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ب ـســم اهلل الــرحـم ــن الــرحـيــم

مقدمة:
�أقامت �إ�رسائيل عام 1995م احتفاالت �ضخمة مبنا�سبة ما �أ�سمته:
مرور ثالثة �آالف عام على �إعالن داود القد�س عا�صمة لبني �إ�رسائيل،
وقد ا�شتملت االحتفاالت على ندوات وحما�رضات وم�سريات نظمها
اليمني املتطرف يف �شوارع البلدة القدمية ،ومبحاذاة �أ�سوارها .وكان
الهدف من وراء تنظيمها تكري�س الهيمنة الإ�رسائيلية على املدينة.
و�إبراز اخللفية الدينية والتاريخية التي ت�ستند �إليها ال�صهيونية يف
دعم �أطروحاتها لال�ستئثار مبلكيتها ،وال�سيطرة عليها دون الآخرين،
بزعم كونها العا�صمة التاريخية للدولة العربية ،ورمز املعجزات
ال�صهيونية ،ومركز الديانة اليهودية منذ �آالف ال�سنني.
وتعد الفرتة التي حكم بها داود و�سليمان -بالرغم من ق�رصها-
حمور االدعاءات ال�صهيونية حول �أحقية اليهود مبلكية املدينة ،ففي
هذه الفرتة جنح داود يف احتاللها وانتزاعها من �أيدي �أ�صحابها
اليبو�سيني ،ويبدو �أن الدافع الحتاللها مل يكن ديني ًا منذ البداية ،ومل
يكن الأمر يتعلق بقدا�ستها �أو �أهميتها الدينية ،بل كان العتبارات
ا�سرتاتيجية تتعلق مبوقعها احل�صني يف بقعة متو�سطة بني ال�شمال
تفرع لطرق املوا�صالت ،مما
واجلنوب ،وكونها نقطة التقاء وحمور ٍ
جعلها يف نظر داود منطقة مثالية ت�صلح �أن تكون عا�صمة لأ�سباط
بني �إ�رسائيل.
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وقد يظن لأول وهلة -وح�سب ما يروج له يف دوائر الفكر
ال�صهيوين وم�ؤ�س�ساته الدينية وال�سيا�سية� -أن قدا�سة املدينة تتعلق
ح�رصاً بقدوم داود واحتالله لها ،وهذا مناف للحقائق التاريخية ،لأن
القد�س �شيدت قبل جميء داود بقرون كي تكون ،منذ بداية ن�ش�أتها
على �أيدي اليبو�سيني الكنعانيني الذين عبدوا اهلل العلي منها على
ديانة نوح عليه ال�سالم ،رمزاً للقدا�سة والإميان ،وتغدو بعد ذلك موئ ًال
تتعلق به قلوب النا�س جميع ًا من املتدينني بالأديان كافة ،حيث
توا�صلت قدا�ستها بارتباطها بقوافل الأنبياء والر�سل جميعاً ،عليهم
�أف�ضل ال�سالم ،باعتبارها مدينة اهلل التي يجلّها امل�ؤمنون كافة على
�رشيعة الأنبياء والر�سل الذين ا�صطفاهم ربهم ،فحملوا ر�سالتهم،
وبلغوا �أماناتهم على خري وجه.
ومن هنا ال يحق لأحد من اخللق االدعاء مبلكيتها �أو ن�سبتها
ل�شخ�صية دينية �أو تاريخية مهما بلغت مكانتها .و�إن كان اليهود
قد ا�ستغلوا وجود داود فيها وقت ًا ي�سرياً من الزمن �أ�سو�أ ا�ستغالل ،بل
حتدوا م�شاعر النا�س يف ادعاء ن�سبتها �إليه ،ذلك النبي امللك الذي
ذكرها كغريه من الأنبياء جميعاً ،و�إن اختلف ذكره لها عن ه�ؤالء
الأنبياء مبعان من احل�رسة والأ�سى� ،صارخ ًا معاهداً �أنه لن ين�ساها،
فقد كان ذلك يف وقت حمنة قبل ثورة ابنه �أب�شالوم عليه وبعدها ،حني
ا�ضطر �إىل مغادرة املدينة هارب ًا من وجه ذلك الولد العاق .وال جنانب
ال�صواب �إن قلنا� :إنه يف بكائه وذكره للمدينة كان يبكي ملك ًا �ضاع
منه ،هذا �إىل جانب رغبته يف االنتقام من هذا الولد املارق املتمرد
لي�س على الدين فح�سب ،بل على الوالد النبي امللك ،وهذا مما ال يجوز،
ال يف �رشع الأديان ،وال يف �رشع الإن�سان.
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وعلى الرغم من ال�سياق الديني التعبدي الذي قيلت فيه هذه
االبتهاالت ،فقد كان ا�ستغاللها يف ترويج االدعاء مبلكية املدينة
ا�ستغال ًال وا�سع النطاق ،مما �أدى �إىل الت�أثري -ولو بقدر ي�سري -على
الر�أي العام العاملي ،و�إيهامه ب�أن اليهود –فقط– دون �سائر الطوائف
هم �أ�صحاب احلق التاريخي يف املدينة ،ومن يحاول التوقف والتفكري
يف هذه امل�س�ألة �أو تلك� ،أو يحاول التفوه بكلمة �أو ر�أي ،ف�أول ما يواجه
بال�رصاخ وال�ضجيج على �أنه عدو لل�سامية ،هذه الكلمة التي ا�ستلَّها
اليهود من قلب الن�صو�ص املقد�سة ،وا�ستغلوها هي الأخرى ا�ستغال ًال
عن�رصياً .هذا اال�صطالح (ال�سامية) كان ينبغي �أال يتعدى مفهوم ًا
علمي ًا ي�س َّهل على الدار�سني البحث يف تاريخ املجموعة الب�رشية التي
�سكنت ما يعرف ببالد ال�ساميني يف التاريخ القدمي ،وبتق ّدم البحوث
الأثرية واحلفرية ،ودرا�سات علم ال�سالالت الب�رشية ،تبني �أن م�صطلح
(ال�سامية) ال يتم�شى مطلق ًا مع البعد ال�ساليل لهذه اجلماعات التي �أطلق
عليها ،ا�ستناداً للن�ص الوارد يف الإ�صحاح العا�رش من �سفر التكوين،
وكل ما �صح لدى الباحثني هو �أن ينظر �إىل هذا اال�صطالح على �أن
له داللة على جمموعة اللهجات واللغات التي ذاعت على �أل�سنة تلك
ال�شعوب التي عرفت بال�ساميني.
و�إذا كان جل ال�شعب اليهودي قد ا�ستغل الأبعاد التاريخية والدينية
�أ�سو�أ ا�ستغالل للت�أثري على الر�أي العام العاملي ل�صالح دعواته ،وبالذات
فيما يتعلق مبدينة القد�س ،فلرنجع �إذن �إىل هذا التاريخ ولن�ستمع �إليه
يقول كلمته يف تاريخ هذه املدينة ،بيت املقد�س ،مدينة اهلل.
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املبحث األول:
أمساء املدينة ونشأتها
�إن ا�ستخدام املنهج العلمي يف درا�سة تاريخ املدن ي�ستوجب
على الباحث وامل�ؤرخ �أن يبحث عن �شهادة ميالد مدينته التي
يكتب تاريخها ،ف�إذا ا�ستطاع �أن يقدم تلك الوثيقة ،ف�إن ب�إمكانه �أن
يخو�ض الحق ًا يف جمريات طفولتها و�شبابها ،و�سائر عهودها الزاهرة
و�أحداثها الكربى ( ،)1ومعاملها التاريخية الرئي�سة مت�سلح ًا باملنهج
العلمي الر�صني الذي ي�سعفه يف تقدمي احلقائق ،وجالء الغام�ض منها
دون بهرجة �أو تزييف.
ومن هذا املنطلق نقول �إن مدينة القد�س هي عا�صمة فل�سطني
منذ القدم بحكم موقعها يف قلب هذه القطعة من بالد ال�شام وهي من
�أقدم مدن فل�سطني ،بل من �أقدم مدن الأر�ض كافة� ،إذ يرجع تاريخها
�إىل حوايل  2600ق .م ،حيث �أن�ش�أها العرب اليبو�سيون ،و�أطلقوا عليها
�أ�سمهم ورمبا �أن�ش�أوها على �أنقا�ض بلدة كنعانية قدمية عرفت با�سم
(بيت نينورتا  ،)2( )Beth Ninurtaوقد يكون ذلك املوقع قريب ًا
منها كما يت�ضح الحقاً .واحلديث عن ن�ش�أة القد�س وم�سمياتها يقت�ضي
احلديث �أو ًال عن طبيعة البالد التي تقوم عليها ،وحقيقة �أ�سمائها بقدر
ي�سري يف حدود تخدم هذا البحث.
ت�شكل فل�سطني اجلزء اجلنوبي الغربي املنخف�ض من بالد ال�شام،
وميكن حتديدها فقط من ناحيتي ال�رشق والغرب� ،إذ يحدها غرب ًا
البحر الأبي�ض املتو�سط ،ويحدها �رشق ًا وادي الأردن� .أما من الناحية
اجلنوبية فتنتهي حدودها بات�صال منحرف بني الزاوية اجلنوبية
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ال�رشقية للبحر املتو�سط وخليج العقبة� .أما احلدود ال�شمالية فلي�س
من ال�سهل حتديدها لأن هذه البالد ،بالإ�ضافة �إىل لبنان ،كانت -يف
الأ�صل -بالداً واحدة ،تعرف ببالد كنعان ،ثم ق�سمت ف�سمي لبنان
بهذا اال�سم من املادة الكنعانية (ل ب ن) التي تدل على البيا�ض ملا
يعتلي جباله من الثلوج ،يف حني �سميت فل�سطني ب�أر�ض كنعان ،من
املادة ال�سامية التي ما زالت يف اللغة العربية (ك ن ع) ،والتي تدل
على االنخفا�ض .وقد ا�شتق اال�سم الكنعاين من هذه املادة ،كعلم على
هذه البالد� ،أي الأر�ض املنخف�ضة (. )3
وهذا اال�سم (كنعان) هو نف�سه الذي ن�سب �إليه الكنعانيون �سكان
البالد الأ�صليون .وهذا خالف ًا ملا علل له الباحثون من �أن هذا اال�سم
ل�شخ�صية من �ساللة نوح ،مل يذكر يف قائمة الأن�ساب الواردة يف �سفر
التكوين يف العهد القدمي �ضمن �ساللة ابنه �سام بل �ضمن �ساللة حام.
ويف معر�ض الرد على هذا االعتقاد نقول �إن اال�سم الكنعاين ما
كان ا�سم ًا ل�شخ�صية من �ساللة �أبناء نوح ،ومل يكن ابن ًا ال ل�سام وال
حلام ،بل هو ا�سم الأر�ض التي �سكنها ه�ؤالء الكنعانيون يوم هاجروا
مع �إخوانهم من �أر�ض اجلزيرة �ضمن الهجرات ال�سامية فانت�سبوا �إليها،
هذه الأر�ض التي عرفت بهذا اال�سم النخفا�ضها ،بالنظر لأنحاء بالد
ال�شام الأخرى املرتفعة عنها ،كما �سبقت �إ�شارتنا حول داللة مادة
هذا اال�سم (كنع) التي توجد يف اللغات ال�سامية ،فهي يف الكنعانية
كانع) مبعنى :توا�ضع وذلة وخ�ضوع ،وال يخفى ما
والعربية (
لهذه الداللة من ارتباط باالنخفا�ض� ،أما يف الآرامية فيه ( كنع)
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بالداللة نف�سها ،ولكنها يف اللغة العربية تدل على االنخفا�ض ب�رصاحة
وو�ضوح فيقال� :أر�ض كانعة مبعنى �أر�ض منخف�ضة (. )4
ومع جالء هذه احلقيقة ف�إن املرء ال ي�سعه �إال �أن ينظر بعني الريبة
وال�شك يف ح�سن نوايا كاتب �شجرة الأن�ساب ال�سامية ،كما وردت يف
الرواية التوراتية ،يف �أنه ا�ستبعد ن�سبة الكنعانيني ل�سام ،وجعلها حلام
حلاجة يف نف�س يعقوب ،هدفها نزع الأ�صالة عن هذا ال�شعب ،وانت�سابه
لبني ع�صبته من ال�ساميني الأوائل الذين هاجروا مع غريهم من �أر�ض
اجلزيرة العربية ،بل هل فاته �أن لغة الكنعانيني لغة �سامية ،ولي�ست
حامية ،بل �إن اللغة العربية نف�سها ترجع �إىل هذه اللغة كلهجة انبثقت
عنها؟! (. )5
وتفرعت عن الكنعانيني بطون خمتلفة كالفينيقيني والأموريني
واليبو�سيني ،وكل منهم �سكن بقعة خا�صة به يف ناحية من �أنحاء
البالد ،وكان حظ اليبو�سيني �أن �سكنوا منطقة القد�س ،وبنوا مدينتهم
فيها حوايل  2600ق .م ،و�سموها با�سمهم ،فعرفت باال�سم يبو�س� ،أو
مدينة اليبو�سيني التي تردد ذكرها كثرياً يف امل�صادر القدمية ،وال�سيما
يف العهد القدمي �ضمن جمموعة من املدن الكنعانية التي �شكلت كل
واحدة منها مملكة م�ستقلة عن الأخرى ،يربطها نظام حتالف موحد
على منط املمالك الكنعانية يف تلك الأيام.
وبالنظر �إىل �أهمية مدينة القد�س وقدا�ستها ،فقد دار خالف حول
ن�ش�أتها ،ومن �أن�ش�أها �أول مرة ،رغم ثبات الر�أي القائل ب�أن بناتها
الأوائل هم اليبو�سيون ،ولعل من �أهم الآراء املخالفة ،والذي نراه جديراً
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باملناق�شة ،ذلك الر�أي القائل ب�أن �أول من بناها و�سكنها و�سماها هو
�سام بن نوح ،و�إنها ترجع يف ن�ش�أتها �إىل �سيدنا نوح عليه ال�سالم،
وهذا ما جاء على �أل�سنة �أحبار اليهود ،وهذا االدعاء ال يقوم عليه �أي
دليل علمي �إال التكهن ،ذلك لأن املدينة ذُكرت لأول مرة يف التوراة
حني جاء �إليها �إبراهيم عليه ال�سالم حوايل عام  1900ق .م .وذكرت
با�سمها اليبو�سي (�شامل) الذي �أطلق عليها بالنظر الرتباطها بعبادة
�إله ال�سالم الكنعاين (�شامل) ،الذي �ستت�ضح دالالته اللغوية وخلفيته
الدينية يف عر�ضنا وحتليلنا لأ�سماء القد�س ،بادئني با�سمها الأول
يبو�س.

يبوس:
�إن اال�سم يبو�س الذي مل حتدثنا امل�صادر عن �سبب �إطالقه على
ه�ؤالء اليبو�سيني ،هو من املادة الكنعانية (ب و �س) مبعنى اخل�شونة
والق�سوة ،وتوجد هذه املادة يف عربية العـهد القدمي ،مبعنى الوطء
) �شعوب ًا بغ�ضبي ،و�أ�سكرتهم
باالقدام وال�سفل« :فد�ست (
()6
بغيظي ،و�أجريت على الأر�ض ع�صريهم»  .و قد و ر د ت يف
يبو�سا) مبعنى �صغري ،ح�سب القامو�س ال�رسياين
ا ل�رس يا نية (
للأب لوي�س كو�ستاز .و�أما يف اللغة العربية ،فقد وردت مادة (ب و �س)،
ومنها با�س مبعنى خ�شن (. )7
ويبدو �أن اال�سم يبو�س من هذه املادة قد عرف به ه�ؤالء النا�س
خل�شونتهم وقوة ب�أ�سهم؛ �إذ تفيدنا امل�صادر �أن مدينة القد�س ا�ستطاعت
�أن ت�صمد يف وجه الغزاة ،لي�س حل�صانتها فح�سب ،بل ل�شجاعة �أهلها
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اليبو�سيني وقوة ب�أ�سهم ،و�سيمر بنا ذلك فيما بعد ،لقد ثبت �أن مدينة
القد�س �أور�شليم هي نف�سها مدينة يبو�س ،وذلك ملا ورد يف العهد
القدمي« : :فلم يرد الرجل �أن يبيت ،بل قام وذهب وجاء �إىل مقابل
يبو�س هي �أور�شليم ،ومعه حماران م�شدودان و�رسيته معه» ( . )8ولرن
الآن متى وكيف ومن �أطلق هذا اال�سم (�أور�شليم) على املدينة؟ .

