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يف �حل���ادي ع�س���ر م���ن �أي���ار 2022، مبخي���م جن���ني، ��ست�س���هدت �ل�سحافي���ة 
�لف���ذة �س���ريين �أب���و عاقل���ة مر��س���لة قناة �جلزيرة لربع قرن م���ن �لزمان.. تلك 
�لفت���اة �ملقد�س���ية �جلميل���ة، و�دعة �ملالمح، مو�سوعية �لق���ول، حازمة �ملوقف، 
�ل�سجاعة �إىل حّد �ملجازفة، �ملهنية �ملحرتفة باقتد�ر، �مليد�نية �لتي ل تتوقف 
ع���ن �لن�س���اط، �إىل �حل���ّد �ل���ذي جت���اوز في���ه �أد�وؤها م�س���توى �لتمي���ز �ملهني، �إىل 
�لإمي���ان �لأعم���ق، مب���ا ه���و �أبع���د م���ن �لر�س���الة ذ�ته���ا، وه���و ه���دف وغاي���ة ه���ذه 

�لر�س���الة، �ملتمث���ل يف �إميانه���ا بق�سي���ة �س���عبها و�لتز�مه���ا بالدفاع عنها.

ف���كان �أن ن���ذرت نف�س���ها لق�سيته���ا، وجعل���ت م���ن وظيفته���ا �أد�ة للدف���اع عن هذه 
�لق�سي���ة، ب���كل م���ا مكنته���ا تل���ك �لوظيف���ة يف قن���اة �جلزي���رة، من فر����س و�آفاق، 
وم���ن م�س���احات تاأث���ري و�نت�س���ار و�إمكان���ات، كان ذل���ك �لتوظي���ف �ملتب���ادل، ب���ني 
�لقن���اة �لف�سائي���ة و�لفت���اة �لإعالمي���ة، خلدم���ة �لق�سي���ة �لفل�س���طينية برب�ع���ٍة، 
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قو�مه���ا �لب�س���اطة و�ل�س���دق و�ملو�سوعي���ة، وذكاٍء عم���اده �لتو��س���ع دخل���ت قل���وب 
�لنا����س ملخاطب���ة عقوله���م، حت���دي �لأوق���ات و�لأماك���ن، بنك���ر�ن �ل���ذ�ت �إع���الًء 
للغاي���ة، ح���ددت �س���ريين مهمته���ا، يف توثي���ق وك�س���ف جر�ئ���م �لحت���الل �س���د 
�س���عبها وتقدميه���ا للع���امل، يف عر�س معاناة �لنا����س حت���ت �لحتالل و�لتعبري عن 
�أوجاعه���م، و�قعه���م وحقه���م، �سموده���م ون�ساله���م وت�سحياته���م، وطموحاته���م، 
باملعاي���ري �لإن�س���انية و�لقانوني���ة، مبعاي���ري �ل�س���رعية �لدولي���ة و�حلق���وق �لوطني���ة، 
تاأكي���ًد� عل���ى �حل���ق، وتر�س���يًخا للحقيق���ة، وتاأ�سي���اًل للرو�ي���ة �حلقيقي���ة لل�س���ر�ع، 
من���ذ �إقام���ة دول���ة �لحت���الل. تل���ك �لرو�ية �لتي كانت �س���ريين �أح���د رو�تها، و�أحد 
�ل�س���هود يف تط���ور وقائعه���ا، وحم���اولت �لحت���الل ت�س���ويهها وطم�س���ها و�إح���الل 

رو�يت���ه �لأ�س���طورية بدي���اًل لها.

وكان ذل���ك ور�ء �غتي���ال �س���ريين، كان �غتي���اًل للح���ق و�حلقيق���ة، و��س���تمر�ًر� 
ملح���اولت و�أد �لرو�ي���ة �لفل�س���طينية �لعربي���ة �حلقيقي���ة.

و�ليوم نتبادل �لعز�ء ب�س���ريين، عائلتها، و�س���عبها و�أمتها. غري �أن �لو�جب يقت�سي، 
�لتق���دم �إىل كل منت�س���بي مهن���ة �ل�سحاف���ة؛ ه���ذه �ملهن���ة �لنبيل���ة، و�أُطره���ا �لعربي���ة 
و�لدولي���ة �حل���رة، باأح���ر �لتع���ازي.. ثق���ة وقناع���ة، ب���اأن �س���ريين، مل تك���ن �لإعالمي���ة 
ا جت�ّس���د باقت���د�ر، �لإعالمية �لعربية،  �لفل�س���طينية �ملتمي���زة فح�س���ب، ب���ل كانت �أي�سً

جت�س���يدها للم���ر�أة �لفل�س���طينية �لعربي���ة، ق���درًة ون�س���اًل، هوي���ًة و�نتم���اًء وعطاًء.

فطوب���ى لن�س���اء فل�س���طني، طوب���ى للم���ر�أة �لعربي���ة �ملكافح���ة.. وللحرك���ة �لن�س���وية 
�لعربي���ة عام���ة، ُنقدم و�جب �لعز�ء ب�س���ريين. كم���ا ُنقدمه لأحر�ر �لعامل، رجاله 
ون�س���اءه، ل���كل �لذي���ن فق���دو� برحيله���ا �أح���د �أ�س���و�ت �حلري���ة و�حل���ق و�لع���دل 

و�ل�س���الم، �لعالية..



55

لق���د �س���اهد وتاب���ع �لع���امل باأ�س���ره، فاجع���ة �غتي���ال �س���ريين �أبو عاقل���ة، �لتي جرت 
بامل���كان و�لزم���ان و�لكيفي���ة، عل���ى م���ر�أى م���ن ه���ذ� �لعامل ب���كل ب�س���اعتها )جرمية 
متكاملة �لأركان( منذ طلقة �لحتالل �لقاتلة مبخيم جنني، وحماولته ت�سويق 
رو�ي���ة خمرتع���ة ُيكذبه���ا �لو�ق���ع و�حلقيق���ة، للتحل���ل م���ن �مل�س���وؤولية، و�س���وًل �إىل 
جرمية �لغتيال �لثانية يف �مل�س���فى �لفرن�س���ي بالقد����س جلثمان �ل�س���هيدة، ذلك 

�مل�س���هد �مل���روع ملدى �حلق���د و�لكر�هية، ملدى �لنحطاط و�لوح�س���ية.

���ا عل���ى مهني���ة �س���ريين ومتيزه���ا، �إن�س���انيتها، ومو�سوعيته���ا،  وكان �لإجم���اع دوليًّ
وكان �ل�ستفتاء وطنّي �لقيم و�لن�سال، لوطنيتها و�لتز�مها كمد�فعة عن �حلق 
و�حلقيق���ة، ع���ن ق�سي���ة �س���عبها، تف�س���ح جر�ئ���م �لحت���الل، بك�س���فها ع���ن �لرو�ية 
�حلقيقي���ة. وكان���ت با�ست�س���هادها ُتوّح���د �سفوف �س���عبها بكل فئات���ه وقو�ه و�أديانه 
وطو�ئف���ه و�أجيال���ه، تق���دم �لهوي���ة �لوطني���ة �لفل�س���طينية �جلامع���ة، وُتذك���ي روح 
�ل�سم���ود و�ملقاوم���ة، وُتوؤك���د �لعم���ق �لعربي �لقومي لق�سية �س���عبها، وُتعزز �أو�س���ع 
ت�سام���ن عامل���ي م���ع ه���ذه �لق�سي���ة �لعادل���ة، وُتعي���د ط���رح �ملو�س���وع �لفل�س���طيني، 

ملتهًب���ا عل���ى جدول �أعم���ال �لعامل.

م���ا �أعم���ق �لر�س���ائل، و�أبل���غ �ملع���اين، �لتي �ساغها ��ست�س���هاد �س���ريين، تلحق �لعار 
و�لهزمي���ة بقاتله���ا، وتف�س���ح طبائع���ه وخمططات���ه، بل ُت�سي���ف �إىل مو�زين �حلق 
و�لعد�ل���ة و�لإجن���از، لق�سي���ة �س���عبها، عل���ى طريق �لن�سر و�حلرية، و�ل�س���تقالل 

�لقريب.

ه���ذ� �ل�س���عب �لأب���ّي �ل���ذي ُيو��س���ل �سم���وده ون�سال���ه، وُيق���دم �لت�سحي���ات �لغالي���ة 
ب���كل �س���خاء عل���ى �مت���د�د �لعق���ود �لطويل���ة، �إ�س���ر�ًر� من���ه عل���ى ��س���تعادة حقوق���ه 
�لوطني���ة �لثابت���ة وحتقي���ق �لن�س���ر. كان ُيب���ادل �س���ريين بجنازته���ا �لتاريخية، كل 
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ُحبٍّ وتقديٍر و�متنان، بوعيه �جلمعي وح�ّسه �لعفوي. كان مدرًكا منحاًز� مقدًر� 
���ا، ومكرًم���ا ل�س���ريين ودور �س���ريين، ملكان���ة �لإع���الم و�لإعالمي���ني، ملكان���ة  وفيًّ
�مل���ر�أة، وقد�س���ية �لوط���ن ل���كل �أبنائ���ه م�س���لمني وم�س���يحيني. وه���ا ه���ي �ل�س���جاعة 
�مللتزمة �سريين، �أيقونة من �أيقونات �سعب، يكرم با�ست�سهاد �بنته، كل فر�سان 

�لإع���الم و�لإعالميني.

مل تك���ن �س���ريين، �س���هيدة �لإع���الم �لأوىل، وه���ي تن�س���م لأك���ر م���ن خم�س���ني 
�س���هيًد� م���ن فر�س���ان �لكلم���ة، ت�س���اف �إىل �س���جالت �خلالدي���ن، لأك���ر م���ن مائ���ة 
�أل���ف �س���هيد فل�س���طيني من���ذ �لنكب���ة، �لت���ي نعي����س ه���ذه �لأي���ام ذكر�ه���ا �لر�بع���ة 
و�ل�س���بعني. ويف خمي���م جن���ني �أح���د عناوي���ن �لنكب���ة و�للج���وء و�لإ�س���ر�ر عل���ى 
�لع���ودة.. ��ست�س���هدت بجن���ني �لأبي���ة لت���و�رى ث���رى �لقد����س، مدينته���ا، عا�سم���ة 
دولة فل�س���طني �لأبدية.. فكانت �لقد����س تعي����س مع جنازة �س���ريين يوًما من �أيام 
عروبتها �نت�ساًر� على �لتهويد. وكان م�س���ار جنازة �س���ريين وت�س���ييعها �ل�س���عبي 
و�لر�س���مي ير�س���م �جت���اه بو�سل���ة �ل�س���عب، ويح���دد مع���امل �لطري���ق م���ن جن���ني �إىل 

�لقد�س. 

لق���د �أك���دت �س���لطة �لحت���الل، به���ذه �جلرمي���ة �جلدي���دة، طبيعته���ا �لدموي���ة 
�لعن�سري���ة �ل�س���تعمارية، وك�س���فت م���دى ��س���تهتارها بال���روح �لإن�س���انية وحج���م 
خمزونه���ا م���ن �حلق���د و�لكر�هي���ة، كم���ا �أك���دت ��س���تمر�ر حربه���ا �ملمنهج���ة عل���ى 
�لوج���ود و�حلق���وق و�ملقد�س���ات �لفل�س���طينية، وحماولته���ا �لبائ�س���ة، لت�سفي���ة 
�لق�سي���ة، و�غتي���ال �حل���ق و�حلقيق���ة، �س���هودها ورو�ته���ا، ملحاول���ة تغيي���ب �لرو�ية 

�لأ�سلي���ة �حلقيقي���ة، له���ذ� �ل�س���ر�ع �لطوي���ل.

وذل���ك م���ا ي�س���تح�سر يف �لذك���رى �لر�بع���ة و�ل�س���بعني للنكب���ة، حم���اولت �س���لطات 
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�لحت���الل، لتقوي����س وكال���ة �لأون���رو�، �ل�س���اهد �لتاريخ���ي �حلّي عل���ى �لنكبة، من 
حي���ث �أن �لأون���رو�، وع���د� ع���ن كونه���ا عن���و�ن �للت���ز�م �ل�سيا�س���ي و�لإن�س���اين 
�لدويل بق�سية �لالجئني �لفل�سطينيني، فاإنها �ل�ساهد �لدويل على �سرقة وطن 
وتهجري �س���عب بالقوة �جلربية وحافظة �لرو�ية �حلقيقية للنكبة �لفل�س���طينية، 
�لت���ي بقي���ت هدًف���ا حم���ّدًد�، ملح���اولت �إ�س���ر�ئيلية متو��سل���ة، لإنه���اء وجوده���ا 

بالتحري����س و�لت�س���ويه و�لفرت�ء.  

ن�س���تح�سر به���ذه �ملنا�س���بة ماأ�س���اة لي�س���ت ككل �ملاآ�س���ي و�لذكري���ات، �إنه���ا م�س���رية 
�أربعة و�س���بعني عاًما من �لكفاح �ليومي �ملتو��سل، �ل�س���خّي بالت�سحيات، ل�س���عب 
�غُت�سب���ت �أر�س���ه، و�ُس���ّرد يف �ملن���ايف وخميم���ات �للج���وء د�خ���ل وخ���ارج وطن���ه، 
يف حماول���ة وموؤ�م���رة لإز�ل���ة ��س���م دولت���ه »فل�س���طني« م���ن �خلارط���ة �ل�سيا�س���ية 
���ا �أن تاأت���ي ه���ذه �لنكب���ة  و�جلغر�في���ة. وم���ن �ملفارق���ات �لتاريخي���ة �ملفجع���ة حقًّ
ع���ام 1948 بع���د �أع���و�م قليل���ة من نهاي���ة �حلرب �لعاملية �لثاني���ة و�لنت�سار على 
�لفا�س���ية و�لنازي���ة، وي���وم كان �ملنت�س���رون يعلن���ون ع���ن �إقام���ة نظ���ام عامل���ي 
جدي���د باإن�س���اء هيئ���ة �لأمم �ملتح���دة وميثاقه���ا، �ل���ذي يوؤكد على حق �ل�س���عوب يف 
تقرير �مل�سري وعدم جو�ز �ل�س���تيالء على �أر�س �لغري بالقوة، ومبادئ �س���امية 
وعادل���ة �أخ���رى، م���ا يثري �لت�س���اوؤل: �أين هي هذه �ملب���ادئ، �أين هي �لأمم �ملتحدة 

م���ن مظلم���ة فل�س���طني �لتاريخية؟.

م���ا ج���رى ويج���ري ه���و لالأ�س���ف �لتنك���ر ل���كل تل���ك �ملب���ادئ فيم���ا يتعل���ق بالق�سي���ة 
�لفل�س���طينية و�ل�س���عب �لفل�س���طيني، لت�سبح فل�سطني �ل�سحية منذ �إن�ساء �لأمم 
�ملتحدة، وتنفيذ �خلطط و�مل�ساريع �ل�ستعمارية �ل�سهيونية لإقامة وطن قومي 
لليهود يف فل�س���طني بعهد ع�سبة �لأمم، لتبد�أ بعدها �سل�س���لة طويلة من �ملجازر 
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�لدموي���ة �لب�س���عة لقت���الع وتهج���ري وت�س���ريد �أ�سح���اب �لأر����س يف �س���ياق تنفي���ذ 
�ملخطط���ات �ملنهجي���ة للتطه���ري �لعرق���ي، و�ل�س���تيالء عل���ى �لأر����س و�ملمتل���كات 
بق���وة �ل�س���الح و��س���تباحة �لأرو�ح و�ملقد�س���ات، و�أب�س���ط �ملب���ادئ �لقانوني���ة 

و�لإن�سانية.

 ه���ذه �جلر�ئ���م �ملروع���ة، �لت���ي وبع���د م���رور �أك���ر م���ن �س���بعة عق���ود عل���ى نكب���ة 
�ل�س���عب �لفل�س���طيني، و�لت���ي ل ي���ز�ل ه���ذ� �ل�س���عب يعي����س �آثاره���ا وتد�عياته���ا، 
ماز�ل���ت متو��سل���ة عل���ى م���ر�أى وم�س���مع م���ن �لع���امل، بتن���وع و�س���ائلها و�أدو�ته���ا، �إذ 
يتعر�س �ل�سعب �لفل�سطيني لعدو�ن �إ�سر�ئيلي م�ستمر ي�ستهدف وجوده و�أر�سه 
وحقوق���ه ومقد�س���اته مبو��سل���ة �لقت���ل و�لتنكي���ل و�لعتق���ال، و�لتطه���ري �لعرق���ي 
و�إقام���ة �مل�س���توطنات، وحم���اولت طم����س للهوي���ة �لعربي���ة �لفل�س���طينية، ولز�ل 
�ل�س���عب �لفل�س���طيني منذ بد�ية �لنكبة �سامًد� يقاوم بعزم و�إ�سر�ر عنيد مهما 
بلغت �لت�سحيات ومرت �ل�س���نون، و�س���وف يبقى ل�س���تعادة حقوقه �مل�س���روعة يف 

�لع���ودة و�حلري���ة و�ل�س���تقالل.

ف���اإذ� م���ا كان���ت �لنكب���ة م�س���تمرة بال�س���تهد�ف و�لع���دو�ن �لإ�س���ر�ئيلي �مل�س���تمر، 
وتخاذل �لنظام �لدويل عن حماية مبادئه وقو�نينه وعجزه عن تطبيق قر�ر�ته 
ج���ر�ء ه���ذه �لزدو�جي���ة �ملزمن���ة يف �ملعاي���ري، و��س���تمر�ر �سيا�س���ة �لتميي���ز و�لكيل 
مبكيال���ني، ف���اإن �سم���ود �ل�س���عب �لفل�س���طيني وم�س���رية كفاحه �لع���ادل بدعم �أمته 
و�أح���ر�ر �لع���امل �س���يتو��سل ب�سالب���ة و�إ�س���ر�ر، ول���ن ت�سعف من عزميته �سر��س���ة 
�لع���دو�ن، وم���ر�رة �خل���ذلن، ب���ل �س���تزيده ق���وة وب�س���الة يف �لدف���اع ع���ن وج���وده 

وحقوقه.

و�لي���وم ُت�سّع���د �س���لطات �لحت���الل �لإ�س���ر�ئيلي م���ن عدو�نه���ا وتو��س���ل �رت���كاب 
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�لنته���اكات �جل�س���يمة و�جلر�ئ���م �ملنظم���ة �لو��س���عة �س���د �ل�س���عب �لفل�س���طيني، 
و�لإمع���ان يف �لقت���ل و�لقم���ع و�لت�س���ريد و�لعتق���ال، يف �ل�س���تيطان و�لتهوي���د 
و�لعت���د�ء عل���ى �ملقد�س���ات وتدني�س���ها يف �حل���رم �لإبر�هيمي، وكني�س���ة �لقيامة، 
و�مل�سجد �لأق�سى �ملبارك بالعنف و�لإرهاب �ملنظم، �نتهاًكا �سارًخا للق������انون 

و�ل�سرع�����ية �لدولي���ة.

�إنه���ا ��س���تمر�رية �لنكب���ة، �ملوؤك���دة با�س���تمر�ر وتو��س���ل �أدو�ت وو�س���ائل �لنكب���ة، 
وجر�ئم �لنكبة يف �سلو�ن وحي �ل�سيخ جر�ح يف �لقد�س ويف �لنقب حني هدمت 
قري���ة عر�قي���ب 202 م���رة وم�س���افر يط���ا باخللي���ل، حي���ث تزم���ع �س���لطة �لحت���الل 
ه���دم �ثنت���ي ع�س���رة قري���ة فل�س���طينية وت�س���ريد �أك���ر م���ن �أربع���ة �آلف مو�ط���ن.. 
�إنها جر�ئم �لتطهري �لعرقي و�لأبارتهيد و�ل�س���تيطان �ل�س���تعماري �لذي تكثف 
ب�س���ورة غ���ري م�س���بوقة ل�س���رقة �لأر����س و�ل�س���تيالء عليها، حيث مت���ت �مل�سادقة 

موؤخ���ًر� عل���ى بن���اء �أربع���ة �آلف وحدة ��س���تيطانية جديدة.

تل���ك �جلر�ئ���م �ملوثق���ة، �لت���ي طامل���ا �س���جلتها �س���ريين بال�س���وت و�ل�س���ورة، و�لتي 
طامل���ا رف�سته���ا و�أد�نته���ا دول ومنظم���ات �لع���امل، مب���ا فيه���ا �ملنظم���ات �ملخت�س���ة، 
و�سنفته���ا جر�ئ���م ح���رب �س���د �لإن�س���انية، وف���ق �أح���كام �لقان���ون �ل���دويل. �لأم���ر 
�لذي نقّدره ون�س���كره، ولكنه يثري �لت�س���اوؤل يف �لوقت نف�س���ه، حول جدية ترجمة 
ه���ذه �ملو�ق���ف �ملعلن���ة، مبالحق���ة وم�س���اءلة �جلن���اة، وعدم �إفالتهم م���ن �لعقاب، 
�ل���ذي كان ولأم���د طوي���ل، حمف���ًز� له���م ملو��سلة �رت���كاب جر�ئمهم، ب���ل و�لتمادي 

يف �رتكابه���ا.

وه���و �لت�س���اوؤل �مل�س���روع ح���ول جدي���ة �ملجتم���ع �لدويل، ممث���اًل مبنظمات���ه وخا�سة 
جمل����س �لأم���ن، يف تبن���ي معايري �لقان���ون �لو�حدة، و�لنتهاء من �لكيل مبكيالني 
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و�لتميي���ز و�ملعاي���ري �ملزدوج���ة، �ل���ذي ح���ال دون �إنف���اذ قر�ر�ت���ه ذ�ت �ل�سل���ة 
بالق�سي���ة �لفل�س���طينية، رغ���م �لفي����س �لكب���ري م���ن ق���ر�ر�ت �ل�س���رعية �لدولي���ة، 
�ملو�كب���ة ل�س���ر�وة �لع���دو�ن وج�س���امة �لنته���اكات �لإ�س���ر�ئيلية، حلق���وق �ل�س���عب 

�لفل�س���طيني. تل���ك �حلق���وق �لت���ي �أقّرته���ا وكفلته���ا ذ�ت �ملنظوم���ة �لدولي���ة...

يف ه���ذ� �ل�س���ياق، و�إذ ُنع���رب ع���ن عمي���ق �لتقدي���ر، للمو�ق���ف �لدولي���ة �ملن���ددة 
باغتي���ال �س���ريين �أب���و عاقل���ة، و�ملطالب���ة بالنت�س���اف له���ا �أم���ام �لعد�ل���ة �لدولي���ة، 
فاإن حتقيق �لعد�لة ل�س���ريين، لن يكون فقط، بت�س���كيل جلنة �لتحقيق �مل�س���تقلة، 
�ملطل���وب ت�س���كيلها ب���كل تاأكي���د، �أو بتق���دمي مل���ف �جلرمي���ة ملحكم���ة �جلناي���ات 
وجمل�س حقوق �لإن�سان فح�سب، على �أهمية ذلك و�سرورته �ملوؤكدة، بل بتاأكيد 
تق���دمي �جلن���اة، ومرجعياته���م �لقيادي���ة، للق�س���اء �ل���دويل �لناج���ز. وم�س���اءلة 

�لحت���الل ع���ن كل جر�ئم���ه وو�س���ع ح���ّد له���ا بتوف���ري �حلماي���ة �لدولي���ة.

كم���ا �أن �لعد�ل���ة ل�س���ريين، ل���ن تنته���ي به���ذ� �مل�س���توى م���ن �لإن�س���اف، ب���ل بتحقيق 
�لعد�ل���ة لل�س���عب �لفل�س���طيني باإنه���اء �لحت���الل �أ�سا����س �ل���د�ء و�لب���الء، ومتك���ني 

�ل�س���عب �لفل�س���طيني م���ن حريت���ه و�إقام���ة دولته �مل�س���تقلة وعا�سمتها �لقد����س.

�إن �ل�س���ر�ع �لعرب���ي �لإ�س���ر�ئيلي، يبق���ى �لتح���دي �لأول لأمتن���ا �لعربي���ة، وجوه���ر 
كل �لق�ساي���ا، و�س���بب حال���ة ع���دم �ل�س���تقر�ر �لتي تعي�س���ها �ملنطق���ة، طاملا مل يتم 
�لتو�س���ل �إىل ح���ل ع���ادل ود�ئ���م له���ذ� �ل�س���ر�ع، وف���ق مب���ادئ وق���ر�ر�ت �ل�س���رعية 
�لدولي���ة، ومب���ادرة �ل�س���الم �لعربي���ة. �لأم���ر �ل���ذي ي�س���تدعي يف �ملق���ام �لأول، 
�لتاأكيد على م�سوؤولية �لأمم �ملتحدة ومنظماتها ذ�ت �لعالقة، و�سرورة تفعيل 
دور هذه �ملنظمة �لدولية، يف دعم �حلق �ملقد�س و�ل�سرعي لل�سعب �لفل�سطيني 

يف تقري���ر م�س���ريه، و�إقامة دولته �مل�س���تقلة.
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لق���د ح���ان �لوق���ت لين���ال �ل�س���عب �لفل�س���طيني حريت���ه و��س���تقالله، ك���ي يعي����س 
� ف���وق �أر�س���ه ووطنه �مل�س���تقل، وحان �لوق���ت لأن يعمل  كبقي���ة �س���عوب �لأر����س ح���رًّ
�ملجتم���ع �ل���دويل عل���ى �إنه���اء ظل���م تاريخ���ي وت�سوي���ب م�س���ار دويل لتحقي���ق ه���ذ� 
�له���دف �مل�س���روع، و�لعم���ل عل���ى تدعي���م فر����س �ل�س���الم و�ل�س���تقر�ر يف �ملنطق���ة. 
لق���د ح���ان وق���ت �نتق���ال جمل����س �لأمن من و�قع �لعجز و�لكتف���اء باإد�رة �ل�سر�ع 
�إىل �تخ���اذ م���ا يل���زم م���ن �إج���ر�ء�ت �س���ريعة وكفيل���ة باإخ�س���اع �س���لطات �لحت���الل 
�لإ�س���ر�ئيلي للقان���ون ولق���ر�ر�ت �ل�س���رعية �لدولي���ة.. ح���ان وق���ت حت���رك �ملجتم���ع 
�ل���دويل لإنف���اذ قر�ر�ت���ه ذ�ت �ل�سل���ة بعي���ًد� ع���ن �ملعاي���ري �ملزدوج���ة و�لكي���ل 
مبكيالني، �سبياًل يف حتقيق �ل�سالم �لعادل ل�ستعادة �ل�سعب �لفل�سطيني حلقه 
يف �لع���ودة �إىل وطن���ه وبن���اء دولت���ه �مل�س���تقلة وعا�سمتها �لقد����س �ل�س���رقية، �لأمر 
�لذي ميثل �لبو�بة �لرئي�س���ة يف طريق �ل�س���الم و�ل�س���تقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل.
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كان التواجد األرمني يف فلســطني ومنذ القرن الرابع امليلدي قليًل نســبيًّا، ومتحور 

يف حميط الكنيســة األرمنية األرثودكسية حتى القرن التاســع عرش والكنيسة األرمنية 

األرثوذكسية والكاثوليكية مند أواســط القرن التاسع عرش. يمكن تلخيص التواجد 

األرمني يف فلسطني واألرايض املقدسة عىل النحو التايل:

1- وصول عدد من النّســاك األرمن إىل فلسطني وإنشاء العديد من املعابد، خاصة 

يف غور األردن، وبناء جزء من كنيســة مار يعقوب ودير األرمن عام 420 ميلدي 

وحوايل 66 مؤسسة دينية يف القدس حتى القرن السادس)1).

2- وصول العديد من احلجاج والتجار األرمن عىل مّر القرون.

(1( HarutSasounian (September 2018). Prophet Muhammad’s rarely-Known Decree to 
the Armenian Patriarch of Jerusalem. The Armenian Weekly https://armenianweekly.
com/201814/09//prophet-muhammads-rarely-known-decree/

التواجد األرمين يف فلسطني: 
بني املاضي واحلاضر

د.فار�سني �أغابكيان

وحدة دعم �ملفاو�سات
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3- جلوء أرمن من اهلاربني والناجني من املذابح يف األناضول وأرايض اإلمرباطورية 

العثامنية إىل فلسطني يف الربع األخري من القرن التاسع عرش)1).

4- وصــول اآلالف من اللجئــني األرمن ما بــني 1915-1922، وهم أيًضا من 

الناجني من املذابح واملهجرين من بلداهتم يف األرايض العثامنية.

5- وصول البعــض من اللجئني من الذين جلؤوا إىل لبنان وســوريا أواًل، وبعد 

ذلك جاؤوا إىل القدس.

6- بعض األرمن (من أصول هيودية( ممن سمحت هلم إرسائيل باهلجرة إىل إرسائيل 

من دول االحتاد السوفييتي الســابق، حيت اّتذ عدد قليل منهم من احلي األرمني 

ا هلم. يف القدس مقرًّ

شــّكل األرمن 23 باملئة من املسيحيني يف القدس عام )2)1690. وكان يقطن يف القدس 

ســنة 1893 نحو 1847 أرمني ويف يافا )3)92 أرمنيًّا فقط. ازداد عدد األرمن يف فلسطني 

بشــكل ملحوظ مع جلوئهم من تركيا، حيت أصبح عدد اللجئني األرمن يف فلسطني 

أكرب من عدد األرمن املحليني الذين كانوا يشــكلون جزًءا أصيًل من الفلســطينيني، 

يتكلمون اللغــة العربية ربام أفضل من األرمنية، ويشــاركون الفلســطينيني مأكلهم 

وملبســهم وطريقة حياهتــم عموًما، لــدى وصوهلم إىل فلســطني دون ممتلكات أو 

حاجات شــخصية، ُأطلق عىل اللجئني األرمن اسم الزّوار من قبل األرمن املحليني، 

)1) ما يعرف باإلبادة األرمنية، حيث متت إبادة أكثر من 1,5 مليون أرمني وقتل معظم مثقفيهم ومفكرهيم 
وهجر العديد من الناجني عرب الصحراء ومنهم من لقي حتفه، ودمرت كنائسهم ومعابدهم ومدارسهم 

وأفرغت القرى من سكاهنا األرمن.

(2( Tania Manougian (2007). The Armenian Community in the Holy Land. This Week in 
Palestine of 30 July 2007.

)3) رازميك سيمونيان (2004( األرمن يف بلد العرب مركز الكوثر األردن- عامن
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وكان جّلهم األكرب من األيتام الذين فقدوا معظم أفراد عائلهتم، حيث تم استيعاهبم 

يف املآتم التابعة لبطريركية األرمن ويف احلي األرمني. ويشار إىل أن العديد منهم قد تم 

اســتيعاهبم يف سوق القطانني، الذي كان يف حينه أكثر أســواق البلدة القديمة إمهااًل، 

وكان اســتيعاب األرمن اللجئني فيه بتســهيلت من عائلت القدس (النشاشيبي، 

واحلســيني، واخلالدي( الذين كانــت تربطهم علقات عمل وصداقــة مع األرمن 

املحليني)1). وتم أيًضا استيعاب بعض اللجئني من قبل عائلت فلسطني املسلمة، من 

الذين كانوا يســكنون يف حميط منطقة النبي داود)2)، واستوعب جزء آخر يف مآتم تابعة 

لألملان/ اللوثرية يف بيت حلم وكذلك يف كنيسة املهد وميتم يف النارصة وغريها. 

بعد بضع سنوات من اللجوء، أصبح األرمن اللجئون الفارون من املذابح، والذين ال 

حيملون جنسية وأوراًقا رسمية، حيملون اجلنسية الفلسطينية. وقد أظهر تعداد السكان 

للنتداب الربيطاين لعام 2022 أن عدد األرمن األرثوذكس كان حوايل 3000 نســمة 

أي 4.2 باملئة من الســكان املســيحيني وأن عدد األرمن الكاثوليك كان حوايل 300 

نســمة (0.4 من الســكان املســيحيني(. وقد انخفض عدد األرمن مع الزمن، حيث 

أصبح هناك أرمني واحد من أصل عرشة مسيحيني يف القدس عام )3)1967 يتمركزون 

يف احلي األرمني يف البلدة القديمة ويف حميط كنيســة ودير األرمن الكاثوليك يف احلي 

اإلسلمي بالقرب من طريق اآلالم.

(1( Dimitry Sanoyan (2009). Armenian Community in Jerusalem and Palestine in the 
Period of World War I and the Genocide. https://cyberleninka.ru/article/n/Armenian. 
Accessed January 11, 2021.

(2( John Melkon Rose (1993). Armenians of Jerusalem: Memories of Life in Palestine. 
New York. Radcliffe Press. 

(3( Bernard Sabella. )May 20th 2020). Palestinian Christians Centennial Historical & 
Demographic Developments. Jerusalem.
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هناك ضبابية حول األعداد احلقيقية لألرمن يف فلســطني ما بني 1915- 1948، والبعض 
يصنّف عددهم بــني 20000 و40000، منهم نحو 15000 يف القدس)1). وقد تضاءل عدد 
األرمن بشــكل متســارع منذ منتصف األربعينيات يف القرن املايض وخاصة مع التهجري 
الذي ســّببته النكبة عام 1948 وجلوء العديد من العائلت األرمنية (بعضهم للمرة الثانية 
يف أقل مــن 35 عاًما( من مدهنم يف الرملة وحيفا ويافا والنــارصة إىل قطاع غزة واألردن 
ولبنان وقربص وغريها، بينام بقي بعضهم فيام أصبح إرسائيل بعد عام 1948. وقد أجرت 
البطريركية األرمنية تعداًدا لألرمن عام 1948، حيث أشــارت أنه يوجد 3000 أرمني يف 
اجلزء العريب من القدس، و400 يف بيت حلم وبيت جاال وأرحيا، و1500 الجئ يف اجلانب 
الرشقي من هنر األردن، وما يقارب 6500 أرمني أصبحوا الجئني يف مرص وقربص ولبنان 
وسوريا واألردن)2). بلغ عدد األرمن يف األردن بني األعوام 1935- 1946 حوايل 60000، 
وأصبــح عددهم أكثر من 10000 يف اخلمســينيات من القرن املــايض مع نزوح عدد من 

األرمن إىل اجلانب الرشقي من هنر األردن بعد النكبة)3).

اســتمرت هجرة األرمن من القدس ما بــني 1948 و1967، وازدادت بعد االحتلل 
اإلرسائييل للضفة وقطاع غــزة عام 1967 بحًثا عن األمــن واألمان وفرص العمل، 
واستمر هذا النقصان حتى يومنا هذا بوجود أقل من 1000 أرمني يف الضفة الغربية بام 

فيها القدس الرشقية)4).

(1( Bedross Der Matossian. )2011).The Armenians of Palestine 1918- 48. Faculty Pub-
lications, Department of History.https://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/121. 
Accessed January 11, 2021.

)2) من مذكرات دردريان الذي أصبح بطريرك األرمن األرثوذكس يف األرايض املقدسة 1990-1960، 
نــرشت هذه املذكرات من قبل البطريركية األرمنية يف كانون ثاين 1949 وغطت الفرتة ما بني ترشين ثاين 

1947 وكانون أول 1949.

)3) رازميك سيمونيان (2004( األرمن يف بلد العرب مركز الكوثر األردن- عامن.

)4) عىل سبيل املثال، هناك أكثر من 100 شخص من عائلتي املمتدة من الذين هاجروا منذ 1948.
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األرمن والنكبة عام 1948

اســتقبلت فلســطني األرمن اللجئني ومنحتهم وطنًا ثانًيا وحياة آمنة للعيش بكرامة 
ووٍد وتآٍخ بني الطوائف املتعددة يف فلســطني. اّتــذ العديد من اللجئني األرمن، كام 
هــو حال األرمن املحليــني، مواقعهم يف احلياة االجتامعيــة واالقتصادية والثقافية يف 
فلســطني، ولكن عام النكبة كان عاًما قاسًيا وحاساًم للتواجد األرمني يف فلسطني، كام 
هو احلال للوجود العريب الفلسطيني بشكل عام، حيث ُهّجر ثلثا املجتمع األرمني من 
فلســطني. ظهرت العديد من القصص حول العائــلت األرمنية التي ُهّجرت للمرة 
الثانية من بلدات عدة كعائلت بغبودريان، وكريكوريان، وشــنلكيان، وميســاكيان 
وأولئــك الذين ُهّجروا من بيوهتم يف القدس الغربية كعائلت بنايان، وترزباشــيان، 
وكالبيان، وأغابكيــان وغريهم، إىل دير األرمن واحلي األرمنــي، أو منهم من الذين 
هاجروا إىل قربص كعائلة مهرانيان، وجولفانســيان، وأزاديــان، وعنتبليان. بني ليلة 
وضحاها، حتّولت هذه العائلت من األرمن ميسوري احلال إىل عائلت ُمعدمة الجئة 
تبحث عن قوهتا وعمل إلطعام أبنائها، حاهلم حال اللجئني الفلسطينيني عام 1948. 
جلأ األرمن إىل األديرة التي آوهتــم وبالتحديد يف دير األرمن يف البلدة القديمة واحلي 
األرمني، حيث أصبح عىل الدير مسؤولية إيواء وتأمني الطعام ألكثر من 3000 الجئ 

أرمني.

ال تتوفر العديد من األدبيات عن األرمن والنكبة الفلسطينية، غري أنه من اجلدير ذكره 
أن تواجد األرمن يف احلي األرمني، بمنطقة إسرتاتيجية بني حارة اليهود واجلزء الغريب 
مــن القدس، أخضع األرمــن ملواجهة القتال الدائر ما بني املســلحني من العصابات 
اليهودية واجليش العريب. وكان نصيب احلي األرمني الكثري من اخلراب، حيث تشــري 
املعلومات املتوفرة إىل استشــهاد من 22 إىل 40 أرمنيًّا منهم ستة يف يوم واحد. وكانت 
ليلة 12 أيلول 1948 ليلة حداد عام؛ ُأجريت خلهلا مراسيم دفن الذين قتلوا بحضور 
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أعــداد كبرية من املجتمع األرمنــي)1). نال القصف مقربة األرمــن يف جبل صهيون، 
وُدّمر العديد من مقابرها، وكذلك ُقصفت مدرســة اللهــوت واملكتبة داخل الدير، 
وُقصف أكثر من 120 أرمنًيا)2)، والعديد من منــازل األرمن، منهم عائلت تومايان، 

وكراكرييان، وخشادوريان، وجينيفزيان وغريهم.

كان عىل بطريركية األرمن وســكان احلي األرمني أن يتعاونــوا للمحافظة عىل حياة 
النــاس وتأمني الطعام والــرشاب. وتشــكلت يف حينه ثلث فــرق: واحدة لتأمني 
امليــاه وتوزيعها ومتابعة توفري األكل، والثانية للعنايــة والرعاية الطبية، والثالثة حلامية 
املمتلكات بمشــاركة من الرهبان والبطريرك األرمني يف حينــه جوريغ إرسائيليان، 
الــذي حافظ عىل األرمن وكان عىل رأس النشــاطات يف املجاالت املختلفة، وحاول 
توفري الدعم املادي واملعنوي للطائفة. اســتطاع البطريرك يف بداية 1948، مستشــعًرا 
اخلطر القادم، أن جيمع من خلل جلنة مالية شــّكلها من أعضاء الرعية، أكثر من ألف 
لرية فلســطينية لرصفها عىل احتياجات األرمن)3). ولدى تقسيم القدس خرس األرمن 
حوايل مائة منشــأة/ دكان تواجدت قبل عام 48 يف اجلــزء الغريب من القدس، كانت 
تقوم بأنــواع متعددة من التجارة)4)، كام خرسوا العديد مــن البيوت التي كانت تعترب 
كالقصور يف معايري اليوم، ومنها عىل ســبيل املثال بيت الزاروس الذي كان من أغنياء 
جتار ومقتني التحف يف فلسطني وخرس بيته يف احلي األملاين يف القدس الغربية، والذي 
حّول فيام بعد إىل متحف للطبيعة، يظهر عليه حتى يومنا هذا حجر منقوش باألحرف 

)1) من مذكرات ييغيشية دردريان، بعض املعلومات تشري إىل إصابة 400 أرمني.

(2( Issa Nakhleh (1991). Encyclopedia of the Palestine Problem. Intercontinental 
Books. New York -chapter 14. Destruction and desecrationog Christian holy places and 
violation of Christian religious rights 

)3) من مذكرات ييغيشية دردريان.

)4) من لقاء هوفنان مع هوفان بغدرسيان.
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األرمنية. وكذلك خرس كل من خشادور تاتيوســيان وفريديريك موراديان بيتيهام يف 

يافا، واللذين كانا معروفني بحجمهام ومجاهلام املعامري)1).

وهبذا، خرس العديد من األرمن أرواحهم وممتلكاهتم وجتارهتم خلل النكبة، وأصبحوا 

الجئني عىل قيد األمل بالعودة إىل بيوهتم وممتلكاهتم. لكن بعد فرتة وجيزة أيقنوا أن ما 

اعتربوه مؤقًتا أصبح دائاًم.

مســاهمة األرمن في الحياة االقتصاديــة واالجتماعية والثقافية 
في فلسطين

بالرغم من أن التواجد األرمني يف فلسطني، حتى القرن السابع عرش، ارتبط يف الغالب 

بالنواحي الدينية والروحانية، غري أن جميئهم إىل فلســطني يف القرنني الســابع والثامن 

عرش ارتبط أيًضــا بالتجارة، أما يف القرن العرشين فقــد ارتبط باللجوء والبحث عن 

مكان آمن.

قّدم األرمن مســامهات عدة يف جماالت متنوعة، إذ أّسســوا أول مطبعة يف فلســطني 

تابعــة للبطركية األرمنية عــام 1833 لطباعة الكتب الدينيــة والعلمية والرتبوية التي 

كانت توزع يف الرشق األوســط ودول أخــرى حول العامل. وكانــوا أيًضا من أوائل 

املصورين يف فلســطني، كالراهب يســايي غرابيديان)2)، الذي قــام عام 1950 بتعليم 

التصوير الفوتوغرايف لعدد من املصورين األرمن والعرب من فلســطني وبلد الشام، 

ومن أبرزهم جرابيد كريكوريان الذي حّض ألبوم السلطان عبد احلميد عن فلسطني، 

وكان املصور الرســمي للقيرص ويلهلم الثاين خلل زيارته لفلســطني. وقد أســس 

غرابيديان أول مدرســة تصوير يف فلســطني عام 1866 يف احلي األرمني وتتلمذ فيها 

)1) املعلومات من املؤرخ جورج هنتليان.

)2) أصبح بطريرًكا لألرمن األرثوذكس يف فلسطني 1865- 1885.
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املصور الفلسطيني األول خليل رعد.

برز العديــد من املصورين األرمــن يف النصف األول يف القــرن العرشين، منهم إليا 

كهوجيان الذي صور احلياة اليومية للفلســطينيني، وكريكور أشــخانيان، وهاكوب 

تورانيان الذي أصبح مصور العائلة امللكية اهلاشــمية، وزهراب مركريان الذي أصبح 

املصور اخلاص للملك حســني. أما كيغام جغليان فكان أول مصور يف قطاع غزة قبل 

النكبة ويعترب أبا التصوير الفوتوغــرايف يف غزة. ومن أهم أعامله صور النكبة، وجمزرة 

خان يونس، وزيارات الشــخصيات إىل غزة مثل امللك فــاروق ومجال عرب النارص، 

وحرب 1967 وغريها)1)، وكان ُيعرف باملصور الفدائي. وبالرغم من أن عائلته تركت 

غــزة واجتهت إىل مرص بعد عام 1967 غري أن كيغام بقي يف غزة حتى موته عام 1981. 

أما هرانت ناكاشيان فقد صّور حياة اللجئني يف غزة من 1948-1952 بتفاصيلها. بينام 

تتلمذ فاروج أشخانيان عىل يد جّده كريكور أشخانيان يف شارع يافا، ومن بعدها افتتح 

األستوديو اخلاص به يف حارة النصارى، وعمل كمصور للجرائد كاجلهاد الفلسطيني 

والضفة، وأصبح مصوًرا شبه رسمي للملك حسني يف اخلمسينيات وأوائل الستينيات 

من القرن املايض)2). أما املصور جــارو نلبيديان والذي بدأ التصوير يف عمر 13 عاًما، 

فقد أصبح من أشــهر املصورين منذ عــام 1961 وظهرت صوره يف املئات من الكتب 

واملجــلت. وُيعتقد أن لديه أكرب أرشــيف للصور التي تعكس العــادات والتقاليد 

املســيحية واإلســلمية يف احتفاالهتم يف القدس، وصــّور الزيارات الدبلوماســية 

(1( RazmigBedirian (June 21st, 2021). The Armenian Photographer Who Captured Life 
in Gaza on Camera.The National.

(2( Phil Pasquini (January-February 2010). Washington Report on Middle East Affairs, 
p.71. https://www.wrmea.org/010-january-february/after-140-years-studio-va-
rouj-closes-in-jerusalems-old-city.html. Special Report.
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والتارخيية التي كان هلا أثر كبري يف توثيق احلياة يف املدينة)1). ويمكن القول إنه ملدة 170 
عاًما تزاحم املصورون األرمن وأوالدهم عىل توثيق حياة الناس ونشاطاهتم اليومية يف 

األرايض املقدسة.

وقد بــرز يف املجال الطبي والصحي العديد من األرمن، حيث أنشــأ األرمني فارتان 
بكردوين القادم من بريطانيا مشــفى يف النارصة يف العام 1861 ومدرســة طبية داخل 
)2). أما كريكور كريكوريان املولود عام 1893 فقد أصبح طبيًبا قبل 

املشــفى عام 1870 
احلرب العاملية األوىل، وُعنّي نائًبا للمســؤول الطبي يف فلســطني حتى هناية االنتداب 
الربيطاين. تــرج فاهان كالبيان من اجلامعة األمريكية يف بــريوت وأصبح معروًفا يف 
بدايات القرن العرشين وعمل خلل االنتداب الربيطاين والعهد األردين، وكان مشفى 
املطلع عىل ســبيل املثال يف اخلمســينيات من القرن املايض يعّج باألطباء واملمرضات 
والصيادلة األرمن وغريهــم. وكانت الفتيات األرمنيات مــن أوائل من درس مهنة 
القبالة والتمريض بشــكل رســمي، ويذكر منهن »ملكة« املولودة عام 1891، والتي 
تدربت أواًل كممرضة يف مشــفى اخلليل مــن قبل ممرضات أملانيــات وإنكليزيات، 
وأكملت تدريبها يف الكلية الســورية الربوتســتانية (التي أصبحت اجلامعة األمريكية 
يف بريوت عام 1920( ومن بعدها يف قســم القبالــة يف جامعة برلني عام 1919، حيث 
عادت إىل فلســطني وعملت حتى عام )3)1960. فاهان هاجوبيان كان أول صيديل يف 
فلسطني وكان مقّره يف رام اهلل، أما هاجوب أرسنيان فكانت له أقدم صيدلية يف القدس 

(1( Garo Nalbandians adventure as Jerusalem most prolific photographer by Daniel 
Helton http://test.hla.am/active/vca%

(2( Malcolm Billings (2012). Vartan of Nazareth. Missionary and Medical Pioneer in the 
Nineteenth-Century Middle East. Paul Holberton Publishing. London

(3( John Melkon Rose (1993). Armenians of Jerusalem: Memories of Life in Palestine. 
New York. Radcliffe Press. 
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»صيدلية أرســنيان وحرامي« يف شــارع ماميل مع ولديه ونوبار ونوراير اللذين أيًضا 
كانــا من املعروفني يف جمال الصيدلة. وقد برزت أيًضا الدكتورة األرمنية كراكشــيان، 
طبيبة األطفال التي ُعرفت لعدة عقود وعاجلت آالف األطفال الفلسطينيني خاصة يف 

القدس وضواحيها.

أما يف املجال األكاديمي والسيايس، فقد برز كل من ألربت أغازريان الذي كان متحدًثا 
بارًزا عن القضية الفلســطينية، وماناويل حساسيان الذي شغل منصب سفري فلسطني 
يف عدة دول. أما جــورج هنتليان فهو مؤرخ ولديه العديد مــن الكتابات يف التاريخ 

والسياسة وخاصة فيام خيص الوجود األرمني يف فلسطني.

أدخل عمل السرياميك/ اخلزف األرمني إىل فلسطني من خلل ثلث عائلت أرمنية 
معروفة جاءت من كوتاهيــا خصيًصا للعمل عىل ترميم اخلزف يف قبة الصخرة، وهم 
عائلت أوهانســيان وباليان وكركشــيان، وأنتجوا منذ ذلك احلني أجود أنواع أعامل 
الســرياميك املعروفة يف فلســطني والعامل، حيث تعّد أعامل الســرياميك األرمني من 
األجــود عاملًيا. وال يزال عدٌد من الفنانني األرمن يعملون بأعامل الســرياميك، منهم 

األخوة ساندروين، وفيك لبجيان، وهاجوب أنرتياسيان.

عمل العديد من األرمن يف جمــاالت احلياة العامة، من ضمنها العمل مع وكالة غوث 
وتشغيل اللجئني الفلسطينيني كمدرسني يف املدارس التابعة للوكالة أو كإداريني. برز 
منهم اثنان ممن تبوؤوا أعىل مناصب شــغلها فلســطينيون يف وكالة الغوث يف األرض 
املحتلــة، مها (جــون أغابيكيان وأنرتانيــج بكرجيان(، ومنهم كذلــك َمن عمل مع 
الكنائــس، حيث برز هاجوب ملكيان الذي عمل مع الكنيســة اللوثرية وكان له دور 

بارز مع اللجئني الفلسطينيني ما بني عام 1953-1949.

أما يف األعامل والتجارة، فقد برزت عائلتا أوهانســيان ومارديروسيان. أنشأت عائلة 
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أوهانســيان مصنع الورق يف بداياته يف عام 1934 وتوســع يف العام 1964 إىل رام اهلل 
ليصبــح ثالث أكرب مطبعة يف فلســطني حلني إغلق املصنع واملطبعــة عام 2003. أما 
عائلة مارديروسيان (سلفانا( فقد عملت بصناعة احللويات منذ الثلثينيات من القرن 
املايض. وقد توسعت إىل رام اهلل يف بدايات 1950، وتعلم أبناؤها صناعة الشوكوال يف 
إيطاليا، وتوسعت أعامهلم يف العام 1959 مع بنائهم أول مصنع للشوكوال يف فلسطني يف 
املنطقة الصناعية يف بيتونيا، حيث كان املصنع من األوائل يف الرشق األوسط، ويصّدر 
منتوجاته إىل الكويت واألردن ولبنان وغريها. كان مصنعا أوهانسيان ومارديروسيان 
من أكرب امُلشــغلني يف فلسطني يف ذلك الوقت، حيث عمل يف كل منهام ما يقارب 400 
عامل. هناك آخرون من األرمن من الذين عملوا يف التجارة أيًضا كعائلة جوستجيان 
التي وفرت امللبس للرجال يف فلســطني واألردن ولكبار الشخصيات واملؤسسات 
املختلفة. أما يف يومنا هذا، فهناك هاجوب شومهليان مالك فندق أرارات يف بيت حلم 
ومصنًعا للذهب، وكذلك عائلة موجميان املعروفة يف صناعة وجتارة الذهب وغريهم.

وقــد تربع األرمن عىل عرش صناعة وجتارة الذهب خــلل القرن املايض، وانترشت 
ورشهم ومعارضهم يف ســوق اخلواجات يف البلدة القديمة، وبعدها يف سوق الدباغة 
أو يف غــريب القدس قبل تقســيمها. وكانت منطقتهم يف البلدة القديمة ُتعرف باســم 
ســوق »الصاغة األرمن«. وقد أتى بعض الصاغة األرمن من ســوريا إىل القدس ما 
بــني 1930-1960 ومنهم كريكور أوردوغيان، الذي فتح حملــه للصياغة يف رام اهلل، 
ا. ويمكن أيضا اإلشارة إىل  وكان من أشــهر من عمل السلسل احللبية املصنوعة يدويًّ
عمل مصففي الشــعر األرمن ما بني 1950 وعام 2000، حيث كانوا األشهر يف منطقة 
القدس، منهم احللق رسكيس املعروف منذ الســتينيات من القرن املايض يف تصفيف 
شــعر الفنانات، ومنهم الفنانة طروب، والتي يقال عنها إهنا غنّت أغنيتها املشهورة »يا 
حلق اعميل غّرة« بعد تعرفها عىل رسكيس. ومن املعروفني أيًضا يف هذا املجال ليفون 
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رسكسيان وخاشو مانوجيان وابنه مانوغ، إضافة إىل كيفورك أزازيان وغريهم. أما يف 

رام اهلل، فكان احللقان جون كارامانليان وآفو جولوليان من املعروفني يف هذا اإلطار. 

وهناك العديد من األرمن الذين ولدوا يف فلســطني وهاجــروا إىل اخلارج ممن قّدموا 

مسامهات كبرية للبلد التي جلؤوا إليها أو استوطنوا فيها. فعىل سبيل املثال ال احلرص، 

مانوغ مانوغيان الذي درس يف مدرســة املطران يف القــدس، وبعدها يف هاجيازيان يف 

بريوت، وقام برفقة زملئه ومعظمهم من األرمــن من القدس بصناعة أول صاروخ 

سمي بـ»ceder« أطلق عام 1961 وتطور يف عدة مراحل ليصل ملدى 2500 مرت. وكان 

مانوغيان ُيعرف باسم أيب برنامج الفضاء اللبناين. أما هوفانيس دونابديان الذي ولد يف 

رام اهلل ودرس يف مدرسة الفرندز أصبح من املعامريني املشهورين، وأنشأ عدة مشاريع 

يف ديب والواليات املتحدة األمريكية. كذلك بالنســبة جلورج بنايان املولود يف القدس، 

والذي درس الطب يف اجلامعة األمريكيــة يف بريوت، والذي أصبح من علامء األوبئة 

وُسجلت باسمه براءة اخرتاع.

أمــا أفيديس دونابديان فقد درس الطب يف أمريكا وأّلف دراســة »النوعية يف الرعاية 

الصحيــة« وأوجد بالتايل »نموذج دونابديان يف الرعاية« املعروف عامليًّا. أصبح ليفون 

ماليكيان املولود يف القدس الذي ترج من مدرسة املطران من أشهر أساتذة علم النفس 

بعد حصوله عىل درجة الدكتوراه يف جامعة كولومبيا. بينام أصبح هايج خاشــادوريان 

أســتاًذا يف الفلسفة بعد حصوله عىل عدة شــهادات من جامعات يف لبنان والواليات 

املتحدة األمريكية، وحصــل عىل عدة جوائز، منها جائزة الرتبويني املتميزين يف أمريكا 

وجائزة األكاديميني للمتميزين يف القرن الواحد والعرشين، وله 19 مؤلًفا والعديد من 

املقاالت، ومنها »البحث عن السلم بني إرسائيل والفلسطينيني« عام 2000.

يعــّد األرمن من أقدم املجتمعــات يف القدس بحضور غري منقطــع منذ القرن الرابع 
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عندما أتى البعض إىل األرايض املقدســة كحجاج، بعد أن اعتنقت أرمينيا املســيحية 

عام 301 ميلدي، وكانت بذلك أول دولة تعتنق املســيحية كدين. وكان لألرمن عىل 

مّر القرون، وخاصة يف القرنني التاســع عرش والعرشين، مسامهات يف جماالت حيوية 

عدة ســامهت يف تطوير احليــاة، وأعطت لألرمن مكانة مهّمة يف النســيج االجتامعي 

الفلسطيني. وسيذكر األرمن يف فلســطني وكل الدول العربية بكل التقدير والعرفان 

موقف العرب يف اســتقباهلم يف البلد العربية ومنحهــم فرصة العيش بكرامة وامليض 

قدًما ليكونوا أعضاء فاعلني يف جمتمعاهتم ومعطائني ملا هو خري للبرشية.

تعترب هجرة األرمن من فلســطني بشــكل مّطرد ومتســارع ما بني عــام 1948 وبعد 

االحتلل عــام 1967، وخاصة بعــد االنتفاضة األوىل، أمًرا مقلًقــا للغاية، ألن هذا 

التناقص العددي وصل إىل حّد كبري يشــكل خطًرا عىل فسيفساء القدس، وبالتحديد 

عىل التواجد الغني لألرمن عىل مّر القرون.

وهذا الوضع الناشــئ بحاجة إىل تضافر جهود البطريركية األرمنية واملجتمع األرمني 

داخل القدس وفلســطني عامة وجهود املجتمع األرمني يف اخلارج للمساعدة يف بقاء 

األرمن وازدهارهم يف فلسطني ودعمهم باملشــاريع املختلفة للحد من هجرهتم بحًثا 

عن فرص عمل يف اخلارج.
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مقدمة:

تبنّى عدد من اخلرباء وسياسيني ورجال دين هيود وعدد من قادة املسيحية الصهيونية، 
وخصوًصا بعد عام 2000م، وهو عام إعلن استهداف املسجد األقىص املبارك، روايًة 
تارخيّيًة هجومّيًة، مفادها أن املســلمني يتقنون فن نكــران التاريخ والوجود اليهودي 
بنكراهنم أن املســجد األقىص املبارك ُبني مكان اهليكلــني األول والثاين اللذين بنامها 
ملوك بني إرسائيل ســليامن وداود، حســب الرواية اليهودية. وال يــزال هذا الزعم 
يعتــرب أهم عنارص التظلم واهتام الضحية بمامرســة الظلم ضد آلة وأدوات االحتلل 
والتهويد، حتــى أصبحت هذه املزاعم أقوى مربرات تغيــري الوضع القائم وحتريف 
الروايات التارخيية األصيلة وجتريف الكثري من اآلثار املحيطة باألقىص، بل وممارســة 
أكثــر أدوات اإلقصاء تطرًفا، وهي العمل عىل تغيري وظيفة املســجد األقىص وحماولة 

تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

ملاذا املسجد األقصى املبارك
احلرم القدسي الشريف ليس هيكل اليهود: 

ثالثة عشر سؤاًل

د. و�سفي كيالين

�ملدير �لتنفيذي لل�سندوق �لها�سمي لإعمار �مل�سجد �لأق�سى 
�ملبارك وقبة �ل�سخرة �مل�سرفة
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ســأحاول يف هــذه الورقة أن أخلص جممل إمجــاع علامء املســلمني املعارصين ورأي 

أصحاب الشــأن السياسيني من العرب واملسلمني واملجتمع الدويل لتفنيد هذا الزعم، 

الذي نجح وخصوًصا يف العامل الغريب بتحويل املســلمني وخاصة الفلســطينيني من 

ضحايا إىل جلديــن، ومن مظلومني إىل ظاملني ومعادين للســامية، واهتمهم البعض 

بأهنم حيرفون ما ورد يف القرآن الكريم من ذكر للهيكل ومللوك وتاريخ بني إرسائيل يف 

أرض فلسطني. ولتسهيل تفنيد هذه الرواية، سأناقش هذا املوضوع من زاوية إسلمية 

رشعية، وذلك خلل اإلجابة عىل أسئلة مبارشة، يركز معظمها عىل فهم البعد الديني 

ملوقف املســلمني الصلب بأن املســجد األقىص خط أمحر، وهو املحرك األقوى لدفاع 

املســلمني عن هوية وكيان املسجد األقىص املبارك، وســرتكز إجابات بعض األسئلة 

عىل حماولة فهم األبعاد التارخيية والقانونية والوضع القائم يف املسجد األقىص/ احلرم 

الرشيف)1).

الســؤال األول: ما هو الموقف الديني والسياســي العام )الذي 
يصفــه بعــض اليهود بالنكــران( ألصحاب الشــأن المســؤولين 
المباشــرين عن المســجد األقصــى المبارك/ الحرم القدســي 

الشريف؟ 

يتبنى أصحاب الشــأن املبارشون يف إدارة املســجد األقىص - بدًءا بصاحب الوصاية 

اهلاشمية عىل املقدســات اإلسلمية واملسيحية امللك عبداهلل الثاين بن احلسني وفخامة 

رئيس دولة فلســطني حممود عباس ومروًرا بوزارة األوقاف والشــؤون واملقدسات 

اإلســلمية األردنية، وجملس وإدارة أوقاف القدس وشؤون املسجد األقىص املبارك 

والســلطات واهليئات اإلســلمية الفلســطينية املعنية، ومن ضمنها اهليئة اإلسلمية 

)1) أود التنويه هنا بأن هدف هذا املقال رشح املوقف والرواية اإلسلمية الرشعية وليس دحض الرواية 
اليهودية أو الصهيونية أو اإلرسائيلية التارخيية أو اآلثارية، فلربام نأيت عىل هاتني الروايتني يف مقال آخر. 
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املســيحية، واهليئة اإلســلمية العليا، والصندوق اهلاشــمي إلعامر املسجد األقىص 
املبــارك، واملفتي العام للقدس والديار الفلســطينية، ووزارة األوقاف الفلســطينية، 
وقايض القضاة الفلسطيني ومئات اهليئات والعلامء ورجال الدين املسيحي يف فلسطني 
واألردن - موقًفا رصحًيا يعرّب عن إيامهنم بأن املســجد األقىص املبارك هو كامل احلرم 
القديس الرشيف، وهو مكان عبادة مقّدس خاص باملســلمني وحدهم، وأنه غري قابل 
للتقسيم أو املشاركة، ال من الناحية املعنوية وال من الناحية امللموسة. وحيظى دعم هذا 
املوقف بشــبه إمجاع مطلق من قبل املجتمع الدويل الــذي اعترب يف عرشات القرارات 

الصادرة عن اليونسكو بأن املسجد األقىص هو كامل احلرم القديس الرشيف)1).

