق من حقوق �مللكية 

يف �لعامل )24( . 

وزيادة على ما �سبق، فاإننا جند من �لن�سو�س �لبابلية و�الأ�سورية 
ما ي�سري �إىل ��ستخد�م لفظ عربي كمدلول جغر�يف الإقليم معني يف هذ� 
�لذي عرف فيما بعد با�سم فل�سطني وبيت �ملقد�س جزء منه،  �ل�سقع 
فقد ورد يف نقو�س �الإمرب�طور �الآ�سوري )�سلما ن�رس �لثالث( 859- 
حتالف  جندب  وبالعربية  »جندبو«  ��سمه  عربيًا  ملكًا  �أن  م  ق.   825
�ألف  على  حمملة  كثرية  �إمد�د�ت  �أر�سل  و�أنه  �الآر�ميني،  مع  �سده 
�آخر ل�رسجون  �أثناء موقعة قرقار )854 ق. م( . ويف نق�س  جمل يف 
)�أباد�يدي  �أنه نقل بع�س �لقبائل مثل ثمود و�لعباد  �إىل  �لثاين ي�سري 
�إ�رس�ئيل  �أن هزم ودمر  بعد  و�أ�سكنهم فيها  �ل�سامرة،  �إىل  باالآ�سورية( 

�سنة )722 ق. م( )25( . 

وهناك -باالإ�سافة �إىل ما �سبق- مالحظة جديرة باالهتمام رمبا 
يجهلها كثريون، وهي �أن �لعرب متمثلني باالأنباط طردو� �الآدوميني 
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فتح  قبل  مبا�رس�ً  حكمًا  وحكموها  وجنوبها،  فل�سطني  �رسق  من 
�مل�سلمني لها بثمانية قرون )300 ق. م – 106م(، كما حكمتها �لزباء 

ملكة تدمر �لعربية فرتة وجيزة �متدت من 270م – 273م)26(. 

وهكذ� ظل �لطابع �لعربي يف فل�سطني متاألقًا فعااًل عرب �لقرون 
حني  يف  فل�سطني،  �أر�س  يف  و�لطامعني  �لغز�ة  من  �لعديد  رغم 
��سمحل �لوجود �ليهودي يف �لبالد حتى مل يعد لهم �ساأن يذكر، وقد 
ل�سكان  بالن�سبة  �ليهود  �أو�ساع  �سبه �ملوؤرخ �الجنليزي )ه. ج. ويلز( 
حيث  طريفًا  ت�سبيهًا  فيها  �سكنت  �لتي  �الأقو�م  من  وغريهم  فل�سطني 
قال: »كانت حياة �لعرب�نيني يف فل�سطني ت�سبه حياة رجل ي�رس على 
�الإقامة و�سط طريق مزدحم، فتدو�سه �حلافالت و�ل�ساحنات با�ستمر�ر، 
�إىل �الآخر مل تكن مملكتهم �سوى حادث طارئ يف تاريخ  ومن �الأول 
م�رس و�سوريا و�آ�سور وفنيقية، ذلك �لتاريخ �لذي هو �أكرب و�أعظم من 

تاريخهم« )27(. 

ومن �ل�سو�هد �لد�لة على ذلك �الإح�سائية �لتي قام بها �أو�سابيو�س 
�لقي�رس�ين �سنة 337م، حيث جمع قائمة �لقرى �لفل�سطينية يف �لع�رس 
�ل�سكان  من  قرية   287 منها  قرية   337 قر�بة  و�أح�سى  �لبيزنطي، 
�لفل�سطينيني �الأ�سليني �لذين و�سفهم �لربوف�سور فريزر بقوله: »�إنهم 
فل�سطني  يف  تعي�س  كانت  �لتي  �لكنعانية  للقبائل  �الأ�سالء  �الأخالف 
قبل �لغزو �ال�رس�ئيلي، وظلت �أقد�مهم ثابتة يف �لرتبة �لفل�سطينية بعد 

ذلك �لتاريخ )28( . 

يف  فيها  وطنو�  �لتي  �الأوىل  �لوهلة  منذ  �لكنعانيون  �أدرك  لقد 
و�أنهم  فيها،  �حلياة  �أهمية  �مليالد  قبل  �لر�بع  �الألف  قبل  �لبالد  هذه 
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�أن يعتمدو� الأنف�سهم منطًا من �حلياة غري �لذي �عتادوه بو�دي  ال بدَّ 
�جلزيرة �لعربية، فاأقبلو� ي�ستغلون �إىل جانب �لرعي بالزر�عة، فزرعو� 
�حلبوب و�أ�سجار �لزيتون و�لكروم، ونتائج �حلفريات قد �أوقفتنا على 
�لبالد  هذه  من  مكان  كل  يف  نرى  زلنا  فما  هذ�،  تدعم  خمتلفة  �أدلة 
�آثار معا�رس �لزيتون و�لكروم منحوتة كلها يف �ل�سخر، ف�ساًل عن �آثار 

بيادر �حلبوب و�سو�مع حفظها. 

فيها  فاأبدعو�  �لتجارة،  يف  للعمل  ذلك  بعد  �لكنعانيون  و�جته 
�ملكت�سفني  �أول  فكانو�  �لدنيا،  �آفاق  وجابو�  مب�ستلزماتها،  وقامو� 
حولها،  ود�رو�  �إفريقيا  �سو�حل  �كت�سف  من  و�أول  �الأطل�سي،  للمحيط 
منت�سف  منذ  وجتارتهم  حل�سارتهم  م�رسحًا  �ملتو�سط  �لبحر  وجعلو� 
�ألف  من  باأكرث  �لرومان  جميء  قبل  �أي  �مليالد  قبل  �لثاين  �الألف 
�ل�سعوب  مع  وطيدة  طيبة  عالقات  لهم  وكانت  عام،  وخم�سمائة 
�ملجاورة، وقد �ساعدهم على ذلك موقع بالدهم �ملتو�سط بني �ل�رسق 
و�لغرب، ومتتعها مبكانة مركزية جعلها تتحكم بالطرق �لتجارية يف 

�لعامل �لقدمي. 

يف  �أطنب  �سخمة  ح�سارة  بالدنا  يف  �لعرب  �لكنعانيون  و�أن�ساأ 
و�سفها موؤرخو �لبالد �ملقد�سة، وكان لها تاأثري يف خمتلف �حل�سار�ت 
�لتي �أعقبتها، ومع ذلك و�سفتهم �لتور�ة باأنهم جن�س ملعون، وتعر�سو� 
الأ�سكال �ستى من �حلقد و�لعدو�ن، ال الأنهم كانو� وثنيني، بل الأنهم مل 
يحتفلو� بالغز�ة �لعرب�نيني، ومل يالقوهم باخلبز و�ملاء عند خروجهم 
ويعلق   ،)29( �لتور�ة  من  متفرقة  �أماكن  يف  ورد  ما  ح�سب  م�رس  من 
)دين �ستنايل( على ذلك قائاًل: »وما جن�س �لكنعانيني �مللعون -ح�سب 
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ما جاء يف �أ�سفار �أ�سعيا و�لق�ساة و�لتثنية- �إال ذلك �جلن�س عينه �لذي 
�لكتابة  �أبا  باعتباره  �ليونان  بالد  من  �لقرون  عرب  �إليه  نتطلع  كنا 

و�لتجارة و�حل�سارة )30( . 

وقد �أكد �الأطل�س �لتاريخي لالإجنيل هذه �حلقيقة حيث جاء فيه ما 
ن�سه: »كان �لكنعانيون خالل �ألفي �سنة ج�رس�ًً بني مدن �حل�سارة على 
�لفر�ت و�لنيل، ومنهم، �أخذ �ليونان �حلروف ونقلوها �إىل �لعامل، وتاأثر 
بها  كتب  �لتي  حروفهم  فاأخذو�  �لكنعانيني،  بح�سارة  �الإ�رس�ئيليون 
�لعهد �لقدمي، وتاأثرو� باأ�سلوبهم �ل�سعري ومبو�سيقاهم ودينهم«)31( . 

�لكنعانيني  فروع  من  فرع  ذلك  بعد  �ملقد�سة  �ملدينة  يف  ونزل 
�لعرب هم �ليبو�سيون، و�أطلقو� عليها ��سم يبو�س ن�سبة �إليهم، وقد عّمر 
�ليبو�سيون �ملدينة، وبنو هيكلهم يف �أعلى منطقة فيها حو�يل 2600 
ق. م، وهذ� كله يدل على �أن �ملدينة كانت حتتل يف عهدهم، ويف عهد 
�ليهودي  �لوجود  قبل  �لتاريخ  يف  بارزة  مكانة  �لكنعانيني  �أ�سالفهم 

بقرون. 

يف  و�ملنعة  �ال�ستقر�ر  من  عالية  درجة  �ليبو�سيون  بلغ  لقد 
�أن يحافظو�  �ل�سدة و�لباأ�س  مدينتهم، و��ستطاعو� مبا عرف عنهم من 
عليها �أمام �لغز�ة و�لطامعني، و�سمدو� يف وجه �لهجمات �الإ�رس�ئيلية 
�أن متكن منها بنو  �ُسنت على مملكتهم ومل يغادروها حتى بعد  �لتي 
�لت�سلل  بد�ية  منذ  �سكلو�  �أنهم  �لتو�ر�ة  �أ�سفار  �سجلت  وقد  �إ�رس�ئيل، 
�ليهودي،  �لتو�جد  على  وخطر�ً  م�ستمر�ً  تهديد�ً  فل�سطني  �إىل  �ليهودي 
فقد ورد يف �الإ�سحاح 15 فقرة 63 من �سفر يو�سع »و�أما �ليبو�سيون 
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�ل�ساكنون يف �أور�سليم �لقد�س، فلم يقدر بنو يهوذ� على طردهم ف�سكن 
�ليبو�سيون مع بني يهوذ� يف �أور�سليم �إىل هذ� �ليوم« )32( . 

قدر غري  رو�ياته  َيْعَتِوُر  �لذي  �لق�ساة،  �سفر  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�إىل  منه  �الأول  �الإ�سحاح  يف  ي�سري  و�لت�سوي�س،  �لتناق�س  من  �سئيل 
�ل�سيف،  بحد  �رسبوها  بعدما  �ملدينة  على  �إ�رس�ئيل  بنى  ��ستيالء 
و�أ�سعلو� فيها �لنري�ن، فاإننا نقف على ن�سو�س الحقة من �ل�سفر نف�سه، 
ما  كانت  �ملدينة  �أن  على  منه  ع�رس  �لتا�سع  �الإ�سحاح  يف  وبخا�سة 
تز�ل حتت �سيطرة �أهلها �ليبو�سيني، بل ال يوجد فيها �إ�رس�ئيلي و�حد، 
ومما ورد يف هذ� �الإ�سحاح: »فلم يرد �لرجل �أن يبيت، بل قام وذهب 
وجاء �إىل مقابل يبو�س هي �أور�سليم ومعه حمار�ٍن م�سدود�ن و�رسيته 
ل�سيده  �لغالم  قال  �نحدر جد�ً  قد  و�لنهار  يبو�س  معه، وفيما هم عند 
تعال منيل �إىل مدينة �ليبو�سيني هذه ونبيت فيها، فقال له �سيده: ال 
منيل �إىل مدينة غريبة حيث لي�س �أحد من بني �إ�رس�ئيل هنا نعرب �إىل 

جبعة« )33( . 

من هذه �لن�سو�س يت�سح ب�سكل قاطع ما �أ�رسنا �إليه من �أن مدينة 
�لقد�س كانت ح�سينة باأهلها �ليبو�سيني �الأقوياء ومبنعة موقعها، حيث 
بقيت يف �رس�ع مع بنى �إ�رس�ئيل يف مدى خم�سمائة عام من �لزمن 
�لثاين قبل �مليالد،  تقريبًا، منذ خرجو� من م�رس يف منت�سف �الألف 

و�إىل عهد د�ود �لذي عا�س يف مطلع �الألف �الأول قبل �مليالد. 

وقد دلت �لوثائق �لتي �كت�سفت حول تلك �لفرتة، وكذلك �مل�سادر 
�ليهود مل  �أن  �لقدمي  �لعهد  بينها  ومن  �أحد�ثها،  تناولت  �لتي  �لقدمية 
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�أنهم مل ي�سكلو�  ي�ستقرو� �سيا�سيًا طو�ل فرتة �حتاللهم لفل�سطني، كما 
يف �أية فرتة من فرت�ت �لتاريخ �لكرثة �لغالبة لل�سكان، بل كانو� خالل 
�لفرت�ت �ملحدودة �لتي تو�جدو� فيها �أقلية بني كثري من �ل�سعوب �لعربية 
و�لكنعانيني)34(  و�لعمونيني  و�الآدوميني  و�ملوؤ�بيني  كاليبو�سيني 
�إليها من جتان�س  �أ�سافوه  وما  �أقاموه من ح�سارة  ُعرفو� مبا  �لذين 

�سكاين ماز�لت �آثاره و��سحة حتى �الآن. 