أورشليم:
وا�ضح مما �سبق �أن اال�سم يبو�س كعلم على هذه املدينة ،كان
ا�سم ًا عام ًا لها ولأهلها اليبو�سيني ،و�أن اال�سم �أور�شليم قد �أطلق عليها
يف فرتة متقدمة من تاريخ ن�ش�أتها يف عهدهم ،بل �إنهم هم الذين
�أطلقوا عليها هذا اال�سم ،ولي�س هناك �أحد �سواهم �أطلقه عليها.
�إن اال�سم �أور�شليم -ولدى حتليله حتلي ًال لغوياً -مركب من
مقطعني (�أور) و (�شاليم) ،وهذا اال�سم املركب جاء مت�أخراً ،فقد �سبقته
مرحلة متقدمة حني عرفت املدينة با�سم �شاليم فقط مبعنى ال�سالم،
ويبدو ذلك من خالل ذكرها يف العهد القدمي لأول مرة بهذا اال�سم ،حني
جاء �إليها �إبراهيم عليه ال�سالم ( )9حوال ( )1900قبل امليالد.
واال�سم �شاليم م�شتق من املادة ال�سامية العامة (�س ل م) ،مع
مراعاة وجود ال�سني املهمو�سة يف لغة ،وبال�شني يف لغة �أخرى ،بل
�إن ا�سم املدينة ورد �أحيان ًا بال�سني و�أحيان ًا بال�شني .واملادة تدل
يف الأ�صل على معنى التمام والكمال ،وتوجد بهذا املعنى يف اللغة
الكنعانية ب�سائر لهجاتها الفينيقية واحليثية والعربية على حد
�شامل) مبعنى بقي �سامل ًا مكتم ًال مل مي�س ب�سوء
�سواء ،فهي (
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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�أو نق�صان .ولقد ا�شتقت من هذه املادة ا�شتقاقات خمتلفة نراها حية يف
�شالوم)
اللغة العربية اليوم بدالالت جمردة خمتلفة ،نذكر منها (
�شلم) هدية �أو تقدمة
مبعنى �سالمة ومتام واكتمال .ومنها (
�شاالم) مبعنى الدخول يف حلف
للمودة وال�صحبة .ومنها (
لل�سالم وال�صداقة .وا�شتقاقات من الأ�سماء الكثرية جداً يطول بنا
احلديث لو تتبعناها جميعاً ،مما يدل على �أ�صالة هذه املادة يف اللغة
الكنعانية.
وتوجد املادة يف اللغة الآ�شورية (�سالمو  )Salamoبداللتها
الرئي�سة نف�سها يف الكنعانية من معاين التمام والكمال وال�سالمة.
�شليم)
كما توجد يف اللغة الآرامية مبختلف لهجاتها (
بالداللة نف�سها �أي�ضاً ،ال�سالمة والتمام ،ومنها ا�شتقاقات كثرية
ما زالت موجودة يف اللغة ال�رسيانية �إىل يومنا هذا ،ونذكر
�شلموتا) مبعنى كمال واحتاد( .
منها (
�شلما)
�شلمتا)( ،
�شلوماتا) مبعنى اتفاق .و (
�شالما) مبعنى �أمن وطم�أنينة.
مبعنى �سامل و�صحيح .و (
وكذلك يف اللغة العربية ال�سبئية (�سلم) مبعنى �سالم و�سلم و�أمن.
�ساملو)
ومن خاللها توجد يف اللغة احلب�شية ( ) (
مبعنى �أمن و�سالم (. )10
�أما عن هذه املادة يف اللغة العربية ،ف�إنها تع ُّد من �أو�سع املواد
انت�شاراً من حيث اال�شتقاقات والدالالت ،فاملادة (�سلم) تدل على احلفظ
وال�صون من كل ف�ساد ونق�ص ،وابتعاد عن الأذى للإن�سان وغريه،
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ومن هنا جاء قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :امل�سلم من �سلم النا�س من
ل�سانه ويده» ( . )11ومن هذه املادة جاء ا�سم الإ�سالم مبعنى الإنقاذ
والت�سليم .وال�سالم مبعنى الأمن واالطمئنان (. )12
وا�ضح مما �سبق �أن اال�سم �شاليم ا�سم �سامي �أ�صيل ،يدل على
الكمال والتمام والأمن يف جميع اللغات ال�سامية� .أما عن وجوده علم ًا
خا�ص ًا عند الكنعانيني� ،سكان بالدنا فل�سطني ،فقد كان �سابق ًا على
�إطالقه على املدينة� ،إذ كان ا�سم ًا للإله (�شامل)� ،إله ال�سالم والأمن عن
الكنعانيني.
وعليه فقد تكون املدينة قد عرفت با�سم هذا الإله �أي مدينة
(�شامل) ،هذا اال�سم الذي ذكرت به يف �أ�سفار العهد القدمي ملرات بلغت
�ستمائة و�ست ًا وخم�سني ( . )13وذلك لقاء �إله الرعب الكنعاين �إله النار
(مولك) الذي كانت تقدم له �أ�ضحيات من الأطفال ،ويعبد قريب ًا من
املدينة يف الوادي املعروف بوادي جهنم.
�أما عن املقطع (�أور) املقطع الأول من ا�سم املدينة (�أور�شليم)،
والذي اختلف الباحثون يف �أ�صله ومعناه .فيبدو �أنه اقحم على ا�سم
املدينة يف وقت مت�أخر بعد �أن عرفت باال�سم (�شامل) متفرداً ،ولعل
ذكرها يف ن�صو�ص العهد القدمي باال�سم املركب فقط �ست مرات ،ي�صلح
دلي ًال على ما قلنا ،بل ميكننا القول �إن اال�سم �شامل متفرداً ،كان غالب ًا
على اال�سم املركب.
�إن الداللة الأوىل ملادة (�أور) يف ال�ساميات عامة تدل على النور
واللهب .فهي يف اللغة الآ�شورية (اورو  )Uruمبعنى �ضوء ونور .وكذلك
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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يف اللغة الكنعانية وما تفرع عنها من اللغات ومنها اللغة العربية
�أور) مبعنى نور و�ضياء ،وقد وردت منها ا�شتقاقات
اليوم (
كثرية بالداللة نف�سها ا�ستعملت يف العهد القدمي للداللة على النورين
ال�شم�س والقمر:

واملعنى بالعربية «وقال اهلل لتكن �أنوار يف جلد
ال�سماء )14( ...بل ا�ستعملت يف العهد القدمي لتدل على مطلق النور
واملعنى بالعربية« :وقال
وال�ضياء
اهلل ليكن نور. )15( ....
(

وتوجد املادة �أي�ض ًا يف اللغة الآرامية بالداللة نف�سها
�أور) (. )16

�أما يف اللغة العربية فاملادة موجودة (�أور) بداللة عامة عن النور
وحر النار وال�شم�س
واللهب ،ومنها (الأوار) ب�ضم الهمزة ،مبعنى اللهب ّ
والدخان والعط�ش وحر ريح اجلنوب (. )17
لعلنا بعد هذا البحث يف �أ�صل البنية الداللية لكلمة (�أور) يف
اللغات ال�سامية ،ن�ستطيع القول ب�أنها تدل على النور وال�ضياء ب�شكل
عام ،وعليه يكون يف ر�أينا دخولها على اال�سم (�شامل) منا�سب ًا لي�صبح
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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(�أور�شليم) مبعنى نور ال�سالم ،وهذا املعنى هو الأقرب �إىل مكانة هذه
املدينة التي بد�أت تاريخها بالنور القد�سي كمدينة اخت�صت ب�ش�ؤون
العبادة والألوهية منذ ن�ش�أت على �أيدي اليبو�سيني و�إىل �أيامنا هذه،
بل حتى يرث اهلل الأر�ض ومن عليها.
تبقى بعد ذلك مالحظة ن�شري �إليها على عجل ،حول الياء قبل
امليم الأخري يف لفظها يف العربية (يرو�شاالمي) ،فنقول� :إن و�ضع
الياء قد ثبت �أنه لي�س من بنية اال�سم الأوىل ،كما نطق به �أهل املدينة
وبناتها اليبو�سيون �أول مرة ،و�إمنا �أقحمت بفعل اخللل يف النطق� ،أو
ملقت�ضيات الرتتيل الديني فيما يعرف ب�أ�صوات النربات يف قراءة
اليهود ،والدليل على ذلك �أن اال�سم كتب بدونها يف �أ�سفار العهد القدمي
غري مرة ،كما �أملحنا �سابقاً.
�إن �أقدم اخلطوط والنقو�ش التي ذكرت مدينة القد�س ،توجد يف
املتحف الفرعوين يف القاهرة� ،ضمن جمموعة لوحات من الآجر
مكتوبة باللغة البابلية الآ�شورية –لغة العراق القدمي ،-ومعها �رشوح
باللغة الكنعانية –لغة فل�سطني القدمية– وتعرف هذه اللوحات
بلوحات تل العمارنة ن�سبة �إىل التل الذي يعرف بهذا اال�سم ،والذي
ك�شف عن هذه اللوحات يف خرائبه ،وقد ذكرت القد�س يف هذه الوثائق
با�سم �أور�سامل.
و�إذا كان اال�سم �أور�سامل قد ذكر لأول مرة يف لوحات تل
العمارنة امل�سمارية يف �إ�شارة �إىل �أنها كانت تابعة حلكم م�رص
الفرعونية يف فرتة تقرب من منت�صف الألف الثاين قبل امليالد،
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ف�إن هذا التاريخ ال ميكن �أن يع َّد تاريخ ًا لبناء املدينة ،وال بد �أن
تكون قد بنيت يف وقت �سبق هذا التاريخ مبا ال يقل عن الألف
عام ،ملا نعرفه من ازدهار ح�ضارة الكنعانيني جنب ًا �إىل جنب
مع ح�ضارة الآ�شوريني واحليثيني والفنيقيني ،وخا�صة يف �أعمال
البناء يف الفرتة ما بني  2000 -2600قبل امليالد ( . )18وهذا
التاريخ ي�صلح �أن يكون تاريخ ًا لبناء املدينة �أول مرة ،مع عدم
�إغفال �إمكانية التواجد الكنعاين يف بالدنا ،بل التواجد اليبو�سي
يف مو�ضع املدينة قبل هذا التاريخ بنمط معني من احلياة ،التي
رمبا اقت�رصت على الرعي والزراعة وال�سكنى يف الكهوف.
ويرد ا�سم املدينة �أي�ض ًا بنمطه الآ�شوري (�أورو�سليمو) يف نقو�ش
الإمرباطور الآ�شوري �سنحاريب الذي يرجع تاريخ حكمه �إىل الفرتة
حول عام  700قبل امليالد وجند ا�سمها كذلك يف نقو�ش يونانية
ترجع �إىل عهد اال�سكندر الأكرب حوايل عام  330قبل امليالد بلفظ
(هريو�سليما) �أو (�سوليما)  .ثم من خالل الكتاب املقد�س دخل هذا
اال�سم (�أور�شليم) �إىل جميع لغات العامل� ،أما عن اال�سم بيت املقد�س �أو
القد�س فيبدو �أنه واكب اال�سم �أور�شليم منذ زمن بعيد و�إليك ذكره.

القدس:
قبل احلديث عن هذا اال�سم كيف ومتى �أطلق على هذه املدينة؟ نرى
�أن من املفيد التطرق �إىل �أ�صله وداللته يف اللغات ال�سامية على وجه
العموم .فاال�سم م�شتق من املادة ال�سامية العامة (ق د �س) ،وداللتها
احل�سية الأوىل التنزيه والتطهري ،ولقد وردت ا�شتقاقات عربية من هذه
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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املادة تدل على معنى ال�ضخامة والعظمة �إىل جانب التطهري ( . )19هذا
عن وجود املادة يف اللغة العربية .وقد وردت كذلك يف اللغة الكنعانية
قد�ش) بال�شني مبعنى
ب�سائر لهجاتها ،فهي يف الفينيقية (
مقد�س ،وكذلك يف اللغة العربية متام ًا كالفينيقية ،وكذلك توجد يف
اللغة الآ�شورية (قدا�سو  )Kadasuمبعنى تطهر ،وتوجد يف اللغة
قد�ش) .
قدا�شا) وتوجد يف ال�رسيانية (
الآرامية (
مبعنى قد�س ،ومن خالل اللغة العربية توجد املادة يف اللغة احلب�شية.
ويبدو �أن هذا اال�سم (القد�س) ،قد عرفت به املدينة يف فرتة
متقدمة من تاريخها ك�صفة ملكانتها �إىل جانب ا�سميها ال�سابقني،
يبو�س و�أور�شليم ،وذلك ملا هو معروف من �أن املدينة كانت مكان ًا
لعبادة �آلهة قدمية للكنعانيني ،مثل �إله ال�سالم �شامل ،و�إله النار
مولك ،وكانوا يقد�سونها على �أنها مكان للتطهر من الذنوب ،فامل�ؤرخ
اليوناين هريدوت�س الذي عا�ش يف الفرتة ما بني عامي  484و 425
قبل امليالد ،ذكر املدينة با�سم (قديت�س) ومل يذكرها با�سم �أور�شليم،
هذا اال�سم الذي كان رمبا يكون هريدوت�س قد ت�أثر فيه بنطقه يف اللغة
قدي�شتا) ،وهذا ما �أكده امل�ست�رشق اليهودي
الآرامية (
الفرن�سي �سالومون مونك يف كتابه فل�سطني ( . )20على �أن ذكر املدينة
بهذا اال�سم قد ورد يف �أ�سفار العهد القدمي يف موا�ضع خمتلفة ،فقد
ذكرت مبدينة القد�س مرتني الأوىل وردت مقرتنة با�سمها �أور�شليم
وذلك يف �سفر نحميا« :)11 :1( :و�سكن ر�ؤ�ساء ال�شعب يف �أور�شليم
و�ألقى �سائر ال�شعب قرعا لي�أتوا بواحد من ع�رشة لل�سكنى يف �أور�شليم
مدينة القد�س والت�سعة الأق�سام يف املدن» ،واملرة الثانية يف �سفر
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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�أ�شعيا (« )48 :2ف�إنهم ي�سمون من مدينة القد�س ،وي�سندون على �إله
�إ�رسائيل رب اجلنود ا�سمه».
ولعل هذه الن�صو�ص تدل ب�شكل قاطع ب�أن اال�سم (القد�س) ،قد
واكب مواكبة م�ستمرة اال�سم �أور�شليم على مر الع�صور والأيام ،و�أنه مل
ي�أت عر�ضاً� ،أو بفعل كاتب هذه الن�صو�ص وح�سن قريحته الأدبية ،بل
بفعل تاريخ طويل من الإميان القد�سي الذي اكتنف ذكر هذه املدينة
منذ ن�ش�أتها يف التاريخ ،تلك القد�سية التي �أدت �إىل عدم التوقف عند
ت�سميتها مبدينة القد�س ،بل جتاوزت �إىل �إ�سنادها مدينة هلل جل �شانه،
وما دامت ارتفعت �إىل هذا احلد ،فال يجوز الرجوع بها وبقد�سيتها �إىل
الوراء ،فت�سند لأنا�س من خلق اهلل ،ك�أن يقال ب�أنها مدينة داود.
لقد ثبت مما �سبق مواكبة ال�صفة القد�س للمو�صوف �أور�شليم،
تلك املواكبة التي ا�ستمرت يف تاريخ طويل� ،إىل �أن تغلبت ال�صفة على
املو�صوف ،فتوقف ذلك املو�صوف ،وتقدمت ال�صفة لت�صبح علم ًا مطلق ًا
على املدينة ،ف�صارت مدينة القد�س ومدينة بيت املقد�س هي املعروفة
على �أل�سنة املتدينني بالأديان جميعا ،ولقد توطد هذا اال�سم القد�س
وبيت املقد�س يف اال�ستعمال على �أل�سنة العرب م�سيحيني وم�سلمني
على حد �سواء ،واملطلع يف �سائر كتب الرتاث ال يقف على ذكر لهذه
املدينة �إال بهذا اال�سم الذي يعرب يف مدلوله اللغوي ،كما عرب غريه
من الأ�سماء التي �أطلقها عليها بناتها الأوائل من العرب الكنعانيني
واليبو�سيني عن واقع املدينة وطبيعتها التي اقرتنت على الدوام
بالطهر والقدا�سة والتنزه عن العيوب والنقائ�ص ،وبلد هذه خ�صائ�صه
ال ب َّد �أن يكون مت�ألق ًا جمي ًال تهوي �إليه �أفئدة امل�ؤمنني ،وتطاله يف
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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الوقت نف�سه �أيدي الطامعني العابثني الذي د�أبوا -وما زالوا -على �سلب
�رس جمالها ،وت�شويه �سفر خلودها ،وطم�س هوية �أ�صحابها،
القد�س َّ
بل �إنكارها وحماولة ال�سطو على منجزاتها احل�ضارية عرب ع�صور
التاريخ الذي ت�أبى القد�س روايته لأنها هي الراوية له ،وال�شاهدة على
�أحداثه من خالل �شخ�صيتها العربية الفل�سطينية وهويتها احل�ضارية
املتميزة ،وانتمائها التاريخي الأ�صيل الذي �سنعر�ض ملحات موجزة
من �صفحاته فيما ي�أتي:

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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املبحث الثاني:
القدسُ :
اهل َّ
وية واالنتما ُء التارخيي
لي�س يف العامل قاطبة مدينة تثري اخلواطر ،وت�شحذ خيال
امل�ؤمنني ،وتعرب بها من احللم �إىل الواقع و�أخرى من الواقع �إىل احللم
يف جدلية م�ستمرة ومفعمة بالرموز والإ�شارات واحل�ضور التاريخي،
وال�شخ�صية املتميزة واملتمردة يف �آن مثل القد�س ال�رشيف ،بل ندر
�أن جند يف العامل كله مدينة حتاكيها «يف ما اجتمع فيها من �آثار
مقد�سة منذ �أربعة �آالف �سنة �إىل اليوم ،وال يف ما تثريه يف �أعماق
النف�س من م�شاعر الإجالل والتقدي�س ،وال يف ما تبعثه يف القلب من
�أن�س وبهجة»(.)21
لقد �أجمل ابن القد�س ال�رشيف العالمة اجلغرايف �شم�س الدين
�أبو عبداهلل حممد بن �أحمد الب�شاري املقد�سي املولود فيها مزايا هذه
املدينة يف كتابه�( :أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم) يف القرن
الرابع الهجري �أمام جمع من العلماء يف مدينة الب�رصة ،فقال« :قلت:
�أما قويل �أجمل مدينة ،فلأنها جمعت الدنيا والآخرة .فمن كان من
�أبناء الدنيا و�أراد الآخرة وجد �سوقها .و�إن كان من �أبناء الآخرة
فدعته نف�سه �إىل نعمة الدنيا وجدها .ومنها املح�رش و�إليها املن�رش.
و�إمنا ف�ضلت مكة واملدينة بالكعبة والنبي ،ويوم القيامة يزفان �إليها،
فتحوي الف�ضل كله .و�أما الكرب فاخلالئق كلهم يح�رشون �إليها .ف�أي
�أر�ض �أو�سع منها؟ فا�ستح�سنوا ذلك و�أقروا به» (. )22
وهذه العبارات على �إيجازها تخت�رص تاريخ ًا ممتداً طوله �أكرث
من �أربعة الآف �سنة� ،شهدت املدينة خاللها �أمم ًا وح�ضارات ،وتعاقبت
عليها �أفواج من الغزاة والطامعني ،ابتداء من الغزوة الإ�رسائيلية القدمية
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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وانتهاء «بالغزوة ال�صهيونية املعا�رصة التي حاولت ب�شتى الأ�ساليب
والطرق �أن تختزل �آالف ال�سنوات وتقفز فوق القرون ،وتطوي �سجل
املدينة احل�ضاري �صفحة تلو الأخرى لت�صل ما�ضي ًا م�شوه ًا مبتوراً
بحا�رض قائم على القهر واالغت�صاب ،وهدفها الأ�سا�سي من وراء ذلك
تغييب هوية الإن�سان الفل�سطيني التي ت�شكلت عرب مراحل التاريخ
املتعددة .و�إ�سقاط املراحل التاريخية التي ت�صل ما�ضيه بحا�رضه.
وطم�س ذاكرته اجلماعية التي تربطه بوطنه وت�شده �إليه.
�إن تاريخ احلركة ال�صهيونية املعا�رصة يبد�أ بالتوراة وينتهي
جمدت تاريخ فل�سطني واختزلت
بالتوراة ،يف حلقة تراثية مغلقة َّ
مراحله عرب �آالف ال�سنني يف الإطار الزمني للعهد القدمي فح�سب،
وهذا يقود �أتباعها وامل�ؤمنني بها �إىل الوقوع يف �رشك املغاالة يف
الوهم ،والنظرة الأحادية املتع�صبة التي جتانب املنطق ،وتتجنى على
احلقيقة التاريخية ،وت�سقطها من ح�سابها .مما �أدى �إىل �إغالق باب
االجتهاد والبحث يف �أمور رمبا كان الك�شف عنها �سيقلب النظريات
والأطروحات التي حاول بع�ض امل�ست�رشقني و الالهوتيني يف الغرب
�صدقيتها.
بناءها ،و�أجهدوا �أنف�سهم يف �إثبات
َّ
ومما يثري العجب �أن التوراة التي يجعلها الإ�رسائيليون �سندهم
الوحيد يف االدعاء مبلكية القد�س ت�شري �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أن العربانيني
مل تكن لهم عالقة بن�شوء مدينة القد�س ،وكانوا يرون �أنف�سهم غرباء
عنها ،فهي حتدثنا عن رجل �إ�رسائيلي وامر�أته وغالمه كانوا مارين
ذات يوم ف�أدركهم الليل ،وبينما هم بالقرب من يبو�س (القد�س) قال
الغالم ل�سيده« :تعال منيل �إىل مدينة اليبو�سيني هذه ونبيت فيها فقال
له �سيده :ال منيل �إىل مدينة غريبة ال �أحد فيها من بني �إ�رسائيل»(.)23
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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وف�ض ًال عن ذلك فقد �أ�صبح من احلقائق التاريخية املجمع عليها
بني امل�ؤرخني ،وخا�صة بعد االكت�شافات الأثرية ،املهمة املتمثلة
يف ن�صو�ص تل العمارنة يف م�رص الفرعونية ،والنقو�ش البابلية
والآ�شورية� ،إ�ضافة �إىل الن�صو�ص العربية القدمية �أن القد�س تنتمي �إىل
العرب منذ فجر التاريخ ،و�أن الفل�سطينيني العرب هم من �أقدم ال�سالالت
التي �سكنت كنعان ال قبل الغزو الإ�رسائيلي ،بل � َّإبان وجودهم الطارئ
هناك ،وعلى حد تعبري امل�ؤرخ الربيطاين هـ .ج .ويلز « ف�إن حق العرب
يف فل�سطني هو حق احتفظ به بطريق �صدوق ود�ؤوب ،خرج الإن�سان
من غياهب املجهول ،ورمبا كان �أب�سط و�أو�ضح حق من حقوق امللكية
يف العامل (. )24
وزيادة على ما �سبق ،ف�إننا جند من الن�صو�ص البابلية والأ�شورية
ما ي�شري �إىل ا�ستخدام لفظ عربي كمدلول جغرايف لإقليم معني يف هذا
ال�صقع الذي عرف فيما بعد با�سم فل�سطني وبيت املقد�س جزء منه،
فقد ورد يف نقو�ش الإمرباطور الآ�شوري (�شلما ن�رص الثالث) -859
 825ق .م �أن ملك ًا عربي ًا ا�سمه «جندبو» وبالعربية جندب حتالف
�ضده مع الآراميني ،و�أنه �أر�سل �إمدادات كثرية حمملة على �ألف
جمل يف �أثناء موقعة قرقار ( 854ق .م)  .ويف نق�ش �آخر ل�رسجون
الثاين ي�شري �إىل �أنه نقل بع�ض القبائل مثل ثمود والعباد (�أبادايدي
بالآ�شورية) �إىل ال�سامرة ،و�أ�سكنهم فيها بعد �أن هزم ودمر �إ�رسائيل
�سنة ( 722ق .م) (. )25
وهناك -بالإ�ضافة �إىل ما �سبق -مالحظة جديرة باالهتمام رمبا
يجهلها كثريون ،وهي �أن العرب متمثلني بالأنباط طردوا الآدوميني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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من �رشق فل�سطني وجنوبها ،وحكموها حكم ًا مبا�رشاً قبل فتح
امل�سلمني لها بثمانية قرون ( 300ق .م – 106م) ،كما حكمتها الزباء
ملكة تدمر العربية فرتة وجيزة امتدت من 270م – 273م(.)26
وهكذا ظل الطابع العربي يف فل�سطني مت�ألق ًا فعا ًال عرب القرون
رغم العديد من الغزاة والطامعني يف �أر�ض فل�سطني ،يف حني
ا�ضمحل الوجود اليهودي يف البالد حتى مل يعد لهم �ش�أن يذكر ،وقد
�شبه امل�ؤرخ االجنليزي (ﻫ .ج .ويلز) �أو�ضاع اليهود بالن�سبة ل�سكان
فل�سطني وغريهم من الأقوام التي �سكنت فيها ت�شبيه ًا طريف ًا حيث
قال« :كانت حياة العربانيني يف فل�سطني ت�شبه حياة رجل ي�رص على
الإقامة و�سط طريق مزدحم ،فتدو�سه احلافالت وال�شاحنات با�ستمرار،
ومن الأول �إىل الآخر مل تكن مملكتهم �سوى حادث طارئ يف تاريخ
م�رص و�سوريا و�آ�شور وفنيقية ،ذلك التاريخ الذي هو �أكرب و�أعظم من
تاريخهم» (.)27
ومن ال�شواهد الدالة على ذلك الإح�صائية التي قام بها �أو�شابيو�س
القي�رساين �سنة 337م ،حيث جمع قائمة القرى الفل�سطينية يف الع�رص
البيزنطي ،و�أح�صى قرابة  337قرية منها  287قرية من ال�سكان
الفل�سطينيني الأ�صليني الذين و�صفهم الربوف�سور فريزر بقوله�« :إنهم
الأخالف الأ�صالء للقبائل الكنعانية التي كانت تعي�ش يف فل�سطني
قبل الغزو اال�رسائيلي ،وظلت �أقدامهم ثابتة يف الرتبة الفل�سطينية بعد
ذلك التاريخ (. )28
لقد �أدرك الكنعانيون منذ الوهلة الأوىل التي وطنوا فيها يف
هذه البالد قبل الألف الرابع قبل امليالد �أهمية احلياة فيها ،و�أنهم
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال ب َّد �أن يعتمدوا لأنف�سهم منط ًا من احلياة غري الذي اعتادوه بوادي
اجلزيرة العربية ،ف�أقبلوا ي�شتغلون �إىل جانب الرعي بالزراعة ،فزرعوا
احلبوب و�أ�شجار الزيتون والكروم ،ونتائج احلفريات قد �أوقفتنا على
�أدلة خمتلفة تدعم هذا ،فما زلنا نرى يف كل مكان من هذه البالد
�آثار معا�رص الزيتون والكروم منحوتة كلها يف ال�صخر ،ف�ض ًال عن �آثار
بيادر احلبوب و�صوامع حفظها.
واجته الكنعانيون بعد ذلك للعمل يف التجارة ،ف�أبدعوا فيها
وقاموا مب�ستلزماتها ،وجابوا �آفاق الدنيا ،فكانوا �أول املكت�شفني
للمحيط الأطل�سي ،و�أول من اكت�شف �سواحل �إفريقيا وداروا حولها،
وجعلوا البحر املتو�سط م�رسح ًا حل�ضارتهم وجتارتهم منذ منت�صف
الألف الثاين قبل امليالد �أي قبل جميء الرومان ب�أكرث من �ألف
وخم�سمائة عام ،وكانت لهم عالقات طيبة وطيدة مع ال�شعوب
املجاورة ،وقد �ساعدهم على ذلك موقع بالدهم املتو�سط بني ال�رشق
والغرب ،ومتتعها مبكانة مركزية جعلها تتحكم بالطرق التجارية يف
العامل القدمي.
و�أن�ش�أ الكنعانيون العرب يف بالدنا ح�ضارة �ضخمة �أطنب يف
و�صفها م�ؤرخو البالد املقد�سة ،وكان لها ت�أثري يف خمتلف احل�ضارات
التي �أعقبتها ،ومع ذلك و�صفتهم التوراة ب�أنهم جن�س ملعون ،وتعر�ضوا
لأ�شكال �شتى من احلقد والعدوان ،ال لأنهم كانوا وثنيني ،بل لأنهم مل
يحتفلوا بالغزاة العربانيني ،ومل يالقوهم باخلبز واملاء عند خروجهم
من م�رص ح�سب ما ورد يف �أماكن متفرقة من التوراة ( ،)29ويعلق
(دين �ستنايل) على ذلك قائالً« :وما جن�س الكنعانيني امللعون -ح�سب
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ما جاء يف �أ�سفار �أ�شعيا والق�ضاة والتثنية� -إال ذلك اجلن�س عينه الذي
كنا نتطلع �إليه عرب القرون من بالد اليونان باعتباره �أبا الكتابة
والتجارة واحل�ضارة (. )30
وقد �أكد الأطل�س التاريخي للإجنيل هذه احلقيقة حيث جاء فيه ما
ن�صه« :كان الكنعانيون خالل �ألفي �سنة ج�رساً بني مدن احل�ضارة على
الفرات والنيل ،ومنهم� ،أخذ اليونان احلروف ونقلوها �إىل العامل ،وت�أثر
الإ�رسائيليون بح�ضارة الكنعانيني ،ف�أخذوا حروفهم التي كتب بها
العهد القدمي ،وت�أثروا ب�أ�سلوبهم ال�شعري ومبو�سيقاهم ودينهم»(. )31
ونزل يف املدينة املقد�سة بعد ذلك فرع من فروع الكنعانيني
عمر
العرب هم اليبو�سيون ،و�أطلقوا عليها ا�سم يبو�س ن�سبة �إليهم ،وقد ّ
اليبو�سيون املدينة ،وبنو هيكلهم يف �أعلى منطقة فيها حوايل 2600
ق .م ،وهذا كله يدل على �أن املدينة كانت حتتل يف عهدهم ،ويف عهد
�أ�سالفهم الكنعانيني مكانة بارزة يف التاريخ قبل الوجود اليهودي
بقرون.
لقد بلغ اليبو�سيون درجة عالية من اال�ستقرار واملنعة يف
مدينتهم ،وا�ستطاعوا مبا عرف عنهم من ال�شدة والب�أ�س �أن يحافظوا
عليها �أمام الغزاة والطامعني ،و�صمدوا يف وجه الهجمات الإ�رسائيلية
التي ُ�شنت على مملكتهم ومل يغادروها حتى بعد �أن متكن منها بنو
�إ�رسائيل ،وقد �سجلت �أ�سفار التواراة �أنهم �شكلوا منذ بداية الت�سلل
اليهودي �إىل فل�سطني تهديداً م�ستمراً وخطراً على التواجد اليهودي،
فقد ورد يف الإ�صحاح  15فقرة  63من �سفر يو�شع «و�أما اليبو�سيون
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ال�ساكنون يف �أور�شليم القد�س ،فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم ف�سكن
اليبو�سيون مع بني يهوذا يف �أور�شليم �إىل هذا اليوم» (. )32
وعلى الرغم من �أن �سفر الق�ضاة ،الذي َي ْع َت ِو ُر رواياته قدر غري
�ضئيل من التناق�ض والت�شوي�ش ،ي�شري يف الإ�صحاح الأول منه �إىل
ا�ستيالء بنى �إ�رسائيل على املدينة بعدما �رضبوها بحد ال�سيف،
و�أ�شعلوا فيها النريان ،ف�إننا نقف على ن�صو�ص الحقة من ال�سفر نف�سه،
وبخا�صة يف الإ�صحاح التا�سع ع�رش منه على �أن املدينة كانت ما
تزال حتت �سيطرة �أهلها اليبو�سيني ،بل ال يوجد فيها �إ�رسائيلي واحد،
ومما ورد يف هذا الإ�صحاح« :فلم يرد الرجل �أن يبيت ،بل قام وذهب
حماران م�شدودان و�رسيته
وجاء �إىل مقابل يبو�س هي �أور�شليم ومعه
ٍ
معه ،وفيما هم عند يبو�س والنهار قد انحدر جداً قال الغالم ل�سيده
تعال منيل �إىل مدينة اليبو�سيني هذه ونبيت فيها ،فقال له �سيده :ال
منيل �إىل مدينة غريبة حيث لي�س �أحد من بني �إ�رسائيل هنا نعرب �إىل
جبعة» (. )33
من هذه الن�صو�ص يت�ضح ب�شكل قاطع ما �أ�رشنا �إليه من �أن مدينة
القد�س كانت ح�صينة ب�أهلها اليبو�سيني الأقوياء ومبنعة موقعها ،حيث
بقيت يف �رصاع مع بنى �إ�رسائيل يف مدى خم�سمائة عام من الزمن
تقريباً ،منذ خرجوا من م�رص يف منت�صف الألف الثاين قبل امليالد،
و�إىل عهد داود الذي عا�ش يف مطلع الألف الأول قبل امليالد.
وقد دلت الوثائق التي اكت�شفت حول تلك الفرتة ،وكذلك امل�صادر
القدمية التي تناولت �أحداثها ،ومن بينها العهد القدمي �أن اليهود مل
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ي�ستقروا �سيا�سي ًا طوال فرتة احتاللهم لفل�سطني ،كما �أنهم مل ي�شكلوا
يف �أية فرتة من فرتات التاريخ الكرثة الغالبة لل�سكان ،بل كانوا خالل
الفرتات املحدودة التي تواجدوا فيها �أقلية بني كثري من ال�شعوب العربية
كاليبو�سيني وامل�ؤابيني والآدوميني والعمونيني والكنعانيني()34
الذين ُعرفوا مبا �أقاموه من ح�ضارة وما �أ�ضافوه �إليها من جتان�س
�سكاين مازالت �آثاره وا�ضحة حتى الآن.
وقد ظلت القد�س يف يد �أ�صحابها اليبو�سيني �إىل ال�سنة الثامنة
من حكم داود ،وكان داود قبل ذلك مقيم ًا يف اخلليل .وحني عزم
على مهاجمة املدينة واحتاللها لدواع ا�سرتاتيجية وع�سكرية ،ولي�س
لأ�سباب دينية –كما �أ�رشنا �سابقاً– وجدها حم�صنة بالأ�سوار
والقالع ،ولقي من �أ�صحابها مقاومة عنيفة ،وطال ح�صاره لها حتى
علم بنفق كان اليبو�سيون قد حفروه لي�صلوا منه �إىل عني ماء يف وادي
قدرون �أ�سفل يبو�س ،فت�سلل داود من هذا النفق مع رجاله ،وا�ستطاع
جي�شه �أن ي�صل �إىل داخل املدينة ،وخا�ض حماتها اليبو�سيون مع
اجلي�ش الغازي معارك �رش�سة يف ال�شوارع وحول الأ�سوار حتى �أعلنت
املدينة ا�ست�سالمها ،ون�صب داود ملك ًا عليها بعد قدومه من مدينة
اخلليل(.)35
ومل تفرت مقاومة الفل�سطينيني بعد احتالل عا�صمتهم ،بل وا�صلوا
املقاومة ،وقد و�صف العهد القدمي كثرياً من املعارك التي دارت
بني الطرفني ،ففي الإ�صحاح اخلام�س من �سفر �صموئيل الثاين �أن
الفل�سطينيني حني �سمعوا �أن اليهود ن�صبوا داود ملك ًا عليهم� ،صعدوا
�إليه ليقاتلوه« :وملا �سمع داود نزل �إىل احل�صن ،وجاء الفل�سطينيون
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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وانت�رشوا يف وادي الرفائيني» ( ،)5 :17وجرت معركة �ضارية بينهم،
وح�سب عادة اليهود ،فقد حارب الرب عن بني �إ�رسائيل «واقتحم
الرب �أعدائي �أمامي كاقتحام املياه» ،ويف مو�ضع �آخر من الإ�صحاح
نف�سه يقول «وانحدر داود وعبيده معه ،وحاربوا الفل�سطينيني ف�أعيا
داود ،وهجم �أحد الفل�سطينيني على داود ليقتله ،ووزن رحمه مائة
�شاقل نحا�س ف�أجنده (�أبي�شاي) من جي�ش داود ف�رضب الفل�سطيني
وقتله»(. )36
وحني �أ�صدر كور�ش ملك الفر�س بت�أثري زوجه اليهودية (�إ�ستري)
مر�سوم ًا ب�إعادة يهود ال�سبي البابلي عام  538قبل امليالد ،و�سمح
لهم ببناء الهيكل ثارت ثائرة الفل�سطينيني �شعب الأر�ض ف�أعلنوا
الثورة ،و�أنزلوا الرعب يف قلوب اليهود ،مما حدا بامللك الفار�سي
(داريو�س) الذي جاء بعد كور�ش بتهديدهم ،و�أ�صدر �أوامره�« :أن كل
�إن�سان يغري هذا الكالم ت�سحب خ�شبة من بيته ،ويعلق م�صلوب ًا عليها،
ويجعل بيته مزبلة من �أجل هذا» ،وبالرغم من هذه التهديدات فقد قاوم
الفل�سطينيون ومن جاورهم من �شعوب جنوب ال�شام عودة اليهود �إىل
فل�سطني ،ويعرتف الإ�صحاح الثالث من �سفر عزرا« :ب�أن اليهود كان
عليهم رعب من �شعوب الأرا�ضي» (. )37
وكذلك قاوم الفل�سطينيون حماولة اليهود املدعومني من الفر�س
يف عهد زريابل لإعادة بناء الهيكل ،وحاولوا �إبطالها و�سجلت التوراة
معار�ضتهم حيث جاء يف �سفر عزرا« :وكان �شعب الأر�ض يرخي �أيدي
�شعب يهودا ويذعرونهم عن البناء ،وا�ست�أجروا �ضدهم مثريين ليبطلوا
م�شورتهم كل �أيام كور�ش ملك فار�س وحتى ملك داريو�س» (. )38
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و�سلك الفل�سطينيون بالإ�ضافة �إىل مقاومتهم امل�سلحة �سب ًال
دبلوما�سية ،وذلك من خالل االت�صال بالقوى الفاعلة يف املنطقة يف
تلك احلقبة ،و�إقناعها بالعدول عن م�ساندة اليهود ودعمهم ،فقد وجهوا
على �سبيل املثال ر�سالة بالآرامية �إىل ملك الفر�س يحذرونه من غدر
اليهود وخيانتهم وقد جاء يف الر�سالة« :ليكن معلوم ًا لدى امللك �أنه
�إذا بنيت هذه املدينة و�أكملت �أ�سوارها ال ي�ؤدون جزية وال خراج ًا وال
خفارة و�أخريا ت�رض امللوك» (. )39
وهكذا مل يرتك الفل�سطينيون �أو (�شعب الأر�ض) ،ح�سب تعبري
العهد القدمي ،و�سيلة �إال �سلكوها يف مقاومتهم للغزو الإ�رسائيلي ،وعلى
الرغم من حماوالت الطرد والتهجري التي تعر�ضوا لها على �أيدي الغزاة
العربانيني ،فقد ظلوا مت�شبثني بوطنهم ،متم�سكني به ،وظل وجودهم
فيه متوا�ص ًال لفرتة تزيد على خم�سة �آالف عام قبل الغزو وبعده ،مبا يف
ذلك فرتة احلكم الإ�سالمي ،لأن الفتح العربي الإ�سالمي –كما يرى غري
واحد من امل�ؤرخني ( –)40مل يكن �سوى حلقة من حلقات هذا الوجود
العربي الرا�سخ واملت�صل يف املدينة املقد�سة منذ فجر التاريخ(. )41
تقول الباحثة فران�سي�س نيوتن (�« :)Frances Newtonإن العرب ال
اليهود هم الذين كان لهم با�ستمرار ارتباط تاريخي دائم غري منقطع
مع فل�سطني» ( . )42وكان �سكان مدينتهم املقد�سة (القد�س) يف �أثناء
تلك القرون عرباً :ل�سان ًا وح�ضارة وقلب ًا وم�شاعر ،مل يغادروها طوال
التاريخ ،بل ظلوا دائم ًا العن�رص الأ�سا�س بني �سكانها الأ�صليني ،حيث
كانوا ي�ستعيدون ملكيتها بعد طرد الغزاة منها� ،أو بعد ذوبان �أولئك
الغزاة الطارئني يف جمتمعها ،وجند يف التوراة �إقراراً بهذه احلقيقة،
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حيث يخاطب حزقيال �شعبه قائالً�« :أمكم (املق�صود عرقكم) حثية
و�أبوكم �أموري» (حزقيال )45 /386 :ومع و�ضوح هذه احلقيقة
التي �أكدتها الك�شوفات الأثرية املعا�رصة ،ف�إن الرواية احلقيقية
لتاريخ املدينة املقد�سة وح�ضارتها ،تعر�ضت -وما زالت -للتحريف
والت�شويه على �أيدي امل�ست�رشقني اليهود املعا�رصين الذين �ساروا
على نهج �أ�سالفهم ،وبذلوا جهوداً بحثية مكثفة �ضمن خمطط مر�سوم،
هدفه التهوين من مكانة املدينة ،والتدليل على املنزلة الهام�شية التي
حتتلها يف الت�صورات الإ�سالمية وامل�سيحية ،وفيما ي�أتي عر�ض موجز
لهذه اجلهود م�شفوع غالب ًا بردود ومناق�شات ،نرجو �أن تكون جمدية
وحمققة للغر�ض الذي �سيقت من �أجله ،وهو �إبراز املعطيات التاريخية
واحل�ضارية الثابتة التي �أغفلها بع�ض امل�ست�رشقني ،وتعمدوا طم�سها
وحتريف دالالتها ومقا�صدها مبا يتنا�سب والأهداف التي �سعوا �إىل
حتقيقها.
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املبحث الثالث :تاريخ القدس وحضارتها
يف الفكر االستشراقي اليهودي املعاصر
�أثار امل�ست�رشقون اليهود جمموعة من الق�ضايا التي تت�صل
بتاريخ بيت املقد�س ،وح�ضارتها منذ بداية فتحها على يد امل�سلمني
عام  637م ،وحتى �سقوطها يف يد الإجنليز بعد هزميتهم للأتراك
العثمانيني يف احلرب العاملية الأوىل عام  1917م ،وكان الهدف من
�إثارة هذه الق�ضايا التدليل على �أن املدينة مل تكن لها �أية مكانة مميزة
يف الإ�سالم ،ومل يكن لها �أهمية تذكر من الناحيتني الإ�سرتاتيجية
والإدارية.
ولعل من �أبرز الق�ضايا التي �أثارها �أولئك امل�ست�رشقون ق�ضية فتح
املدينة وت�سليمها للفاروق عمر بن اخلطاب ،فقد زين هذا الفتح –على
حد قول غويتاين– بهالة من الق�ص�ص والأ�ساطري اخليالية التي ظهرت
ب�شكل متزايد يف الأجيال املت�أخرة ،والتي يظهر فيها �أن �أكرث القادة
�شهرة هم الذين قاموا وحدهم باملراحل املختلفة من عملية الفتح،
مع �أن الذين قاموا بح�صار املدينة وفتحها قادة مغمورون ،وردت
�أ�سما�ؤهم يف امل�صادر القليلة املوثوقة التي حتدثت عن �سري عملية
الفتح ،يقول غويتاين« :لقد ن�صب ح�صار �سهل على املدينة ب�إمرة بدو
لي�س ذوي �أهمية» ( )43ويقول�« :إن �أ�سماء �أولئك قد وردت يف تاريخ
الطربي» ( )44وهو ي�شري بذلك �إىل علقمة بن حكيم الفرا�سي وم�رسوق
بن فالن العكي ،وهما من كبار قادة امل�سلمني الذين وجههما عمرو
بن العا�ص �إىل �إيلياء لإ�شغال �أهلها ،واحليلولة دون م�ساعدتهم جلي�ش
الروم الذي كان جمتمع ًا يف �أجنادين.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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�أما عن �سهولة ح�صار املدينة وفتحها ،فيتناق�ض مع ما ورد يف
العديد من امل�صادر التي حتدثت عن الفتح ،ومنها �أن عمرو بن العا�ص
وجه ر�سالة �إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب ي�ستمده ويطلب منه املجيء
�إىل بيت املقد�س ،ويقول فيها�« :إين �أكابد حرب ًا كئوداً �صدوم ًا وبالداً
ادخرت لك ،فر�أيك» ( ،)45وذكرت امل�صادر �أن اخلليفة ا�ستجاب لهذا
املطلب ،وبعث قوات �إ�ضافية �إىل جبهة ال�شام ،ووجه قائده �أبا عبيدة
وهو من مع�سكره باجلابية لفتح بيت املقد�س.
وي�ستدل غويتاين من حتركات اجليو�ش الإ�سالمية يف معارك
ال�شام �أن القد�س كانت بعيدة عن اهتمامهم ،ومل تتوجه �أنظارهم �إليها
منذ البداية ،ويعلل لذلك بقوله« :مل يتجه الفاحتون العرب يف البداية
نحو القد�س ،لأن عادة غزو �أبناء ال�صحراء �أن يقوم البدوي باحتالل
الأماكن التي نهج على القيام بزيارتها لأغرا�ضه التجارية �أو ملرافقة
القوافل ،ومدينة غزة وهي �أق�صى نقطة يف طريق التجارة عند �أهل
احلجاز قبل الإ�سالم ،كانت الهدف الرئي�س للفتح ،ولذلك فقد حتول
جنوب فل�سطني مع الفتح العربي عام  634م �إىل �ساحة معركة� ،أما
عن القد�س فكانت بعيدة عن اهتمام امل�سلمني» (. )46
والواقع �إن فتح غزة مثلها مثل بي�سان وقي�سارية قد جرى وفق
متطلبات املعركة وظروفها ،وبناء على حتركات اجليو�ش املعادية
وجتمعاتها ،وما ورد يف تاريخ الطربي يدل داللة قاطعة على �أن حتركات
اجليو�ش الإ�سالمية كان الهدف الأ�سا�س من ورائها بيت املقد�س ،و�أن
معركة �أجنادين التي �أعقبت هذه التحركات هي التي مهدت الطريق
لفتح بيت املقد�س يف ربيع الآخر 16هـ /مايو  637م (. )47
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