مــن الواضح أن هــذا اإلرصار مل يأِت من فــراغ وال من خوف وال مــن ردة فعل عىل 
حدث عســكري أو سيايس، بل يســتند عىل تأصيل ديني وفقهي مبني عىل رسد وتفسري 
نصوص واضحة وردت يف القرآن الكريم واألحاديــث النبوية الرشيفة. وال عجب أن 
رهبان وكنائس القدس وكثري من كنائس العامل قد وقفوا إىل جانب الرؤيا اإلسلمية التي 
حفظت الســلم بني املسلمني واملســيحيني يف القدس الرشيف منذ أكثر من 1400 عام، 
حيث عرّب جملس كنائس القدس وجملس كنائس الرشق األوسط يف العامل أكثر من مرة عن 

إن املسجد األقىص للمسلمني وحدهم مثلام أن كنيسة القيامة للمسيحيني وحدهم«)2). 

)1) انظر قرارات املجلس التنفيذي لليونسكو الستة عرش )185 م ت/14، 187 م ت/11، 189 م ت/8، 
190 م ت/13، 192 م ت/11، 194 م ت/5 (أوال، دال(، 195 م ت/9، 196 م ت/26، 197 م ت/32، 
199 م ت/19 (أوال(، 200 م ت/25، 201 م ت/30، 202 م ت/38، 204 م ت/25، 205 م ت/28، 

206 م ت/32(.
 ،36 COM/7A.23 ،35 COM/7A.22 ،34 COM/7A.20( وقرارات جلنة الرتاث العاملي العــرشة
 ،41 COM/7A.36 ،40 COM/7A.13 ،39 COM/7A.27 ،38 COM/7A.4 ،37 COM/7A.26

(43 COM/7A.22 ،42 COM/7A.21

)2) غبطة البطريــرك ثيوفيلوس الثالث يديــن العنف ويؤكد عىل احلق احلرصي للمســلمني يف احلرم 
القديس الرشيف، 11 أيار 2018. 

https://www.mecc.org/search?q=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20
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 وقد رصح هبذا املوقف مراًرا صاحب الوصاية عىل املقدســات اإلسلمية واملسيحية 

يف القدس الرشيف جللة امللك عبد اهلل الثاين بقوله: »سنســتمر بالقيام بمسؤولياتنا 

الدينية والتارخيية جتاه املسجد األقىص/ احلرم الرشيف كامًل، الذي يتعرض ملحاوالت 

اقتحام متكررة من قبل املتطرفني، وبوصفنا صاحب الوصاية عىل املقدسات اإلسلمية 

واملسيحية يف القدس، سنواصل جهودنا حلامية هذه املقدسات، والتصدي ألي حماولة 

انتهاك لقدسيتها أو املســاس هبا، والوقوف بوجه أّي اعتداءات أو حماوالت للتقسيم 

الزماين واملكاين للمسجد األقىص/ احلرم الرشيف.

إن مســؤوليتنا جتاه املقدسات اإلســلمية يف القدس الرشيف عىل رأس أولوياتنا عىل 

الســاحة الدولية، ونســتخدم كل إمكانياتنا يف الدفاع عن املســجد األقىص/ احلرم 

القديس الرشيف كامًل الذي ال يقبل الرشاكة وال التقســيم، وقد دفعنا بنجاح العتامد 

هذا التعريف مراًرا أمام األمم املتحدة ويف اليونســكو، ونحتفظ باخليارات السياسية 

والقانونية كافة للتصدي للنتهاكات ومحاية املقدسات«)1).

الســؤال الثاني: من بنى ومتى ُبني المسجد األقصى المبارك/ 
الحرم القدسي الشريف؟

حسب احلديث الرشيف، وحســب ما يؤمن به املسلمون بأن املسجد األقىص/ احلرم 

الرشيف جاء بإرادة ربانّية من اهلل تعاىل، وقد كان منذ بزوغ فجر اإلنسانية. ويف احلديث 

اآليت يبنّي النبي حممد  أن الكعبة، أي املســجد احلرام«، كانت أول مســجد بني عىل 

األرض وأن املسجد األقىص بني يف القدس بعد أربعني عاًما.

% D 9 % 8 3 % D 9 % 8 6 % D 8 % A 7 % D 8 % A 6 % D 8 % B 3 % 2 0
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%
D9%88%D8%B3%D8%B7%20

)1) جواب جللة امللك عىل سؤال وجهته صحيفة الدستور األردنية يف 15 آب 2016 ، أثناء مقابلة معه.
https://kingabdullah.jo/ar/interviews/
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فعن أيب ذر الغفاري أنه قال: »قلت: يا رسول اهلل! أي مسجد وضع يف األرض أواًل؟ 

قال: املســجد احلرام. قلت: ثم أي؟ قال: املســجد األقىص. قلــت: كم بينهام؟ قال: 

أربعون سنة ثم أينام أدركتك الصلة فصلِّ فإن الفضل فيه«. رواه البخاري، ومسلم.

وقد روى أن امللئكة بنوا املســجد احلرام قبل خلق آدم فكانوا حيجون إليه. قال اإلمام 

أبو العباس القرطبي: جيوز أن يكون بناه، يعني مسجد بيت املقدس، امللئكة بعد بنائها 

البيت املعمور وظاهر احلديث يدل عىل ذلك، واهلل أعلم. 

ومن العلامء من قال: بنى مسجد بيت املقدس آدم عليه السلم، ومنهم من قال: أّسسه 

سام بن نوح عليهام السلم. 

وكل قول من األقوال الواردة يف بناء املســجد األقــىص ال ينايف اآلخر، فإنه حيتمل أن 

يكون قد بنته امللئكة عليهم الســلم أواًل ثم جّدده آدم عليه الســلم ثم سام بن نوح 

عليهام الســلم ثم يعقوب بن إسحاق عليهام السلم ثم داود وسليامن عليهام السلم، 

فإن كل نبّي منهم بينه وبني اآلخر مدة حتتمل أن جيدد فيها البناء املتقدم قبل.

الســؤال الثالث: لماذا يؤمن المســلمون أن المســجد األقصى/ 
ه ُبني قبل والدة وبعثة النبي 

ّ
الحرم الشــريف هو مســجٌد مع أن

محمد ؟

 ســبقت عقيدة اإلســلم البعثة املحمدية، وجاء اإلســلم مصدًقا وملخًصا ومنقًحا 

وخامتًا للرســاالت الساموية السابقة. ويؤمن املســلمون أن مجيع األنبياء الذين سبقوا 

النبي حممد  كانوا مسلمني، وكل بيت هلل عز وجل بنته األنبياء والرسل الذين ذكروا 

يف القرآن الكريم من ســيدنا آدم إىل سيدنا عيســى عليهم السلم كان مسجًدا خالًصا 

هلل. فهناك معنيان لكلمة مســلم ومعنيان لكلمة مســجد: األول له ُبعد تارخيي ديني، 

واآلخر حريّف. ففي الســياق التارخيي الديني يؤمن املسلمون بأن اإلسلم بوصفه دينًا 
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كان دائــاًم موجوًدا قبل والدة النبي حممد ، وأن رســالة النبي حممد  جاءت لضبط 

تعاليم اإلسلم وإلحيائها، والتي كان مجيع األنبياء الذين سبقوه يعّلموهنا للناس وأن 

هؤالء األنبياء بنوا مساجد مثل الكعبة املرشفة/ املسجد احلرام يف مكة املكرمة واملسجد 

األقىص/ احلرم الرشيف يف القدس الرشيف. وأما املعنى احلريف: فهو أن اإلســلم هو 

متام الوحي وختام مجيع الرساالت التوحيدية السابقة وهو الدين الذي جاء به الرسول 

حممد ، واملسلم من اّتبع هذا الدين بشهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا عبده ورسول، 

  وبالتايل فإن املعنى احلريف الظاهر أن املســجد هو بيت اهلل الذي بناه الرســول حممد

ومن اتبعه من املســلمني من بعده، باستثناء املســجد احلرام يف مكة املكرمة واملسجد 

األقىص يف القدس الرشيف اللذين خصهام اهلل ســبحانه وتعاىل هبذا االســم يف سورة 

اإلرساء قبل أن يبني النبي حممد  أول مسجد له يف املدينة املنورة بسنوات. قال تعاىل: 

ِذي َباَرْكنَا  ٰى بَِعْبِدِه َلْيًل ِمَن امْلَْسِجِد احْلََراِم إىل امْلَْســِجِد اأْلَْقىَص الَّ ِذي َأرْسَ ُســْبَحاَن الَّ

ِميُع اْلَبِصرُي. }اإلرساء: 1{  ُه ُهَو السَّ َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا ۚ إِنَّ

بناًء عىل ذلك، يؤمن املســلمون بأن مجيع أنبياء اهلل مســلمون، وقد ذكر اهلل تعاىل عىل 

وجه اخلصوص أن أنبياء بني إرسائيل عليهم الســلم كانوا مسلمني، قال تعاىل: ُقوُلوا 

َآَمنَّا بِاهللَِّ َوَما ُأْنِزَل إَِلْينَا َوَما ُأْنِزَل إىل إِْبَراِهيَم َوإِْســاَمِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط 

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمنُْهْم َوَنْحُن َلُه  ِْم اَل ُنَفرِّ َوَما ُأويِتَ ُموَســى َوِعيَســى َوَما ُأويِتَ النَّبِيُّوَن ِمْن َرهبِّ

ُمْسِلُموَن }البقرة:136 { 

ِة إِْبَراِهيَم إاِلَّ  وقال اهلل تعاىل عن إبراهيم ويعقوب عليهام الســلم: َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ

نَي }130 { إِْذ َقاَل َلُه  احِلِ ُه يِف اآْلَِخَرِة مَلَِن الصَّ ْنَيا َوإِنَّ َمْن َســِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْينَاُه يِف الدُّ

ُه َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعامَلنَِي }131 { َوَوصَّ هِبَا إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب َيا َبنِيَّ إِنَّ  َربُّ

يَن َفَل مَتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن }البقرة:132 {. اهللََّ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ
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السؤال الرابع: ما معنى أن جميع أنبياء الله مسلمون؟

 يؤمن املســلمون أن مجيــع أنبياء اهلل عليهم الســلم وبمن فيهم أنبيــاء بني إرسائيل 
مســلمون وأهنم تنّبؤوا بمجيء النبي حممد ، وأمروا أتباعهم باإليامن به وبرســالته، 
ًقا ملَِّا  َصدِّ اِئيَل إيِنِّ َرُسوُل اهللَِّ إَِلْيُكم مُّ قال اهلل تعاىل: َوإِْذ َقاَل ِعيَســى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إرِْسَ
ا بَِرُســوٍل َيْأيِت ِمن َبْعِدي اْســُمُه َأمْحَُدۖ  َفَلامَّ َجاَءُهم بِاْلَبيِّنَاِت  ً َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبرشِّ

بنٌِي }الصف:6 {. َذا ِسْحٌر مُّ َقاُلوا َهٰ

يَن  ْسَلِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف اآْلَِخَرِة ِمَن اخْلَارِسِ وقال اهلل تعاىل: َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِ
}آل عمران:85{.

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب إاِلَّ ِمْن َبْعِد َما  ْسَلُم َوَما اْخَتَلَف الَّ يَن ِعنَْد اهللَِّ اإْلِ وقال اهلل تعاىل: إنَّ الدِّ
َساِب }آل عمران:19{.  يُع احْلِ َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْينَُهْم َوَمْن َيْكُفْر بَِآَياِت اهللَِّ َفإِنَّ اهللََّ رَسِ

ومن واجب كل مســلم اإليامن والتصديق القطعي بأن البعثــة املحمدية أتت مكملة 
لعقيدة اإلسلم التي ُبعث هبا مجيع الرسل واألنبياء، ومبينة ملا اختلف فيه أهل الكتاب، 
وكاشــفة للتحريف الذي أصاب الرشائع الســابقة؛ ومل يأِت الرسول حممد  بعقيدة 
جديدة، ألن مصدر األديان الساموية واحد وهو اهلل سبحانه وتعاىل، فهو الذي رشعها، 
وهو الذي أوحى هبا إىل رســله وأمرهم بتبليغها. فقد قامت كل الرشائع الساموية عىل 
تصيص العبادة هلل وحده دون سواه. وقامت عىل رعاية املصالح وجلب املنافع ودرء 
املفاسد بالنسبة لكل األحوال وإن اختلفت، ولكل األمم والعصور وإن متايزت. ومع 
وحدة األديان الســاموية يف مصدرها وأصوهلا فهــي كذلك واحدة يف اهلدف والغاية، 
وهذا اهلدف نابــٌع من عمق األصول التي اعتمدها، ويرجع بالتايل إىل وحدة العقيدة، 

واإليامن وخلوص العبادة له وحده ال رشيك له. 

قال اهلل تعاىل: وما َخَلْقُت اجِلنَّ واإلْنَس إال لَِيْعُبُدوِن }الذاريات: 56{. 
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ِذيَن ُأوُتوْا ٱْلِكَتاَب إاِلَّ ِمن َبْعِد َما َجآَءهْتُُم ٱْلَبيِّنَُة }4{  َق ٱلَّ وقال ســبحانه وتعاىل: َوَما َتَفرَّ

وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة وذلك 

دين القّيمة }البّينة: 5{.

لذا نحن كمسلمني، واجب علينا أن نؤمن بكل األنبياء الوارد ذكرهم يف القرآن الكريم 

وأن كل األنبياء عليهم السلم كانوا يدينون بدين اإلسلم.

ْن َأْجٍرۖ  إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعىَل  ْيُتْم َفاَم َسَأْلُتُكم مِّ قال اهلل تعاىل عن نوح عليه الســلم: َفإِن َتَولَّ

اهللَِّ ۖ َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن امْلُْسِلِمنَي }يونس: 72{. 

وقال اهلل تعاىل عن إبراهيم وإســامعيل ويعقــوب عليهم الســلم: َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم 

نَا  ــِميُع اْلَعِليُم }127{ َربَّ نَا َتَقبَّــْل ِمنَّاۖ  إِنََّك َأنَت السَّ اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْســاَمِعيُل َربَّ

َك َوَأِرَنا َمنَاِسَكنَا َوُتْب َعَلْينَاۖ  إِنََّك َأنَت  ْسِلَمًة لَّ ًة مُّ تِنَا ُأمَّ يَّ َواْجَعْلنَا ُمْســِلَمنْيِ َلَك َوِمن ُذرِّ

ِحيُم }البقرة:128{  اُب الرَّ التَّوَّ

ْمَتنِي ِمن َتْأِويِل  وقال اهلل تعاىل عن يوســف عليه السلم: َربِّ َقْد آَتْيَتنِي ِمَن امْلُْلِك َوَعلَّ

نِي ُمْســِلاًم  ْنَيا َواآْلِخَرِة ۖ َتَوفَّ ــاَمَواِت َواأْلَْرِض َأنــَت َولِيِّي يِف الدُّ اأْلََحاِديِث ۚ َفاطَِر السَّ

نَي }يوسف101{. احِلِ ْقنِي بِالصَّ َوَأحْلِ

وقال اهلل تعاىل عن موسى عليه الســلم: َوَقاَل ُموَسٰى َيا َقْوِم إِن ُكنُتْم آَمنُتم بِاهللَِّ َفَعَلْيِه 

ْسِلِمنَي }يونس: 84{  ُلوا إِن ُكنُتم مُّ َتَوكَّ

وقال اهلل تعاىل عن ســحرة فرعون ملا أسلموا عىل يد موسى عليه السلم: َوَما َتنِقُم ِمنَّا 

نَا ُمْسِلِمنَي }األعراف: 126{. ا َوَتَوفَّ نَا َأْفِرْغ َعَلْينَا َصرْبً نَا مَلَّا َجاَءْتنَاۚ  َربَّ إاِلَّ َأْن آَمنَّا بِآَياِت َربِّ

َحۖ  َفَلامَّ َرَأْتُه َحِسَبْتُه جُلًَّة َوَكَشَفْت َعن  ْ  وقال اهلل تعاىل عن ملكة سبأ: ِقيَل هَلَا اْدُخيِل الرصَّ

ن َقَواِريَرۗ  َقاَلْت َربِّ إيِنِّ َظَلْمُت َنْفِس َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْياَمَن  ٌد مِّ َرَّ ٌح ممُّ ُه رَصْ َساَقْيَها ۚ َقاَل إِنَّ
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هللَِِّ َربِّ اْلَعامَلنَِي }النمل: 44{. 

وقال تعاىل عن احلواريني الذين نارصوا ســيدنا عيسى عليه السلم: َفَلامَّ َأَحسَّ ِعيَسٰى 

وَن َنْحُن َأنَصاُر اهللَِّ آَمنَّا بِاهللَِّ َواْشــَهْد  ِمنُْهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأنَصاِري إىل اهللَِّ ۖ َقاَل احْلََواِريُّ

ا ُمْسِلُموَن }آل عمران: 52{.  بَِأنَّ

لذا جعل دين اإلسلم الذي بعث به حممد  من أركان إيامن املسلم ورشوط متام الدين 

والعقيدة عند كل املسلمني بأن يؤمنوا باألنبياء والكتب الساموية مجيًعا)1).

ِه َوٱمْلُْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن ِبٱهللَِّ َوَملِئَكتِِه  بِّ ُســوُل بَِمآ ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمن رَّ قال اهلل تعاىل: َءاَمَن ٱلرَّ

نَا َوإَِلْيَك  ُسِلِه َوَقاُلوْا َســِمْعنَا َوَأَطْعنَا ُغْفَراَنَك َربَّ ن رُّ ُق َبنْيَ َأَحٍد مِّ َوُكُتبِِه َوُرُســِلِه الَ ُنَفرِّ

ٱمْلَِصرُي }البقرة: 285{. 

آ َأنَزْلنَا ٱلتَّْوَراَة فِيَهــا ُهًدى َوُنوٌر حَيُْكُم هِبَا  وقال اهلل تعــاىل يف خاتم كتبه عن التوراة: إِنَّ

انِيُّوَن َوٱألَْحَباُر باَِم ٱْسُتْحِفُظوْا ِمن ِكَتاِب ٱهللَِّ  بَّ ِذيَن َهاُدوْا َوٱلرَّ ِذيَن َأْســَلُموْا لِلَّ ٱلنَّبِيُّوَن ٱلَّ

 ْ وْا بِآَيايِت َثَمنًا َقِليًل َوَمن ملَّ َوَكاُنوْا َعَلْيِه ُشــَهَدآَء َفَل َتَْشُوْا ٱلنَّاَس َوٱْخَشْوِن َوالَ َتْشــرَتُ

حَيُْكم بَِمآ َأنَزَل ٱهللَُّ َفُأْوَلـِٰئَك ُهُم ٱْلَكافُِروَن }األنعام، 44{. 

ْينَا  كام قال اهلل سبحانه وتعاىل عن رسالة سيدنا عيسى عليه السلم وعن اإلنجيل: َوَقفَّ

)1) وجيب التنويه إىل أن لفظ »املســلمني« يف كل اآليات السابق ذكرها ال يقترص فقط عىل فعل التسليم 

ألمر اهلل، بل هو اســم مّلة وذلك مثبت يف اآلية الكريمة التالية: َوَجاِهُدوا يِف ٱهللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو ٱْجَتَباُكْم 
ُكُم ٱمْلُْسِلِمنَي ِمن َقْبُل َويِف َهـٰــَذا لَِيُكوَن  َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َســامَّ لَّ يِن ِمْن َحَرٍج مِّ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف ٱلدِّ
َكـــاَة َوٱْعَتِصُموْاِبٱهللَِّ ُهَو  َلَة َوآُتوْا ٱلزَّ ُســوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوْا ُشَهَدآَء َعىَل ٱلنَّاِس َفَأِقيُموْا ٱلصَّ ٱلرَّ
َمْوالَُكْم َفنِْعَم ٱمْلَْوىَلٰ َونِْعَم ٱلنَِّصرُي }احلج: 78{. ويف تفســري هــذه اآلية يقول الطربي: ((...وقد قال اهلل 
ُكُم الـُمْسِلِمنَي ِمْن َقْبُل وفـي َهَذا الذي سامنا مسلـمني من قبل نزول القرآن، وفـي  تعالـى ذكره: ُهَو َسامَّ
القرآن؛ اهلل الذي لـــم يزل وال يزال. وأما قوله: }ِمْن َقْبُل{ فإن معناه: من قبل نزول هذا القرآن، فـــي 
الكتب التـــي نزلت قبله. }وفـي َهَذا{ يقول: َوفِـــي َهَذا الِكتاِب.)) أي إن اهلل عز وجل قد سّمى امللة 

احلنيفة بـ»اإلسلم« وأتباعها بـ»املسلمني« من قبل نزول القرآن ومن قبل البعثة املحمدية.
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ًقا ملَِّا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن ٱلَتْوَراِة َوآَتْينَاُه ٱإِلنِجيَل فِيِه ُهًدى  َعىَلٰ آَثاِرِهم بَِعيَســى ٱْبِن َمْرَيَم ُمَصدِّ
ْلُمتَِّقنَي }األنعام، 46{  ًقا ملَِّا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن ٱلتَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِّ َوُنوٌر َوُمَصدِّ

السؤال الخامس: ما عالقة كون أنبياء الله كانوا مسلمين ومطلوب 
من المســلم اإليمان بهــم وبكتبهم جميًعا بالوضــع القائم في 

المسجد األقصى المبارك؟ 

واســتناًدا هلذه املعاين، فإن أي بيت هلل بناه أنبياء اهلل قبل اإلسلم كان مسجًدا، وإن 
املســلمني يؤمنون بأنه حتى لو قام النبي سليامن عليه الســلم ببناء مكان عبادة يف 
األرض املقدســة، فإن هذا الرصح جيب أن يكون مســجًدا، وليــس هيكًل. وأن 
اختلف املصطلحات، بيت اهلل أو بيت الرب أو املعبد أو بيت املقدس أو الكعبة أو 
البيت احلرام، مجيعها سميت مسجًدا قبل وبعد جميء سيدنا حممد  خامتًا للرساالت 
الساموية برســالة اإلسلم. وهذا ال يعني أن اإلسلم أنكر عىل غري املسلمني أماكن 
عبادهتم التي بناها أتباع الديانات الســاموية، وقد هدم الرسول حممد صىل اهلل عليه 
وســلم أصنام املرشكني فقط كام فعل أبوه إبراهيم عليه الســلم مــن قبله بمئات 
السنني، بل إن الرسول حممد  أمر املسلمني املحاربني باحلفاظ عىل الصوامع والبيع 
والكنائس والرهبان وعدم التعدي عليها حتى يف أوقات احلرب: فقال رســول اهلل 

حممد  يويص اجليش يف غزوة مؤتة: 

»أوصيكم بتقوى اهلل وبمن معكم من املسلمني خرًيا، اغزوا باسم اهلل تقاتلون يف سبيل 
اهلل من كفــر باهلل، ال تغدروا وال تغلوا وال تقتلوا وليــًدا وال امرأة وال كبرًيا فانًيا وال 
منعزاًل بصومعة وال تقربوا نخًل وال تقطعوا شــجًرا وال هتدموا بناًء«. وهذا ما طبقه 
اخلليفة عمر بن اخلطاب عند فتحه للقدس ســنة 638م سلاًم ودون قتال وال إراقة أي 
دم، وعلوة عىل ذلك رفض أن يصيل يف كنيسة القيامة خوًفا من أن يقتدي به املسلمون 
فيتخذوهنا من بعده مســجًدا هلم أو يســتحلوا الصلة فيها فتفســد عىل املســيحيني 
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خصوصية عبادهتم فيها، وفعل ذلك ريض اهلل عنه يف زيارته لكنيسة املهد يف بيت حلم. 
وهلذه األســباب تفتخر الكنائس األرثوذكسية القديمة مثل الروم والرسيان واألرمن 
األرثوذكس بأهنم مســتمرون بوجودهم يف مدينة القدس مع املســلمني بسلم ووئام 

منذ الفتح العمري.

وقد التزم مجيع خلفاء املســلمني الذين حكموا املدينة املقدســة هبذا النهج التساحمي 
الرحيم الذي وضع قواعده الرسول حممد  ومارسه عىل األرض يف القدس الرشيف 
اخلليفة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه حني أسس ألقوى وأطول تعايش ديني إسلمي 
- مســيحي وحتّول ألقوى قواعد الســلم املبني عىل الفهم والتعاون واجلرية احلسنة 
واحلامية املشرتكة عىل قاعدة احرتام واضحة نزلت من عند اهلل عز وجل: "لكم دينكم 
ويل دين،« وهي القاعدة التي تشــّبث هبا املسيحيون أكثر من املسلمني وهم ال يزالون 
يعلنون منذ عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب أن املسجد األقىص للمسلمني وحدهم مثلام 

هي كنيسة القيامة للمسيحيني وحدهم. 

السؤال السادس: شرعية الميراث، ما الفرق بين داود وسليمان، 
ملوك وحكماء بني إسرائيل، وداود وسليمان، أنبياء المسلمين، 

عليهما السالم؟ 

كام أسلفت، يعترب املسلمون ســيدنا داود وسيدنا سليامن عليهام السلم نبيني طاهرين 
منزهني عن فعل املنكرات والرشك واخلطيئة، بينام داود وســليامن يف الكتاب املقدس 
ملكان جبــاران حكيامن ارتكبا كثرًيا من اخلطايا والرغبات والشــهوات. فقد ذكر يف 
الكتــاب املقدس عرشات اخلطايا التي ارتكبها امللــك داود، ومن أبرزها خطيئة داود 
عندما أحىص بني إرسائيل إحساًســا منه بالكربياء حتى يستطيع أن يفتخر بقوة جيشه 
(ســفر أخبار األيام األول 21: 1 – 14( وكان نتيجة هذه اخلطيئة انتقام الرب من 70 
ألف رجل من بني إرسائيل. ومن خطايا امللــك داود أنه حاد عن الرشيعة عندما عفا 
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عن ابنة أمنون الذي زنا بأخته ثامار (سفر صموئيل الثاين 13:14( وهذا ضد ما جاء يف 

الوصايا العرش، فكان جيب أن يقتل ابنه ولكنه مل يفعل. ومن خطايا امللك داود أنه قتل 

مئتي فلســطيني وقطع ُغلفهم مهًرا مليكال ابنة شاول (سفر صموئيل األول 18:27(. 

ومن خطايا امللك داود أنه نام يف حضن امرأة عذراء: 

ُروَنُه بِالثَِّياِب َفَلــْم َيْدَفْأ. َفَقاَل َلُه  ــاِم. َوَكاُنوا ُيَدثِّ َم يِف األَيَّ »َوَشــاَخ امْلَِلُك َداُوُد. َتَقدَّ

َعبِيُدُه:لُِيَفتُِّشوا لَِســيِِّدَنا امْلَِلِك َعىَل َفَتاٍة َعْذَراَء، َفْلَتِقْف َأَماَم امْلَِلِك َوْلَتُكْن َلُه َحاِضنًَة 

َوْلَتْضَطجْع يِف ِحْضنَِك َفَيْدَفَأ َســيُِّدَنا امْلَِلُك«. َفَفتَُّشــوا َعىَل َفَتاٍة مَجِيَلٍة يِف مَجِيِع ُتُوِم 

ا،  وَنِميََّة، َفجَاُءوا هِبَا إىل امْلَِلِك. َوَكاَنِت اْلَفَتاُة مَجِيَلًة ِجدًّ اِئيَل، َفَوَجُدوا َأبِيَشَجال شُّ إرِْسَ

َفَكاَنْت َحاِضنََة امْلَِلِك. َوَكاَنْت َتِْدُمُه، َولِكنَّ امْلَِلَك مَلْ َيْعِرْفَها.« (ســفر امللوك األول 

1:1 - 14(. وكان من أبــرز ما ذكر من خطايا امللك داود زناه مع امرأة أوريا احلثي 

وحبلهــا منه وحماولة إغواء زوجها لينام معها حني رجع من الســفر كي خيفي داود 

حبل املرأة، ومن ثم دبر داود قتل أوريا بشكل غامض عندما امتنع أوريا عن دخول 

بيتــه، وبعد القتل ضم داود امرأة احلثي لزوجاته وأنجبت له ولًدا (ســفر صموئيل 

الثاين: 11(. وكام ورد حول زوجات ســليامن ووعيد الرب لسليامن بسبب ارتكاب 

املعايص نجد أدناه يف سفر امللوك األول (الصحاح 11( وصف جزء من حياء سليامن 

امللك: 

ونِيَّاٍت  »َوَأَحبَّ امْلَِلُك ُســَلْياَمُن نَِســاًء َغِريَبًة َكثرَِيًة َمَع بِنِْت فِْرَعْوَن: ُموآبِيَّاٍت َوَعمُّ

َوَأُدوِميَّاٍت َوِصيُدونِيَّاٍت َوِحثِّيَّاٍت.

اِئيَل:الَ َتْدُخُلوَن إَِلْيِهْم َوُهْم الَ َيْدُخُلوَن  بُّ لَِبنِي إرِْسَ ِذيَن َقاَل َعنُْهُم الرَّ 2. ِمَن األَُمِم الَّ

ُْم ُيِميُلوَن ُقُلوَبُكْم َوَراَء آهِلَتِِهْم«. َفاْلَتَصَق ُسَلْياَمُن هِبُؤالَِء بِامْلََحبَِّة. إَِلْيُكْم، ألهَنَّ
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، َفَأَماَلْت  اِريِّ َ ــيَِّداِت، َوَثَلُث ِمَئٍة ِمَن الرسَّ 3. َوَكاَنْت َلُه َســْبُع ِمَئٍة ِمَن النَِّساِء السَّ
نَِساُؤُه َقْلَبُه.

4. َوَكاَن يِف َزَماِن َشْيُخوَخِة ُســَلْياَمَن َأنَّ نَِساَءُه َأَمْلَن َقْلَبُه َوَراَء آهِلٍَة ُأْخَرى، َومَلْ َيُكْن 
بِّ إهِِلِه َكَقْلِب َداُوَد َأبِيِه. َقْلُبُه َكاِمًل َمَع الرَّ

ونِيِّنَي. يُدونِيِّنَي، َوَمْلُكوَم ِرْجِس اْلَعمُّ 5. َفَذَهَب ُسَلْياَمُن َوَراَء َعْشُتوَرَث إهِلَِة الصِّ

بَّ مَتَاًما َكَداُوَد َأبِيِه. ، َومَلْ َيْتَبِع الرَّ بِّ َّ يِف َعْينَِي الرَّ 6. َوَعِمَل ُسَلْياَمُن الرشَّ

اَه  ِذي جُتَ 7. ِحينَِئــٍذ َبنَى ُســَلْياَمُن ُمْرَتَفَعًة لَِكُموَش ِرْجــِس امْلُوآبِيِّنَي َعىَل اجْلََبــِل الَّ
وَن. ُأوُرَشِليَم، َوملُِوَلَك ِرْجِس َبنِي َعمُّ

. َوايِت ُكنَّ ُيوِقْدَن َوَيْذَبْحَن آلهِلَتِِهنَّ 8. َوهَكَذا َفَعَل جِلَِميِع نَِساِئِه اْلَغِريَباِت اللَّ

ِذي َتَراَءى َلُه  اِئيَل الَّ بِّ إِلِه إرِْسَ بُّ َعىَل ُســَلْياَمَن ألَنَّ َقْلَبُه َماَل َعِن الرَّ 9. َفَغِضَب الرَّ
. َتنْيِ َمرَّ

. بُّ َفْظ َما َأْوَص بِِه الرَّ 10. َوَأْوَصاُه يِف هَذا األَْمِر َأْن الَ َيتَّبَع آهِلًَة ُأْخَرى، َفَلْم حَيْ

تِي  َفْظ َعْهِدي َوَفَراِئيِضَ الَّ بُّ لُِســَلْياَمَن:ِمْن َأْجِل َأنَّ ذلَِك ِعنَْدَك، َومَلْ حَتْ 11. َفَقاَل الرَّ

ُق امْلَْمَلَكَة َعنَْك مَتِْزيًقا َوُأْعطِيَها لَِعْبِدَك. َأْوَصْيُتَك هِبَا، َفإيِنِّ ُأَمزِّ

إًذا، إذا كان اليهود يســتندون يف ادعاءاهتم إىل أن امللك داود وامللك ســليامن قد بنيا 
هيــكًل أو بيًتا للرب يف القدس، فإن خطاياهم الــواردة أعله تطرح عىل املتأمل يف 
ا وهــو: كيف يعطي اهلل إرث ملك  الكتاب املقدس (العهد القديم( ســؤااًل جوهريًّ
انتزعه اهلل من صاحبــه وقومه ألهنم انحرفوا عن طريق اهلل إىل درجة الرشك، كام هو 
وارد يف اإلصحاح 11 من ســفر امللوك أعله؟ وإذا كان اّدعاء اإلرث يعطي رشعية 
دينية فمن البدهيي أن تعطى الرشعية يف إرث ملك سيدنا سليامن النبي التقي الطاهر 
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املســلم ألتباعه املســلمني الذين يؤمنون بعصمته ونبوته واتباعه لكل ما أمره به اهلل 

سبحانه وتعاىل. 

الســؤال الســابع: لماذا اختار الخليفة المسلم عمر بن الخطاب أن 
يبني مسجًدا في المسجد األقصى/ الحرم الشريف؟

 اختار اخلليفة عمر بن اخلطاب أن يبني مســجًدا يف املســجد األقىص املبارك/ احلرم 

القديس الرشيف لألسباب اآلتية:

1. ألّنه جاء رصحًيا بأنه مسجد يف القرآن الكريم والسنّة املرشفة.

2. ألّنه كان قبلَة املسلمني األوىل.

3. ألّنه موضــع مرسى النبي حممد  ومعراجه، حيث صىل إماًما بجميع أنبياء 

اهلل وبرسله.

4. مل يكن هنالك وجود أليَّة جمموعة دينية أخرى يف هذا املوقع عندما فتح عمر 

بن اخلطاب مدينة القدس.

ومن اجلدير ذكره أنه حينام يتعلق األمر بالســيطرة عىل األماكن املقدسة، فإن اإلسلم 

كان دائاًم حيرتم االســتمرارية، ومعنى هذا أن املســلمني مل يسيطروا عىل مكان مقدس 

إذا كانت جهٌة أخرى من النصارى أو اليهود أو أية ديانة أخرى هلا وجود مســتمرٌّ أو 

وصايٌة عىل املكان.

ويتضح هذا يف حقيقة أّن املسلمني مل يكن يف نّيتهم أن حيّولوا كنيسة املهد إىل مسجد، مع 

أهنا إحدى املحطات الثلث التي نزل هبا النبي حممد  خلل رحلة اإلرساء واملعراج.

وللتأكيد عىل هذا املوقف اإلســلمي جتاه األماكن املقّدسة، رفض اخلليفة عمر دعوة 

للصلة يف كنيسة القيامة، واختار أن يصيل مبارشة خارج الكنيسة (حيث الزال مسجد 
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عمر قائاًم حتى اليوم(. وحينام ُســِئل ملَ مل يصلِّ داخل الكنيســة، أجاب اخلليفة عمر: 
»أخشى إن صليت فيها أن يغلبكم املسلمون عليها ويقولون: هنا صىل أمري املؤمنني«.

ولو كان لليهود وجود يف املســجد األقىص ملا قام اخلليفة عمر ببناء مســجد يف مكان 
املسجد األقىص وملا حّوله ملسجد.

وإن دّل ذلك عىل يشء فإنام يدل عىل أن املســلمني، الذين ال تتم عقيدهتم حتى يؤمنوا 
بجميع الرســل واألنبياء، ويعتربون أنفسهم أوىل الناس هبم، احرتموا استمرارية أهل 
الكتاب يف دور عبادهتم، بمعنى أن املســلمني ما كانوا ليطردوا املسيحيني الذين توالوا 
بل انقطاع عىل رعاية مواقع مولد وصلب وصعود املســيح عليه الســلم، فاملسلمون 
يؤمنــون بأنه بني أهل الكتاب من هو مؤمن ويؤجر عــىل عمله الصالح، فقد قال عز 

وجل يف كتابه احلكيم: 

وإِنَّ ِمــْن َأْهِل اْلِكَتاِب مَلَــن ُيْؤِمُن بِاهللَِّ َوَما ُأنِزَل إَِلْيُكْم َوَما ُأنِزَل إَِلْيِهْم َخاِشــِعنَي هللِِّ الَ 
َساِب }آل  يُع احْلِ ِْم إِنَّ اهللََّ رَسِ وَن بِآَياِت اهللَِّ َثَمنًا َقِليًل ُأوَلِئَك هَلُْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرهبِّ َيْشــرَتُ

عمران:199{.

ويف رواية عن ابن عباس ريض اهلل عنه، قال: كان رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا 
بعث جيوشه قال: »اخرجوا بســم اهلل، تقاتلون يف سبيل اهلل من كفر باهلل، ال تغدروا، 

وال تغلوا، وال متثلوا، وال تقتلوا الولدان، وال أصحاب الصوامع«. رواه أمحد.

وإذا كان اإلســلم قد أوص بـ»أصحاب الصوامع« يف احلاالت الطارئة مثل حاالت 
احلرب، فمن الطبيعي أن ترسي نفس هذه الوصية يف حاالت االستقرار.

نستنتج مما سبق أنه ما كان للمســلمني أن يقيموا مسجًدا يف مكان كنيس أو كنيسة إذا 
ما كان أي منهم قائاًم عىل أرض املسجد األقىص املبارك ساعة الفتح اإلسلمي ألرض 
فلســطني. ولكن ذلك ال ينفي يقيننا كمسلمني بأن اهلل أراد أن ترث أمة حممد صىل اهلل 
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عليه وسلم األرض املباركة ودّرهتا املسجد األقىص. 

السؤال الثامن: ما هو تعريف المسجد األقصى/ الحرم الشريف؟

ان عن   املسجد األقىص هو اسم آخر للحرم القديس الرشيف يف القدس، وكلمها يعربِّ

نفس املعنى ويشريان إىل نفس املكان املقدس بجميع مكّوناته، وهو املكان الذي جعله 

  يف حادثة اإلرساء، وفيه كان معراج النبي حممد  اهلل عزَّ وجلَّ مرسى النبي حممــد

إىل الســامء، وخلل هذه الرحلة صىّل النبي حممد  إماًما بجميع األنبياء والرســل يف 

املســجد األقىص املبارك، داللة عىل وحدانية الرســاالت الساموية السابقة وتصديقها 

وتصديق مجيع األنبياء بنبوة حممد  ورسالة اإلسلم التي جاء هبا وأنه وارث رشعهم 

ورشيعتهم عليهم مجيًعا أفضل الصلة والسلم.

املسجد األقىص هو اســم للمكان واألرض (بام فيه األبنية( والذي حييطه السور 

من جهاته األربع، ومســاحته تزيد عىل 144 دوناًم (كل دونم=1000م2( وطوله 

من جهة الغــرب 491م، ومن الرشق 462م ومن الشــامل 310م، ومن اجلنوب 

281م.

يضم املسجد األقىص املصىل القبيل (اجلامع األقىص، واملصىل املرواين، األقىص السفيل، 

باب الرمحة، وكل الباحات، واملصليات، واألروقة، واملباين التارخيية التي بنيت عليها، 

واملصاطب، وكل أحواض وخزانات املياه، وكل ما هو موجود فوق أرضه وكل ما هو 

موجود حتتها، وكل الطرق واملمرات اخلارجية املؤدية إىل أبوابه، واألســوار نفسها بام 

فيها حائط الرباق واألرصفة أمام األسوار.

واملســجد األقىص يضم عرشات األملك الوقفية والعقــارات واملباين، وهي تقع يف 

البلدة القديمة املسّورة يف القدس، وهي وقف لصالح املسجد األقىص.
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السؤال التاسع: ماذا كان الوضع القائم قبل 1967م في المسجد 
األقصى/ الحرم الشريف؟

 املسجد األقىص مكان مقدس إســلمي خاص: بدأ املسلمون إعادة بناء املسجد عىل 

أرض املســجد األقىص/ احلرم الرشيف منذ ســنة 638 ميلدية، وهــذا يعني أن هذا 

ا منذ 1400 سنة تقريًبا  املكان املقدس اســُتخدم وُأعلن مكاًنا مقدًسا إســلميًّا حرصيًّ

(انظر إعادة رســم األقىص كام كان يف العرص اإلســلمي األول حني بني األقىص عىل 

يد اخللفاء األمويني عبد امللك بن مروان والوليد بن عبد امللك(. ومن هنا فإنه بالنسبة 

للوضع القائم فإن صلة غري املســلمني ممنوعٌة يف املســجد األقىص، وإن دخول غري 

املســلمني مرشوط بموافقة صاحــب الوصاية عىل األماكن املقدســة ومن يمثله عىل 

األرض وهي دائرة األوقاف اإلسلمية األردنية يف القدس الرشيف.

أ. التخصيص وليس املشاركة هو الوضع القائم يف أماكن العبادة يف القدس: إّن الوضع 

احلايل لألماكن املقدسة يف القدس متجّذر يف الوضع القائم الذي تأسس خلل احلقب 

اإلسلمية املتعاقبة، حيث كان املبدأ الســائد للتسامح والتعايش يف ترتيب العبادة هو 

الفصل ما بني أماكن العبادة.
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وأما اليهود فكان ُيســمح هلم بالزيارة عند ســاحة حائط املبكى (وهو جزء من حائط 
الرباق( للمســجد األقىص، وكان حدود مكان عبادهتم حتى عام 1967م، 22م طواًل 

و3 أمتار عرًضا.

ولكن جيب التنبيه إىل أنه عىل الرغم من السامح لليهود بالصلة جهة حائط املبكى، فإّن 
ملكية احلائط والساحة تعود إىل املسلمني حسب قرار عصبة األمم عام 1931م. 

ومن املهم التنبيه إىل أن األردن مل يامنع هذا الرتتيب خلل اتفاقية اهلدنة لعام 1949م. 

ب. أدناه رشح خمترص للوضع التارخيي والقانوين القائم منذ عام 1852: 

1852م

هناك ترتيب معرتف به يســمى »الوضع القائم يف األماكن املقدســة«، وقد تم اعتامده 
يف 1852م، عندما أصدر الســلطان العثامين عبد املجيد مرسوًما (فرمان( حيرص حقوق 
املجتمعات الدينية يف القدس وبيت حلم يف األماكن املقدســة املســيحية ويمنع تغيري 

وضعها القائم من خلل أية إنشاءات جديدة.

1856 - 1878م

ومن ثــم تّم االعرتاف دوليًّا هبذا الرتتيب يف مؤمتر باريس عام 1856م (يف هناية حرب 
القرم( ويف معاهدة برلني (بــني الدول األوروبية والعثامنيــني(. وتنّص املادة 62 من 
معاهدة برلني عىل أّنه »من املفهوم جيًدا أّن الوضع الراهن فيام يتعلق باألماكن املقدسة 
لن يتأثر بأي شــكل من األشــكال«. وتوســعت املادة 62 هبذا الرتتيب ليشمل مجيع 

األماكن املقدسة، باإلضافة إىل املقدسات املسيحية.

1920م

وبعد هزيمة تركيا وتقســيم اإلمرباطوريــة العثامنية يف هناية احلــرب العاملية األوىل، 
حافظت ســلطات االنتــداب الربيطاين يف فلســطني (1920 - 1947م( عىل ترتيبات 
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الوضع القائم، وشــملت ضمنها حائط الرباق (الغريب( يف املســجد األقىص املبارك/ 
احلرم القديس الرشيف يف القدس وقرب راحيل (حق الزيارة( عىل مشارف بيت حلم.

1928م

كان أول انتهاك واسع للوضع القائم يف أيلول 1928م، عندما قام مصلون هيود بوضع 
مقاعد عند حائط الرباق ليفصلوا بني الرجال والنساء الذين يؤدون صلة يوم الغفران، 
مما أدى إىل اندالع واحدة من أوىل فرتات عدم االستقرار يف القدس. ويف كتاب أبيض 
تم تقديمه للحكومة الربيطانيــة يف ترشين الثاين 1928م، تم إعادة التأكيد عىل حقوق 
املســلمني يف حائط الرباق. وعىل الرغم من فشــل احلركــة الصهيونية يف العثور عىل 
دليــل موثق حول حقوق اليهود يف حائط الرباق، إال أن احلركة اســتمرت يف املطالبة 

بمصادرته لصالح اليهود.

1929 - 1930م

تفاقــم اخللف حــول ترتيبات الصــلة عند حائــط الــرباق، ويف آب 1929م، اتذت 
االحتجاجات منحًى عنيًفا، متســببة بموت العرشات من اليهود والعرب، وإصابة املئات. 

وخلصت هيئة التحقيق الربيطانية التي قّدمت تقريرها يف كانون األول 1930م إىل ما ييل:

»للمســلمني وحدهم تعود ملكية احلائط الغريب، وهلم وحدهم احلــق العيني فيه لكونه 
يؤلف جزًءا ال يتجزأ من مســاحة احلرم الرشيف التي هي من أملك الوقف، وللمسلمني 
أيًضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام احلائط وأمام املحلة املعروفة بحارة املغاربة املقابلة 

للحائط لكونه موقوًفا حسب أحكام الرشع اإلسلمي جلهات الرب واخلري«.

1967م

وعىل الرغم من ذلك، بسطت إرسائيل ســيطرهتا بالقوة عىل حائط الرباق بعد حرب 
عام 1967م، وصادرت مفاتيح باب املغاربة املؤدي إىل املسجد األقىص املبارك/ احلرم 
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القــديس الرشيف، ودمرت حــارة املغاربة التي كانت تقع أمــام حائط الرباق، لتبني 
مكاهنا ساحة صلة كبرية للمصلني اليهود، ومتت توسعتها بشكل تدرجيي من مساحة 

66م2 )22م×3م( إىل حوايل 6,300م2 )90م×70م(.

ومبــارشة بعد حرب 1967م، اعرتفت إرسائيل اســميًّا بالوضع التارخيي واألمهية 

الدينية للمسجد األقىص/ احلرم القديس الرشيف بالنسبة للمسلمني، باإلضافة إىل 

وصاية األردن عليه، أي مسؤولية اإلدارة والرتتيبات الدينية. ولكن عىل الرغم من 

هذا االعرتاف االسمي، إال أّن السلطات اإلرسائيلية تتحكم بالدخول إىل املسجد 

األقىص املبارك/ احلرم القديس الرشيف مــن بواباته، وبإمكاهنا الدخول إىل حرم 

املســجد أو الســامح لآلخرين بالدخول كام تشــاء. كام أن احلكومات اإلرسائيلية 

املتعاقبة وقوات الرشطة واجليش قد بذلوا جهوًدا لتقويض الوضع القائم املعرتف 

به دوليًّا.

1981م

لقد تّم بذل اجلهود الدولية حلامية وضع وســلمة املســجد األقىص املبارك/ احلرم 

القديس الرشيف، بام يف ذلك من خلل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

(اليونســكو(. ويف عام 1981م، تّم تســجيل »مدينة القدس القديمة وأسوارها« 

كموقع تراث عاملي يف اليونســكو بطلب من حكومة األردن. ويف 1982م، قررت 

جلنة الرتاث العاملي يف اليونســكو تســجيل »مدينة القدس القديمة وأسوارها« يف 

قائمة الرتاث العاملي املهدد باخلطر، مما سّلط الضوء عىل املخاطر التي هتّدد الرتاث 

الثقايف للبلدة القديمة ومواقعها. ومنذ ذلك الوقت، صدر عن جلنة الرتاث العاملي 

واملجلس التنفيذي واملؤمتر العام لليونســكو عّدة قرارات تدعو إرسائيل، بصفتها 

القوة املحتلة، إىل وقف االنتهاكات املســتمرة بحّق تراث البلدة القديمة وأسوارها 
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يف القــدس. ولكن إرسائيل اســتمرت يف حماوالهتا لتغيري الوضــع القائم ما قبل 

1967م يف القدس.

1994م

يف الفرتة التي ســبقت عملية مفاوضات أوســلو يف بداية التســعينيات، كانت إدارة 

األوقــاف األردنية للمســجد األقىص املبارك/ احلرم القــديس الرشيف واملمتلكات 

الوقفية التابعة له مســتقرة ومراعاة نســبًيا؛ إذ تنّص املادة /9/ من معاهدة الســلم 

األردنية اإلرسائيلية بتاريخ 26 ترشين األول 1994م عىل ما ييل: 

»حترتم إرسائيل الدور احلايل اخلاص للمملكة األردنية اهلاشمية يف األماكن اإلسلمية 

املقدســة يف القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إرسائيل أولوية 

كربى للدور األردين التارخيي يف هذه األماكن«.

2000م

أصبحت العنارص املتطرفة أكثر تأثرًيا وقوة وانتشــاًرا بشكل متزايد يف العقود املاضية. 

فمنذ االنتفاضة الفلســطينية الثانيــة، التي اندلعت يف أيلــول 2000م إثر زيارة زعيم 

حزب الليكود املعارض آنذاك آرييل شارون للمسجد األقىص املبارك/ احلرم القديس 

الرشيف بشكل اســتفزازي، ونظًرا لفشل عملية أوسلو، ينترش آالف عنارص الرشطة 

واجلنود اإلرسائيليني يف البلدة القديمة يف القدس وحوهلا، بام يف ذلك داخل املســجد 

األقىص املبارك/ احلرم القديس الرشيف.

2003 - 2004م

أثناء االنتفاضة الثانية، شــّيدت إرسائيل جداًرا داخل وحول القدس الرشقية بحّجة 

رضورته ألســباب أمنية. ويف 8 كانون األول 2003م، طلبــت اجلمعية العامة لألمم 
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املتحدة إىل حمكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشــأن اآلثار القانونية الناشــئة عن 

تشــييد اجلدار الذي تقوم إرسائيل، الســلطة القائمة باالحتلل، بإقامته. ويف 9 متوز 

2004م، أصدرت حمكمة العدل الدولية فتواها، بأن بناء إرسائيل للجدار مناٍف للقانون 

الدويل ألنه حيول دون حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصري ويشكل خرًقا لواجبات 

إرسائيل بموجب أحكام القانون اإلنساين الدويل وصكوك حقوق اإلنسان. وما زالت 

إرسائيل غري ممتثلة بام خلصت إليه حمكمة العدل الدولية، والتي هي ملزمة به. 

2013م

وامتداًدا للجهود املستمرة للحفاظ عىل وضع وسلمة املسجد األقىص املبارك/ احلرم 

القــديس الرشيف، وّقع جللــة امللك عبداهلل الثاين، ملــك األردن، وفخامة الرئيس 

الدكتور حممود عباس، رئيس دولة فلســطني، اتفاقية الوصاية اهلاشمية عىل األماكن 

املقدســة، التي أشارت إىل »األمهية الدينية العليا التي يمّثلها جلميع املسلمني« املسجد 

األقىص املبارك/ احلرم القديس الرشيف.

أما ما يّدعيه املتطرفون اليهود وكثري من الرســميني يف دولة إرسائيل من تفسري الوضع 

القائم عىل أنه متغري ومتحول حسب القوة القائمة يف املدينة املقدسة فهي نظرية احتللية 

تشبه رشيعة الغاب عىل أساس أن البقاء واحلكم لألقوى وليس لصاحب احلق، وهذا 

خمالــف لعرشات القوانني الدولية الصادرة عن جملس األمــن واجلمعية العامة لألمم 

املتحدة واليونسكو بأن كل تغيري تقوم به سلطات االحتلل باطل والٍغ وجيب إلغاؤه. 

فقد حافظت سلطات االحتلل عىل الوضع القائم يف املسجد األقىص حتى عام 2000 

حينام اقتحم رئيس الوزراء أرييل شارون املسجد بالعنف وقوة السلح ومحاية الرشطة 

واجليش ليصبح هــذا االقتحام بعد ذلك هنًجا متبًعا من قبــل املتطرفني اليهود الذين 

استمروا باقتحام األقىص بالقوة والعنف إىل يومنا هذا. 
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السؤال العاشــر: ما هي أبرز صور االنتهاكات اإلســرائيلية الرئيسة 
للوضع القائم في المسجد األقصى ومحيطه منذ سنة 1967م؟

 يســتمر خرق الوضع القائم من قبل سلطات االحتلل اإلرسائييل منذ عام 1967 كام 

يأيت:

أ. اقتحام غري املسلمني (هيود وغريهم( للمسجد األقىص/ احلرم الرشيف دون موافقة 

سلطة األوقاف األردنية أو إرشافها عىل إذن الدخول وترصفات الزائرين. 

ب. إعاقة مشــاريع الرتميم واإلصلح التي تقوم هبا األوقاف يف املســجد األقىص/ 

احلرم الرشيف والتدخل يف شــؤون اإلعامر واستجواب اخلرباء واملوظفني املسؤولني 

عن اإلعامر بني الفرتة واألخرى.

ج. إعاقة دخول املسلمني إىل املسجد األقىص/ احلرم الرشيف، وحماولة منع املسلمني 

من الصلة يف املسجد األقىص/ احلرم الرشيف أو حتديد أعداد املصلني بشكل متكرر 

عىل مدار أيام السنة.

د. احلفريــات القرسية العلنيــة والرسية لألنفــاق يف حميط املســجد األقىص املبارك 

وخصوًصا من جهتي اجلدارين الغريب واجلنويب للمسجد.

هـ. فرض مشــاريع بناء هتويدية يف حميط املســجد األقىص يف القصور األموية ويف تلة 

وطريق باب املغاربة ويف ســاحة الرباق ويف رباط الكرد وعىل أسوار املسجد اجلنوبية 

والغربية عنوة وبالقوة ومن دون استئذان وال تنسيق مع األوقاف.

و. حتويل عدد من الغرف واألنفاق املحيطة باملســجد األقىص املبارك إىل أماكن عبادة 

هيودية رغاًم عن تارخيها اإلسلمي الواضح والذي كشفه باحثون وعلامء آثار هيود كام 

حدث يف املحكمة الرشعية ومحامات وخان تنكز والقصور األموية.
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ج. تكرار االعتداءات عىل موظفي أوقاف القدس بمنعهم من القيام بواجباهتم بإعامر 
املســجد وترميمه وخدمة مصليه وضبط ترصفات غري املســلمني الداخلني لرحابه، 
ومتتــد االعتداءات لدرجة مئات حاالت االعتداء اجلســدي واعتقــال وإبعاد ومنع 

الوصول ملكان العمل ومنع بعضهم حتى من مبارشة عملهم.

ح. استمرار إعاقة وصول ودخول املســلمني إىل املسجد األقىص كل يوم؛ من خلل 
اخلطوات اآلتية: 

1. حرمان معظم مســلمي العامل من الوصول للمســجد األقىص املبارك منذ احتلل 
القدس عام 1967 وال يزال هذا احلرمان قائاًم بحق احلجاج واملعتمرين املسلمني الذين 
اعتادوا ولقرون من الزمن أن يقّدســوا حجهــم وعمرهتم للحرمني الرشيفني يف مكة 

واملدينة بزيارة أخيهم الثالث املسجد األقىص يف القدس الرشيف. 

2. حرمان معظم سكان فلســطني من أهل الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوًصا بعد 
عام 2000م من الوصول للمســجد األقىص املبارك، وبقي حق الوصول منقوًصا 
بالنسبة للمقدسيني وعرب الداخل الذين حيملون هويات زرقاء إرسائيلية، حيث 
وضع املئات من النســاء والرجال عىل لوائح ســوداء ومنعهم من دخول املسجد 

األقىص املبارك إىل أجل غري مسمى.

3. قامت ســلطات االحتلل اإلرسائييل بمضايقة املصّلني املســلمني (معظمهم من 
كبار السن والنساء( الذين تعودوا عىل حضور حلقات العلم التي تعقد صباًحا يف 
ساحات املسجد األقىص من خلل مصادرة بطاقات هوياهتم وإلغاء حقهم (وحق 
عائلهتم( يف الرعاية الصحية ومن خلل االعتداءات اجلسدية والسجن يف بعض 
األحيان حتى بلغ األمر تعطيل حلقات القرآن ومنعها من االستمرار بحجة إزعاج 

املتطرفني اليهود الذين يقتحمون املسجد األقىص املبارك.
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4. مصادرة أجزاء من املســجد األقىص املبارك، ابتداء باملدرســة التنكزية واملدرســة 
العمرية منذ عام 1967، ومنعت املسلمني من حق الوصول إليها وممارسة الشعائر 
فيها، ومؤخًرا حتاول سلطات االحتلل اإلرسائييل مصادرة أملك وقفية موجودة 
يف باب الغوانمة وصادرت ســاحة رباط الكرد وحولتها ملا يسمى الرباق الصغري، 
وهو من بوابات املســجد األقىص، كام حاولت االستيلء عىل مبنى باب الرمحة من 
خلل إغلقه بني األعوام 2003 - 2019، وهذا القضم بأم عينه هو تقســيم مكاين 

وهتويد ألجزاء من املسجد. 

السؤال الحادي عشر: لماذا يرفض المسلمون )أوقاف القدس، 
ومجلــس األوقاف، والهيئــة اإلســالمية العليا، والمفتــي العام 
للقدس( دخــول اليهود وغير المســلمين للمســجد األقصى 

ويسمون »هذه الزيارة« اقتحاًما واعتداًء وتدنيًسا؟ 

 بداية، من املهم اإلشــارة إىل أنه قبل ســنة 1967م وحتى ســنة 2000م، قامت دائرة 
األوقاف األردنية يف القدس بتنظيم دخول غري املســلمني بمن فيهم اليهود للمسجد 
األقىص/ احلرم الرشيف بسلسة ودون حدوث أي إشكاالت. ولكن تم إغلق باب 
الزيارة من قبل رشطة االحتلل بعد اقتحام شــارون لألقــىص عام 2000م، ويف عام 
2003م قامت سلطات االحتلل اإلرسائييل بإعادة زيارة غري املسلمني للمسجد ومن 

ثم الســيطرة عىل إجراءات تنظيم الدخول للمسجد األقىص/ احلرم الرشيف؛ حيث 
ســمحوا لغري املسلمني بالدخول إىل املسجد األقىص/ احلرم الرشيف دون تدخل وال 

موافقة وال إرشاف وال رشاء تذكرة دخول من األوقاف اإلسلمية.

وفوق كل هذا، قضية االقتحام اليهودي للمســجد األقــىص أصبحت مرفوضة أكثر 
فأكثــر من قبل األوقاف بعد تعــايل األصوات املنادية باالعــرتاف باحلق اليهودي يف 
ممارســة الطقوس الدينية وإقامة اهليكل املزعوم وأداء الصلوات التلمودية يف املسجد 
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األقــىص. وبعد حصول هــذه األصوات عىل دعــم وزخم يف املجتمــع اإلرسائييل 

واحلكومة اإلرسائيلية من خلل تعاظم انتخاب اليمني اإلرسائييل املتطرف للكنيست 

واحلكومــة اإلرسائيلية، فقد بدأت الصلوات الرسيــة والعلنية متارس داخل األقىص 

وبغطــاء ومحاية من قبل الرشطة وحرس احلدود حتى وصلت أوجها يف شــهر أيلول 

2021م حينام جرت مئات احلاالت من ممارسة الطقوس الدينية يف فرتة قصرية مل يشهد 

هلا املسجد األقىص مثيًل. هلذه األســباب يطلق املسلمون عىل الزيارة مصطلح اعتداء 

واقتحام وانتهاك وتدنيس حلرمة املســجد وترفضها اهليئات اإلســلمية واملسيحية يف 

القدس الرشيف. 

السؤال الثاني عشر: لماذا ترفض األوقاف في القدس التنسيق 
مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي؟

 تّدعي ســلطات االحتلل بشــكل متكرر بأن األوقاف اإلسلمية لو قبلت أن تنسق 

إدارهتا لشــؤون املسجد األقىص املبارك مع رشطة إرسائيل وسلطة اآلثار، فإن السلم 

ســيعّم املدينة املقدسة واملســجد األقىص وستحل معظم املشــاكل. غري أن األوقاف 

اإلسلمية ترفض أن تســمي هذا التدخل املفروض جرًبا من قبل سلطات االحتلل 

بأنه تنسيق ألنه ال حيرتم حق األوقاف املستقل بإدارة املسجد األقىص املبارك. وترفض 

األوقاف اإلسلمية التنسيق مع سلطات االحتلل اإلرسائييل لألسباب اآلتية:

أ. إن التنسيق فيام يتعلق بقضايا املسجد األقىص/ احلرم الرشيف هو ضد الوضع القائم 

الذي كان سائًدا قبل سنة 1967م، وحُيدث اعرتاًفا غري قانوينٍّ باالحتلل اإلرسائييل 

للقدس الرشقية عام 1967.