�لثامنة  �ل�سنة  �إىل  �ليبو�سيني  �أ�سحابها  يد  �لقد�س يف  وقد ظلت 
عزم  وحني  �خلليل.  يف  مقيمًا  ذلك  قبل  د�ود  وكان  د�ود،  حكم  من 
على مهاجمة �ملدينة و�حتاللها لدو�ع ��سرت�تيجية وع�سكرية، ولي�س 
باالأ�سو�ر  حم�سنة  وجدها  �سابقًا–  �أ�رسنا  –كما  دينية  الأ�سباب 
و�لقالع، ولقي من �أ�سحابها مقاومة عنيفة، وطال ح�ساره لها حتى 
علم بنفق كان �ليبو�سيون قد حفروه لي�سلو� منه �إىل عني ماء يف و�دي 
قدرون �أ�سفل يبو�س، فت�سلل د�ود من هذ� �لنفق مع رجاله، و��ستطاع 
مع  �ليبو�سيون  حماتها  وخا�س  �ملدينة،  د�خل  �إىل  ي�سل  �أن  جي�سه 
�جلي�س �لغازي معارك �رس�سة يف �ل�سو�رع وحول �الأ�سو�ر حتى �أعلنت 
مدينة  من  قدومه  بعد  عليها  ملكًا  د�ود  ون�سب  ��ست�سالمها،  �ملدينة 

�خلليل)35(. 

ومل تفرت مقاومة �لفل�سطينيني بعد �حتالل عا�سمتهم، بل و��سلو� 
د�رت  �لتي  �ملعارك  من  كثري�ً  �لقدمي  �لعهد  و�سف  وقد  �ملقاومة، 
�أن  �لثاين  �سموئيل  �سفر  من  �خلام�س  �الإ�سحاح  ففي  �لطرفني،  بني 
�لفل�سطينيني حني �سمعو� �أن �ليهود ن�سبو� د�ود ملكًا عليهم، �سعدو� 
�لفل�سطينيون  �إىل �حل�سن، وجاء  ليقاتلوه: »وملا �سمع د�ود نزل  �إليه 
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و�نت�رسو� يف و�دي �لرفائيني« )17: 5(، وجرت معركة �سارية بينهم، 
»و�قتحم  �إ�رس�ئيل  بني  عن  �لرب  حارب  فقد  �ليهود،  عادة  وح�سب 
�لرب �أعد�ئي �أمامي كاقتحام �ملياه«، ويف مو�سع �آخر من �الإ�سحاح 
�لفل�سطينيني فاأعيا  نف�سه يقول »و�نحدر د�ود وعبيده معه، وحاربو� 
مائة  رحمه  ووزن  ليقتله،  د�ود  على  �لفل�سطينيني  �أحد  وهجم  د�ود، 
�لفل�سطيني  ف�رسب  د�ود  جي�س  من  )�أبي�ساي(  فاأجنده  نحا�س  �ساقل 

وقتله«)36( . 

وحني �أ�سدر كور�س ملك �لفر�س بتاأثري زوجه �ليهودية )�إ�ستري( 
و�سمح  �مليالد،  قبل   538 عام  �لبابلي  �ل�سبي  يهود  باإعادة  مر�سومًا 
فاأعلنو�  �الأر�س  �سعب  �لفل�سطينيني  ثائرة  ثارت  �لهيكل  ببناء  لهم 
�لفار�سي  بامللك  حد�  مما  �ليهود،  قلوب  يف  �لرعب  و�أنزلو�  �لثورة، 
كل  »�أن  �أو�مره:  و�أ�سدر  بتهديدهم،  كور�س  بعد  جاء  �لذي  )د�ريو�س( 
�إن�سان يغري هذ� �لكالم ت�سحب خ�سبة من بيته، ويعلق م�سلوبًا عليها، 
ويجعل بيته مزبلة من �أجل هذ�«، وبالرغم من هذه �لتهديد�ت فقد قاوم 
�لفل�سطينيون ومن جاورهم من �سعوب جنوب �ل�سام عودة �ليهود �إىل 
فل�سطني، ويعرتف �الإ�سحاح �لثالث من �سفر عزر�: »باأن �ليهود كان 

عليهم رعب من �سعوب �الأر��سي« )37( . 

وكذلك قاوم �لفل�سطينيون حماولة �ليهود �ملدعومني من �لفر�س 
يف عهد زريابل الإعادة بناء �لهيكل، وحاولو� �إبطالها و�سجلت �لتور�ة 
معار�ستهم حيث جاء يف �سفر عزر�: »وكان �سعب �الأر�س يرخي �أيدي 
�سعب يهود� ويذعرونهم عن �لبناء، و��ستاأجرو� �سدهم مثريين ليبطلو� 

م�سورتهم كل �أيام كور�س ملك فار�س وحتى ملك د�ريو�س« )38( . 
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�سباًل  �مل�سلحة  مقاومتهم  �إىل  باالإ�سافة  �لفل�سطينيون  و�سلك 
دبلوما�سية، وذلك من خالل �الت�سال بالقوى �لفاعلة يف �ملنطقة يف 
تلك �حلقبة، و�إقناعها بالعدول عن م�ساندة �ليهود ودعمهم، فقد وجهو� 
على �سبيل �ملثال ر�سالة باالآر�مية �إىل ملك �لفر�س يحذرونه من غدر 
�ليهود وخيانتهم وقد جاء يف �لر�سالة: »ليكن معلومًا لدى �مللك �أنه 
�إذ� بنيت هذه �ملدينة و�أكملت �أ�سو�رها ال يوؤدون جزية وال خر�جًا وال 

خفارة و�أخري� ت�رس �مللوك« )39( . 

تعبري  ح�سب  �الأر�س(،  )�سعب  �أو  �لفل�سطينيون  يرتك  مل  وهكذ� 
�لعهد �لقدمي، و�سيلة �إال �سلكوها يف مقاومتهم للغزو �الإ�رس�ئيلي، وعلى 
�لرغم من حماوالت �لطرد و�لتهجري �لتي تعر�سو� لها على �أيدي �لغز�ة 
�لعرب�نيني، فقد ظلو� مت�سبثني بوطنهم، متم�سكني به، وظل وجودهم 
فيه متو��ساًل لفرتة تزيد على خم�سة �آالف عام قبل �لغزو وبعده، مبا يف 
ذلك فرتة �حلكم �الإ�سالمي، الأن �لفتح �لعربي �الإ�سالمي –كما يرى غري 
و�حد من �ملوؤرخني )40(– مل يكن �سوى حلقة من حلقات هذ� �لوجود 
 . �لتاريخ)41(  �لر��سخ و�ملت�سل يف �ملدينة �ملقد�سة منذ فجر  �لعربي 
)Frances Newton(: »�إن �لعرب ال  تقول �لباحثة فر�ن�سي�س نيوتن 
�ليهود هم �لذين كان لهم با�ستمر�ر �رتباط تاريخي د�ئم غري منقطع 
مع فل�سطني« )42( . وكان �سكان مدينتهم �ملقد�سة )�لقد�س( يف �أثناء 
تلك �لقرون عربًا: ل�سانًا وح�سارة وقلبًا وم�ساعر، مل يغادروها طو�ل 
�لتاريخ، بل ظلو� د�ئمًا �لعن�رس �الأ�سا�س بني �سكانها �الأ�سليني، حيث 
�أولئك  �أو بعد ذوبان  �لغز�ة منها،  كانو� ي�ستعيدون ملكيتها بعد طرد 
�إقر�ر�ً بهذه �حلقيقة،  �لتور�ة  �لغز�ة �لطارئني يف جمتمعها، وجند يف 
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حثية  عرقكم(  )�ملق�سود  »�أمكم  قائاًل:  �سعبه  حزقيال  يخاطب  حيث 
�حلقيقة  هذه  و�سوح  ومع   )45  /386 )حزقيال:  �أموري«  و�أبوكم 
�حلقيقية  �لرو�ية  فاإن  �ملعا�رسة،  �الأثرية  �لك�سوفات  �أكدتها  �لتي 
لتاريخ �ملدينة �ملقد�سة وح�سارتها، تعر�ست- وما ز�لت- للتحريف 
�سارو�  �لذين  �ملعا�رسين  �ليهود  �مل�ست�رسقني  �أيدي  على  و�لت�سويه 
على نهج �أ�سالفهم، وبذلو� جهود�ً بحثية مكثفة �سمن خمطط مر�سوم، 
هدفه �لتهوين من مكانة �ملدينة، و�لتدليل على �ملنزلة �لهام�سية �لتي 
حتتلها يف �لت�سور�ت �الإ�سالمية و�مل�سيحية، وفيما ياأتي عر�س موجز 
لهذه �جلهود م�سفوع غالبًا بردود ومناق�سات، نرجو �أن تكون جمدية 
وحمققة للغر�س �لذي �سيقت من �أجله، وهو �إبر�ز �ملعطيات �لتاريخية 
و�حل�سارية �لثابتة �لتي �أغفلها بع�س �مل�ست�رسقني، وتعمدو� طم�سها 
�إىل  �سعو�  �لتي  و�الأهد�ف  يتنا�سب  وحتريف دالالتها ومقا�سدها مبا 

حتقيقها. 
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املبحث الثالث: تاريخ القدس وحضارتها 

يف الفكر االستشراقي اليهودي املعاصر

تت�سل  �لتي  �لق�سايا  من  جمموعة  �ليهود  �مل�ست�رسقون  �أثار 
بتاريخ بيت �ملقد�س، وح�سارتها منذ بد�ية فتحها على يد �مل�سلمني 
لالأتر�ك  هزميتهم  بعد  �الإجنليز  يد  يف  �سقوطها  وحتى  م،   637 عام 
�لعثمانيني يف �حلرب �لعاملية �الأوىل عام 1917 م، وكان �لهدف من 
�إثارة هذه �لق�سايا �لتدليل على �أن �ملدينة مل تكن لها �أية مكانة مميزة 
�الإ�سرت�تيجية  �لناحيتني  من  تذكر  �أهمية  لها  يكن  ومل  �الإ�سالم،  يف 

و�الإد�رية. 

ولعل من �أبرز �لق�سايا �لتي �أثارها �أولئك �مل�ست�رسقون ق�سية فتح 
�ملدينة وت�سليمها للفاروق عمر بن �خلطاب، فقد زين هذ� �لفتح –على 
حد قول غويتاين– بهالة من �لق�س�س و�الأ�ساطري �خليالية �لتي ظهرت 
ب�سكل متز�يد يف �الأجيال �ملتاأخرة، و�لتي يظهر فيها �أن �أكرث �لقادة 
�لفتح،  عملية  من  �ملختلفة  باملر�حل  وحدهم  قامو�  �لذين  هم  �سهرة 
وردت  مغمورون،  قادة  وفتحها  �ملدينة  بح�سار  قامو�  �لذين  �أن  مع 
�سري عملية  �لتي حتدثت عن  �ملوثوقة  �لقليلة  �مل�سادر  �أ�سماوؤهم يف 
�لفتح، يقول غويتاين: »لقد ن�سب ح�سار �سهل على �ملدينة باإمرة بدو 
لي�س ذوي �أهمية« )43( ويقول: »�إن �أ�سماء �أولئك قد وردت يف تاريخ 
�لطربي« )44( وهو ي�سري بذلك �إىل علقمة بن حكيم �لفر��سي وم�رسوق 
بن فالن �لعكي، وهما من كبار قادة �مل�سلمني �لذين وجههما عمرو 
بن �لعا�س �إىل �إيلياء الإ�سغال �أهلها، و�حليلولة دون م�ساعدتهم جلي�س 

�لروم �لذي كان جمتمعًا يف �أجنادين. 
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�أما عن �سهولة ح�سار �ملدينة وفتحها، فيتناق�س مع ما ورد يف 
�لعديد من �مل�سادر �لتي حتدثت عن �لفتح، ومنها �أن عمرو بن �لعا�س 
وجه ر�سالة �إىل �خلليفة عمر بن �خلطاب ي�ستمده ويطلب منه �ملجيء 
�إىل بيت �ملقد�س، ويقول فيها: »�إين �أكابد حربًا كئود�ً �سدومًا وبالد�ً 
لهذ�  ��ستجاب  �خلليفة  �أن  �مل�سادر  )45(، وذكرت  فر�أيك«  لك،  �دخرت 
�ملطلب، وبعث قو�ت �إ�سافية �إىل جبهة �ل�سام، ووجه قائده �أبا عبيدة 

وهو من مع�سكره باجلابية لفتح بيت �ملقد�س. 

معارك  يف  �الإ�سالمية  �جليو�س  حتركات  من  غويتاين  وي�ستدل 
�ل�سام �أن �لقد�س كانت بعيدة عن �هتمامهم، ومل تتوجه �أنظارهم �إليها 
منذ �لبد�ية، ويعلل لذلك بقوله: »مل يتجه �لفاحتون �لعرب يف �لبد�ية 
�أبناء �ل�سحر�ء �أن يقوم �لبدوي باحتالل  نحو �لقد�س، الأن عادة غزو 
�الأماكن �لتي نهج على �لقيام بزيارتها الأغر��سه �لتجارية �أو ملر�فقة 
�أهل  عند  �لتجارة  نقطة يف طريق  �أق�سى  غزة وهي  ومدينة  �لقو�فل، 
حتول  فقد  ولذلك  للفتح،  �لرئي�س  �لهدف  كانت  �الإ�سالم،  قبل  �حلجاز 
�أما  جنوب فل�سطني مع �لفتح �لعربي عام 634 م �إىل �ساحة معركة، 

عن �لقد�س فكانت بعيدة عن �هتمام �مل�سلمني« )46( . 