29

أ.د .ي��ون��س ع��م��رو  /أ.د .حسن ال��س��ل��وادي

وجتمع امل�صادر عن الفتح الإ�سالمي للمدينة �أن �أبا عبيدة وجه
بناء على تعليمات من اخلليفة عمر بني اخلطاب �سبعة من كبار قادته
حل�صارها بعدما �أ�صبحت جيب ًا معزوالً ،وكان على ر�أ�سهم خالد بن
الوليد ،ومع كل واحد منهم خم�سة �آالف فار�س ،وبعد �أن فرغ �أبو عبيدة
من تطهري �شمال ال�شام (حلب و�أنطاكية)� ،سار �إىل بيت املقد�س ،وتوىل
احل�صار بنف�سه لفرتة تقارب �أربعة �أ�شهر ،كتب بعدها �أهل املدينة
يطلبون ال�صلح على مثل ما �صاحلت عليه مدن ال�شام ،غري �أنهم
ا�شرتطوا �أن يتوىل عقد ال�صلح معهم اخلليفة عمر بن اخلطاب (.)48
وقد و�صف الواقدي (ت207 :هـ) لهفة امل�سلمني لدخول املدينة،
وتناف�س قادتهم للح�صول على �رشف فتحها فقال« :بلغني �أن امل�سلمني
باتوا تلك الليلة ال�سابقة لال�شتباك مع جي�ش الروم املوجود يف بيت
املقد�س ك�أنهم ينتظرون قادم ًا يقدم عليهم من �شدة فرحهم لقتال �أهل
بيت املقد�س ،وكل �أمري يريد �أن تفتح على يديه ،فيتمتع بال�صالة فيه،
والنظر �إىل �آثار الأنبياء» (. )49
وي�شكك امل�ست�رشقون من ناحية ثانية بالرواية التي ت�ؤكد قدوم
عمر بن اخلطاب ال�ستالم بيت املقد�س بطلب من �صفرونيو�س ،ويوردون
روايات عديدة متناق�ضة حول ال�شخ�ص الذي ت�سلم املدينة وعقد ال�صلح
مع �أهلها ،وقد �صنف غويتاين تلك الروايات �أربعة �أ�صناف� ،أجدرها
بالثقة يف ر�أيه رواية �أثبتها كارل بروكلمان يف كتابه :تاريخ ال�شعوب
الإ�سالمية ،تن�ص على �أن املدينة �سلمت �إىل قائد مغمور مل يربز ب�شكل
خا�ص يف القتال هو خالد بن ثابت الفهمي ،وكان �رشط اال�ست�سالم
وا�ضحاً ،وهو �أن تر�ضخ البالد ل�سلطة املحتل� ،أما املدينة نف�سها فلن
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ي�صيبها �رضر مادام �أهلها يدفعون ال�رضيبة التي فر�ضت عليهم (،)50