ب. ترتك أوقاف القدس اجلهود الدبلوماسية عىل عاتق القنوات الرسمية األردنية بحكم 

العلقة بني دولتني، بينهام علقات ممأسسة منذ توقيع اتفاق السلم عام 1994، وذلك 
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جتنًّبــا ألن تتحول أوقاف القدس ملجرد واحدة من منظــامت املجتمع املدين املقديس 

التي تضع لسلطات االحتلل، علاًم أن أوقاف القدس قد رصحت مراًرا بأن املسجد 

األقىص ال خيضع إال هلل عز وجل، وأنه ومؤسسة األوقاف جزء من الوصاية اهلاشمية 

عىل املقدسات اإلسلمية واملسيحية يف القدس الرشيف. 

ت. تتبنى دولة إرسائيل خطــوات قانونية ودينية ورســمية لتقويض الوضع القائم، 

والتي تدعم ضمنًا وعلنًا بناء هيكل هيودي مكان املسجد األقىص/ احلرم الرشيف.

وفيام يأيت أمثلة مــن هذه اخلطوات التــي تتبناها وتنفذها الســلطات اإلرسائيلية يف 

حماوالهتا ألن يصبح املسجد األقىص خاضًعا لقوانني االحتلل:

1. يف متــوز 2012م، أبلَغ املدعي العام اإلرسائييل »هيودا فينســتني« املستشــارين 

القانونيني لســلطة اآلثار اإلرسائيلية، وبلدية القــدس، والرشطة اإلرسائيلية أن 

املســجد األقىص يشــكل ُجزًءا من أرض إرسائيل، ولذلك فــإن قانون إرسائيل 

وضمنه قانون اآلثار والتخطيط والبناء، يطبق يف احلكم عليه.

2. يف آذار 2015م، اعرتفت املحكمــة العليا اإلرسائيلية بحق اليهود يف الصلة يف 

املسجد األقىص.

3. يف حزيران 2016م قال »ديفيد الو« كبري حاخامات اليهود اإلشكناز يف إرسائيل، 

إنه يرغب يف رؤية إعادة بناء اهليكل اليهودي داخل احلرم الرشيف.

4. يف 14 آب 2016م، رّصح نائــب وزيــر الدفاع »إييل دهــان«، وهو يتحدث إىل 

حشــود هيودية وهم جمتمعون يف »مســرية جبل اهليكل« قائًل: »لســنا خجلني أن 

نقوهلا: نريد أن نعيد بناء اهليكل عىل جبل اهليكل«.

5. وضع »داين أيلون« (حينام كان نائًبا لرئيس الوزراء( تســجيًل مصوًرا عىل قناة 
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يوتيوب اخلاصة به وعنوانه: »ســحر القدس«، َتْظهر فيه قبة الصخرة وهي تتفي 

، وَيْظهر مكاهنا اهليكل اليهودي. بشكل سحريٍّ

http://www.youtube.com/channels?9=Danny+Ayalon

6. تم رفع قضية صلة اليهود يف املسجد األقىص ست مّرات يف الكنيست اإلرسائييل 

سنة 2014م وحدها. وقد قام أعضاء الكنيست العرب بإفشال تلك املناقشات، غري 

أن حكومة رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو قد ســمحت عمليًّا لليهود بأداء صلوات 

وطقوس دينية، خصوًصا بالقرب من باب الرمحة منذ مطلع العام 2017.

7. قام وزير اخلارجية اإلرسائييل يف شهر ترشين ثاين عام 2014م بتوزيع ورقة عىل 

سفراء الدول األجنبية يف تل أبيب يصف فيها املسجد األقىص وبشكل مغلوط أّنه 

ُجزء من جبل اهليكّل املزعوم. وحسب هذه الورقةجبل اهليكل حيتوي عىل املسجد 

األقىص وهو ثالث أقدس األماكن يف اإلسلم، وقبة الصخرة الرابعة، (وهي ليست 

مسجًدا(، وأبنية كثرية أخرى صغرية«. 

ومضت الورقة يف االدعاء بأن »املســجد األقىص ذو القبــة الربونزية موجود عىل 

احلافة اجلنوبية جلبل اهليكل، وهو يغطي ُجزًءا صغرًيا نسبيًّا من مساحته.

8. خلل آخر ثلثة عقود، تقوم إرسائيل بتمويل مبارش ألنشــطة خمتلفة حلركات 

اهليــكل »املختلفة هدفها زيادة وعي اجلمهور اليهودي بأمهية جبل اهليكل« وإعادة 

بنائه امللموس بعد إكامل بناء ما يسميه البعض الوعي بضورة اهليكل أو بناء اهليكل 

املعنوي مكان املسجد األقىص املبارك.

وعىل سبيل املثال، بني سنوات 2008 - 2021، قامت وزارة الثقافة والعلوم والرياضة، 

ووزارة التعليم اإلرسائيليتان، بدعم نشاطات حركات »اهليكل« املزعوم.
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السؤال الثالث عشر: لماذا يصّر األردن ودولة فلسطين على عدم 
إدراج مصطلح »جبــل الهيكل« إلى جانب المســجد األقصى/ 

الحرم الشريف في قرارات األمم المتحدة واليونسكو؟

أ. تّدعي إرسائيل أمام العامل بأن األردن وفلســطني يقــودان محلة عاملية لنكران تاريخ 

الشعب اليهودي من خلل رفض وضع مصطلح جبل اهليكل بجانب مصطلح احلرم 

الرشيف أو املســجد األقىص، كام جــرى يف قرارات اليونســكو واألمم املتحدة آخر 

عرش ســنوات. وهنا نذكر بأنه جيب أن يتدارس علامء اليهود جيًدا بأن اليهود عاشــوا 

يف فلســطني ودول العامل اإلســلمي لعدة قرون بوئام وسلم ودون نكران ال لدينهم 

وال حقوقهــم يف العيش اآلمن والعبادة التي يؤمنون هبا حتى أقدم املرشوع الصهيوين 

منذ مطلع القرن العرشين عىل ارتكاب نكبات متتالية بحق شعب وأرض ومقدسات 

الفلســطينيني، حيث بدأت موازين القوى تتغري وبــدأت مطالب االعرتاف بحقوق 

اليهود الدينية والتارخيية تقرتن باملطالبة باالعرتاف بســلب الفلســطينيني حقوقهم يف 

أرض أو دولة أو مقدسات مصانة للفلسطينيني منذ قرون. 

واحلقيقة أن أهم أسباب هذا الرفض هي: 

أ. تعترب احلقائق التارخييــة الدينية والقانونية املذكورة أعله أهم مربرات رفض إدراج 

مصطلح جبل اهليكل إىل جانب احلرم القديس الرشيف بغض النظر عن موازين الغلبة 

والقوة واالحتلل واتفاقات السلم أو حالة اللسلم. 

إن املطلب اإلرسائييل باســتخدام مصطلح جبل اهليكل كمرتادفة للحرم الرشيف ُيراد 

منه أن يكــون خطوة اعرتاف بحق اليهود بكامل احلرم أو بتقســيمه وهتويده، كام هو 

مرصح يف عرشات البيانات اليهودية الدينية والرسمية والشعبية والقضائية. واألردن 

وفلســطني عىل يقني بأن القوة القائمة باالحتلل تستطيع الغلبة بتهويد املكان املقدس 
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وتقســيمه إذا ما أقر املســلمون والعامل بمبدأ الرشاكة باملصطلح أو املفهوم.فهل يقبل 
أحد يف العامل أن يتم إقران مصطلح معبد اإلهلة الوثنية جوبيرت جانب كنيسة القيامة ألن 

بعض علامء اآلثار والتاريخ يقولون بأن القيامة بنيت مكان معبد جوبيرت الوثني؟«)1).

ب. إن استخدام مصطلح »جبل اهليكل« لإلشارة إىل املسجد األقىص/ احلرم الرشيف 
هو ضد الوضع القائم التارخيي والديني والسيايس والقانوين هلذا املكان املقّدس.

ت. إن استخدام مصطلح »جبل اهليكل« يف األمم املتحدة واليونسكو له تبعات قانونّية 
عىل أرض الواقع؛ حيــث إنه يتضمن بصورة تلقائية اعرتاًفا بحــق اليهود بالعبادة يف 
املســجد األقىص، وهذا يعني يف هناية املطاف تقويــض الوضع القائم أكثر مما هو عليه 
اآلن، ووضع املسجد األقىص وأمن املنطقة والعامل بأرسه يف دائرة اخلطر احلقيقي بسبب 

فوىض الدين والرصاع الديني الذي سينشأ عن ذلك.

ج. إن املســجد األقىص هو أرض تقبع حتت االحتلل. ولقد رّصحت اهليئة العمومية 
لألمم املتحدة وجملس األمن يف عدة قرارات بأن كل اإلجراءات التي تقوم هبا إرسائيل، 
بصفتها القوة القائمة باالحتلل، لتغيري وضع القدس املحتلة هي باطلة وجيب إبطاهلا.

الخالصة: 

من الواضح أن الرشعية الدينية والسياســية والقانونية تثبت إسلمية املسجد األقىص 
املبارك، وســيظل املسلمون يؤمنون بأن املســجد األقىص هو جزء من عقيدهتم، وأنه 
قبلتهم األوىل، وأهنم عىل يقني بأنــه يف مكانه بالقدس الرشيف، وأن األقىص يف أمهية 
ومكانة الكعبة املرشفة يف قلوهبم، وأن من حقهم الوصول إليه والصلة يف حمرابه، وأنه 
قلب فلســطني النابض، ومركز قضيتها، ومن أجله استشهد آالف الصحابة والتابعني 
ومن قاتلوا مع النارص لدين اهلل صلح الدين األيويب، ومن أجل حتريره حدثت معارك 

)1) االقتباس هنا من الدكتور املؤرخ نظمي اجلعبة، أستاذ التاريخ يف جامعة بريزيت. 
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مؤتة والريموك وأجناديــن وحطني وعني جالوت ومعارك العرص احلديث من الثورة 
العربية الكربى إىل ثورة عام 1936 ومعارك حترير القدس وباب الواد 1948، وال يزال 
نضال الفلســطينيني واملسلمني وســيبقى قائاًم دفاًعا عن املسجد األقىص املبارك حتى 

يعود عزيًزا مكرًما.

وبسبب هذه األمهية الدينية للمسجد األقىص، فقد خرج الرشيف احلسني بن عيل من 
مكة املرشفة متوجًها لفلسطني حلامية املســجد األقىص من األطامع التي استهدفته منذ 
مطلع القرن العرشين وضحى بملكه ومملكته ألن االنتداب الربيطاين منعه من دخول 
فلســطني والوصول للمســجد األقىص، املحرك الديني العقــدي لثورته ضد احلركة 
الرتكية العلامنية الطورانية وضد االســتعامر اإلنكليــزي. ومنذ ذلك احلني مل يقدم أي 
زعيم عريب أو مسلم عىل التهاون بحق املسجد األقىص. وهلذه األسباب فإنه ال يمكن 
أن يعطي صاحب الوصاية عىل األماكن املقدســة أي حقوق دينية يف املسجد األقىص 
لغري املسلمني دون احلصول عىل إمجاع املسلمني البالغ عددهم حوايل 1.9 مليار مسلم 

وحتصيل تواقيعهم وموافقة أبنائهم من بعدهم. 

إن أي تغيــري يف وضــع وصفة ووظيفة املســجد األقىص التارخيية ســيتحول لرفض 
ومعارضة شــعبية عىل مســتوى العامل اإلسلمي، وســيقود أي تغيري لصفة ووظيفة 
األقىص عىل حسب هوى ورغبات املتطرفني اليهود حلرب دينية بني اليهود واملسلمني 

ال يمكن أن تتوقف داخل حدود فلسطني، بل ستهدد األمن والسلم العامليني. 

وعــوًدا عىل بدء، فإن ال علقة البتة بني الدفاع عن الوضع القائم يف املســجد األقىص 
وقدســيته بنكران التاريخ اليهودي ومع معاداة الســامية ال مــن قريب وال من بعيد، 
وخصوًصا أن اليهود حظوا باحرتام حقوقهم ووجودهم يف فلسطني، كام هو احلال يف 
معظم بلدان العامل اإلســلمي وعىل مدى العصور اإلسلمية، لكن ليس عىل حساب 

إسلمية وأصالة املسجد األقىص املبارك/ احلرم القديس الرشيف. 
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الملخص باللغة العربية

 جاءت هذه الدراســة بعنوان: »دار اإلمارة األموية يف القدس«، وتقع هذه الدار التي 

كانت مركز اإلدارة األموية يف القــدس، يف اجلهة اجلنوبية وامتدادها يف جزء من اجلهة 

الغربية من احلرم القديس الرشيف، وقد جرى طمس معاملها هنائيًّا، وأقيم عىل أنقاضها 

حديقة توراتية، ومتحف يســتعرض التاريخ اليهودي، ومتنّزه سياحي باسم »مطاهر 

اهليكل«. 

 تنــاول الباحث يف الفصل األول فتح القدس، والتطورات التي طرأت عىل هذه املدينة 

خالل صدر اإلسالم والدولة األموية، كام اســتعرض الفصل الثاين القدس كعاصمة 

جلند فلســطني، ويف الفصــل الثالث تم احلديــث عن دار اإلمــارة األموية من حيث 

اكتشافها ومعاملها وأبنيتها وما تبقى منها.

دار اإلمارة األموية يف القدس

�أ.د. عبد �لرحمن مغربي

جامعة �لقد�س �ملفتوحة
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ويف الفصل الرابع، جاء احلديث عن هتويد دار اإلمارة األموية، وطمس معاملها، وإقامة 
حديقة توراتية باســمحديقة امللك داود« عىل قسم منها، ويف القسم الثاين أقيم متحف 
يســتعرض مراحل التاريخ اليهودي يف فلسطني، وخارج أسوار القدس احلالية، حيث 
امتداد دار اإلمارة، أقيم ما يعرف باســممطاهر اهليكل«، كمحطة سياحية عىل الطريق 
السياحي التلمودي الذي يربط بني جنوب القدس وشامهلا، مروًرا بالبلدة القديمة من 

القدس.

 ويعترب ما طرأ عىل هذا املوقع اإلســالمي من تشويه، والذي يشكل جزًءا من التهويد 
املمنهج للمدينة، حتدًيا سافًرا وخمالفة واضحة للقوانني واألعراف واملعاهدات الدولية 
كافــة، التي تنظر إىل القدس كمدينة حمتلة، كام أن مــا أقيم عىل دار اإلمارة األموية هو 
اعتداء رصيح عىل الرتاث الثقايف اإلســالمي يف هذه املدينة، واستباحة يف غري وجه حق 

ألرايض الوقف اإلسالمي فيها. 

Abs tract

The Umayyad Emirate House –
 Dar El Emara Al Omawia - in Jerusalem

This study is conducted under the title «The Umayyad Emirate House». This House is 

located in the southern and western Haram al - Sharif. This House , which was the center 

of the Umayyad Administration, is located on southern and western side of the sacred 

Haram in Jerusalem. Its landmarks were completely obliterated and a Torah Park and a 

museum were built on its ruins. This museum reflects the Jewish history and the park is 

a touristic place in the name of «Mataher Al Haykal». 

In the first chapter, the researcher handled the conquest of Jerusalem and the 

developments which occurred to this city during the peak of Islam and the Umayyad 

State; in the Second chapter the researcher presented Jerusalem as the Capital of the 

Jond Palestine; in the Third chapter the researcher handled the discovery, monuments 
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and building of the Umayyad House and its ruins; and in the Fourth chapter the 

researcher handled the judaization of the Umayyad Emirate House, the obliteration of 

its landmarks and establishing a Torah park named «King David Park» on one part 

of it ; and on its second part , a museum was established. This museum presents the 

stages of the Jewish History in Palestine.

On the other hand, outside the current walls of Jerusalem, where the Umayyad Emirate 

House extends, a tourist station named «Mataher Al Haykal» was established as a 

station on the Talmudian Tourist Road which connects south Jerusalem to North 

Jerusalem passing through the Old City of Jerusalem.

The action of distortion and obliteration of this Islamic site, as a part of the 

methodological judaization of the city, is considered a serious challenge and clear 

violation for all international conventions and treaties which consider Jerusalem as an 

occupied city. Also, the constructions which were established on the Umayyad Emirate 

House is considered an explicit infringement and breach and unrightful desecration of 

the lands of Islamic Waqf in this Holy City. 

المقدمة

 يبدو أن اهلدف الرئيس الذي يسعى إليه االحتلل يف البلدة القديمة من مدينة القدس 
هــو هتويدها، وإضفاء الطابع اليهــودي عليها، وما قام به من تدمــري حلارة املغاربة، 
وتفكيــك »دار اإلمارة األموية« جنوب احلرم القــديس الرشيف وغربه، هو جزء من 

خمطط يزداد رضاوة وفتًكا باملدينة يوًما بعد يوم. 

 وكانت احلفريــات اإلرسائيلية غري الرشعيــة، واملخالفة لكل األعــراف والقوانني 
واملعاهــدات الدولية، يف البلــدة القديمة من القــدس تأخذ شــكًل أفقًيا حتى عام 
1405هـ/ 1985م، من أجل احلصول عىل أكرب كمية ممكنة من مســاحة البلدة القديمة 

ملصادرهتا، بحجة البحث عــن اآلثار اليهودية هناك، وبعد هذا التاريخ بدأ الشــكل 
العمودي والنزول يف باطــن األرض حتى وصلت بعض احلفريات إىل عمق أكثر من 
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)40) مرًتا، وحتطيم كل ما هو إســلمي يف طريقها، واســتعملت خلله آالت احلفر، 
وكل املواد الكياموية املحرمة، والتي من شــأهنا تفتيت الصخور، وتوســيع األنفاق، 
للنفاذ حتت املباين املقامة يف ساحات املسجد األقىص، ومع بداية عام 1427هـ/ 2007م 
بدأت احلفريــات تأخذ طابًعا جديًدا، حيث تم البناء عىل ما تم حفره أو التنقيب به يف 

السابق)1).

 وهنا ال بد من التأكيد عىل أن احلفريات اإلرسائيلية تســتند إىل أســس فكرية ومنهج 
طّوره علامء توراتيون منذ القرن التاســع عرش، ويبدو واضًحا أن طابع هذه احلفريات 
يأخذ بعًدا سياســيًّا أكثر من كونه علميًّا وموضوعيًّا، وتم تســخري علم اآلثار خلدمة 
أهداف الدولة السياســية، واســتخدم كمسوغ ســيايس إلضفاء رشعية تارخيية عىل 

وجودهم يف القدس خاصة، ويف فلسطني عامة.

 والواقع أن كثرًيا من املقوالت التي ســيطرت عىل علم اآلثار اإلرسائييل تســتند إىل 
جمموعة من القصص واألســاطري التي تم تســويقها لتطبع ثقافة املجتمع اإلرسائييل 
وتفكريه، واسُتخدمت احلفريات)2) لرسم أسطورة عظيمة، مع خيال واسع، ودراسات 
تســتند إىل فرضيات ينقصها الثبت العلمي الدقيق واملوضوعية، لرســم هالة كبرية ملا 

كانت عليه مدينة القدس قبل الفرتة الرومانية. 

 وهدفت هذه الدراســة إىل توضيح مكانة القدس وأمهيتها الدينية والسياســية خلل 
صدر اإلسلم والدولة األموية، وإىل توثيق القصور األموية كمعلٍم حضاري إسلمي 

)1) للمزيد عن احلفريات التي جتري حالًيا يف القــدس. راجع: صحيفة القدس: 2012/5/22م، عدد 
15365؛ صحيفة القدس: 2012/7/10م، عدد 15414؛ سلسلة تقارير القدس: تقرير رقم (1(: القدس 

ممارسات وإجراءات االحتلل اإلرسائييل منذ حزيران 1967 - 2009 م، ص10 - 11. 

)2) نظمي اجلعبة، القدس بني االســتيطان واحلفريات، جملد 20، عــدد 79، ص39 - 40؛ للمزيد عن 
ترابط البيئات األثريــة يف إرسائيل بالتوراة. راجع: فرانكن، القدس يف العرص الربونزي 3000 - 1000 

ق. م ، ص23،24، 40. 



63

م«
قائ

ع ال
ض

لو
 »ا

ت
قا

رو
خ

ه و
وار

ج
ف و

ري
ش

ي ال
دس

لق
م ا

حلر
:  ا

ان
نو

بع
دد 

لع
ف ا

مل

63

إىل جانــب املســجد األقىص وقبة الصخرة، كــام هدفت إىل التنويه عــىل أن ما جرى 
وجيــري يف القدس، من هتويد وطمس ملعامل إســلمية، ســواء دار اإلمارة األموية أو 
غريها، خمالف لكل قوانني الرشعة الدولية، كام نبهت الدراسة إىل قيام إرسائيل بتدمري 
معامل الرتاث الثقايف اإلســلمي قرب احلرم القديس الرشيف، واحتلل هذا املوروث 
وتارخيه، وإظهاره للعامل عىل أنه مــوروث ثقايف هيودي، كام أن دولة االحتلل تنتهك 

بشكل رصيح ممتلكات الوقف اإلسلمي يف القدس.

 وتكونت الدراسة من أربعة فصول: تناول األول منها مدينة القدس وفتحها وأمهيتها 
يف صدر اإلســلم والدولة األموية، ويف الفصل الثاين تــم احلديث عن دور القدس 
الديني والثقايف كعاصمة جلند فلســطني، ويف الثالث حتــدث الباحث عن دار اإلمارة 
األموية وأقسامها وما تبقى منها، وتناول الفصل الرابع بإسهاب قيام االحتلل بتدمري 
»دار اإلمارة األموية«، وإجراء حفريات غــري رشعية فيها، وطمس معاملها وهتويدها 

وتقديمها للعامل عىل أهنا جزء من الرتاث الثقايف اليهودي.

 إن ما جيري يف مدينة القدس هو هتويد بخطا متســارعة، ينبغي التصدي له بحزم عىل 
خمتلف األصعدة رســميًّا وشعبيًّا، وفضح ممارسات االحتلل يف كل املحافل الدولية، 
والتنويه إىل أمهية قيام منظمة اليونســكو بدور فاعل وحــازم يف هذا املجال، حلامية ما 

تبقى من الرتاث الثقايف اإلسلمي هناك. 

: القدس في صدر اإلسالم 
ً

أوال

1. الفتح اإلسالمي للقدس

، خارج شبه اجلزيرة العربية   كانت مدينة القدس املكان الوحيد الذي زاره الرســول
ضمــن معجزة اإلرساء واملعراج)1) - والتي كانــت بمثابة الفتح الروحي هلا - ، وهي 

َراِم إىَِل امْلَْسِجِد اأَلْقىَص الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن  َن امْلَْسِجِد احْلَ ى بَِعْبِدِه َلْياًل مِّ )1) ﴿ ُســْبَحاَن الَِّذي َأرْسَ
ِميُع الَبِصري ُ﴾ سورة اإلرساء: أية (1(. ُه ُهَو السَّ آَياتِنَا إِنَّ
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قبلة املســلمني األوىل كذلك)1)، وهناك أحاديث نبوية عدة بينــت مكانتها الدينية إىل 

جانب احلرم املكي، واحلــرم النبوي الرشيفني)2)، وهذا أضفى عليها بعًدا روحيًّا لدى 

مكونات العامل اإلسلمي عىل اختلف طوائفه وجتمعاته. 

 وقد شغلت روايات فتح القدس حيًزا واسًعا من روايات الفتح اإلسلمي لفلسطني، 

وأثارت زيارة اخلليفة عمر بن اخلطابt للمدينة، وبناؤه للمســجد األقىص يف منطقة 

احلرم الرشيف، وإصداره العهدة العمرية - التي أمجع العديد من املؤرخني املســلمني 

وغري املســلمني عىل موثوقيتها وصحتها - جداًل واســًعا لــدى العديد من الباحثني 

املعارصين، وأخذت بعًدا سياسيًّا واضًحا يف وقتنا احلارض، حني أضحت مثار تشكيك 

)1) قال البخاري يف صحيحه:حدثنا عبد اهلل عن رجاء قال: حدثنا إرسائيل عن أيب إســحاق عن الرباء 

عن عازب ريض اهلل عنهام قال: كان رســول اهلل  صىل نحو بيت املقدس ســتة عرش، أو سبعة عرش، 
شهًرا، وكان رسول اهلل  حيب أن يوجه إىل الكعبة، فأنزل اهلل ﴿قد نـــرى تقلب وجهك يف الســامء﴾ 
تِي  ]البقرة: 144[ فتوجه نحو الكعبة، وقال الســفهاء من الناس وهم اليهود ﴿َمــا َوالَُّهْم َعن ِقْبَلتِِهُم الَّ
ْسَتِقيٍم﴾ ]البقرة: 142[ فصىل مع النبي  اٍط مُّ ُق َوامْلَْغِرُب هَيِْدي َمن َيَشــاُء إىَِل رِصَ َكاُنوْا َعَلْيَها ُقل هللِِّّ امْلَرْشِ
صىل اهلل عليه وســلم رجل، ثم خرج بعد ما صىل فمّر عىل قــوم من األنصار يف صلة العرص نحو بيت 
املقدس فقال: هو يشــهد أنه صىل مع رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف 
القوم حتى توجهوا نحــو الكعبة«. البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلة، باب التوجه نحو القبلة 
حيث كان، ج1، ص120، رقم احلديث 399. راجع كذلك: مســلم، صحيح مســلم: كتاب املســاجد 

ومواضع الصلة، باب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة، رقم احلديث: 11، 12، ج1، ص 374 . 

)2) البخــاري، صحيح البخــاري: كتاب فضل الصــلة يف مكة واملدينة، باب فضــل الصلة يف مكة 

واملدينة، باب مسجد بيت املقدس، ج2، ص71 ،73، ، رقم احلديث: 1189، 1197؛ مسلم بن احلجاج، 
صحيح مســلم: كتاب احلج، باب ال تشــد الرحال إال إىل ثلثة مساجد، ج2، ص1014، رقم احلديث: 
511،513؛ ابــن اجلوزي، تاريخ ابن اجلــوزي، ص45 - 48؛ احلافظ ضياء الدين املقديس، فضائل بيت 

املقدس، ص39 - 42. 
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بعض من املؤرخني املحدثني للنيل من مكانتها كمدينة مقدسة)1) يف العامل اإلسلمي)2).

 وبعد الفتح اإلسلمي لبلد الشام قســمها املسلمون إىل أربع وحدات إدارية عرفت 

باألجناد)3)، كان منها جند فلســطني الذي تــواله علقمة بن حمرز)4)، ومركزه مدينة 

 .(5( القدس زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب

)1) تبدي بعض الدراسات االسترشاقية تشكيًكا يف مكانة القدس يف اإلسلم، فحتى املسجد األقىص ووجوده 
يف القدس، ومعجزة اإلرساء واملعراج تضعها يف باب األســطورة واخليال. للمزيد راجع: الواسطي، فضائل 

بيت املقدس، ص11 - 19مقدمة املحقق«؛ يافه، قدسية القدس يف اإلسلم، ص35 - 45؛
Kister,‘You Shall Only Set out for Three Mosques’.A Study of an Early Tradition, Le 
Muséon, 82 (1969), 173 - 96. 

)2) أكدت الروايات اإلســلمية والرسيانية واليونانية واللتينية صحــة زيارة اخلليفة عمر بن اخلطاب 
للقدس، حيث ورد خرب الزيارة يف املصادر اإلسلمية، وحوليات ثيوفانس البيزنطية، وميخائيل الرسياين، 
وأغابيوس وغريهــا. راجع: البلذري، فتوح البلدان، ص144؛ الطربي، تاريخ الرســل وامللوك، ج3، 
607 - 613؛ وحول املصادر غري العربية للفتح اإلســلمي للقدس. راجع: دانيال ساهاس، البطريرك 
صفرونيوس واخلليفة عمر بن اخلطاب وفتــح القدس، ص64– 68؛ غويتاين،القدس يف الفرتة العربية 

638 - 1099م«، ص13 - 14.
Busse,‘Omar b. al-Hatttab in Jerusalem’, JSAI, 5,(1984), P.P. 73 - 119 ;Goitein,’Al - 
Kuds’, EI2 , Vol. VI, P.P.322 - 325. 

)3) اجلنــد: مصطلح معنــاه اجليش النظامــي، وأطلق عىل األقســام |إلدارية لبلد الشــام بعد الفتح 
اإلسلمي، وهي جند: محص، األردن، دمشق، فلســطني، قنرسين. البلذري، فتوح البلدان، ص145 
- 147؛ ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج1، ص103؛ هيوار،جند«، دائرة املعارف اإلســلمية، ج7، 

ص118 – 119. للمزيد راجع: مخاش، األجناد وإدارهتا، ص 285. 

)4) علقمة بن حمرز : أول واٍل للمســلمني عىل جند فلسطني، تويف عام 20هـ/640م، وهو عىل رأس 
محلة لفتح ســواحل احلبشة. الطربي، تاريخ الطربي، ج4، ص112؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج2، 

ص523 - 524. 

)5) عنّي اخلليفة عمر بن اخلطاب علقمة بن حكيمt عىل نصف فلسطني وجعل مركزه الرملة، وعلقمة بن 
حمرز t عىل النصف الثاين وجعل مركزه بيت املقدس، ويف زيارته الثانية لبلد الشام بعد طاعون عمواس 
أكد تعيني علقمة بن حمرز عىل جند فلســطني بالكامل. راجــع: الطربي، تاريخ الطربي، ج3، ص610، 
ج4، ص 67؛ ابــن األثري، الكامل يف التاريــخ، ج2، ص465، ص495. للمزيد راجع: عثامنة، "الوجه 

السيايس ملدينة القدس يف صدر اإلسلم والدولة األموية، ص68. 
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 واســتقر وايل فلسطني يف مركز واليته يف القدس، وحتديًدا يف دار اإلمارة التي أقيمت 

يف اجلهة القبلية من املســجد اجلامع)1)، هو وأرسته، إىل جانبه جهاز إداري ســاعده يف 

عملــه ومقره الديوان، ودار للقضاء، وبيت املــال، ودار صاحب الرشطة الذي حيفظ 

جنده األمن يف املدينة، ودار قائد احلرس، الذي توىل حراسة الوايل أو اخلليفة يف قرصه، 

وحتى خلل صلته باملســجد، ورافقــه يف حّله وترحاله يف حالة الســلم واحلرب، 

وأمســك بزمام األمور حال وفاته أو تنحيته)2)، وهناك أيًضا دار الكاتب، واحلاجب، 

ودار السجن، وكل ما يتعلق باجلهاز اإلداري يف الوالية)3). 

 ويف دراســة متأنية لبقايا املباين التي وجدت آثارها جنــوب احلرم القديس الرشيف، 

والتــي تتعرض للطمس والتهويــد واإلخفاء، نراها تنطبق متاًما عــىل ما تم ذكره من 

متطلبات اجلهاز اإلداري، هذه البقايا التي تم الكشف عنها يف حفريات أثرية أجريت 

منذ عام 1387هـ/1967م، كانت بقايا ما عرف بدار اإلمارة األموية)4).

 2. القدس عاصمة جند فلسطين

 الواقــع أن املعاجم اجلغرافية اإلســلمية، وحتى كتب التاريخ والســري، مل تذكر 

)1) حول تطيط املدن اإلســلمية، والنمط املعامري األموي، وبناء دار اإلمارة جنوب املسجد اجلامع. 
راجع: البلذري، فتوح البلدان، ص 342 - 343؛ اليعقويب، كتاب البلدان، ص13؛ البدور، فلسطني يف 

العهد األموياحلياة االقتصادية واملظاهر االجتامعية، ص295؛
Olig Grabar,‘The Architecture of the Middle Eastern City from Past to Present: The 
Case of 0the Mosque’,P.P.26 - 45. 

)2) أوكلــت مهامت عدة لصاحب الرشطة يف العهد األموي، فكان يتوىل أحياًنا أمر اخلاتم، وبيت املال. 
مخاش، األجناد وإدارهتا، ص291.

)3) حول املؤسســة اإلدارية يف دار اإلمارة، أو قرص اخلليفة. راجــع: اليعقويب، كتاب البلدان، ص13؛ 
ديكســون،من رســوم اخللفة يف العرص األموي«، عدد 48، ص109 - 114؛ مخاش، األجناد وإدارهتا، 

ص289 - 296.

(4( Ben - Dov,’ The Omayyad Structures Near The Temple Mont,P.P. 37 - 44. 
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مصطلح العاصمة كمركز ســيايس وإداري يقيم فيه اخللفاء أو الوالة، وإنام أطلقوا 

مصطلــح »القصبة« عىل املكان الذي ترتكز فيــه اإلدارة، حيث حيل فيها اخلليفة أو 

األمري، وحني يتحدث ياقوت احلموي)1) عن فلسطني، يذكر أهنا والية قصبتها بيت 

املقدس، فيقول: »... وهي آخر كور ] واليات[ الشام من ناحية مرص، قصبتها بيت 

املقدس...«)2).

 ويف اســتعراض لروايات أخرى حول عاصمة فلسطني بعد الفتح اإلسلمي)3)، نجد 

أهنا تذكر الرملــة)4) أحياًنا، وأحياًنا أخرى عمواس)5) كقصبة لفلســطني)6)، ويبدو أن 

رواية القدس كعاصمة لفلســطني كانت األكثر دقة، وخاصــة أهنا املدينة ذات املكانة 

الدينية املتميزة لدى كل مكونات العامل اإلســلمي، وذات املوقع املتوسط، إذا علمنا 

)1) ياقوت احلموي: شــهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبــد اهلل احلموي، رحالة وجغرايف وأديب، أهم 
مؤلفاته كتابه املعروف باســم (معجم البلدان(، تــويف عام 626هـ/1229م. راجع: ابــن خلكان، وفيات 
األعيان وأنباء أبناء الزمان، ص127 - 139؛ كراتشكوفسكي، تاريخ األدب اجلغرايف العريب، ج1، ص335.

)2) ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج4، ص274.

)3) اليعقويب، كتاب البلدان، ص89؛ األصطخري، املسالك واملاملك، ص43. 

)4) الرملة: مدينة فلســطينية عىل بعد (38( كم شــامل غرب القدس، ومتثل مركًزا إسرتاتيجيًّا مهامًّ عىل 
ملتقى الطرق يف وسط فلسطني، جدد بناءها اخلليفة سليامن بن عبد امللك، عندما كان والًيا عىل فلسطني 
قبل توليه اخللفة. ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج3، ص69 - 70؛ هونيكامن، الرملة، دائرة املعارف 

اإلسلمية، ج 10، ص193 - 197.

)5) عمواس: بلدة فلسطينية عىل بعد (28( كم جنوب رشق يافا، وقع هبا طاعون عمواس يف عهد اخلليفة 
عمر بن اخلطاب عام18 هـ/639م بعد فتح القدس، ومات بسببه عدد من املسلمني، منهم الصحايب أبو 
عبيــدة عامر بن اجلراح. الطربي، تاريخ الطــربي، ج4، ص60 - 66؛ ياقوت احلموي، معجم البلدان، 

ج4، ص157 - 158؛ الدباغ، بلدنا فلسطني، ج4، ص510 - 511.

)6) البشاري املقديس، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، ص142.
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أن تعمري الرملة كان قد تم عىل يد اخلليفة سليامن بن عبد امللك)1) عام 98هـ/716م)2)، 

كام أن انتشــار الطاعون يف عمواس مع بداية الفتوحات اإلسلمية عام 18هـ/ 639م، 

إضافة إىل كوهنا قرية متواضعة يبعد االحتامل الثاين بشكل كبري.

 ويؤيد هذه الفرضية أنه كان للقدس قاض خاص - وهذه الوظيفة خاصة باألمصار، 

حيث يقيم الوالة - ، وهو عبادة بن الصامت )3) الذي مارس مهامه كقاٍض فيها منذ 

الفتح اإلسلمي، وهذا األمر مل يفعله اخلليفة إال مع مراكز األمصار فقط)4)، إضافة إىل 

العثور عىل قطعة نقد نحاسية تعود لفرتة سبقت فرتة تعريب النقود التي قادها اخلليفة 

عبد امللك بن مروان)5)، 

)1) ســليامن بن عبد امللك: توىل اخللفة بعد وفــاة أخيه الوليد بن عبد امللك بــني عامي 96 - 99هـ/ 
715 - 717م، ويف عهده متت حماولة فتح القســطنطينية، وتويف واجليش اإلســلمي حيارص هذه املدينة. 
خليفة بن خياط، تاريــخ خليفة بن خياط، ص309 - 316؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج6، 548 - 549؛ 

تسرتشتني،سليامن بن عبد امللك«، دائرة املعارف اإلسلمية، ج12، ص173 - 174.

)2) البلذري، فتوح البلدان، ص149؛ أبو الفدا، تقويم البلدان، ص340 - 341؛ ابن فضل اهلل العمري، 
مسالك األبصار يف ممالك األمصاردولة املامليك األوىل«، ص221. 

)3) عبــادة بن الصامت : صحايب من األنصار، ومن أوائل من أســلم يف املدينة املنورة ، حض بيعتي 
العقبة األوىل والثانية، وكان عبادة أول من ويل قضاء فلسطني زمن اخلليفة عمر بن اخلطابt، وكان والًيا 
عليها أيًضا، تويف عام 34هـ/654م. ابن سعد، الطبقات الكربى، ص 412 - 413؛ ابن حجر العسقلين، 
اإلصابــة يف متييز الصحابــة، ج4، ص27 - 28؛ احلنبيل، األنس اجلليل بتاريــخ القدس واخلليل، ج1، 

ص261، 286. 

)4) ابــن حجر، اإلصابــة يف متييز الصحابة، ج4، ص 27 - 28؛ الدوري، القدس يف الفرتة اإلســلمية 
األوىل، ص134. 

)5) عبد امللك بن مروان: خامس اخللفاء األمويني، توســعت يف عهده الدولة األموية وازدهرت، توىل 
اخللفة بعد والده مروان بن احلكم، تويف عام86هـــ/705م. خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، 

ص261 - 291؛ الطربي؛ تاريخ الطربي، ج6، ص418 - 422؛
Gibb,′ Abdal Malik B.Marwan ‹,EI2,Vol.1,P.P.76 - 77. 
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شكل )1( )1)

 قطعة النقود النحاسية املكتشفة يف القدس من فرتة اخلليفة معاوية بن أيب سفيان

محلــت صورة اخلليفة معاوية بن أيب ســفيان)2)، ونقش عليهاإيليــاء »إضافة إىل كلمة 

فلســطني«)3)، كام أن اخلليفة ســليامن بن عبد امللــك هم باتاذهــا عاصمة للخلفة 

األموية)4)، كل هذا جيعلنا نرجح أن القدس كانت عاصمة فلســطني منذ أن وطئت هبا 

أقدام اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب)5). 

)1) القسوس، مسكوكات األمويني يف بلد الشام، ص 84؛
Bahat,The Illustrated Atlas of Jerusalem,P.87. 

)2) معاوية بن أبى ســفيان: صحايب أسلم قبل الفتح وأحد كّتاب الوحي، توىل جند األردن يف عهد عمر 
بن اخلطاب، وبعد وفاة أخيه يزيد واله عمر والية دمشق وما يتبع هلا من مناطق، وأصبح خليفة املسلمني 
يف الفــرتة بني (41 - 60هـ/ 661 - 679م(. خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص203 - 226؛ 

الطربي، تاريخ الطربي، ج5، ص 329 - 338. 

)3) راجع: شكل (1(. 

)4) ابــن املرجا، فضائل القــدس، ص226؛ ابن رسور املقديس، مثري الغرام إىل زيارة القدس والشــام، 
ص346.

)5) للمزيد راجع: غويتاين، القدس يف الفرتة العربية 638 - 1099م؛ عثامنة، فلســطني يف مخسة قرون، 
ص216 - 217. 
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 أضف إىل ذلك أن جند فلســطني، وبســبب وجود القدس متتع بأفضلية خاصة عىل 
سائر أجناد الشــام، حيث اســتثني من الصلحيات التي خولت ألمري الشام معاوية 
بن أيب ســفيان حق تعيني الوالة ضمن مناطق إدارته، وظل والة فلسطني يعينون من 
قبــل اخلليفة عمر بن اخلطاب ، ومل يكن ملعاوية حق الوالية عليهم)1)، هذه الوضعية 

اخلاصة تبني أمهية فلسطني الدينية والسياسة منذ الفتح اإلسلمي هلا.

. القدس خالل الفترة األموية
ً
ثانيا

 أبدى اخلليفة معاوية بن أيب ســفيان اهتامًما خاًصا بالقدس فبنى سوًرا للحرم، واهتم 
)2)، وأكد حرمتها الدينية من خلل خطبه  بمسجدها الذي كان يتسع لثلثة آالف مصلٍّ
املتكررة من عىل منرب املســجد األقىص)3)، وُعرف عنه الرتدد الدائم عليها)4)، وحتدث 
عنها قائًل:مــا بني حائَطي هذا املســجد أحب إىل اهلل تعاىل من ســائر األرضني«)5)، 
وأهنا األرض املقدســة التي جعلها اهلل موطن األنبيــاء والصاحلني)6)،وأرض املحرش 

واملنرش«)7). 

 . Hinds, ‹Muawiya 1› , EI2 ,Vol.VII, P.P. 263 - 268 1) الطربي، تاريخ الطربي، ج3، ص610؛(

)2) الدوري، القدس يف الفرتة اإلســلمية األوىل، ص135 ،152: هـ47؛ عثامنة، الوجه السيايس ملدينة 
القدس يف صدر اإلسلم والدولة األموية، ص 74؛

 Arculfus ,› The Pilgrimage of Arculfus In The Holy Land› , P.P.T.S., Vol.VII I, P.P.4 - 5. 

)3) ال يزال هناك حمراب يف املســجد األقىص يعرف بمحراب معاوية، غريب املنرب احلايل. احلنبيل، األنس 
اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، ج2، ص12. 

)4) ابن املرجا، فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشــام، ص79؛ ابن الفركاح، باعث النفوس إىل 
زيارة القدس املحروس، ص34.

)5) ابن املرجا، فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام، ص148؛ ابن الفركاح، باعث النفوس إىل 
زيارة القدس املحروس، ص49. 

)6) املنقري، وقعة صفني، ص31؛ الواسطي، فضائل بيت املقدس، ص20.

)7) ابن الفقيه، خمترص كتاب البلدان، ص110؛ الواسطي، فضائل بيت املقدس، ص20.
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 وأكد أمهيتها السياسية كعاصمة للعامل اإلسلمي بأرسه، حني ُنّصب خليفة للمسلمني 

من عىل منرب حرمها الرشيف، وتلقى البيعة فيها كخليفة للمسلمني عام40هـ/660م)1)، 

وينقل لنا املؤرخ الرسياين املجهول املراسم واالحتفاالت التي متت يف القدس بمناسبة 

بيعة معاوية، حيث األمراء والعامة واإلعلن عنــه خليفة)2)، وهذا ليس حدًثا عابًرا، 

بل يشري بشــكل واضح للدور الســيايس والديني الذي لعبته مدينة القدس)3)، ليس 

كعاصمة جلند فلسطني فقط، وإنام عاصمة للعامل اإلسلمي خلل تلك الفرتة.

 ويف مناســبة أخرى، ويف ظروف شــبيهة بالظروف التي ُنصب فيهــا معاوية خليفة 

للمســلمني، ويف ظل انقسام حاّد يف العامل اإلسلمي، جاء إعلن عبد امللك بن مروان 

نفسه خليفة للمســلمني، حيث تلقى البيعة فيها عام 65 هـ/685م)4)، وهذا استمرار 

للدور الذي لعبته القدس خلل فرتة خلفة معاوية بن أيب سفيان، ومل يكن الدافع هلذه 

اخلطوة دينيًّا فحســب، أو حماولة الكتساب رشعية دينية، بل تكريًسا لسياسة واضحة 

متثلت يف كون مقر اخللفة جيب أن يكون يف الشام حاضنة البيت األموي، حيث املدن 

والقبائل املوالية، وحيث االســتقرار واهلــدوء، ويف مدينة القدس التي حتظى باحرتام 

وتقديس لدى فئات املجتمع اإلسلمي كافة. 

 والعاصمة ليســت مكان إقامة اخلليفة فقط، بــل إهنا املكان الذي تصدر منه األوامر، 

)1) رعت القدس كذلك االتفاق الســيايس بــني معاوية وعمرو بن العــاص للوقوف يف وجه عىل بن 
أيب طالب كرم اهلل وجهه يف صدر اإلســلم. ابن رسور املقديس، مثري الغرام إىل زيارة القدس والشــام، 

ص301. للمزيد عن هذا االتفاق. راجع: املنقري، وقعة صفني، 37– 44.

)2) املؤرخ الرسياين املجهول: نقًل عن يوليوس فلهاوزن، تاريخ الدولة العربية وسقوطها، ص 85.

)3) جرت حماولة الغتياله يف املســجد األقىص عام 40هـ/660م. ابن عبد احلكم، فتوح مرص واملغرب، 
ص131؛ ابن رسور املقديس، مثري الغرام إىل زيارة القدس والشام، ص311.

)4) خليفــة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص261؛ الدوري، القدس يف الفرتة اإلســلمية األوىل، 
ص136.
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ويســتقبل اخلليفة فيها الوفود، ويتلقى الشكاوى، ويبدو واضًحا أن هناك خمطًطا عند 

عبد امللك بن مــروان وابنه الوليد)1)، إلعامر القدس بحيــث يبنيان فيها قرًصا إلقامة 

اخلليفة، وآخر إلدارة الدولة، وثالث لــألرسة املروانية، وقرًصا للضيافة كذلك، فهل 

كان عبد امللك وابنه ينويان اتاذ القدس عاصمة للدولة اإلسلمية؟)2). 

 ومن خلل استعراض خمططات املباين واملنشآت بجوار جنوب وجنوب غرب احلرم 

القديس، نلحظ أهنا أشــارت بوضوح إىل أن القدس كانت عاصمة جلند لفلســطني، 

وعاصمة للعامل اإلســلمي قاطبة يف أكثر من مناســبة، وخاصة أن هذه املباين ليست 

بعيدة عن النمط املعامري املســتخدم يف دور اإلمارة التي تأسســت يف املدناألمصار« 

خلل الفــرتة األموية، وخصوًصا املنشــآت الواقعة بجوار احلائط القبيل للمســجد 

اجلامع، قريًبا من املنرب، حيث يعتيل اخلليفة أو الوايل للخطابة)3).

 ويف سياق متصل كذلك، تتحول القدس إىل عاصمة للعامل اإلسلمي، عندما يستقبل 

اخلليفة ســليامن بن عبد امللك الوفــود، وينصب رسادقه بني قبة الصخرة واملســجد 

األقىص ويفرش البســط والنامرق)4) للمبايعــة باخللفة)5)، ويأيت الوالة ليســتقبلهم 

)1) الوليــد بن عبد امللك: توىل اخللفة بعد وفاة والده عبد امللك الــذي ترك له دولة مرتامية األطراف 
متيزت بالغنى، وهذا ســاعده عىل القيام بإصلحات وهنضة عمرانية كبرية، وتوســعت الدولة يف عهده 
وأصبح املسلمون عىل أبواب الصني، وأضحت بلد األندلس حتت احلكم اإلسلمي، وكانت وفاته عام 
96هـ/ 714م بعد حكم دام قرابة عرش ســنوات. خليفة بــن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص299 - 

309؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج6، ص496 - 499.

)2) نقوال زيادة،املراكز اإلدارية والعسكرية يف بلد الشام يف العرص األموي«، ص313.

)3)  راجع: توثيق رقم (11(.

)4) النامرق: وهي وسائد من احلرير ُصفت للجلوس واالتكاء عليها. سورة الغاشية: آية 15؛ اجلواليقي، 
املعرب من الكلم األعجمي، ص610. 

)5) احلنبيل، األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، ج1، ص283 - 284. 
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ويتعرف أخبار واليتهم، فيأتيه موسى بن نصري)1) من األندلس، حيث أوسع جبهات 

الفتوح يف أوروبا، وأخوه مسلمة)2) أهم قادته عىل أوسع جبهات رصاعه مع البيزنطيني 

يف شامل بلد الشام، ويأتيه الشاعر الفرزدق)3) مادًحا فيقول:

 وباملسجد األقىص اإلمام الذي اهتدى                               به من قلوب املمرتين ظلهلا

به كشف اهلل البلء وأرشقت                           له األرض واألوقات نحٌس هلهلا)4) »البحر الطويل«

 وفيها اّتذ قراًرا تارخييًّا يعد من أكثر القرارات خطورة ودقة، وهو فتح القســطنطينية 

عاصمة الدولة البيزنطية آنذاك)5).

 ويف حادثة أخرى، تتحول القدس إىل عاصمة للعامل اإلســلمي؛ حيث جيلس اخلليفة 

عمر بن عبد العزيز)6) فيها، وجيمع السجلت والكشوف ليحاسب والته، ويدقق فيها 

)1) موسى بن نصري: قائد إســلمي من التابعني، نشأ يف دمشق، ودخل يف خدمة اخللفاء األمويني، وملا 
آلت اخللفة إىل الوليد بن عبد امللك، واله إفريقية الشاملية عام 88 هـ/607م، ثبت احلكم اإلسلمي يف 
إفريقيــا وفتح هو وطارق بن زياد بلد األندلس، تويف عــام 97هـ/ 716 م. خليفة بن خياط، ص304، 
311، ابن خلكان، وفيات األعيان، ج5، ص318 - 329؛ مؤلف جمهول، أخبار جمموعة يف فتح األندلس 

وذكر أمرائها، ص15 - 30.

)2) مســلمة بن عبد امللك: من قادة الدولة األموية األكفاء، يف أكثر من جبهة، وقد برز بشــكل واضح 
يف جبهة الرصاع مع البيزنطيني يف شــامل بلد الشام، ومل يصبح خليفة كأخوته ألن والدته ليست عربية، 
ولكن برز يف ميدان اجلهاد، تويف عام 121هـ/ 738م. خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص303، 

307، الطربي، تاريخ الطربي، ج6، ص429، 439، 530، 531.

)3) الفرزدق: مهام بن غالب بن صعصعة التميمي، شــاعر من الطبقة األوىل من شعراء الدولة األموية، 
اشتهر بشعر النقائض هو والشــاعر جرير، تويف عام 114هـ /733م. ابن خلكان، وفيات األعيان ج6، 

ص86– 100؛ الفرزدق، ديوان الفرزدق، ص5 - 8. 

)4) الفرزدق، ديوان الفرزدق، ص425.

)5) ابن املرجا، فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشام، ص226. راجع كذلك: ابن رسور املقديس، 
مثري الغرام إىل زيارة القدس والشام، ص 385. 

)6) عمر بن عبد العزيز: ثامن اخللفاء األمويني، توىل اخللفة بعد ســليامن بن عبد امللك يف دمشــق سنة 
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الوثائق والدواوين، واضًعا القدس عىل رأس اهلرم يف العامل اإلسلمي بأرسه، ويكرس 

قدســيتها حني يطلب من عامل اخلليفة السابق، أداء يمني األمانة وبراءة الذمة املالية يف 

حرمها الرشيف)1).

ا. دار اإلمارة في القدس »القصور األموية« 
ً

ثالث

1. بقايا دار اإلمارة 

 

شكل )2(: موقع دار اإلمارة

 كانت دار اإلمارة األموية يف القدس حتيــط باحلرم الرشيف من اجلهة اجلنوبية، ومتتد 

99هـ/ 720م، ومل تطل مدة خلفته ســوى عامني ونصف. الطربي، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن 
خياط، ص317– 321؛ الطربي، تاريخ الطربي، ج6، ص566 - 570.

)1)  ابن املرجا، فضائل بيت املقدس واخلليل وفضائل الشــام، ص114؛ ابن هشام األنصاري، حتصيل 
األنس لزائر القدس، 145 - 146.
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لتشــمل أجزاء من اجلهة الغربية)1)، وكان مقر هذه الدار بمثابة اجلهاز اإلداري الذي 

حكم جند فلســطني يف الفرتة األموية، ويف خمططها قرص مميز للخليفة، وقرص للعائلة 

األمويــة من أقارب اخلليفة، وقرص خاص لضيوفــه، ومبنى آخر مجع اجلهاز اإلداري 

مــن قضاء وجهاز أمن ورشطة، ويف أقىص اجلهــة اجلنوبية من جهة الرشق كان هناك 

مبنى اســتخدم كمخازن ملا يلزم هذه الدار)2)، ويبدو أنه استخدم كذلك بيًتا للامل، فيام 

عرف بدار األمخاس، واســتمرت هذه الدار تقوم بدورها يف الفرتة األموية، وتلشت 

خلل الفرتات اللحقــة حتى دمرت جزئًيا وهجرت خــلل احلرب بني الفاطميني 

والسلجقة)3).

 شكل )3( )4)
خمطط دار اإلمارة وبناياهتا

)1) راجع: شكل (2(.

)2) عن خمططات هذه الدار راجع: شكل (3، 5( .

)3) عن أقسام هذه الدار راجع:
 Ben - Dov,His torical Atlas of Jerusalem,P.P.147 - 179; Ben – Dov, The Omayyad 
Structures Near The Temple Mont« Preliminary Report, P.37 - 39. 

للمزيد عن هذه املباين راجع: العابدي، احلفريات األثرية حول احلرم املقديس، ص540 - 542.

(4( Bahat,The Illustrated Atlas of Jerusalem,P.82 - 83. 
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 ويبدو أهنا تضرت من الزلزال الذي رضب القدس عام 154هـ/ 774م فدّمر املسجد 
األقىص، وحيث جرى ترميم املســجد بقيت دار اإلمارة أطلاًل، كام تضرت كذلك 
من زلزال عام 158هـ/884م، ولكن أعنفها كان زلزال عام 425 هـ/1033م، والذي 

أثر بشكل واضح عىل املسجد األقىص واملباين املحيطة به)1).

 ويف الفرتة الفاطمية والصليبية وما تلهــا، أصبحت هذه املنطقة مصدًرا ملواد البناء، 
ومل جتــِر أّي حماوالت إلعادة تأهيلها، وعىل مّر الســنني حتولــت البنايات إىل أطلل، 
واســتغلت من قبل لصوص احلجارة؛ فجرى تريبها، وأمهلت ومل يتم احلديث عنها 

يف أي من املصادر التي حتدثت عن مدينة القدس.

 وبذلت جهود إلعادة اســتخدام أجزاء من هذه املباين ألغراض الســكن، باستخدام 
اجلدران القائمــة وبناء قواطع إضافية، وغالًبا ما تــم إضافة عدة غرف داخل إحدى 
الساحات، ليس هلا ارتباط مع خمطط دار اإلمارة، وعند إجراء احلفريات عام1387هـ/ 
1967م تــم العثور عىل مقاطع صغــرية من اجلدران األصلية، مبعثرة فوق مســتوى 

األرض يصل ارتفــاع أعلها إىل )4) م، وهناك تفاصيل كثــرية ناقصة يف هذه املباين 
حرمتنا من التعرف عليها بشكل كامل)2).

2. الحفريات في دار اإلمارة

 بــدأت احلفريــات اإلرسائيليــة بالقــرب من الزاويــة اجلنوبيــة الغربيــة للحرم 
القديس)3)عام1387هـ/ 1967م، وواجهت معارضة شــديدة من قبل اهليئة اإلسلمية 

)1) عن الزالزل التي رضبــت القدس بعد الفرتة األموية. راجع: احلنبيل، األنس اجلليل بتاريخ القدس 
واخلليل، ج1، 282 83 ؛ 304؛ العارف، املفصل يف تاريخ القدس، ص119 - 136. 

(2( Ben – Dov, The Omayyad Structures Near The Temple Mont Preliminary 
Report,P.P.37 - 39. 

)3) عن احلفريات اإلرسائيلية قرب احلرم الرشيف. راجع: 



77

م«
قائ

ع ال
ض

لو
 »ا

ت
قا

رو
خ

ه و
وار

ج
ف و

ري
ش

ي ال
دس

لق
م ا

حلر
:  ا

ان
نو

بع
دد 

لع
ف ا

مل

77

العليــا بالقدس - التي أرشفت عــىل القدس بعد احتلهلــا عام1387هـ/ 1967م - 

ومعارضة واسعة كذلك عىل املستويات العربية واإلسلمية والعاملية، واعتربت خمالفة 

لكافة القوانني الدولية السارية عىل أراض احتلت بقوة السلح)1).

 

شكل )4( )2)

منطقة احلفريات اإلرسائيلية التي بدأت عام 1378 هـ/1967م

 ويف بدايتهــا ُعثر عىل بناية واســعة مربعة مســاحتها )7,5) دونامت، ومع اســتمرار 

احلفريات ُعثر عىل مباٍن أخرى بحجم مشــابه بجانبها تبــني أهنا تعود للفرتة األموية، 

Mazar, The Complete Guide to the Temple Mount Excavations, P.P.1 - 5; Mazar ,› The 
Excavations in the old city of Jerusalem near the Temple Mount›, P.P.1 - 36. 

)1) العلمي، وثائق اهليئة اإلســلمية العليا، ص 139 - 142، 177 - 178، 202 ،438 - 441؛ سلســلة 
تقارير القدس: تقرير رقم (1( القدس: ممارسات وإجراءات االحتلل اإلرسائييل، ص 38.

(2( Mazar,The Complete Guide to the Temple Mount Excavations, P.VI.
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وقد كانت بقايا جممع املباين املجاور للحرم الرشيف الذي أطلق عليه »دار اإلمارة، أو 

القصور األموية«، وال يزال قســم منها من اجلهة الغربية مطموًرا حتت الشارع وحتت 

أبنية حديثة)1). 

3. مخطط بنايات دار اإلمارة 

 كانت هذه البنايات متشــاهبة يف خمطط إنشــائها، ويوجد يف كل منها ســاحة داخلية 

مفتوحة حماطة بأروقة مغطاة، مع سلسلة من القاعات تقع عىل طول اجلدران اخلارجية 

األربعة)2)، ويشبه خمطط هذه البنايات خمطط القصور واملباين العامة والتي بناها اخللفاء 

األمويون يف مناطق عدة من بلد الشــام، الذي يأخذ معظمها شكًل مربًعا أو قريًبا من 

املربع)3)، ومنها خمطط قرص اخلرانة)4)، وخان املنيــة)5) التي بناها اخلليفة الوليد بن عبد 

امللك يف بلد الشام. 

(1( Ben – Dov, The Omayyad Structures Near The Temple Mont» Preliminary Report, 
P.37. 

)2) راجع: شكل (7(.

)3) حممود العابدي، القصور األموية، ص 23.

)4) قرص اخلرانة: قرص صحراوي يف األردن عىل بعد (20( كم جنوب رشق عامن، ينسب بناء هذا القرص 
للخليفة األمــوي الوليد بن عبد امللك عام 92هـ /710 م. العابــدي، القصور األموية، ص 56 - 63؛ 

العابدي، اآلثار اإلسلمية يف فلسطني واألردن، ص 213 - 215.

)5) قرص خان املنية: يقع جنوب غرب بحرية طربية، ويعتقد أنه بني يف عهد اخلليفة الوليد بن عبد امللك 
عام 89هـ/ 707م. العابدي، القصور األموية، ص 92 - 96 .

Jere Bacharach, ‘Marwned Umayyed Building Activities: speculations on Patronage’, 
Muqarnas,Vol.XIII, ,P.35. 
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شكل )5( )1)

 وعنــد مقارنة املخططات، مل يتم اكتشــاف أي أثر لألبراج اخلارجيــة يف دار اإلمارة 

بالقدس)2)، ويبــدو أن مثل هذه األبراج كانت غري ذات أمهيــة وخصوًصا أن املوقع 

داخل املنطقة املسورة من املدينة، أو أن آثارها طمست كليًّا بسبب عوامل التخريب.

 ويوجد لــكل بناية من هذه البنايــات مدخل حمدد، عىل جانبيه دكــة تعلوها مقاعد 

حجرية للحرس، تدخل بعدها رواًقا يؤدي بك إىل ساحة رئيسة، أحاطت هبا األواوين 

من اجلهات األربع، وفيها هبو رئيس مكشوف تقوم عىل جنباته الغرف، والقاعات)3)، 

واحلاممات وغريها من مستلزمات البيت، وهي بشكل عام مبنية من طابقني أو أكثر)4).

 ويمكن تقسيم البنايات فيها عىل النحو اآليت: 

)1) العابدي، القصور األموية، ص57 - 58 ، 92 - 93.

(2( Ben – Dov, M., The Omayyad Structures Near The Temple Mont« Preliminary 
Report,P.39 - 40. 

)3) راجع: شكل (7، 8( .