�إن فتح غزة مثلها مثل بي�سان وقي�سارية قد جرى وفق  و�لو�قع 
�ملعادية  �جليو�س  حتركات  على  وبناء  وظروفها،  �ملعركة  متطلبات 
وجتمعاتها، وما ورد يف تاريخ �لطربي يدل داللة قاطعة على �أن حتركات 
�جليو�س �الإ�سالمية كان �لهدف �الأ�سا�س من ور�ئها بيت �ملقد�س، و�أن 
�لطريق  مهدت  �لتي  �لتحركات هي  هذه  �أعقبت  �لتي  �أجنادين  معركة 

لفتح بيت �ملقد�س يف ربيع �الآخر 16هـ/ مايو 637 م )47( . 
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وجتمع �مل�سادر عن �لفتح �الإ�سالمي للمدينة �أن �أبا عبيدة وجه 
بناء على تعليمات من �خلليفة عمر بني �خلطاب �سبعة من كبار قادته 
بن  ر�أ�سهم خالد  �أ�سبحت جيبًا معزواًل، وكان على  بعدما  حل�سارها 
�لوليد، ومع كل و�حد منهم خم�سة �آالف فار�س، وبعد �أن فرغ �أبو عبيدة 
من تطهري �سمال �ل�سام )حلب و�أنطاكية(، �سار �إىل بيت �ملقد�س، وتوىل 
�ملدينة  �أهل  بعدها  كتب  �أ�سهر،  �أربعة  تقارب  لفرتة  بنف�سه  �حل�سار 
�أنهم  غري  �ل�سام،  مدن  عليه  �ساحلت  ما  مثل  على  �ل�سلح  يطلبون 

��سرتطو� �أن يتوىل عقد �ل�سلح معهم �خلليفة عمر بن �خلطاب )48(. 

وقد و�سف �لو�قدي )ت: 207هـ( لهفة �مل�سلمني لدخول �ملدينة، 
وتناف�س قادتهم للح�سول على �رسف فتحها فقال: »بلغني �أن �مل�سلمني 
باتو� تلك �لليلة �ل�سابقة لال�ستباك مع جي�س �لروم �ملوجود يف بيت 
�ملقد�س كاأنهم ينتظرون قادمًا يقدم عليهم من �سدة فرحهم لقتال �أهل 
بيت �ملقد�س، وكل �أمري يريد �أن تفتح على يديه، فيتمتع بال�سالة فيه، 

و�لنظر �إىل �آثار �الأنبياء« )49( . 

وي�سكك �مل�ست�رسقون من ناحية ثانية بالرو�ية �لتي توؤكد قدوم 
عمر بن �خلطاب ال�ستالم بيت �ملقد�س بطلب من �سفرونيو�س، ويوردون 
رو�يات عديدة متناق�سة حول �ل�سخ�س �لذي ت�سلم �ملدينة وعقد �ل�سلح 
مع �أهلها، وقد �سنف غويتاين تلك �لرو�يات �أربعة �أ�سناف، �أجدرها 
بالثقة يف ر�أيه رو�ية �أثبتها كارل بروكلمان يف كتابه: تاريخ �ل�سعوب 
�الإ�سالمية، تن�س على �أن �ملدينة �سلمت �إىل قائد مغمور مل يربز ب�سكل 
خا�س يف �لقتال هو خالد بن ثابت �لفهمي، وكان �رسط �ال�ست�سالم 
و��سحًا، وهو �أن تر�سخ �لبالد ل�سلطة �ملحتل، �أما �ملدينة نف�سها فلن 
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ي�سيبها �رسر ماد�م �أهلها يدفعون �ل�رسيبة �لتي فر�ست عليهم )50(، 
وي�سيف غويتاين: »�أننا ال جند يف هذه �لرو�ية �أي ذكر لن�س عهد الأنه 

مل يكن موجود�ً ح�سب ر�أيه« )51( . 

يف  وهو  بعث  �خلطاب  بن  عمر  �أن  تذكر  �أخرى،  رو�ية  وهناك 
�جلابية رجاًل من جديلة �إىل بيت �ملقد�س، ومل يدخلها فافتتحها �سلحًا، 
ثم �أتاها عمر ومعه كعب، وتوؤكد رو�ية ثالثة �أن عمرو بن �لعا�س هو 
�لذي فتح �ملدينة وت�سلمها �سلحًا من �أهلها، وهذه �لرو�ية -يف ر�أي 
)هربرت بو�سه(- »من �أ�سد �لرو�يات �نتقا�سًا من مكانة �ملدينة، الأن 
َعْمر�ً مل يدخل �الإ�سالم �إالَّ يف �لعام �لثامن للهجرة، كما �أنه مل يكن من 
�أكابر �ل�سحابة، وذلك ال يتنا�سب و�ملكانة �لتي حتتلها �ملدينة �لتي 
�أخذت ت�سمو �سيئًا ف�سيئا، وتتطلب �أن يكون فاحتها �سخ�سية �إ�سالمية 
بو�قعة  ربطتها  �أو  �لق�س�س،  �ملحلية  �لرو�يات  ��ستغلت  لذ�  مرموقة، 
تاريخية هي جميء عمر بن �خلطاب �إىل �جلابية، دون �أن يكون لذلك 

عالقة بفتح بيت �ملقد�س« )52( . 

ومع �لت�سليم بوجود هذ� �الختالف يف �لرو�يات �لتي حتدثت عن 
�لفتح �الإ�سالمي للمدينة �ملقد�سة يف تلك �لفرتة �ملبكرة، فاإن �الإجماع 
معقود بني �ملوؤرخني على �أن عمر بن �خلطاب قدم �إىل جابية �ل�سام 
بناء على طلب من �أبي عبيدة ليت�سلم �ملدينة ح�سب ما ��سرتط �أهلها، وقد 
ت�سلم �ملدينة فعاًل من �لبطريك �سفرونيو�س، ودخلها �سلحًا، وكانت 
زيارته لها من �أهم �الأحد�ث �لتي ر�فقت �لفتح �الإ�سالمي لبالد �ل�سام، 
ويف ذلك جت�سيد للروؤية �الإ�سالمية �الإ�سرت�تيجية ملدينة �لقد�س، وهي 

�لروؤية �لتي جعلت من �لقد�س �أحد �ملحاور �لرئي�سة لدعوة �الإ�سالم. 
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�مل�ست�رسقني  �لقد�س ذهب بع�س  �لتهوين من منزلة  �سياق  ويف 
يد  يف  و�سقوطها  �ملدينة،  �حتالل  �أن  �إىل  �سيفان  �إميانويل  ومنهم 
�لعامل  �أرجاء  يف  �سدى  له  يكن  مل  م   1099 492هـ/  عام  �لفرجنة 
�إىل تفريط ملوك �مل�سلمني  �لعربي و�الإ�سالمي، وتتكرر �الإ�سارة كذلك 
بها، و�لتنازل عنها طو�عية مللوك �ل�سليبيني، مثلما فعل �مللك �لكامل 
حني �سلمها وبيت حلم مبوجب معاهدة يافا �إىل �مللك �ل�سليبي فردريك 
�لثاين يف 18 فرب�ير من عام 626هـ/ 1229 م، دون �أن يكون هناك 

رد فعل يتنا�سب مع �أهميته وخطورته )53( . 

على �أن هاتني �حلادثتني �أثبتتا عك�س ما �أر�ده �أولئك �مل�ست�رسقون، 
فقد تعززت مكانة �ملدينة، و�أثبتت ردود �لفعل �لتي �أعقبتها �أن للقد�س 
�مل�سادر  وتتحدث  و�ملدينة،  مكة  مكانة  �سوى  تعادلها  ال  مكانة 
�سمعو�  حني  �مل�سلمني  �أن  مثال  �الأول  �حلدث  تناولت  �لتي  �لقدمية 
هم �حلزن، وكان لهذ� �حلدث  و� وعمَّ ب�سقوط �لقد�س يف يد �لفرجنة، �غتمُّ
�أ�سد�ء و��سعة متخ�س عنها �أدب غزير، كانت بيت �ملقد�س فيه حمور 
وقد   ،)54( �أرجا�سهم  من  وتخلي�سها  �ل�سليبيني  ملجاهدة  �ال�ستثارة 
ردود  �لفرتة،  لتلك  �ملعا�رسين  �ملوؤرخني  من  وهو  كثري،  �بن  و�سف 
�الأفعال هذه بقوله: »وفيها �سنة 492 هـ �أخذت �لفرجن بيت �ملقد�س، 
وذهب �لنا�س على وجوههم هاربني من �ل�سام �إىل �لعر�ق م�ستغيثني 
�لهروي،  �أبو �سعيد  �لقا�سي  �إىل �خلليفة و�ل�سلطان، منهم  �لفرجن  على 
�لفظيع هالهم ذلك وتباكو�، وقد  �الأمر  �لنا�س ببغد�د بهذ�  فلما �سمع 
نظم �أبو �سعيد �لهروي كالمًا قرئ يف �لديو�ن، وعلى �ملنابر، فارتفع 
ليحر�سو�  �لبالد  �إىل  �إىل �خلروج  �لفقهاء  �خلليفة  �لنا�س، وندب  بكاء 

�مللوك على �جلهاد« )55( . 
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من  لل�سليبيني  �ملدينة  ت�سليم  وهو  �لثاين،  للحدث  كان  وكذلك 
طرف �مللك �لكامل دوي هائل و�سفه جمري �لدين �حلنبلي بقوله: »�إن 
بكاوؤهم،  و��ستد  غ�سبو�  �ملدينة  ت�سليم  باأنباء  �سمعو�  حني  �مل�سلمني 
�الإ�سالم هذ�  �أهل  �ملاآمت وعظم على  و�أقيمت  و�لعويل،  �ل�رس�خ  وعظم 
هذه  على  �مل�سلمني  ملوك  خجلة  يا  و�لعلماء  �لوعاظ  وقال  �لبالء، 
دم�سق  �أهل  وحقد  �لكامل،  �مللك  على  �الإنكار  و��ستد  �ل�سنيعة،  �لفعلة 
عليه وعلى من معه، وكرثت �ل�سناعات عليه يف �سائر �الأقطار« )56(، 
�سائر  �إىل  �الأخبار  »وو�سلت  بقوله:  �لدو�د�ري  بكر  �أبو  وكذلك و�سفه 
بالد �الإ�سالم �أن �مللك �لكامل �أعطى �لقد�س للفرجن، فقامت �لدنيا على 

�ساق و�حدة وعظم ذلك على �سائر �مل�سلمني و�أقامو� �ملاآمت« )57( . 

ويبدو �أن جمهرة �مل�ست�رسقني مل يكونو� معنيني بالوقوف عند هذه 
�الأقو�ل، و��ستخال�س ما تت�سمنه من معان ودالالت، فلم ي�سريو� �إليها 
من قريب �أو بعيد يف تعليقاتهم، ومل يثبتوها يف كتاباتهم الإح�سا�سهم 
باأن م�سامينها و�أفكارها تر�ّسخ �ملكانة �لتي حتتلها �لقد�س يف نفو�س 
�لبحث و�لتنقيب  �مل�سلمني، وعو�سًا عن ذلك فقد ركزو� جهودهم يف 
لليهود يف  تاريخي  �ختالق دور  ت�سعفهم على  �إ�سارة  �أو  �أي خرب  عن 
بطريقة  و�سياغته  �لدور  ذلك  وت�سكيل  �ل�سليبي،  للعدو�ن  �لت�سدي 
عن  ود�فعو�  للعدو�ن،  تعر�سو�  و�أنهم  �الأر�س  �أ�سحاب  �أنهم  توحي 

�لبالد مثلما فعل �لعرب )58( . 

و�لو�قع �أن �ليهود يف تلك �لفرتة مل يكونو� موؤهلني للقيام بدور 
�ملقاومة �لذي حتاول �لدعاية �ل�سهيونية �ختالقه لهم، ذلك الأنهم مل 
يكونو� يعي�سون يف كيان �سيا�سي م�ستقل، ومل يكونو� ميلكون �جليو�س 
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�ل�سليبي،  للعدو�ن  �لت�سدي  من  متكنهم  �لتي  �لع�سكرية  �لو�سيلة  �أو 
و�الأهم من ذلك �أن �أعد�دهم كانت هزيلة بالقدر �لذي يجعلنا نرف�س 
قبول مثل هذ� �لتزييف للو�قع �لتاريخي )59(، ففي هذ� �لو�قع �إ�سار�ت 
د�لة على �أن �الأقلية �ليهودية �لتي عا�ست يف تلك �لفرتة مل يكن الأبنائها 
على �مل�ستوى �لفردي جهد يذكر يف مقاومة �ل�سليبيني، ومل ي�ساركو� 
على  د�لة  �سو�هد  هناك  �إن  بل  و�ملو�جهة،  �لت�سدي  عبء  �مل�سلمني 
تو�طوؤ �لعديد منهم مع �لقو�ت �لغازية، يقول قا�سم عبده قا�سم يف هذ� 
�ل�سدد: »ومن �لالفت للنظر �أن حركة �ملقاومة �لتي بد�أها �مل�سلمون 
�لعربية، ومل  �ملنطقة  �ليهودية يف  �الأقلية  �ل�سليبيني مل جتتذب  �سد 
د�ر بني  �لذي  و�لع�سكري  �ل�سيا�سي  �ل�رس�ع  بدور ملحوظ يف  يقومو� 
�مل�سلمني و�مل�ستوطنني �لالتني طو�ل ما يقرب من مائتي عام، وهو 
�لبلد�ن  يف  �الجتماعية  وو�سعيتهم  �لعددي  حجمهم  مع  يتم�سى  �أمر 

�لعربية و�ملناطق �ل�سليبية على حد �سو�ء« )60( . 