وي�ضيف غويتاين�« :أننا ال جند يف هذه الرواية �أي ذكر لن�ص عهد لأنه
مل يكن موجوداً ح�سب ر�أيه» (. )51

وهناك رواية �أخرى ،تذكر �أن عمر بن اخلطاب بعث وهو يف
اجلابية رج ًال من جديلة �إىل بيت املقد�س ،ومل يدخلها فافتتحها �صلحاً،
ثم �أتاها عمر ومعه كعب ،وت�ؤكد رواية ثالثة �أن عمرو بن العا�ص هو
الذي فتح املدينة وت�سلمها �صلح ًا من �أهلها ،وهذه الرواية -يف ر�أي
(هربرت بو�سه)« -من �أ�شد الروايات انتقا�ص ًا من مكانة املدينة ،لأن
َع ْمراً مل يدخل الإ�سالم �إلاَّ يف العام الثامن للهجرة ،كما �أنه مل يكن من
�أكابر ال�صحابة ،وذلك ال يتنا�سب واملكانة التي حتتلها املدينة التي
�أخذت ت�سمو �شيئ ًا ف�شيئا ،وتتطلب �أن يكون فاحتها �شخ�صية �إ�سالمية
مرموقة ،لذا ا�ستغلت الروايات املحلية الق�ص�ص� ،أو ربطتها بواقعة
تاريخية هي جميء عمر بن اخلطاب �إىل اجلابية ،دون �أن يكون لذلك
عالقة بفتح بيت املقد�س» (. )52
ومع الت�سليم بوجود هذا االختالف يف الروايات التي حتدثت عن
الفتح الإ�سالمي للمدينة املقد�سة يف تلك الفرتة املبكرة ،ف�إن الإجماع
معقود بني امل�ؤرخني على �أن عمر بن اخلطاب قدم �إىل جابية ال�شام
بناء على طلب من �أبي عبيدة ليت�سلم املدينة ح�سب ما ا�شرتط �أهلها ،وقد
ت�سلم املدينة فع ًال من البطريك �صفرونيو�س ،ودخلها �صلحاً ،وكانت
زيارته لها من �أهم الأحداث التي رافقت الفتح الإ�سالمي لبالد ال�شام،
ويف ذلك جت�سيد للر�ؤية الإ�سالمية الإ�سرتاتيجية ملدينة القد�س ،وهي
الر�ؤية التي جعلت من القد�س �أحد املحاور الرئي�سة لدعوة الإ�سالم.
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ويف �سياق التهوين من منزلة القد�س ذهب بع�ض امل�ست�رشقني
ومنهم �إميانويل �سيفان �إىل �أن احتالل املدينة ،و�سقوطها يف يد
الفرجنة عام 492هـ 1099 /م مل يكن له �صدى يف �أرجاء العامل
العربي والإ�سالمي ،وتتكرر الإ�شارة كذلك �إىل تفريط ملوك امل�سلمني
بها ،والتنازل عنها طواعية مللوك ال�صليبيني ،مثلما فعل امللك الكامل
حني �سلمها وبيت حلم مبوجب معاهدة يافا �إىل امللك ال�صليبي فردريك
الثاين يف  18فرباير من عام 626هـ 1229 /م ،دون �أن يكون هناك
رد فعل يتنا�سب مع �أهميته وخطورته (. )53
على �أن هاتني احلادثتني �أثبتتا عك�س ما �أراده �أولئك امل�ست�رشقون،
فقد تعززت مكانة املدينة ،و�أثبتت ردود الفعل التي �أعقبتها �أن للقد�س
مكانة ال تعادلها �سوى مكانة مكة واملدينة ،وتتحدث امل�صادر
القدمية التي تناولت احلدث الأول مثال �أن امل�سلمني حني �سمعوا
وعمهم احلزن ،وكان لهذا احلدث
اغتموا َّ
ب�سقوط القد�س يف يد الفرجنةُّ ،
�أ�صداء وا�سعة متخ�ض عنها �أدب غزير ،كانت بيت املقد�س فيه حمور
اال�ستثارة ملجاهدة ال�صليبيني وتخلي�صها من �أرجا�سهم ( ،)54وقد
و�صف ابن كثري ،وهو من امل�ؤرخني املعا�رصين لتلك الفرتة ،ردود
الأفعال هذه بقوله« :وفيها �سنة  492هـ �أخذت الفرجن بيت املقد�س،
وذهب النا�س على وجوههم هاربني من ال�شام �إىل العراق م�ستغيثني
على الفرجن �إىل اخلليفة وال�سلطان ،منهم القا�ضي �أبو �سعيد الهروي،
فلما �سمع النا�س ببغداد بهذا الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكوا ،وقد
نظم �أبو �سعيد الهروي كالم ًا قرئ يف الديوان ،وعلى املنابر ،فارتفع
بكاء النا�س ،وندب اخلليفة الفقهاء �إىل اخلروج �إىل البالد ليحر�ضوا
امللوك على اجلهاد» (. )55
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وكذلك كان للحدث الثاين ،وهو ت�سليم املدينة لل�صليبيني من
طرف امللك الكامل دوي هائل و�صفه جمري الدين احلنبلي بقوله�« :إن
امل�سلمني حني �سمعوا ب�أنباء ت�سليم املدينة غ�ضبوا وا�شتد بكا�ؤهم،
وعظم ال�رصاخ والعويل ،و�أقيمت امل�آمت وعظم على �أهل الإ�سالم هذا
البالء ،وقال الوعاظ والعلماء يا خجلة ملوك امل�سلمني على هذه
الفعلة ال�شنيعة ،وا�شتد الإنكار على امللك الكامل ،وحقد �أهل دم�شق
عليه وعلى من معه ،وكرثت ال�شناعات عليه يف �سائر الأقطار» (،)56
وكذلك و�صفه �أبو بكر الدواداري بقوله« :وو�صلت الأخبار �إىل �سائر
بالد الإ�سالم �أن امللك الكامل �أعطى القد�س للفرجن ،فقامت الدنيا على
�ساق واحدة وعظم ذلك على �سائر امل�سلمني و�أقاموا امل�آمت» (. )57
ويبدو �أن جمهرة امل�ست�رشقني مل يكونوا معنيني بالوقوف عند هذه
الأقوال ،وا�ستخال�ص ما تت�ضمنه من معان ودالالت ،فلم ي�شريوا �إليها
من قريب �أو بعيد يف تعليقاتهم ،ومل يثبتوها يف كتاباتهم لإح�سا�سهم
تر�سخ املكانة التي حتتلها القد�س يف نفو�س
ب�أن م�ضامينها و�أفكارها ّ
امل�سلمني ،وعو�ض ًا عن ذلك فقد ركزوا جهودهم يف البحث والتنقيب
عن �أي خرب �أو �إ�شارة ت�سعفهم على اختالق دور تاريخي لليهود يف
الت�صدي للعدوان ال�صليبي ،وت�شكيل ذلك الدور و�صياغته بطريقة
توحي �أنهم �أ�صحاب الأر�ض و�أنهم تعر�ضوا للعدوان ،ودافعوا عن
البالد مثلما فعل العرب (. )58
والواقع �أن اليهود يف تلك الفرتة مل يكونوا م�ؤهلني للقيام بدور
املقاومة الذي حتاول الدعاية ال�صهيونية اختالقه لهم ،ذلك لأنهم مل
يكونوا يعي�شون يف كيان �سيا�سي م�ستقل ،ومل يكونوا ميلكون اجليو�ش
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�أو الو�سيلة الع�سكرية التي متكنهم من الت�صدي للعدوان ال�صليبي،
والأهم من ذلك �أن �أعدادهم كانت هزيلة بالقدر الذي يجعلنا نرف�ض
قبول مثل هذا التزييف للواقع التاريخي ( ،)59ففي هذا الواقع �إ�شارات
دالة على �أن الأقلية اليهودية التي عا�شت يف تلك الفرتة مل يكن لأبنائها
على امل�ستوى الفردي جهد يذكر يف مقاومة ال�صليبيني ،ومل ي�شاركوا
امل�سلمني عبء الت�صدي واملواجهة ،بل �إن هناك �شواهد دالة على
تواط�ؤ العديد منهم مع القوات الغازية ،يقول قا�سم عبده قا�سم يف هذا
ال�صدد« :ومن الالفت للنظر �أن حركة املقاومة التي بد�أها امل�سلمون
�ضد ال�صليبيني مل جتتذب الأقلية اليهودية يف املنطقة العربية ،ومل
يقوموا بدور ملحوظ يف ال�رصاع ال�سيا�سي والع�سكري الذي دار بني
امل�سلمني وامل�ستوطنني الالتني طوال ما يقرب من مائتي عام ،وهو
�أمر يتم�شى مع حجمهم العددي وو�ضعيتهم االجتماعية يف البلدان
العربية واملناطق ال�صليبية على حد �سواء» (. )60
وي�ضيف قا�سم يف مو�ضع �آخر قائالً« :ومن الأمور ذات الداللة
�أن احلي اليهودي يف مدينة القد�س كان هو نقطة ال�ضعف التي ا�ستفاد
منها ال�صليبيون يف ح�صارهم للمدينة ،ومنه �شقوا طريقهم �إىل داخل
املدينة املقد�سة» (. )61
وال �شك يف �أن احتالل الفرجنة للمدينة ،و�إقدامهم على تدني�س
املقد�سات الإ�سالمية وتغيري معاملها �ألهب م�شاعر امل�سلمني ،وحثهم
على املقاومة ،وحفز �أعداداً غفرية منهم يف الفرتة التي �أعقبت
حتريرها على القدوم �إىل القد�س ،وجماورة الأق�صى وال�صالة فيه ،وقد
�أقر امل�ست�رشق اليهودي يو�سف دروري بهذه احلقيقة بقوله« :مل حتظ
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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القد�س مبكانة عالية يف نظر ال�سالطني والوالة فح�سب ،فاحلمالت
ال�صليبية �ألهبت م�شاعر الزهاد امل�سلمني يف ال�رشق ب�أكمله ،وزادت
من الرغبة يف جماورة العلي القدير ،ذلك ال�شوق الذي كان معروف ًا يف
احللقات ال�صوفية قبل جميء الفرجن �إىل البالد ،و�أعطته تلك احلمالت
دفعة جديدة ،وواقعية خا�صة ،فالقد�س هي �إحدى املدن الثالث التي
ت�شد �إليها الرحال ،القد�س مببانيها املقد�سة وم�ساجدها وزواياها
�شدت �إليها ال�صوفية و�أهل التقى والورع والعلماء الزهاد من جميع
�أرجاء العامل الإ�سالمي» (. )62
على �أن دروري ما لبث �أن عاد �أدراجه �إىل النقطة ذاتها التي
�أنطلق منها �سائر امل�ست�رشقني الذين كر�سوا جهودهم للت�شكيك يف
�أهمية القد�س ومكانتها الدينية ،ناهج ًا نهجهم يف �سوق الأحكام
القبلية ،واملعدة �سلف ًا دومنا موازنة �أو حتليل �أو التزام باحلد الأدنى
من معايري البحث العلمي ،وهو ما �أوقعه يف مطب التناق�ض ،وخمالفة
احلقائق الثابتة واملقررة حيال الظواهر التي جعلها حموراً لأبحاثه
ودرا�ساته ،ومن الأمثلة الدالة على هذا النهج اجتاهه �إىل تكري�س ظاهرة
الف�صل بني مكانة القد�س الدينية ومكانتها ال�سيا�سية والثقافية يف
ع�صورها املتالحقة ،ففي حديثه عن القد�س يف ع�رص املماليك ذكر �أن
املدينة كانت يف هذا الع�رص «ذات �أهمية �سيا�سية حمدودة ،فلم تتخذ
بها القرارات املتعلقة ب�شئون اململكة ،كما مل يخ�ضع حكامها مبا�رشة
�إىل مركز الدولة ،و�إمنا كانت لعا�صمة �إدارية �أخرى ،كذلك ف�إن حكام
املدينة مل يكونوا من �أ�صحاب الرتب العليا ،ومل يكن بها �سوى قوة
�صغرية للمرابطة يف قلعتها ،كما �أنها كانت من �ضمن املدن والقالع
البعيدة التي ت�شكل خطراً على احلاكم ،ولهذا كان ينفى �إليها املناوئون
والأمراء والأعيان وامل�شايخ الذي مل يروقوا يف نظر ال�سلطان» (. )63
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وا�ستنتج دروري من عدم قيام املماليك ببناء �سور املدينة دلي ًال
على �ضعف مكانتها الإدارية وال�سيا�سية ،و�أنها مل تكن مو�ضع رعاية
ال�سالطني يف القاهرة )64( ،غري �أنه ال يلبث �أن يناق�ض نف�سه فيقر
يف مو�ضع �آخر من البحث �أن ال�سبب الكامن وراء ذلك «هو الإح�سا�س
بالأمن الناجم عن عدم وجود حتد ع�سكري حقيقي يواجه املماليك يف
تلك الفرتة» (. )65
ومتثل الآراء التي تبناها دروري اجتاه ًا عام ًا لدى العديد من
امل�ست�رشقني ،وتعك�س �إىل حد بعيد وجهة نظرهم يف التقليل من �أهمية
القد�س الإ�سالمية من اجلوانب ال�سيا�سية ،والثقافية والدميوغرافية،
والتدليل على �أنها (مل تكن �سوى مدينة �صغرية معزولة ومهملة،
مل ت�شد �إليها الأنظار) ح�سب تعبري مو�شيه معوز .و�أنها مل تلعب يف
الإ�سالم دور مركز �سيا�سي �أو ثقايف ،بل كانت مدينة جانبية ال ت�أثري
يذكر لها -على حد قول �شلومو غويتاين -م�ستد ًال على ذلك ب�أن
العرب وامل�سلمني مل يتخذوها قط عا�صمة لهم طوال فرتة حكمهم لها
وا�ستحواذهم عليها ( ،)66والواقع �أن هذا امل�أخذ يعد دلي ًال �آخر على
�أن مكانة املدينة الروحية القد�سية يف قلوب امل�سلمني ال تقل عن تلك
التي ملكة �أو املدينة .هذه املدن الثالث حر�ص امل�سلمون على االبتعاد
بها عن ال�رصاعات ال�سيا�سية واالرتقاء بها �أي�ض ًا عن �أن تكون �أمكنة
لتجمع رجال احلكم وطوائف �سيا�سية ورجال احلرب واجليو�ش ،فهذا
تر�سيخ لتكرمي املدينة واملحافظة عليها نقية من مظاهر االختالف
و�أوزار ال�سيا�سة ،وبعيدة عن حدة ال�رصاع لتبقى قدا�ستها على الدوام
حمل �إجماع بني العرب وامل�سلمني.
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�أما (حوا الت�رسو�س) فقد ذهبت �أبعد مما ذهب �إليه دروري حني
قررت �أن القد�س رغم قد�سيتها يف الإ�سالم مل يقطنها �إال �أعداد قليلة
ن�سبي ًا حتى نهاية القرن التا�سع ع�رش امليالدي ،و�أنها مل ترث انتباه
رجال الدين وال�سيا�سة العرب �إال يف الع�رشينيات من هذا القرن بعد
ظهور النزاع حول حائط املبكى (. )67
و�أما دروري فقد نقب من جهته يف امل�صادر اليهودية القدمية،
فوجد عبارة وردت على ل�سان الرابي عوباديا بن برنتورا حني ورد
القد�س عام  1488م يقول فيها�« :إن القد�س مدينة خربة مهجورة»()68
وقد ا�ست�شهد بها بطريقة توحي ب�أنها حقيقة م�سلم ب�صحتها ،وال حتتاج
�إىل تعليق �أو بيان ،مع علمه �أن الفرتة التي زار بها هذا الرابي القد�س
كانت املدينة خاللها تعج بالإن�شاءات العمرانية ال�ضخمة كامل�ساجد
واملدار�س والزوايا والأربطة واملباين ال�سكنية و�شبكات املياه التي
�أقيمت بتو�صية من �سلطان املماليك �آنذاك (قايتباي) ،والتي ما زالت
حتى يومنا هذا �شاهداً حي ًا على املجهودات العمرانية ال�ضخمة التي
نه�ض بها املماليك يف القد�س ال�رشيف.
وجدير بالذكر �أن الرحالة الأملاين فيلك�س فابري ()Felex Fabri