(4( Ben – Dov, M., The Omayyad Structures Near The Temple Mont» Preliminary 
Report, P.40 - 41.
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 شكل )6( )1)

املخطط املتكامل ملباين دار اإلمارة األموية

)I( 1. بناية رقم

 تقع يف اجلهة اجلنوبية من ســور احلرم الرشيف، وهي مربعة الشكل، يبدو من خلل 
موقعها الداخيل املحصور بني ســور القــدس وقرص اخلليفة - بنايــة رقم )II( - إن 
هذه البناية قد اســتخدمت كمقر ألبناء اخلليفة أو األمــري وأقاربه أثناء زيارهتم ملدينة 

القدس)2).

2. بناية رقم )II( »قصر الخليفة«.

 وهي من أضخم البنايات التي عثر عليها ضمن هذا املجمع، وتصل مقاساهتا إىل )84× 
96م(، وســامكة جدراهنا اخلارجية ما بني )2,75 - 3,10 م(، والســاحة الرئيسة معبدة 

بحجارة مربعة منحوتة بشــكل خاص هلذا الغرض، وهي حماطة من جوانبها بممرات 
»دهاليز« مكشوفة يف الطابق األول، وتقود هذه املمرات عرب درج إىل الطوابق العليا.

(1( Mazar,The Complete Guide to the Temple Mount Excavations,P.98.

)2) عن خمطط اللبناية رقم (I(. راجع: شكل (5، 8( .
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شكل )7( )1)
مقطع عريض من القصور األموية« من )البناية II( املالصقة للحرم الرشيف

 ويف هــذه البناية قاعات يبلغ طوهلا )17) مرًتا تقريًبــا، ويرتاوح عرضها بني )4 - 8) 
أمتار، ويبدو أهنا كانت خمصصة للجتامعات اخلاصة باخلليفة. 

شكل )8( )2)
 )II،I( مقطع أفقي من البنايات

(1( krc.orient.ox.ac.uk/krc/index.php/image - archive?func=detail&id; Ben- Dov,His torical 
Atlas of Jerusalem,P.179. 

(2( Mazar,The Complete Guide to the Temple Mount Excavations,P.102.
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 وتوجد بوابتان رئيســتان هلــذه البناية، واحدة يف جهة الرشق وهي البوابة الرئيســة، 

وتقع وســط اجلدار الرشقي، ويصل عرضها إىل )2,5) مرت وارتفاعها إىل )6,5) أمتار، 

والثانية يف جهة الشــامل وعرفت باســم »بوابة الوليد«)1) يتم الوصول إليها عرب درج 

داخل البناية، وشــكل اجلرس مدخًل مبارًشا بني ســطح البناية واحلرم، ويبدو أن هذه 

البناية الفخمة كانت قرًصا للخليفة، وأن بوابة الوليد كانت خاصة بدخول اخلليفة إىل 

احلــرم، ويدعم هذا الرأي وجود بقايا اجلرس الذي يربطها باحلرم الرشيف، وورد ذكر 

هذه البوابة عند كل من املقديس)2)يف كتاهبأحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم«)3)، وابن 

عبد ربه)4) يف كتاهبالعقد الفريد«)5)، عند حديثهام عن بوابات احلرم الرشيف)6). 

)1) بخصوص هذه البوابة . راجع: خمطط دار اإلمارة األموية شكل (3، 8(. 

)2) البشاري املقديس: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر، رحالة وجغرايف مسلم اشتهر 
بكتابه اجلغرافيأحســن التقاسيم يف معرفة األقاليم«، وكان جّده بنّاًء أصلح ميناء عكا يف فرتة حكم أمحد 
بن طولون، تويف حوايل 380هـ/990م. للمزيد عنه راجع: البشاري املقديس، أحسن التقاسيم يف معرفة 

األقاليم، ص142؛ كراتشكوفسكي، تاريخ األدب اجلغرايف العريب، ج1، ص209 - 211.

)3) البشاري املقديس، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، ص8 - 9، 146؛ يل سرتانج، فلسطني يف العهد 
اإلسلمي، ص 161.

)4) ابن عبد ربه:. ابن عبد ربه (246 - 328هـ - 860 - 940م) أمحد بن حممد بن عبد ربه، أديب وشاعر، 
من أهل قرطبة، واشتهر من خلل كتابه العقد الفريد. ابن خلكان، وفيات األعيان، ج1، ص 110 - 12؛ 

بروكلامن، »ابن عبد ربه«، دائرة املعارف اإلسلمية، ج1، ص 222 - 223. 

)5) ابن عبد ربه، العقد الفريد، املقدمة، يل سرتانج، فلسطني يف العهد اإلسلمي، ص 23، 161. 

(6( Ben – Dov, The Omayyad Structures Near The Temple Mont» Preliminary Report, 
P.43 - 44; Mazar,The Complete Guide to the Temple Mount Excavations,P.102; 
Bacharach, Marwned Umayyed Building Activities: speculations on Patronage.P.33.
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)III( 3. بناية رقم

 شكل )9( )1)
)IV ،III( مقطع من البنايات

 تقع يف اجلهــة الغربية من بناية رقــم )II(، وجزء منها مطمور حتت الشــارع الواقع 

غرب احلرم الرشيف، ويبدو أهنا كانت مقًرا لضيوف اخلليفة، والوفود الرســمية من 

كبــار رجال الدولة والوالة الذيــن قدموا عليه للتهنئة، أو إلطــلع اخلليفة عىل آخر 

املستجدات يف والياهتم)2).

)IV( 4. بناية رقم

 تتلف خطة البناية رقــم )IV) عن بقية املباين، وتوجد فيها ســاحتان مفتوحتان مع 

عــدة صفوف من األعمدة عــىل كل جانب، ويبدو أهنا تكونــت من جناحني، جناح 

قدم خدمات للحراســة، حيث تتمركز الرشطة وقيادهتا وحراسات اخلليفة أو األمري، 

وجناح آخر استخدم كمقر للقضاء)3). 

)1) راجع. وثيقة رقم (8( ، سلطة اآلثار اإلرسائيلية ، ص 11،بالعربية«.

)2) راجع: شكل (5، 9(. 

)3) راجع: شكل (5، 9(. 
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)V( 5. بناية رقم

شكل )10( )1)
)V( البناية رقم

 يتضح أن هذه البناية قد استخدمت كمقر للحراسة يف اجلهة الرشقية من دار اإلمارة، 
واستخدمت كمخازن للمؤن، ومستودع ملا يلزم اجلهاز اإلداري يف الوالية املتواجد يف 

القدس خلل فرتة حكم الدولة األموية.

 وارتبطــت هذه البنايات بقنوات مياه نقيــة، ومياه رصف صحي، وكانت املياه داخل 
البناية جتري يف أحواض خاصة، ويوجد يف زاويتني من زوايا ســاحات البنايات جماٍر 
لترصيف مياه األمطار إىل خزانات منحوتة داخل الصخر أســفل املبنى، وتصل سعة 
الواحــد منها إىل )800) مرت مكعب)2)، وتم العثور عىل قطع كثرية من الرخام األبيض 

خاص باألعمدة، وشبكات النوافذ، وقطع للنقود)3) تعود للفرتة األموية)4).

(1( Ben - Dov, Historical Atlas of Jerusalem,P.177 . 

(2( Ben – dov, The Omayyad Structures Near The Temple Mont« Preliminary RePort,P.40. 

)3) راجع شكل (11(. 

)4) بخصوص هذه املباين، أقسامها، استخداماهتا. راجع:
Ben – Dov, The Omayyad Structures Near The Temple Mont« Preliminary Report, P.37 - 44; 
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شكل )11( )1)

نامذج من الفن اإلسالمي والنقود األموية وجدت يف بقايا دار اإلمارة يف القدس

رابًعا: استيالء االحتالل على دار اإلمارة وتهويدها 

1. القوانين الدولية والحماية 

 تعترب القدس رشقها وغرهبا أرًضا حمتلة حسب القانون الدويل، والقرار الدويل الوحيد 

الــذي ينطبق عليها هو قرار التقســيم الصادر عام 1367هـــ/ 1947م، والذي يمنح 

القــدس إدارة دولية، وبالتايل فإن أي حفريات مهام كانت غايتها أو أهدافها تعترب غري 

رشعية وفًقا للقانون الدويل)2). 

 والواقع أن جمموعة االتفاقيات واملعاهدات الدولية، شــكلت اإلطار الرئيس حلامية 

الــرتاث الثقايف لكل أمة من األمــم، ويف هذا املجال، نجد »اتفاقيــة جنيف الرابعة« 

اخلاصة بالنزاع املســلح، ومعاملة املدنيني وقت احلرب املوقعة عام 1368هـ/1949م، 

Mazar,The Complete Guide to the Temple Mount Excavations,P.P. 99 - 101.

(1( Mazar,The Complete Guide to the Temple Mount Excavations,P.101; Ben – dov, The 
Omayyad Structures Near The Temple Mont« Preliminary Report,Plate XXVIII . 

)2) العلمي، وثائق اهليئة اإلســلمية العليا، ص 42 - 46؛ اجلعبة، القدس بني االســتيطان واحلفريات، 
ص 47. 
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و»اتفاقيــة الهــاي« اخلاصة بحاميــة الرتاث الثقــايف العاملي يف حالة النزاع املســلح 
والصــادرة عام1373هـــ /1954م، واالتفاقية الدولية املتعلقة بحظر ومنع اســترياد 
وتصدير ونقل املمتلكات الثقافية لســنة 1389هـــ/1970م، واالتفاقية الدولية حلامية 
الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي املوقعة فيباريس« عام 1391هـ/ 1972م)1)، أرســت 
جمتمعة بعض األســس حلامية الرتاث الثقايف حتت االحتلل، ولكنه عىل أرض الواقع 

فإن هذا االحتلل حتداها مجيًعا.

 ونصت هذه االتفاقيات عىل واجب دولة االحتلل اتاذ كل التدابري التي تضمن عدم 
املساس بمباين العبادة والفنون والعلوم واألعامل اخلريية واآلثار التارخيية، ومن واجبها 
محاية اآلثار التارخيية، وألزمتها تقديم العون حلكومة الطرف الذي احتلت أرضه حلامية 
ممتلكاته الثقافية، كام حيظر القانون الدويل إجراء تنقيبات يف األرايض املحتلة)2)، ويعالج 
القانون الدويل أعامل التدمري املتعمد للرتاث الثقايف، وحياسب عليها كجريمة حرب)3). 

 وحقيقــة، فقد صدر العديد من القرارات عن منظمة األمــم املتحدة للرتبية والثقافة 
والعلوم )اليونسكو) بشأن مدينة القدس منذ احتلهلا، والتي تدين إرسائيل وتطالبها 
بالتوقف عن تدمري املمتلــكات الثقافية فيها، وتدعوها حلامية الرتاث الثقايف، والتي مل 

تعر دولة االحتلل هلا أي اهتامم.

)1) اتفاقيــات جنيف األربع، اللجنــة الدولية للصليب األمحر، ملحــق1، ص43؛ ملحق 2، ص102؛ 
اتفاقيــة حلامية الرتاث العاملــي الثقايف والطبيعي - باريس، ص 1 - 10؛ حســن جوين، »تدمري األعيان 

الثقافية أو احتلل التاريخ«، ص 10 - 12.
(2) Hamdan Taha, ‘The Current State of Archaeology in Palestine’,Present Pasts,Vol.2,(2010) 

P.P. 16 - 25: Holger Eichberger, ‘ Preparing For the Protection of Cultural Property in the 

Evant of Armed Conflict and Natural Disaster: Developing New Dimension Standars for 

sheltering Moveable Objects’, Present Pasts,Vol.2,(2010,P.P.177 - 193 .

)3) نظــام املحكمة اجلنائية الدولية »روما« 1998، مادة 8، 2ب، و8، 2، املجلة الدولية للصليب األمحر، 
ص 734، 737.
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 إن ما جيري يف مدينة القدس ال يتعلق بالقانون بقدر ما هو سيطرة من قبل دولة حمتلة، 
تفرض نفسها بالقوة عىل املشــهد يف مدينة القدس، فهي الدولة الوحيدة يف هذا العامل 
التي تتحدى القانون الدويل، وتعمل بقوانني عنرصية صنعتها بنفسها، والتي ال تلتقي 

أبًدا مع قرارات الرشعية الدولية)1)، وتستغل ذلك من خلل:

2. التدمير والتهويد 

 بدأت عملية تدمري وهتويد، وتصاعدت حدة العمل بشــكل متسارع يف القدس، بعد 
مصادقة الكنيســت عىل ضمها بتاريخ 1387/3/20هـ: 1967/6/27م، كام وضعت 
خطــة ممنهجة لتهويد القدس، وعىل رأســها منطقة احلرم بام فيهــا منطقة دار اإلمارة 

األموية، وال تزال خطة التهويد هذه مستمرة حتى يومنا هذا.

 ويف بداية احلفريات، تم الكشف عن دار اإلمارة األموية، وملا تأكد مدير احلفريات)2) أن 
موقع التنقيب يعود للفرتة األموية، جرت حماولة للتكتم عىل املوقع وتدمريه، خصوًصا 
وأنه مل يرد له أي ذكر يف املصادر التارخيية، وطلب من مســاعده)3) تدمري املوقع، وهذا 
طبًعا يتناىف مع أبســط قواعد املوضوعية العلمية، ويتناىف كذلــك مع القواعد املهنية 
واألخلقية التي جيب أن يتحىل هبا أي باحث أو عامل، ويثبت بام ال يدع جمااًل للشك أن 

هذه احلفريات مسّيسة، وال تبحث عن احلقيقة العلمية.

 ولكن مســاعده الذي قرر احلصول عىل ســبق صحفي، وهو من تم االكتشاف عىل 

)1) أســامة محدان، »عوامل الدمار التي تؤثر عىل املمتلكات الثقافية الناجتة عن النشــاط اإلنســاين يف 
فلســطني«، ص 108 - 110؛ »سلســلة تقارير القدس تقرير رقم (1(« القدس: ممارســات وإجراءات 

االحتلل اإلرسائييل ص35 - 36.

)2) املســؤول عن احلفريات كان بنيامني مازار Benyamin Mazar، أســتاذ باجلامعة العربية. العلمي، 
وثائق اهليئة اإلسلمية العليا، ص 42.

)3) املســاعد كان خبري اآلثار مئــري بن دوف M.Ben - dov صحيفة القــدس: 4/13 /2009م، عدد 
14245؛ صحيفة األيام: 2009/4/13م، عدد 4756. 
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يديه توجه إىل اإلذاعة، وأعلن عن هذا االكتشاف، مما ساهم يف معرفة بعض التفاصيل 
عنه ونرشها)1)، وعند زيارة وزير الدفاع »موشــيه ديان«)2) للموقع خلل تلك الفرتة، 
مل خيــف امتعاضه من االكتشــافات، وطلب توثيقها ثم تدمريهــا، وأكد عىل رضورة 
االســتمرار يف احلفريات حتى الوصول إىل الطبقات البيزنطية والرومانية، خصوًصا 

حول احلرم الرشيف)3).

 واســتمرت عملية التهويد والنهب والتزييف، حيــث نقل ثلثة من احلجارة الكبرية 
إىل مقر إقامة الرئيس اإلرسائييل زملان شــازار)4) الذي خــي من امللحقة اإلعلمية 
والقانونيــة، فقرر إعادهتا إىل مكاهنا)5)، كام أن أحد احلجــارة الضخمة الذي يزن )3) 
أطنان متت رسقته ووضعه يف ســاحة الكنيست اإلرسائييل، عىل اعتبار أنه من خملفات 

اهليكل)6).

 وال تزال عملية بناء األنفاق مســتمرة عرب القصور األموية للوصول إىل أسفل احلرم 
القديس الرشيف تشكل جزًءا ال يتجزأ من املرشوع االستيطاين اليهودي يف القدس)7)، 

)1) صحيفة القدس: 2009/4/13م، عدد 14245؛ صحيفة األيام: 4/13 /2009م، عدد 4756. 

)2) موشــيه دايان: عسكري وسيايس إرسائييل، توىل رئاســة هيئة األركان العامة اإلرسائيلية بني عامي 
1372 - 1377هـــ/1953 - 1958م، ووزيًرا للدفاع يف حرب عام1387هـ/ 1967م. حشــابيه، مارس 
ذو العني الواحدة، ســرية موشــيه دايان، ص 364 - 402؛ جوين، األعــلم واملصطلحات الصهيونية 

واإلرسائيلية، ص236.

)3) العابدي، احلفريات األثرية حول احلرم املقديس، ص 546.

)4) زملــان شــازار: رئيس إرسائيــيل انتخب ألول مــرة عام1382هـــ/ 1963م، وأعيــد انتخابه عام 
1387هـــ/1968م، وتــويف عــام 1393هـــ/1974م. منصور، األعــلم واملصطلحــات الصهيونية 

واإلرسائيلية، ص281.

)5) صحيفة القدس: 2009/4/13م، عدد 14245؛ صحيفة األيام: 2009/4/13م، عدد 4756.

)6) صحيفة القدس: 2009/4/13م، عدد 14245؛ صحيفة األيام: 4/13 /2009م، عدد 4756.

)7) صحيفة القدس: 2008/8/23م، عدد 14016.
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وخلق ما يسمى بالواقع االفرتايض للهيكل أسفل احلرم القديس الرشيف)1).

 إن ما جيري يف منطقة دار اإلمارة األموية يف القدس ما هو إال خطوات مدروسة لتدمري 
ما تبقى من أساســات القصور األموية، وحمارصة احلرم الرشيف، وتغيرٌي ملعامل تارخيية 
واضحة، وتزييــٌف للتاريخ واحلضارة التي جيب أال جتــري لصالح جهة من اجلهات، 
واعتداء ســافر عىل وقف إســلمي خالص الجيوز الترصف بــه أو التعدي عليه)2)، 

وتقدمت االعتداءات يف هذا املوقع يف اجتاهني، مها:

1. داخل أسوار القدس الحالية 

أ. تعمير حديقة داود:

 بدأت عملية التمهيد إلنشــاء حديقة أثرية يف هناية عقد السبعينيات من القرن املايض، 
وقد لفتت اهليئة اإلســلمية العليا عام 1403هـ/ 1983م خلطورة هذا العمل، وعدم 
رشعية االســتيلء عــىل أراٍض وقفية، وحتويلهــا إىل حديقة أثرية، ولكن ســلطات 
االحتــلل جتاهلت كل هذه النــداءات، وعمدت إىل زراعة منطقــة القصور األموية 
باألشجار الضخمة ضمن صفوف منتظمة، بشكل يسمح برؤية بقايا هذه القصور يف 
عملية متويه متعمد، ومتت تسميتها بحديقة داود)3) يف خطوة إلحياء مفاهيم توراتية ال 

تستند إىل أساس علمي أو موضوعي دقيق. 

)1) صحيفة القدس: 2012/6/11م، عدد 15385؛ 2012/9/6م، عدد 15470.

)2) العلمي، وثائق اهليئة اإلسلمية العليا، ص 42 - 46، 438 - 441.

)3) راجع الشكل (12(؛ راجع كذلك: العلمي، وثائق اهليئة اإلسلمية العليا، ص441..
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شكل )12(

 حديقة داود عىل أنقاض القصور األموية

ب. متحف ديفيدسون

 أقيم متحف »ديفيدســون« عىل أحد أنقاض القصور األموية من خلل تشييد مبنيني 

يظهران فوق مستوى الســطح، املبنى األول مكون من شكل زجاجي شفاف يعكس 

أســوار القدس ويستطيع الداخل إىل املتحف مشــاهدهتا)1)، واملبنى الثاين من الزجاج 

والفوالذ يشري إىل بناء حديث يف األسفل)2). 

 وتتحــدث مقتنيات املتحف عن تاريخ املدينة من منطلــق تورايت بحت، ومن خلل 

منظــور التكنولوجيــا املتقدمة، حيث يعــرض يف قاعات خمصصة الصــور الرقمية 

والفيديو عايل الوضوح، تبني جتربــة افرتاضية حلجاج اهليكل الثاين، يتم خلهلا إعادة 

بناء األحداث واألماكن بطريقة ثلثية األبعاد وخصوًصا اهليكل، استناًدا إىل الكتابات 

القديمة واحلفريات، وهذا العمل أنتجه فريق من قســم املحاكاة يف جامعة كاليفورنيا، 

بشكل يعطي املوجودين شــعوًرا بأهنم يسريون حًقا حتى الدرج إىل اهليكل واألروقة 

)1) راجع الشكل )13(. 

)2) راجع الشكل )14(.



91

م«
قائ

ع ال
ض

لو
 »ا

ت
قا

رو
خ

ه و
وار

ج
ف و

ري
ش

ي ال
دس

لق
م ا

حلر
:  ا

ان
نو

بع
دد 

لع
ف ا

مل

91

والوقوف أمام عظمة قدس األقداس)1). 

شكل )13(

 .hhttp://archnet.org/library/sites/one - site متحف ديفيدسون املبنى الزجاجي 

شكل )14(
 .http://archnet.org/library/sites/one - site متحف ديفيدسون املبنى السفيل 

2. خارج أسوار القدس الحالية

● تدشين مطاهر الهيكل 

 اســتمرت احلفريات يف بقايا القصور األموية خارج ســور القدس احلايل، للوصول 

إىل طبقات أكثر عمًقا من الطبقة اإلســلمية، وخصوًصــا الرومانية منها والبيزنطية، 

وتزامنت كذلك مع احلفريات التي أجريت داخل أسوار القدس.

(1( http://archnet.org/library/sites/one - site 



9292

 شكل )15(
 بقايا القصور األموية خارج أسوار القدس« - »تصوير الباحث«

 فقــد دمر االحتلل معظم ما تبقى من القصور األموية خارج أســوار القدس احلالية 

وأزاهلا، وتســارع العمل يف البناء مكاهنا بشكل كبري منذ عام1432هـ/ 2011م، حيث 

متت إقامة ما يعرف باســم »مطاهــر اهليكل« وهي عبارة عن متنــزه ضخم أقيم عىل 

مســميات توراتية تلمودية خُمتلقة، يف داخله ساحة احتفاالت، وُرّكب يف أقسامه عدد 

من اجلسور واملنصات احلديدية، وُفتحت بداخله العديد من املمرات واحلفر)1)، بشكل 

أتاح تركيب منصة حديدية عند كل حفرة من احلفر الناجتة عن احلفريات، وأطلق عىل 

كل واحدة منها اسم »مطهر«، وســيتم ربط هذه املطاهر بمسار سياحي تورايت يصل 

حتى شامل القدس، مروًرا بسلوان عرب نفق خاص، ثم إىل جبل املشارف، حيث جيري 

العمل إلقامة حديقة وطنية ضخمة ضمن خمطط »لن يعرفوا ولن يفهموا 2012«)2).

)1) بيانات مؤسسة األقىص للوقف والرتاث بتاريخ 2011/3/3 م؛ 2011/6/16م. 

)2) عن هــذا املخطط راجــع: صحيفــة القــدس 2012/11/14م، عــدد 15536؛ صحيفة القدس 
2012/12/5م، عدد 15557.
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 ويسمى هذا باملســار التورايت للهيكل، ويشتمل عىل إقامة تسع حدائق تلمودية، متتد 

من بلدة ســلوان مروًرا باملتحف التورايت الذي حيمل اســم »بيت العني« واملقام عىل 

مساحة (3( آالف كيلو مرت مربع يف قلب مدينة سلوان)1) حتى منطقة القصور األموية)2) 

لعزل احلرم القديس عن بلدة سلوان.

 وقد افتتحت مطاهر اهليكل يف1432/7/21هـ: 2011/6/21م برعاية بلدية القدس 

وســلطة اآلثار)3)، وجتري فيها االحتفاالت بصورة مســتمرة، حيث تعلو املوســيقى 

الصاخبة، والرقصات طوال فرتة املساء، كام تقام االحتفاالت الصباحية، التي يرافقها 

الطبــل دون مراعاة حلرمة األماكن املقدســة املجاورة)4)، وحديًثا جيــري العمل فيها 

بحفريات عميقة بغية توسيعها وهتيئتها كمســار سياحي يف الطريق إىل القدس)5)، كام 

جيري نصب عرش ومظلت كبرية ضمن هذا املسار)6).

)1) سلوان: قرية فلســطينية تقع عىل خطي (35:14 درجة رشًقا و31:46 درجة شامالً( وهي قريبة جًدا 
من أســوار وأبواب القدس القديمة، من الناحية اجلنوبية الرشقية املحاذية للمسجد األقىص، وتتعرض 
اليوم هلجمة صهيونية اســتيطانية تدمريية رشســة. عبيد، دليل مواقع املدن والقرى والقبائل البدوية يف 

فلسطني، ص 27؛ الدباغ، بلدنا فلسطني، ج 8، ص 151 - 157.

)2) صحيفة القدس 2008/8/23 م، عدد 14016.

)3) بيان مؤسسة األقىص للوقف والرتاث بتاريخ 2011/6/21م. 

)4) صحيفة القدس: 2012/9/10م/، عدد 15474.

)5) صحيفة القدس: 2008/8/31م، عدد 15463؛ صحيفة األيام: 2012/8/31م، عدد 5978.

)6) صحيفة القدس: 2012/12/5م، عدد 15557.
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شكل)16( )1)

إن ما جيري يف القــدس عامة، ويف موقع دار اإلمارة األمويــة خاصة هو تدمري منظم 

لرتاث إنســاين عاملي، ورسقة للتاريخ بكل ما للكلمة من معنى أمام أنظار العامل أمجع 

ومؤسســاته املعنية، وحتدٍّ ســافر للقانون الدويل وقراراته، يف وقت تعترب فيه أن مدينة 

القدس حالة خاصة تنطبق عليها كل اآلليــات اخلاصة باملواقع الرتاثية العاملية، وتأيت 

خصوصيتهــا هذه من كوهنا متلك قراًرا دوليًّا صدر يف وضعها ال يزال ينطبق عليها إىل 

اليوم، وأهنا مدينة حمتلة يف عرف القانون الدويل وقراراته.

 الخاتمة

 الواقع أن مــا جيري يف مدينة القدس هو طمس وتشــويه وهتويــد ورسقة للتاريخ، 

وحتريفه بكل ما للكلمة من معنى، وقد انطلقت إرسائيل لتحقيق ذلك من خلل ثلثة 

أهداف إسرتاتيجية، هي:

1 - املســاس بحرمة املســجد األقىص املبارك، والعمل عىل بسط األمر الواقع فيه من 

خلل تقسيمه بني املسلمني واليهود ووضع موطئ قدم هلم فيه.

)1) بيان مؤسسة األقىص للوقف والرتاث بتاريخ 2011/6/21م.
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2 - طمس املعامل واآلثار العربية واإلســلمية باملدينة املقدســة، وتشوهيها وتقديمها 
للعامل عىل أهنا آثار توراتية، وهو ما حصل فعًل يف منطقة دار اإلمارة األموية يف 

القدس، ويف غريها من املواقع يف القدس.

3 - التهويــد الكامــل للمدينة عــىل مســتوى اجلغرافيا واألرض، وعىل مســتوى 
الديموغرافيا والسكان.

 وقد خطا االحتلل يف خمططاته وإجراءاته وسياســاته خطوات متقدمة جًدا لتحقيق 
هذه األهداف الثلثة، حيث تعاين مدينة القدس معاناة شــديدة، ففوق األرض جتري 
مصادرة عــرشات آالف الدونامت، وهــدم عرشات املنازل، وهناك آالف املســاكن 
املهــددة باهلدم واملصادرة بادعــاء أهنا مبنية من غري ترخيــص، وحتت األرض هناك 
حفريات أسفل ســاحات احلرم الرشيف، وتقام خلل هذه احلفريات شبكات أنفاق 
متشعبة، ومتنزهات سياحية ذات مسارات التوراتية، وغريها الكثري مما مل يكشف عنه 

حتى اآلن.

 إن ما حدث يف دار اإلمارة األموية جنــوب وجنوب غرب احلرم الرشيف، هو مثال 
عــىل قيام االحتلل بتغيري معامل هذه املدينة، وال يزال االحتلل يامرس سياســته هذه 
يف مواقــع أخرى من القــدس، ليظهر للعامل وجًها جديًدا للمدينــة، يتناغم مع رؤيته 
التوراتية القائمة عىل تاريخ مصطنع هلا، ال يقوم عىل أساس علمي صحيح ودقيق، وال 

يقف أمام السياق املوضوعي يف جمال التاريخ احلقيقي للمدينة. 

 وهذا يتطلب وقفة جادة من قبل الباحثني لفضح ممارسات االحتلل يف القدس، عرب 
كتاباهتم اجلادة واهلادفة والتي تتســم باملوضوعية والدقة، ويتطلب كذلك تعاوًنا بنّاًء 
من منظامت العامل اإلســلمي لدعم صمود سكان القدس يف كل املجاالت من جهة، 
ولبحــث هتويد هذه املدينــة يف املحافل الدولية وكيفية التصــدي له من جهة أخرى، 
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يدعمهــا عمل جاد مــن قبل احلكومــات العربية، وهيئات العمل الشــعبي، لفضح 
ممارسات االحتلل إعلميًّا، وتثبيت املقدسيني يف بلدهم، بحيث ال يرتك أهايل القدس 
ا يمتلك كل اإلمكانات، ويســّخر خمتلف الطاقات لتهويد هذه  وحدهم يدفعون عدوًّ

املدينة، وتغيري طابعها اإلسلمي.

 إن تشويه التاريخ وطمسه يف القدس وغريها من املناطق جيري بكل قوة، ويبقى أهايل 
القــدس غرباء يف وطنهم جمرد ســكان ال يمتلكون حقوق املواطنــة الكريمة، كام أن 
صمودهــم مرهون بتكاتف كل القوى يف خمتلف أرجاء العامل اإلســلمي للوقوف يف 

وجه هذا اخلطر الداهم الذي يستهدف كل يشء يف األرض املحتلة.

النتائج والتوصيات

في ضوء ما تقدم، توصل الباحث إلى عدد من النتائج، منها: 

1 - حظيــت القدس باهتامم واضح خلل صدر اإلســلم والدولة األموية، وكان هلا 
حضور قوي عىل املستوى الديني والسيايس.

2 - كانت القدس عاصمة جلند فلســطني يف صدر اإلسلم، ولفرتة طويلة خلل عهد 
الدولة األموية.

3 - إن هنــاك جممًعا متكامًل لدار اإلمارة األموية يف القدس، يشــتمل عىل جتهيزات 
كاملة إلدارة الوالية، واستقبال اخلليفة فيها. 

4 - إن احلفريــات التي جــرت والتي ال تزال جارية يف القــدس، هي خمالفة واضحة 
ورصحية لكل قوانني الرشعية الدولية الناظمة هلذا املوضوع.

5 - إن دولــة االحتلل هتود وتطمس معامل إســلمية، ســواء دار اإلمارة األموية أو 
غريها، وتقوم برسقة واضحة للرتاث الثقايف اإلســلمي يف القدس، إلظهاره 

أمام العامل عىل أنه تراث هيودي.
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6 - تعتدي دولة االحتلل بشكل سافر ودون وجه حق عىل ممتلكات الوقف اإلسلمي 
يف القدس.

 من التوصيات، هي اآلتي:
ً
وبناء على هذه النتائج يعرض الباحث عددا

1 - مطالبــة اهليئات الدولية، وخصوًصا »اليونســكو« بــضورة احلفاظ عىل املواقع 
اإلســلمية يف القدس، وإيقاف مجيع أعامل االستيطان والتهويد فيها، واحلفاظ 
عىل الطابع العريب اإلســلمي ملرافق املدينة املقدســة؛ ألن ذلــك له أبرز األثر 
يف املحافظة عىل تراث املدينة اإلســلمي أمام حمــاوالت التهويد طوال العقود 

املاضية.

2 - رضورة بدء العمل عىل مأسســة الرتاث الثقايف للمدينة املقدســة، وتوسيع آفاقه 
وتطويره من خلل تشــكيلملجلس األعىل للرتاث الثقايف يف مدينة القدس«، 

ومنحه صلحيات املحافظة عىل هذا الرتاث وتطويره. 

3 - مطالبــة اجلهات الدولية املختصة، وكل اهليئات عربيًّا وإســلميًّا وعامليًّا، بتفعيل 
نشاطاهتا للمحافظة عىل الرتاث الثقايف للمدينة الذي يتعرض ملخاطر مجة.

ا تدعو له منظمة املؤمتر اإلسلمي، للوقوف  4 - عقد مؤمتر دويل خاص بالقدس سنويًّ
ا وثقافيًّــا، والعمل عىل توحيد اجلهود  عىل أوضاع القدس سياســيًّا واقتصاديًّ

للوقوف يف وجه هتويدها.

5 - رضورة قيام الدولة الراعية لألوقاف اإلسلمية يف القدس بتقديم شكوى للجهات 
الدولية املختصة حول املامرسات اإلرسائيلية يف القدس، وخصوًصا أن القدس 

مدرجة عىل قائمة الرتاث الثقايف اإلنساين املهدد باخلطر. 

6 - قيام املؤسســات املعنية عربيًّا وإسلميًّا عىل املســتوى الرسمي والشعبي، بعمل 
مشرتك لدعم اجلهود املبذولة من أجل القدس وفضح ممارسات االحتلل فيها. 
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المصادر
- القرآن الكريم. 

التقارير والبيانات والوثائق واالتفاقيات
● اتفاقية حلامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي - باريس، 1972م، منشورات وزارة السياحة واآلثار 

الفلسطينية بالتعاون مع اليونسكو، رام اهلل.

● العلمي، ســعد الدين، وثائق اهليئة اإلســلمية العليا« 1387 - 1405هـــ/1967 - 1984م، دار 
الطباعة العربية، القدس، 1984م.

● اتفاقيات جنيف األربع، اللجنة الدولية للصليب األمحر، ط4، جنيف، 1997م.

● نظام املحكمة اجلنائية الدولية »روما«، 1998م.

● وثيقة رقم (8(، سلطة اآلثار اإلرسائيلية، »بالعربية« القدس »البلدة القديمة« 2007م.

● سلســلة تقارير القدس رقم (1(القدس ممارســات وإجراءات االحتلل اإلرسائييل منذ حزيران 
1967 - 2009م«، منظمة التحرير الفلسطينية، القدس، 2010م.

● بيانات مؤسسة األقىص للوقف والرتاث بتاريخ:

 - 3 /2011/3م.

 - 2011/6/16م. 

 - 2011/6/21م. 

المصادر المطبوعة
 - ابن األثري، عيل بن أيب الكرم (ت 630هـ/1232م(، الكامل يف التاريخ، 12ج، دار صادر، بريوت، 

1982م.

 - البخاري، حممد بن إســامعيل (ت 256 هـ/870م(، صحيح البخاري، 8ج، حتقيق الشــيخ عبد 
العزيز بن باز، ط1، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 1991م.

 - البشــاري املقديس، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد (ت380هـ/990م(، أحســن التقاســيم يف معرفة 
األقاليم. حتقيق حممد خمزوم، ط2، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1987م.

 - البــلذري، أمحد بن حييى بن جابر(ت297هـ/892 م(، فتوح البلدان، حتقيق حممد رضوان، ط1، 
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دار الكتب العلمية، بريوت، 1991م.

 - اجلواليقي، موهــوب بن أمحد (ت540هـ/1145م(، املعرب مــن الكالم األعجمي عىل حروف 
املعجم، حتقيق ف. عبد الرحيم، ط1، دار القلم، دمشق،1990م. 

 - ابــن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل (ت 597 هـــ/1200م(، تاريخ ابن اجلوزي، حتقيق 
حممد زينهم حممد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د. ت.

 - احلافــظ ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقديس (ت 643 هـ/1245 م(، فضائل بيت املقدس، 
حتقيق حممد مطيع، ط1، دار الفكر، دمشق، 1988م.

 - ابن حجر العسقلين، شهاب الدين أمحد بن عيل (ت 852 هـ/ 1448م(، اإلصابة يف متييز الصحابة، 
9ج، دار الكتب العلمية، بريوت، د. ت.

 - احلنبــيل، جمري الدين عبد الرمحن بن حممد العليمــي (ت 927 هـ/1520م(، األنس اجلليل بتاريخ 
القدس واخلليل، 2ج، مكتبة النهضة، بغداد، 1995م. 

 - ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أمحد بن أمحد (ت 681 هـ/1282م(، وفيات األعيان وأنباء 
أبناء الزمان، 5ج، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، 1971م.

 - خليفة بن خياط، أبو عمرو بن أيب هبرية (ت 240 هـ/854م(، تاريخ خليفة بن خياط، حتقيق أكرم 
ضياء العمري، ط2، دار طيبة للنرش والتوزيع، الرياض، 1985م.

 - ابن رسور املقديس، أمحد بن حممد بــن هلل (ت 765هـ/1363م(، مثري الغرام إىل زيارة القدس 
والشام، حتقيق أمحد اخلطيمي، ط1، دار اجليل، بريوت، 1994م.

 - ابن ســعد، حممد بن ســعد بن منيع (ت 230هـ/844م(، الطبقات الكربى 8ج، حتقيق حممد عبد 
القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1990م.

 - األصطخــري، إبراهيم بن حممد (ت يف النصف األول من ق. 4 هـ/10م(، املســالك واملاملك، 
حتقيق حممد جابر احليني، وزارة الثقافة، القاهرة، 1961م. 

 - الطربي، حممد بن جرير (ت 310هـ/923م(، تاريخ الرسل وامللوك« تاريخ الطربي، 10ج، حتقيق 
حممد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار املعارف بمرص، القاهرة، 1967م.

 - أبو الفداء، عامد الدين إسامعيل بن حممد (ت 732هـ/1331م(، تقويم البلدان، حتقيق بار رينود 
والبارون ماك كوكني ديسلن، نســخة مصورة عن طبعة باريس 1840م، دار صادر بريوت، 

د. ت.
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 - الفــرزدق، أبو فراس مهام بن غالب بن صعصعــة (110هـ/ 728م(، ديوان الفرزدق، حتقيق عيل 
فاعور، ط1، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت، 1987م. 

 - ابن الفــركاح، برهان الدين إبراهيــم (ت 729هـ/ 1328م(، باعث النفــوس إىل زيارة القدس 
املحروس، حتقيق أنور حلمي مصيعي، رســالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية، 

نابلس، 1999م.

 - ابن فضل اهلل العمري، شــهاب الدين أبو العباس أمحد بن حييى (ت 749هـ/1349م(، مســالك 
األبصار يف ممالك األمصاردولة املامليك األوىل«، حتقيق دوروتيا كرافولســكي، املركز اإلسلمي 

للبحوث، ط1، بريوت، 1986م. 

 - ابن الفقيه، أبو بكر أمحد بن حممد (ألف كتابه عام 290هـ/903م(، خمترص كتاب البلدان، ط1، دار 
إحياء الرتاث اإلسلمي، بريوت، 1988م.

 - ابــن عبد احلكم، عبد الرمحن بن عبد اهلل (ت 257هـــ/870م(، فتوح مرص واملغرب، حتقيق عيل 
حممد عمر، ط2، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 1995م.

 - ابن عبــد ربه أمحد بن حممد (ت 328هـ/ 939م(، العقد الفريــد، ج9، دار الكتب العلمية، ط1، 
بريوت، 1983م.

 - ابــن املرجا، أبو املعايل املرشف بن إبراهيم املقديس (ت 492هـــ/1098م(، فضائل بيت املقدس 
واخلليل وفضائل الشام. حتقيق عوفر ليفنه - كفري، ط1، دار املرشق للرتمجة والطباعة والنرش، 

شفا عمرو، 1995م.

 - مسلم بن احلجاج النيسابوري (ت 261هـ/ 874م(، صحيح مسلم، 5ج، ط2، دار الفكر، بريوت، 
1978م. 

 - املنقري، نرص بن مزاحم (ت 212 هـ/827م(، وقعة صفني، حتقيق عبد السلم حممد هارون، ط3، 
مكتبة اخلانجي بمرص، 1981م. 

 - ابن هشــام األنصاري، مجال الدين أبو حممد (ت 761هـ/ 1359م(، حتصيل األنس لزائر القدس، 
حتقيق عيســى القدومي وخالد نوارصة، ط1، مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية، قربص، 

2010م.

 - الواســطي، أبو بكر حممــد بن أمحد (ت يف ق 5هـ/11م(، فضائل بيت املقدس، حتقيق إســحاق 
حسون، دار ماغنس للنرش، القدس، 1979م.
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 - ياقوت احلموي، شــهاب الدين بن عبــد اهلل (ت 626 هـ/1228م(، معجــم البلدان، 5 ج، دار 
الكتاب العريب، بريوت، د.ت.

 - اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب (ت284 هـ/897م(، كتاب البلدان، دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 
بريوت، 1988م.

 - مؤلــف جمهول، أخبار جمموعة يف فتح األندلس وذكر أمرائها رمحهم اهلل واحلروب الواقعة بينهم، 
دار أسامة، دمشق، د. ت.

الصحف
صحيفة القدس: 

 - 2008/8/23م، عدد 14016.

 - 2008/8/31 م، عدد 15463.

 - 2009/4/13م، عدد 14245.

 - 2012/5/22م، عدد 15365. 

 - 2012/6/11م، عدد 15385.

 - 2012/7/10م، عدد 15414.

 - 2012/9/6م، عدد15470.

 - 2012/9/10م عدد 15474.

 - 2012/11/14م، عدد 15536.

 - 2012/12/5م، عدد 15557.

 صحيفة األيام:

 - 2009/4/13م، عدد 4756.

 - 2012/8/31م، عدد 5978.

المراجع العربية والمعربة
 - البدور، سليامن، فلســطني يف العهد األموياحلياة االقتصادية واملظاهر االجتامعية«، وزارة الثقافة، 

عامن، 2004م.
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 - حشــابيه، أرييه، مارس ذو العني الواحدة، سرية موشيه دايان، دار اجلليل للطباعة والنرش، عكا، 
د. ت.

 - الدباغ، مصطفى مراد، بالدنا فلســطني،11ج، دار اهلدى للطباعة والنرش، فلســطني، كفر قرع، 
2002م.

 - العابدي، حممود، اآلثار اإلسالمية يف فلسطني واألردن، مجعية عامل املطابع التعاونية، عامن،1973م.

 - العارف، عارف، املفصل يف تاريخ القدس، ط4، مطبعة املعارف، القدس، 1996م. 

 - عثامنة، خليل، فلســطني يف مخســة قرون )634 - 1099(، ط1، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
بريوت،2000م. 

 - فلهاوزن، يوليوس، تاريخ الدولة العربية وسقوطها، ترمجة يوسف العش، دمشق، 1956م.

 - القسوس، نايف مسكوكات األمويني يف بالد الشام، ط1، منشورات البنك العريب، عامن، 1996م.

 - كراتشكوفســكي، أغناطيوس، تاريخ األدب اجلغرايف العــريب، 2 ج، ترمجة صلح الدين عثامن، 
مراجعة إيغور بليايف، موسكو، 1957م.

 - يل ســرتانج جي، فلسطني يف العهد اإلسالمي، ترمجة حممود عاميره، ط1، وزارة الثقافة واإلعلم، 
عامن، 1970م. 

 - منصور، جوين، األعالم واملصطلحات الصهيونية واإلرسائيلية، املركز الفلســطيني للدراســات 
اإلرسائيلية، رام اهلل، 2009م.

 - يوســف عبيد، دليل مواقع املدن والقرى والقبائل البدوية يف فلســطني، جلنة تاريخ بلد الشــام، 
اجلامعة األردنية، عامن، 2005م.

المقاالت
 - بروكلامن، ك،ابن عبد ربه«، دائرة املعارف اإلسالمية، ج1، ص 223 - 224.

 - تسرتشتني، ك،سليامن بن عبد امللك«، دائرة املعارف اإلسالمية، ج12، ص173 - 174.

 - اجلعبــة، نظمي،القــدس بني االســتيطان واحلفريات«، جملة دراســات الفلســطينية، جملد20، 
عدد79،2009 م، ص 39 - 54.

 - جوين، حســن،تدمري األعيان الثقافية أو احتلل التاريخ«، جملة اإلنساين، الصليب األمحر، عدد 
47، )2009/ 2010م(، ص 10 - 12.
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 - محدان، أســامة، عوامل الدمار التي تؤثر عىل املمتلكات الثقافية الناجتة عن النشــاط اإلنساين يف 
فلســطني«، ضمن كتاب: مقاالت أثرية باملناسبة العرشيةمرور عرش سنوات عىل تأسيس املعهد 
العايل لآلثار اإلســالمية«، حترير مروان أبو خلف، صلح اهلودلية، اللجنة الوطنية الفلسطينية 

للرتبية والثقافة والعلوم، رام اهلل، 2004 م، ص 98– 131. 

 - مخاش، نجدة،األجناد وإدارهتا«، املؤمتر الدويل الرابع لتاريخ بالد الشــام، اجلامعة األردنية، عامن 
1989م، ص 285 - 301.

 - الدوري، عبد العزيز، »القدس يف الفرتة اإلســلمية األوىل من القرن السابع حتى القرن احلادي 
عرش«، ضمن كتاب: القدس يف التاريخ، حترير وترمجة كامل العســيل، اجلامعة األردنية، عامن، 

1992م، ص 131 - 158.

 - ديكســون، عبد األمري، »من رســوم اخللفة يف العرص األموي«، جملة املــؤرخ العريب، عدد 48، 
)1994 م(، ص109 - 114.

 - ساهاس، دانيال، »البطريرك صفرونيوس واخلليفة عمر بن اخلطاب وفتح القدس«، ضمن كتاب 
الرصاع اإلسالمي - الفرنجي عىل فلســطني يف القرون الوسطى، حترير هادية دجاين - شكيل، 

برهان الدجاين، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط1، بريوت،1994م، ص 53 - 77.

 - عثامنة، خليل، »الوجه السيايس ملدينة القدس يف صدر اإلسلم والدولة األموية«، جملة أبحاث، 
اجلامعة األمريكية، بريوت، عدد 45، (1997م(، ص 61 - 96.

 - غويتاين، ش، »القدس يف الفرتة العربية 638 - 1099م«، القدس دراسات يف تاريخ املدينة، حترير 
أمنون كوهني، ترمجة سلامن مصاحلة، مراجعة إسحاق حسون، ياد يتسحاق بن تسيفي، القدس، 

1999م، ص 11 - 35.

 - فرانكــن، هـ. ي.، »القدس يف العرص الربونــزي 3000 - 1000 ق. م«، ضمن كتاب القدس يف 
التاريخ، حترير وترمجة كامل العسيل، اجلامعة األردنية، عامن، 1992م، ص 19 - 51.

 - حممود العابدي،احلفريات األثرية حول احلرم املقديس«، ضمن كتاب: املؤمتر الدويل األول لتاريخ 
بالد الشام، ط1، اجلامعة األردنية، عامن، 1974م، ص523– 547.

 - نقوال زيادة،املراكز اإلدارية والعســكرية يف بلد الشــام يف العرص األموي«، املؤمتر الرابع لتاريخ 
بلد الشام، اجلامعة األردنية، عامن 1989م، 303 – 314.

 - هونيكامن، يالرملة«، دائرة املعارف اإلسلمية، ج 10، ص193 - 197.
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 - هيوار، س، »جند«، دائرة املعارف اإلسلمية، ج7، ص118 – 119.

 - يافه، حواء الترسوس يافه، »قدسية القدس يف اإلسلم«، القدس دراسات يف تاريخ املدينة، حترير 
أمنون كوهني، ترمجة سلامن مصاحلة، مراجعة إسحاق حسون، ياد يتسحاق بن تسيفي، القدس، 

1990م، ص 35 - 45.

المصادر والمراجع باللغات غير العربية
• Arculfus ,' The Pilgrimage of Arculfus In The Holy Land' , Translated by: James Rose 
Macpherson,)Palestine Pilgrims’ Text Society( P.P.T.S., Vols.VII I, London, 1895.
• Bacharach,J., ' Marwned Umayyed Building Activities: speculations on Patronage' , 
Muqarnas,Vol.XIII,An Annual on the Visual Culture of the Islamic World, (1996(,27 
- 44. 
• Bahat,D., Dan&C. Rubinstwin,The Illustrated Atlas of Jerusalem, Trans By: Shlomo 
Ketko ,Jerusalem,1990.
• Ben - Dov,M.,Historical Atlas of Jerusalem,Trans. From Hebrew by David 
Louvish,Continuum Publihing Group,London,2002.
 = ,The Omayyad Structures Near The Temple Mont » Preliminary Report« ‘, The 
Institute of Archaeology, Hebrew University, Jerusalem ,The Israel Exporation Society, 
Jerusalem, (1971(,P.P. 37 - 44.
• Busse ,H.,'Omar b. al - Hatttab in Jerusalem', )Jerusalem Studies in Arabic and 
Islam) JSAI, 5,(1984(, P.P. 73 - 119.
• Gibb,H., Abdal Malik B.Marwan ',EI2 ,Vol.1,P.P.76 - 77. 
• Goitein,S.,'Al - Kuds', )Encyclopaedia of Islam2) EI2 , Vol. VI, P.P.322 - 325.
• Grabar,O.,' The Architecture of the Middle Eastern City from Past to Present: The Case 
of the Mosque', Middle Eastern Cities, Edit by Lapidus, London,1969,P.P.26 - 45.
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مقدمة

يسعى رجال الدين اليهودي دوًما إىل إضفاء الرشعية عىل كل ما تريد أن تفعله احلكومة 
اإلرسائيلية، حيث يعّد اخلطاب الديني نوًعا من اخلطابات املتسللة داخل أعامق احلياة 
االجتامعية اليهودية، ويأيت التهويد ضمن أخطر سياسة تنتهجها إرسائيل يف األرايض 
الفلســطينية املقدســة، من أجل حتويل كل ما هو فلسطيني إىل هيودي رصف، لطمس 

اهلوية العربية.

ولكي يثبــت احلاخامات أحقية اليهــود الزائفة ىف أرض فلســطني، يقومون بتوجيه 
خطاهبم الديني الذي يشــكل الوعي الديني والســيايس داخــل املجتمع اإلرسائييل، 
فيصدرون الفتــاوى التي تدم مصاحلهــم وتلبي خمططاهتم، بإضفــاء الرشعية عىل 
التهويد، ويقومون بإســنادها إىل مصادر الرشيعة اليهودية (املقرا، واملشنا، والتلمود, 
وموسى بن ميمون، وبعض علامء العرص الوسيط( وبعد ذلك تطبق الفتاوى، التي من 

إسقاط مصادر التشريع اليهودي
على اآلثار املقدسية وتهويدها

�إميان كامل حممد �أبو م�سلم

باحثة يف �ل�ساأن �لإ�سر�ئيلي و�لديانة �ليهودية
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شأهنا أن متحو كل ما يثبت حضارة وتاريخ األرايض الفلسطينية، وينهبون بذلك إرث 
الشعب الفلسطيني أصحاب األرض. 

فمع البدايات األوىل للحتلل اإلرسائييل، عمد االحتلل إىل ترسيخ االستيطان بمساندة 
احلاخامات، أسوة بام قاله ثيودور هرتسل، أعلن »ثيودور هرتسل« (Theodor Herzl( يف 
ترسيخه لفكرة الوطن القومي لليهود يف فلســطني قبل قيام الدولة: »سيكون حاخاماتنا 
هم أول من يفهم رغبتنا وهدفنا، فســوف يكّرسون طاقتهم يف خدمة فكرنا، وسيحفزون 
رعاياهم من منابرهم، فلن نحتاج أن نتحدث يف اجتامعات خاصة من أجل هذا الغرض، 
ا، إن وحدتنا تكمن  ولكن ســيقوم احلاخامات بعمل ذلك ىف الصلة، وهذا ما ينبغي حقًّ

ىف عقيدة آبائنا«)1).

وعليه كان من السهل عىل احلاخامات إسقاط ما ورد يف مصادر الرشيعة اليهودية عىل 
أرض الواقع، من خــلل بّث الفتاوى التي تعطي اليهــودي احلق يف حتويل األماكن 
الفلســطينية املقدســة إىل هيودية، هبدف طمــس املعامل احلضاريــة والثقافية التارخيية 
الفلســطينية، وتقطيع األوصال الفلســطينية وتدمري اآلثار التارخييــة وهنبها، وليس 
هذا فحســب، بل يعملون أيًضا عىل حمو الدالئل األثرية الفلســطينية التي تؤكد زيف 
اّدعاءات اليهود وأحقيتهم يف األرض الفلسطينية. ومن هذ املنطلق تأيت أمهية توضيح 
مصادر الرشيعة اليهودية التي أسقطها احلاخامات عىل أرض الواقع، السيام إذا كانت 
هذه املصادر اليهودية هي الســند الفقهي الذي اســتند إليه رجال الدين اليهودي ىف 
خطاهبــم للتهويد، حيث إن خطاهبم حيتوي عىل أيديولوجيات تكمن وراء توجيه هذا 

اخلطاب لوجهته التي يريد حتقيقها.

وتأيت أمهية الدراســة يف ضــوء تناوهلا لتحليل هذه املصــادر اليهودية التي تعمل عىل 

(1( http://benyehuda.org/herzl/herzl_003.html
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اســتدعاء الترشيعات اليهودية لتفســري التطورات الراهنة بالقدس إلضفاء قدر من 

الرشعية عىل التهويد الذي تقوم به إرسائيل.

اقتضت طبيعة الدراسة أن يتم استخدام املنهج الوصفي والتحلييل.

وتنقسم هذه الدراسة إىل ما يأيت:

املبحث األول: مصادر الترشيع اليهودي التي اســتند إليهــا رجال الدين اليهودي يف 

هتويد القدس.

املبحث الثاين: توظيف الترشيعات اليهودية يف االســتيطان وعزل القدس عن الضفة 

الغربية.

املبحث الثالث: مظاهر توظيف التهويد يف طمس املعامل اإلسلمية واملسيحية املقدسية 

وحتويلها إىل هيودية.

املبحث الرابع: آليات توظيف التهويد يف تغيري أســامء األماكن الفلسطينية من العربية 

إىل العربية يف القدس.

املبحث اخلامس: أسطورة البقرة احلمراء وعلقتها هبيكل سليامن واملسجد األقىص.

المبحث األول:

مصــادر التشــريع اليهــودي التي اســتند إليها رجــال الدين 
اليهودي

في تهويد القدس

حاول اليهود عرب العصور املختلفة إثبات أحقيتهم يف أرض فلســطني بشتى الطرق، 

ولكن رغم هذه املحاوالت املســتميتة، إال أهنم مل يتمكنوا من حيازة األرض، فلجؤوا 

إىل استدعاء املوروث الديني (الترشيعات اليهودية( وإعادة ما ورد يف صفحات التلمود 
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من جديد، وقاموا بتطويع الترشيعات وصياغتها من جديد وتطبيقها عىل أرض الواقع 

بام يتناسب وخيدم أهدافهم ومطامعهم، وإلضفاء قدر من الرشعية عىل كل ما يفعلونه 

جتاه أرض فلسطني وشعبها أصحاب األرض احلقيقيني.

السند الفقهي لحيازة أرض فلسطين ونهبها 

استند احلاخامات يف خطاباهتم للجمهور يف مسألة التهويد إىل ما وضعه علامء اجلامرا)1) 

يف مسخت بابا باترا، حليازة أملك غري اليهود املتمثلة يف:

وضع اليد 

ورد يف مجــارة (بابا باترا 54 ظهر الصفحــة)2)(: »أملك غري اليهودي هي كالربية، كل 

من يضع يده عليها، حظي هبا«، قائل هذا الرأي راف هيودا، وشموئيل, استناًدا إىل أن 

غري اليهودي إن أعطاه اإلرسائييل دنانري يف يده وانرصف، فلم يمتلك اإلرسائييل حتى 

يكون الســند يف يده، فأملكه مثل أملك املتهود، لذلك كل من يضع يده عليها حظي 

هبا)3).

كام ورد يف رشوح مجارة صفحة التلمود السابقة: »إن أعيان غري اليهودي إن وضع أحد 

)1) اجلامرا: هى عبارة عن رشوح وضعها األمورائيم عىل ترشيعات املشــنا، وناقشــوا يف هذه الرشوح 
القواعد التي اســتند إليها التنائيم يف وضع هذه الترشيعات، واختربوا صحة القياس من عدمه وغريها 
من املسائل الفقهية، عبد اجلواد، إيامن كامل حممد، فتاوى التحريض عىل القتل واإليذاء يف كتاب رشيعة 

امللك دراسة فقهية تأصيلية، رسالة ماجستري، جامعة عني شمس، 2019, ص 14.

)2) ترقــم صفحة التلمود من اجلهة اليرسى فقط باســتخدام احلروف العربية، وتســمى تلك الصفحة 
التي حتمل احلروف العربية (א( أو وجة الصفحة، وتســمى الصفحــة التي تليها (ב( أو ظهر الصفحة، 
والصفحة التي أعرضهــا حتمل رقاًم عربًيا (עג( وهي وجة الصفحة (א(، راجع عبد اجلواد، إيامن كامل 
حممد، فتاوى التحريض عىل القتل واإليذاء يف كتاب رشيعة امللك، رسالة ماجستري، جامعة عني شمس، 

2019، ص26.

)3) الطنطاوي (أمنيــة حممود(، حيازة األرض يف اليهودية بني املصادر الفقهية وقوانني التهويد احلديثة، 
رسالة ماجستري، جامعة عني شمس، 2020، ص94
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من اليهود يده عليها قبل اليهودي الذي اشرتاها، فهي تعد مثل أعيان املتهود)1).

وورد أيًضا يف رشوح رايش)2) عىل (بابا باترا 35 ظهر الصفحة(: »إن اشرتى أرًضا من 

غري اليهودي، وإن باعها إلرسائييل ومل يعطه الســند، وجاء إرسائييل آخر ووضع يده 

عليها فقد امتلك، ألهنا تعد كأرض املتهود«)3).

كام اتفق علامء اجلامرا يف (بابا باترا 54، 55 وجه الصفحة: »إن اشرتى إرسائييل حقًل من 

غري اليهودي، وجــاء إرسائييل آخر، ووضع يده عىل احلقل وحازه، النتزعت األرض 

منه«، وأوضــح علامء اجلامرا، هذا يف حالــة إن مل يكن غري اليهودي يســدد الضيبة 

للملك، لذلك يعّد بيعه باطًل وفق قانون امللك، ومن حاز األرض واشرتط يف حيازته 

هلا أن يسدد الضيبة للملك، فقد حازها بذلك، وليس بالسند«.

وترتب عىل ما ســبق أن احلاخامات والســلطات اإلرسائيلية اعتربوا أرض فلسطني هي 

أرض غري اليهود، ومن ثم طبقوا عليها طرق حيازة أملك غري اليهود التي حددهتا مصادر 

الترشيع اليهودي، من خلل تشجيع اهلجرات اليهودية إىل فلسطني واالستيالء عىل املكان 

بتدمري القرى الفلسطينية واملدن، واالستيالء عىل املنازل، وتوطني اليهود يف املنازل.

)1) املرجع السابق، ص 94.

)2) رايش: ولد عام 1040م يف جنوب فرنسا (إقليم بروفانس( وتويف عام 1105م، ويطلق عليه اختصار 
رايش רש«י. وهو من أعظم من فرس الكتاب املقدس، كام نجح يف تفسري معظم التلمود البابيل (متن املشنا 
والرشوح أي اجلامرا( فلقد مجع بني املدرســة الدينية األندلسية، بحكم إقامته يف شامل األندلس وجنوب 
فرنســا، وبني املدرسة األشــكنازية بحكم دراسته يف معاهد أملانيا وفرنســا، ويعد تفسري رايش للتلمود 
مثااًل للتفسري الكامل والدقيق. فكان يفرس كل مجلة ويرشح املفردات الصعبة وغري املفهومة، وليس هذا 
فحسب، بل قام بعمل أكثر أمهية، وهو حتديد النص األسايس الذي تقوم عليه دراسة التلمود وهو النص 
املعتمد إىل يومنا هذا. كام وضع تفســري لباب اآلباء פירושלמסכתאבות، وألف كتاب پيوطيم פיוטים 
أي شعًرا دينيًّا ملناسبات خمتلفة، راجع أبو املجد ( ليىل إبراهيم(: مدخل إىل دراسة التلمود، الدار الثقافية 

للنرش، القاهرة، 2010م، ص14.

)3) الطنطاوي، أمنية: ص 94.
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1 - االستيالء على المكان بتدمير القرى الفلسطينية والمدن 

لعبت حرب عام 1948 دوًرا كبرًيا يف إخلء الكثري من الفلسطينيني من ُقراهم وسّببت 

تدمري معظمها وإقامة مستوطنات صهيونية عىل أراضيها.