�لداللة  �الأمور ذ�ت  �آخر قائاًل: »ومن  وي�سيف قا�سم يف مو�سع 
�أن �حلي �ليهودي يف مدينة �لقد�س كان هو نقطة �ل�سعف �لتي ��ستفاد 
منها �ل�سليبيون يف ح�سارهم للمدينة، ومنه �سقو� طريقهم �إىل د�خل 

�ملدينة �ملقد�سة« )61( . 

تدني�س  و�إقد�مهم على  للمدينة،  �لفرجنة  �حتالل  �أن  �سك يف  وال 
�ملقد�سات �الإ�سالمية وتغيري معاملها �ألهب م�ساعر �مل�سلمني، وحثهم 
�أعقبت  �لتي  �لفرتة  يف  منهم  غفرية  �أعد�د�ً  وحفز  �ملقاومة،  على 
حتريرها على �لقدوم �إىل �لقد�س، وجماورة �الأق�سى و�ل�سالة فيه، وقد 
�أقر �مل�ست�رسق �ليهودي يو�سف دروري بهذه �حلقيقة بقوله: »مل حتظ 
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فاحلمالت  فح�سب،  و�لوالة  �ل�سالطني  نظر  يف  عالية  مبكانة  �لقد�س 
وز�دت  باأكمله،  �ل�رسق  يف  �مل�سلمني  �لزهاد  م�ساعر  �ألهبت  �ل�سليبية 
من �لرغبة يف جماورة �لعلي �لقدير، ذلك �ل�سوق �لذي كان معروفًا يف 
�حللقات �ل�سوفية قبل جميء �لفرجن �إىل �لبالد، و�أعطته تلك �حلمالت 
دفعة جديدة، وو�قعية خا�سة، فالقد�س هي �إحدى �ملدن �لثالث �لتي 
وزو�ياها  وم�ساجدها  �ملقد�سة  مببانيها  �لقد�س  �لرحال،  �إليها  ت�سد 
�لزهاد من جميع  و�لعلماء  و�لورع  �لتقى  و�أهل  �ل�سوفية  �إليها  �سدت 

�أرجاء �لعامل �الإ�سالمي« )62( . 

�لتي  ذ�تها  �لنقطة  �إىل  �أدر�جه  عاد  �أن  لبث  ما  دروري  �أن  على 
يف  للت�سكيك  جهودهم  كر�سو�  �لذين  �مل�ست�رسقني  �سائر  منها  �أنطلق 
�الأحكام  �سوق  يف  نهجهم  ناهجًا  �لدينية،  ومكانتها  �لقد�س  �أهمية 
�أو �لتز�م باحلد �الأدنى  �أو حتليل  �لقبلية، و�ملعدة �سلفًا دومنا مو�زنة 
من معايري �لبحث �لعلمي، وهو ما �أوقعه يف مطب �لتناق�س، وخمالفة 
�حلقائق �لثابتة و�ملقررة حيال �لظو�هر �لتي جعلها حمور�ً الأبحاثه 
ودر��ساته، ومن �الأمثلة �لد�لة على هذ� �لنهج �جتاهه �إىل تكري�س ظاهرة 
و�لثقافية يف  �ل�سيا�سية  �لدينية ومكانتها  �لقد�س  �لف�سل بني مكانة 
ع�سورها �ملتالحقة، ففي حديثه عن �لقد�س يف ع�رس �ملماليك ذكر �أن 
�ملدينة كانت يف هذ� �لع�رس »ذ�ت �أهمية �سيا�سية حمدودة، فلم تتخذ 
بها �لقر�ر�ت �ملتعلقة ب�سئون �ململكة، كما مل يخ�سع حكامها مبا�رسة 
�إىل مركز �لدولة، و�إمنا كانت لعا�سمة �إد�رية �أخرى، كذلك فاإن حكام 
قوة  �سوى  بها  يكن  �لعليا، ومل  �لرتب  �أ�سحاب  يكونو� من  �ملدينة مل 
�سغرية للمر�بطة يف قلعتها، كما �أنها كانت من �سمن �ملدن و�لقالع 
�لبعيدة �لتي ت�سكل خطر�ً على �حلاكم، ولهذ� كان ينفى �إليها �ملناوئون 

و�الأمر�ء و�الأعيان و�مل�سايخ �لذي مل يروقو� يف نظر �ل�سلطان« )63( . 
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و��ستنتج دروري من عدم قيام �ملماليك ببناء �سور �ملدينة دلياًل 
على �سعف مكانتها �الإد�رية و�ل�سيا�سية، و�أنها مل تكن مو�سع رعاية 
فيقر  نف�سه  يناق�س  �أن  يلبث  ال  �أنه  غري   )64( �لقاهرة،  يف  �ل�سالطني 
يف مو�سع �آخر من �لبحث �أن �ل�سبب �لكامن ور�ء ذلك »هو �الإح�سا�س 
باالأمن �لناجم عن عدم وجود حتد ع�سكري حقيقي يو�جه �ملماليك يف 

تلك �لفرتة« )65( . 

�لعديد من  لدى  عامًا  �جتاهًا  دروري  تبناها  �لتي  �الآر�ء  ومتثل 
�مل�ست�رسقني، وتعك�س �إىل حد بعيد وجهة نظرهم يف �لتقليل من �أهمية 
و�لدميوغر�فية،  و�لثقافية  �ل�سيا�سية،  �جلو�نب  من  �الإ�سالمية  �لقد�س 
ومهملة،  معزولة  �سغرية  مدينة  �سوى  تكن  )مل  �أنها  على  و�لتدليل 
يف  تلعب  مل  و�أنها  معوز.  مو�سيه  تعبري  ح�سب  �الأنظار(  �إليها  ت�سد  مل 
�الإ�سالم دور مركز �سيا�سي �أو ثقايف، بل كانت مدينة جانبية ال تاأثري 
باأن  ذلك  على  م�ستداًل  غويتاين-  �سلومو  قول  حد  على  لها-  يذكر 
�لعرب و�مل�سلمني مل يتخذوها قط عا�سمة لهم طو�ل فرتة حكمهم لها 
�آخر على  �أن هذ� �ملاأخذ يعد دلياًل  )66(، و�لو�قع  و��ستحو�ذهم عليها 
�أن مكانة �ملدينة �لروحية �لقد�سية يف قلوب �مل�سلمني ال تقل عن تلك 
�لتي ملكة �أو �ملدينة. هذه �ملدن �لثالث حر�س �مل�سلمون على �البتعاد 
بها عن �ل�رس�عات �ل�سيا�سية و�الرتقاء بها �أي�سًا عن �أن تكون �أمكنة 
لتجمع رجال �حلكم وطو�ئف �سيا�سية ورجال �حلرب و�جليو�س، فهذ� 
لتكرمي �ملدينة و�ملحافظة عليها نقية من مظاهر �الختالف  تر�سيخ 
و�أوز�ر �ل�سيا�سة، وبعيدة عن حدة �ل�رس�ع لتبقى قد��ستها على �لدو�م 

حمل �إجماع بني �لعرب و�مل�سلمني. 
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�أما )حو� الت�رسو�س( فقد ذهبت �أبعد مما ذهب �إليه دروري حني 
�أعد�د قليلة  �إال  �أن �لقد�س رغم قد�سيتها يف �الإ�سالم مل يقطنها  قررت 
�نتباه  و�أنها مل ترث  �مليالدي،  �لتا�سع ع�رس  �لقرن  نهاية  ن�سبيًا حتى 
�لقرن بعد  �لع�رسينيات من هذ�  �إال يف  �لعرب  و�ل�سيا�سة  �لدين  رجال 

ظهور �لنز�ع حول حائط �ملبكى )67( . 

و�أما دروري فقد نقب من جهته يف �مل�سادر �ليهودية �لقدمية، 
�لر�بي عوباديا بن برنتور� حني ورد  فوجد عبارة وردت على ل�سان 
�لقد�س عام 1488 م يقول فيها: »�إن �لقد�س مدينة خربة مهجورة«)68( 
وقد ��ست�سهد بها بطريقة توحي باأنها حقيقة م�سلم ب�سحتها، وال حتتاج 
�إىل تعليق �أو بيان، مع علمه �أن �لفرتة �لتي ز�ر بها هذ� �لر�بي �لقد�س 
كانت �ملدينة خاللها تعج باالإن�ساء�ت �لعمر�نية �ل�سخمة كامل�ساجد 
�لتي  �ملياه  و�سبكات  �ل�سكنية  و�ملباين  و�الأربطة  و�لزو�يا  و�ملد�ر�س 
�أقيمت بتو�سية من �سلطان �ملماليك �آنذ�ك )قايتباي(، و�لتي ما ز�لت 
حتى يومنا هذ� �ساهد�ً حيًا على �ملجهود�ت �لعمر�نية �ل�سخمة �لتي 

نه�س بها �ملماليك يف �لقد�س �ل�رسيف. 

 )Felex Fabri( وجدير بالذكر �أن �لرحالة �الأملاين فيلك�س فابري
ز�ر �ملدينة قبل زيارة �حلاخام عوباديا بثماين �سنو�ت، و�ساهد باأم 
وقد  �سليمان،  برك  من  تخرج  �لتي  �ملياه  قناة  ترميم  م�رسوع  عينه 
طائلة،  و�أمو�ل  جبارة  جهود  ببذل  �ل�سلطان  قام  »لقد  بقوله:  و�سفه 
للقد�س«  �ملياه  �إح�سار  �أجل  من  �لكثرية  و�حليل  �حلكمة  م�ستخدمًا 
ومي�سي هذ� �لرحالة قائاًل: »�إن �ليهود و�لن�سارى ليعجبون، ويتوقون 
�إىل معرفة ماذ� يدور يف خلد �ل�سلطان، وما هو �لد�فع ور�ء تبذيره هذه 
�الأمو�ل �لطائلة من �أجل تزويد مدينة �لقد�س باملياه«، ويف�رس فابر هذ� 
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�الهتمام مبا �سمعه من �أهل بيت �ملقد�س حيث: »�إن �مل�سلمني يعتقدون 
�أنه �أي قايتباي ينوي نقل مقر �حلكومة من �لقاهرة �إىل �لقد�س« )69(. 

لعل �أهم ما توحي به هذه �لعبار�ت �أن �لقد�س خالف ما ذهب �إليه 
بع�س �مل�ست�رسقني كانت حمط رعاية �ملماليك، ومو�سع �هتمامهم، 
فقد د�أب �سالطينهم و�أمر�وؤهم مثال على زيارتها، و�ملكوث فيها فرت�ت 
�سوؤونها كان يخ�سع مبا�رسة  �لذي كان يدير  �لنائب  �أن  طويلة، كما 
تعيني  بنف�سه  �ل�سلطان  يتوىل  �أن  �آنذ�ك  �لعرف  جرى  وقد  لل�سلطان، 
�لرفيعة  �ملنا�سب  �ل�رسيفني، وهو من  �حلرمني  ناظر  �آنذ�ك  �سمي  ما 
�لدينية-  �جلو�نب  على  �الإ�رس�ف  �إىل  �إ�سافة  �ساحبها-  تعطي  �لتي 
�سالحيات و��سعة ونفوذ�ً كبري�ً حتى على حكام �ملدينة، وغريها من 
�ملدن �ملجاورة، فقد كان من �سالحياته مثاًل �الإ�رس�ف على �الأمالك 
�لوقفية و�الأر��سي �لزر�عية وحما�سبة �مل�سوؤولني و�الأمر�ء ومر�جعتهم، 

وتعيني �لق�ساة وم�سايخ �خلانقو�ت �ملنت�رسة يف �ملدينة )70( . 

وجدير بالتنويه �ن غالبية �خلانقو�ت و�ملد�ر�س �ملوجودة يف بيت 
�ملقد�س بنيت يف عهد �ملماليك، ويف منطقة جماورة للحرم �لقد�سي، 
قايتباي  �ل�سلطان  ببنائها  �أمر  �لتي  �الأ�رسفية  �ملدر�سة  �أ�سهرها  ومن 
�سنة 875 هـ/ 1470 م، وكان �مل�سجد �الأق�سى نف�سه مبثابة جامعة 
تدر�س فيها �لعلوم �ل�رسعية وغريها، ويفد �إليه �الأ�ساتذة و�لطلبة من 
�ستى �أرجاء �لعامل �الإ�سالمي، وقد قدم لنا �أبو بكر بن �لعربي �ملعافري 
�لقرن  �أو�خر  يف  �ل�رسيف  �لقد�س  �إىل  بها  قام  �لتي  رحلته  خالل  من 
للحيوية  حية  �سورة  م   1092 هـ/   485 �مليالدي  ع�رس  �حلادي 
�لتاريخية  مر�حلها  يف  �ملقد�س  بيت  ميزت  �لتي  و�لعلمية  �لثقافية 
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وملتقى  ومناظر�ت  ومد�ر�س  علم  مدينة  كانت  �أنها  فاأكد  �ملتعاقبة، 
علمائها من �الأقطار �الإ�سالمية بني خر��سان و�الأندل�س، وقد �أثرت يف 
و�جلماعات  �ل�سنة  �أهل  علماء  بني  و�ملناظرة  �لدر��سة  جمال�س  نف�سه 
�أتباع �لديانتني �مل�سيحية و�ليهودية، وقد  �أو مع  �الإ�سالمية �الأخرى، 
�أخذ �بن �لعربي بالن�ساط �لثقايف �ملتنوع و�ملفعم باحليوية حتى �إنه 

بقي يف �ملدينة �أكرث من ثالث �سنو�ت )71( . 