زار املدينة قبل زيارة احلاخام عوباديا بثماين �سنوات ،و�شاهد ب�أم
عينه م�رشوع ترميم قناة املياه التي تخرج من برك �سليمان ،وقد
و�صفه بقوله« :لقد قام ال�سلطان ببذل جهود جبارة و�أموال طائلة،
م�ستخدم ًا احلكمة واحليل الكثرية من �أجل �إح�ضار املياه للقد�س»
ومي�ضي هذا الرحالة قائالً�« :إن اليهود والن�صارى ليعجبون ،ويتوقون
�إىل معرفة ماذا يدور يف خلد ال�سلطان ،وما هو الدافع وراء تبذيره هذه
الأموال الطائلة من �أجل تزويد مدينة القد�س باملياه» ،ويف�رس فابر هذا
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االهتمام مبا �سمعه من �أهل بيت املقد�س حيث�« :إن امل�سلمني يعتقدون
�أنه �أي قايتباي ينوي نقل مقر احلكومة من القاهرة �إىل القد�س» (.)69
لعل �أهم ما توحي به هذه العبارات �أن القد�س خالف ما ذهب �إليه
بع�ض امل�ست�رشقني كانت حمط رعاية املماليك ،ومو�ضع اهتمامهم،
فقد د�أب �سالطينهم و�أمرا�ؤهم مثال على زيارتها ،واملكوث فيها فرتات
طويلة ،كما �أن النائب الذي كان يدير �ش�ؤونها كان يخ�ضع مبا�رشة
لل�سلطان ،وقد جرى العرف �آنذاك �أن يتوىل ال�سلطان بنف�سه تعيني
ما �سمي �آنذاك ناظر احلرمني ال�رشيفني ،وهو من املنا�صب الرفيعة
التي تعطي �صاحبها� -إ�ضافة �إىل الإ�رشاف على اجلوانب الدينية-
�صالحيات وا�سعة ونفوذاً كبرياً حتى على حكام املدينة ،وغريها من
املدن املجاورة ،فقد كان من �صالحياته مث ًال الإ�رشاف على الأمالك
الوقفية والأرا�ضي الزراعية وحما�سبة امل�س�ؤولني والأمراء ومراجعتهم،
وتعيني الق�ضاة وم�شايخ اخلانقوات املنت�رشة يف املدينة (. )70
وجدير بالتنويه ان غالبية اخلانقوات واملدار�س املوجودة يف بيت
املقد�س بنيت يف عهد املماليك ،ويف منطقة جماورة للحرم القد�سي،
ومن �أ�شهرها املدر�سة الأ�رشفية التي �أمر ببنائها ال�سلطان قايتباي
�سنة  875هـ 1470 /م ،وكان امل�سجد الأق�صى نف�سه مبثابة جامعة
تدر�س فيها العلوم ال�رشعية وغريها ،ويفد �إليه الأ�ساتذة والطلبة من
�شتى �أرجاء العامل الإ�سالمي ،وقد قدم لنا �أبو بكر بن العربي املعافري
من خالل رحلته التي قام بها �إىل القد�س ال�رشيف يف �أواخر القرن
احلادي ع�رش امليالدي  485هـ 1092 /م �صورة حية للحيوية
الثقافية والعلمية التي ميزت بيت املقد�س يف مراحلها التاريخية
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املتعاقبة ،ف�أكد �أنها كانت مدينة علم ومدار�س ومناظرات وملتقى
علمائها من الأقطار الإ�سالمية بني خرا�سان والأندل�س ،وقد �أثرت يف
نف�سه جمال�س الدرا�سة واملناظرة بني علماء �أهل ال�سنة واجلماعات
الإ�سالمية الأخرى� ،أو مع �أتباع الديانتني امل�سيحية واليهودية ،وقد
�أخذ ابن العربي بالن�شاط الثقايف املتنوع واملفعم باحليوية حتى �إنه
بقي يف املدينة �أكرث من ثالث �سنوات (. )71
وكذلك و�صف �أبو عبد اهلل املقد�سي الن�شاط العلمي الذي كان
مزدهراً يف املدينة يف الن�صف الثامن من القرن الهجري ،وخا�صة
ما تعلق منه بالعلوم التطبيقية فقال�« :إن املدينة كان فيها كل
حاذق وطبيب» ( )72وبالرغم من �أن هذا الن�شاط قد توقف كلية �إبان
احلروب ال�صليبية ،ف�إنه عاد �إىل �سريته الأوىل بعد ذلك ،وقد و�صف
يو�سف دروري و�ضع املدينة يف عهد املماليك مث ًال فقال�« :إن القد�س
عجت
يف ع�رص املماليك كانت مركزاً �إ�سالمي ًا متعدد القوميات ،وقد ّ
بالفعاليات العلمية وحياة التقوى واحل�سنات» (. )73
و�أرى �أن يف ذلك �إ�شارة �إىل �أن بيت املقد�س مل تفقد مكانتها
العلمية كما ذكر �شلومو غويتاين ( ،)74بل بقيت كما كانت دائم ًا مركزاً
ثقافي ًا مهم ًا من املراكز املعدودة يف العامل الإ�سالمي.
ومن امل�ؤكد �أن هذه ال�صفة التي الزمت القد�س يف مراحلها