فمنذ أواخر العهد العثامين وطوال فرتة االنتداب الربيطاين، أخذت الصهيونية تســعى 

للحصول عىل األرايض العربية بشّتى الُسبل. حيث عملت بعض املؤسسات الصهيونية 

مثل »القريين قيميت« (الصنــدوق القومي اليهودي( و»القريين هيســود« (اإلدارة 

املالية لبناء الوطن اليهودي( و»الييكا« (اجلمعية اليهودية للستيطان يف فلسطني( عىل 

توسيع نشاطها يف حقل االستعامر الزراعي ومتّلك األرايض. الحظ »السريجون هوب 

سمبسون« أثناء حتقيقه يف أســباب االضطرابات التي وقعت عام 1929 أّن هناك أكثر 

من 25 ألف أرسة فلسطينية ريفية يف القرى (أي %29.4( دون أرض)1).

ومــن أهــم القــرى التــي تــم تدميرهــا ومحوهــا إبــان الحكم 
البريطاني)2(:

التوت

تقع جنوب حيفا غريب جبل الكرمل عىل ارتفاع 40م عن ســطح البحر. كانت عامرة 

بالسكان املزارعني يف العهد العثامين. وحُميت يف العهد الربيطاين من الوجود ومل يعد هلا 

أّي أثر.

)1) القرى املندثرة يف فلسطني 1948، املوسوعة الفلسطينية.
https://www.palestinapedia.net/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%89-%d8
%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%
d9%85%d9%86%d8%af%d8%ab%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%a8%d9%84- 
%d8%b9%d8%a7%d9%85 - 1948/

)2) فلح، خالد عيل: فلسطينو االنتداب الربيطاين 1939 - 1948، بريوت 1970.
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 تل الشمام 

تبعــد قرابة 23كم إىل اجلنوب الرشقي من مدينة حيفا. كانت حمطة عىل اخلط احلديدي 
احلجازي بني حيفا ودرعا، وهي من قرى مرج ابن عامر، يمّر هنر املقطع بجنوهبا الغريب 

عىل بعد 1.25كم، وإىل الرشق منها بئر ماء، كان عدد سكاهنا 72 عربيًّا عام 1932.

ا
ً

تل الفر ويدعى »كفر الفر« أيض

 قرية عربية تقع شاميل غرب مدينة بيسان، عىل الطرف الشاميل الغريب لسهل بيسان جنويب 
هنر جالود عىل انخفاض 75م دون مستوى سطح البحر. كان فيها يف مطلع الثلثينيات 
من هذا القرن قرابة 100 نسمة من العرب، ترّسبت أراضيهم إىل الصهيونيني بأساليب 
خمتلفة أجربهتم ُســلطات االنتداب الربيطاين عىل الرحيل، فاستوىل الصهيونيون عىل 

أراضيهم وبيوهتم وهدموها وأقاموا مستوطنةتل يوسف« شاميل القرية املهدومة.

جباتا

قرية عربية جنوب غرب مدينة النارصة، يرجح أهنا تعود إىل العهد الروماين. قامت عىل 
تل يعلو 120م عن ســطح البحر عىل الطرف الشــاميل ملرج ابن عامر. ويمر هنر املقطع 
عىل بعد 4كم جنوهبا. بلغ عدد سكان جباتا عام 1922م، 318 عربًيا، أخذت أراضيهم 
تترّسب إىل الصهيونيني بأســاليب خمتلفة حتى أصبحت ملَكا هلم فأنشؤوا عليها عام 
1936 مســتعمرة »جفت« شامل غرب القرية العربية. أما البقية الباقية من الفلسطينيني 

فقد رحلوا عنها فاندثرت القرية. وتزايد سكان املستعمرة من 30 نسمة عام 1931 إىل 
630 نسمة عام 1970. 

جيدا 

تقع جنويب رشقي مدينة حيفا عند الطرف الشــاميل الغريب ملــرج ابن عامر عىل ارتفاع 
100م. فيها بئران وخّزانان ماء الستعامل أهل القرية الذين بلغ عددهم 337 نسمة عام 
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1922. باعــت احلكومة العثامنية عام 1869م أرايض جيــدا لتّجار من بريوت، فقاموا 

بدورهم ببيعها للصهيونيني. ُأخلَيت من سكاهنا الفلسطينيني هنائيًّا عام 1945 بمساندة 

الســلطات الربيطانية. وأقام الصهيونيون عىل أرايض جيدا مستوطنة »رامات يشاي« 

منذ عام 1925. ثم أزالوا معامل القرية الفلسطينية. 

الحارثية 

تقع جنويب رشق حيفا، ويمر خط سكة حديد درعا - حيفا عىل بعد نحو كيلومرت واحد 

غرهبا. وهي عىل تل يرتفع 75م عن ســطح البحر يف موقع إسرتاتيجي بني سهل عكا 

ومرج ابن عامر. وقد باعت احلكومــة العثامنية أرايض احلارثية إىل بعض جتار بريوت 

عام 1872م ثم باعها بدورهم إىل الصهيونيني الذين أقاموا عام 1935م ســكان القرية 

مستوطنة »شعر هعملد قيم« الذي بلغ عدد سكانه 580 نسمة عام 1970. 

حانوتا 

من قرى اجلليل التابعة لقضاء عكا. تبعد عن احلدود اللبنانية قرابة كيلومرت واحد وعن 

رأس الناقورة 5 كم وتقع عىل ارتفاع 340م عن ســطح البحر. تبلغ مســاحة أراضيها 

3,991 دوناًم. كان عدد سكاهنا من الفلسطينيني عام 1928 )62( نسمة. وقد تم ابتلع 

أرايض القرية والقرية نفسها بعد تأســيس مستوطنة »حنيتاه« قرب القرية العربية عام 

1938م، إذ أخذ يتسع وتزداد مساحة أراضيه عىل حساب أرايض حانوتا، حتى حّلت 

املســتوطنة حمل القرية العربية التي أزيلت من الوجود وتم هتجري سكاهنا الفلسطينيني 

ليحّل حمّلهم مهاجرون صهيونيون من أواسط ورشقي أوروبا. 

حوارة

من قــرى طولكرم (هي غري حــوارة نابلس(. تقع جنويب غــريب طولكرم يف أراٍض 

ســهلية، ارتفاعها نحو 30م عن سطح البحر. كان معظم سكاهنا الفلسطينيني يعملون 
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يف الزراعة. وقد دّمر الصهيونيون حوارة بعد طرد ســكاهنا منها وأقاموا عىل أراضيها 
مستوطنة »سند مهد«.

خان الدوير 

تقع شاميل رشق صفد، يف أقىص الطرف الشاميل الرشقي لفلسطني عند احلدود السورية. 
ُأنشئت هذه القرية عىل هنر العسل (أحد روافد هنر بانياس(. أقيمت عىل ارتفاع 200م 
عن سطح البحر عند تل القايض. اكتســب موقعها أمهية منذ القدم فكانت حمطة عىل 
طريق القوافل التجارية بني جنوب سوريا وكل من لبنان وفلسطني. قامت يف ظاهرها 
مدينة »آلش« الكنعانية. بلغ عدد سكان القرية الفلسطينية عام 1938م (155( نسمة، 
كانــوا يقيمــون يف 29 بيًتا من الطني واحلجر البازلتي األســود. يف عــام 1939م أقام 
الصهيونيون القادمون من رومانيا مســتوطنة يف ظاهر القرية العربية ســّموها »دان« 
بعد أن طردوا السكان الفلســطينيني من بيوهتم. وبلغ عدد سكان هذه املستعمرة عام 

1960م قرابة 500 نسمة. 

زمارين

قرية فلســطينية أخرى من قرى قضاء حيفا، تقع عىل بعد 35كم جنويب حيفا فوق تل 
ارتفاعه 170م عن ســطح البحر. ترسبت أراضيها للصهيونيني الذين أّسســوا مكاهنا 
عام 1882م مستوطنة محلت االسم العريب يف البداية، ثم دعيت »زخرون يعقوب« فيام 
بعد. تعّد من أقدم املستعمرات الصهيونية يف فلسطني. كان عدد سكان زمارين العربية 
250 نســمة، بقي معظمهم يف بيوهتم، وقّدر عددهم بنحو %23 من جمموع الســكان 

الذين بلغوا 1,302 نسمة عام 1922. ولكن نسبتهم إىل السكان الصهيونيني تراجعت 
عام 1927م إىل %22 من جمموع ســكان قدره 1,600 نســمة. مع حلول عام 1945م 
خلت زمارين من سكاهنا الفلسطينيني بسبب اإلرهاب الصهيوين. وقّدر عدد سكاهنا 

الصهيونيني عام 1970 بنحو 4,480 نسمة.
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سمونية

من قرى قضاء النارصة، تبعد إىل الغرب منها 13كم، وتقع يف الطرف الشــاميل لسهل 
مرج ابــن عامر عند أقدام جبال اجلليل األدنى، عىل ارتفاع 125م عن ســطح البحر. 
باعت احلكومة العثامنية عام 1860م أراضيهــا إىل بعض جتار بريوت وبدورهم قاموا 
ببيعها للصهيونيني الذين أقاموا »معربة شــيمرون« غرب موقع القرية الفلسطينية عام 

1948م. وانقلبت املعربة عام 1951 إىل مستوطنة.

شفية

كانت شــفية قرية عربية يعيش فيها عام 1922م (81( عربيًّا يعملون يف الزراعة وتربية 
املوايش يف القسم الغريب من جبل الكرمل. أنشئت القرية عىل ارتفاع 105م عن سطح 
البحر، عىل بعد 35كم جنويب مدينة حيفا. ترسبت أراضيها للصهيونيني الذين أّسسوا 
شــامليها مســتوطنة »مئري شــفيا« بني عامي 1890م - 1892م. يف حني ظل السكان 
الفلســطينيون يف شفية ومئري شــفيا، وبلغ عددهم 40 عربيًّا من أصل 308 نسمة، هم 

جمموع السكان. مع حلول عام 1945م مل يبَق فيها أي فلسطيني. 

الشونة 

من قرى قضاء حيفا، أنشــئت عىل بعد 39كم جنوب مدينة حيفا يف القسم الغريب من 
جبل الكرمل. كان فيها 66 نســمة من الفلســطينيني عام 1922م. أّسس الصهيونيون 
مستوطنة الشــونة عام 1919م جنويب القرية العربية ودعيت فيام بعد باسم »بنيامينا«. 
كربت هذه املســتعمرة باألعداد املتزايدة من الصهيونيني املهاجريــن إليها من أملانيا، 

روسيا والقوقاز حتى وصل عددهم إىل 2,950 نسمة عام 1961م. 

الفولة 

كانت الفولة إحدى قلع فلســطني أثناء احلروب الصليبيــة. تقع قضاء النارصة جنويب 
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مدينة النارصة عىل مســافة 15كم، يف مرج ابن عامر، وعىل ارتفاع 85م عن سطح البحر. 
ويف عام 1911 أنشــئت قرهبا مســتوطنة »مرحافيا« وأخذت تتسع تدرجييًّا حتى اندثرت 
القرية الفلسطينية هنائيًّا. بلغ عدد صهيونيي »مرحافيا« 125 نسمة عام 1922م وتزايد عام 
َس عام 1922م. ُدّمرت  1965م إىل 810 نسمة، منهم سكان مستوطنة »مرحافيا« الذي أسِّ

مستوطنة »مرحافيا« عىل يد الثّوار الفلسطينيني أكثر من مرة ثم أعيد بناؤه عام 1929م. 

المراح

قرية فلسطينية تقع عىل بعد 44كم جنويب مدينة حيفا عىل ارتفاع 65م عن سطح البحر. 
وأّسسوا شــامهلا عام 1903م مســتعمرة »جفعت عدا«. بلغ عدد سكاهنا عام 1931م 
)210( نسمة، بينهم 57 فلســطينيًّا, أصبح عددهم عام 1938م (230( نسمة بينهم 74 
عربيًّا. مع حلول عام 1945م خلت املراح من ســكاهنا العرب. أما ســكان املستعمرة 

الصهيونيون فقد ارتفع عددهم عام 1970م إىل 1,290 نسمة. 

المطلة

قرية فلســطينية من قرى قضاء صفد، تشغل أقىص الزاوية الشاملية الغربية من حوض 
احلولة عىل احلدود اللبنانية. أقيمت عىل تّل علوه 510م عن سطح البحر. 

أّسسوا فيها مستوطنة »ميتوال« سنة 1896م بعد أن أخليت من أهلها الفلسطينيني. بلغ 
عدد الصهيونيني عام 1912م نحو 310 نســمة، ومل يتزايدوا كثرًيا. حيث قّدر عددهم 
عام 1970م بنحو 345 نســمة. تعّرضت املطلة لعدة عمليات عسكرية من قبل رجال 

املقاومة الفلسطينيني.

الهربج

تقع جنوب رشق حيفا، فوق تل يعلو 27م عن ســطح البحر. يرجح أهّنا موقع كنعاين 
قديــم. كانت تضــم 117 عربًيا. عام 1924م أّســس الصهيونيون مســتوطنة »كفار 
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حسيديم« رشقي اهلربج بكيلومرت واحد ورّشدوا السكان الفلسطينيني. يف عام 1950م 

أّسس الصهيونيون املســتوطنة القروية »كفار حسيديم« قرب املستوطنة السابقة. ويف 

عام 1959م أسسوا بجوارمها معربة باالسم نفســه. بلغ عدد أفراد املستوطنة وحدها 

عام 1970م نحو 400 نسمة من جمموع 700 نسمة ضّمتهم هذه املواقع الثلثة. 

وادي القباني

مــن قرى قضاء طولكرم. تقع شــامل غرب طولكرم يف أرض ســهلية تعلو 27م عن 

سطح البحر. بلغت مساحة أراضيها 9,812 دوناًم، مل يبَق للفلسطينيني منها عام 1945م 

سوى 427 دوناًم يملكها 320 فلسسطينيًّا. اشرتى الصهيونيون أرايض القرية من عائلة 

إقطاعية لبنانية وأسســوا فيها عام 1933 مســتوطنة »كفار حاييم« ومستوطنة »مشامر 

هشــارون« قربه. بلغ عدد سكان املستوطنة عام 1970م نحو 730 نسمة، معظمهم من 

الصهيونيني املهاجرين من روسيا وبولونيا.

ويف 10 آذار/ مــارس 1948، اعتمد جيش االحتلل اإلرسائيىل خطة دال للســيطرة 

عــىل كل أرايض الدولة الفلســطينية بموجب قرار التقســيم، إال أنه وضع يده عىل 

78 %من مســاحة فلســطني بزيادة 25 % عام كان مقرًرا هلا وفق قرار التقسيم، وقام 

باحتلل القرى، وهتجري ســكاهنا وســكان املدن الفلســطينية الكربى، مثل القدس 

الغربية ويافا وحيفا واللد والرملة وصفد وبيســان وبئر سبع. وقاموا بتدمري نحو 70 

ا من سكاهنا الفلسطينيني، واهلدف من ذلك  قرية فلســطينية، وهتجري أعداد كبرية جدًّ

هو فتح الطرق الواصلة بن كل من تل أبيب - القدس وتل أبيب - بئر سبع والنقب، 

تــل أبيب - حيفا، تل أبيب - مســتوطنات مرج ابن عامر، حيفا - بيســان وطربية، 

وإلقامة مستوطنات عىل هذه األرايض بعد تدمريها.

 بناء املســتوطنات وتوطني اليهود، حتى يتســنى لليهود أن يثبتــوا حيازهتم ألرض 
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فلســطني، ثم تغيري معامل اليء املحاز، وذلك من أجل تغيري اخلريطة اجلغرافية لتغيري 

معامل فلســطني، وما فيها من معامل ومقدسات إسلمية ومسيحية تدل عىل عروبة هذه 

األماكن واملقدسات، وإبداهلا بمعامل هيودية وفق التصور الصهيوين)1).

2 - االستيالء على المنازل 

كانت عملية طرد الفلســطينيني من بيوهتم ووطنهم جتري وفًقا للخطط العملية التي 

وضعتها العصابات الصهيونية املسلحة اهلاجانا)2)، وبموجب األوامر الصادرة من أعىل 

مستويات القيادة الصهيونية. وبذلك، فإن اجلرائم، واملذابح، وعمليات االغتصاب، 

والســلب، والتدمري التي متيزت هبا فرتة تفريغ فلسطني سكانيًّا، كانت مجيعها عنارص 

إسرتاتيجية عسكرية تم تصميمها وتنفيذها عىل يد قادة الدولة اليهودية الناشئة)3).

)1) املرجع السابق، ص 120 

)2) اهلاجانا: (بالعربية הגנה أي الّدفاع(: قبيل تأســيس اهلاجانا, كانت منظمة »هاشومري« معنية بحفظ 

األمن يف التجمعات اليهودية يف فلســطني، ومل يتجاوز عدد أفراد املنظمة 100 فرد. تأسست »هاشومري« 
من املهاجرين اليهود عام 1909، وكانت »هاشومري« تتقاىض أجًرا سنوًيا نظري خدماهتا األمنية للتجمعات 
اليهودية. وقد أعطت الثورة العربية يف فلســطني يف األعوام 1920 - 1921 مؤرًشا قوًيا لزعامة اليهود يف 
فلســطني بأن احلامية الربيطانية الُيعّول عليها يف حفظ أرواح وممتلكات اليهود واســتبعاد قدرة منظمة 
»هاشومري« يف لعب دور احلراسة والســهر عىل أمن التجمعات اليهودية، واحلاجة لتأسيس جهاز أمني 
مركزي وذي جتهيز أفضل من »هاشــومري«، فأنشــأت اهلاجانا كبدي للـ»هاشومري« يف حزيران/ يونيو 
1920. فكان اهلدف املعلن من تأسيســها الدفاع عن أرواح وممتلكات املستوطنات اليهودية يف فلسطني 

خارج نطاق االنتداب الربيطاين. وبلغت املنظمة درجًة من التنظيم مما أّهلها لتكون حجر األساس جليش 
إرسائيل احلايل وقد بلغت دمويتهم وعنفهم إىل أن قتلوا 360 فلسطينيًّا يف دير ياسني، راجع:

Perl, William R. (1979). The Four - front War: From the Holocaust to the Promised 
Land. New York: Crown Publishing Group,250..

 Johnson, Paul (May 1998(. «The Miracle». Commentary,p. 105: 21–28.

)3) ملكية األرايض يف فلسطني وخطة تقسيم القرى الفلسطينية املهجرة واملدمرة، 1948 - 1949.
http://www.passia.org/maps/view/95 
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فتمثل أحد أهداف هذه اإلســرتاتيجية التي تم بذل مساٍع حثيثة لتحقيقها يف إزالة كل 

اآلثار الدالة عىل وجود فلسطيني قبل عام 1947م. فقام الصهاينة بتدمري وهنب حوايل 

600 قرية وبلدة فلسطينية متاًما خلل احلرب.

يف بدايــة احلرب، كان اهلدف من تدمري القرى يتمثل يف نرش الذعر، واخلوف، وبالتايل 

اهلرب. لكن، ومع تسارع خطط »الرتحيل«، انتقل تركيز الصهاينة إىل إحكام احتلهلم. 

يف أوائل حزيران 1948م، أعدت »جلنة الرتحيل« مذكرة بعنوان »ترحيل بأثر رجعي، 

خطة حلّل قضية الفلســطينيني داخل دولة إرسائيــل«. وقد حددت هذه الوثيقة، التي 

حظيت بمصادقة رئيس وزراء إرسائيل بن جوريون، وســائل »ملنع الفلســطينيني من 

العودة إىل أماكنهم«، ونصت عىل طريقة أساسية لتحقيق هذا اهلدف من خلل »تدمري 

أكرب قدر ممكن من القــرى...« جنًبا إىل جنب مع »توطني اليهــود يف عدد من القرى 

والبلدات، حيث ال يتم خلق أي فراغ«)1).

رشعت جلنة الرتحيل ابتداء من صيف عام 1948 يف حتديد القرى التي ســيتم تدمريها 

وتلك التي ســيتم توطني اليهود فيها ألســباب إســرتاتيجية. ومل يســلم من التدمري 

ســوى 121 موقًعا فقط. يف أثناء ذلك، وفيام يتعلق بالضواحي احلضية الفلســطينية، 

أرسعت اللجنة إىل توطني اليهود يف املنازل الفلســطينية التي مل يتم تدمريها. وبذلك، 

تم االســتيلء عىل 73.000 بيت و 7.800 حمل جتاري أو ورش صناعية متوسطة فيام 

كان يعرف »باألحياء العربية« داخل املدن الفلسطينية املختلطة)2).

اســتمر تدمري القرى الفلسطينية بشدة طوال فرتة وقف إطلق النار، وامتد حتى هناية 

اخلمسينيات. وخلل السنوات اخلمس التي تلت هناية حرب 1948، سجلت إرسائيل 

)1) املرجع السابق.

)2) املرجع السابق.
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ا، وقد أصبح التدمري اإلرسائييل للقرى  حوايل 1.000 حالة »تسلل من احلدود« شهريًّ

املتبقية مدعاًم بالرغبــة يف حمو أي آثار تدل عىل اهلوية الفلســطينية. من خلل قيامهم 

بإزالة كل املعامل البارزة للشعب الفلسطيني - من بيوت وأماكن عبادة)1).

يقول هرتســل يف كتابه »الدولة اليهودية«: »إذا كنت أريد بناء بيت جديد مكان منزل 

قديم فإنه عيّل قبل كل يشء أن أهدم البيت القديم«. 

واتبعت (إرسائيــل( بعد عام 1948 هذه القاعدة وطبقتها يف الواقع. وبعد عدوان 

1967، تابعت (إرسائيل( سياســة االســتيلء عىل املمتلــكات العربية ومصادرة 

)1) املرجع السابق.
أشــار حاييم وايزمن، الذي اعترب قائًدا صهيونيًّا حمنًكا وأصبح أول رئيــس إلرسائيل، إىل اإلبادة التي 
تعرض هلا الفلســطينيون، وجتمعاهتم، وبيوهتم باعتبارها تنظيف خارق لألرض وتســهيل خارق ملهمة 

إرسائيل«.
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األرايض وهنــب الثروات الطبيعية وتدمري القرى ونســف املنازل وهدمها بقصد 

هتجري ســكاهنا األصليــني واحللول حملهــم. وتّدعي إرسائيل أن هــدم البيوت 

وتقويض اخليام إنام يتم ألسباب مدنية ولعدم توافر الرشوط التي تطلبها البلديات 

يف األبنية، كأن يكون البناء مشــيًدا دون ترخيــص، أو أن يكون مقاًما عىل أرض 

مصــادرة أو مغلقة أو عىل جوانــب الطرق العامة أو يف الســاحات أو يف أراٍض 

خمصصة للمواصلت. ويصدر أمر اهلدم من احلاكم العسكري وتقوم بتنفيذه قوة 

من اجليش واألمن بواسطة اجلرافات)1). 

والواقع أن (إرسائيل( باّتباعها سياســة املحافظة عىل مسطحات القرى وعدم نرشها 

خرائطها اهليكلية، وندرة املســاحات املخصصة للبناء، هي التي تدفع الفلســطينيني 

للبناء دون ترخيص (حتت عوامل كثافة السكان وتزايدهم السنوي( مع وجود سلح 

اهلدم نافًذا يف كل حلظة)2). 

وقد اّدعت إرسائيل أن نســف البيــوت وتدمري القرى وحرق اخليــام يتصل بأعامل 

عنارص املقاومة الفلســطينية ضد الكيان الصهيوين، إذ جيري نسف منازل األشخاص 

الذين تتهمهم ســلطات االحتلل بتنفيذ عملية فدائيــة، أو التعاون مع من نّفذها، أو 

الذين تلوح أية شبهة بينهم وبني أحد عنارص املقاومة. وغالًبا ما يكون ألعامل النسف 

والتدمري واحلرق طابــع العقاب اجلامعي. ويصدر أمر النســف والتدمري عن احلاكم 

العســكري بعد موافقة وزير الدفــاع اإلرسائييل، ويتم تنفيــذه بالديناميت. وقد دان 

تقرير جلنة العفو الدولية (أمنستي Amnesty( الذي نرش يف لندن بتاريخ 2/1/ 1979 

أعامل (إرسائيل( يف تطبيق احلكم العسكري عىل املدنيني. يمكن تقسيم أعامل النسف 

)1) املرجع السابق

)2) املرجع السابق.
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والتدمري إىل قسمني رئيسيني)1):

1( النســف اجلامعي للقرى واألحياء، والتي بدأت عملياتــه بعد حرب حزيران 

1967 مبارشة، والســيام يف األشــهر األخرية من ذلك العام، إذ قامت السلطات 

اإلرسائيلية بحملة نسف واســعة يف عدد من القرى واملدن العربية أصابت مئات 

البيوت واملجمعات السكنية يف شتى أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. 

2( النســف اإلداري للمنــازل واخليام: وقد بلغ عدد املنازل التي نســفت هبذا 

الشــكل 217 منزاًل داخل حدود بلدية نابلس مثًل و1,200 منزل خارج حدود 

البلدية ويف القرى املجاورة. وشــهدت كذلك جنــني والبرية ورام اهلل والقدس 

واألغوار وقلقيلية وطولكرم عمليات نسف مماثلة.

لقد اتبعت إرسائيل يف سياســتها للســتيلء عىل املناطق، سياســة »وضع اليد« عىل 

املمتلكات الفلسطينية ضمن خمطط يرمي إىل التهويد، بتطبيق)2): 

أ - قوانني االنتداب الربيطاين، والســيام قانــون الطوارى لعام 1945 الذي أعطى 

احلكومة حق إنــزال العقوبات الصارمة بمن تقتنع أنه خمــّل باألمن، وحق وضع 

يدها عىل أي منزل أو بناء تقتنع بأن رصاصة أو قنبلة أو مواد متفجرة أطلقت منه. 

وللمندوب السامي أن يأمر هبدم ذلك البناء أو الترصف به كيفام شاء.

الترشيع الربيطاين الصادر يف آب 1926، يبيح للحكومة أن تســتويل عىل األرض التي 

تراها رضورية للمشــاريع واألغراض واملصالح العامــة، حتى لو مل يوافق مالكها عىل 

بيعها. وقد أخذت ســلطات االحتلل الصهيوين هبذا القانون وطبقته يف أحوال ثلثة 

)1) مايكل آدامز: معاملة إرسائيل للعرب يف األرض املحتلة. جملة مركز الدراســات الفلسطينية، العدد 
رقم 21، آذار - نيسان 1977، بغداد.

)2) املرجع السابق.



124124

هي: 

1( نــزع امللكية بحجة اســتغلهلا يف مرشوعات الدولــة أو املرافق العامة، كام 

حدث يف اخلان األمحر والنبي يعقوب واللطرون وشعفاط.

2( االســتيلء العســكري عىل األرايض وإقامة شــوارع حوهلا الستخدامها 

ألغراض عسكرية. 

3( االســتيلء املؤقت ألغراض األمن - وهذا غالًبا ما يتحول إىل استيلء دائم 

ا ال تساوي  - باإلضافة إىل نزع ملكية األرايض عن طريق دفع مبالغ زهيدة جدًّ
قيمة األرض.

ب - تطبيق املادة 16 من دســتور فلســطني املعدل، التي تّول املندوب الســامي 
الربيطاين أن حيّول بمرســوم يصدره أية أرض يف فلســطني من صك »املريي« إىل 
صك »امللك«. وبموجب هذا القانون تــم انتزاع آالف الدونامت من يد أصحاهبا 

العرب.

ج - أوامر احلاكم العســكري بإغلق األرايض واملناطق وتسويرها ومنع الدخول 
إليها أو اســتخدامها أو زراعتها، وإغلق كثري من املنــازل واملحلت التجارية، 
وقيام املســؤولني يف مكتب القّيم عىل أملك الغائبني بالتوسع يف تفسري أمر احلاكم 

العسكري رقم 58 لسنة 1967. 

د - اخلطط واألساليب التي طبقتها (إرسائيل( منذ عام 1948 يف فلسطني عىل املناطق 
املحتلة إلرهاب الســكان العرب وإجبارهم عىل مغادرة أراضيهم وبيوهتم ليتسنى 
اعتبارهم غائبني وتطبيق قانون أملك الغائبني (الصادر عام 1950( عليهم بقضاء 
وضع يدها عىل أراضيهم وأملكهم. اســتطاعت (إرسائيل( بواســطة السياسات 
واإلجراءات التــي اتبعتها يف األرايض املحتلة منذ حزيــران 1967 أن تضع يدها 
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عىل مجيع األرايض احلكومية التي تزيد مســاحتها عىل مليــون دونم، أو ما يعادل 
مخس مســاحة الضفة، وعىل عرشات آالف الدونامت من أملك الغائبني، فقامت 
بمصادرة آالف الدونامت وإغلق مســاحات واســعة أخــرى بحجة األغراض 

العسكرية. 

كام جلأت إىل اســتعادة األرايض التي زعمت أهنا كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. 
وقد حاول الصنــدوق القومي اليهودي (قريين قيميت( ودائرة العقارات اإلرسائيلية 
التحايل بشــتى الطرق والوسائل للســتحواز عىل املزيد من األرايض، والسيام من 
أرايض الغائبني املوجودين خارج الضفــة الغربية)1). وقد متت معظم عمليات الرشاء 
إما بطريق اإلكراه ووضع أصحاب األرايض أمــام األمر الواقع عن طريق مصادرهتا 
وإقامة املستعمرات عليها، وإما بطريق التحايل واخلداع من خلل تكليف طرف ثالث 
غري إرسائييل للقيام برشاء األرايض، ال يكشــف البائعون حقيقة اجلهة التي تقف وراء 

العملية)2).

توطين اليهود في فلسطين

 يتميز االســتيطان الصهيوين بأنه اســتيطان إحليل، أي يعني استغلل األرض دون 
ســكاهنا، حيث حيل املهاجرون اليهود حمل الفلسطينيني الذين يكون مصريهم الطرد 

أو اإلبادة حتى ُيفرغ األرض منهم وحيل هو حملهم)3).

فقد كان هدف الصهيونية منذ إنشائها هو إنشاء دولة قتالية... ولكي حتتفظ هذه الدولة 

)1) وأنشأ الصندوق القومي اليهودي هلذا الغرض والتمويه رشاء األرايض وإخفاء هوية املشرتين رشكة 
خاصة يف الواليات املتحدة تدعى (هيامنوتا(، أناط هبا مهمة رشاء األرايض يف الضفة الغربية.

)2) نرسين حممود محزة: عمليات االســتيطان اإلرسائييل، جملة مركز الدراسات الفلسطينية، العدد رقم 
16 - حزيران - متوز 1976 - بغداد.

)3) املسريي، عبد الوهاب: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املجلد السابع, ص 73.
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بكفاءهتا القتالية، كان البد من طرد الفلسطينيني أصحاب األرض، حتى تظل فلسطني 

دولة خالصة لليهود فقــط، ولذلك دعت الصهيونية إىل توطني اليهود يف دولة هيودية 

خالصة ومن ثم طرد الفلسطينيني)1).

بعد ظهور احلركة الصهيونية كحركة سياسية عملية يف النصف الثاين من القرن التاسع 

عرش، سعت هذه احلركة إىل السيطرة عىل األرايض الفلسطينية، وكان من أبرز نشطائها 

لورنــس أوليفانت)2)، 1820م - 1888م، الذي رأى حتمية تلص اليهود من احلضارة 

الغربية بتوطينهم يف فلســطني، وذلــك بإدخاهلم كعنرص إلنقاذ الدولــة العثامنية من 

مشــاكلها االقتصادية، ملا يتمتع به اليهود من ذكاء يف األعــامل التجارية ومقدرة عىل 

مجع األموال؛ ومن أجــل ذلك قام يف عام 1880م بنرش كتاب بعنوان (أرض جلعاد(، 

اقرتح فيه إنشــاء مســتوطنة هيودية رشقي األردن، شــامل البحر امليت، لتكون حتت 

الســيادة العثامنية بحامية بريطانية. وكذلك شجع استعامر اليهود يف فلسطني واملناطق 

املجاورة عن طريق إقامة مستوطنات جديدة. وباإلضافة إىل أوليفانت، حاول العديد 

من زعامء اليهود يف القرن التاســع عرش القيام بمشــاريع لتوطني اليهود يف فلسطني، 

ومن بني هــؤالء مونتفيوري (1784 - 1885م(، الذي حاول اســتئجار 200 قرية يف 

اجلليل ملــدة 50 عاًما مقابل 10 % - 20 % من إنتاجها، إال أن هذه املحاولة فشــلت 

أمــام رفض احلاكم املرصي لبلد الشــام آنــذاك، ثم نجح يف احلصــول عىل موافقة 

السلطان العثامين برشاء عدد من قطع األرايض بالقرب من القدس ويافا، وأسكن فيها 

جمموعة من العائلت اليهودية، إال أن هذه اخلطوة مل تتوســع بسبب حتفظ السلطات 

العثامنية ملشاريع االستيطان يف فلســطني. كام بذل وليم هشلر جهوًدا يف مجع تربعات 

)1) املرجع السابق.

)2) الذي كان عضًوا يف الربملان اإلنكليزي.
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مادية وإرســاهلا إىل اجلمعيات الصهيونية؛ لتشجيع االستيطان يف فلسطني حتت احلامية 

الربيطانية)1).

يف عام 1878م، قامت جمموعة من اليهود بــرشاء 3375 دوناًم من أرايض قرية ملبس، 
وتم تسجيلها باسم النمساوي سلومون، واستمرت املحاوالت اليهودية للسيطرة عىل 
األرايض الفلسطينية حتى عام 1881م، الذي يعتربه املؤرخ اليهودي والرت الكور بداية 
التاريخ الرسمي للستيطان اليهودي يف فلسطني بعد أن وصل حوايل 3000 هيودي من 
أوروبا الرشقية، متكنوا من إنشــاء عدد من املستوطنات يف الفرتة من 1882 - 1884م. 
وتوالت فيام بعد عمليات االســتيلء عىل األرايض الفلســطينية بشتى الوسائل، منها 

الرشاء أو االستئجار ملدة طويلة)2). 

وقد لعبت املؤسســات اليهودية التي أنشــئت هلذا الغرض، دوًرا كبرًيا يف هذا الشأن، 
ومن بينها (منظمة بيكا( التي أسســها روتشــيلد، والوكالة اليهودية التي انبثقت من 
املؤمتر الصهيوين العاملــي األول عام 1897م، والصندوق القومــي اليهودي »القرين 
قييمــت« وصندوق التأســيس اليهودي »القرين هيســود« والرشكــة اإلنكليزية - 
الفلســطينية. ومل تظهر املستوطنات بشكل منتظم خلل القرن التاسع عرش إال يف عام 
1878م، وبعد انعقــاد املؤمتر الصهيوين العاملي الثاين عــام 1898م، أقّر قانون املنظمة 

الصهيونية العاملية التي أخذت عىل عاتقها كل الشــؤون املتعلقة باالستيطان، بعد أن 
وصل عدد املســتوطنات اإلرسائيلية الزراعية إىل »22« مســتوطنة، سيطرت عىل200 

ألف دونم، ارتفعت إىل 418 ألف دونم)3).

)1) تاريخ االستيطان اليهودي يف فلسطني 
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4069

)2) املرجع السابق.

)3) املرجع السابق
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عند صدور خطة التقســيم عن األمم املتحدة (يف 29 ترشين الثاين 1947( كانت هناك 
279 مستوطنة هيودية. ومع حلول شــهر آب من عام 1949، تم إنشاء 133 مستوطنة 

إضافية، ومجيعها عىل أراٍض فلسطينية أو ضمن القرى الفلسطينية التي وضعت »جلنة 
الرتحيل« يدها عليها ألغراض توطــني اليهود، هذا وقد متكنت احلكومة اإلرسائيلية 
من إقامة حوايل 190 مســتوطنة، وكيبوتس، وموشــاف إرسائييل عىل أرايض القرى 

.(1(
الفلسطينية املدمرة واملهجرة بحلول العام 1987 

المبحث الثاني

توظيف التشريعات اليهودية في االستيطان وعزل القدس عن 
الضفة الغربية

اتضحــت معامل املرشوع اإلرسائييل يف القدس وحميطها بشــكل مل يســبق له مثيل منذ 
ســــــنة 1967م. وقد نجم هذا املشــــروع عن ســــلســــلة من اخلطط املتلحقة 
التي تداخلت زمنيًّا وجغرافيًّا، دون أن يكون هناك رابط واضـــــــح بينها. وينقسم 

هذا املرشوع االستيطاين إىل طوقني رئيسيني:

األول: )الطوق الخارجي(

وهو أخطر مراحل االستيطان عىل اإلطلق يف عزل القدس عن الضفة الغربية، مما جيعل 
الوصـــول الفلســـطيني من باقي أنحاء الضـفة الغربية إىل القدس شـبه مسـتحيل، 
وســـيعزل القدس عن باقي الضـــفة الغربية، وســـــيحول املناطق الفلســـطينية 
املتصـــلة بالقدس (الواقعة خارج احلدود البلدية( إىل جزر حمصــــــورة بني املراحل 
االســــــتيطــانيــة، كمــا ســــــيفقــــد هــذه املنــاطق مقومــات وجودهــا 
االقتصـادي، وخصـوصـًــا بالقرب من بيت حلم، حيث جيري تطوير فنادق ومناطق 

)1) ملكية األرايض يف فلسطني وخطة تقسيم القرى الفلسطينية املهجرة واملدمرة، 1948 - 1949.
http://www.passia.org/maps/view/95 
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سـياحية عىل حدودها، وذلك كي ال يعمد السياح يف املستقبل إىل املبيت يف بيت حلم. 

1 - القــدس مــن اجلنوب: يبدأ هــذا املخطط بعــزل مدينة بيت حلم عــن جنوبيها 
بسـلسـلة مســـتوطنات كتلـة عتســــــــيون، التي تتكون من مســــــتوطنة بيتار 
عيليـت الواقعـة بني قريتي وادي فوكني ونحالني الفلسطينيتني، والتي خصــصــت 
للمســتوطنني املتدينني (أتباع حركة شــاس( وتتمدد باجتاه الغرب لتتصل يف املستقبل 
القريب بمنطقة هداسا، طامسة بذلك اخلط األخض، أمــا املســــتوطنة الثــانيــة يف 
الكتلــة فهي كفــار عتســــــــيون بكــل فروعهــا. وتعترب هــذه املســــــتوطنة 
أقـدم املســــــتوطنات الواقعـــة إىل اجلنوب من بيـت حلم، ومتتـد حتى طريق قمم 
اجلبال الواصـــــلة بني القدس واخلليل، لتبدأ عندها مســــتوطنة إفرات، التي حتتل 
ســـلســـلة من قمم اجلبـال من الشـمـال إىل اجلنوب مغلقـة الطريق بني بيـت حلم 

واخلليـل، وحـائلـة دون إمكان تطور منطقة بيت حلم باجتاه اجلنوب)1). 

وتكتمل ســــلســــــلة الكتلة شــــرًقا بمســــــتعمرة تقوع، التي مل تكن جذابة 
بام فيه الكفاية بســـــبب بعدها شـــرًقا وصـــــعوبة اتصـــاهلا باخلط األخضـــر، 
لذلك جيــري اآلن ربطها بطريق ســــــــريع من اجلنوب إىل الشــــــــامل (طريق 
زعرتة االلتفافية( باجتاه شــــــرق بيت ســــــاحور ليوصـــلها إىل مسـتـوطنة هار 
حوما (جبل أبو غنيم( وبطريق الطوق الشـــرقي، وهبذا ســـيتم ربط مستوطنة تقوع 

وخلل دقائق معدودة بالقدس (رشقها وغرهبا( لتصبح أكثر جاذبية للســــتيطان.

 كام ســــــتقوم طريق زعرتة االلتفافية بخنق بلدة بيت ســــــاحور وبجعل إمكان 
توســــعها إىل الشــــرق مســــــتحيًل، وتوقف توســــع قريتي زعرتة والعبيدية 
باجتاه الغرب، فتحول بذلك البلدة والقريتني إىل مناطق منفصـــــلة. وباكتامل الطرق 

)1) ملف القدس جملة الدراسات الفلسطينية املجلد14، العدد 55، 2003، ص2.



130130

ومتدد املســـــتعمرات (ضــــمن خمططاهتا اهليكلية التوســعية(، ســتتحول منطقة 
بيت حلم إىل جزيرة شــــبه معزولة وحمصورة بني طــوق خارجي كبري وطوق داخيل 

صغري، وال متتلك مناطق كفاية لتوسعها املستقبيل)1). 

2 - القدس من الشـــرق: يتكون الطوق الشـــرقي من مســـتوطنة كيدار، ومعاليه 
أدوميم، وميشـــور أدوميم، وكفر أدوميم (كتلة مســـتعمرات معاليه أدوميم(. وقد 
جرى ربط هذه املســـتعمرات بعضـــــها ببعض، وســـــيتم ربطها بطريق الطوق 
الشـــــــرقي. كام انتهى العمــل يف النفق الذي يربط هذه الكتلة بشــــــــارع رقم 
واحد، الذي يفصــــــل/ يصــــــــل بني القدس الشــــــرقية والقدس الغربية، 
والذي يمر حتت جبل املشــارف (جبل سكوبس(. وبانتهاء اللمسات األخرية، يمكن 
الوصول من معاليه أدوميم إىل القدس الغربية خلل أقل من مخس دقائق بل عوائق. 

 يســــكن اآلن يف هذا التجمع أكثر من 35,000 مســــتوطن (نحو 30,000 منهم يف 
مســــــتعمرة معاليه أدوميم وحدها(. ولدى هذا التجمع قدرة هائلة عىل التوســـع 
بفضـــل املخططات اهليكلية التي تصـــــله بغور األردن والبحر امليت تقريًبا، األمر 

الذي يعني زيادة يف عددالسكان قد تصل إىل 15 ضعًفا.

أّما أخطر خمططات الطوق الشــــــــرقي، فهو ما اصــــــــطلح عىل تســــــميته 
خمطط E1، الــذي هيدف إىل ملء الفراغ املتبقي يف املنطقة الشـــــــرقية، وهو الفراغ 
الواقع بني عناتا والزعيم والعيزرية من جهة، وبني كتلة مســـتعمرات معاليه أدوميم 
من جهة ُأخــرى. ويتضمن خمطط E1 مناطق صـــناعية تكنولوجية وفنادق ومناطق 
خدمات جتارية متنوعة، باإلضـــافة إىل مناطق ســـــكنية. ويعتمد هذا املخطط عىل 
تعزيــز مكانة كتلة مســـــتوطنة معاليه أدوميم ووصـــــــلها بالنفق املار حتت جبل 

)1) املرجع السابق، ص 3.
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ل املشـــــروع الحًقا بإقامة مستوطنة جديدة إىل الشامل الرشقي  املشـــــارف، لُيكمَّ

من جبل الطور كي حتد خميم شعفاط من اجلنوب، كام سيحقق)1).

3 - القدس من الشــامل: تتصل كتلة املستوطنات الرشقية (كتلة معاليه أدوميم( بكتلة 

مستوطنات بنيامني (شــــــاميل شــــرقي القدس(، التي تشــــكل جزًءا من الطوق 

الشــــاميل. لكن إســــــرائيل ال تســــــتطيع إكامل التواصــــل بينهام بســــبب 

املناطق الفلسطينية الواصــــــلة بني القدس ورام اهلل، لذلك عمدت إىل إنشــــــاء 

كتلتي مســــــتوطنات:

 - األوىل كتلة بنيامني املكونة من مســــــــتوطنات (أملون، وأدام، وشـــعر بنيامني، 

وكوخاف يعقوف، وبســـاغوت( وتتصـــل هذه املســـتوطنات بعضــــها ببعض 

)1) املرجع السابق، ص4.
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من خلل الطريق االلتفافية الشــــــرقية، وجيري االنتهــاء من ربطها بطريق الطوق 
الشـــــرقي وطريق الطوق الشـــاميل. وقد نجحت هذه املســـتوطنات يف منع تطور 
مدينة البرية شـرًقا، وكذلك األمر بالنسـبة إىل ِحزما التي ُخنقت بني الطوقني اخلارجي 
والداخيل. وعرب الطريق الســــــــريع، الفـاصـــــــل بني الرام وقلنــديـا، جيري 
ربط كتلـــة بنيــامني بمنطقـــة عطاروت الصـــــناعية، املتصلة اآلن بواسطة طرق 
رسيعة بطريق تل أبيــب الرسيع، وبطريق الطوق الغريب أيضـــــًــا، املار إىل الغرب 
من بيت حنينا وشـــــعفاط. كام تتصــل بكتلة مســتوطنات جفعون (شــاميل غريب 
القدس(، املكونة من مســـتوطنات (جفعات زئيف، وجفعون، وراموت، وهار أدار، 
وهار شموئيل، باإلضـافة إىل معســـكر عوفر (إىل الغرب من رافات( ومطار قلنديا. 
وهذا املشـــروع قابل للتوســـــع الســـريع بسبب ربطه بالقدس الغربية من خلل 
طريق الطوق الغريب، وكذلك ربطه بمدينة موديعني الناشــــئة، وخصــوصــًــا أن 
العمل جاٍر عىل توســيع املســتعمرات يف هذه املنطقة ومّدها غرًبا عىل امتداد الطريق 
الرسيع (طريق القدس - تل أبيب الشــاميل(. إن البعد اإلســرتاتيجي هلذه املنطقـــة 
يكمن، ال يف تطويق القرى الفلســــــطينيـــة الواقعـة إىل الشــــــمـال الغريب من 
القـــدس وعزهلا عن مدينة القدس فحســـــــب، بل أيضـــــًا يف حصـــــرها يف 
املنطقــة الواقعة بني طريق القدس - تل أبيب الرسيع الشــاميل، وطريق القدس - تل 

أبيب الرسيع اجلنويب (باب الواد()1).

)1) املرجع السابق، ص 5.
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الثاني: )الطوق الداخلي(

 تقع مســـتوطنات هذا الطوق يف معظمها داخل حدود بلدية القدس بعد توســـيعها 
ســـنة 1967، وهي هتدف يف األســــــاس إىل وقف توســــع القدس، وضــــامن 

ا)1). عدم تطورها، وفرض واقع ديموغرايف يضمن تفوق اإلرسائيليني عدديًّ

1 - اجلنوب: يتشــــكل الطوق الداخيل اجلنويب من مســــتوطنة جيلو، وجفعات 
مهتوس، وهار حوما (جرى إســــــكـاهنـــا بـأكثر من 100 عـائلـة حتى اآلن(، 
وتـــالبيوت مزَرح. وهذه املستوطنة تعمل عىل عزل القدس عن منطقة بيت حلم، 
ويكتمل هذا العزل عرب توســــــيع مســــــتعمرة هار حوما، ويتعزز أيضــــًا 
بربطها بطريق الطوق، كام ســــــامهت يف حصــــر منطقة بيت حلم بني الطوقني 
اخلارجي والداخيل. أمــا الفجوة املتبقية يف منطقة جبل املكرب والســــــــواحرة 

)1) املرجع السابق، ص6.



134134

الغربيــة (جنويب شــــــرقي القــــدس( فيجري عزهلــا بواســــــطــة طريق 

الطوق، وحتضــــــريهــــا للســتيطان كي يربطها شــرًقا بمســتوطنتي كيدار 

ومعاليه أدوميم، كجســر يربطها بـ»هار حوما«)1). 

2 - القــدس من الشـــامل: لقد جرى قطع التواصـــل اجلغرايف للبلــدة القديمة 

واألحياء العربية شـامل القدس (شعفاط وبيت حنينا الواصلتان بني القدس ورام 

اهلل( عرب التلة الفرنسية ورامات إشكول، ومن ثم تعزيز القطع عرب رخيش شعفاط 

وبيسجات زئيف ونفي يعقوف.

3 - البلدة القديمة: بعد السـيطرة عىل حارة اليهود داخل البلدة القديمة وتوسـيعها 

يف كل االجتاهات، انتقل االســـــتيطان إىل األحياء األُخرى. وقد وصـــل عدد 

العقارات التي جرت الســـيطرة عليها خارج حارة اليهود املوســـعة إىل أكثر من 

80 عقاًرا، وما زال العمل جارًيا للســـيطرة عىل املزيد من العقارات داخل أســـوار 

البلدة. وتتجه املخططات االســـــتيطانية إىل تعزيز وجود املســــــــتوطنني يف 

منـــــاطق متعـــددة، أكربهـــا أرض برج اللقلق (يف الزاويـــة الشاملية الرشقية 

للبلــدة القديمة(، حيث جيــري التخطيط لبناء عرشات الوحدات الســكنية. أّما 

املنطقة الثانية، فهي أرض الصـــــرْبة (امتداد ســـــوق اخلواجات التي هتدمت 

جّراء زلزال ســـــنة 1927، ومل جير إعادة ترميمهــا، حيث من املتوقع عن طريقها 

ربط حارة اليهود املوســـــعة بالبؤرة االســـتيطانية)2). كام تتعرض املباين الواقعة 

يف منطقة باب اخلليل لضــــــــغط اســــــــتيطاين كبري، مســــــتغلني بذلك 

)1) املرجع السابق، ص 36.

)2) هي األرايض التي يتم احتلهلا، ويضع أي هيودي يده عليها، ويقيم عليها مبايَن وتعرتف الســلطات 
اإلرسائيلية هبا بعد ذلك، وتضمها إىل مســتوطنة جماورة أو يتم توســيع هذه البؤرة وتصبح مســتوطنة 

مستقلة، وتشجع السلطات اإلرسائيلية هذا النوع من االستيطان، راجع الطنطاوي، أمنية، ص 130.
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األزمة االقتصــــــــادية اخلانقة التي تتعرض هلا املشــــــاريع االقتصــــــادية 
الصــــــغرية يف البلـــدة القـديمـة، ونزوح كثري منهـا حتـــت طـائلـة الديون، 
وذلــك يف حماولة لربط منطقة باب اخلليل بدير مار يوحنا، الذي كان يســــــكنه 
أكثر من 40 عــائلــــة فلســــــطينيــة، والــذي حتول بفضـــــــل حتــايلت 

قــانونيــة معروفــة إىل بؤرة استيطانية بالقرب من كنيسة القيامة. 

4 - حميط البلــــدة القــديمــــة: بعــــد االنتهــــاء من األطواق اخلــارجيــــة، 
جيري الرتكيــز يف حميط البلدة القديمة يف عدة مواقع. فقد جــرى االنتهاء من البؤرة 
االســــــــتيطانية يف رأس العمــود، وجيري التحضري لضم عــامرة الرشطة القريبة 
هلا، حيث ســتنقل حمطة الرشطة إىل معاليه أدوميم، وبذلك ســــيتم توســــيع هذه 
املســــتعمرة الكائنة وســــط حّي عــريب. وجيري يف الوقت ذاته، وضـــمن حركة 
متسـارعة، التحضـري لتوسـيع احلي االسـتيطاين يف الشـيخ جراح، حيث سيتم بناء ما 
جمموعه نحو 200 وحدة سكنية، وسيجري توسيعه باجتاه الشــــامل لريتبط باجلامعة 
العربية وطريق النفق من اجلهة الغربية. أما املرشوع االســــتيطاين اآلخر فيهدف إىل 
تعزيز االســــــتيطان يف ســــلوان/ وادي حلوة (مســــتعمرة عري دافيد(، وذلك 
بالبناء عىل قطعة أرض من عدة دونامت تبعد عن الســـــــور اجلنويب عشـــــــرين 
مرًتا (تســــــــتخدم اآلن موقًفا للســــــــيارات(. وأما املوقع األخري، املعروف 
لنا حتى اآلن، فهو مشـــروع موســـــكوفيتش عىل الســـفح الغريب اجلنويب جلبل 
أبوديس، وســـــيتعزز إمكان بناء هذه املســــتعمرة حني يتم االنتهاء من مشــروع 
طريق الطوق الشــــرقي، إذ ســتقع املســتعمرة عىل طرفـه مبـاشــــــرة، وهو مـا 
يعني ربطهـا بـالقـدس الغربيـة وبمعـاليـــه أدوميم مبـاشــــــرة. وستشكل هذه 
 The Ring) .املســتعمرة جرًسا إلغلق الفجــوة املتبقية يف اجلنوب الرشقــي للبلدة
Road( طريق الطوق، ويلتف هذا الطريق عــىل امتداد حدود بلدية القدس احلالية، 
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ويربط مجيع املســــــــتعمرات املحيطة بالقدس العربية بعضهــا ببعض، ويربطها 
بالقدس الغربية. كام يعزز عملية فصل األحياء العربية خارج حدود البلدية عن مدينة 
القدس، كام هو احلال بالنســــبة إىل العيزرية وأبو ديس والزعيم وعنـاتـــا وِحزمـا 
والرام واجليـــب وبري نبـاال وبيـت حنينـا (القريـة القـديمـة املعزولـــة منـــذ اآلن 
عن أي امتـــــداد جغرايف(. وســــــتتحول هـــــذه البلـــدات والقرى إىل جزر 
حمصــورة مفصــولة عن امتدادها احلضــــري. كام أن هذا الطريق ســيعزز عملية 
االســــتيطان ومصـــــــادرة األراضــــــي عىل طرفيــــه. وُيــذكر أن أغلبيــة 
هــذا الطوق أنجزت. وســــــــيتم خلل الفرتة املقبلة هدم نحو 100 بيت عريب. 
وســــــيوجد طريق الطوق الشــــــرقي منطقة ضــــــجيج هائلة لســــــكان 
أبوديس والعيزرية، ولن يســــــــتفيدوا منه، ألهنم ســـُيمنعون من اسـتعامله، هذا 
ه أو حلزامه »األمني«. عدا مسـاحات األراضـي التي سـيلتهمها، سـواء لغرض شـقِّ

عىل الرغم من عدم وضــوح الصــورة واالمتداد النهائي للســور يف منطقة القدس، 
فإنه هيـــدف إىل تعزيز عزل القـــدس عن امتـداداهتـــا يف الضــــــفـــة الغربيـة، 
وســــــيجعـــل الـدخول إىل املدينة حمصــــــوًرا بثلثة مداخل فقط: بوابة الزعيم 
يف الشــــــــرق، وبوابة جبل أبو غنيم يف اجلنوب (ســيجري نقل معرب قبة راحيل، 
بعد إدخال القبة داخل الســــور، إىل الشــــرق بني هار حوما وبيت ســــــاحور(، 
وبوابة قلنديا يف الشــــــــامل. وعىل أغلب الظن ســــــــيجري ربط هذه البوابات 
بســور وأســلك شــائكة مكهربة وخنادق وكامريات مراقبة. ويف الواقع، بدأ تنفيذ 
أجزاء مهمة من هذا الســــــــور يف اجلنوب والشــــــــرق والشــــــامل الغريب 
والشــــــامل، إال إننا ال نســـــتطيع اجلزم كيف ســـيتطور هذا الســـور مع مرور 

الوقت، إذ هناك عدة خمططات له حتى اآلن)1).

)1) املرجع السابق، ص7.
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المبحث الثالث

مظاهــر توظيــف التهويــد فــي طمــس المعالــم اإلســالمية 
والمسيحية في القدس وتحويلها إلى يهودية

اســتند احلاخامات يف خطاباهتم للجمهور، بالنسبة ملســألة التهويد، إىل ما وضعه علامء 
اجلامرا يف مجارة (بابا باترا 54، 55 وجه الصفحة( وهو إمكانية حيازة أرض غري اليهودي 
وامتلكها من خلل إحداث تغيري يف معاملهــا أو إحداث تعديل طفيف فيها. فقد ورد: 
»فقيه اشــرتى أرًضا من غري اليهودي وجاء إرسائييل آخر، وأحدث تعديًل طفيًفا يف هذه 
األرض، فقد امتلك اإلرسائييل األرض عــن طريق احليازة، واختلف علامء اجلامرا، هل 

يمتلك مكان احلفرة التي حفرها بأداة اهلز فقط، أم يمتلك األرض كلها«)1).

وعليه طبق احلاخامات والســلطات اإلرسائيلية الترشيع عىل أرض الواقع عىل أملك 
الفلسطينيني. 

وتعد أكثر املناطق الفلســطينية التي تعرضت للنهب املنظــم وتغيري معاملها هي مدينة 
القدس، وفيام ييل أهم األماكن األثرية اإلســلمية واملســيحية التــي تم هنبها وتغيري 

معاملها وإضفاء الطابع اليهودي عليها:

1. حارة املغاربة: تقع غرب املســجد األقىص، هدمتها سلطات االحتلل عام 1970، 
وبلغ جمموع األبنية األثرية نحو 135 أثًرا تعود للعرص األيويب واململوكي والعثامين، 
من مجلة هذه اآلثار املدرســة األفضلية، مزار الشــيخ عبد، زاويــة املغاربة، وقد 
حتولت احلارة إىل ساحة للصلة قرب حائط الرباق (حائط املبكى الغريب( الذي تم 

االستيلء عليه كأثر إسلمي)2). 

)1) الطنطاوي، أمنية حممود، ص 94.

)2) املستعمرات اليهودية القائمة عىل اآلثار الفلسطينية، وكالة األنباء الفلسطينية وفا.
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4129
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2. املســجد األقىص وقبة الصخرة: تّدعي املعتقدات الدينية أن هيكل سليامن موجود 
حتــت األقىص وقبة الصخرة، وقد قامت الســلطات اإلرسائيلية بأعامل احلفريات 
منذ عام 1967 وحتى اآلن يف حميط املســجد األقىص حتت األسوار؛ عىل أمل إجياد 
اهليــكل املزعوم دون جدوى، وأدى ذلك إىل تصدع جدران املســجد األقىص من 

الناحية اجلنوبية والغربية)1).

3. املحكمة الرشعية اإلســالمية )املدرسة التنكزية) تم حتويلها إىل ثكنة عسكرية ومقرٍّ 
لقوات االحتلل، بقرار من احلكومة اإلرسائيلية)2).

4. املدرسة العمرية: إن احلفريات استمرت قرب املصىل املرواين وأسفل املنطقة الواقعة 
بني املدرســة العمرية وقبة الصخرة؛ ألهنا واقعة حتت السيطرة اإلرسائيلية هبدف 
حتويل املدرســة العمرية إىل كنيس هيودي، وقد طالت احلفريات مقربة إســلمية 

للصحابة والتابعني الصاحلني من مقابر الرمحة وقبور الصحابة. 

5. وقد هدمت العديد من املدارس والقصور األموية، واستولت عىل العديد منها. 

6. جبل أبو غنيم: يعود هذا اجلبل ألحد املشــايخ، وفيه كنيســة رومانية تعود للعهد 
البيزنطي، يعقد اإلرسائيليون آمااًل كبرية عليها جلذب السياح. وقد أكد العديد من 
اخلرباء قيام اجلرافات اإلرسائيلية بإحداث تصدعات جدارية آلثار تلك الكنيسة، 
والتي تعرف باســم االسرتاحة التي تم إنشــاؤها يف القرن اخلامس امليلدي، عىل 
الطريق املوصل بني بيت حلم والقدس، يرتبط بالكنيســة بئر »قاد« املقام قبل العهد 
املســيحي ويطلق عليه (بئر العذراء مريم(، يقع عىل بعد 500م من دير مار الياس 
ومفرق العهد الطنطور املقام قبل ثلثة آالف سنة. وقد قررت بلدية القدس، ضم 

)1) املرجع السابق 

)2) املرجع السابق. 
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قريتني جلبل أبو غنيم (ومها من قرى بيت حلم، قرى التعامرة(؛ وذلك إلقامة 6500 
وحدة سكنية اســتيطانية لغلة املتطرفني من اليهود. واستولت سلطات االحتلل 
عىل جبل أبو غنيم بحجة أنه حممية طبيعية؛ إلقامة مســتعمرة إرسائيلية (إســحاق 
موداعي(، وجرت عليه ضجة مجاهريية ودولية غاضبة احتجاًجا عىل قيام احلكومة 

اإلرسائيلية، بإضافة مستعمرة جديدة عليه. وتبلغ مساحة هذا اجلبل 185 دوناًم. 

7. مقــام النبي صموئيل: وهو جامــع يف قرية النبي صموئيل، يصيل فيه املســلمون، 
اســتولت عليه ســلطات االحتلل، وحّولته إىل كنيس هيودي يــؤدي فيه اليهود 
الصلة. واســتولت عىل أجزاء كبرية حميطة به. وأقامت ســلطات االحتلل عىل 
أرايض القرية مســتوطنة، بعد أن هدمتها عام 1967، وذلك لبناء وتوســيع احلي 
اليهودي، ومصادرة 116 دوناًم تضم 595 بناية، باإلضافة إىل مخســة جوامع وأربع 

مدارس قديمة حتوي سوًقا عربًيا تارخييًّا (سوق الباشورة()1). 

8. النفق: تم حفر طريق قديم يزيد عمقه عىل ستة أمتار غرب حائط الرباق (املبكى(، 
باجتاه الشــامل، مروًرا باألنفاق التي جرى العمــل هبا من الناحية اجلنوبية لألقىص 
الرشيف؛ مما يعــرض الكثري من األبنية للهنيار، خاصة »رباط الكرد«، املدرســة 
العثامنية قرب احلرم الرشيف، وحتوي رضيح السيدة أصفهان شاه، املدرسة املنجقية 
(مقر األوقاف اإلســلمية حاليًّا(، املدرسة اجلوهرية، باب احلديد، سبيل قايتباي، 
الزاوية الوفائية، وقد أثار النفق ضجة سياسية عاملية وفلسطينية أدت إىل إغلقه)2).