كان  �لذي  �لعلمي  �لن�ساط  �ملقد�سي  �هلل  عبد  �أبو  و�سف  وكذلك 
وخا�سة  �لهجري،  �لقرن  من  �لثامن  �لن�سف  يف  �ملدينة  يف  مزدهر�ً 
كل  فيها  كان  �ملدينة  »�إن  فقال:  �لتطبيقية  بالعلوم  منه  تعلق  ما 
حاذق وطبيب« )72( وبالرغم من �أن هذ� �لن�ساط قد توقف كلية �إبان 
�الأوىل بعد ذلك، وقد و�سف  �إىل �سريته  فاإنه عاد  �ل�سليبية،  �حلروب 
يو�سف دروري و�سع �ملدينة يف عهد �ملماليك مثاًل فقال: »�إن �لقد�س 
�إ�سالميًا متعدد �لقوميات، وقد عّجت  يف ع�رس �ملماليك كانت مركز�ً 

بالفعاليات �لعلمية وحياة �لتقوى و�حل�سنات« )73( . 

مكانتها  تفقد  مل  �ملقد�س  بيت  �أن  �إىل  �إ�سارة  ذلك  يف  �أن  و�أرى 
�لعلمية كما ذكر �سلومو غويتاين )74(، بل بقيت كما كانت د�ئمًا مركز�ً 

ثقافيًا مهمًا من �ملر�كز �ملعدودة يف �لعامل �الإ�سالمي. 

مر�حلها  يف  �لقد�س  الزمت  �لتي  �ل�سفة  هذه  �أن  �ملوؤكد  ومن 
�لتاريخية �ملتعاقبة تتناق�س مع ما ذهب �إليه بع�س �مل�ست�رسقني )75( 
من �أن �لقد�س بالرغم من قد�سيتها يف �الإ�سالم مل يقطنها �سوى �أعد�د 
قليلة من �مل�سلمني، وهذ� يعني –يف نظرهم- �أن �لوجود �لعربي يف 
�ملدينة عابر وموؤقت بعك�س �ال�ستيطان �ليهودي �لذي و�سفه �سلومو 
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غويتاين باأنه )ذو �ل�سفة �لد�ئمة( بالرغم من �إقر�ره �أن �ليهود غابو� 
�لبيزنطي وقر�بة  �أكرث من خم�سمائة عام يف فرتة �حلكم  �لقد�س  عن 

مائة عام يف فرتة �حلكم �ل�سليبي )76( . 

و�الفرت��سات  �ملز�عم  هذه  دح�س  يف  بعيد�ً  نذهب  لن  و�إننا 
�لوهمية �لتي ال �أ�سا�س لها من �ل�سحة، و�لتي ال ت�ستند �إىل دليل قطعي 
�أو م�سادر تاريخية موثوقة، فقد كفانا موؤونة ذلك عدد من �لباحثني 
�مل�ست�رسقون  كتبها  عبار�ت  �سنقتب�س  ولكننا  و�لفل�سطينني،  �لعرب 
�لدميوغر�فية  �الأو�ساع  �إىل  د�لة  �إ�سار�ت  فيها  ونلمح  �أنف�سهم  �ليهود 
�لتي  و�لعثمانيني  �ملماليك  فرتة  يف  �سيما  وال  �ملقد�سة،  �ملدينة  يف 
مو�سيه  يقول  و�الأمن،  �حلرية  من  و�فر  بق�سط  خاللها  �ليهود  متتع 
�أو  بها  و�جلهر  �لدينية  �إظهار حرياتهم  �ليهود عن  �متنع  »لقد  معوز: 
�ملطالبة بحقوقهم �ل�سيا�سية، و�إمنا و��سلو� �لعي�س يف تو��سع كاأقلية 
�حلالية  �لدولة  م�سلحة  عد�  ما  �سيا�سية  طموحات  لها  لي�ست  دينية 
على  مغلوبة  �أقلية  كانو�  �ليهود  »�إن  دروري:  ويقول  و�لقادمة«)77(، 
�سيا�سيًا،  �سيا�سية مدعومة دعمًا  �أية طموحات  لديها  توجد  �أمرها ال 
ومل ت�سكل �أي خطر، �أو تهديد على �لطابع �الإ�سالمي للمدينة، وعا�ست 

ب�سالم مع جري�نها« )78( . 

�الأمريكيني  �ملب�رسين  من  جمموعة  كتبها  �لتي  �لتقارير  وت�سري 
�لذين �أقامو� يف �لقد�س يف �لفرتة من 1820- 1842م وعلى ر�أ�سهم 
�لعرب  من  �ملدينة  �سكان  غالبية  �أن  في�سك  وبليني  با�ستوز  ليفي 
�لفل�سطينيني، و�أن �لطائفة �ليهودية ال ت�سكل �سوى ن�سبة �سئيلة يعي�س 
يف  منعزل  جيتو  يف  ن�سمة  �الألف  عددهم  يتجاوز  مل  �لذين  �أبناوؤها 

�أطر�ف �ملدينة )79( . 
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ي�سكلون  كانو�  �مل�سلمني  �إن  �الأقو�ل  هذه  من  ن�ستدل  وهكذ� 
�لكرثة �لغالبة بني �ل�سكان �لقاطنني يف �ملدينة �ملقد�سة يف مر�حلها 
زيارته  يف  خ�رسو  نا�رس  �أكدها  حقيقة  وهذه  �ملختلقة،  �لتاريخية 
للمدينة عام 1047 م حيث قال: »�إنه كان يف �ملدينة قر�بة ع�رسين 
�ألف رجل« )80(، وقد علق عبد �لعزيز �لدوري على هذه �لعبارة بقوله: 
�لعائالت وهذ� يجعل  يعني عادة  �لرجال  �إىل  �الإ�سارة  �أن  »ومعروف 
�لرقم �ملذكور مائة �ألف من �لعرب �مل�سلمني و�مل�سيحيني« )81(، ويف 
�ملقابل مل ي�رس خ�رسو يف كتابه �إىل �أي جتمع على هيئة م�ستوطنة �أو 
جيتو خا�س باليهود يف �ملدينة، ولو وجد مثل ذلك ما تردد يف ذكره. 
وكذلك �حلال يف ع�رس �ملماليك �لذين عرفو� بت�ساحمهم ومعاملتهم 
�إذ مل يتجاوز عدد �ليهود  �ليهودية منها،  �حل�سنة لالأقليات وال �سيما 
يف �ملدينة �خلم�سمائة ح�سب �سهادة فيلك�س فابري �لرحالة �الأملاين 

�لذي ز�ر �ملدينة يف تلك �لفرتة )82( . 

�الإ�سالمي،  �لفتح  بد�ية  منذ  �لقد�س  كانت  فقد  ذلك،  عن  وف�ساًل 
م  و�لثاين 1967  م  �ليهود عام 1948  يد  �الأول يف  �سقوطها  وحتى 
و�ملجاورة  لالعتكاف  كافة  �لدنيا  بقاع  من  �مل�سلمون  يوؤمه  مز�ر�ً 
و�الإقامة  �ل�سكن  يوؤثرون  �لو�فدين  �أولئك  من  كثري  وكان  و�لتعليم، 
مثل  با�سمهم  �سميت  خا�سة  �أحياء  بعد  فيما  لهم  تكونت  وقد  فيها، 
على  �عتاد  كما  وغريها،  و�الأحبا�س  �ل�سود�ن  وحارة  �ملغاربة  حارة 
�لذين كانو� يرتددون عليها مع  و�ل�سوفية  �لعلماء  زيارتها م�ساهري 
�أتباعهم، �إ�سافة �إىل �لعديد من �لرحالة �لذين ز�رو� �ملدينة وو�سفو� 

معاملها ومز�ر�تها )83( . 
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ومن هنا يت�سح لنا �أن �ملدينة كانت مفعمة بالن�ساط و�حليوية، 
كان  �لتي  و�لعمر�نية  و�لثقافية  �لعلمية  بالفعاليات  تعج  وكانت 
�لفتح  مع  بد�أت  و��سعة  �إ�سالمية  عمر�نية  حركة  ن�سوء  ثمارها  من 
�أوجها  بلغت  حتى  و�لتطور  �لنماء  يف  ذلك  بعد  و��ستمرت  �الإ�سالمي، 
يف عهد �ملماليك، لت�سبح �ملدينة بف�سل ذلك معلمًا ح�ساريًا وعلميًا 
�لعامل  يف  نظري  له  يعز  �الإ�سالمية  �لعمارة  على  حيًا  و�ساهد�ً  بارز�ً، 
و�لغربيني.  �لعرب  و�ملعماريني  �لباحثني  من  �لعديد  ب�سهادة  �أجمع 
»ولعل من �أبرز �ل�سمات �ملميزة لهذه �لعمارة �عتمادها ب�سكل رئي�س 
�لذي  �الأر�بي�سك  بفن  �سمي  ما  �أو  و�لهند�سية،  �لنباتية  �لعنا�رس  على 
دخلت فيه �لرقوم بخطوطها �لعربية �ملتنوعة دخواًل متنا�سقًا، �أثبتت 
قدرة �لفنان �لعربي على �خللق و�الإبد�ع ب�سهادة مبدعي �الأمم من كل 
بقاع �الأر�س، ومن �أن�سع �ل�سو�هد على ذلك عمائر بيت �ملقد�س بعامة 
من  عمارة  تخلو  تكاد  ال  بحيث  بخا�سة،  �الأق�سى  �مل�سجد  وعمارة 
عمائر �لقد�س من رقم عربي ديني �أو توثيقي، تثبت يف �الإطار �لعام 
تو��سل م�سرية هذه �ملدينة �ملقد�سة �حل�سارية �لعربية �الإ�سالمية منذ 

�أقدم �لع�سور و�إىل �أيامنا هذه« )84( . 
ومع ذلك فاإن هذ� �جلانب �حليوي و�ملتميز يف �ملدينة �ملقد�سة 
�ل�سفات  نفي  بهدف  و�لت�سكيك  �لغمز  حماوالت  من  بدوره  ي�سلم  مل 
»�إن  غويتاين:  �سلومو  يقول  �ملقد�سية،  للعمارة  �ملميزة  �الإ�سالمية 
فرتة �حلكم �لعربي �لتي �متدت من �سنة 638 - 1099م ذ�ت �أهمية 
بالغة، الأن �لقد�س مل تتحول خاللها �إىل مدينة عربية، ال يف ظاهرها 
-الأن خمطط �ملدينة �أو �خلارطة �لبيزنطية للمدينة، وكثري�ً من �ملباين 
�مل�سيحية بقيت كما هي- وال من ناحية تركيبها �ل�سكاين، فاإن طابعها 
)�لكو�سمو بوليني( �أي �سكنى �أبناء �سعوب �ستى فيها مل يغب عنها طيلة 

تلك �لقرون« )85( . 
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ولعل �أهم ما يالحظه �لباحث من هذ� �لن�س �أن �ساحبه مل يذكر 
يدل  مما  �ملدينة،  يف  �لعمر�نية  �ليهودية  بالعمارة  ي�سمى  عما  �سيئًا 
على �أن تلك �لعمارة مل يكن لها وجود يف تلك �لفرتة �أو �لفرت�ت �ل�سابقة 
�لباحث  لها، ولو كانت هناك �سو�هد على هذه �لعمارة ملا تردد هذ� 
و�حل�ساري  �لتاريخي  �لتو��سل  فكرة  لدعم  بها  و�لتنويه  ذكرها،  يف 
لليهود يف �أر�س �مليعاد �لتي تبناها، وحاول جاهد�ً �لتدليل عليها يف 

�أبحاثه ودر��ساته �ملتعددة. 

وقد تبنى يهو�سو�ع بن �آريه فكرة غويتاين، وتو�سع فيها معار�سًا 
يف بد�ية بحثه عن �لعمارة يف �لقد�س �ل�رسيف �الجتاهات �لتي ت�سنف 
�لقد�س من جهة �لعمارة يف �إطار �ملدن �الإ�سالمية �أو �ل�رسق �أو�سطية، 
ما  �لقدمية  �لقد�س  م�ساهدتها يف  �لتي ميكن  �لعمارة  مز�يا هذه  الأن 
هي �إال غطاء خارجي يلفها، �أو حتيط بها ق�رسة �سميكة بارزة للعيان 
تختبئ حتتها ماهية �أكرث تركيبًا وتعقيد�ً، ترت�كم فيها �لطبقات �لتي 

جتعل منها مدينة تاريخية متنوعة عديدة �لوجوه )86( . 