التاريخية املتعاقبة تتناق�ض مع ما ذهب �إليه بع�ض امل�ست�رشقني ()75

من �أن القد�س بالرغم من قد�سيتها يف الإ�سالم مل يقطنها �سوى �أعداد
قليلة من امل�سلمني ،وهذا يعني –يف نظرهم� -أن الوجود العربي يف
املدينة عابر وم�ؤقت بعك�س اال�ستيطان اليهودي الذي و�صفه �شلومو
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غويتاين ب�أنه (ذو ال�صفة الدائمة) بالرغم من �إقراره �أن اليهود غابوا
عن القد�س �أكرث من خم�سمائة عام يف فرتة احلكم البيزنطي وقرابة
مائة عام يف فرتة احلكم ال�صليبي (. )76
و�إننا لن نذهب بعيداً يف دح�ض هذه املزاعم واالفرتا�ضات
الوهمية التي ال �أ�سا�س لها من ال�صحة ،والتي ال ت�ستند �إىل دليل قطعي
�أو م�صادر تاريخية موثوقة ،فقد كفانا م�ؤونة ذلك عدد من الباحثني
العرب والفل�سطينني ،ولكننا �سنقتب�س عبارات كتبها امل�ست�رشقون
اليهود �أنف�سهم ونلمح فيها �إ�شارات دالة �إىل الأو�ضاع الدميوغرافية
يف املدينة املقد�سة ،وال �سيما يف فرتة املماليك والعثمانيني التي
متتع اليهود خاللها بق�سط وافر من احلرية والأمن ،يقول مو�شيه
معوز« :لقد امتنع اليهود عن �إظهار حرياتهم الدينية واجلهر بها �أو
املطالبة بحقوقهم ال�سيا�سية ،و�إمنا وا�صلوا العي�ش يف توا�ضع ك�أقلية
دينية لي�ست لها طموحات �سيا�سية ما عدا م�صلحة الدولة احلالية
والقادمة»( ،)77ويقول دروري�« :إن اليهود كانوا �أقلية مغلوبة على
�أمرها ال توجد لديها �أية طموحات �سيا�سية مدعومة دعم ًا �سيا�سياً،
ومل ت�شكل �أي خطر� ،أو تهديد على الطابع الإ�سالمي للمدينة ،وعا�شت
ب�سالم مع جريانها» (. )78
وت�شري التقارير التي كتبها جمموعة من املب�رشين الأمريكيني
الذين �أقاموا يف القد�س يف الفرتة من 1842 -1820م وعلى ر�أ�سهم
ليفي با�ستوز وبليني في�سك �أن غالبية �سكان املدينة من العرب
الفل�سطينيني ،و�أن الطائفة اليهودية ال ت�شكل �سوى ن�سبة �ضئيلة يعي�ش
�أبنا�ؤها الذين مل يتجاوز عددهم الألف ن�سمة يف جيتو منعزل يف
�أطراف املدينة (. )79
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وهكذا ن�ستدل من هذه الأقوال �إن امل�سلمني كانوا ي�شكلون
الكرثة الغالبة بني ال�سكان القاطنني يف املدينة املقد�سة يف مراحلها
التاريخية املختلقة ،وهذه حقيقة �أكدها نا�رص خ�رسو يف زيارته
للمدينة عام  1047م حيث قال�« :إنه كان يف املدينة قرابة ع�رشين
�ألف رجل» ( ،)80وقد علق عبد العزيز الدوري على هذه العبارة بقوله:
«ومعروف �أن الإ�شارة �إىل الرجال يعني عادة العائالت وهذا يجعل
الرقم املذكور مائة �ألف من العرب امل�سلمني وامل�سيحيني» ( ،)81ويف
املقابل مل ي�رش خ�رسو يف كتابه �إىل �أي جتمع على هيئة م�ستوطنة �أو
جيتو خا�ص باليهود يف املدينة ،ولو وجد مثل ذلك ما تردد يف ذكره.
وكذلك احلال يف ع�رص املماليك الذين عرفوا بت�ساحمهم ومعاملتهم
احل�سنة للأقليات وال �سيما اليهودية منها� ،إذ مل يتجاوز عدد اليهود
يف املدينة اخلم�سمائة ح�سب �شهادة فيلك�س فابري الرحالة الأملاين
الذي زار املدينة يف تلك الفرتة (. )82
وف�ض ًال عن ذلك ،فقد كانت القد�س منذ بداية الفتح الإ�سالمي،
وحتى �سقوطها الأول يف يد اليهود عام  1948م والثاين  1967م
مزاراً ي�ؤمه امل�سلمون من بقاع الدنيا كافة لالعتكاف واملجاورة
والتعليم ،وكان كثري من �أولئك الوافدين ي�ؤثرون ال�سكن والإقامة
فيها ،وقد تكونت لهم فيما بعد �أحياء خا�صة �سميت با�سمهم مثل
حارة املغاربة وحارة ال�سودان والأحبا�ش وغريها ،كما اعتاد على
زيارتها م�شاهري العلماء وال�صوفية الذين كانوا يرتددون عليها مع
�أتباعهم� ،إ�ضافة �إىل العديد من الرحالة الذين زاروا املدينة وو�صفوا
معاملها ومزاراتها (. )83
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ومن هنا يت�ضح لنا �أن املدينة كانت مفعمة بالن�شاط واحليوية،
وكانت تعج بالفعاليات العلمية والثقافية والعمرانية التي كان
من ثمارها ن�شوء حركة عمرانية �إ�سالمية وا�سعة بد�أت مع الفتح
الإ�سالمي ،وا�ستمرت بعد ذلك يف النماء والتطور حتى بلغت �أوجها
يف عهد املماليك ،لت�صبح املدينة بف�ضل ذلك معلم ًا ح�ضاري ًا وعلمي ًا
بارزاً ،و�شاهداً حي ًا على العمارة الإ�سالمية يعز له نظري يف العامل
�أجمع ب�شهادة العديد من الباحثني واملعماريني العرب والغربيني.
«ولعل من �أبرز ال�سمات املميزة لهذه العمارة اعتمادها ب�شكل رئي�س
على العنا�رص النباتية والهند�سية� ،أو ما �سمي بفن الأرابي�سك الذي
دخلت فيه الرقوم بخطوطها العربية املتنوعة دخو ًال متنا�سقاً� ،أثبتت
قدرة الفنان العربي على اخللق والإبداع ب�شهادة مبدعي الأمم من كل
بقاع الأر�ض ،ومن �أن�صع ال�شواهد على ذلك عمائر بيت املقد�س بعامة
وعمارة امل�سجد الأق�صى بخا�صة ،بحيث ال تكاد تخلو عمارة من
عمائر القد�س من رقم عربي ديني �أو توثيقي ،تثبت يف الإطار العام
توا�صل م�سرية هذه املدينة املقد�سة احل�ضارية العربية الإ�سالمية منذ
�أقدم الع�صور و�إىل �أيامنا هذه» (. )84
ومع ذلك ف�إن هذا اجلانب احليوي واملتميز يف املدينة املقد�سة
مل ي�سلم بدوره من حماوالت الغمز والت�شكيك بهدف نفي ال�صفات
الإ�سالمية املميزة للعمارة املقد�سية ،يقول �شلومو غويتاين�« :إن
فرتة احلكم العربي التي امتدت من �سنة 1099 - 638م ذات �أهمية
بالغة ،لأن القد�س مل تتحول خاللها �إىل مدينة عربية ،ال يف ظاهرها
لأن خمطط املدينة �أو اخلارطة البيزنطية للمدينة ،وكثرياً من املباينامل�سيحية بقيت كما هي -وال من ناحية تركيبها ال�سكاين ،ف�إن طابعها
(الكو�سمو بوليني) �أي �سكنى �أبناء �شعوب �شتى فيها مل يغب عنها طيلة
تلك القرون» (. )85
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ولعل �أهم ما يالحظه الباحث من هذا الن�ص �أن �صاحبه مل يذكر
�شيئ ًا عما ي�سمى بالعمارة اليهودية العمرانية يف املدينة ،مما يدل
على �أن تلك العمارة مل يكن لها وجود يف تلك الفرتة �أو الفرتات ال�سابقة
لها ،ولو كانت هناك �شواهد على هذه العمارة ملا تردد هذا الباحث
يف ذكرها ،والتنويه بها لدعم فكرة التوا�صل التاريخي واحل�ضاري
لليهود يف �أر�ض امليعاد التي تبناها ،وحاول جاهداً التدليل عليها يف
�أبحاثه ودرا�ساته املتعددة.
وقد تبنى يهو�شواع بن �آريه فكرة غويتاين ،وتو�سع فيها معار�ض ًا
يف بداية بحثه عن العمارة يف القد�س ال�رشيف االجتاهات التي ت�صنف
القد�س من جهة العمارة يف �إطار املدن الإ�سالمية �أو ال�رشق �أو�سطية،
لأن مزايا هذه العمارة التي ميكن م�شاهدتها يف القد�س القدمية ما
هي �إال غطاء خارجي يلفها� ،أو حتيط بها ق�رشة �سميكة بارزة للعيان
تختبئ حتتها ماهية �أكرث تركيب ًا وتعقيداً ،ترتاكم فيها الطبقات التي
جتعل منها مدينة تاريخية متنوعة عديدة الوجوه (. )86
ويرى يهو�شواع �أن هناك �أ�سباب ًا حتول دون �أن ت�صبح القد�س
مدينة �إ�سالمية منوذجية� ،أهمها يف نظره :مركزها الفريد كمدينة
مقد�سة للديانات الثالث .وقد �أدى ذلك �إىل تطور مزايا جغرافية دينية
طغت على الطابع الإ�سالمي للمدينة ،و�أ�ضفت عليها مكانة بارزة
كمدينة دينية �أكرث منها مدينة �إ�سالمية ،فبالإ�ضافة �إىل امل�سجد
اجلامع واملباين الإ�سالمية الأخرى ،تر�سخت يف املدينة كني�سة
القيامة واملباين امل�سيحية الأخرى ،كذلك حائط املبكى (الرباق)،
واملباين اليهودية الأخرى (. )87
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ويقلل يهو�شواع من �أهمية العمارة الإ�سالمية يف بيت املقد�س
مدعي ًا �أن امل�سلمني طوال فرتة حكمهم التي امتدت لفرتة تزيد عن
خم�سة قرون با�ستثناء فرتة احلكم الأموي واململوكي مل يقوموا بتطوير
القد�س ،فال ميكن املقارنة –ح�سب قوله– بني عملية البناء التي جرت
يف فرتة الهيكل الثاين والفرتتني البيزنطية وال�صليبية ،وبني الفرتات
الإ�سالمية الأخرى ( ،)88ويحاول يهو�شواع دعم هذه الفكرة بالإ�شارة
�إىل �أن هناك اختالفات جوهرية بني منط العمارة يف القد�س وغريها
من املدن الإ�سالمية كالقاهرة وبغداد والكوفة ،فقد �صممت املباين
يف هذه املدن بحيث يكون امل�سجد اجلامع يف مركز املدينة ،ثم تتلوه
ق�صور الإمارة واملباين احلكومية فالأ�سواق واملباين ال�سكنية� ،أما
يف القد�س ف�إن الن�سق املعماري –ح�سب ر�أيه -يختلف �إىل حد بعيد،
فامل�سجد اجلامع يقع يف طرف املدينة ال يف و�سطها ،كما �أن طرف
املدينة و�أ�سواقها يختلف عما هو �شائع يف املدن الإ�سالمية من حيث
املوقع والت�صميم (. )89
وهكذا حاول يهو�شواع جاهداً �أن ينفي عن العمارة املقد�سية �أهم
�صفاتها وخ�صائ�صها الإ�سالمية املميزة ،ويعزلها بالتايل عن تراثها
الإ�سالمي والعربي العريق ،م�صطنع ًا يف ذلك منهج ًا يقوم على مبد�أ
املوازنة بني ال�شواهد العمرانية والأثرية يف القد�س ،وغريها من املدن
الإ�سالمية من جهة ،وبني املوجودات الأثرية واملقد�سات الدينية
للأديان ال�سماوية الثالثة يف املدينة ذاتها من جهة �أخرى.
وال �شك يف �أن طريقة العر�ض التي ا�ستخدمها الكاتب يف �إجراء هذه
املوازنات توحي لأول وهلة �أن �صاحبها ملتزم بقواعد البحث العلمي
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و�أ�سا�سياته املتمثلة بالنزاهة والتجرد واملو�ضوعية ،ولكننا من خالل
النظرة الفاح�صة ندرك �أن كل املقدمات التي �ساقها كي ي�صل �إىل
أ�سا�س
غايته التي خطط لها منذ البداية ،ال ت�ستند �إىل قاعدة ثابتة� ،أو � ٍ
را�سخ ،ذلك لأن مبد�أ املوازنة الذي اعتمده �أ�سا�س ًا ملداخالته ومناق�شاته
يفقد واحداً من �أهم عنا�رصه ومقوماته ،وهو عن�رص التوازن والتكاف�ؤ
بني طريف املو�ضوع الذي جعله جما ًال لبحثه ودرا�سته ،فبينما يتوافر
لدى الباحث على م�ستوى الطرف الأول ع�رشات ،بل مئات النماذج
وال�شواهد احلية الدالة على العمارة الإ�سالمية ،ف�إنه يلج�أ على م�ستوى
الطرف املقابل �إىل االفرتا�ضات والأ�ساطري التوراتية التي ال يوجد لها
�أي مقابل مادي على �أر�ض الواقع.
وعلى �سبيل املثال ف�إن الكاتب يوازن –كما ر�أينا -بني عمليات
البناء يف فرتة الهيكل الثاين ،وعمليات البناء يف الفرتات الإ�سالمية
ويرجح تفوق الأوىل على الثانية ،ولكن دون �أن يكون لديه
املختلفة،
ّ
دليل مادي واحد يثبت �صحة دعواه ،ولو بحث عن ذلك لأعياه الأمر،
لأن احلفريات الأثرية التي قام بها علماء الآثار املحدثون ،ومن بينهم
عدد كبري من العلماء الإ�رسائيليني على فرتات خمتلفة ،مل تقدم دلي ًال
واحداً على وجود �أمناط معمارية تعود �إىل فرتة داود و�سليمان ،ومل
تفلح يف العثور على �أية بقايا معمارية يف منطقة امل�سجد الأق�صى،
مما يثبت �أن هذه املنطقة مل تكن م�أهولة معماري ًا يف الع�رص
البيزنطي الذي �سبق الفتح الإ�سالمي ،وقد ت�أكد ذلك من خارطة مادبا
الف�سيف�سائية التي قدمت �صورة للقد�س يف القرن الثاين امليالدي؛
�أي يف فرتة الإمرباطور هادريان ،حيث ال جند فيها �أي مبان يف
منطقة احلرم القد�سي ،يف حني حددت لنا تلك احلفريات �أثاراً يبو�سية
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وعمورية وكنعانية وكلها عربية ،حتى �إن البحث عن بقايا الهيكل قد
ك�شف عن �آثار وق�صور �أموية� ،أثبتت بالدليل القاطع �أن القد�س مل تكن
مركزاً ديني ًا مرموق ًا فح�سب ،بل كانت بيت ًا للإمارة ،ومركزاً �إداري ًا
و�سيا�سي ًا جعل منها ق�صبة لفل�سطني ،وعا�صمة للدولة الأموية لفرتات
متقطعة يف تلك الفرتة املبكرة من احلكم الإ�سالمي.
ومن اجلدير بالذكر �أن ما يطلق عليه ا�سم احلي اليهودي يف
البلدة القدمية ،قد توحي ت�سميته �أنه من بقايا الآثار املعمارية
اليهودية ،وال�صحيح �أن عمارة هذا احلي و�أبنيته ال متت ب�صلة �إىل
العمارة اليهودية ،بل هي يف حقيقتها �أبنية عربية �إ�سالمية ،كانت
تخ�ص عائالت مقد�سية قدمية ب�صفة وقف �إ�سالمي ،ثم �أ�صبحت بعد
ذلك يهودية باال�ستئجار ال غري� ،أما فيما يتعلق بحائط الرباق ال�رشيف
وهم املعلم الوحيد الذي يعتد به اليهود ،ويجعلون منه ركيزة لدعواهم
بحق اال�ستيالء على املدينة القدمية ،فهو �أثر �إ�سالمي �رصف ال خالف
عليه ،وكما يت�ضح من ال�سجل التاريخي للمدينة ،ف�إن احلائط مل يكن
قط موقع نزاع بني العرب واليهود يف �أية حقبة من حقب التاريخ،
و�إمنا بد�أ اخلالف مع بروز ال�صهيونية ال�سيا�سية يف مطلع هذا القرن،
وقد ح�سمت اللجنة التي �شكلتها ع�صبة الأمم �أثر ثورة الرباق عام
 1929هذا اخلالف بالن�ص على�« :أن للم�سلمني ملكية احلائط الغربي،
ولهم وحدهم احلق العيني فيه لكونه ي�ؤلف جزءاً ال يتجز�أ من �ساحة
احلرم ال�رشيف التي هي من �أمالك الوقف ،وللم�سلمني �أي�ض ًا تعود ملكية
الر�صيف الكائن �أمام احلائط ،و�أمام املحلة املعروفة بحارة املغاربة
املقابلة للحائط ،لكونه موقوف ًا ح�سب �أحكام ال�رشع الإ�سالمي جلهات
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الرب واخلري» (. )90
وبالرغم من و�ضوح هذا القرار الدويل ونزاهته ،فقد �أقدمت قوات
االحتالل الإ�رسائيلية بعد فرتة وجيزة من احتاللها ملدينة القد�س عام
 1967م على هدم حي املغاربة ،غري عابئة بذلك القرار �أو باحتجاج
منظمة اليون�سكو ،وقامت اجلرافات الإ�رسائيلية ب�إزالة معامل احلي
ومقد�ساته التي تعاقب على بنائها ملوك امل�سلمني و�أمرا�ؤهم منذ عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �إىل �أخريات احلكم العثماين.
وقبل �أن نختتم هذه الفقرة ال بد من الإ�شارة �إىل �أن حماوالت
الغمز والت�شكيك التي قام بها امل�ست�رشقون اليهود ،مل تطل العمارة
الإ�سالمية يف بيت املقد�س ،فح�سب بل تعدتها �إىل املعامل امل�سيحية
البارزة يف املدينة ،وعلى �سبيل املثال فقد ظهر اجتاه بارز لدى
العديد من �أولئك امل�ست�رشقني لإنكار قرب امل�سيح ي�سوع عليه ال�سالم
يف كني�سة القيامة ،وذلك بهدف توهني الروابط التي ت�شد امل�سيحيني
يف �شتى بقاع الدنيا �إىل املدينة املقد�سة ،والإيحاء ب�أن املبنى الذي
�أقيم على قرب ال�سيد امل�سيح ح�سب املعتقدات امل�سيحية ،والذي م�ضى
على بنائه قرون عديدة ال �أهمية له بل ال معنى لوجوده ،وقد �أجملت
دائرة املعارف اليهودية هذه الت�صورات بقولها�« :إنه طيلة عهد الهيكل
الثاين� ،أي يف القرن اخلام�س قبل امليالد على �سنة  70م مل يدفن �أحد
داخل �أ�سوار املدينة ،وبناء على ما ذكر ،ف�إن من امل�ستحيل �أن يكون
اجل�سد امل�صلوب قد دفن يف هذه البقعة التي هي من �صميم �أور�شليم
ويف داخل �أ�سوارها (. )91
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وهكذا تت�ضح النوايا ال�صهيونية حيال املقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية يف املدينة املقد�سة ،ف�إذا ما �أزيل امل�سجد الأق�صى –ال قدر
اهلل– وهدمت كني�سة القيامة ،ف�أي معنى يتبقى للح�ضارة الإن�سانية؟!
�إنها ال �شك بداية النهاية ،فهل يعي الإمربياليون الغربيون هذه
احلقيقة،؟ �أم �أنهم يف غفلتهم �ساهون ،ويف دعمهم للباطل �سادرون.
وبعد ،ف�إن قمة امل�أ�ساة يف ق�ضية فل�سطني هي م�أ�ساة القد�س؛
لأنها ت�شكل ب�أبنيتها وحجارتها و�أزقتها و�أماكنها املقد�سة وذكرياتها
رموزاً تاريخية ،وح�ضارية ال ميكن �أن تن�سى� .إنها روح وجزء من دين
و�إنها ح�ضارة وتاريخ ،وهذا هو حال الفل�سطينيني والعرب وامل�سلمني
مع القد�س وهذا �أي�ض ًا حال القد�س التي كتب عليها �أن تقا�سي الآالم
العظيمة املوازية ملجدها العظيم.
لقد كانت القد�س مركز الدائرة يف حروب �صليبية ا�ستمرت قرابة
قرنني من الزمان ،وخلَّفت الأحقاد والدماء بني الغرب وال�رشق ما ال
ميكن عالجه يف قرون طويلة .و�إن القد�س اليوم التي ترزح يف �أيدي
ال�صهيونية العاملية ،ومب�ساعدة الدول الغربية قد عادت ف�أ�صبحت
حمور الدائرة يف �رصاع ال يدري �أحد كم �سيظل قائم ًا وكيف �سينتهي؟
وماذا �سيخلف من نتائج؟ �إذا مل تعد القد�س �إىل �أ�صحابها ال�رشعيني،
ويعي �أ�صحاب ال�ضمائر احلية يف العامل واملتم�سكون بال�رشعية الدولية
�أنه ال �سالم بدون القد�س ،وال ا�ستقرار يف املنطقة بدون القد�س ،وال بد
من عودة احلق �إىل �أ�صحابه (.)92
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1 .1رائف جنم ،عروبة القد�س عرب التاريخ من كتاب :القد�س درا�سات
فل�سطينية �إ�سالمية وم�سيحية� ،إعداد :جري�س خوري و�آخرون،
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معربة ،ولي�ست من با�س مبعنى خ�شن يف
التقبيل ،وهي فار�سية
َّ
العربية .انظر ،الفريوزبادي ،القامو�س املحيط ،مادة با�س.
�8 .8سفر الق�ضاة ،10 :19 ،وانظر
)The Encyclopedia of the Bible. Item (Jebusites

�9 .9سفر التكوين.31 :11 ،
1010الأب لوي�س كو�ستاز ،القامو�س ال�رسياين ،وانظر،
(�شلم) W. Gesenius, A Hebrew and English Lexicou th O. T Item
1111رواه الإمام �أحمد يف امل�سند 242 :2 ،رقم ،7086 :والن�سائي يف
ال�سنن ،104 :8 ،رقم  4985وقال عنه الألباين :ح�سن �صحيح.
1212الفريوز �أبادي ،القامو�س املحيط ،مادة�( ،سلم) .
1313ح�سن ظاظا ،القد�س (الإ�سكندرية ،مطبعة جامعة الإ�سكندرية،
� )1970ص.9 :
�1414سفر التكوين.14 :1 ،
1515امل�صدر نف�سه.3 :1 ،
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1380ﻫ1971 /م� ،ص.2 :
1919ابن منظور ،ل�سان العرب ،وابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة (مادة:
قد�س) .
2020ح�سن ظاظا ،القد�س� ،ص.8 :
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بيت املقد�س (بريوت :مركز �أبحاث منظمة التحرير الفل�سطينية،
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التقا�سيم يف معرفة الأقاليم (طبعة ليدن ،مطبعة بريل)،1906 ،
�ص.167 :
�2323سفر الق�ضاة.19 -12 :11 :
2424نق ًال عن ظفر الدين خان ،تاريخ فل�سطني القدمي (بريوت :دار
النفائ�س1968 ،م) �ص.92 :
�سيد فرج را�شد ،القد�س عربية �إ�سالمية (القاهرة :دالر املريخ للن�رش،
ِّ 2525
1983م) �ص.43 -39 :
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2828املرجع نف�سه� ،ص.23 :
�2929سفر التثنية.23 ،
3030نق ًال عن ظفر اهلل خان ،مرجع �سابق� ،ص.28 :
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�3232سفر يو�شع.63 :15 ،
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�سيد فرج را�شد ،مرجع �سابق ،117 ،وانظر� ،أحمد ال�شقريي ،خرافات
ِّ 3434
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�3535أحمد ال�شقريي ،خرافات يهودية� ،ص.209 :
�3636صموئيل الثاين.310 :22 :21 ،
�3737سفر عزرا .13 -12 :6
�3838سفر عزرا.13 -11 :
3939امل�صدر نف�سه10 -6 :14 ،
4040انظر على �سبيل املثال :حممد عزة دروزة ،تاريخ بني �إ�رسائيل من
�أ�سفارهم (القاهرة :الدار القومية ،د .ت)  ،90 -1 :8عز الدين فودة،
ق�ضية القد�س يف حميط العالقات الدولية (بريوت :مركز الأبحاث
الفل�سطينية) 1969م� ،ص.72 -46 :
4141انظر تف�صي ًال لهذه الفكرة يف� :سمري جري�س ،القد�س يف املخططات
ال�صهيونية :االحتالل ،التهويد (بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية� )1981 ،ص.8 :
Aamiry, N. A. Jerusalem, Arab Origion and Hertage. 1987, p: 50 4242