9. ســيطر االحتلل اإلرسائييل عىل قلعة القدس التي تقع يف اجلهة الشــاملية الغربية 
للبلدة القديمــة، وفيها نجد بقايــا أثرية من كل الفرتات التارخيية، ســواء كانت 

)1) املستعمرات اليهودية القائمة عىل اآلثار الفلسطينية، وكالة االنباء الفلسطينية وفا.
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4129

)2) املرجع السابق.
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هريوديانية، هيلينية، إسلمية أموية، أيوبية ومملوكية، وعثامنية؛ وحّوهلا إىل متحف 

ســاّمه »متحف قلعة داود لتاريخ القدس«؛ وفيه يتم تقديم تاريخ املدينة املقدســة 

للزوار بمنظور إرسائييل بحت، بطريقة مزورة عرب أحدث الوسائل اإللكرتونية.

10. دمرت جرافات ســلطات االحتلل يف 27 شــباط 2015 موقع »خربة أم اجلامل« 

وهي موقــع أثري يعود إىل الفرتة الرومانية، يقع عــىل أرايض بلدة العيزرية رشق 

القدس املحتلة. وقد دمرت آليات االحتلل جمموعة من املعامل األثرية من ضمنها 

بقايا مبنى أثري ومقابر وآبار ومعارص وجدران أثرية)1).

11. اعتدت سلطات االحتلل اإلرسائييل عىل مدرســة شنلَّر األملانية يف القدس سنة 

1970، وتم االستيلء عىل مجيع أبنية املدرسة)2).

12. اعتدت سلطات االحتلل اإلرسائييل عىل كنيسة القديس جورجيوس سنة 1973، 

تم تدنيس كنيسة القديس جورجيوس يف بركة القدس، وحولتها إىل ناٍد لييل)3).

13. هدمت جرافات االحتلل يف 9 كانون الثاين 2011 مبنى فندق شــيربد التارخيي يف 

حي الشــيخ جراح بمدينة القدس، وكان الفندق يستخدمه مفتي فلسطني الراحل 

ا له. وجاءت عملية اهلدم هبدف تشييد 20 وحدة استيطانية  احلاج أمني احلسيني مقرًّ

يف املكان)4).

14. تعد أرض كرم املفتي البؤر االستيطانية الثانية التي تم زرعها يف حي الشيخ جراح، 

(1( https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8609

)2) أبرزاالعتداءات اإلرسائيلية عىل املقدسات املسيحية الفلسطينية منذ عام 1967.
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=iZg3yna10349362122aiZg3yn

)3) املرجع السابق.

(4( https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8609
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وتعود ملكيتها جلمعية فنادق عربية، وقــد صنّف االحتلل هذه األرض عىل أهنا 

مســاحة خضاء، ويف 2007 أصــدرت دائرة األرايض لســلطات االحتلل أمًرا 

بمصادرة أرض كرم املفتي لصالح مجعيــة »عطرت كوهنيم« وأجرت األرض هلا 

ا، عرشة دوالرات للدونم)1). من أجل زراعتها بمبلغ زهيد جدًّ

15. فنــدق مار يوحنا، والذي متلكــه بطريركة الروم األرثوذكــس اليونانية. تم هنبه 

بدعوى أنه كان ملًكا لليهود يف مطلع القرن احلايل)2).

16. مبنى بطريركة الروم األرثوذكسية تم االستيلء عليه من قبل 150 مستوطنًا تابعني 

جلمعية »عطرت كوهنيم«)3).

17. بناية ســكنية تابعة للكنيسة اليونانية األرثوذكســية، تم االستيلء عليها من قبل 

مستوطنني تابعني جلمعية »عطرت كوهنيم«.

وقامت مجعية عطرت كوهنيــم, بتخصيص أرض كرم املفتي لتكــون امتداًدا لفندق 

شربد، فقد تم بناء املرحلة الثالثة لفندق شربد عىل أرض كرم املفتي)4).

18. رشق جممع كيدم نجد »مغاطس تطهري اهليكل«، كانت يف األصل منطقة إسلمية 

تســمى القصور األموية، وتعّد من أهم املواقع األثريــة يف القدس، وتقع بالقرب 

من املســجد األقىص، فقد تم حتويلها إىل مغاطس للتطهري من أجل إقامة اهليكل،  

وافتتحت عام 2011، وتم بناء درج وحوائط حديدية أطلق عليها »مسار تورايت«، 

)1) الطنطاوي، أمنية حممود: ص 153.

)2) املرجع السابق: ص 149.

)3) املرجع السابق، ص149.

)4) املرجع السابق 149.
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ولذلك ال تزال عمليات احلفر مستمرة يف منطقة القصور األموية)1).

19. تــم افتتاح معبد هيودي »كنيس« يف آب/ أغســطس 2017م بحي بطن اهلوى، يف 

أحد منازل عائلة أبو ناب، حيث اّدعت مجعية »عطرت كوهنيم« أن املنزل استعمل 

قبل 100 عام ككنيس لليهود)2).

20. تــم إنشــاء مركز تــراث اليمــن »يف حي بطن اهلــوى«، والذى تــم افتتاحه يف 

2018/8/1م يف أحــد منازل عائلة أبو ناب الفلســطينية، لصالح مجعية »عطرت 

كوهنيم« عىل مســاحة أرض تبلغ 700 مرت مربع، وهي تشــكل امتداًدا ملدينة داود 

التابعة جلمعية »إلعاد« يف حارة وادي حلوة يف مدينة ســلوان، وقد رصدت وزارة 

الثقافة والقدس مبلغ 4,5 مليني شيكل لتمويل املرشوع)3).

21. استولت سلطات االحتلل اإلرسائييل عىل 267 دوناًم من األرايض التابعة لكنيسة 

اللتني يف منطقة األغوار ألغراض عسكرية بتاريخ 2018/11/27، فقد استولت 

عىل 267 دوناًم من أرايض قريتي بردلة وتياسري يف حمافظة طوباس واألغوار الشاملية، 

تعود ملكيتها للكنيسة اللتينية يف القدس، ضمن سياسة »وضع اليد« التي يتخذها 

االحتلل حجة البتلع املزيد من األرايض الفلســطينية لتوسيع استيطانه املخالف 

للقوانني الدولية)4).

)1) املرجع السابق، ص 151.

)2) املرجع السابق، ص 152.

)3) املرجع السابق، ص 152.

)4) أبرز االعتداءات اإلرسائيلية عىل املقدسات املسيحية الفلسطينية منذ عام 1967.
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=iZg3yna10349362122aiZg3yn
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المبحث الرابع:

آليــات توظيــف التهويــد فــي تغييــر المســميات التاريخية 
المقدسية وإبدالها بأخرى يهودية

سعت السلطات اإلرسائيلية إىل تزييف التاريخ من خلل الطرق التي قامت هبا، والتي من 

شأهنا تغيري املعامل التارخيية والثقافة الفلسطينية، هبدف طمس اهلوية العربية وإضفاء الصبغة 

اليهودية عليها حتى يبدو أهنا هيودية خالصة، كام ذكرت ســابًقا, وكيف عزلت القدس عن 

الضفــة الغربية، ويعّد ذلك من أخطر أنواع االســتيطان اإلرسائييل، لقد قامت ســلطات 

االحتلل بتغيري مسمى املعامل اإلســلمية وإطلق مسميات ذات داللة دينية هيودية ومنع 

الفلسطينيني من زيارهتا، والسامح لليهود فقط بزيارهتا، كام حدث يف حائط الرباق، وكذلك 

قامت إرسائيل بتغيري املسميات التارخيية ألسامء املدن الفلسطينية القديمة، وإبداهلا بأخرى 

هيودية، ووضع رموز وكتابات هيودية حتى تبدو للعامل أهنا هيودية.

لقــد عملت احلكومة اإلرسائيلية منذ أكثر من 120 عاًما (1878م( عىل طمس أســامء 

القــرى واملدن الفلســطينية وإبداهلا بأخرى هيودية، وقد بدأت عملية تغيري األســامء 

الفلسطينية إىل أسامء كنعانية يف فرتة االنتداب الربيطاين من قبل احلركة الصهيونية، وقد 

شــكلت سلطة االنتداب الربيطاين عام 1919 جلنة األسامء العربية، وقد كانت الغالبية 

العظمى من أســامء األماكن التي تزعم املصادر اليهودية أهنا عربية هي أســامء كنعانية 

ويبوســية وحثية، وكي تضفي املصداقية عىل أقواهلا، أضافت إىل هذه املسميات أسامء 

تناخية، وأسامء وردت يف عرص املشنا والتلمود، ومسميات نسبة إىل حاخامات وأدباء 

ورموز صهيونية، وتســميات حمرفة عن العربية، ومسميات فلسطينية متت ترمجتها إىل 

العربية)1).

)1) الطنطاوي، أمنية حممود، ص 133.
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وأصبح ذلك رسميًّا يف سنة 1922م، حني شّكلت الوكالة اليهودية جلنة أسامء إلطلقها 
عىل املستوطنات اجلديدة والقرى القديمة... ومنذ ذلك التاريخ حتى 1948م، تم تغيري 
أسامء 216 موقًعا. ويف أول ثلث سنوات من قيام دولة إرسائيل، قررت جلنة حكومية 
تغيري أســامء 194 موقًعا آخر. ويف السنتني التاليتني (1951 - 1953م( وبعد أن ُأحلقت 
اللجنــة بديوان رئيس الــوزراء وانضم إليها 24 من كبار علــامء التاريخ والتوراة، تم 
تغيري 560 اســاًم، وما زالت املحاوالت ســارية حتى اليوم. وقد تم تغيري 7000 اسم 
ملواقع فلسطينية عىل األقل من العربية إىل العربية، فضًل عن األسامء التارخيية واملواقع 

اجلغرافية (أكثر من 5000 موقع( وأكثر من 1000 مستوطنة.

واستكاماًل ملرشوعها التهويدي، فقد بدلت أسامء املناطق العربية بأسامء هيودية، مؤكدة 
ذلك يف املناهج التعليمية، لرتســيخ هذه األســامء يف أذهان الناشئة العرب. فكان أن 

حرفت أسامء املدن الفلسطينية الرئيسية من العربية إىل العربية، فأصبحت كام ييل:

نابلس: شكيم وتعني يف العربية النجد. 

اخلليل: حربون وتعني الصعبة.

بيت حلم: بيت حلم وتعني بيت اخلبز. 

القدس: يروشاليم.

عملت احلكومة اإلرسائيلية عىل تغيري أسامء بوابات القدس التارخيية بقصد هتويدها، 
ح يف اجلدول التايل:  وذلك ُموضَّ

االسم العربي بعد التهويداالسم العريب التارخيّي 
َشَعر يافو (يافا(.باب اخلليل 
َشَعر هحداش.باب احلديد 

َشَعر شكيمباب العمود (دمشق(.
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َشَعر هورودوسباب الزاهرة (الساهرة(.
شعر هاريون (األسود(.باب ستنا مريم 

َشَعر هأشفا (النفايات(.باب املغاربة 
َشَعر هرمحيمباب الرمحة.

َشَعر تصيون (صهيون(باب النبي داود 
بحوريمأبو ديس 

جفعات سيليدأبو صنديح
اشتاؤلاشوع 
عني حيمداقباال 

مستوطنة شقيفأم الشقف 
مستوطنة جبعات يشعياهوأم العدس 
عني روجيلبئر أيوب 

مستوطنة بني مئريبيت حمسري 
بيت نكوفابيت نقوبا

جفعات هادارتل الرادار 
بعل حتسورتل عاشور 

بيقوعدير املحيسن 
مستوطنة حمسيادير ابان 

مستوطنة هار يعلهدير اهلوى 
روش زوهررأس الزويرة
موراشاهحي املرصاة 
جوننيحي القطمون
جؤليمحي البقعة 
بيت عزمافيتغابة حزمة 

هر تسني/ هارونجبل املويلح 
هر هزيتيمجبل الزيتون 

جفعات يعاريمجبع 
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هر هرواحجبل الريح 
جفعات شاؤولتل الفول 

هر تسوفيم (سكوبس(رأس املشارف 
قوقمبونالطالبية 
بلمونتصوبا 

شورشرسيس 
معاليه أدوميمطلعة الدم، اخلان األمحر 

مستوطنة شيلتشلتا 
كفار هاسيلواحسلوان 

مستوطنة مطاععلر
َنَحل مَعرروت َهكرميلوادي املغارة 

ماميلمأمن اهلل (مقربة( 
َنَحل عالوادي العال 
عميك هبلهمرج البلوطة

َنَحل سيئونوادي العسل 
نحل شلومووادي املرص 
عميك ايلونمرج اللطرون

منحتاملاحلة 
مستوطنة معوزتيونالقسطل 

تل الصايفمقام الشيخ حممد 
دير تيؤودوسيوسالعبيدية 

هار بتاريممقام إبراهيم اخلليل 
بيت زيتعني توت 

كريت عنبيمخربة العنب 
حدشاكفر عداسة

كفار دونخربة حورية 
نحلت تسيفيحي اليمينة 
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سعاديمخربا سعيدة 
أدرهعني اجلديدة 

جفعات شبرياالتلة الفرنسية 

المبحث الخامس

أســطورة البقــرة الحمراء وعالقتها بهيكل ســليمان والمســجد 
األقصى

دأب اليهــود عىل مر العصور، بــل وحرصوا عىل اتاذ كل اخلطــوات واإلجراءات 
التي من شــأهنا التهويد وهدم املســجد األقىص وقبة الصخرة، مــن أجل بناء هيكل 
سليامن الثالث املزعوم. واســتمراًرا لألساطري التلمودية التي من شأهنا التهويد، نجد 
النصوص الدينية دائاًم تربط بناء اهليكل بحدوث معجزات مثل ظهور البقرة احلمراء. 
وهي كذلك علمة من علمات الســاعة التي متهد لظهور األحداث اجلسيمة، والتي 

تبدأ بظهور املسيح »املسيح املنتظر« وتنتهي ببعث املوتى ويوم القيامة.

وقد أعلن معهد اهليكل عام 2018 عن ميلد بقرة محراء ىف فلسطني، ويعد ظهور البقرة 
احلمراء وفق الرشيعة اليهودية بمثابة علمة هلدم املسجد األقىص وبناء اهليكل الثالث. 
وسوف تضع البقرة احلمراء للفحص الدائم حتى يتأكدوا أهنا صاحلة للذبيحة املنتظرة 

لكل اليهود التى هبا يتم تطهري كل هيودي وفق الرشيعة اليهودية.)1) 

ولكن يبقى الســؤال: ملاذا يعّلق اليهود آماهلم عىل هذه البقــرة احلمراء؟ وما علقتها 
باملسجد األقىص؟ 

)1) מכון המקדש מאשר: פרה אדומה נולדה בישראל. צפו - סרוגים،,פורסם באתר סרוגים , עין،
h t tps : / /www.s rug im.co . i l /278286-%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%9f-
%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%90%d7%a9%d7%a8-
%d7%a4%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%94-%-
d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7
%90%d7%9c.
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من املعروف أن جثة امليت من أهم مصادر النجاسة بالنسبة للكهنة، فأي كاهن يلمس 
جثة هيودي أو يتصل هبا، حتى ولو بشكل غري مبارش (كأن يسري عىل مقربة أو حتى يوجد 
يف مشفى أو منزل يضم جثة( فإهنا تنجسه، عىل عكس جثث األغيار، فهي التسبِّب أية 
نجاســة ألهنا القداسة هلا. وإن دنس اليهودي، فهو يظل كذلك دائاًم، إال إذا تم تطهريه 
بالطريقة التي وردت يف ســفر العدد (19(، والتي تم رشحها يف التلمود، وهي طريقة 
اســتخدام رماد البقرة احلمراء الصغرية. وكان هذا األمر حيدث يف املايض حتى القرن 
الســادس، حني ُفقد رماد آخر بقرة محراء طاهرة. ومنذ ذلك احلني، واليهود مجيًعا غري 
نسون، واليوجد سبيل أمامهم للتطهر. وألن  طاهرين. واألغيار عىل كل حال مجيًعا مدَّ
أرض اهليكل (املوجودة يف منطقة املسجد األقىص كام يزعم اليهود( التزال طاهرة، فإن 

دخول أي هيودي إليها ُيَعّد خطيئة وأمًرا حمظوًرا عليه وبالتايل الصلة فيه)1).

البقرة الحمراء في التوراة

البقــرة احلمراء (ָפָּרה ֲאֻדָמּה( هي تقليد تورايت ورد يف ســفر العــدد (19: 1 - 10.(، 
والذي ينص عىل أن مجيع اليهود مدنســون وغري طاهرين، وال ســبيل لطهارهتم من 
دنسهم، حتى يتم بناء اهليكل، من ثم ظهور البقرة احلمراء وحُترق ويستخدم رمادها يف 

تطهري اليهود من دنسهم، حتى يسمح هلم بدخول اهليكل.

شروط البقرة الحمراء 

وضعت املشنا عدة رشوط للبقرة احلمراء، وهي كالتايل:

 - بقرة مل تســتخدم، فقد ورد يف (مســيخت طهاروت 2, 3): »إذا ركبها إنسان أو 
اّتكأ عليها أو تعلق بذيلها ليعرب النهر أو طوى عليها حبًل (لسحبها( أو وضع شاله 

عليها، فإهنا تعد باطلة«.

)1) املسريي، عبد الوهاب، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املجلد اخلامس، 156.
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 - مل تطأ، فقد ورد يف (مسيخت طهاروت 2, 4(: »إذا وطأها ذكر فإهنا تصبح باطلة يقول 
ريب هيودا: »إذا جعلوه يطأها، فإهنا باطلة، ولكن إذا وطأها من نفسه فإهنا صاحلة«.

 - أن تكون ذات شعر أمحر متاًما، فقد ورد يف (مسيخت طهاروت 2, 5(: »إذا كانت 
هبا شعرتان سوداوان أو بيضاوان يف نقرة واحدة، فإهنا تعّد باطلة، يقول ريب هيودا: 
أو حتى يف جتويف واحد، وإذا كانت الشــعرتان داخل جتويفني متقابلني، فإهنا تعد 
باطلة، يقول ريب عقيفا: حتى وإن كانت أربع أو مخس شعرات وكانت متناثرة فإهنا 
جيــب أن تزال. يقول ريب إليعزر: حتى وإن كانت مخســني فهي صاحلة، يقول ريب 

يوشع بن بتريا: حتى وإن كانت واحدة يف رأسها واألخرى يف ذيلها، فهي باطلة.

»إذا كان هبا شعرتان سوداوان يف جذرهيام ومحراوان يف طرفيهام أو محراوان يف جذرهيام 
وسوداوان يف طرفيهام، فإن الكل يسري حســب األكثر ظهوًرا، وفًقا ألقوال ريب مئري، 

واحلاخامات يقولون وفًقا للجذر«. 

طقوس حرق البقرة الحمراء

الكاهن هو من يقوم بحرق البقرة احلمراء لبدء عملية الطهارة، فقد ورد يف مســيخت 
(طهاروت 3, 1(: ُيعزل الكاهن الذي ســيحرق البقرة طيلة األيام السبعة التي تسبق 
عملية حرقها من بيته (ويؤتى به( إىل احلجرة التي تقع يف اجلهة الشاملية الرشقية للهيكل 
والتي كانت تســمى البيت الصخري، ويرشون عليه طيلة األيام السبعة من رماد مجيع 

ذبائح اخلطايا التي كانت هناك«. 

كام ورد يف املشنا أنه تم استخدام األطفال لسحب املياه ومحلها للحتفال، لكن هؤالء 
األطفال ولدوا ونشؤوا يف عزلة لضامن عدم ملمستهم ألي جثة، فقد ورد يف مسيخت 
(طهاروت 3, 2(:كانت هناك يف القدس أفنيــة مبنية فوق الصخور، وكان حتتها فراغ 
خشبية ويوجد قرب يف األعامق، وكانوا حيضون النســاء احلوامل ليلدن هناك ويقمن 
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برتبيــة أطفاهلن كذلك، ثم حيــضون ثرياًنا عىل ظهورها أبــواب جيلس عليها أطفال 

حيملون يف أيدهيم كؤوًسا من حجر«.

وتذكر املشنا أنه يف أيام معبد القدس، كانت املياه تؤخذ من بركة سلوان. وأن الطقس 
كان معقًدا وكثري التفاصيل. لضامن التطهري الكامل، ومنع كل من ملس اجلثة أو شارك 
يف تفاصيل الدفن باالشرتاك يف حتضري طقس البقرة احلمراء، ما تم صنع أدوات احلدث 

من احلجارة والتي وفق التوراة الحتمل شوائب والتبطل احلدث. 

فقد ورد يف مشــنا مســيخت (طهاروت 3, 2 - 3(:وعندما يصلون إىل الربكة ينزلون 
ويملؤوهنــا ثم يصعدون ويســتقرون عىل األبواب، يقول ريب يوســى: »عادة ما كان 

الطفل يديل الكأس من مكانه بحبل ويمأله«.

»وعندما يصلون إىل جبل اهليكل ينزلون. وكان حتت جبل اهليكل وســاحات اهليكل 
فراغ خشبية ويوجد قرب يف األعامق، ولدى مدخل ساحة اهليكل جرة صخرية خمصصة 
لرماد ذبائح اخلطايا، وحيضون ذكر النعاج (كبًشا( ويربطون حبًل بني قرنيه ويربطون 
عًصا (بأحد طــريف احلبل( ويعقدون الطرف اآلخر للحبل، ثــم يلقون العصا داخل 
اجلرة ثم يــضب الكبش فريتد للخلف (وبذلك يلقى الرمــاد خارج اجلرة( فيأخذه 

أحد األطفال وخيلطه باملياه حتى يراه فوق سطحها«.

كام أقّر علامء املشــنا أنه جيوز اســتخدام رمــاد بقرة واحدة فقط، فجاء يف مســيخت 
(طهاروت 3, 5): »إذا مل جيدوا رماًدا من ســبع ذبائح خطيئة يستخدمونه من ست أو 

مخس أو من أربع أو من ثلث أو من اثنتني أو من واحدة«.

»وفًقا للتقاليد اليهودية، تم ذبح تســعة عجول محراء فقط يف الفرتة املمتدة من موســى إىل 

دمــار اهليكل الثاين. ورد ذلك يف (مســيخت طهاروت، باراه(، فقد ورد أن موســى أعد 

األول، وعزرا الثاين، وشــمعون الصديق ويوحنان الكاهــن األعظم، كلمها أعد اثنتني، 
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إلياهو عيني بن هاقوف، وحنمئيل املرصي وإسامعيل بن بيايب، كل منهم أعد واحدة«)1).

وكانوا يقيمون طريًقا من جبل اهليكل إىل جبل الزيتون)2)، يبنى بانحناء، خشــية وجود 
قــرب يف األعامق، ويمر من هــذا الطريق الكاهن الذي ســيحرق البقرة احلمراء وكل 

مساعديه إىل جبل الزيتون)3).

وكان حاخامات إرسائيل يســبقوهنم إىل جبل الزيتون عىل األقدام، وكان هناك مكان 
للغطس، فكانوا يغطســون الكاهن الــذي حيرق البقرة... ثم يضعــون أيدهيم عليه 
ويقولون له: أهيا الســيد الكاهن األعظم)4) لتغطس مرة واحــدة، فينزل ويغطس ثم 
يصعد وجيفف نفسه. وكانت هناك أخشاب معدة: أخشاب أرز، وصنوبر ورسو وقطع 
من أخشــاب شجرة التني امللساء، جيعلون هذه األخشاب عىل شكل برج ويفتحون به 

نوافذ عىل أن تكون وجهته جتاه الغرب.

ثم يربطون البقرة بحبــل من الليف ويضعوهنا عىل كومة األخشــاب، عىل أن تكون 
رأســها جتاه اجلنوب ووجهها جتاه الغرب، ويقف الكاهن جتاه الرشق، عىل أن يكون 
وجهه جتاه الغرب ثم يذبحها بيده اليمنى ويتلقى الدم باليد اليرسى... ثم يرش ســبع 
مرات جتاه قدس األقداس... وبعد انتهائه من الرش يمسح يده بجسد البقرة، ثم ينزل 
ويشعل النار بقطع اخلشــب الصغرية... وعندما تنشــق البقرة، يقف الكاهن خارج 

)1) مسيخت طهاروت (الفصل الثالث, الفقرة، 6(.

)2) جبل الزيتون، ويسمى أيًضا جبل بابل يف التوراة ويقع يف رشق القدس.

)3) املرجع السابق.

)4) الكاهن األعظم هو املقابل العريب للكلمة العربيــة كوهْن هاجدول وهو كبري موظفي اهليكل. وقد 
كانت وظيفة الكاهن األعظم يف األصل مقصورة عــىل أرسة صادوق من ذرية هارون. وهو الذي كان 
س، وكان هو أيًضا رئيس السنهدرين. ومع أن  يدخل قدس األقداس يف يوم الغفران ليتفوه باالسم املقدَّ
وظيفــة كبري الكهنة كانت دينية، فقد كانت هلا أبعادها الدنيوية، فالكاهن األعظم كان ُيَعدُّ من رجاالت 
اململكة العربانية وجزًءا من األرستقراطية احلاكمة. ولعل هذا هو السبب يف أن الرصاع كان ينشب دائاًم 
بينه وبني األنبياء الذين كانوا يمثلون القوى الشعبية يف كثري من األحوال. انظر: املسريي، عبد الوهاب: 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املجلد الرابع، ص: 123.
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حفرهتا ثم يأخذ خشــب األرز والزوفا والقرمز... ثــم يربطهم مجيًعا بأطراف القرمز 
ويلقيها داخل حريق البقرة وبعد حرقها تضب بالعصا ثم ينخلون رمادها باملناخل... 
ويقســم الرماد إىل ثلثة أقسام، قسم يوضع عند سور اهليكل، وقسم يوضع عند جبل 

الزيتون وقسم يوزع عىل مجيع خادمي اهليكل من الكهنة.

االستعداد لظهور البقرة الحمراء 
بدأ االســتعداد الكامل لظهور البقرة احلمراء، من خــلل تكريس بعض أبناء الكهنة 
مــن األرس اليهودية بعد والدهتم مبارشة وإعدادهم (العزلــة والطهارة( للتعامل مع 
البقرة بعد ظهورها. وهي مرحلة أوىل عىل طريق الطهارة من نجاســة املوتى، املؤدية 
إىل إعادة بناء اهليكل الثالث، املؤدي بدوره لظهور املســيح املنتظر اليهودي، حيث أن 
سكان إحدى املســتوطنات الدينية الواقعة رشقي القدس قاموا بتأسيس قرية أطفال 
كهنة لينشؤوا عىل الطهارة منذ ميلدهم، وذلك بعزهلم داخل القرية لكي يقوم هؤالء 
األطفال الكهنة مســتقبًل بإعــداد البقرة احلمراء للذبح واحلرق واســتخدام رمادها 
للتطهري من نجاسة املوتى… ولن يسمح لألطفال بمغادرة هذا املكان حتى سن الثالثة 

عرشة عىل األقل، أو ربام اكتشاف أو ظهور بقرة محراء جديدة)1). 

ويندرج البحث عن البقرة احلمراء، يف سلســلة األســاطري الدينيــة املتكررة املرتبطة 
بالديانــة اليهودية، فكلام حلت باليهود عرب تارخيهــم الطويل أزمة من األزمات - كام 
حدث أثناء الســبي البابيل وفرتات الشــتات واالضطهاد - إال واستنجدوا بمخلص 
خيلصهــم من ذلك. لكن احلقيقة هــي أن املتطرفني اليهود يوظفون أســطورة البقرة 
احلمراء واهليكل وغريمها من األســاطري الدينية التلمودية، إلثارة الشــعور واحلامس 
الديني خلدمة هدف أسمى وهو هتويد القدس الرشيف وهدم املسجد األقىص املبارك 
وإمتام عمليات االستيطان. ولتحقيق هذه األهداف تأسست مجاعات وأحزاب دينية، 

لتحقيق هذه األساطري التلمودية عىل أرض الواقع.

)1) حســن، حممد خليفة: البعــد الديني للرصاع العريب اإلرسائييل، مركز الدراســات الرشقية، جامعة 
القاهرة، ط2، 2005م، ص30ـ 31.



153

م«
قائ

ع ال
ض

لو
 »ا

ت
قا

رو
خ

ه و
وار

ج
ف و

ري
ش

ي ال
دس

لق
م ا

حلر
:  ا

ان
نو

بع
دد 

لع
ف ا

مل

153

قائمة المصادر والمراجع 
• أبو املجد (ليىل إبراهيم(: مدخل إىل دراسة التلمود، الدار الثقافية للنرش، القاهرة، 2010م.

• أمحد ســامل وآخرون، جامعة الدول العربية يف ستني عاًما، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 
معهد البحوث والدراسات العربية، 2007.

• الطنطاوي (أمنية حممود(، حيازة األرض يف اليهودية بني املصادر الفقهية وقوانني التهويد احلديثة، 
رسالة ماجستري، جامعة عني شمس، 2020.

• عبد اجلواد، إيامن كامل حممد، فتاوى التحريض عىل القتل واإليذاء يف كتاب رشيعة امللك، رسالة 
ماجستري، جامعة عني شمس، 2019.

• فلح، خالد عيل: فلسطني واالنتداب الربيطاين 1939 - 1948، بريوت 1970.

• مايكل آدامز: معاملة إرسائيل للعرب يف األرض املحتلة. جملة مركز الدراسات الفلسطينية، العدد 
رقم 21، آذار– 1977، بغداد.

• حســن، حممد خليفة: البعد الديني للرصاع العريب اإلرسائييل، مركز الدراسات الرشقية، جامعة 
القاهرة، ط2، 2005م، ص30 - 31.

• املسريي، عبد الوهاب: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املجلد اخلامس

• املسريي، عبد الوهاب: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، املجلد السابع.

• نرسين حممود محزة: عمليات االستيطان اإلرسائييل، جملة مركز الدراسات الفلسطينية، العدد 16, 
بغداد, 1976.

قائمة المراجع باللغة اإلنكليزية 
• Perl, William R. )1979). The Four - front War: From the Holocaust to the 
Promised Land. New York: Crown Publishing Group,250..
• Johnson, Paul (May 1998). »The Miracle«. Commentary,p. 105: 21–28.

مقاالت عىل اإلنرتنت
• http://benyehuda.org/herzl/herzl_003.html

• القرى املندثرة يف فلسطني 1948، املوسوعة الفلسطينية
•  https://www.palestinapedia.net/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%89 
-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84



154154

%d9%85%d9%86%d8%af%d8%ab%d8%b1%d8%a9 - %d9%82%d8%a8%d9%84 - 
%d8%b9%d8%a7%d9%85 - 1948/

• ملكية األرايض يف فلسطني وخطة تقسيم القرى الفلسطينية املهجرة واملدمرة، 1948 - 1949.
http://www.passia.org/maps/view/95 

• تاريخ االستيطان اليهودي يف فلسطني 
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4069

• ملكية األرايض يف فلسطني وخطة تقسيم القرى الفلسطينية املهجرة واملدمرة، 1948 - 1949.
http://www.passia.org/maps/view/95 

• ملف القدس جملة الدراسات الفلسطينية املجلد14، العدد 55, 2003، ص2.
• املستعمرات اليهودية القائمة عىل اآلثار الفلسطينية، وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4129

• https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8609

• أبرز االعتداءات اإلرسائيلية عىل املقدسات املسيحية الفلسطينية منذ عام 1967
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=iZg3yna10349362122aiZg3yn



155

م«
قائ

ع ال
ض

لو
 »ا

ت
قا

رو
خ

ه و
وار

ج
ف و

ري
ش

ي ال
دس

لق
م ا

حلر
:  ا

ان
نو

بع
دد 

لع
ف ا

مل

155

الملخص:

عىل الرغم من أّن األبحاث األثرية والتي انعكســت عىل املعطيات التارخّيية ملدة تطول 

عن مائة ومخســني عاًما، ال زالت موقع خالف حــول تارخيية مدينة القدس من حيث 

املضمون الزماين، املكاين والســكاين بني أوســاط اآلثاريني واملؤرخني، وبقي اخلالف 

واحلديث الشــاغل بني تلك األوســاط املعنية بذلك األمر، حتى الوقت احلارض. إّن 

ســيطرة علم اآلثار والتاريخ التورايت عىل األبحاث اآلثارية والتارخيية هي التي ترجح 

كفة األبحاث حول مدينــة القدس، والتي تضعها يف دائرة التفســريات والتحليالت 

ضمن الرواية التوراتية. فام هو املضمون التارخيي واآلثاري للقدس يف العصور القديمة 

والتي تطورت كمدينة ذات أســس سياسية واقتصادية ودينية منذ بدايات األلف الثاين 

قبل امليالد واستمرت ملئات السنني.

التاريخ احلضاري ملدينة القدس
يف العصور القدمية:

ما بني أورسليموم، »يبوس« و»مدينة داود«

د. هاين نور �لدين

 جامعة �لقد�س/ �ملعهد �لعايل لالآثار/ وحدة در��سات �آثار �لقد�س
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مقدمة:

إن التأرجح املعريف يف التعامل مع املعلومة أو اخلرب أو احلدث، خلل التوثيق والتحليل 
التارخيي، يعتمد عىل املصدر وتكوينــه املتداخل واملرتابط للمعلومة املطروحة ومدى 
قوهتا وثباهتا يف تكوين حيثياهتا وسياقها يف مجيع أشكاهلا الرتكيبية. إن املعلومة التارخيية 
ليســت فقط يف طرحها بسياقاهتا احلدثية واملبنية عىل رسد معني، ولكن جيب أن حتتوي 
عىل جذور وأساسيات املصدر نفسه: متى وأين وكيف؟ وهل حتتوي فعًل عىل السياق 
الزمني املعّرف لذلك احلدث؟ وإذا كان الرسد معــارًصا له أو كان متناقًل بني أجيال 
عديدة عرب الرواية الشــفوية، وكيف تم تدوين معطيات الــرسد خلل فرتات زمنية 

الحقة ومتعددة)1)؟.

إن تلك املقدمــة تنقلنا فعًل ملوضوع أســايّس وحيوّي يف التقييــم التارخيي ملوضوع 
كان دائــاًم جمال حتاور ونقاش من جهة، وبني صــدام ومواجهة من جهة أخرى حول 
أورســليموم)2)، وذلك من خلل الطرح التورايت، والذي يتمثل يف مدى تارخييته من 
حيــث فحوى املعلومة، بأبعادهــا احلدثية واملكونة للخرب، بجوهــره املكاين، الزماين 
واإلنســاين وتقاطعه الواضح مع الوثائق املعارصة للحدث، وهل كتبت فعًل بطريقة 
توثيقية هلا قواعدها املتعارف عليها وحيتوي مكوهنا املعريف عىل فحوى املعلومة بأبعادها 
احلدثية واملكونة للخرب نفسه بعنارصه املكاين، الزماين واإلنساين، وتقاطعها الصحيح 

يف البعد التارخيي هلذا احلدث مع الوثائق املعارصة للخرب. 

من هذا املنطلق، نســتطيع أن نلحــظ بجلء كامل مدى األزمة التــي متر منذ عقود 
من الزمن عــىل علامء التاريخ واآلثار التوراتية يف حل اإلشــكاليات الزمنية واملكانية 

)1) انظر كوثراين: 2002: 17 - 27

)2) انظر:
Kitchen 2007: 28 - 36..Kooij 2007: 23 - 25
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والشــخصيات املكونة لألحداث عامة، والتناقضات يف الرواية التوراتية وإشــكالية 

صياغاهتا الوقائعية)1).

إن موضوع التاريخ احلضاري ألورشــليموم أو أورســليموم)2) يف العصور القديمة، 

وخاصة يف العرص املدين القديم (العرص الربونزي الوســيط: 2000 - 1550، العرص 

الربونــزي املتأخــر: 1550 - 1200 والعــرص احلديــدي األول)3)، باإلضافة للعرص 

احلديدي الثــاين 1200 - 586 ق.م. والذي يغطي النصــف األول من األلف األول 

ق.م.()4)، يعترب من اإلشكاليات العالقة يف موضوع التعريف التارخيي وعلقته باإلطار 

ا؛ بل نادرة يف  الرسدي املعلومايت (مصادر معارصة للحدث(، والتــي تعترب قليلة جدًّ

معظمها، والتي وجدت خلل فرتات متقطعة خلل العصور الربونزية واحلديدية)5).

إن الرسد املعلومايت حلوادث متداخلة زمنيًّــا خلل فرتات طويلة، التي ال تعتمد عىل 

أي مصــادر معلوماتية هلا القيمة الزمنية، املكانيــة واحلدثية، ال يمكن االعتامد عليها، 

ألهنا تفتقد ملوضوعية الرسد التارخيي هلذا احلدث. إن هذا الشــكل األخري من الرسد 

التارخيــي يتمثل يف الروايات التوراتية والتي تغطي أزمنة متعددة، شــخصيات كثرية 

)1) انظر كيث وايلم 1999: 127 - 197

)2) انظرKooij 2007: 23 - 25 . يعالج الكاتب معظم املصادر الكتابية والتي ظهرت فيها تسمية مدينة 
القدس خلل العصور الربونزية واحلديدية، وحياول أن يتعامل مع هذه املسميات من ناحية لغوية ومن 

مصادرها األساسية.

K.Prag: 2007: 56 - 59 3) انظر(

)4) انظــرSteiner 2007: 70 - 72 . انظر كذلك L G. Herr 2007: 75 - 78، يقســم العرص احلديدي 
إىل ثلث فرتات رئيسية: العرص احلديدي األول (القرن الثاين عرش والقرن احلادي عرش ق.م.(، العرص 

احلديدي الثاين أ ( القرن العارش ق.م. ( والعرص احلديدي الثاين ب (القرن التاسع والثامن ق.م.(.

)5) املصــادر املرصية مثل نصــوص اللعنات ونصوص تل العامرنة. باإلضافة إىل النصوص اآلشــورية. انظر: 
Mendenhall 2007: 38 - 39 أنظر نفس املصدر : 31 - 34. انظر .Kitchen 2007:29 - 31 .4 هامش رقم

 .41Rölling - 40 :2007. انظر ّكذلك: فرانكن 1999: 17 - 52
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وأماكن خمتلفة، دون مرجعية أساســية لتلك املعلومات التي كتبت بعد احلدث وعىل 
فرتات طويلة امتدت منذ القرن الرابع ق.م. واستمرت خلل الفرتات اللحقة)1).

إن التاريخ احلضاري ألورسليموم، يف مكوناته ومصادره املادية احلضارية: املعطيات 
الكتابية، املعطيات املعامرية واملواد احلضارية املتعددة األخرى، تعترب املعيار األســايس 
يف التعرف عىل الواقع املدين ألورسليموم، والذي يشمل معلوماتنا عن بقايا املدينة يف 
بنيتها املعامرية، التي تعكس مدى التخطيط احلضي هلذه املدينة ومكوناهتا االجتامعية 
املتعددة والتي تتناول البنية االقتصادية، السياسية والدينية، باإلضافة إىل البعد البرشي 

والسكاين والذي لعبته املدينة يف تلك الفرتات.

إن التتبع للبقايا املادية احلضارية املختلفة، والتي جاءت من خلل النشــاطات األثرية 
املتعددة، والتي مل تبدأ بطريقة علمية حمددة ولكن متيزت بأســلوهبا الكشــفي املتهور 
والرسيع منذ نشــاطات الكابتن شارلورن يف ســتينيات القرن التاسع عرش)2)، مروًرا 
بالنشــاطات الكثيفة واملتعــددة األخرى يف هنايات القرن التاســع عرش وبداية القرن 
العرشيــن، حيث أخذ التطور النســبي يف العمل األثري يف النشــوء والتطور وبدأت 
الرتاكامت املعرفية يف علم اآلثار يف التشــكيل والتطور خــلل الربع الثاين من القرن 

العرشين وحتى الوقت احلارض)3) (شكل 1.أ(.

كيف نســتطيع االقرتاب ملفهوم منهجي وموضوعي لدراسة مدينة أورسليموم خلل 
العصور الربونزية واحلديدية ونشــكل يف الوقت نفسه إطاًرا تارخييًّا واضًحا ومفهوًما 
حول الواقع احلضاري لتلك املدينة، من خلل املعلومات التي تم تزويدنا هبا من قبل 

)1) الرواية التارخيية للمعطيات التوراتية ال زالت موقع خلف طويل ومعقد. انظر: تومســون 2003: 
23 - 42. انظر كذلك: وايتلم 2003: 351 - 372

Warren 1876; 1884 2) انظر(

Reich 2011:17 - 296 3) انظر تاريخ احلفريات يف جبل الضهور (تل سلوان( خلل أكثر من 150 عاًما(
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احلفريات األثرية عىل امتداد أكثر من مئة ومخسني عاًما، حول مدينة أورسليموم، وهي 

بالفعل قليلة بل شــحيحة نسبيًّا، مقارنة مع مدن أخرى يف فلسطني مثل موقع جمدو أو 

تل املتسلم، موقع تل السلطان، بيسان، شكيم أو تل بلطة، حزورة وغريها من مواقع 

املدن املنترشة يف أرجاء فلسطني.

أورسليموم بين الواقع التاريخي والمعطيات الحضارية 

خالل العصر البرونزي الوسيط )2000 - 1550(

أعادت معظم املدن الفلســطينية تنظيمهــا وقوهتا وهيبتها خــلل العرص الربونزي 

الوســيط، وخاصة املدن التي كانت مزدهرة خــلل العرص الربونزي القديم (العرص 

الربونزي القديــم األول، العرص الربونزي القديم الثاين والعــرص الربونزي القديم 

الثالث( والذي امتد حوايل أكثر من تسعامئة سنة (3200 - 2250 ق.م.( والذي تراجع 

خلل العرص الربونزي القديم، املرحلة الرابعة خلل مائتني أو ثلثامئة سنة باملستوى 

احلضاري املدين، ألســباب متعددة، منهــا برشية ومنها بيئية، وال زالت النقاشــات 

والدراسات حتاول فهم هذه املرحلة وماهية مفهوم الرتاجع املدين الذي اتصف به هذا 

العرص)1). 

286Richard: 2003: - 302 :1) . انظر(
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لقد عكس العرص الربونزي الوسيط، خاصة يف مرحلته الثانية والثالثة (2000 - 1550 ق.م( 
التطور املدين بأشكاله املتعددة، والذي عكس عىل مكونات املدينة الكنعانية ومركباهتا البنائية 
واملعامرية من جهة، وتباين وتعدد وتطور املواد احلضارية األخرى، مثل الصناعات الفخارية 
وتقنياهتــا املتطورة، وخاصة تصنيعهــا عىل العجل الرسيع باإلضافــة إىل التطور يف التصنيع 

املعدين وغريه من الصناعات األخرى)1).

لقد اكتسبت مدينة أورســليموم يف تلك الفرتات من العرص الربونزي الوسيط، البنية 
التحصينية الدفاعية كباقي املدن الكنعانية األخرى، حيث تم بناء املدينة والتي تطورت 
يف مســاحتها ومركباهتا احلضاريــة املتعددة عن البلدة أو القريــة يف العرص الربونزي 
القديم، حيث من املمكن أن مدينة أورسليموم خلل العرص الربونزي الوسيط حوايل 
1880 - 1550 ق.م. تواجدت عىل مســاحة املوقع والذي يســمى بجبل الظهور (تل 

سلوان(، بمســاحة تقارب 50 دوناًم، والذي يقع إىل اجلنوب من السور اجلنويب ملنطقة 
احلرم الرشيف (شكل. 1.أ()2).

من خلل املكتشفات األثرية املتعددة واملختلفة والتي تعود إىل هذا العرص، تم اإلمجاع 
من قبل اآلثاريني عىل أن مدينة أورسليموم كانت مدينة حمصنة وقوية، حتتوي عىل نظام 
دفاعي يشــبه األنظمة الدفاعية األخرى يف املدن الكنعانيــة يف ذلك العرص كمجدو، 

حاصورة، تل اجلزر وغريها (شكل. 1.أ()3).

)1) ال زال اجلــدال واضًحا بــني املؤرخني وعلامء اآلثار حول تلك املرحلة، وهــل فعًل تم تراجع كيل 
للمدنية فيه، وما هي األســباب، وكيف تم االنتقال والعودة إىل املرحلة املدنية والتي أطلق عليها العرص 
الربونزي الوســيط، الذي مّر خلل مراحل ثــلث: العرص الربونزي الوســيط املرحلة 1 واملرحلة 2 
 Ilan 2003: :انظر ،Maier 2011: 179 - 182: انظــر .Dever 1983:149 - 177 واملرحلــة 3، انظــر

331 - 342

(2( Kenyon, 1974: 77 - 81, K. Prag, 2007: 54 - 56; Y. Shiloh 1993: 701 - 702 

)3) لقد أخذت مراحل طويلــة من العمل األثري حتى توافق اآلثاريني عــىل طبيعة القدس وتركيبتها 
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بالرغم من قلة املكتشفات املادية احلضارية، التي تم العثور عليها يف موقع تل سلوان، 
خلل هــذه الفرتة الطويلة من العمــل اآلثاري، لكنها تدلل عىل إشــارات مهمة يف 
االزدهار املدين خلل العرص الربونزي الوســيط. إن مدينة أورســليموم استمرت يف 
حكمها واستقلليتها خلل الفرتات املتعددة من العرص الربونزي الوسيط منذ القرن 
التاسع عرش وحتى منتصف القرن السادس عرش قبل امليلد، حيث مما ال شك فيه أهنا 
عارصت االزدهــار احلضاري يف منطقة اهللل اخلصيــب يف ذلك العرص، وال بد أن 
أورسليموم قد شاركت يف اتاذ القرارات السياسية والعسكرية من خلل التحالفات 
املختلفة يف تلك املنطقة، وشــاركت أيًضا يف النزاعات التي كانت تدور يف فلك مدن 
الدولة املتعددة يف فلسطني ويف اخلارج مع مناطق بلد الشام وبلد الرافدين، وكذلك 
مع مرص، وهذا واضح مــن خلل ذكر مدينة القدس كـ»أورشــليموم« يف نصوص 
اللعنات خــلل النصف الثاين من القرن التاســع عرش خلل حكــم األرسة الثانية 

عرشة)1). 

عــىل الرغم من نقص الدالئل للمعطيات البنائية واملعامرية ملدينة أورســليموم خلل 
العرص الربونزي الوســيط، فهذا ال يمنع من رســم صورة ولو جزئية هلذه املدينة من 
خلل البقايــا املادية القليلة املتعددة، التي تم العثــور عليها خلل احلفريات املتعددة 
يف تل ســلوان، والتي تدلل عىل أهنا كانت تلعب دوًرا مهامًّ باملقارنة مع املدن الكنعانية 
األخرى يف فلســطني خلل النصــف األول من األلف الثــاين ق.م. وخلل العرص 
الربونزي الوســيط (2000 - 1550 ق.م.( يف منطقة التل واملنطقة املجاورة هلا (شكل 

1.أ(.

لقد أثبتت االكتشافات األثرية خلل السنوات السابقة، والتي دلت عىل معطيات دفاعية 

.R. Reich 2011: 284 - 287 :احلضية خلل العرص الربونزي الوسيط، انظر

K.A. Kitchen, 2007: 29 - 31:1) انظر(
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ملدينة أورســليموم خلل العرص الربونزي الوســيط، واملكونة من أســوار ونظام مائي 

حمفور يف الصخر، مصممة لتخزين املياه وحممية بدفاعات حتصينية، حيث كشف عنها يف 

 E1 وكذلك يف منطقة »G« املنطقة الوسطى من تل سلوان ويف منطقة حفريات يغال شيلو

الواقعة جنوب منطقة G1، ومنطقة حفريات كنيون »A«، ويف الطرف الســفيل للمنحدر 

الرشقــي للتل وبالقرب من نبع املياه. باإلضافة لذلك، فقــد تم التعرف عىل هذا النظام 

الدفاعي وبشكل واضح خلل حفريات روين رايخ وشكرون (شكل 1.أ()1). 

إن العنارص املادية املكتشــفة يف منطقة التل متثل، ولــو جزئيًّا، النظام الدفاعي يف ذلك 

العرص، واملكون من ســور املدينة، والذي يمتد عىل اجلانب الرشقي ملنحدر تل سلوان 

من الشامل إىل اجلنوب، وتم الكشف خلل حفريات كنيون يف ستينيات القرن املايض، 

عىل املنحدر الرشقي للتل عىل بعض من أجزاء ســور املدينة يعود إىل العرص الربونزي 

الوسيط، ويبلغ عرض هذا السور يف بعض األماكن حوايل مرتين، ويف بعض األماكن 

ثلثة أمتار)2)، وقد عثرت كينيون كذلك يف منطقة املنحدر الرشقي ويف اجلهة الشــاملية 

»منطقة A« عىل جزء من بناء مكون من حجارة غري متناســقة، اعتقدت أنه يمثل جزًءا 

من برج ُشــّيد حلامية اجلهة الشــاملية، التي تعترب كمدخل إىل النبع »بوابة النبع«)3). إن 

هذا الســور والذي يعود للعرص الربونزي الوســيط (2000 - 1550 ق.م. تقريًبا( قد 

تم اكتشــاف أجزاء منه وعــىل امتداد 20م يف »منطقة E« من حفريات يغال شــيلو يف 

ثامنينيات القرن املايض)4) (شكل1. أ(.

(1( Reich 2000: 327 - 339

)2) حسب تقديرات كينيون 2م وحسب تقديرات شيلو يصل عرض السور وعىل امتداد 20م حوايل 3م، 
K. Prag, 2007:57 انظر

.Steiner 2001 :انظر كذلك .Kenyon 1966: 76 K. Prag 2007: 57 (3(

 Cahill&Tarler 2000:31 - 45:انظر كذلك .Shilo 1984: 12 (4(
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خلل تسعينيات القرن السابق، قامت سلطة دائرة اآلثار اإلرسائيلية بإجراء عمليات 
تنقيب حتت إرشاف رايخ وشــوكرون يف أســفل املنحدر الرشقي لتل سلوان، وذلك 
من أجل االحتفال باأللفية الثالثة لتأســيس ما يسمى بمدينة داود خلل القرن العارش 
ق.م. والذي كان هيدف يف البداية، الكشف عن القدس اليهودية يف عرص داود)1). لقد 
تم العثور خلل تلك التنقيبات يف هذه املنطقة (املنحدر الرشقي لتل ســلوان والواقع 
رشقــي منطقة »A« من حفريات كينيون(، عىل أهــم العنارص املكونة للنظام الدفاعي 
ملدينة العرص الربونزي الوسيط ملدينة أورسليموم)2) (شكل 1.أ( والتي متثل بقايا للنظام 
الدفاعي املائي واملكون من خزانات وبــرك مائية، باإلضافة لربك حمفورة يف الصخر، 
ونظام دفاعي آخر يتمثل بأبراج دفاعية متصلة بجدار بنائي ضخم يقوم بحامية املصدر 
املائي الوحيد للمدينة خلل احلصار العسكري)3)، واملكون من جدران ضخمة تكون 
برجــني دفاعيني، مرتبطة مع أنظمة مائية تتكون من قنوات، أنفاق وخزان مائي حمفور 
يف الصخــر الحتواء وتزين املياه من عني أم الدرج، والــذي يتكامل مع النفق املائي 
العمودي واملكتشف عىل يد الكابتن وارن يف العام 1867 عىل أطراف املنحدر الرشقي 
للتل والذي يصل إىل مياه عني أم الدرج الواقع أســفل التل عىل مستوى جريان وادي 

قدرون (شكل 1.أ(.

إن ما تم ربطه يف الســابق مع النفق العمود ي»نفــق وارن« بالرواية التوراتية مع قصة 
النفق، الذي ذكر يف العهد القديم (ســفر صموئيل الثاين 5:8 وســفر العدد 11:6))4)، 
والذي نسب إىل امللك داود، اقتحام مدينة أورسليموم والقيام بالسيطرة عليها والذي 

(1( Reich 2011: 1 - 4

)2) نفس املصدر: 104

)3) نفس املصدر:261 - 251  

)4) انظر : العهد القديم
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كان بالعادة يؤرخ من قبل علامء اآلثار للقرن العارش ق.م.)1).

مــن اجليل والواضح أن تلك االكتشــافات األثرية خلل العقــود الطويلة، أثبتت أن 

مدينة أورسليموم كانت حمصنة خلل النصف األول من األلف الثاين قبل امليلد، وأن 

ما جاء يف الرواية التوراتية، واألبحاث األثرية والتارخيية االسترشاقية والتي استمرت 

ملــدة طويلة من الزمن، قد تــم التوصل يف هناية املطاف إىل نتائــج خمّيبة آلمال معظم 

اآلثاريني اإلرسائيليني، ومع إثبات معاكس لتقديرهم حول مدينة أورسليموم خلل 

القرن العارش قبل امليلد.

لقد بنّي فنكلشــتاين تشــكيكه املبالغ فيه عــىل أن مدينة أورســليموم خلل العرص 

الربونزي الوســيط، مل تكن تتمثل بأمهية كبرية يف منطقة تل سلوان، لعدم وجود دليل 

مادي للمدينة خلل العرص الربونزي الوســيط، عىل الرغم من املعطيات التحصينية 

معقدة التصميم واإلنشــاء، عىل اجلزء السفيل للمنحدر الرشقي للتل والتي تم التأكيد 

عليه من خلل طرحه (فنكلشــتاين( هلذه العنــارص الدفاعية، والتي ذكرت يف تقارير 

حفريــات اآلثاريني الذين عملوا يف منطقة تل ســلوان)2). بالرغم من تلك اإلثباتات 

املذكورة أعله، والتي تؤكد أن املدينة كان هلا أمهية خلل العرص الربونزي الوســيط، 

فإن هذا مل يمنع فنكلشــتاين من وضع مربرات تعترب ثانوية بالنسبة للعنارص الدفاعية، 

التي تم اكتشــافها يف الســابق، وليربر عدم وجود نظام دفاعي جهة الغرب (الطرف 

الرشقي لـ»وادي حلوة«()3).

 ملاذا مل يقرتح فنكلشتاين أن األســوار والتحصينات من املحتمل أن تكون قد أنشئت 

21Shiloh 1984: - 22 1) انظر(

(2( 10 - 112011 :Finkelstein:

)3) نفس املصدر: 11
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أيًضا يف منطقة حماذية للســور الغريب للقدس العثامنية، كام اقرتح إمكانية وجود ســور 
دفاعــي يعود زمنيًّا للعرص احلديدي الثاين املرحلة ب« (القرن الثامن ق.م.( يف املنطقة 
نفســها، ويشري إىل أنه يف احلدود الرشقية ألســوار املدينة خلل القرن الثامن والسابع 
وجد جزء منه يف الطبقة والتي بنيت أعىل السور الدفاعي، الذي يؤرخ للعرص الربونزي 

الوسيط (2000 - 1550 ق.م.( (شكل 1.ب()1).

إن التناقــض للبعد التحلييل يف نظرية فنكلشــتاين يف حتديد مدينة العرص الربونزي 
املتوســط للقدس، واالعتامد عىل أن نواة ومكون املدينة األساسية - حسب رأيه - 
تقع يف منطقة احلرم الرشيف، أوقعه يف حرية حول تفســري وجود النظام التحصيني 
يف الرشق من منحدر تل ســلوان. هلذا السبب، وقع فنكلشتاين يف ارتباك حول فهم 
ماهية مدينة أورسليموم خلل العرص الربونزي الوسيط، حيث قام بالنهاية وبطريقة 
ضعيفة بطرح فرضية حول وجود نظام دفاعي، مكون من حتصينات وأســوار عىل 
املنحــدر الرشقي للمدينة؛ منفصل عن النظام الدفاعي واألســوار التي حتيط مركز 
املدينة، والتي تقع حســب تميناته يف منطقة احلــرم الرشيف)2). ووقع بارتباك آخر 
حني قّسم مدينة أورســليموم، خلل العرص الربونزي الوسيط إىل قسمني: القسم 
الشــاميل (احلرم الرشيف( الذي يكّون نــواة املدينة الرئيســية والتي ال حتتوي عىل 
إثباتات حتى اآلن ملعطيات مادية وزمنية - حســب رأيه - )3)، والقسم اجلنويب من 
املدينة هو القســم الذي يمثل اجلزء املحاط بأسوار وعنارص النظام الدفاعي والذي 

حيمي نبع املياه.

لقد اعرتف فنكلشــتاين بأن املرّكبني الشــاميل واجلنويب للمدينــة يف العرص الربونزي 

)1) نفس املصدر: 10 - 11

)2) نفس املصدر: 10 - 11

)3) نفس املصدر: 10 - 11
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الوســيط اللذين اقرتحهام يتناقضان - حسب رأيه - حول مساحة مدينة أورسليموم 
مع أي مدينة أخرى يف فلسطني يف هذا العرص، والذي مل يتم الكشف عنها حتى اآلن)1).

من الواضح واجليل أن العرص الربونزي ملدينة أورســليموم ال زال جمال نقاش واسع 
ومفتوح أمــام علامء اآلثار، ألن احلدود الشــاملية واحلدود الغربيــة بحاجة للتعرف 
عليها أكثر، علاًم أن عنارص أساسية لنظام الدفاعي تم حتديده يف اجلزء الرشقي ملنحدر 
التل وحماولة إعادة تصور أســوار املدينة وامتدادها أســفل املنحدر الرشقي وتواصله 
مع التحصينــات الضخمة املكونة من برج دفاعي حيمي خــزان أو بركة مياه ضخمة 
للمنحدر الرشقي يف أســفل املدينة، ثم يمتد السور شاماًل، حيث تلتقي بعنرص دفاعي 

من املحتمل أن تكون بوابة يف هذا الطرف للمدينة)2) (شكل 1.أ(.

الشــك فيه أن نصوص اللعنات املرصيــة، والتي ذكرت مدينة أورســليموم خلل 
الفرتات الوســطى واألخرية من األرسة الثانية عرشة (حوايل النصف الثاين من القرن 
التاسع عرش()3)، مل تضع أورســليموم يف الئحة املدن حمض صدفة، ولكن مما ال شك 
فيه، أن املدينة كان هلا أمهية سياسية وعسكرية مماثلة للمدن الكنعانية يف املنطقة، القريبة 
مــن مرص، والتي كانت تعتربها متمردة عىل ســلطتها، ويمكن أن نســتنتج أن مدينة 
ا وسياسيًّا  أورســليموم كانت مدينة حمصنة، وال شــك يف أهنا كانت متثل مركًزا إداريًّ
تتمتع بسلطات سياســية مثيل املدن األخرى خلل العرص الربونزي الوسيط، والتي 
من املمكن أهنا كانت تنعم برخاء اقتصادي واســتقلل ســيايس بني املدن األخرى يف 

منطقة بلد الشام.

)1) نفس املصدر: 11

)Reich 2011: 251 - 261 (2  لقد أشــار رايخ إىل جزء من جدار ضخم ممكن أن يكون استمراًرا نحو 
Reich 2011: 251 الشامل للنظام الدفاعي الذي تم الكشف عنه من احلفريات التي قام هبا

(3( ،Kitchen 2007: 29
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أورسليموم بين الواقع التاريخي والمعطيات الحضارية 

خالل العصر البرونزي المتأخر: 

بعد الســيطرة املرصية املبارشة منــذ النصف الثاين لأللف الثــاين قبل امليلد، تغريت 
املحاور والقوى السياسية يف منطقة الرشق القديم وخاصة يف بلد الشام الواقعة غرب 
هنر الفــرات، باإلضافة إىل مناطق أخرى خضعت مبــارشة إىل حكم اململكة املرصية 

احلديثة (األرسة الثامنة والتاسعة عرشة()1).

 إن البعد احلضاري للعرص الربونــزي احلديث (1550 - 1200 ق.م.( مل يتغري يف كلٍّ 
من أبعاده اإلنسانية، املادية والثقافية، بل استمر كام عليه منذ العرص السابق، متثل ببعد 
ســيايس انعكس عىل السيطرة املرصية املبارشة وألول مرة يف منطقة بلد الشام، حيث 
جعل هذه الدول يف املنطقة تضــع للنفوذ املرصي، وبدوره انعكس ذلك عىل املكون 
اإلداري والسيايس لدول املدن يف فلسطني، والتي أصبحت تدار بطريقة مبارشة وغري 

مبارشة من السلطة املرصية املركزية)2). 