�لقد�س  ت�سبح  �أن  دون  حتول  �أ�سبابًا  هناك  �أن  يهو�سو�ع  ويرى 
كمدينة  �لفريد  مركزها  نظره:  يف  �أهمها  منوذجية،  �إ�سالمية  مدينة 
مقد�سة للديانات �لثالث. وقد �أدى ذلك �إىل تطور مز�يا جغر�فية دينية 
بارزة  مكانة  عليها  و�أ�سفت  للمدينة،  �الإ�سالمي  �لطابع  على  طغت 
�مل�سجد  �إىل  فباالإ�سافة  �إ�سالمية،  مدينة  منها  �أكرث  دينية  كمدينة 
كني�سة  �ملدينة  يف  تر�سخت  �الأخرى،  �الإ�سالمية  و�ملباين  �جلامع 
)�لرب�ق(،  �ملبكى  حائط  كذلك  �الأخرى،  �مل�سيحية  و�ملباين  �لقيامة 

و�ملباين �ليهودية �الأخرى )87( . 
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�ملقد�س  بيت  �الإ�سالمية يف  �لعمارة  �أهمية  يهو�سو�ع من  ويقلل 
عن  تزيد  لفرتة  �متدت  �لتي  حكمهم  فرتة  طو�ل  �مل�سلمني  �أن  مدعيًا 
خم�سة قرون با�ستثناء فرتة �حلكم �الأموي و�ململوكي مل يقومو� بتطوير 
�لقد�س، فال ميكن �ملقارنة –ح�سب قوله– بني عملية �لبناء �لتي جرت 
يف فرتة �لهيكل �لثاين و�لفرتتني �لبيزنطية و�ل�سليبية، وبني �لفرت�ت 
�الإ�سالمية �الأخرى )88(، ويحاول يهو�سو�ع دعم هذه �لفكرة باالإ�سارة 
�إىل �أن هناك �ختالفات جوهرية بني منط �لعمارة يف �لقد�س وغريها 
�ملباين  �سممت  فقد  و�لكوفة،  وبغد�د  كالقاهرة  �الإ�سالمية  �ملدن  من 
يف هذه �ملدن بحيث يكون �مل�سجد �جلامع يف مركز �ملدينة، ثم تتلوه 
�أما  �ل�سكنية،  و�ملباين  فاالأ�سو�ق  �حلكومية  و�ملباين  �الإمارة  ق�سور 
يف �لقد�س فاإن �لن�سق �ملعماري –ح�سب ر�أيه- يختلف �إىل حد بعيد، 
�أن طرف  فامل�سجد �جلامع يقع يف طرف �ملدينة ال يف و�سطها، كما 
�ملدينة و�أ�سو�قها يختلف عما هو �سائع يف �ملدن �الإ�سالمية من حيث 

�ملوقع و�لت�سميم )89( . 

وهكذ� حاول يهو�سو�ع جاهد�ً �أن ينفي عن �لعمارة �ملقد�سية �أهم 
�سفاتها وخ�سائ�سها �الإ�سالمية �ملميزة، ويعزلها بالتايل عن تر�ثها 
�لعريق، م�سطنعًا يف ذلك منهجًا يقوم على مبد�أ  �الإ�سالمي و�لعربي 
�ملو�زنة بني �ل�سو�هد �لعمر�نية و�الأثرية يف �لقد�س، وغريها من �ملدن 
�لدينية  و�ملقد�سات  �الأثرية  �ملوجود�ت  وبني  جهة،  من  �الإ�سالمية 

لالأديان �ل�سماوية �لثالثة يف �ملدينة ذ�تها من جهة �أخرى. 

وال �سك يف �أن طريقة �لعر�س �لتي ��ستخدمها �لكاتب يف �إجر�ء هذه 
�ملو�زنات توحي الأول وهلة �أن �ساحبها ملتزم بقو�عد �لبحث �لعلمي 
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و�أ�سا�سياته �ملتمثلة بالنز�هة و�لتجرد و�ملو�سوعية، ولكننا من خالل 
�إىل  ي�سل  كي  �ساقها  �لتي  �ملقدمات  كل  �أن  ندرك  �لفاح�سة  �لنظرة 
غايته �لتي خطط لها منذ �لبد�ية، ال ت�ستند �إىل قاعدة ثابتة، �أو �أ�سا�ٍس 
ر��سخ، ذلك الأن مبد�أ �ملو�زنة �لذي �عتمده �أ�سا�سًا ملد�خالته ومناق�ساته 
يفقد و�حد�ً من �أهم عنا�رسه ومقوماته، وهو عن�رس �لتو�زن و�لتكافوؤ 
بني طريف �ملو�سوع �لذي جعله جمااًل لبحثه ودر��سته، فبينما يتو�فر 
�لنماذج  مئات  بل  ع�رس�ت،  �الأول  �لطرف  م�ستوى  على  �لباحث  لدى 
و�ل�سو�هد �حلية �لد�لة على �لعمارة �الإ�سالمية، فاإنه يلجاأ على م�ستوى 
�لطرف �ملقابل �إىل �الفرت��سات و�الأ�ساطري �لتور�تية �لتي ال يوجد لها 

�أي مقابل مادي على �أر�س �لو�قع.  

وعلى �سبيل �ملثال فاإن �لكاتب يو�زن –كما ر�أينا- بني عمليات 
�لبناء يف فرتة �لهيكل �لثاين، وعمليات �لبناء يف �لفرت�ت �الإ�سالمية 
�ملختلفة، ويرّجح تفوق �الأوىل على �لثانية، ولكن دون �أن يكون لديه 
دليل مادي و�حد يثبت �سحة دعو�ه، ولو بحث عن ذلك الأعياه �الأمر، 
الأن �حلفريات �الأثرية �لتي قام بها علماء �الآثار �ملحدثون، ومن بينهم 
عدد كبري من �لعلماء �الإ�رس�ئيليني على فرت�ت خمتلفة، مل تقدم دلياًل 
و�حد�ً على وجود �أمناط معمارية تعود �إىل فرتة د�ود و�سليمان، ومل 
�أية بقايا معمارية يف منطقة �مل�سجد �الأق�سى،  تفلح يف �لعثور على 
�لع�رس  يف  معماريًا  ماأهولة  تكن  مل  �ملنطقة  هذه  �أن  يثبت  مما 
�لبيزنطي �لذي �سبق �لفتح �الإ�سالمي، وقد تاأكد ذلك من خارطة مادبا 
�مليالدي؛  �لثاين  �لقرن  يف  للقد�س  �سورة  قدمت  �لتي  �لف�سيف�سائية 
يف  مبان  �أي  فيها  جند  ال  حيث  هادريان،  �الإمرب�طور  فرتة  يف  �أي 
منطقة �حلرم �لقد�سي، يف حني حددت لنا تلك �حلفريات �أثار�ً يبو�سية 
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وعمورية وكنعانية وكلها عربية، حتى �إن �لبحث عن بقايا �لهيكل قد 
ك�سف عن �آثار وق�سور �أموية، �أثبتت بالدليل �لقاطع �أن �لقد�س مل تكن 
�إد�ريًا  ومركز�ً  لالإمارة،  بيتًا  كانت  بل  فح�سب،  مرموقًا  دينيًا  مركز�ً 
و�سيا�سيًا جعل منها ق�سبة لفل�سطني، وعا�سمة للدولة �الأموية لفرت�ت 

متقطعة يف تلك �لفرتة �ملبكرة من �حلكم �الإ�سالمي. 

يف  �ليهودي  �حلي  ��سم  عليه  يطلق  ما  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
�ملعمارية  �الآثار  بقايا  من  �أنه  ت�سميته  توحي  قد  �لقدمية،  �لبلدة 
�إىل  ب�سلة  متت  ال  و�أبنيته  �حلي  هذ�  عمارة  �أن  و�ل�سحيح  �ليهودية، 
كانت  �إ�سالمية،  عربية  �أبنية  حقيقتها  يف  هي  بل  �ليهودية،  �لعمارة 
�إ�سالمي، ثم �أ�سبحت بعد  تخ�س عائالت مقد�سية قدمية ب�سفة وقف 
ذلك يهودية باال�ستئجار ال غري، �أما فيما يتعلق بحائط �لرب�ق �ل�رسيف 
وهم �ملعلم �لوحيد �لذي يعتد به �ليهود، ويجعلون منه ركيزة لدعو�هم 
بحق �ال�ستيالء على �ملدينة �لقدمية، فهو �أثر �إ�سالمي �رسف ال خالف 
عليه، وكما يت�سح من �ل�سجل �لتاريخي للمدينة، فاإن �حلائط مل يكن 
�لتاريخ،  حقب  من  حقبة  �أية  يف  و�ليهود  �لعرب  بني  نز�ع  موقع  قط 
و�إمنا بد�أ �خلالف مع بروز �ل�سهيونية �ل�سيا�سية يف مطلع هذ� �لقرن، 
عام  �لرب�ق  ثورة  �أثر  �الأمم  ع�سبة  �سكلتها  �لتي  �للجنة  ح�سمت  وقد 
1929 هذ� �خلالف بالن�س على: »�أن للم�سلمني ملكية �حلائط �لغربي، 
ولهم وحدهم �حلق �لعيني فيه لكونه يوؤلف جزء�ً ال يتجز�أ من �ساحة 
�حلرم �ل�رسيف �لتي هي من �أمالك �لوقف، وللم�سلمني �أي�سًا تعود ملكية 
�لر�سيف �لكائن �أمام �حلائط، و�أمام �ملحلة �ملعروفة بحارة �ملغاربة 
�ملقابلة للحائط، لكونه موقوفًا ح�سب �أحكام �ل�رسع �الإ�سالمي جلهات 
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�لرب و�خلري« )90( . 

وبالرغم من و�سوح هذ� �لقر�ر �لدويل ونز�هته، فقد �أقدمت قو�ت 
�الحتالل �الإ�رس�ئيلية بعد فرتة وجيزة من �حتاللها ملدينة �لقد�س عام 
1967 م على هدم حي �ملغاربة، غري عابئة بذلك �لقر�ر �أو باحتجاج 
�حلي  معامل  باإز�لة  �الإ�رس�ئيلية  �جلر�فات  وقامت  �ليون�سكو،  منظمة 
ومقد�ساته �لتي تعاقب على بنائها ملوك �مل�سلمني و�أمر�وؤهم منذ عمر 

بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه �إىل �أخريات �حلكم �لعثماين. 

�أن حماوالت  �إىل  �الإ�سارة  بد من  �لفقرة ال  �أن نختتم هذه  وقبل 
�لعمارة  تطل  مل  �ليهود،  �مل�ست�رسقون  بها  قام  �لتي  و�لت�سكيك  �لغمز 
�إىل �ملعامل �مل�سيحية  �الإ�سالمية يف بيت �ملقد�س، فح�سب بل تعدتها 
لدى  بارز  �جتاه  ظهر  فقد  �ملثال  �سبيل  وعلى  �ملدينة،  يف  �لبارزة 
�ل�سالم  �أولئك �مل�ست�رسقني الإنكار قرب �مل�سيح ي�سوع عليه  �لعديد من 
يف كني�سة �لقيامة، وذلك بهدف توهني �لرو�بط �لتي ت�سد �مل�سيحيني 
يف �ستى بقاع �لدنيا �إىل �ملدينة �ملقد�سة، و�الإيحاء باأن �ملبنى �لذي 
�أقيم على قرب �ل�سيد �مل�سيح ح�سب �ملعتقد�ت �مل�سيحية، و�لذي م�سى 
على بنائه قرون عديدة ال �أهمية له بل ال معنى لوجوده، وقد �أجملت 
د�ئرة �ملعارف �ليهودية هذه �لت�سور�ت بقولها: »�إنه طيلة عهد �لهيكل 
�لثاين، �أي يف �لقرن �خلام�س قبل �مليالد على �سنة 70 م مل يدفن �أحد 
د�خل �أ�سو�ر �ملدينة، وبناء على ما ذكر، فاإن من �مل�ستحيل �أن يكون 
�جل�سد �مل�سلوب قد دفن يف هذه �لبقعة �لتي هي من �سميم �أور�سليم 

ويف د�خل �أ�سو�رها )91( . 
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�الإ�سالمية  �ملقد�سات  حيال  �ل�سهيونية  �لنو�يا  تت�سح  وهكذ� 
و�مل�سيحية يف �ملدينة �ملقد�سة، فاإذ� ما �أزيل �مل�سجد �الأق�سى –ال قدر 
�هلل– وهدمت كني�سة �لقيامة، فاأي معنى يتبقى للح�سارة �الإن�سانية؟! 
هذه  �لغربيون  �الإمربياليون  يعي  فهل  �لنهاية،  بد�ية  �سك  ال  �إنها 

�حلقيقة،؟ �أم �أنهم يف غفلتهم �ساهون، ويف دعمهم للباطل �سادرون. 

�لقد�س؛  ماأ�ساة  فل�سطني هي  �ملاأ�ساة يف ق�سية  فاإن قمة  وبعد، 
الأنها ت�سكل باأبنيتها وحجارتها و�أزقتها و�أماكنها �ملقد�سة وذكرياتها 
رموز�ً تاريخية، وح�سارية ال ميكن �أن تن�سى. �إنها روح وجزء من دين 
و�إنها ح�سارة وتاريخ، وهذ� هو حال �لفل�سطينيني و�لعرب و�مل�سلمني 
مع �لقد�س وهذ� �أي�سًا حال �لقد�س �لتي كتب عليها �أن تقا�سي �الآالم 

�لعظيمة �ملو�زية ملجدها �لعظيم. 