�4343شلومو دوف غويتاين ،القد�س يف الفرتة العربية ()1099 -638
من كتاب القد�س :درا�سات يف تاريخ املدينة ،حترير �آمنون كوهني
(القد�س :ياد يت�سحاق بن ت�سفي� ،)1990 ،ص.12 :
4444املرجع نف�سه� ،ص.13 :
4545الطربي� ،أبو جعفر حممد بن جرير (ت 310 -224 :هـ) ،تاريخ
الطربي ،تاريخ الر�سل وامللوك ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل ابراهيم
(القاهرة :دار املعارف ،ط.605 :3 )1979 ،4
4646غويتاين� ،ص.12 :
4747الطربي ،تاريخ الطربي604 -603 :3 ،
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4848ملزيد من التف�صيالت حول فتح املقد�س راجع ،الطربي -607 :3
 ،609الأزدي فتوح ال�شام ،حتقيق عبد املنعم عامر (القاهرة:
م�ؤ�س�سة العرب� )1970 ،ص ،259 -246 :الواقدي ،حممد بن
عمر ،فتوح ال�شام (بريوت :دار اجلليل ،د .ت) .239 -230 :1
4949الواقدي ،فتوح ال�شام.231 :1 ،
5050غويتاين� ،ص ،13 :كارل بروكلمان ،تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية،
�ص.98 :
5151املرجع نف�سه ،وال�صفحة نف�سها .والعهد املق�صود يف العبارة هو
العهدة العمرية التي حظر على اليهود مبوجبها ال�سكن يف املدينة
بناء على طلب من �أهلها ،وقد �أورد الطربي ن�ص العهدة كام ًال يف
اجلزء الثالث من تاريخه الذي جتاهله غويتاين ومل ي�رش �إليه،
بالرغم من �أنه اعتاد على اال�ست�شهاد به للتدليل على مواقفه
ال�سابقة ،انظر ،الطربي ،تاريخ الطربي 609 :3
5252حممود �إبراهيم ،ف�ضائل بيت املقد�س يف خمطوطات عربية قدمية
(الكويت :معهد املخطوطات العربية� ،)1985 ،ص.67 -66 :
Emanuel Sivan, The Beginnings of the Fadail Alquds,5353
Literature, p. 265

5454حممود �إبراهيم ،مرجع �سابق� ،ص.67 :
55 55ابن الأثري ،عز الدين �أبو احل�سن علي بن حممد بن عبد الكرمي
اجلزري ،الكامل يف التاريخ (بريوت ،دار �صادر)1966 ،
.42 -13
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5656جمري الدين احلنبلي ،الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل (القد�س:
مكتبة املحت�سب.407 -406 :1 )1977 ،
�5757أبو بكر بن عبد اهلل بن �أيبك الدواداري ،كنز الدرر وجامع الغرر،
اجلزء ال�سابع :الدر املطلوب يف �أخبار بني �أيوب (القاهرة:
من�شورات املعهد الأملاين1972 ،م) .293 -292 :7
5858قا�سم عبده قا�سم ،رواية �إ�رسائيلية للحروب ال�صليبية (القاهرة:
دار املوقف العربي1983 ،م) �ص.43 -42 :
5959املرجع نف�سه� ،ص.42 :
6060املرجع نف�سه� ،ص.45 :
6161املرجع نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
6262يو�سف دروري ،القد�س يف ع�رص املماليك ،من كتاب :القد�س:
درا�سات يف تاريخ املدينة ،مرجع �سابق� ،ص.16 :
6363املرجع نف�سه� ،ص.106 -104 :
6464املرجع نف�سه� ،ص.105 :
6565املرجع نف�سه� ،ص.113 :
6666غويتاين ،مرجع �سابق� ،ص .12 :وانظر ر ّد �أ .د يون�س عمرو على
هذا االدعاء يف يون�س عمرو ،القد�س يف الإ�سالم ،من كتاب درا�سات
فل�سطينية� :إ�سالمية وم�سيحية ،مرجع �سابق� ،ص.25 :
6767حوا الت�رسو�س يافه� ،ص.23 :
6868يو�سف دروري ،القد�س يف ع�رص املماليك� ،ص .114 :وقد �أورد
(دروري) هذه الرواية دون �أن يثري انتباهه �أن م�ضمونها يتناق�ض
مع عبارة الرابي عوباديا التي ا�ست�شهد بها .و�أغلب الظن �أن تلك
العبارة ،ويف ال�سياق الذي قيلت فيه ال تعني العمارة والبنيان ،بل
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تعني -على الأرجح -خلو القد�س من التواجد اليهودي وهجرتهم
منها .وهذا يت�سق مع املفاهيم التوراتية ،حيث جاء يف الآيات
 34 -26من �سفر الأحبار« :واجعل الأر�ض بلقع ًا منذ ح َّل بها
�أعدا�ؤكم الذين ي�سكنونها» ،وح�سب هذه املفاهيم ف�إن فل�سطني ال
تقبل غري اليهود.
6969انظر تف�صي ًال جلهود العرب وامل�سلمني يف تزويد القد�س باملياه:
جمال برغوث ،حممد جرادات ،امل�شهد احل�ضاري يف �أرطا�س،
برك �سليمان وتزويد القد�س باملياه من الفرتة الرومانية حتى
الوقت احلا�رض( ،رام اهلل ،رواق  2002م� ،ص� ،)17 :إبراهيم �أبو
رمي�س ،قناة ال�سبيل تاريخها و�أهميتها وواقعها ،جملة جامعة
القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات عدد  ،18خا�ص مبنا�سبة
االحتفاء بالقد�س عا�صمة للثقافة العربية ،الأول من كانون
الثاين � ،2010ص.41 :
7070من �أبرز من تولوا هذا املن�صب ال�شيخ الكمال بن �أبي �رشيف القد�سي،
�أما اخلانقوات فمفردها خانقاه ،وهو منزل يقيم فيه ال�صوفية،
ويعرف عند العامة بالتكية ،انظر د� .إ�سحاق مو�سى احل�سيني� ،أ.
د .ح�سن ال�سلوادي ،فهار�س الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل
(القد�س :مركز الأبحاث الإ�سالمية1988 ،م)� ،ص.442 :
�7171إح�سان عبا�س ،رحلة ابن عربي �إىل امل�رشق ،جملة الأبحاث،
اجلامعة الأمريكية ،بريوت1968 ،م� ،ص.81 :
7272املقد�سي ،حممد بن �أحمد البي�شاري� ،أح�سن التقا�سيم يف معرفة
الأقاليم ،مرجع �سابق� ،ص.106 :
7373يو�سف دروري ،مرجع �سابق� ،ص.113 :
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7474غويتاين ،مرجع �سابق� ،ص.12 :
7575انظر ،حوا الت�رسو�س� ،ص ،23 :يهو�شواع بن �آريه� ،ص.196 :
ويف ر�أيه �أن القد�س بقيت لفرتة طويلة تزيد على خم�سة قرون منذ
نهاية احلروب ال�صليبية قليلة ال�سكان حتى �أنه من ال�صعب �إطالق
ا�سم مدينة عليها �آنذاك.
7676غويتاين� ،ص.12 :
7777مو�شيه معوز� ،ص.228 :
7878يو�سف دروري� ،ص.147 :
الرحالة (عمان :مكتبة
�7979أحمد القرعي ،عروبة القد�س يف عيون َّ
ال�رشوق� )2006 ،ص.80 :
8080نا�رص خ�رسو� ،سفر نامة ،رحلة نا�رص خ�رسو �إىل لبنان وفل�سطني
وم�رص واجلزيرة العربية يف القرن اخلام�س للهجرة ،ترجمة يحيى
اخل�شاب (بريوت ،دار الكتاب اجلديد1970 ،م)� ،ص.56 :
8181عبد العزيز الدوري ،القد�س يف الفرتة الإ�سالمية الأوىل من القرن
ال�سابع �إىل احلادي ع�رش من كتاب :القد�س يف التاريخ ،حترير
كامل الع�سلي (عمان :اجلامعة الأردنية1992 ،م)� ،ص.16 :
8282عبد العزيز اخلياط ،امل�سلمون والقد�س ،من كتاب يوم القد�س
(عمان :جلنة يوم القد�س1993 ،م)� ،ص.73 -72 :
8383للتعرف �إىل العلماء والزهاد واملت�صوفة الذين زاروا القد�س
و�أقاموا فيها ،يراجع� ،إح�سان عبا�س ،رحلة ابن العربي ،مرجع
�سابق� ،ص .85 -70 :اللقيمي ،م�صطفى �أ�سعد ،موانح الأن�س
يف زيارتي لوادي القد�س ،خمطوط منه ن�سخة يف مكتبه مركز
الأبحاث ،بجامعة القد�س رقم .5865
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8484يون�س عمرو ،رقوم امل�سجد الأق�صى ،من كتاب :القد�س درا�سات
فل�سطينية �إ�سالمية وم�سيحية� ،ص.164 :
�8585شلومو غودتاين ،مرجع �سابق� ،ص.22 :
8686يهو�شواع بن �آريه.196 ،
8787املرجع نف�سه� ،ص.197 :
8888املرجع نف�سه� ،ص.196 :
8989االختالفات الي�سرية بني مدينة و�أخرى من املدن الإ�سالمية ال تنفي
ال�صفة الإ�سالمية عن معامل هذه املدينة �أو تلك� ،أما االحتجاج ب�أن
امل�سجد يقع يف طرف املدينة ال يف مركزها ،فال قيمة له؛ لأن
ذلك عائد �إىل خا�صية متتاز بها القد�س ،وهو وجود وادي جهنم
مبحاذاة ال�سور ال�رشقي ،مما حال دون توا�صل البنيان من اجلهة
ال�رشقية ،لأن امل�سلمني �أحجموا قرون ًا طويلة عن �إقامة �أي بنيان
فيه العتقادهم �أنه من �أودية النار.
احلي اليهودي� :شيده ال�سلطان �صالح الدين الأيوبي باال�ضافة �إىل
ت�شيده حي املغاربة.
9090راجع تفا�صيل هذا القرار يف تقرير اللجنة الدولية املقدم �إىل
ع�صبة الأمم عام 1930م( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،
1978م) �ص.106 -105 :
�9191صابر طعيمة ،التاريخ اليهودي العام (بريوت :دار اجلبل1983 ،م)،
�ص.145 :
9292ح�سن ال�سلوادي ،القد�س الهوية واالنتماء التاريخي( ،رام اهلل :دار
ال�شيماء.)2009 ،
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املصادر واملراجع:
ً
أوال -الكتب العربية:

�1 .1إبراهيم ،حممود ،ف�ضائل بيت املقد�س يف خمطوطات عربية
قدمية( ،الكويت :معهد املخطوطات العربية1985 ،م).
2 .2ابن الأثري ،عزالدين �أبو احل�سن علي بن حممد بن عبد الكرمي
اجلزري ،الكامل يف التاريخ( ،بريوت :دار �صادر1966 ،م).
3 .3ابن منظور ،جمال الدين ،ل�سان العرب( ،بريوت :دار �صادر،
1968م).
4 .4الأزدي ،فتوح ال�شام ،حتقيق عبد املنعم عامر( ،القاهرة :م�ؤ�س�سة
العرب1970 ،م).
5 .5برغوث ،جمال ،جرادات حممد ،امل�شهد احل�ضاري يف �أرطا�س ،برك
�سليمان وتزويد القد�س باملياه من الفرتة الرومانية حتى الوقت
احلا�رض( ،رام اهلل :رواق2002 ،م).
6 .6بروكلمان ،كارل ،تاريخ ال�شعوب الإ�سالمية ،ترجمة نبيه �أمني
فار�س( ،بريوت :دار العلم للماليني1968 ،م).
7 .7جري�س� ،سمري ،القد�س يف املخطوطات ال�صهيونية ،االحتالل،
التهويد( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية1981،م).
8 .8احل�سيني� ،إ�سحاق مو�سى� ،أ�سماء بيت املقد�س من كتاب :عروبة
بيت املقد�س( ،بريوت :مركز �أبحاث منظمة التحرير الفل�سطينية،
1969م).
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9 .9احلنبلي ،جمري الدين ،الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل،
(القد�س :مكتبة املحت�سب1977 ،م).
1010خان ،ظفر الدين ،تاريخ فل�سطني القدمي( ،بريوت :دار النفائ�س،
1968م).
1111خ�رسو ،نا�رص� ،سفر نامة ،ترجمة يحيى اخل�شاب( ،بريوت :دار
الكتاب اجلديد1970 ،م).
1212اخلياط ،عبد العزيز ،امل�سلمون والقد�س ،من كتاب يوم القد�س،
(عمان :جلنة يوم القد�س1993 ،م).
ّ
1313دروزة ،حممد عزة ،تاريخ بني �إ�رسائيل من �أ�سفارهم( ،القاهرة:
الدار القومية ،د.ت).
1414الدواداري� ،أبو بكر بن عبداهلل بن �أيبك ،كنز الدرر وجامع الغرر،
الدر املطلوب يف �أخبار بني �أيوب( ،القاهرة :من�شورات املعهد
جّ :7
الأملاين 1982م).
1515را�شد�َ ،س ِّيد فرج ،القد�س عربية �إ�سالمية( ،القاهرة :دار املريخ
للن�رش1983 ،م).
1616الدوري ،عبد العزيز ،القد�س يف الفرتة الإ�سالمية الأوىل من القرن
ال�سابع �إىل القرن احلادي ع�رش من كتاب :القد�س يف التاريخ،
(عمان :اجلامعة الأردنية1992 ،م).
حترير كامل الع�سليّ ،
1717ال�سلوادي ،ح�سن ،و�آخرون فهار�س الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س
واخلليل( ،القد�س :مركز الأبحاث الإ�سالمية1988 ،م).
1818ال�سلوادي ،ح�سن ،القد�س :الهوية واالنتماء التاريخي( ،رام اهلل :دار
ال�شيماء للن�رش والتوزيع2009 ،م).
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(عمان :مطبعة الد�ستور،
1919ال�شقريي� ،أحمد ،خرافات يهودية،
ّ
1981م).
2020الطربي� ،أبو جعفر حممد بن جرير( ،ت 224ﻫ310-ﻫ) ،تاريخ
الطربي ،تاريخ الر�سل وامللوك ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم:
(القاهرة :دار املعارف ،ط1979 ،4م).
2121طعيمة� ،صابر ،التاريخ اليهودي العام( ،بريوت :دار اجليل،
1983م).
2222ظاظا ،ح�سن ،القد�س( ،الإ�سكندرية ،مطبعة جامعة الإ�سكندرية،
1970م).
2323العارف ،عارف ،املف�صل يف تاريخ القد�س( ،القد�س :مطبعة
املعارف1380 ،ﻫ1971/م).
 2424عمرو ،يون�س ،خليل الرحمن العربية مدينة لها تاريخ( ،رام اهلل:
دار القلم1405 ،ﻫ1985/م).
2525غويتاين� ،شلومو دوف ،القد�س يف الفرتة العربية638( ،ﻫ-
1099م) ،من كتاب القد�س :درا�سات يف تاريخ املدينة ،حترير
�آمنون كوهني( ،القد�س :ياد يت�سحاق بن ت�سفي1990 ،م).
2626الفريوز �أبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب( ،ت817 :ﻫ)( ،بريوت:
م�ؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�رش2005 ،م).
2727فودة ،عز الدين ،ق�ضية القد�س يف حميط العالقات الدولية( ،بريوت:
مركز الأبحاث الفل�سطينية1969 ،م).
2828قا�سم ،عبده قا�سم ،رواية �إ�رسائيلية للحروب ال�صليبية( ،القاهرة:
دار املوقف العربي1983 ،م).
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(عمان :مكتبة
2929القرعي� :أحمد ،عروبة القد�س يف عيون الرحالةّ ،
ال�رشوق2006 ،م).
3030املقد�سي ،حممد بن �أحمد الب�شاري� ،شم�س الدين �أبو عبداهلل� ،أح�سن
التقا�سيم يف معرفة الأقاليم( ،طبعة ليدن1906 ،م).
3131جنم ،رائف ،عروبة القد�س عرب التاريخ ،من كتاب القد�س درا�سات
فل�سطينية �إ�سالمية وم�سيحية� ،إعداد جري�س خوري و�آخرون( ،بيت
حلم :مركز اللقاء1966 ،م).
3232الواقدي ،حممد بن عمر ،فتوح ال�شام( ،بريوت :دار اجلليل ،د.ت).

ً
ثانيا -املخطوطات:

1 .1اللقيمي ،م�صطفى �أ�سعد ،موانح الأن�س يف زيارتي لوادي القد�س،
خمطوط منه ن�سخة يف مكتبة مركز الأبحاث الإ�سالمية ،م�ؤ�س�سة
دار الطفل العربي ،القد�س ،رقم .5865

ً
ثالثا -الدوريات:

1 .1جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات العدد (،)18
اخلا�ص بالقد�س عا�صمة الثقافة العربية ،كانون الثاين2010 ،م.
2 .2جملة الأبحاث ،اجلامعة الأمريكية ،بريوت1968 ،م.
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