من امللحظ أن تراجع القوة والنفوذ الســيايس للمدن الكنعانية يف فلســطني مقارنة 
بالعرص الســابق (العرص الربونزي املتوسط(، أّثر عىل اســتخدام العنارص الدفاعية، 
مثل األســوار التي تم إلغاؤها ومل يتبقَّ منها سوى البوابات، التي متثل فقط واجهات 
ترشيفية ومراســمية لتلك املدن. عمل املرصيون كذلك عىل بناء حصون عسكرية هلم 
عىل الطريق التجاري الرابط ما بني شــامل سيناء من جهة، وخط الساحل الفلسطيني 
واملتوجه إىل الشــامل والشامل الرشقي باجتاه ســوريا. وال ننسى كذلك تواجد بعض 

)1) انظــر كفايف Mazar 1990: 232 - 238. Gonen 1992: 211 - 216 .331 - 319 :2011. للتعرف 
أكثر عىل معطيات العرص الربونزي األخري يف فلسطني انظر:

 G.W. Ahls tröm,1993,pp.1217 - 1282

(2( Leonard 2003: 349 - 356
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القواعد العســكرية املرصية داخل املدن الكنعانية يف فلســطني، كمدينة بيســان، تل 

الفارعة، تل احلسة، ومراكز إدارية رسمية كدير البلح ومواقع أخرى يف فلسطني)1). 

لقد تم ذكر مدينة أورسليموم خلل العرص الربونزي املتأخر، يف ستة نصوص ُوجدت 

يف تل العامرنة، والتي تعود إىل فرتة حكم أمنحوفيس الثالث قبل النصف الثاين للقرن 

الرابع عــرش ق.م. مكتوبة عىل ألواح طينية باخلط املســامري وباللغة األكادية، والتي 

بعثت من قبل عبدي حيبا ملك أورســليموم، يطلب من حاكم مرص أن يقدم له عون 

املساعدة يف محايته من قبل القوة املعادية له)2).

إن مدينة أورسليموم، كام جاءت تسميتها يف نصوص تل العامرنة، مل ترج عن السياق 

احلضاري يف جممل مكوناهتا السياسية واالقتصادية عن باقي املدن الكنعانية يف منطقة 

بلد الشام خلل العرص الربونزي احلديث. إن الدالئل املادية احلضارية املبارشة والتي 

تشري إىل املدينة يف نسيجها املعامري ال زالت موضع خلف بني معظم اآلثاريني، والتي 

تعزى إىل قلة، بل شــح املعطيات األثرية يف تل سلوان خلل تلك احلقبة، أو أهنا فعًل 

تعود ألســباب متعددة أخرى)3). إن نقطة اجلدل الوحيدة بــني خمتلف اآلثاريني منذ 

عقود طويلة، حتوم حــول البقايا األثرية، والتي تتمثل يف عــدة مدرجات حجرية تم 

اكتشــاف جزء منها يف املنحدر اجلنويب الرشقي للتــل ويف منطقةA« من حفرية كاثلني 

كانيون خلل ستينيات القرن املايض)4) (شكل 1 أ، ج(. 

 إن اخللف األسايس حول طبيعة هذا املدرج احلجري واستخدامه ال زال قائاًم ومستمًرا 

Gonen1992: 220 - 2211) انظر(

Na›aman 2010: 31 - 48 انظر كذلك .Steiner 2007: 70 - 71 (2(

Y. Shiloh 1993: 701 - 704; Reich and Shukron 2010:17 - 30 3) انظر(

Steiner : 10 - 23 2002 :انظر كذلك ،Kenyon 1974: 81 - 87 : (4(
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حتــى الوقت احلارض، باإلضافة إىل اجلدل حول زمنــه)1)، فيام إذا كانت هذه اجلدران 

متثل األساســات املعامرية للقلعة، والتي يعتقد أهنا كانت جزًءا من مدينة أورسليموم 

خلل القرنني الرابــع والثالث عرش قبل امليلد، والتي أيًضا تم الكشــف عىل أجزاء 

منها من قبل ماكليســرت ودنكن اللذين أّرخاها بدورمها مــن 2000 - 1600 ق.م)2). 

لقد ارتأت براج تزمني املدرجات احلجرية إىل العرص الربونزي)3)، معتمدة عىل دراسة 

القطع الفخارية، التي عثر عليها داخل اجلــدران، والتي تتميز باللون األبيض امللمع 

والذي كان يتم اســترياده من قربص خلل القرن الرابع عــرش وبدايات القرن الثاين 

عرش قبل امليلد)4). إن تلك املدرجات احلجرية تعكس يف املجمل طبيعة اســتخداماهتا 

االســتنادية للمحافظة واحلامية من االهنيارات والتي تتعــرض هلا املنطقة الرشقية من 

التل، مهام كان استخدام احليز (مسطح زراعي أو سكني()5). 

من املســتبعد أن مدينة أورســليموم خلل العرص الربونــزي احلديث، قد تغريت يف 

ا،  مكوناهتــا املعامرية والبنائية، حيث إن معاملها احلضارية قد اختفت بنســبة كبرية جدًّ

والتي ارتكز عليها علامء اآلثار التوراتيــني واملقربني منهم، والتأكيد بطريقة غري ثابتة 

)1) انظر :
 Reich and Shukron 2010:17 - 30

)2) انظــر Prag2007 : 60 - 61. والتــي تتعارض بالرأي مع مارغريت شــتاينر يف املدرج احلجري للقرن 
العــارش ق.م.. انظــر Steiner 1994: 13 - 20. انظر كذلــك: Steiner 2007:72 - 73 للتعرف أكثر عن 

 Macalis ter and Duncan 1926:44 - 49:بدايات الكشف عن معطيات هذا املدرج احلجري أكثر انظر

)3) انظــر Prag2007 : 60 - 61. والتــي تتعارض بالرأي مع مارغريت شــتاينر يف املدرج احلجري للقرن 
العــارش ق.م.. انظــر Steiner 1994: 13 - 20. انظر كذلــك: Steiner 2007:72 - 73 للتعرف أكثر عن 

 Macalis ter and Duncan 1926:44 - 49:بدايات الكشف عن معطيات هذا املدرج احلجري أكثر انظر

(4( K. Prag, 2007: 59 - 61

 Pioske :5) للتعرف أكثر حول طبيعة اســتخدام املدرج البنائي عىل املنحدر الرشقي لتل سلوان، انظر(
2013: 4 - 15
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وواضحة من خلل بعــض الدالئل األثرية غري املقنعة، عىل أن املعطيات الفخارية يف 

منطقة تل ســلوان والقريبة من مصدر املياه (عني أم الدرج(، ُوجد بكميات قليلة، ما 

يدّلل - حســب رأي اآلثاريني - عىل تواجد نشاط سّكاين بسيط ولفرتة حمددة خارج 

املدينة وقرب مصدر املياه)1).

ما يمكن اســتنتاجه من الكتابات املتعددة واملختلفة حول مكانة القدس خلل العرص 

الربونزي احلديث، من حيث بنيتها السياســية، االقتصادية واالجتامعية، أهنا خضعت 

حتت مؤثرات الوضع املعارص للمنطقة إمجااًل، والتي كانت تؤمتر بالتوجيهات للقيادة 

املرصية التي هلــا مصالح متعددة يف املنطقة والواقعة حتــت نفوذها، والتي متتد غرب 

الفرات وتصل حتى السواحل اجلنوبية لبلد لشام.

 من الواضح أن أورســليموم خلل تلك الفرتات من العــرص الربونزي احلديث قد 

تراجعت من حيث إبقاء ســيطرة املدينة عىل مناطق نفوذهــا خلل العرص الربونزي 

الوســيط، ولكن مما ال شكك فيه، أهنا الزالت تقوم بإدارة مناطق عديدة حوهلا، وهذا 

ما نستطيع استنتاجه من خلل مراســلت تل العامرنة والتي بعثها ملك أورسليموم 

خلل فرتة أمنحوفيــس الثالث، والتي تدّلل كذلك عىل أن أورســليموم كانت متثل 

مدينة ذات كيان مســتقل وذات سيادة تشــبه مثيلهتا من املدن يف جنوب بلد الشام، 

والتي متثل مركًزا ُيدار من خلله املناطق التابعة له)2).

)1) انظر
Finkels tein 2011: 11ٍ ،Steiner 2007: 70

)2) انظر Prag 2007: 60 - 61، حيث تعترب براغ أن مدينة أورســليموم قد اســتمرت كمدينة ،ولكن 
تتمتع فقط بحكم حميل، ذات سيطرة حمدودة عىل مناطق ال متتد وال تشمل األرايض اجلبلية بمجموعها، 
حيث معظم الســيطرة - حســب رأهيا - تضع للمجموعات الســكانية املحلية وغريهم من الرشائح 

االجتامعية األخرى تضم جمموعات من قطاع الطرق حسب تعريف براغ:
Prag 2007:61
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أورســليموم فــي العصــر الحديدي: ما بيــن الروايــة التوراتية 
والمعطيات التاريخية والنتائج األثرية:

 ال يزال اجلدل متواصًل بني الدارســني ملدينة أورســليموم خــلل العرص الربونزي 

احلديث، العرص احلديــدي األول وحتى املراحل األوىل مــن العرص احلديدي الثاين 

(منتصف القرن السادس عرش وحتى القرن الثامن قبل امليلد( حول قلة وشح املعطيات 

املادية احلضارية للمدينة خلل تلك الفرتات، حيث دّلت املؤرشات االستيطانية خلل 

تلك الفرتات عىل أن املنطقة الوسطى من املنحدر الرشقي قد تم استخدامه عرب فرتات 

طويلة كجزء من املدينة، إما بإنشــاء جدران استنادية عىل منحدرات التل، للمحافظة 

عىل هذه املنطقة من االنجراف، وإما كمسطحات داعمة ألساسات أبنية أخرى. وقد 

تم كذلك اســتخدام حجارهتا خلل فرتات زمنية طويلة، أو أنه قد تم اســتغلل هذه 

املنطقة كمدرجات أو حلبات لتتم زراعتها خلل فرتات طويلة منذ النصف الثاين من 

األلف األول ما قبل امليلد وحتى الفرتات األخرية من العرص العثامين)1).

من الواضح أن هذه الفجوة الزمانية واملكانية يف التاريخ احلضاري ملدينة أورســليموم 

قد متت تعبئتها بخيــارات روائية تتعدى املنطق احلضــاري التارخيي واملادي للرتاث 

اإلنســاين يف منطقة بلد الشام، حيث تم االعتامد عىل النص التورايت الذي متت كتابته 

وتثبيتــه بطريقة رسدية خلل فــرتات زمنية طويلة لشــخصيات وأماكن وأحداث، 

صيغت فيام بعد، خلل النصف الثاين من األلف األول قبل امليلد)2).

منذ القرن التاســع عرش، ومع أوج النشاط االســترشاقي من قبل دول غربية عديدة، 

والتي تتمثل يف أهداف سياســية، ثقافية وتارخيية، انعكســت وبرزت بشكل واضح 

)1) انظر: هامش 42، انظر كذلك: شتاينر 2003: 113 - 116

)2) انظر: كيث وايتلم 1999؛ 16 - .20
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عىل االستكشــافات األثرية يف منطقة الرشق القديم، وخاصة يف فلسطني، من حيث 

بعدها الديني، األيديولوجــي، والتي حتاول أن تطابق ما بني الرواية التوراتية وحماولة 

اســتخدامها كنص تارخيــي ومطابقتها مع االكتشــافات األثرية، وهــذا ما انعكس 

عىل جممل املواقع األثرية يف فلســطني ومدينة القدس خاصــة. لقد حاول اآلثاريون 

واملؤرخــون خلل أكثر من مئة ومخســني عاًما أن يطابقوا ما بــني املعطيات التوراتية 

واملعطيات املادية املكتشفة وتشكيلها زمنيًّا ومكانيًّا مع النص التورايت)1).

 نرى جليًّا حماولة املدرسة األثرية التوراتية عموًما، استخدام الفرتات النهائية من العرص 

الربونــزي احلديث واملرحلــة األوىل من العرص احلديدي (النصــف الثاين من القرن 

الرابع عرش وحتى بدايات القرن العارش ق.م.( والتأكيد عىل أن مدينة أورســليموم، 

التي تم ذكرها يف الوثائق املرصية خلل القرن التاسع عرش قبل امليلد، هيبيبوس« التي 

ُذكرت يف كتابات العهد القديم والتي من خلهلا ُلّقب ســكاهنا بـ»اليبوســيون«، علاًم 

أن هذا املســمى مل يتم ذكره يف وثائق تارخيية معــارصة لأللف الثاين ومروًرا بالفرتات 

الزمنية اللحقة، ومل يرد »اســميبوس« سوى يف روايات العهد القديم)2). هذا يعني أن 

)1) مل يتــم التغيري يف االعتامد عىل العهد القديم بأســفاره، والتي خصصتها يف دراســة أورســليموم يف 
األبحــاث التارخيية واألثرية خلل تلــك الفرتة، بل أخذت مناحي متعددة يف طريقة التفســري، ولكن 
البعد الديني والذي يرتبط باليهودية وعلقتها الوجوديــة يف البعد التارخيي قائم ومرتبط زمنيًّا بالعرص 
احلديــدي قربًبا 1200 - 586 ق.م.يف كتابات وليم فــول أولربات، رايت، وليم ديفر، أمي مازا، ايلت 

مازار وغريهم.

)2) انظــر:Hubner, 2007: 17 - 20، انظــر كذلــك: زيدان كفــايف: 2021، ص. 74 - 79، حيث إن 
الكاتب يوافق حممود أبو طالب الرأي يف عدم االســتطاعة يف حتديد األصول األثنية لليبوسيني، بسبب 
نقــص املعلومات عنهم (للدخول يف تفاصيل هذا املوضــوع انظر : يف نفس املصدر، ص. 74 - 79 من 
الفصل الرابع من الكتاب(. من جهة أخرى ويف الكتاب عينه ويف الفصل الثامن واملعنون: أورشــليم/ 
أورســامل الكنعانية/ اليبوسية (ص. 133 - 134(، نرى التباين واالختلف الذي طرحه زيدان كفايف يف 
فحوى العنوان والذي يبني العلقة املبارشة للقدس مع اليبوســيني والذي أرجعه إىل األصل الكنعاين« 

أورشليم/ أورسامل/ الكنعانية/ اليبوسية«.
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مسمييبوس« و»املرتبط بالبعد الســكاين اليبوسيون«، جمرد هلط روائي تورايت، ُيراد به 
فقــط قطع التواصل يف التاريخ احلضاري للمدينة عــن جذورها القديمة بطرق نصّية 
مناســبة، لدجمها (مدينة أورسليموم( مع الرواية التوراتية بأسلوب رسدي غري واقعي 
حيتفي بالســيطرة عىل املدينة »الوثنية اليبوســية«، لتحّل حملها الديانــة اليهودية، التي 
تعبــد اإلله الواحد »هيوه« عن طريق امللك داود، وهذا ما ُأريد منه؛ تثبيت هذه الرواية 
عرشات السنني عن طرق البحث األثري املتواصل منذ العام 1967 وحتى هذه اللحظة 
من خــلل علم اآلثار التــورايت، واملتمثل باحلفريات األثريــة والتي جتري يف منطقة 
ســلوان ويف حميط منطقة احلرم الرشيف من قبل املؤسسات واجلامعات اإلرسائيلية، 
وخاصة اجلامعة العربية وسلطة اآلثار اإلرسائيلية، بالتعاون مع اجلامعات االستيطانية 

يف املنطقة)1).

مل يتم اكتشاف أي مدلول حضاري خلل القرن العارش، الذي تم ربطه بحكم امللك داود 
وســليامن، من قبل علامء التاريخ واآلثار التوراتيني والذين حياولون جاهدين توضيح 
وإثبات أن مدينة أورســليموم خلل القرن العــارش قبل امليلد، قد كانت موجودة يف 
منطقة جبل الضهور أو تل ســلوان والتي سميت »مدينة داود«. إن احلفريات املتعددة 
والتي أجريت عىل املنحدر الرشقي للتل منذ أن اكتشف الضابط ورن النفق املائي عام 
1867 ومــروًرا باحلفريات األخرى خلل أكثر من 150 عاًما، والتي أكثرها جداًل هي 

احلفريات التي متت مــن قبل إيلت مزار خلل األعوام الســابقة، والتي تركزت يف 
منطقة املنحدر الرشقي للتل وأرادت من خلهلا أن تثبت أن قرص امللك داود كان قائاًم 
يف تلــك املنطقة، ويتضح ذلك جليًّا يف تقارير حفرياهتــا املتعددة حول تلك املنطقة)2) 

(شكل 1. أ، ب، ج(.

)1) انظر عمر عبد ربه 2019: 37 - 42

 E.Mazar2007:46, 52 - 66:2) عمر عبد ربه 2019: 48 - 51. انظر كذلك(
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 ارتــأت مازار، أن تركز عــىل البناء احلجري املدرج، والتي اّدعــت أنه يعود إىل تلك 
احلقبة، بينام ما تم توضيحه سابًقا أن هذا البناء يعود إىل العرص الربونزي املتأخر والعرص 
احلديدي األول عىل أبعد تقدير. لقد تم الكشــف من قبلها عىل طبقات أثرية يف أعىل 
هــذا البناء، والتي اّدعت أن هذا البناء يعــود إىل فرتة داود، والذي يمثل قرصه خلل 
تلك الفرتة (شكل1.ج()1). لقد حاولت إيلت مازار من خلل حفرياهتا التي أقامتها 
يف منطقة »G« عىل املنحدر الرشقي لتل سلوان، أن تربط من ناحية زمنية ومكانية مابني 
البناء املدرج من جهة، ومابني بقايا اجلدران الواقعة غرهبا (البناء املدرج(. لقد طرحت 
إيلت مــازار، أن املدرج احلجري قد تم بناؤه خلل القرن العارش قبل امليلد، وذلك 
بعد تزمينهــا للمعطيات الفخارية، والتي عثرت عليها أســفل هذا املدرج إىل العرص 
احلديدي األول (القرن الثاين - القرن احلادي عرش ق.م.()2)، حيث أرخت بناء املدرج 
احلجــري وبقايا اجلدران أعىل املدرج يف الناحية الغربيــة إىل القرن العارش، وبّينت أن 
هــذه اجلدران اخلارجية منها والداخلية تكّون بعــض الغرف (ال تتجاوز مخس غرف 
ذات مســاحات صغرية()3)، والتي تعود إىل القرن العــارش قبل امليلد، هي عبارة عن 
بقايا متّثل قرص داود، وقد تم بناؤه عىل قواعد حجرية لتكون قاعدة وأساسات لتقوية 

ودعم بناء القرص)4) (شكل 1.أ،ج(.

لقد حاولــت إيلت مازار أن تبني كذلــك أن املركب البنائــي واملكون من اجلدران 
االســتنادية وبقايا من اجلدران لـ»قرص داود«، يعــود تزمينه للعرص احلديدي الثاين/ 
املرحلة األوىل (القرن العارش قبل امليلد(، وذلك حسب تربيرها أن هذا البناء ال يعود 

(1( E. Mazar 2009: 47 - 48 - 

)2) نفس املصدر: 51 

)3) نفس املصدر: 49 - 52

)4) نفس املصدر: 47
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للعرص الربونزي املتأخــر (القرن اخلامس عرش - الثالث عــرش قبل امليلد(، وذلك 
ألن البناء - حســب رأي مازار - يقع خارج أسوار املدينة خلل هذا العرص (العرص 
الربونــزي األخري()1)، علاًم أن العرص الربونزي األخري، قد متيز بعدم بناء واســتخدام 
العامرة الدفاعية، وخاصة منها بناء واســتخدام األســوار واألبراج، وذلك بســبب 
الســيطرة املرصية املبارشة عىل فلســطني خلل تلك الفرتات. من الواضح أن مدينة 
أورســليموم قد خضعت هلذا األمر املرصي من عدم تواجد األسوار والنظم الدفاعية 
األخرى، ولذلك تواجدت األبنية العامة، ومنها البناء العام والذي ال يزال إشــكاليًة 
ا يعود  يف توضيــح وفهم ماهيته اإلنشــائية والوظيفية، والتي ممكن أن متثــل بناًء إداريًّ
للحاكم املحيل ألورسليموم خلل العرص الربونزي املتأخر والذي يؤمتر من الفرعون 
املرصي الذي تواجد يف مدينة أورســليموم غري املحصنة أصًل خلل تلك الفرتات، 
وحتــاول مازار تربير أن هذه البقايا املعامرية للمركب البنائي ال يمكن أن يكون »معبًدا 
أو قلعة كنعانية يبوســية«، لعدم إمكانية تأسيســهم خارج أسوار املدينة)2). عىل الرغم 
من أن املعطيات األثرية التي وجدت يف الطبقات السفىل »الغرف يف بناء قرص داوود« 
حسب ادعاء مازار غرف: » D«و »E«والتي تم تزمينها للقرن العارش قبل امليلد »طبقة 
41«، بينام املوجودات للامدة احلضارية يف الطبقة الســفىل »للغرفتني« يعود تزمينهام إىل 

الطبقة 15 و16 (القرن الرابع عرش - القرن احلادي عرش قبل امليلد( (العرص الربونزي 
املتأخر - املرحلة الثانية، والعرص احلديدي األول()3) (شكل 1 أ، ب،ج(. 

إن ترجيحات وادعاءات إيلت مازار من أن هذا البناء يمثل األساسات البنائية لقرص 
داود خلل القرن العارش ما قبل امليــلد، ُيعترب عقياًم وبعيًدا كل البعد عن املوضوعية 

)1) نفس املصدر: 37 - 39

E. Mazar 2009: 55 - 56:2) انظر أعله: ص 9 - 10. انظر كذلك(

E. Mazar 2015: 13 - 18, 169 - 202 :3) نفس املصدر: 56 - 62. انظر كذلك(
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األكاديمية يف علــم التاريخ واآلثار، حيث إن هذه اآلراء حــول هذا املوضوع، وفيام 

خيص مدينة القدس ال يزال يأخذ الطابع األيديولوجي املحض واملسيطر عليه من قبل 

الرؤية األثرية التوراتية)1). 

 إذا أمعنّــا النظر وتفحصنا تلك الطبقات األثرية التــي تعود للقرن العارش قبل امليلد 

- حســب حتليلت وتفســريات إيلت مازار - نرى أن الســياق األثري من ناحية 

املكونات احلضاريــة املادية ال يوجد هلا أي فحوى يف املضمــون الزمني واملادي: أي 

إن املكونات البنائية للجدران ال تتشابك بأرضيات ذلك البناء، فهي بشكل أو بآخر مل 

جتد الدليل الطبقي لتتعرف عىل ماهية هذا البناء ووظيفته من جهة، ومن جهة أخرى مل 

تستطع تعريف وحتديد الفرتات الزمنية لتلك الطبقات، وذلك لضعف الدليل الطبقي 

املتسلسل لكل فرتة زمنية للجدران واألرضيات، التي مل تتقاطع مع بعضها البعض)2). 

 إن الدليل لتطور املدينة خلل فرتة امللك ســليامن، حسب املدرســة التوراتية، تعود 

للقرن العارش ما قبل امليلد، والتي ُيعتقد بوجودها يف اجلهة الشــاملية من تل سلوان، 

والتي متتد من جنوب احلائط اجلنويب للحرم الرشيف وامتدادها ملنطقة احلرم الرشيف 

ا، بل ومعدوم. إن ما يسمى باهليكل األول  (شكل 1. أ، ب، ج(، هو دليل ضعيف جدًّ

واالدعــاء ببنائه يف منطقة احلرم الرشيف ال يوجد له أي إثبــات واضح)3). أما األبنية 

املتواجدة يف املنطقة اجلنوبية الرشقي ألســوار احلرم الرشيف، فإن احلفريات األثرية، 

والتي امتدت عىل سنوات طويلة قبل عام 1967 وحتى اآلن مل يتم اكتشاف بقايا أثرية 

)E. Mazar: 2009: 13 - 18 (1، انظــر رأي بــراغ حول هذا املوضــوع:Prag 2007: 59 - 61، انظر 
Finkelstein et al. 2007: 142 - 164

Steinerانظر كذلك 72 :2007؛ .E. Mazar 2015: 15 - 74 :2) للتأكد من املعطيات الطبقية انظر(

(3( Eilat Mazar 2011: 53 - 144 
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تعود للقرن العارش ق.م. ولكن معظم البقايا تعود لعصور الحقة)1).

 ما نــود ذكره، أن بقايا األبنية والتــي تم العثور عليها من خــلل احلفريات من قبل 
اجلامعة العربية، والتي ترأســها بنيامني مازار وحفيدته إيلت مــازار، واللذين قاما 
بتزمينها للقرن العارش ق.م، وحتديًدا لفرتة امللك ســليامن. متثل هذه األبنية بقايا برج 
دفاعي وبوابة، باإلضافة إىل أبنية أخرى (شكل 1. أ،ب(. هذه األبنية تعود بمجموعها 
للفرتات اللحقة خلل النصف الثاين من القرن الثامن وحتى بداية القرن الســادس 

قبل امليلد، وال يمكن تأرخيها للقرن العارش قبل امليلد)2).

 لقد تم التأكيد من خلل املعطيات التارخيية واألثرية، عىل أن مدينة أورسليموم مل تكن 
بعد قد هنضت وتطورت خلل العرص احلديــدي األول، أي منذ القرن احلادي عرش 
وحتى الفرتات اللحقة من القرن الثامــن قبل امليلد. إن املعطيات األثرية والتارخيية 
تشــري إىل أن مملكة السامرة كان هلا الســيطرة الفاعلة خلل القرن التاسع قبل امليلد، 
ولكن خلل تلك الفرتات، مل يكن وجود لسيطرة سياسية واقتصادية وعسكرية ملدينة 
أورسليموم، التي مل تكن تشكل إطلًقا مع السامرة اململكة املتحدة والتي تم ذكرها يف 

أسفار العهد القديم)3).

ما يمكن قوله إن مدينة أورسليموم قد تطورت كقوة سياسية واقتصادية خلل النصف 
الثاين من القرن الثامن ق.م. وانتعشــت أكثر بعد اجتياح رسجون الثاين يف العام 720 
ق.م ملدينة الســامرة والسيطرة عليها وسبي الرشائح املهمة إىل آشور، حينئذ تم انتقال 

عدد كبري من السكان باجتاه مواقع أخرى وأمهها مدينة أورسليموم)4).

)1) نفس املصدر: 145 - 150

)2) نفس املصدر: 145 - 150. انظر كذلك

(3( Finkels tein 2001: 159. 

(4( Na›aman 2009:323 - 324
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إن دخول أورســليموم يف لعبة التحالف مع القوى العظمى يف منطقة الرشق القديم، 
وخاصــة دخوهلا يف لعبة التحالــف مع اإلمرباطورة اآلشــورية يف مراحل معينة، قد 
ســاعدها عىل تقوية مكانتها والســيطرة عىل مناطق يف الوسط واجلنوب من فلسطني 
وارتقائها السيايس واالقتصادي والعسكري، ويف بعض األحيان تراجعت عن حتالفها 
مع القوة اآلشورية يف املنطقة. إن املعطيات التارخيية هي أوضح دليل عىل ذلك خلل 
القرن الثامن والســابع وحتى بداية القرن الســادس من خــلل املعطيات الكتابية يف 
األرشيف امللكي اآلشــوري والبابيل)1). لقد ذكر كل من اســم أحاز وحزقيا وأسامء 
أخرى من األرسة احلاكمة ملدينة أورسليموم، يف النصوص اإلدارية اآلشورية يف فرتة 
رسجون الثاين والتي تفرض عليهم تســليم كميات مــن الذهب والفضة خلل فرتة 
حكم رسجون الثاين وابنه ســنحاريب، والتي تشــري إىل أهنم كانوا خاضعني للحكم 
اآلشوري يف تلك الفرتة)2). وكام تم ذكر مدينة أورسليموم أيًضا يف حصار سنحاريب 
أثناء محلته العســكرية الثالثة يف العام 701 ق.م، ضمن حصاره لســتة وأربعني موقًعا 

آخر)3).

توســعت مدينة أورسليموم خلل القرن الثامن وحتى بدايات القرن السادس ما قبل 
امليلد عىل تل سلوان ويف مناطق شاملية حماذية هلا. إن بقايا األسوار عىل املنحدر الرشقي 
للتل، التي تم الكشف عنها يف هذه املنطقة والتي متتد بشكل مشابه المتداد أسوار املدينة 
يف العرص الربونزي الوســيط، خلل القرن التاسع عرش وحتى القرن السادس ما قبل 
امليلد. لقد توسعت املدينة خلل العرص احلديدي الثاين إىل التل الغريب يف املوقع احلايل 
حلــارة الرشف، والذي تم العثور عىل بقايا جلدار، يعتقد بأنه جزء من أســوار املدينة، 

)1) انظر: فراس سواح 2003: 183 - 196

)2) فراس سواح 2001: 177 - 178

)3) فراس سواح 2003: 188
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والتي وجدت بقايا منها يف املنحدر الرشقي لتل سلوان من قبل شيلو (شكل 1. ب()1). 
باإلضافة إىل حفر عنرص دفاعي أسايس وهو النفق املائي، الذي يوصل املاء من عني أم 
الدرج يف اجلزء الشاميل والواقع يف هناية املنحدر الرشقي للتل والقريب لوادي قدرون 
الذي ينتهي يف الربكة، التي تســميربكة احلمراء« يف اجلزء اجلنويب يف أســفل املدينة)2) 
(شــكل 1.ب،ج(. إن بعًضا من بقايا األبنية قد تــم العثور عليها يف اجلزء العلوي من 

املدينة والواقعة جنوب احلائط اجلنويب الرشقي للحرم الرشيف)3) (شكل 1.ب،ج(.

مــا يمكن قوله وبكل وضوح ودون التباس، إن مدينة أورســليموم أو أورشــليموم 
قد تطورت خلل القرن الثامن واســتمرت حتى بدايات القرن السادس ق.م. وقبل 
االجتياح البابيل للمدينة، كمدينة كنعانية، تقدس املجمع اإلهلي الكنعاين من إيل وبعل 
وعشتار وعشــرية وعنات وغريها من آهلة متعددة، كام هو يف منطقة بلد الشام خلل 
تلك الفرتات والفرتات الســابقة التي تم العثور فيها عىل متاثيل لآلهلة عشــتار بأعداد 
كبرية يف منطقة التل)4). باإلضافة إىل األختام الطينية التي كانت تتم هبا الرسائل والتي 
وجدت بالعرشات، خاصة اخلتم الذي تم اكتشافه حديًثا يف املنطقة الشاملية للتل ويعود 
لفرتة امللك حزقيا، والذي حيتوي عىل أشكال متثل قرص الشمس املجنح ورمز احلياة 
عند املرصيني، الذي كان متداواًل يف مرص خلل العرص الربونزي املتوســط وانترش يف 
معظم مناطق الرشق القديم وخاصة يف سوريا، واستمر خلل العرص احلديدي الثاين 

66 - 44 :2000 Avigad و Hillel : 1) انظر(

(2( Herr 2007: 78, 81

)3) إن البقايا املعامرية التي تم الكشف عنها يف املنطقة اجلنوبية واملحاذية للسور اجلنويب للحرم الرشيف، 
ال زالــت مكان جدل مابني بني اآلثاريني الذين قاموا بإجــراء احلفريات يف هذا املوقع : بن يامني مازار 
وايــلت مازار يؤرخون للقرن العارش قبل امليــلد، E.Mazar Et al. )1989).131 - 48 بينام آخرون 

Herr : 2007 :78 أرخوا هذه األبنية للقرن التاسع والثامن قبل امليلد

)4) انظر: فراس سواح 2001: 197 - 210
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(النصف األول من األلف األول ق.م.( يف ممالك رشق األردن وفينيقيا)1). 

خالصة:

ما يمكن قوله هنا، إن مدينة أورسليموم قد نمت وتطورت كمدينة كنعانية بمكوناهتا 

املتعددة وخاصة الدينية والثقاقية خلل العرص الربونزي الوسيط منذ القرن العرشين 

قبل امليلد، حسب املعطيات التارخيية واألثرية واستمرت املدينة خلل العرص الربونزي 

احلديث، خلل النصف الثاين من األلف األول ق.م. ثم حدث تراجع للمدينة، يعود 

ألسباب متعددة وخمتلفة، يســتدل عليها من خلل تراجع املؤرشات املادية احلضارية 

للمدينة يف تلك الفرتات يف املرحلة األخرية من العرص احلديدي األول خلل اخلمس 

األخــري من األلف الثاين ق.م. وحتى هناية القرن التاســع ق.م. ولكن أعادت املدينة 

ا خلل القرن الثامن.  مكوناهتا املتعددة سياسيًّا، اقتصاديًّ

 ما يمكن استنتاجه، أن مدينة أورسليموم خلل العرص احلديدي الثاين (القرن الثامن 

حتى بدايات القرن الســادس قبل امليلد( كانت مدينة كنعانية كباقي املدن األخرى يف 

ا مع مملكة عمون، أدوم ومؤاب يف رشق  فلسطني وفينيقيا وسوريا ومتواصلة حضاريًّ

ا عن تلك املناطــق خلل العرص احلديدي  األردن، وليســت منفصلة دينيًّا وحضاريًّ

الثــاين)2). إن الديانة اليهودية مل تكن قد ظهرت وتطــورت بعد، يف تلك الفرتات من 

العرص احلديدي الثاين وحتى الفرتة التي تم فيها حصار البابليني ملدينة أورسليموم يف 

العام 586 ق.م.

 إن املعطيــات التوراتية من خلل الرسد الزمنــي، املكاين واحلدثي قد صاغت املكون 

الروائــي ململكة هيودية متحدة شــاملية وجنوبيــة، التي مل تكن قائمــة، باإلضافة إىل 

(1( 233 - 236Nur El Din 2019: 

(2( Nur El Din 2019:235 - 236
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استخدام شــخصيات تارخيية كأحاز وحزقيا، والتي جيب أن يتم التدقيق يف معطياهتا 
اللغوية، وهذه الشــخصيات مل تكن تدين بالديانة اليهوديــة، كام هو معروف بالعهد 

القديم.

لقد اســتمرت مدينة أورســليموم بتطورها ونموها حتى فقدت ســيطرهتا السياسية 
بقدوم البابليني وسيطرهتم عىل املدينة يف بداية القرن السادس ق.م.
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مقدمة

القدس هي املدينة التي مل تنم عرب التاريخ، ويبدو أهنا معيار يف قوة الدول؛ فمن يسيطر 

عىل القدس يكون له شــأن عىل مســتوى العامل أمجع. وعىل هذه القاعدة، نلحظ أن 

قوة الدولة اإلسلمية وضعفها وسطوهتا، خلل أربعة عرش قرًنا كان احتلل القدس 

والســيطرة عليها من اخلصم- العدو هو املؤرش األقوى عىل ضعف األمة وتراجعها. 

وكذلك األمر ينطبق عىل اجلامعات واألفراد؛ فالقرب من القدس والتضحية من أجل 

محايتها والدفاع عنها هــو املعيار يف حتديد مكان املــرء يف التاريخ، ومكانته يف نفوس 

)1) مدير مركز دراســات القدس- جامعة القدس، ومدير الســياحة واآلثار السابق يف دائرة األوقاف 
اإلسلمية العامة- القدس، يف املسجد األقىص، حيث تعاون وتزامل مع املرحوم يف عدة مشاريع للعناية 

برتاث القدس املعامري.

)2) باحث يف األوقاف والرتاث املقدسيني. 

علم مقدسّي 

املهندس رائف جنم:
مقدسيٌّ سكنت القدس وتراثها املعماري وجدانه 

د. يو�سف �لنت�سة)1) وعزيز �لع�سا)2(
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معارصيه، ويف نفوس األجيال اآلتية.

سنســتضيف يف هذا العدد من جملة املقدســية املغفور له بإذن اهلل املهندس رائف نجم 
(1926م- 2021م(؛ شــخصية مقدســّيُة اهلوى واهلوية، فهو من سكن القدس طفًل، 
فسكنته القدس بقية عمره إىل أن توفاه اهلل وهو قابض عليها بقوة واقتدار، وتكاد تكون 
خدمتها ومحايتها واملحافظة عليها حلمه وطموحه الوحيدين، وال ينافســهام حلم وال 
طمــوح آخر. فقد جاب الدنيا وقطع الفيايف والقفــار، وطار فوق البحار واملحيطات 
مدافًعا عنها وعن عروبتها وإسلميتها يف وجه التهويد والصهينة والعنرصية االنتقائية 
التي يقوم هبا االحتلل اإلرسائييل؛ مبارشة أو من خلل عّرابيه من الغرب االستعامري 

والرشق املتحالف معه عن ضعف وهوان.

ومع وفاة املهندس رائف نجم، وجدنا من باب الوفاء هلذه الشخصية الكريمة، وملكانته 
ومنزلته، التي تعمقت يف نفوســنا ونفوس كل من حض حفل تأبني)1) املرحوم وتابعه؛ 
وهو احلفل الذي بادر إليه مدير مركز دراسات القدس د.يوسف النتشة بمناسبة مرور 
أربعــني يوًما عىل وفاة املهندس نجم، والذي عقد وجاهيًّا وعن طريق التواصل املرئي 
يف جامعة القدس يف الساعة الواحدة ظهًرا من يوم 2022/1/9، وشارك فيه الكاتبان، 
مع نخبة من الزملء، كان عىل رأسهم رئيس جامعة القدس الربوفيسور عامد أبو كشك 

(ينظر: امللحق رقم 3، وامللحق 4(. 

تقــوم منهجية هذه املقالة، أو لنقل هذه املحاولــة التوثيقية لعَلٍم من أعلم األمة، عىل 
ما جتود به الذاكــرة والذكريات املختزنة عرب العلقة املبارشة معه؛ مســؤواًل، وزميل 
عمــل، وزميل بحث، ورفيق درب، وما جادت به ذاكــرة األبناء واألهل واألحبة)2)، 

)1) انظر إعلن حفل وبرنامج التأبني يف امللحق 2. 

)2) نخص بالذكر الدكتور سعيد رائف نجم (أبو رائف( ابن املرحوم، الذي تفضل بتزويدنا بمعلومات 
مهمة وأساسية، فله منا كل تقدير واحرتام وشكر عميق. 
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من ناحية. كام تقوم عىل جمموعة من املعلومات واملعطيات وردت يف مصادر ومراجع؛ 

منها ما أنجزه بنفســه، ومنها مــا كتبه غريه عنه. وليس هدف هذه املقالة اســتعراض 

ودراســة مجيع إنتاجه العلمي ومشاريعه اهلندســية، إال أننا نسعى ألجل تقريب هذه 

الشخصية من القارئ قدر االستطاعة، وجعل سرية فقيدنا -عىل مدى عرشة عقود إال 

قليًل- أنموذًجا حيًّا لألجيال القادمة، وجعلها جزًءا من تاريخ هذه املدينة املقدســة، 

التي ما أن التصق هبا شــخص وضحى دفاًعا عنها، إال وجعلت له شــأًنا ال يضاهى 

وال ُينافس! وأن نحفز أيًضا البحث واالســتفاضة يف منجزات املرحوم بإذن اهلل تعاىل 

وأعامله ومواقفه، وأن نعزز شيمة الوفاء والتقدير ألعالم األمة من القدس وفلسطني. 

 
ُ

شأة
ّ
الَمْولُد والن

ولد »رائف يوســف حممود نجم«، يف مدينة النارصة بفلســطني عام 1926م، علاًم أن 

أرستــه من أهايل البلدة القديمة من القدس وســكاهنا، إال أن والده بحكم وظيفته يف 

املالية العثامنية تطّلب ســكنه يف أماكن عديدة من فلســطني. فعندما كان يف عمر أربع 

ســنوات أدخله والده، عىل عادة ذلك الوقت، يف كتاتيب الشيخ بشري (رشق نابلس( 

وكان الشيخ شديد املراس حيمل عصا طويلة يف يده، وكان يرّص عىل أن حيفظ األطفال 

األبجدية العربية كتابة ونطًقا. وكان هذا األمر صعًبا »عىل رائف«، ولذلك كره مدرسة 

ذلك الشيخ. فدخل مدرسة اخلان يف السوق«.

قبل أن خيتم القرآن الكريم يف هذه املدرســة (اخلان(، ويركب عىل احلصان وهو يلبس 

الثــوب األبيض ويوزع احللوى عىل من حوله من الطلبــة الذين حيتفلون به... انتقل 

والده إىل القدس بحكم وظيفته احلكومية، »فدخل رائف« املدرســة الرشيدية يف باب 

الساهرة. وكان األول يف احلســاب، الذي دّرسه إياه املرحوم حسني األشهب، الذي 

كان بارًعا يف أسلوب تعليم احلساب (نجم، ذكريات، ص 92(.
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عاش مــع عائلته يف منزهلم يف البلدة القديمة بالقدس، وأكمل دراســته يف املدرســة 

الرشــيدية حتى أهنى الدراســة الثانوية. وكان زمن االنتداب الربيطاين، فحصل عىل 

مقعد للدراســة يف لندن. ولكنه، ولصعوبة الوضع املايل لوالــده درس يف القاهرة يف 

جامعة فؤاد األول. وبســبب عمليات النكبة وحروهبــا (1947-1949(، ترج عام 

1951م، وتبع ذلك قيام ثورة الضباط األحرار، وأصبح اسمهاجامعه القاهرة«.

الحياة العملية: 

يتضح من السرية الذاتية)1) للمهندس رائف نجم أن حياته العملية واملهنية كمهندس قد 

بدأت يف الكويت، مبارشة بعد ترجه يف أوائل مخسينيات القرن العرشين؛ حينام بدأت 

الكويت مرشوع البناء والنهضة. وأنــه أمىض يف هذا البلد (14( عاًما بالتامم والكامل. 

إذ عندما اعتذرت وزارة األشغال األردنية عن تعيينه، ُأعلن عن وظائف ملهندسني يف 

الكويت، فكان قبوله للعمل يف رشكة مقاوالت مبارك العمريي سنة 1951م، يف تنفيذ 

 .)K.O.C) مشاريع إسكانية لرشكة نفط الكويت

وعند متابعة ما كتبه من ذكريات يف الكويت نجد أنه، إىل جانب عمله يف رشكة العمريي 

املذكورة أعله، كانت له علقاته املبــارشة مع الطبقة احلاكمة الكويتية؛ كاألمري جابر 

األمحد، الذي عّرفه به السيد مبارك العمريي، فأرشف عىل مشاريعه اخلاصة، والتي من 

ضمنها قرصْين وخزاننْي للمياه. كام كان مرشًفا عىل مجيع إنشــاءات الشيخ سعد العبد 

اهلل، بعد أن متكن من تغيري ســقف الفيل اخلاصة به من الرتاب إىل اخلرسانة، وكذلك 

الشيخ جابر العيل الصباح؛ إذ أنجز له قرص الفنطاس داخل مياه البحر سنة 1960م)2). 

كام أنه ســكن يف قرص الشيخ صباح النارص يف الشــعيبة بالكويت واملؤلف من أربعني 

)1) نجم، ذكريات، ص 12، 22، 46.

)2) نجم، ذكريات، ص 28-22.
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غرفة وساحة ساموية يف الوسط، إىل أن متكن من بناء منزل لعائلته)1). 

بعد مغادرة الكويت، عمل املهندس رائف نجم يف الســعودية، ثم عاد إىل عامن ســنة 
1966، فتم تعيينه يف وزارة األشــغال العامة األردنية، مديًرا لألبنية والطرق، وبقي يف 

هذه الوظيفة حتى سنة 1976م، حيث عارص خلل هذه السنوات العرش سبعة وزراء. 
ثم غادر وظيفته باالســتقالة، عندما كان بدرجةأوىل أ«. ويف عــام 1979 عمل مديًرا 
للمكتــب اهلنديس جلامعة الريموك وجامعة التكنولوجيا األردنية. حتى ســنة 1984، 
حيث تقّلد منصب وزير األشغال العامة، يف حكومة أمحد عبيدات، حتى عام 1985 م؛ 
إذ اســتقالت احلكومة. ففتح مكتب الرأي للستشارات اهلندسية حتى سنة 1991 م، 
حيث تقّلد منصب وزير األوقاف يف حكومة طاهر املرصي، التي مل متكث سوى شهر 

ونصف الشهر)2)..

القدس واألقصى في وجدان المرحوم رائف نجم

 ســطر املرحوم بخط يده ما نصه:تعيش القدس يف دمي وكيــاين وروحي وعقيل منذ 
عهد الطفولة، حيث كنت مع بعض األصدقاء يف املدرســة الرشــيدية، باب الساهرة، 
نختار املســجد األقىص املبارك موقًعا دائاًم لدراســتنا)3) والصــالة فيه، منذ أن كنت يف 
الصــف اخلامس االبتدائي إىل أن أكملت الصف الســادس الثانوي، وقدمت امتحان 

)1) نجم، ذكريات، ص 43.

)2) نجم، ذكريات، ص 61-60.

)3) الدارسة يف املســجد األقىص املبارك، هي عادة مارسها أغلب طلب ونجباء مدينة القدس، ومنهم 
املشــارك يف هذا املقال د. يوسف النتشة، وشــّكل األقىص مكان هدوء وراحة وحافز للطلب، وكانت 
الدارســة يف الغالب تتم جيئة وذهاًبا يف ساحات وأروقة املســجد األقىص املبارك، وأحياًنا تكون حتت 
ظل شــجرة، وهذا يعود ملكانة األقىص وظروفه الطيبة االســتثنائية، ولصعوبــة دور البلدات القديمة 
يف القدس من حيث هتيئة األجواء املناســبة للرتكيز والدراسة، فســاحات األقىص شّكلت فضاء مثاليًّا 
للرتكيز والدراسة وكانت ملتقى الطلب للنقاش وتبادل املعلومات واملساعدة. لكن مع األسف خفت 

واختفت هذه الظاهرة تدرجييًّا منذ العقد التاسع من القرن العرشين لعدة أسباب ال جمال لذكرها هنا.
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الشهادة املتوســطة بعد املرتك بسنتني. وكان موقعنا املفضل للدراسة هو الساحة حول 
قبة الصخرة املرّشفة«.

نشاطات وإنجازات المهندس رائف نجم:

تنوعت وتعــددت أعامل وإنجازات ونشــاطات معايل املهنــدس رائف نجم، حيث 
شملت:

: الجمعيات الخاصة بالقدس:
ً

أوال

1( نائــب رئيس جلنة إعامر املســجد األقــىص املبارك وقبة الصخــرة املرشفة منذ 

منتصف العقد الثامن من القرن املايض ملدة ثلثني عاًما بشكل مستمر، إىل أن توفاه 
اهلل. ورِئس هذه اللجنة عندما كان وزيًرا لألوقاف، ألنه حسب قانون اللجنة لعام 

1954 يعترب وزير األوقاف بصفته الوظيفية رئيًسا للجنة.

2( نائب رئيس مجعية محاية القدس منذ تأسيسها سنة 1997 وإىل عام 2001م.

3( عضو اللجنة التنفيذية للمؤمتر اإلســلمي العام لبيت املقدس، ورئيس اللجنة 

االستشارية فيه.

4( عضو مجعية محاية القدس اخلريية.

5( عضو مجعية أصدقاء املعهد العريب بالقدس.

6( عضــو اللجنة الوطنية األردنية للدفاع عن القــدس، وعضو اللجنة اإلعلمية 

واملالية املنبثقة منها.

7( عضو جملس أمناء جائزة عبد احلميد شومان العاملية للقدس.

8( عضو اللجنة امللكية لشؤون القدس من سنة 1970م إىل 1991م.

9( عضو اللجنة العليا إلعادة صنع منرب صلح الدين األيويب.
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ثانًيا: المؤلفات بشأن القدس:

1( كنوز القدس مع آخرين- النــارش منظمة املدن العربية بالتعاون مع املجمع امللكي 

لبحوث احلضارة اإلسلمية سنة 1983 م.

2( القدس خالل مرحلة االحتالل اإلرسائييل- النارش مطابع األوقاف سنة 1983 م.

3( القدس أنموذج للتعايش الّسلمي- النارش مطابع األوقاف سنة 1993 م.

4( اإلعامر اهلاشــمي يف القدس- النــارش دار الربي للطباعة والنرش والتوزيع ســنة 

1994م.

5( دليل القدس- النارش املجلس الوطني الفلسطيني سنة 1995 م.

6( نحو خطة عملية إلعامر املقدســات- النارش املؤمتر اإلسلمي العام لبيت املقدس 

سنة 1985 م.

7( احلفريات األثرية يف القدس- النارش دار الفرقان للنرش والتوزيع. سنة 2009م.

8( املدخل للمدينة املقدسة )إعداد(- النارش املؤمتر اإلسلمي العام سنة 2004م. 

وله مؤلفات أخرى ذات خلفيات دينية، وعلمية ذات صلة باملهنة، وهي:

9(  »يف رحاب العلم واإليامن« عاّمن، 1986م.

10(  »اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم برهان النبوة« عاّمن، 1980م.

11(  »املواصفات العامة لألبنية« عاّمن، الطبعة األوىل 1972، والطبعة الثانية 1988م. 

12( كتاب »ذكريات« 2001م.

13( عدد كبري من األبحاث اإلسلمية وأبحاث بشأن القدس. 



196196

ا: األعمال اإلعالمية:
ً

ثالث

1( فيلم وثائقي عن القدس ملدة ساعة كاملة إعداد وتقديم رائف نجم، وإخراج عناد 

الكردي- إنتاج A.R.T. وتم عرضه يف معظم القنوات الفضائية العربية.

2( عرشات احللقــات التلفزيونية العربية تّم بثها من القنــوات الفضائية، من أبرزها 

شــاهد عىل العرص من إنتاج قناة اجلزيرة، وكان من ضيوف الربنامج األسبوعي »عني  
عىل القدس« الذي يبثه التلفزيون األردين.

3( تسجيلت يف إذاعات عربية وإنكليزية يف العامل العريب ويف أوروبا.

4( مئات املقاالت حول القدس يف الصحف األردنية والعربية.

رابًعــا: تســجيل القدس فــي قائمة التــراث العالمــي المهدد 
بالخطر:

مبكــًرا ومنذ أوائل عام 1980 ســاهم معاليه عرب جلنة خرباء من خمتيص اليونســكو، 
وبالتعاون مع دائرة األوقاف اإلسلمية يف القدس وكادرها يف قسم اآلثار اإلسلمية، 
الذي كان يرأسه د.يوسف النتشة، بإنجاز ملف كامل من الصور واملخططات والوصف 
املعامري، علوة عىل بيان جمموعة من القيم الفنية واملعامرية والزخرفية عن حالة املعامل 
الدينية والتارخييــة يف القدس (البلدة القديمة(، من أجل تســجيل القدس عىل قائمة 
الــرتاث العاملي املهدد باخلطر، وقد ُقّدم هذا املــرشوع بتوجيه وعناية من قبل اململكة 
األردنية اهلاشمية ووزارة اخلارجية ووزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسلمية 
يف عامن، وقد ُترجم إىل اإلنكليزية والفرنســية من قبل األستاذين إبراهيم شبوح وعز 
الدين باش شــاووش، وقد تكّلل هذا املرشوع بالنجاح، وكان األستاذ طاهر املرصي 
ســفرًيا لألردن يف باريس وقد قدم التقرير من قبله بعــد أن واجه صعوبات، لكن تم 
إقنــاع ثلثي أعضاء جلنة الرتاث العاملي بعدالة الطلب، وتم تســجيل القدس القديمة 
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ضمن قائمة الرتاث العاملي املهدد باخلطر عام 1982م.

خامًسا: مركز صيانة وترميم آثار القدس الشريف التابع للجامعة العربية:

عىل أثر نداء أطلقه د.يوسف سعيد النتشة، رئيس قسم اآلثار اإلسلمية يف إحدى 

جلســات املؤمتر الدويل الثاين لتاريخ بلد الشــام الذي عقد يف اجلامعة األردنية يف 

عام 1982، للعناية بعامرة وتراث القدس واملســجد األقىص املبارك، وقد كان من 

حسن الطالع حضور سمو األمري احلسن بن طلل ويل العهد يف ذلك الوقت الذي 

تبنّى النداء، فتم تأسيس مركز لرتميم آثار وصيانة القدس الرشيف من قبل جامعة 

الدول العربية وأصبح مقّره يف عامن، وكان معاليه مستشاًرا فنيًّا للمركز، واملرشف 

عىل أعامل الرتميم يف القدس د.يوســف النتشــة، وكان من أعضاء املركز د.شويف 

شــعت، واملرحوم محد اهلل النابلس، واألستاذ إبراهيم شــبوح، ومعايل عز الدين 

باش شــاويش. ومتت متابعة تنفيذ عدد من املشاريع، منها صيانة وترميم مدارس 

الكيلنية واألرغونية واجلوهرية واملزهرية واألرشفية واللؤلؤية، وخان السلطان. 

وللمركز جملس إدارة برئاسة أمني عام جامعة الدول العربية أو من ينيبه. غري أنه تم 

جتميد أعامله يف العام 1991م.

سادًسا: المؤتمرات والندوات:

شــارك معاليه يف عرشات من النــدوات واملؤمترات العاملية واملحليــة وقّدم فيها 

أبحاًثا حول القدس يف املحاور املختلفة: الدينية والتارخيية والعمرانية واالجتامعية 

والسياســية. ومن البلدان التي شــارك يف مؤمتراهتا: الواليات املتحدة األمريكية 

وبريطانيا وفرنســا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا واهلند والباكستان وتركيا ومصـــر 

واملغرب وتونس وليبيا واجلزائر ولبنان وماليزيا وتايلند واألردن.
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ســابًعا: إعمار مبنى المســجد األقصى المبــارك ومبنى قبة 
الصخرة المشرفة:

1( ساهم معاليه يف إعامر املسجد األقىص املبارك إثر إحراقه يف تاريخ 1969/8/21م. 

بــام يف ذلك إعــادة صنع منرب صلح الديــن األيويب، ويف مشــاريع البنية التحتية 
للمسجد األقىص بكامل مساحته البالغة (141( دوناًم. 

2( أرشف عــىل إعامر قبة الصخرة املرشفة، ووضع التصميم اخلاص بتصفيح القبة 

بصفائح النحاس املذهبة عيار (24( قرياًطا، وانتهى تنفيذها عام 1994م.

ا: الموسوعة الفلسطينية:
ً
ثامن

ساهم معاليه يف تطوير وحتديث هذه املوسوعة، وكتب يف بعض املواضيع بالتنسيق 
مع الدكتور حممد الفرا املرشف عىل حتديث املوسوعة.

تاسًعا: مسابقة القدس األكاديمية:

وضع معاليه ثلثامئة سؤال أكاديمي وجواًبا عنها لتكون موضوع مسابقة لطلبة 
املدارس، وقد تبناها املؤمتر اإلسلمي العام لبيت املقدس مع وزارة الرتبية والتعليم 

األردنية، وخرجت يف ُكتيب مناسب لتوعية اجليل الصاعد وتثقيفه.

عاشًرا: إحباط مشروع »جون بوكر« حول القدس وفضح مراميه:

جون بوكر هو أحد املختصني يف مقارنة األديان، طلبت منه منظمة اليونسكو أن يضع 
مرشوًعا عن مدينة القــدس، باعتبارها »مدينة األديان الثلثة«. فوضع مرشوًعا »عىل 
هواه«، فوافق عليه بعض العرب. وعندما قرأ معايل املهندس رائف نجم هذا املرشوع 
بعمق، وجد أنه يدعو بوضوح إىل »بناء هيكل لليهود يف القدس«. فعّلق عليه وأرسل 
تقريًرا إىل وزير الثقافة الفلســطيني يارس عبد ربه. وبعد أيام جاءت إىل معايل م. رائف 
نجم، يف مكتبه بعامن، سيدة أمريكية، قالت له: »أريد منك أن نتعاون عىل تسهيل إنشاء 
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اهليكل اليهودي يف القدس« فطردها من مكتبه، وأبلغ وزير الداخلية األردين عنها بأهنا 

»جاسوســة« جيب طردها. فلحقه شــبح هذا املرشوع إىل العاصمة املغربية »الرباط«، 

عندما أّيده أحد الباحثني، خــلل ندوة عاملية حول قضية القدس، فكان للمرحوم م. 

رائــف نجم دور مهّم يف تفنيد خماطر هذا املــرشوع الذي انتهى ووئد يف مهده يف ذلك 

احلني)1)..

أحد عشر: العضوية في لجان متصلة بالقدس وقضاياها:

لقد كان معاليه عضًوا يف اللجان واملجالس اآلتية ذات الصلة بالقدس وقضاياها: 

1( جلنة إعامر املسجد األقىص املبارك وقبة الصخرة املرشفة: تم التطرق هلا سابًقا.

2( مجعية محاية القدس الرشيف.

3( املؤمتر اإلسلمي العام لبيت املقدس.

4( مجعية الدراسات والبحوث اإلسلمية.

باإلضافة إىل عضويته يف جلان أخرى خمتلفة، منها:

5( اللجنة امللكية إلعامر مساجد ومقامات الصحابة والشهداء يف األردن.

6( جملس أمناء مؤسسة آل البيت للفكر اإلسلمي.

7( جملس أمناء جامعة الزرقاء األهلية.

8( جملس أمناء مؤسسة األمل األردنية للرسطان.

9( جملس إدارة البنك اإلسلمي األردين.

)1) نجم، ذكريات، ص 11-10.
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لمحة عن مؤلفات المرحوم م. رائف نجم:

نظًرا ألن املجال ال يتســع للخوض يف مجيع مؤلفات معــايل املرحوم م. رائف نجم، 
فإننا نستميح القارئ عذًرا بالتوقف عند عدد منها، السيام ما يتعلق بالقدس وشؤوهنا 
وشــجوهنا، علاًم أن كتابه »ذكريات« كان املصدر األساس يف الغالبية العظمى ملا ورد 

أعله من بيانات وبّينات.

: كتاب كنوز القدس:
ً

 أوال

شــّكل هذا الكتاب ثمرة تعاون بنّاء لفريق من حمبي القدس وممن تصصوا يف عامرهتا، 
وهو ثمرة جهد كانت نواته يف دائرة األوقاف اإلســلمية يف القدس، بتوجيه ومبادرة 
من معايل رائــف نجم. وهو أيًضا مرشوع مبكر ُبذرت بذرتــه يف املؤمتر الدويل الثاين 
لبلد الشــام، ووجد يف تســجيل القدس عىل قائمة الرتاث العاملــي املهددة باخلطر، 
والرغبة اجلاحمة لدى يوسف النتشــة، رئيس قسم اآلثار للعناية بآثار وعامرة القدس، 
خاصــة تلك التي تقع عــىل خط التامس يف طريق باب السلســلة مع ما تم من طمس 
وتدمري وإعادة صياغة يف حــارة الرشف، حافًزا ودافًعا لتوفري قاعدة بيانات أولية عن 
عامرة القدس، مل تسبق من أي جهة كانت. وهو وعي وإحساس بأمهية احلفاظ املعامري 
لرتاث املدينة، وهذا يظهر الرؤية املبكرة التي وردت يف ثنايا الكتاب أي رضورة الرتميم 

وأمهية صيانة املدينة وتراثها وكان هذا يف عام 1982.

وملكانة هذا الكتاب فإن ذاكرة)1) رائف نجم حفظت بداية انطلق فكرته بالنص التايل: 

»دعا سمو األمري احلسن السيد عيل آغا خان لعقد أحد مؤمتراته حول العامرة اإلسالمية 
يف عامن، وُعّينت يف حينها املنســق الفني للمؤمتر. وطلب مني ســمو األمري حسن أن 
أحّض حمارضة باســتعامل الرشائح امللونــة عن القدس وما تتعــرض إليه معاملها من 

)1) نجم، ذكريات، ص 16.
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أخطار، فحضت )100( رشحية وعرضتها عليه قبل املؤمتر بيوم واحد. ويف صباح يوم 
املؤمتر حّضت نفيس ألكون أول املتكلمني، وطبًعا كان املؤمتر باللغة اإلنكليزية. فجاء 
إيّل وقال: هل متانع يف أن ألقي أنا املحارضة؟ فقلت هذا رشف يل يا سمو األمري. فوقف 
عىل املنصة، وأخذ الســيد توما اهلزو )الذي كان يعمل يف ديوان ســمو األمري( يعرض 
الرشائح بالرتتيب، وسمو األمري يعلق عليها واحدة بعد األخرى، دون أي خطأ قطعيًّا، 
وينظــر إيل ليتأكد من صحة ما يقول، وأنا أؤرش له بإهبامي داللة عىل الصحة واإلتقان، 
حتى انتهى من املحارضة. لقد كان ســموه ذكيًّا ورسيع احلفظ وال ينســى املعلومات 

الدقيقة.

قال يل سمّوه ســنة 1981: »ملاذا ال تؤلف كتاًبا عن معامل القدس الدينية والتارخيية 
واملعامريــة؟ فقلت له: لدي املعلومات، ولكن ذلــك حيتاج إىل وقت ومال. فقال: 
حّض الكتاب وما عليك بالباقي. وقد شجعتني هذه الكلامت، فعكفت عىل كتابة 
النص والتنسيق وحتضري الصور الالزمة ملدة سنتني، ثم قال يل سمو األمري: ستطبع 
منظمة املدن العربية الكتاب عىل حســاهبا يف إيطاليا. وهكذا كان، حيث ذهبت إىل 
نابويل وداومت يف إحدى مطابعها لكي أدقق النص والتنسيق واإلخراج، وأنجزوا 
الكتاب خالل أسبوعني وطبعوا منه عرشة آالف وأربعامئة نسخة )10400( وزعت 
جماًنا. عىل امللوك والرؤســاء والبلديات واجلامعات يف العامل العريب واإلســالمي. 