لقد كانت �لقد�س مركز �لد�ئرة يف حروب �سليبية ��ستمرت قر�بة 
قرنني من �لزمان، وخلَّفت �الأحقاد و�لدماء بني �لغرب و�ل�رسق ما ال 
ميكن عالجه يف قرون طويلة. و�إن �لقد�س �ليوم �لتي ترزح يف �أيدي 
فاأ�سبحت  عادت  قد  �لغربية  �لدول  ومب�ساعدة  �لعاملية،  �ل�سهيونية 
حمور �لد�ئرة يف �رس�ع ال يدري �أحد كم �سيظل قائمًا وكيف �سينتهي؟ 
وماذ� �سيخلف من نتائج؟ �إذ� مل تعد �لقد�س �إىل �أ�سحابها �ل�رسعيني، 
ويعي �أ�سحاب �ل�سمائر �حلية يف �لعامل و�ملتم�سكون بال�رسعية �لدولية 
�أنه ال �سالم بدون �لقد�س، وال ��ستقر�ر يف �ملنطقة بدون �لقد�س، وال بد 

من عودة �حلق �إىل �أ�سحابه )92(. 
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اهلوامش: 
ر�ئف جنم، عروبة �لقد�س عرب �لتاريخ من كتاب: �لقد�س در��سات  1 .
و�آخرون،  خوري  جري�س  �إعد�د:  وم�سيحية،  �إ�سالمية  فل�سطينية 

)بيت حلم، مركز �للقاء، 1996م( �س: 189. 
لكرثة  يقول  �لكعبة، وهناك من  �سمال  يقع  الأنه  �سامًا  �ل�سام  �ُسمي   

�ل�سامات فيه )مبعنى �الأر��سي �خل�سبة(.
 2 .H. Smith: Man and his Gods, Grossol, Universal Library,

 New york. 1950. p58.

و�نظر، �أ. د يون�س عمرو، �لقد�س يف �الإ�سالم، من كتاب: در��سات 
فل�سطينية �إ�سالمية وم�سيحية، �س: 17. 

يون�س عمرو، خليل �لرحمن �لعربية مدينة لها تاريخ، )ر�م �هلل: د�ر  3 .
�لقلم، 1405هـ/ 1985م( �س: 9. 

 4 .W. Gesenius, Hebrew and English Lexicon of the O. T.

و�نظر، �بن منظور، جمال �لدين، ل�سان �لعرب، )بريوت: د�ر �سادر، 
1968( مادة كنع.
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مرجع  تاريخ،  لها  مدينة  �لعربية،  �لرحمن  خليل  عمرو،  يون�س 

�سابق، �س: 7- 16. 
 . �سفر �أ�سعيا 6- 63. 6

ت�ستخدم كلمة �لبو�س من با�س يبو�س يف لغتنا �ملعا�رسة مبعنى  7 .
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ة، ولي�ست من با�س مبعنى خ�سن يف  �لتقبيل، وهي فار�سية معربَّ
�لعربية. �نظر، �لفريوزبادي، �لقامو�س �ملحيط، مادة با�س. 

، و�نظر  �سفر �لق�ساة، 19: 10. 8
  The Encyclopedia of the Bible. Item (Jebusites)

 . �سفر �لتكوين، 11: 31. 9
�الأب لوي�س كو�ستاز، �لقامو�س �ل�رسياين، و�نظر،  10 .

 W. Gesenius, A Hebrew and English Lexicou th O. T Item )سلم�(
، و�لن�سائي يف  رو�ه �الإمام �أحمد يف �مل�سند، 2: 242 رقم: 7086. 11

�ل�سنن، 8: 104، رقم 4985 وقال عنه �الألباين: ح�سن �سحيح. 
�لفريوز �أبادي، �لقامو�س �ملحيط، مادة، )�سلم( .  12 .

�الإ�سكندرية،  جامعة  مطبعة  )�الإ�سكندرية،  �لقد�س  ظاظا،  ح�سن  13 .
1970( �س: 9. 

 . �سفر �لتكوين، 1: 14. 14
 . �مل�سدر نف�سه، 1: 3. 15

 16 .W. Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the O. T, Item )أور�(
�لفريوز �أبادي، �لقامو�س �ملحيط، )�الأو�ر( .  17 .

عارف �لعارف، �ملف�سل يف تاريخ �لقد�س )�لقد�س: مطبعة �لعارف،  18 .
1380ه/ 1971م، �س: 2. 

�بن منظور، ل�سان �لعرب، و�بن فار�س، معجم مقايي�س �للغة )مادة:  19 .
قد�س( . 

 . ح�سن ظاظا، �لقد�س، �س: 8. 20
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�نظر، ��سحق مو�سى �حل�سيني، �أ�سماء بيت �ملقد�س، من كتاب عروبة  21 .
�لفل�سطينية،  �لتحرير  منظمة  �أبحاث  مركز  )بريوت:  �ملقد�س  بيت 

1969(، �س: 28. 
�ملقد�سي، حممد بن �أحمد �لب�ساري، �سم�س �لدين �أبو عبد �هلل، �أح�سن  22 .
�لتقا�سيم يف معرفة �الأقاليم )طبعة ليدن، مطبعة بريل(، 1906، 

�س: 167. 
 . �سفر �لق�ساة: 11: 12- 19. 23

د�ر  )بريوت:  �لقدمي  فل�سطني  تاريخ  خان،  �لدين  ظفر  عن  نقاًل  24 .
�لنفائ�س، 1968م( �س: 92. 

�سيِّد فرج ر��سد، �لقد�س عربية �إ�سالمية )�لقاهرة: د�لر �ملريخ للن�رس،  25 .
1983م( �س: 39- 43. 

 . ظفر �لدين خان، مرجع �سابق، �س: 94. 26
�ملرجع نف�سه، و�ل�سفحة نف�سها.  27 .

 . �ملرجع نف�سه، �س: 23. 28
 . �سفر �لتثنية، 23. 29

 . نقاًل عن ظفر �هلل خان، مرجع �سابق، �س: 28. 30
 31 .The Westminster Historical Atlas to the Bible, London. P. 33.

 . �سفر يو�سع، 15: 63. 32
تعني  �لن�س رمبا  ، وكلمة جبعة يف  �لق�ساة، 19: 10- 12. 33 �سفر 

قرية )جبع( �لقريبة من �لقد�س. 
، و�نظر، �أحمد �ل�سقريي، خر�فات  �سيِّد فرج ر��سد، مرجع �سابق، 117. 34

يهودية )عمان: مطبعة �لد�ستور، 1981م( �س: 22. 
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 . �أحمد �ل�سقريي، خر�فات يهودية، �س: 209. 35
 . �سموئيل �لثاين، 21: 22: 310. 36

 . �سفر عزر� 6: 12- 13. 37
 . �سفر عزر�: 11- 13. 38

�مل�سدر نف�سه، 14: 6- 10. 39
�نظر على �سبيل �ملثال: حممد عزة دروزة، تاريخ بني �إ�رس�ئيل من  40 .
�أ�سفارهم )�لقاهرة: �لد�ر �لقومية، د. ت( 8: 1- 90، عز �لدين فودة، 
ق�سية �لقد�س يف حميط �لعالقات �لدولية )بريوت: مركز �الأبحاث 

�لفل�سطينية( 1969م، �س: 46- 72. 
�نظر تف�سياًل لهذه �لفكرة يف: �سمري جري�س، �لقد�س يف �ملخططات  41 .
�لدر��سات  موؤ�س�سة  )بريوت:  �لتهويد  �الحتالل،  �ل�سهيونية: 

�لفل�سطينية، 1981( �س: 8. 
42 .Aamiry, N. A. Jerusalem, Arab Origion and Hertage. 1987, p: 50

 ) �سلومو دوف غويتاين، �لقد�س يف �لفرتة �لعربية )638- 1099. 43
من كتاب �لقد�س: در��سات يف تاريخ �ملدينة، حترير �آمنون كوهني 

)�لقد�س: ياد يت�سحاق بن ت�سفي، 1990(، �س: 12. 
 . �ملرجع نف�سه، �س: 13. 44

تاريخ  �أبو جعفر حممد بن جرير )ت: 224- 310. 45 هـ(،  �لطربي، 
�أبو �لف�سل �بر�هيم  �لطربي، تاريخ �لر�سل و�مللوك، حتقيق حممد 

)�لقاهرة: د�ر �ملعارف، ط4، 1979( 3: 605. 
 . غويتاين، �س: 12. 46

�لطربي، تاريخ �لطربي، 3: 603- 604. 47
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 - ملزيد من �لتف�سيالت حول فتح �ملقد�س ر�جع، �لطربي 3: 607. 48
)�لقاهرة:  عامر  �ملنعم  عبد  حتقيق  �ل�سام،  فتوح  �الأزدي   ،609
بن  حممد  �لو�قدي،   ،259  -246 �س:   )1970 �لعرب،  موؤ�س�سة 

عمر، فتوح �ل�سام )بريوت: د�ر �جلليل، د. ت( 1: 230- 239. 
 . �لو�قدي، فتوح �ل�سام، 1: 231. 49

�الإ�سالمية،  �ل�سعوب  تاريخ  بروكلمان،  كارل   ، 50 .13 �س:  غويتاين، 
�س: 98. 

�ملرجع نف�سه، و�ل�سفحة نف�سها. و�لعهد �ملق�سود يف �لعبارة هو  51 .
�لعهدة �لعمرية �لتي حظر على �ليهود مبوجبها �ل�سكن يف �ملدينة 
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�ل�سابقة، �نظر، �لطربي، تاريخ �لطربي 3: 609
حممود �إبر�هيم، ف�سائل بيت �ملقد�س يف خمطوطات عربية قدمية  52 .

)�لكويت: معهد �ملخطوطات �لعربية، 1985(، �س: 66- 67. 

 53 .Emanuel Sivan, The Beginnings of the Fadail Alquds,

Literature, p. 265

 . حممود �إبر�هيم، مرجع �سابق، �س: 67. 54
�لكرمي  عبد  بن  بن حممد  �حل�سن علي  �أبو  �لدين  عز  �الأثري،  �بن  55 .
 )1966 �سادر،  د�ر  )بريوت،  �لتاريخ  يف  �لكامل  �جلزري، 

 .42 -13
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جمري �لدين �حلنبلي، �الأن�س �جلليل بتاريخ �لقد�س و�خلليل )�لقد�س:  56 .
مكتبة �ملحت�سب، 1977( 1: 406- 407. 

�لغرر،  �لدرر وجامع  �لدو�د�ري، كنز  �أيبك  �أبو بكر بن عبد �هلل بن  57 .
)�لقاهرة:  �أيوب  بني  �أخبار  يف  �ملطلوب  �لدر  �ل�سابع:  �جلزء 

من�سور�ت �ملعهد �الأملاين، 1972م( 7: 292- 293. 
)�لقاهرة:  �ل�سليبية  للحروب  �إ�رس�ئيلية  رو�ية  قا�سم،  عبده  م  قا�س. 58

د�ر �ملوقف �لعربي، 1983م( �س: 42- 43. 
 . �ملرجع نف�سه، �س: 42. 59
 . �ملرجع نف�سه، �س: 45. 60

�ملرجع نف�سه، و�ل�سفحة نف�سها.  61 .
�لقد�س:  كتاب:  من  �ملماليك،  ع�رس  يف  �لقد�س  دروري،  يو�سف  62 .

در��سات يف تاريخ �ملدينة، مرجع �سابق، �س: 16. 
 . �ملرجع نف�سه، �س: 104- 106. 63

 . �ملرجع نف�سه، �س: 105. 64
 . �ملرجع نف�سه، �س: 113. 65

. و�نظر رّد �أ. د يون�س عمرو على  غويتاين، مرجع �سابق، �س: 12. 66
هذ� �الدعاء يف يون�س عمرو، �لقد�س يف �الإ�سالم، من كتاب در��سات 

فل�سطينية: �إ�سالمية وم�سيحية، مرجع �سابق، �س: 25. 
 . حو� الت�رسو�س يافه، �س: 23. 67

�أورد  وقد   . �ملماليك، �س: 114. 68 �لقد�س يف ع�رس  دروري،  يو�سف 
)دروري( هذه �لرو�ية دون �أن يثري �نتباهه �أن م�سمونها يتناق�س 
�أن تلك  مع عبارة �لر�بي عوباديا �لتي ��ست�سهد بها. و�أغلب �لظن 
�لعبارة، ويف �ل�سياق �لذي قيلت فيه ال تعني �لعمارة و�لبنيان، بل 
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تعني -على �الأرجح- خلو �لقد�س من �لتو�جد �ليهودي وهجرتهم 
�الآيات  يف  جاء  حيث  �لتور�تية،  �ملفاهيم  مع  يت�سق  وهذ�  منها. 
بها  حلَّ  منذ  بلقعًا  �الأر�س  »و�جعل  �الأحبار:  �سفر  من   34  -26
�أعد�وؤكم �لذين ي�سكنونها«، وح�سب هذه �ملفاهيم فاإن فل�سطني ال 

تقبل غري �ليهود. 
�نظر تف�سياًل جلهود �لعرب و�مل�سلمني يف تزويد �لقد�س باملياه:  69 .
�أرطا�س،  يف  �حل�ساري  �مل�سهد  جر�د�ت،  حممد  برغوث،  جمال 
�لرومانية حتى  �لفرتة  من  باملياه  �لقد�س  وتزويد  �سليمان  برك 
�لوقت �حلا�رس، )ر�م �هلل، رو�ق 2002 م، �س: 17(، �إبر�هيم �أبو 
جامعة  جملة  وو�قعها،  و�أهميتها  تاريخها  �ل�سبيل  قناة  رمي�س، 
�لقد�س �ملفتوحة لالأبحاث و�لدر��سات عدد 18، خا�س مبنا�سبة 
كانون  من  �الأول  �لعربية،  للثقافة  عا�سمة  بالقد�س  �الحتفاء 

�لثاين 2010، �س: 41. 
من �أبرز من تولو� هذ� �ملن�سب �ل�سيخ �لكمال بن �أبي �رسيف �لقد�سي،  70 .
�ل�سوفية،  فيه  يقيم  منزل  وهو  فمفردها خانقاه،  �خلانقو�ت  �أما 
�أ.  �حل�سيني،  مو�سى  �إ�سحاق  د.  �نظر  بالتكية،  �لعامة  عند  ويعرف 
د. ح�سن �ل�سلو�دي، فهار�س �الأن�س �جلليل بتاريخ �لقد�س و�خلليل 

)�لقد�س: مركز �الأبحاث �الإ�سالمية، 1988م(، �س: 442. 
�الأبحاث،  جملة  �مل�رسق،  �إىل  عربي  �بن  رحلة  عبا�س،  �إح�سان  71 .

�جلامعة �الأمريكية، بريوت، 1968م، �س: 81. 
معرفة  يف  �لتقا�سيم  �أح�سن  �لبي�ساري،  �أحمد  بن  حممد  �ملقد�سي،  72 .

�الأقاليم، مرجع �سابق، �س: 106. 
 . يو�سف دروري، مرجع �سابق، �س: 113. 73
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 . غويتاين، مرجع �سابق، �س: 12. 74
 . 75 .196 �س:  �آريه،  بن  يهو�سو�ع   ،23 �س:  الت�رسو�س،  حو�  �نظر، 
ويف ر�أيه �أن �لقد�س بقيت لفرتة طويلة تزيد على خم�سة قرون منذ 
نهاية �حلروب �ل�سليبية قليلة �ل�سكان حتى �أنه من �ل�سعب �إطالق 

��سم مدينة عليها �آنذ�ك. 
 . غويتاين، �س: 12. 76

 . مو�سيه معوز، �س: 228. 77
 . يو�سف دروري، �س: 147. 78

مكتبة  )عمان:  الة  �لرحَّ عيون  يف  �لقد�س  عروبة  �لقرعي،  �أحمد  79 .
�ل�رسوق، 2006( �س: 80. 

نا�رس خ�رسو، �سفر نامة، رحلة نا�رس خ�رسو �إىل لبنان وفل�سطني  80 .
وم�رس و�جلزيرة �لعربية يف �لقرن �خلام�س للهجرة، ترجمة يحيى 

�خل�ساب )بريوت، د�ر �لكتاب �جلديد، 1970م(، �س: 56. 
عبد �لعزيز �لدوري، �لقد�س يف �لفرتة �الإ�سالمية �الأوىل من �لقرن  81 .
حترير  �لتاريخ،  يف  �لقد�س  كتاب:  من  ع�رس  �حلادي  �إىل  �ل�سابع 

كامل �لع�سلي )عمان: �جلامعة �الأردنية، 1992م(، �س: 16. 
�لقد�س  يوم  كتاب  من  و�لقد�س،  �مل�سلمون  �خلياط،  �لعزيز  عبد  82 .

)عمان: جلنة يوم �لقد�س، 1993م(، �س: 72- 73. 
�لقد�س  ز�رو�  �لذين  و�ملت�سوفة  و�لزهاد  �لعلماء  �إىل  للتعرف  83 .
مرجع  �لعربي،  �بن  رحلة  عبا�س،  �إح�سان  ير�جع،  فيها،  و�أقامو� 
�الأن�س  مو�نح  �أ�سعد،  م�سطفى  �للقيمي،   .85  -70 �س:  �سابق، 
مركز  مكتبه  ن�سخة يف  منه  �لقد�س، خمطوط  لو�دي  زيارتي  يف 

�الأبحاث، بجامعة �لقد�س رقم 5865. 
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در��سات  �لقد�س  كتاب:  من  �الأق�سى،  �مل�سجد  رقوم  عمرو،  يون�س  84 .
فل�سطينية �إ�سالمية وم�سيحية، �س: 164. 
 . �سلومو غودتاين، مرجع �سابق، �س: 22. 85

 . يهو�سو�ع بن �آريه، 196. 86
 . �ملرجع نف�سه، �س: 197. 87
 . �ملرجع نف�سه، �س: 196. 88

�الختالفات �لي�سرية بني مدينة و�أخرى من �ملدن �الإ�سالمية ال تنفي  89 .
�ل�سفة �الإ�سالمية عن معامل هذه �ملدينة �أو تلك، �أما �الحتجاج باأن 
الأن  له؛  قيمة  فال  مركزها،  يف  ال  �ملدينة  طرف  يف  يقع  �مل�سجد 
ذلك عائد �إىل خا�سية متتاز بها �لقد�س، وهو وجود و�دي جهنم 
مبحاذ�ة �ل�سور �ل�رسقي، مما حال دون تو��سل �لبنيان من �جلهة 
�ل�رسقية، الأن �مل�سلمني �أحجمو� قرونًا طويلة عن �إقامة �أي بنيان 

فيه العتقادهم �أنه من �أودية �لنار. 
 �حلي �ليهودي: �سيده �ل�سلطان �سالح �لدين �الأيوبي باال�سافة �إىل 

ت�سيده حي �ملغاربة.
�إىل  �ملقدم  �لدولية  �للجنة  تقرير  يف  �لقر�ر  هذ�  تفا�سيل  ر�جع  90 .
ع�سبة �الأمم عام 1930م، )بريوت: موؤ�س�سة �لدر��سات �لفل�سطينية، 

1978م( �س: 105- 106. 
م(،  �سابر طعيمة، �لتاريخ �ليهودي �لعام )بريوت: د�ر �جلبل، 1983. 91

�س: 145. 
ح�سن �ل�سلو�دي، �لقد�س �لهوية و�النتماء �لتاريخي، )ر�م �هلل: د�ر  92 .

�ل�سيماء، 2009(. 
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املصادر واملراجع:

أواًل- الكتب العربية:
عربية  خمطوطات  يف  �ملقد�س  بيت  ف�سائل  حممود،  �إبر�هيم،  1 .

قدمية، )�لكويت: معهد �ملخطوطات �لعربية، 1985م(.
�لكرمي  عبد  بن  حممد  بن  علي  �حل�سن  �أبو  عز�لدين  �الأثري،  �بن  2 .

�جلزري، �لكامل يف �لتاريخ، )بريوت: د�ر �سادر، 1966م(.
�سادر،  د�ر  )بريوت:  �لعرب،  ل�سان  �لدين،  جمال  منظور،  �بن  3 .

1968م(.
�الأزدي، فتوح �ل�سام، حتقيق عبد �ملنعم عامر، )�لقاهرة: موؤ�س�سة  4 .

�لعرب، 1970م(.
برغوث، جمال، جر�د�ت حممد، �مل�سهد �حل�ساري يف �أرطا�س، برك  5 .
�سليمان وتزويد �لقد�س باملياه من �لفرتة �لرومانية حتى �لوقت 

�حلا�رس، )ر�م �هلل: رو�ق، 2002م(.
�أمني  نبيه  ترجمة  �الإ�سالمية،  �ل�سعوب  تاريخ  كارل،  بروكلمان،  6 .

فار�س، )بريوت: د�ر �لعلم للماليني، 1968م(.
�الحتالل،  �ل�سهيونية،  �ملخطوطات  يف  �لقد�س  �سمري،  جري�س،  7 .

�لتهويد، )بريوت: موؤ�س�سة �لدر��سات �لفل�سطينية،1981م(.
عروبة  كتاب:  من  �ملقد�س  بيت  �أ�سماء  مو�سى،  �إ�سحاق  �حل�سيني،  8 .
�لفل�سطينية،  �لتحرير  �أبحاث منظمة  بيت �ملقد�س، )بريوت: مركز 

1969م(.
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و�خلليل،  �لقد�س  بتاريخ  �جلليل  �الأن�س  �لدين،  جمري  �حلنبلي،  9 .
)�لقد�س: مكتبة �ملحت�سب، 1977م(.

�لنفائ�س،  د�ر  )بريوت:  �لقدمي،  فل�سطني  تاريخ  �لدين،  ظفر  خان،  10 .
1968م(.

د�ر  )بريوت:  �خل�ساب،  يحيى  ترجمة  نامة،  �سفر  نا�رس،  خ�رسو،  11 .
�لكتاب �جلديد، 1970م(.

�لقد�س،  يوم  كتاب  من  و�لقد�س،  �مل�سلمون  �لعزيز،  عبد  �خلياط،  12 .
)عّمان: جلنة يوم �لقد�س، 1993م(.

)�لقاهرة:  �أ�سفارهم،  من  �إ�رس�ئيل  بني  تاريخ  عزة،  دروزة، حممد  13 .
�لد�ر �لقومية، د.ت(.

�لغرر،  �لدرر وجامع  �أيبك، كنز  �أبو بكر بن عبد�هلل بن  �لدو�د�ري،  14 .
ج7: �لدّر �ملطلوب يف �أخبار بني �أيوب، )�لقاهرة: من�سور�ت �ملعهد 

�الأملاين 1982م(.
�ملريخ  د�ر  )�لقاهرة:  �إ�سالمية،  عربية  �لقد�س  فرج،  �َسيِّد  ر��سد،  15 .

للن�رس، 1983م(.
�لدوري، عبد �لعزيز، �لقد�س يف �لفرتة �الإ�سالمية �الأوىل من �لقرن  16 .
�لتاريخ،  يف  �لقد�س  كتاب:  من  ع�رس  �حلادي  �لقرن  �إىل  �ل�سابع 

حترير كامل �لع�سلي، )عّمان: �جلامعة �الأردنية، 1992م(.
�لقد�س  بتاريخ  �جلليل  �الأن�س  فهار�س  و�آخرون  ح�سن،  �ل�سلو�دي،  17 .

و�خلليل، )�لقد�س: مركز �الأبحاث �الإ�سالمية، 1988م(.
�ل�سلو�دي، ح�سن، �لقد�س: �لهوية و�النتماء �لتاريخي، )ر�م �هلل: د�ر  18 .

�ل�سيماء للن�رس و�لتوزيع، 2009م(.
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�لد�ستور،  مطبعة  )عّمان:  يهودية،  خر�فات  �أحمد،  �ل�سقريي،  19 .
1981م(.

تاريخ  ه(،  224ه-310. 20 )ت  جرير،  بن  حممد  جعفر  �أبو  �لطربي، 
�لطربي، تاريخ �لر�سل و�مللوك، حتقيق حممد �أبو �لف�سل �إبر�هيم: 

)�لقاهرة: د�ر �ملعارف، ط4، 1979م(.
�جليل،  د�ر  )بريوت:  �لعام،  �ليهودي  �لتاريخ  �سابر،  طعيمة،  21 .

1983م(.
�الإ�سكندرية،  جامعة  مطبعة  )�الإ�سكندرية،  �لقد�س،  ح�سن،  ظاظا،  22 .

1970م(. 
مطبعة  )�لقد�س:  �لقد�س،  تاريخ  يف  �ملف�سل  عارف،  �لعارف،  23 .

�ملعارف، 1380ه/1971م(.
. 24 عمرو، يون�س، خليل �لرحمن �لعربية مدينة لها تاريخ، )ر�م �هلل: 

د�ر �لقلم، 1405ه/1985م(.
ه- 25 .638( �لعربية،  �لفرتة  يف  �لقد�س  دوف،  �سلومو  غويتاين، 
حترير  �ملدينة،  تاريخ  يف  در��سات  �لقد�س:  كتاب  من  1099م(، 

�آمنون كوهني، )�لقد�س: ياد يت�سحاق بن ت�سفي، 1990م(.
ه(، )بريوت:  �لفريوز �أبادي، جمد �لدين حممد بن يعقوب، )ت: 817. 26

موؤ�س�سة �لر�سالة للطباعة و�لن�رس، 2005م(.    
فودة، عز �لدين، ق�سية �لقد�س يف حميط �لعالقات �لدولية، )بريوت:  27 .

مركز �الأبحاث �لفل�سطينية، 1969م(.
قا�سم، عبده قا�سم، رو�ية �إ�رس�ئيلية للحروب �ل�سليبية، )�لقاهرة:  28 .

د�ر �ملوقف �لعربي، 1983م(.
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مكتبة  )عّمان:  �لرحالة،  عيون  يف  �لقد�س  عروبة  �أحمد،  �لقرعي:  29 .
�ل�رسوق، 2006م(.

�ملقد�سي، حممد بن �أحمد �لب�ساري، �سم�س �لدين �أبو عبد�هلل، �أح�سن  30 .
�لتقا�سيم يف معرفة �الأقاليم، )طبعة ليدن، 1906م(.

جنم، ر�ئف، عروبة �لقد�س عرب �لتاريخ، من كتاب �لقد�س در��سات  31 .
فل�سطينية �إ�سالمية وم�سيحية، �إعد�د جري�س خوري و�آخرون، )بيت 

حلم: مركز �للقاء، 1966م(.
�لو�قدي، حممد بن عمر، فتوح �ل�سام، )بريوت: د�ر �جلليل، د.ت(. 32 .

ثانيًا- املخطوطات:
�للقيمي، م�سطفى �أ�سعد، مو�نح �الأن�س يف زيارتي لو�دي �لقد�س،  1 .
خمطوط منه ن�سخة يف مكتبة مركز �الأبحاث �الإ�سالمية، موؤ�س�سة 

د�ر �لطفل �لعربي، �لقد�س، رقم 5865.
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