وكان ذلك سنة 1983«.

لقــد أنجز هذا الكتاب عىل يد ثلَّــة من العلامء والباحثني، وهــم: 1) املهندس رائف 
يوســف نجم الذي قام بتنسيق البحوث ومجع املعلومات ووّزع املهام بني فريق تأليف 
الكتاب. 2) الدكتور عبد اجلليل عبد املهــدي- اجلامعة األردنية- كلية اآلداب الذي 
انضــم إىل فريق العمل وقام بمراجعة النص وتوثيق الكثري من املعلومات. 3) الســيد 
يوسف النتشة- رئيس قســم اآلثار يف دائرة أوقاف القدس املرشف واملنسق املحيل يف 
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القدس. 4) املهندس بســام احلالق- دائرة أوقاف القدس- قسم اآلثار الذي حدد ما 

حيتاج كل أثر من ترميم. 5) عبد اهلل كلبونة- دائرة أوقاف القدس- قسم اآلثار. وقام 

بتصوير اآلثار: 1) عبد اهلل العزة. 2) كامل املنرّي. 

مــن امللفت للنظر أن هناك ثلثة كتبوا يف مقدمة الكتاب، هم: 1) الدكتور نارص الدين 

األسد رئيس املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسلمية (مؤسسة آل البيت(. 2) عبد 

العزيز العدســاين أمني عام منظمة املدن العربية. 3) رائف نجم املذكورة مهامه أعله: 

املنســق يف عملية تأليف الكتاب واملرشف عىل طباعته وتدقيقه يف إيطاليا. وإن دّل هذا 

عــىل أمر، فإنام يدل عىل مكانة وأمهية تراث القدس املعامري، وكيف أن القدس كانت 

هاجس األمة، وبؤرة االهتامم يف وزارة األوقاف واملؤسسات األردنية اهلاشمية، الذي 

متثل باهتامم مبارش من قبل سمو ويّل العهد يف ذلك الوقت األمري احلسن بن طلل.

يقــع كتاب كنوز القدس، يف طبعته األوىل عــام 1983م، يف (495( صفحة من القطع 

الكبري، حيتضنها غلف فاخر ومذّهب، ينتهي بقائمة املصادر واملراجع التي استخدمها 

فريق البحث، فكانت: القرآن الكريم، واحلديــث الرشيف والتوراة، و(61( مصدًرا 

ومرجًعا باللغة العربية، و(8( مصادر ومرجــع أجنبية (باللغة اإلنكليزية(. وأما عدد 

الصور واللوحات املســتخدمة يف هــذا املجّلد (273(؛ بعدد اآلثــار التي تم رصدها 

يف هــذا الكتاب. وقد أنصف عبد العزيز العدســاين يف كلمته كأمني عام منظمة املدن 

العربية فريق العمل هذا بقوله: 

»لقــد تطوع أفراد شــعروا بواجبهم من أجل إيقاف اخلطر الــذي هيدد كنوز القدس 

املعامرية، ولرشح احلالة التي هي عليها عىل املســتويني العــريب والعاملي، فأقدموا عىل 

تأليف هذا الكتــاب الذي حيوي بني دفتيه صورة صادقة عــن كنوز القدس املعامرية، 
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واحلالة التي هي عليها، وما حتتاجه من ترميم، وما يتطلب ذلك من خمّصصات مالية«)1).

يمكن القول إن هذا الكتاب شــّكل إضاءة مبكرة، كام ال تزال أمهيته قائمة -بعد مرور 
أربعــة عقود حتى تارخيه؛ ويعود ذلــك إىل املحتوى العلمي الــذي تضمن مواضيع 

وقضايا ذات أمهية قصوى، وقد توزعت عىل مخسة فصول.

تنــاول الفصل األول، وهو أقــرص فصول الكتاب، وأقّلها حجــاًم، القدس الرشيف 
بشــكل مقتضب (يف نحو 10 صفحات(، من حيــث: تارخيها، وجغرافيتها، وعامرهتا 
(اإلســلمية(. ومما جاء يف هذا الفصل: »اليبوسيون هم بناة القدس األولون، وكانت 
تسمى يف عهدهم مدينة )يبوس(، وهم نزحوا عن اجلزيرة العربية مع القبائل الكنعانية 
التي ينتمون إليها واستوطنوا هذه الديار حوايل سنة 3000 - 2500 ق.م، وأنشؤوا فيها 

حضارة متيزت بالتقدم الزراعي والصناعي« (كنوز القدس، ص: 24-23(. 

وحول العامرة اإلسلمية يف القدس، تتبع املؤلفون إعامر قبة الصخرة واملسجد األقىص 
املبارك، وســورها وأبواهبا، يشــري الكتاب إىل أهنا تعرضت للهدم مع أسوارها (17) 
مرة. وتبلغ مساحة (البلدة القديمة املسورة من القدس( كيلومرًتا مربًعا (1000 دونم(، 
يشــغل احلرم الرشيف (150,000( مرًتا مربًعا (150 دوناًم(. وقد ُبنِيت بأسلوب جيعل 
الطرق، وهي رفيعة، مظللة بظلل مرحية للمشــاة، ممــا خيفف من درجة حرارة اجلو، 
ويمنع سقوط أشعة الشــمس املبارشة عىل املارة وخصوًصا يف أيام الصيف، وهذا ما 

تتميز به العامرة اإلسلمية يف املدن اإلسلمية التارخيية)2). 

وتم تصيص الفصل الثاين- للمخطط املوقعي للقــدس الرشيف وآثارها، وفهرس 
ا، توزعت وفق فرتة اإلنشاء،  املعامل واملواقع األثرية فيها؛ الذي شمل (274( موقًعا أثريًّ

)1) نجم وآخرون، كنوز، 1983، ص 11.

)2) نجم وآخرون، كنوز، 1983، ث 30-29.
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ووفق تبعيتها الدينية. ويمكن من خلل املخطط والفهرس التعرف عىل املوقع اجلغرايف 

لألثر بســهولة ويرس. وأتبع ذلك بكشٍف باآلثار اإلســلمية الدارسة (كنوز القدس، 

36-57(. كام شمل هذا الفصل وصًفا موجًزا للخراب الذي حلق باملدينة املقدسة من 

قبل االحتلل اإلرسائييل، منذ عام 1967م حتى سنة إعداد الكتاب (1983م(، من هدم 

لألبنية األثرية اإلسلمية حول احلرم الرشيف، وحفريات جنويب احلرم وغربّيه، وحرق 

املسجد األقىص املبارك، وأعامل الرتميم التي نفذها جهاز جلنة اإلعامر يف القدس بكلفة 

)1,6( مليون دينار أردين. وينتهي هذا الفصل بالتعريف برتميم املعامل واملواقع األثرية 

اإلســلمية يف القدس الرشيف، من حيث: عنارص خطــة الرتميم، وأعامله، ومراحله 

التي بلغ عددها (12( مرحلة، شــملت مدارس، وأسبلة، وترب، وأرضحة، وقبب، 

وزوايا، ومحامات، باإلضافة إىل سوق القطانني... وكان جمموع تكاليف تلك املراحل 

)5,69( مليني دينار أردين)1). 

وجاء الفصــل الثالث من هذا الكتــاب تفصيًل لآلثار واملواقع اإلســلمية املبينة يف 

الفصل السابق، وقد توزعت عىل العصور: األموي، والعبايس، والفاطمي، واأليويب، 

واململوكي، والعثامين. وكان جمموعها (199( أثــًرا، تم وصف موجز لكل أثر، وذكر 

االحتياجــات الرتميمية لغالبيتهــا العظمى. وأتبع ذلك بـ(24( أثًرا دارًســا. كام جاء 

الفصل الرابع عىل ذكر اآلثار واملواقع املسيحية يف القدس الرشيف، وعددها (56( أثًرا؛ 

من كنائس، وأديرة، وبطريركيات ومؤسسات خمتلفة. وهناك خلل يف ترتيب التسلسل 

بني 23-26 وجاء األثر رقم (25( للزاوية املولوية بني اآلثار واملواقع املســيحية (ُينظر 

كنوز القــدس، ص: 451-452(. وتم تصيص الفصل اخلامس واألخري لذكر اآلثار 

واملواقع اليهودية يف القدس الرشيف، وعددها (10( مواقع أثرية فقط.

)1) نجم وآخرون، كنوز، 1983، ص 67-58.
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ومما يسّهل عىل القارئ متابعة اآلثار وجود (24( فهرًسا فنيًّا جاءت يف آخر صفحتني من 

كتاب »كنوز القدس«، الــذي نتوقف عند غلفه األخري، وقد هنلنا من العلم واملعرفة 

حول القدس الرشيف وآثارها، ونحن نبتهل إىل اهلل سبحانه أن يرحم املهندس رائف 

نجم رمحة واسعة ويسكنه فسيح جناته!

ثانًيا: كتاب المدخل للمدينة المقدسة:

هذا الكتاب أعد ســنة 2004م يف عامن- اململكة األردنية اهلاشمية، وصدر عن املؤمتر 

اإلســلمي العام. وقّدم هلذا الكتاب الســيد كامل الرشيف األمــني العام للمجلس 

اإلسلمي للدعوة واإلغاثة. ويقع هذا الكتاب يف (144( صفحة من القطع املتوسط، 

يتوزع عليها تسعة فصول، هي:

1( القــدس يف التاريخ: شــمل هذا الفصل اآليات القرآنيــة واألحاديث الرشيفة 

ذات الصلة بالقدس، وأســامء القدس التارخيية -يبوس، وأورسامل، وإيلياء، وبيت 

املقــدس، والقدس- واألمم التــي حكمت القدس، وأبواب القــدس القديمة، 

وأبواب املسجد األقىص- املفتوحة واملغلقة، وانتهى هذا الفصل بالعهدة العمرية.

2( املعامل األثرية يف القدس القديمة: شملت ذكر (56( مدرسة، و(4( معامل من زوايا 

وترب وأرضحة، و(25( مسجًدا، و(22( من األسبلة واحلاممات، و(25( أثًرا تقع 

داخل املسجد األقىص املبارك، بدًءا من املســجد القبيل والصخرة املرشفة وصواًل 

إىل باب املطهرة، وذكر (34( طريًقا يف القدس، و(9( أســواق. كام يذكر من املعامل 

املسيحية: (19( كنيسة وبطريركية، و(18( طريًقا. ومن املعامل والقضايا اإلسلمية 

يذكر: املصىل املرواين –ينفي عنه تسميةإسطبلت سليامن«- وحائط الرباق -تعود 

ملكيته للمسلمني وحدهم، وينتهي هذا الفصل بـ»ثورة الرباق« وما نجم عنها من 

قرارات فيها عدوان سافر عىل حق املسلمني يف ملكية هذا احلائط.
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3( تطور الوضع الســكاين يف مدينة القدس: تتبع نجم يف هذا الفصل أعداد اليهود 

منذ (586 ق.م( حتى ســنة (2004م(؛ إذ كان عددهم (20( شــخًصا فقط ســنة 

700م، ثم (750( نفًرا إبان العهد اململوكــي، ثم (1500( يف بداية احلكم العثامين، 

ليصبحــوا (10,000( مع هناية احلكم العثامين، ليصلوا إىل (100,000( نســمة إبان 

النكبة (1948م(، و(196,000( عند حلول النكســة عام 1967م، ليصبح عددهم 

)760,000( نسمة عند إعداد الكتاب (2004م(.

4( األخطار الصهيونية الستالب القدس.

5( اليهود واالستيطان الصهيوين.

6( تفنيد األباطيل اإلرسائيلية يف ضوء نتائج احلفريات األثرية.

7( القرارات الدولية بشأن القدس.

8( وثائق واتفاقات تتعلق بقضية القدس.

9( القدس يف دائرة احلدث.

ا: كتاب الحفريات األثرية في القدس:
ً

ثالث

هذا الكتاب من تأليف املهندس رائف يوسف نجم، حيث صدر سنة 2009م يف عامن- 

اململكة األردنية اهلاشمية عن دار الفرقان للنرش والتوزيع؛ وهي السنة التي ُأعلنت فيه 

القدس عاصمة الثقافة العربية، وقد محل الكتاب شــعار هذه املناســبة، ما جيعله أحد 

األنشطة الفكرية اخلاصة بتلك املناسبة املهمة. قّدم له األستاذ الدكتور املرحوم إسحق 

الفرحان رئيس مجعية الدراســات والبحوث اإلســلمية، مشرًيا إىل أن املؤلف واكب 

تقيص أعامل احلفريات اإلرسائيلية يف حرم املســجد األقــىص املبارك، وما حوله، وما 

حتته، وهي مستمرة منذ عام 1967م حتى يومنا هذا (2009(. 
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يقــع هذا الكتاب يف (292( صفحة، يتوزع عليها ســبعة فصول، هي: الفصل األول، 

القــدس يف التاريخ القديم؛ يتضمن القدس اليبوســية، وإيليــاء كابيتولينا، والقدس 

البيزنطية. والفصل الثاين، املعتقدات التوراتية؛ شمل (17( موضوًعا، بدًءا بخروج بني 

إرسائيل من مرص ودخوهلم أرحيا، وينتهي باحلفريات األثرية (اإلرسائيلية( كوســيلة 

لدعم املزاعــم التوراتية، وما بينهام قضايا ومفاهيم جدليــة تتعلق باليهود واليهودية، 

والصهيونية، والتعاون بني الصهيونية والنازية... 

ثم يناقش م.رائف نجم احلفريات األثرية يف القدس خالل الفرتة )1863م- 2008م(، 

من حيث: مراجع علامء اليهود، ومتويل احلفريات، وأســلوب نرش نتائجها، ويناقش 

عدًدا من احلفريات األثرية حول القدس، كألواح تل العامرنة قرب هنر النيل، وخريطة 

مأدبا الفسيفسائية، وخمطوطات قمران قرب البحر امليت، وغريها. وخصص م.رائف 

نجم فصًل ملا أطلق عليه »اهليكل يف احلفريات األثرية«؛ يكشف فيه كذب االدعاء بأن 

»منطقة املسجد األقىص املبارك هي جبل اهليكل« عىل أهنا جمرد فرضية (ومهية( وليس 

نتيجة اكتشافات أثرية.

كام خصص فصًل للمعامل اإلســالمية يف القدس؛ مشــرًيا إىل حماوالت طمسها خلل 

احلفريات األثرية اإلرسائيلية، وحماوالت الســلطات اإلرسائيلية شــطب القدس من 

قائمة الرتاث العاملــي املهدد باخلطر. وخيتتم بتخصيص فصل لـ»شــهادات وحقائق 

واستنتاجات«، استند فيه إىل بعض علامء اليهود الذين أبت عليهم أمانتهم العلمية إال 

أن يعرتفوا باحلقائق التي تالف آراء زملئهم املنحازين للفكر الصهيوين. 

رابًعا: مع »ذكريات« المهندس رائف نجم:

ال يمكننــا املغادرة قبــل أن نعرج عىل ذلك الكتاب الصغــري يف حجمه، ولكنه يكتنز 

ذكرى وذاكرة جتعل القارئ يتجول مــع أحداث وحوادث جرت خلل نصف قرن؛ 
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إذ يوثــق للفرتة (1951م- 2001م(. وقد أوجز املهنــدس رائف نجم ذلك يف (102) 
صفحة، قّدم له املهندس محد اهلل النابلس. وقد وّزع عرشات العناوين عىل جمموعة من 
األحداث، بعبارات مكّثفة ومرّكزة وواضحة، بعيًدا عن اإلسهاب والرشح. وكأين به 

قد قرر احرتام عقل القارئ ووقته. 

أما املجــاالت التي توزعت عليها األحداث املذكورة يف هــذا الكتاب، فتبدأ بعلقته 
بالقدس؛ بدًءا بطفولته املبكرة يف املســجد األقىص املبارك، وطرقات القدس وحاراهتا 
وأزقتها، وانتهاًء بتمكنه من شــطب مرشوع هتويدي يتلخــص ببناء »هيكل« لليهود 
يصطف إىل جانب املســجد األقىص املبارك اإلسلمية وكنيســة القيامة املسيحية. ثم 
يبحر يف علقته بالقرص األرديّن: امللك حسني، وامللكة نور، واألمري حسن. أضف إىل 
ذلك علقاته بدولة وصفي التل، ودولة مض بدران، ويف ذلك كله يتطرق إىل أنه كان 
يتمتع بمكان ومكانة يف نفوسهم، ملا اتصف به من قدرات إبداعية يف خمتلف املجاالت 
اهلندســية، كام كان يمتلك خمزوًنا من العلم واملعرفة والوثائق حول القدس، ما جعل 

األمري حسن يوفر املوازنة الكافية لكتاب كنوز القدس املوصوف أعله.

كام يســتعرض املهندس رائف نجم علقاته الشــخصية املبارشة مع عدد كبري من ملوك 
العامل وأمرائه وقادته. فباإلضافة إىل ما هــو موصوف أعله عن علقاته بالعائلة احلاكمة 
يف الكويــت، بفعل مهنته الدقيقة واحلساســة ذات الصلة بمســاكن األمراء وقصورهم 
ومزارعهم، يمّر رشيط ذاكرته عىل علقاته بجللة امللك الراحل احلســن الثاين، والرئيس 
الباكســتاين الراحل ضياء احلــق، والرئيس الغيني الراحل أمحد ســيكوتوري، والرئيس 
السوداين املشري حممد عبد الرمحن سوار الذهب، والرئيس التونس الراحل احلبيب بورقيبة، 
ومع أمحد خمتار إمبو- مدير عام اليونسكو الســابق، وسامحة الشيخ حسن التهامي نائب 
الرئيس الراحل أنور الســادات، ومع البابا يوحنا بولس الثاين، وشخصيات عامة أخرى، 
مثل: ســامحة عبد احلميد اخلوئي رئيس طائفة االثني عرشيــة، ورئيس جملس النواب يف 
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تايلند »مسلم الديانة«، وغريهم من شخصيات عامة عىل مستوى العامل.

وهناك مواضيع وقضايــا تطرق هلا املهندس رائف نجم يف »ذكريــات«، تعّد مفاتيح 
ألحداث كربى، منها: حزب جبهة العمل اإلســلمي، الذي اســتقال منه رغم فوزه 
بانتخابات جملس الشورى للحزب. واستقالته من حكومة طاهر املرصي التي مل تستمر 
سوى شهر ونصف الشهر. وقصة بناء املشفى اإلسلمي يف عامن يف (12( سنة. وإنشاء 

جامعة الريموك وافتتاحها خلل سبعة أشهر. 

ومل خيــُل الكتاب من حمطات ترفيهية، إىل حد مــا، كموضوع »أغرب حدائق رأيتها يف 
حيايت«، و(13( طرفة اختارها املهندس رائف نجم كمحطة اسرتاحة للقارئ، والكرم 
العريب والبخل اإلنكليزي. إضافة إىل نفحات وومضات من طفولته املبكرة يف القدس، 

وشقاوات الطلبة- األطفال اإلبداعية بمعلميهم الذين يقسون عليهم!

ختاًما 

إن الكتابــة عن فقيدنا وفقيد األمة املهندس رائــف نجم، وما يتطلبه األمر من القراءة 
والبحــث واملتابعة، هنا وهناك، ورغم احلزن عىل الفــراق وعىل الفراغ الذي تركه يف 
شبكة مُحاة القدس وأســودها املنترشون يف فلسطني واألردن وحول العامل، جيعل املرء 
يشــعر بالغبطة والرسور أننا متكنّــا من مجع مادة علمّية رصينة، تتابعت وتسلســلت 
لتجعل من سرية الفقيد ومسريته نرباًســا وعنواًنا مضيًئا ومرشًقا لألجيال القادمة، يف 
شــتى املجاالت العمرانية، والتارخيية، والسياسية، واالقتصادية، ومجيع القضايا ذات 

الصلة بالقدس ومحايتها والدفاع عنها.

لقد اجتهدنا يف هذه اإلضاءة التي سّلطناها عىل علٍم مقديّس، جاد عىل القدس بالعلم 
والوقت واجلهد، وما وصل إليه من أموال، وجعل منها قبلته األوىل من حيث الرعاية 
واحلامية والعمران، وقد أدار ظهره إلغراءات الوظائف البديلة التي تأيت باملال الوفري، 
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لُيقبل عىل القدس متطّوًعا من أجل محاية هويتها العربية واإلسلمية، التي هتددها قوة 

االحتلل الغاشمة، ومن أجل إعامر ما هّدمه ودّمره االحتلل، بشكل مبارش بجرافاته 

وآلياته، أو غري مبارش من خلل حفرياته التي يقوم هبا وقد أعمت األهداف التهويدية 

برصه وبصريته.

نص كلمة البروفيســور عماد أبو كشــك، رئيس جامعة القدس 
في حفل تأبين المرحوم م. رائف نجم

بسم اهلل الرمحن الرحيم

األخوات واألخوة احلضور، كل باسمه ولقبه

احلفل الكريم

نلتقي اليوم يف حــرم جامعة القدس... جامعة العاصمــة... يف القدس ومن القدس 

لتأبني رجل مــن أعز وأكرم الرجــال... ابن القدس البار... معــايل املهندس رائف 

نجم وزير األوقاف والشــؤون واملقدسات اإلسلمية األسبق ووزير األشغال العامة 

األســبق يف اململكة األردنية اهلاشــمية الشــقيقة ورئيس جلنة إعامر املسجد األقىص 

والصخرة املرشفة، ثم نائًبا لرئيســها وجندهيا املجهــول ملا يزيد عىل ثلثني عاًما، علم 

مــن أعلم خدمــة القدس ونرصهتا، مل يدخــر جهًدا وال عمًل ألجــل القدس، وال 

ساحة من ساحات الدفاع عنها، إال كان سباًقا إليها، ليكون بحق رجل اإلعامر األول 

للقدس واملسجد األقىص املبارك وقبة الصخرة املرشفة ومقدسات القدس اإلسلمية 

واملســيحية وبيوهتا والداعم األول لصمود أهلها، والذي وافته املنية والقى وجه ربه 

راضًيا مرضًيا يوم األربعــاء 2021/11/24 عن عمر يناهز 95 عاًما، قضاها يف خدمة 

قضية املســلمني األوىل وإعامر املســجد األقىص املبارك وكتابًة وتأليًفــا عنه، وتوعية 

لألمة باألخطار املحدقة بالقدس وأهلها ومقدســاهتا، فارقنــا إىل جوار ربه بعد حياة 
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حافلة بالبذل والعطاء، وجهاد باللسان والبيان، والعمل من أجل القضية الفلسطينية، 
وعن القدس ومسجدها األقىص املبارك واملقدسات اإلسلمية واملسيحية فيها، وعن 
أهلها... املدينة التي ولد وترعرع فيها، وبقيت حارضة دوًما يف وجدانه وسويداء قلبه، 
وشــاغلة عقله ومّهه وتفكريه، فلم هين ومل يلن ومل يركن، وبقي متمســًكا مؤمنًا بحق 
شــعبه وأمته العربية واإلسلمية يف فلسطني واملســجد األقىص املبارك الذي بارك اهلل 

حوله، يف القدس واملقدسات حتى بلغه األجل، وصعدت روحه إىل بارئها.

ن  َن امْلُْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِهۖ  َفِمنُْهم مَّ يقول تعاىل يف حمكم التنزيل »مِّ
ُلوا َتْبِدياًل«. ن َينَتظُِر ۖ َوَما َبدَّ َقَضٰ َنْحَبُه َوِمنُْهم مَّ

ومن جامعة القدس، وباســم القدس وأهلها، فإننا نحتســب عىل اهلل أبا يوسف وال 
نقول إال ما يريض اهلل ورســوله »إن العني لتدمع وإن القلــب ليحزن وإنا يف القدس 
وفلســطني عىل فراقك ملحزونــون« واللقيا كام متنيت -بــإذن اهلل تعاىل- عىل حوض 
صاحب الروضة رســولنا وقدوتنا سيدنا حممد صلوات ريب وسلمه عليه، رمحك اهلل 
رمحة واسعة، وجزاك اهلل عن جهادك من أجل القدس وأهلها طيلة حياتك املديدة خري 

اجلزاء.

األخوات واألخوة احلضور 

لقد كان الراحل الكبري املهندس رائف نجم يوصف بأنه سجل وأرشيف توثيقي دقيق 
للقدس وتارخيها، عرف تراثها وأرضها وعامرهتا بكل تفاصيلها وخباياها، وعرف كل 
شرب وزاوية يف مســجدها األقىص املبارك، وساهم من خلل دراساته العلمية الكثرية 
التي أعّدها، والتقارير الفنية التي أرشف عليهــا يف تثبيت هوية املدينة وتعزيز صمود 
أهلها ومحايتها من التهويد، تشهد له قبة الصخرة املرشفة بأنه وضع خمططات ترميمها، 
وحل مشــكلة تناسق القبتني الداخلية اخلشــبية واخلارجية املعدنية، وكمهندس قدير 
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أوجد حلول تذهيبها، وساحات وجدران وقباب ومنابر املسجد األقىص املبارك تشهد 

له بإعامرها، وله بصامته الكريمــة يف كل زاوية وحجر، ومن مكتبه خرجت خمططات 

البنية التحتية واإلنارة واملياه والتبليط وترميم األســوار وســقف املسجد القبيل، ومل 

يتوقف عمله عىل إعامر املســجد األقــىص املبارك وقبة الصخــرة املرشفة، بل تعدى 

ذلك إىل إعامر بيوت املقدســيني يف مدينتنا املقدسة لتثبيتهم فيها ومحايتها من املصادرة 

والتهويد، إضافة إىل املعامل األثرية فيها.

وللمرحوم العديد من املؤلفات نذكر منها عىل ســبيل املثــال ال احلرص، كتاب كنوز 

القــدس، ودليل القدس، واإلعجــاز العلمي للقرآن الكريم برهــان النبوة، وكتاب 

ذكريات، ومؤلفه نحو خطة عملية إلعامر املقدســات، واإلعامر اهلاشمي يف القدس، 

وعدد كبري من البحوث اإلســلمية بشــأن القدس، وكان عضــًوا يف العرشات من 

املجالس واللجان، نذكر منها، جملس أمناء مؤسسة آل البيت للفكر اإلسلمي، اللجنة 

امللكية إلعامر مســاجد ومقامات الصحابة والشــهداء، ومجعية الدراسات والبحوث 

اإلســلمية، واملؤمتر اإلســلمي العام لبيت املقدس، ومجعية محاية القدس الرشيف، 

وعضو اللجنة امللكية لشؤون القدس، وعضو املعهد العريب بالقدس، وغريها الكثري. 

وساهم يف العديد من األعامل الوثائقية واإلعلمية، ويف إعداد املوسوعة الفلسطينية، 

وشــارك يف الكثري من الندوات واملؤمترات املحلية والعاملية حول القدس، وقدم فيها 

أبحاًثا عديدة تناولت اجلوانب الدينية والتارخيية والعمرانية واالجتامعية والسياســية 

فيها، ال يتسع املجال لذكرها.

احلضور الكريم...

إنــه لرشف كبري لنا يف جامعة القدس أن نســتذكر فقيد القدس، معايل املهندس رائف 

نجم، وأن نؤّبن الفقيد بمناســبة مرور أربعني يوًما عىل وفاته، وفاًء لذكراه وتكرياًم ملا 
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قدمه للقدس واملقدســات، فقد وصل الليل بالنهــار يف وضع خمططات الرتميم، ويف 
توثيــق تاريخ القدس وكنوزها املعامرية والرتاثيــة واحلضارية، وهو من بادر القرتاح 
تسجيل القدس عىل الئحة اليونيسكو للرتاث اإلنساين، وللرتاث املهدد باخلطر... كان 
جندي القدس املجهول يعمل بصمت، وينجز هبدوء، بإرادة صلبة، وعزيمة، وإرصار 
منقطــع النظري، ليكون بحق رجل اإلعامر األول... رحــم اهلل الفقيد الكبري املهندس 
رائف نجم رمحة واســعة وجزاه اهلل خرًيا، ونســأل اهلل العيل القدير سبحانه وتعاىل أن 
يتقبله يف الصاحلني، ويعوض شــعبه وأمته خــرًيا، ويلهم أهله وذويه وكل حمبيه وعىل 

رأسهم أهله يف القدس وفلسطني مجيل الصرب، وستبقى ذكراه حية يف قلوبنا.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..

نص كلمة الدكتور يوسف سعيد النتشة، مدير مركز دراسات 
القدس في حفل تأبين المرحوم م. رائف نجم

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وبه نستعني،

 اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا، إنك أنت عّلم الغيوب،

بداية ال يسعني إال أن أشــكر احلضور الكرام يف هذا املحفل الكريم، وأجزي شكري 
إىل من يتابعنا عىل التواصل املرئي الـ»زوووم«، وقطًعا أقدم عميق شــكري ملن ساهم 
وشــارك يف هذا التكريم وأخص حضة الربوفيســور عامد أبو كشــك رئيس جامعة 
القدس، الذي أبدى كل دعم وتأييد لفكرة التكريم، وكذلك أشــكر حضة الدكتور 
ســعيد رائف نجم، ابن الفقيد العزيز، الذي تكّرم أيًضا بالتعاون واملساعدة، وكذلك 
فضيلة الزميل العزيز املهندس عبــداهلل العبادي من عامن، وعميق تقديري إىل رفقائي 
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يف اجلامعة والتكريم، األســتاذ عزيز العصا، والدكتور خالد غيث نجم وعريف هذا 

اجلمع الكريم. وال أنســى الزملء الشباب يف العلقات العامة واهلاي تيك، ومشاركة 

نقابة املهندســني مركز القدس ممثًل باملهندس الزميل عيل بركات. لكم وهلم مجيًعا كل 

فضل وشكر.

إن الوفاء من شــيم الكرام، والتكريم خلق وهنج سنّه اهلل لنا، ومظاهر التكريم اإلهلي 

الرباين يف القرآن الكريم وردت يف عدة مواضع يف القرآن الكريم، وشمل عدة مظاهر، 

منها أن اهلل جعل اإلنســان يف أحسن تقويم، وفضله عىل كثري من املخلوقات، فقد قال 

ســبحانه وتعاىل:ولقد كّرمنا بني آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات 

وفضلناهم عــىل كثري ممن خلقنا تفضيــال«. صدق اهلل العظيم. ولســت هنا يف مقام 

التوســع يف ذلك، لكن ما أحرانا أن نتبع ما هنجه اهلل لنفسه ولنا بأن نكّرم من يستحق 

التكريم. والتكريم هو من الكرم الذي هو مجاع اخلري كله.

والتكريم هنج دأبت املجتمعات اإلنســانية واملؤسســات الثقافية عىل اّتباعه لإلشادة 

بام قدم من إنجازات تســتحق اإلشــارة إليها، وجيد مركز دراسات القدس يف جامعة 

القدس، أن من رســالته الفكرية، وجتســيًدا لرؤية اجلامعة جتاه القدس ومكانتها، أن 

تسلط األضواء عىل من خدم هذه املدينة وساهم يف حفظ تراثها ومقدساهتا.

ونظًرا ملا متتع بــه املرحوم معايل املهندس رائف نجم، مــن إخلص وعطاء متواصل 

وحّب جّم ملدينته مدينة القدس، وملِا ربطني به من علقة مهنية واجتامعية، فإن التكريم 

لــه أصبح يف حكم الواجب، وأقل ما يقدم له، لكــن ال أريد أن أطيل، رغبة يف إتاحة 

الفرصــة لبقية الزملء، وألن جهد ومكانة معايل رائــف نجم، حتتاج لإلحاطة هبا إىل 

أكثر من لقاء، ولذا ســأقترص عىل ملحات حّية وأعامل أفخر بإنجازها معه ضمن فريق 

من دائرة األوقاف ووزارة األوقاف اإلسلمية. وأترك كثرًيا من املواقف واإلنجازات 
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لبقية الزملء، خاصة املهندس عبد اهلل العبادي واملهندس عيل بركات.

تعود يب الذاكرة إىل ســنة 1981 - 1982، حيث بدأنا العمل مًعا لتســجيل القدس يف 

قائمة الرتاث العاملي مع جمموعة من اخلرباء العرب من تونس، وكيف أن املواد العلمية 

واملخططات اهلندسية والصور الفوتوغرافية انتهت ألن تكون يف كتاب مشرتك أطلق 

عليه اســم كنوز القدس (1983(، مجع فيه معلومات معامرية وتارخيية مهمة، وضمن 

رؤية مستقبلية للحفاظ عىل تراث املدينة املعامري األصيل. وال زلت أذكر كيف كنت 

أتــردد عىل مكتبه اهلنديس يف شــامل عامن الذي أرشف فيه عىل مشــاريع إقامة األبنية 

اخلاصــة بجامعة الريموك، الذي كّلف به مبارشة من قبل رئيس الوزراء يف ذلك احلني 

الســيد مض بدران. إن حّب أيب يوسف للقدس قد اجتمع مع محاسة الشاب صاحب 

هــذه الكلمة وُأنجز بدعم فكري من قبل ســمو األمري حســن حفظه اهلل، وقد انتهى 

بمرشوع رائد لتأســيس مركز مبكر انبثق عن جامعة الدول العربية محل عنوان: مركز 

ترميم وصيانة آثار القدس. لقد تم هذا مبكًرا مســترشفني األخطار التي هتدد الرتاث 

املعامري ملدينة القدس. 

إن العمل مع معايل أيب يوســف رمحه اهلل، ومشــاركته الكثري مــن األعباء كانت دوًما 

تفيض بلمسات اجتامعية إنســانية، ولطاملا حدثني عن رحلته يف إعادة عمل منرب نور 

الدين زنكي، التي تنقلت بني كثري من العواصم العربية واإلســلمية إىل أن انتهت يف 

حضن الرعاية اهلاشــمية امللكية يف عامن، ومل تُل األمور من ذكريات شــبابية له حينام 

عمل يف الســعودية وواجه خماطر الصحراء، ولكن احلديث مهام تنوع ومهام تشّعب، 

فالواقع أنه كان يعود لريتكز عىل القدس واملســجد األقــىص، وما يمكن أن يقدم هلام 

للحفاظ عليهام، لقد ســكن القدس يف ريعان شبابه وســكنت القدس قلبه يف أعامله 

وإنجازاته، فألف رمحة عليك، ولتكن من اخلالدين املأجورين.
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مقدمة
متثل املخطوطة موضع الدراسة، إجازة صادرة عن الشيخ أمحد اهلدمي ابن السيد صالح 
اهلدمي من بلدة الشــيوخ قضاء مدينة اخلليل يف فلسطني، منحها ملريده وتلميذه الشيخ 
أمحد بن عبد الكريــم اهلندي من مدينة القدس. ارتبط منح اإلجــازة الصوفّية من قبل 
الشيوخ املرشدين، وهم السادات، إىل تلمذهتم من املريدين بجملة من الطقوس املعينة، 
وهي منح املريد إجازة خطّية بعد استحقاقه هلا، وهي عبارة عن وثيقة عىل شكل خمطوطٍة 
بمصادقة أربعة من الســادات الصوفّية، ييل ذلك إلبــاس املريد ما ُعرف باخلرقة، وهي 
عبارة عن رداء باٍل وممّزٍق؛ يرمز إىل الفقر والزهد والتقشف، وتنطوي عىل فكرة التسليم 
والتفويض، واهلــدف منها هداية املريــد وتطهريه من الذنــوب واملعايص واألخلق 
املذمومة، وجعله ينتقل من احلال الناقص إىل الكــامل املطلوب (الكيايل 2008(. يزخر 
التاريخ اإلســلمي بالشــخصيات الصوفّية أمثال: جلل الدين الســيوطي، شــمس 

التربيزي وجلل الدين الرومي، ويشار إىل أن الصويّف الكبري ابن عريب لبس اخلرقة.

إجازة الشيخ الصويف أمحد اهلدمي
للشيخ أمحد اهلندي

د. حمد�ن طه

باحث يف علم �لآثار
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الشــيخ أمحد اهلدمي هو ابن الشيخ صالح اهلدمي وســليل عائلة اهلدمي، التي ُعرف 
بعض أفرادها بالســادات الصوفّيــة منذ القرن الرابع عرش ميــلدي. وتصف بعض 
املصادر التارخيّية العربّية رحلة الشــيخ إبراهيم اهلدمي األب من بلد املرشق إىل بلد 
الشام وكيف استقر يف بقعة بني اخلليل والقدس، أقام فيها وتزوج ومات عن مئة عام. 
(ابن كثري اجلزء 13- 1966: 151، وابن تغــري بردي اجلزء الثاين 1956: 69، احلنبيل 
1973: 153، األشــهب 1983: 59، أبو سارة 1987: 42، عراف 1993: 81( والطريقة 

الصوفّية التي اتبعها هي الطريقة الرفاعّية القادرّية األمحدّية والشــافعّية، كام يتبني من 
الوصف املذكور يف اإلجازة.

وتوجد يف فلســطني مخســة مقامات ألبناء الشــيخ اهلدمي، (الدباغ 1991: 179، عراف 
1993، الشيوخي 1999: 76، جرادات 2001، حليقة 2001( وهي: قرب اهلدمي يف مسجد 

قرية الشــيوخ القديم الذي يعّد أمهها، ومقام الشيخ أمحد اهلدمي يف قرية صوريف قضاء 
اخلليل، ومقام الشــيخ عارف اهلدمي يف قرية جاال الواقعــة إىل الغرب من بلدة بيت ُأمر 

قضاء اخلليل، ومقام الشيخ صالح اهلدمي يف قرية كوبر قضاء رام اهلل. 

خارطة الشيوخ مكربة 1944
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عاش الشــيخ أمحــد صالح اهلدمي يف القرن التاســع عرش، ويشــري تاريخ اخلتم عىل 

اإلجازة إىل ســنة 1282هجرّية، املوافق 1865 ميلدّية. البد وأّن الشــيخ أمحد كان يف 

عمر متقدم، ويمكن االســتنتاج أّن والده الشيخ صالح قد ُولد يف أواخر القرن الثامن 

عرش وعاش حياته يف بداية القرن التاســع عرش. وتقيم عائلة اهلدمي يف بلديت الشيوخ 

وشيوخ العروب، وانترش أبناء العائلة يف مناطق خمتلفة، ويمثل الشيخ أمحد اهلدمي ابن 

الشيخ صالح اهلدمي اجلّد السابع لعائلة اهلدمي احلالّية.

ويتبــني من خلل نّص هذه اإلجازة أّن الشــيخ أمحد بن عبد الكريم اهلندي من مدينة 

القــدس قد تتلمذ عىل يد الشــيخ أمحد اهلدمي لينال هذه اإلجازة األمحدّية، وُيلبســه 

اخلرقة يف هناية املطاف بعد اجتيازه التدريب املطلوب منه بنجاح، وهي تعني التفويض 

والتسليم وإشارة إىل وصول التلميذ إىل مرحلة من الكامل تؤهله حلمل هذه اإلجازة. 

وتصــف اإلجازة املريد أمحد اهلندي بأّنه االبن القلبي للشــيخ أمحد اهلدمي، كناية عن 

عمق الرابطة الروحّية بني امُلرشــد والتلميذ. وقد دّلت البحوث األولّية عىل غياب أّي 

معلومات عن حياة الشــيخ أمحد اهلندي، بام يشري إىل أنه مل يكن ناشًطا يف احلياة العامة، 

بام يستدعي مزيًدا من البحث حول شخصه.

البلدة القديمة يف الشيوخ ويظهر فيها مسجد اهلدمي
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وصف المخطوطة
ا بطول 156ســم وعرض 23.5 ســم، وهي مكتوبة  خمطوطة من الورق املصنع يدويًّ
باخلط الكــويف، واحلرب املســتخدم يف الكتابة والرســم بعدة ألوان وهي: األســود، 
واألخض والبنفســجي، والكموين الضارب إىل اللون األصفر. أّما الرســومات فقد 
تكون أعدت باأللوان املائية. وتتفــاوت درجات األلوان ربام نتيجة قوة احلرب أو البىل 
الــذي حّل بالوثيقة وظروف تزينها. تم تبادل األلوان يف كتابة متن اإلجازة بام يعطي 

االنطباع بنوع من اإلشهار ملقاطع معينة يف اإلجازة. 

ُكتبت اإلجازة عىل ورق عايل اجلودة مصنــوع يدوًيا يف أوروبا، ويمكن رؤية العلمة 
املائية (صورة العلمة املائية أدناه( بشكل واضح حتت الرسومات بتعريضها للضوء، إذ 
تظهر عىل شــكل ختم يوجد بداخله كتابة باألحرف اللتينية LAPALZONI وتتبعها 
كتابة باألحرف العربية (البلزوين الكوســتا(. أثناء دراسة املخطوطة استعنت بمركز 
املخطوطــات يف احلرم القديس الرشيف لتحديد نوع الورق واحلرب املســتخدمني بعد 
قيامهم بمعاينة صور املخطوطة. تظهر عىل املخطوطة أربعة خطوط للسادات الصوفية 
الذين صادقوا عىل الوثيقة، وحتمل أختامهم، بام يشــري إىل أن هذه الشهادات قد ُكتبت 

بخط أيدهيم باحلرب األسود وواحدة منها باللون البنفسجي.

)صورة العالمة املائية(
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واللفافة بحالة حفظ جيدة نســبًيا، عدا عن تآكل الطرف األيمن من الرسم يف القسم 

العلوي وبعض األطراف بفعــل الرطوبة، ثم اجلزء األخري من اللفافة، حيث تصعب 

قراءة بعض الكلامت يف السطرين األخريين بشكل واضح. كام توجد بعض التشققات 

العرضية يف اللفافة ربام نتيجة طّيها املتكرر، وحفظها باستخدام الصق ورقي شفاف. 

ويبــدو أن اللفافة كانت خمزنــة يف أحد الدكاكني يف الفرتة األخــرية، حيث إن اجلهة 

اخللفية منها كتبت عليها بعض األرقام واحلسابات بقلم رصايص.

حتمل الوثيقة تاريخ اخلتم املمهور عىل املخطوطة للشيخ أمحد اهلدمي، وهو 1282 هجرية 

وتقابل يف التقويم امليلدي 1865 تقريًبا. ما جيعل تاريخ الوثيقة حوايل 156 سنة تقريًبا.

أقسام اإلجازة

تتكون اإلجازة من ســتة أقسام وهي: الرسم العلوي بطول 27سم (افحص االسم(، 

وبيارق السادات الصوفية األربعة، وصفات اهلل، واملقدمة، والنص، والرشوحات.

مقدمة اإلجازة

تبدأ اإلجازة برسم منظور يمثل مقاًما أو مسجًدا (شكل رقم 1(، يرمز ربام إىل الولوج 

يف عامل الصوفّية واالرتقاء يف منازهلا. ويتشــكل الرسم من أشــكال هندسّية ونباتّية، 

يقوم اهليكل عىل قاعدة مســتطيلة بعرض 2.3ســم مقسمة بأشــكال معينية وملونة 

باللون البنفســجي واألخض واألصفر بصورة متوالية. وتقوم عليها واجهة بناء مقام 

أو مســجد بباب وســطي مكون من درفتني وشاشــية ملونة باألخض يعلوها قوس 

ملون باألصفر ويتخلله خطان أبيضان عىل شــكل اهللالت. والواجهة مقســمة إىل 

أربعــة حقول عرضية، تتخلل كل حقل من اجلهتني أشــكال ملونة عىل صورة نوافذ، 

واألشكال يف احلقلني السفليني عىل هيئة حماريب صغرية ومثلثات، أما احلقل األريض 

ففيه 11 شــكًل من املحاريب، من بينها مثلث واحد من جهــة اليمني، يتكون احلقل 
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الثــاين الذي يليه من األعىل من 11 شــكًل من املحاريب، مــن بينها مثلث واحد من 
جهة اليسار، ويتكون احلقل الثالث العلوي من تسعة أشكال مثلثة. أما احلقل العلوي 
فمقسم إىل أشكال مســتطيلة ومجيع هذه األشكال ملونة باأللوان الرئيسة: األخض، 
والبنفسجي، واألصفر. ويقع عىل الكتف األيرس لسقف الواجهة األمامية شكل نبايت 

عىل هيئة شجرة رسو.

ويقع خلــف الواجهة أو فوقها قــوس كبري آخر فوق باب مقســم إىل خانات ملونة 
باألخض والبنفســجي، ويعلوه رأس بريق ملون باألخض. وقد كتب حتته »بسم اهلل 

الرمحن الرحيم«.

ويف األعىل متاًمــا قوس كبري ملون باألخض، يقوم عىل قاعدة ملونة باللونني األخض 
والبنفســجي، وينتهي برأس بريق ملون باألخض، وعــىل القاعدة من اجلهة اليرسى 

رسم سعفة نخيل باللون البنفسجي.

وعند الطرف األيرس هلذا الشــكل يوجد ما يشــبه البريق أو املئذنة عىل طول الشكل 
بأربعة مســتويات يف منتصف قسمه العلوي، وتنتهي بشكل رأس البريق. وهي ملونة 
باأللوان الثلثة: األخض، والبنفســجي، واألصفر. وليــس واضًحا ما هي دالالت 
هذا الشــكل، وهل تشــري إىل املنازل التي يرتقيها املريد يف تدريبه. ولكنه من املعروف 
أن للطرق الصوفّية شــارات وبيارق متيزها، ويتميز الرفاعّية باللون األسود والقادرّية 
باللون األخض واألمحدّية باللون األمحر، وبعض الطرق الصوفّية األخرى بعدة ألوان. 

تنطوي الصوفّية عىل فكرة تدرج املعرفة، وأعلها هي معرفة اهلل، والتي ُتدرك بالقلب، 
وللوصول إىل مقام إيامن الكامل، البد من سلوك طريق طويلة وأمهها جماهدة النفس، 
وتصعيد صفاهتا الناقصة إىل صفات كاملة، وقطع املنازل، والرتقي يف مقامات الكامل 
بصحبة املرشــد. والذي أخذ الطريقة عن شــيخه حتى تصل سلســلة التلقي يف سند 
متصل الرسول حممد بن عبد اهلل، ذلك أن النبي حممد هو باب اهلل ووسيلته العظمى. 
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)شكل رقم 1(

بيارق السادات الصوفّية

يتكون هذا القســم، وهو بارتفاع 20ســم من أربعة أعلم صوفّية ملونة (شكل رقم 2(، 
تقوم عىل قاعدة مستطيلة بعرض نصف سنتمرت، ومقسمة إىل سبع خانات ملونة باأللوان 

األخض والكموين والبنفسجي، وهي من اليمني إىل اليسار.

السلطان عبد القادر ريض اهلل عنه. 

السلطان أمحد الرفاعي ريض اهلل عنه.

السلطان أمحد البدوي ريض اهلل عنه.

السلطان إبراهيم الدسوقي ريض اهلل عنه.

وســاريات البيارق ملونة باأللوان الزاهية األربعة، الكموين واألخض والبنفســجي 
واألســود. وبريق السلطان إبراهيم الدسوقي ملونة ســاريته ورايته باللون الكموين، 
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أما رأس البريق فملون باللونني البنفسجي واألخض. وبريق السلطان أمحد الرفاعي 

وســاريته ملونة باللون الكمــوين ورايته باللــون البنفســجي ورأس البريق باللون 

البنفســجي. وســارية الســلطان أمحد البدوي ملونة باللون األخض ورايته باللون 

األســود ورأس البريق باللون األخض والبنفسجي. أما ســارية السلطان عبد القادر 

فملونة باللون البنفسجي والراية ورأس السارية باللونني البنفسجي واألخض. 

)شكل رقم 2(

صفات الله

يتكون هذا القسم من مساحة بارتفاع 15سم (شكل رقم 3(، وهذا نّصه.

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

واجب عىل كل مســلم ومســلمة أن يعرفوا عرشين صفة هلل تعاىل، وقد كتبت 

باللون الكموين. 

وكتبت يف مســتطيل مقسم عىل شــكل رقعة الشــطرنج، باأللوان البنفسجي 
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والكموين واألخض عرًضا إىل أربع مستويات وطواًل إىل سبع خانات مشكلة 
28 خانة كتبت فيها صفات اهلل. يف الســطر األول. وقد كتبت بعض الصفات 

لطوهلا باستخدام خانتني مثل خمالفته تعاىل للحوادث. 

والصفــات العرشون املكتوبة يف أربعة ســطور باأللوان األســود والبنفســجي 
والكموين واألخض، هي الوجود والِقدم والبقاء وخمالفته تعاىل للحوادث وقيامه 
تعاىل بنفســه، والوحدانية والقدرة واإلرادة والعلم واحلياة، والســميع والبصري 

والكلم وكونه تعاىل قادًرا ومريًدا وعامًلا وحيًّا وسميًعا وبصرًيا ومتكّلاًم.

وكتب حتتها مبارشة باللون البنفسجي اآلية الكريمة (سورة الفتح: آية رقم 10)

اَم َينُْكُث َعىَلٰ  اَم ُيَباِيُعوَن اهللََّ َيُد اهللَِّ َفْوَق َأْيِدهيِْمۚ َفَمْن َنَكَث َفإِنَّ ِذيَن ُيَباِيُعوَنَك إِنَّ إنَّ الَّ
َنْفِسِه َوَمْن َأْوىَفٰ (كتبت يف النص أوفا( باَِم َعاَهَد َعَلْيُه اهللََّ َفَسُيْؤتِيِه َأْجًرا َعظِياًم.

واحلمد هلل عىل التوفيق

ييل ذلك فاصل ملون باللون األخض الغامق بعرض 2سم. ثم مقدمة نص اإلجازة.

)شكل رقم 3(
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 نص اإلجازة 

يتكون نص اإلجازة من املقدمة والســند، واملقدمة من ســتة أســطر يف شكل معيني، 
حمدد بخطني رفيعــني باأللوان البنفســجي والكموين واألخض، مزينــة يف زواياها 
األربعة برسومات نباتية، وهي بأشكال سعف النخيل وشجر الرسو، وذلك باأللوان 

البنفسجي واألخض والكموين.

وأسفلها يقع اخلتم

ونص اإلجازة املكون من املقدمة (شــكل رقم 4( والســند (شــكل رقم 4-8( حماط 
بخطني عريضني عىل طول املخطوطة، وقد ُرســم اخلطان بعــرض 7 ملم، وُلّونا من 

اجلانبني عىل التوايل باأللوان الكموين والبنفسجي واألخض عىل التوايل. 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل عىل أفضاله والصلة والسلم عىل النبي وآله 

قد أجزت ولدي الصالح الكامل القلبي 

الشيخ أمحد بن عبد الكريم اهلندي املذكور بام تضمنته هذه

اإلجازة األمحدية -واهلل تعاىل أعلم- الفقري إىل اهلل تعاىل 

السيد أمحد اهلدمي ابن السيد صالح اهلدمي عفا اهلل عنه

 ختم

الشيخ أمحد بن صالح اهلدمي الرفاعي القادري األمحدي

1282 هجرية

وقد كتب النص باحلرب األسود.
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)شكل رقم 4(

نص السند

يتكون نص سند اإلجازة مع البسملة من 60 سطًرا. 

وقد كتب نص اإلجازة باأللوان األسود والبنفسجي والكمونى واألخض

بسم اهلل الرمحن الرحيم الذي

جعل نبيه املصطفى صىل اهلل عليه وسلم باًبا للوصول وأهنى

إليه مجيع الطرق بسندها املوصول والصلة والسلم 

عىل سيدنا حممد صاحب السند الباذخ البديع واجلاه الشامخ

الرفيع وعىل آله وصحبه ما نال مريد من سعادة مناه ونرشت يف الناس رايات 

السؤدداه وهداه أمني وبعد



228228

فيقول أحقر الورى وخادم السادات الفقراء املوجز

حسب اإلجازة يف كتابة هذه اإلجازة السنية املتحلية 

بأنفاس وأنظار السادات الصوفية السيد أمحد ابن

السيد صالح اهلدمي الشافعي مذهبا الشيوخي بلًدا ومسكنًا إجازة

ولدنا القلبي الشيخ أمحد بن عبد الكريم اهلندي من سكان القدس

 الرشيف فتح اهلل عليه فتوح العارفني وقد أخذ عيل العهد فيها وبايعته وخليفة 

مرشًدا فيها 

أقمته وخلرقتها السنية ألبسته وذلك بعد أن تفرست

فيه الصلح وأجزته بجميع أوراد الطريقة املذكورة وأذكارها

وبتلقني املريدين وقطع العهود هلم وتربيتهم و(افتتاح(

الذكر هبم وباجلامعة واختتامه هبم ولبس اخلرقة له وبمن أراد 

دخوله يف هذه الطريقة اجلادة وبتنقيب من شاء وبجلوس 

من شاء عىل السجادة وبرفع الراية األمحدية بني يديه 

أينام سار وبضب النوبة املشهورة يف كل وقت أراد واختار

عىل مدد سيدنا ومريدنا فحل الرجال وكعبة الكامل وروضة 

اآلمال وقد أجزناه بجميع ما جيوز لنا يف هذه الطريقة الرشيفة

املباركة إجازة عامة مطلقة ممدودة بأنظار الصاحب السلسلة

املنيعة باب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سيدنا وأستاذنا 
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السيد السلطان أمحد البدوي قّدس اهلل رّسه كام أجازين بذلك 

 كله شيخي ومريدي الشيخ عبد الرمحن الرشيف عن سيدي حممد 

الديابيل وله هبا سندان أحدمها عن سيدي سعيد الداراين 

عن سيدي حييى الشهري بالسلوي عن سيدي أمحد الدمشقي 

عن سيدي عبد العليم السمنودي عن سيدي عيل الرشقاوي 

عن الشيخ أمحد اخلليفة والناظر باملقام احلمدي عن الشيخ

أمحد أيًضا اخلليفة والناظر باملقام األمحدي عن الشيخ حممد 

اخلليفة والناظر باملقام األمحدي عن سيدي عيل املالكي عن سيدي 

حممد الغنايس عن سيدي عبد العزيز الديريني عن سيدي شهاب

الدين سامل عن سيدي عبد العال عن سيدي السلطان أمحد البدري 

قدس اهلل رسه ابن سيدي عيل البدري ابن السيد إبراهيم 

ابن السيد حممد ابن السيد موسى بن السيد حييى ابن عيسى ابن عيل

ابن حسن ابن جعفر ابن موسى ابن عيل الريض ابن

موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن حممد الباقر ابن عيل

 زين العابدين ابن احلسني ابن عيل بن أيب طالب 

وابن بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم السيدة الزهرى 

ريض اهلل عنها وعنهم أمجعني فقد أخذ عن 

سيدي حممد الديابيل املذكور عن سيدي الداراين أيًضا عن
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سيدي حممد املعيل الرشيدي عن سيدي أمحد التميمي عن سيدي 

أمحد ابن خليل القليويب وهو عن نظر الشهري بشمس

الدين حممد ابن حممود وهو عن وارث الكامالت السيد عيل

املنويف وهو عن الشيخ أيب العادات حممد احلنفي وهو عن الشيخ 

السيد األوحد السختياين وهو عن أمحد الشناوي وهو

عن والده الشيخ حممد السناوي والطوخي األمحدي وهو عن

والده الشيخ أمحد الطوخي األمحدي وهو عن والده الشيخ إبراهيم

الطوخي األمحدي وهو عن والده الشيخ عيل السناوي الطوخي

األمحدي وهو عن والده الشيخ إسامعيل الشناوي الطوخي األمحدي

وهو عن والده الشيخ عثامن الطوخي األمحدي وهو عن والده الشيخ 

أبو بكر الطوخي األمحدي وهو عن والده الشيخ العارف باهلل

الشيخ حسني الطوخي األمحدي وهو عن سيدي الشيخ حممد -----

أمحد البدوي طرق متعددة واملشهود منها سيدي الشيخ أمحد البدوي

.... عز سيدي النجدي البغدادي عن سيدي تقي الدين البغدادي عن أشياخه...

عن معروف..... حممد عبد 

... سطر غري مقروء

------ عليه وسلم

 بداية السطر غري مقروءة ولكن يمكن إكامل املفقود بعبارة الصلة والتسليم املألوفة.
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)شكل رقم 5(

)شكل رقم 6(
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)شكل رقم 7(

)شكل رقم 8(
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المصادقة على اإلجازة

ينتسب الشــيخ أمحد اهلدمي، حســبام جاء يف اإلجازة، إىل الطريقة األمحدّية، وتنسب 

إىل الشــيخ أمحد البدوي، وهي إجازة عامة مطلقة يبايعه فيها ويقيمه خليفة مرشــًدا 

وُيلبســه اخلرقة، وذلك بعد أن تفّرس فيه الصــلح، وجييزه إجازة عامة بجميع أوراد 

الطريقــة املذكورة وأذكارهــا، وبتلقني املريدين وقطع العهود هلــم وتربيتهم وافتتاح 

الذكــر هبم وباجلامعة واهتاممه هبم ولبس اخلرقة له وبمن أراد الدخول يف هذه الطريقة 

اجلادة وبتنقيب من شاء وبجلوس من شاء عىل السجادة وبرفع الراية األمحدية بني يديه 

أينام سار وبضب النويب املشهودة يف كل وقت أراد واختار. والنوبة هي طقس صويف 

جتري فيها تنظيم حلقات الذكر وتلوة األذكار وترديد األوراد التي متجد الرســول، 

مصحوبة بضب الدفوف.

 وحتمل اإلجازة مخسة أختام، أوهلم ختم الشــيخ اهلدمي، وهو بمثابة األب املرشف، 

كــام صادق عىل اإلجازة أربعة من ســادات الصوفية، وهم إبراهيم الشــاميل من تينة، 

وأبو القمل املاحلي (حســن عثامن(، وحسني عبد اهلل الرشيف (ختم حسن الرشيف(، 

ا تقريبيًّا يفيد باطلعهم عىل اإلجازة ومصادقتهم عىل  ا معياريًّ وسامل احلاج. وكتبوا نصًّ

مضموهنا، وهم أشــبه باملقّيمني واملحّكمني اخلارجيني يف جلان امتحانات الدراسات 

العليــا احلديثة. وتقع املصادقة عىل طريف الوثيقة، اثنتان عىل كل طرف. وينتهي طقس 

التخرج ومنح اإلجازة بلبس اخلرقة، وهي أشبه بثوب التخرج يف اجلامعات احلديثة.

نص المصادقة على اإلجازة

توجد عىل هوامــش املخطوطة أربعة رشوحات للتصديق عليها (شــكل رقم5-4(، 

اثنتان عىل اهلامــش األيمن واثنتان عىل اهلامش األيرس، وهي ممهورة بأختام الســادة 

الشيوخ.
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)شكل رقم 4(

)شكل رقم 5(

الهامش األيمن، العليا

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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احلمد اهلل عىل كل حال 

والصلة والسلم 

عىل سيدنا حممد 

والصحابة األكرمني 

أما بعد فإين 

قد اطلعت عىل هذه 

اإلجازة وهي صحيحة

من أهلها يف حملها

واهلل أعلم الفقري إبراهيم 

الشاميل من تينه 

اخلتم 

الهامش األيمن، السفلى

قد اطلعت عىل هذه اإلجــازة ووجدهتاصحيحة« وأنا الفقري أبو القمل املاحلي وحتتها 
اخلتم (حسن عثامن(

الهامش األيسر، العليا

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل والصلة 

والسلم عىل 

سيدنا رسول 
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اهلل أما بعد

فإنه قد تعلق 

نظري هبذه 

وما اإلجازة وما

أسند إىل والدي

من طرف الشيخ 

أمحد صالح اهلدمي

صحيح واهلل أو

العلم إليه سبحانه

حسني عبد اهلل الرشيف 

اخلتم حسن الرشيف(

الهامش األيسر، الدنيا وكتبت بخط عرضي

قد اطلعت عىل هذه اإلجازة فوجدهتا

صحيحة القول والفعل نفعنا اهلل بأنظار 

السادات الصوفية وريض اهلل عنهم أمجعني

الفقري إليه سامل احلاج عيل

القدس خادم السادات الصوفية

اخلتم 



237

ة
سي

قد
ن م

يو
ع

237

المصادر
- ابن تغري بردي، مجال الدين أيب املحاسن يوسف، 1956 املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف، اجلزء 

األول، مطبعة دار الكتب املرصية.
- ابن كثري، أبو الفداء احلافظ، 1966 البداية والنهاية 15 جزًءا، بريوت، مكتبة النرص.

- أبو سارة، نجاح 1986 الزوايا واملقامات يف خليل الرمحن، جامعة اخلليل. 
- األشــهب، رشــدي 1983 احلكايات واألســاطري يف منطقة اخلليل، القدس، مجعية الدراســات 

الفلسطينية.
- احلنبيل، جمري الدين عبد الرمحن بن حممد العليمــي املقديس، 1973 )1552( األنس اجلليل بتاريخ 

القدس واخلليل، جزءان، مكتبة املحتسب، عامن.
- جرادات، إدريس طريق الشــموخ إىل قرية الشيوخ، مركز السنابل للدراسات والرتاث الشعبي، 

سعري/اخلليل، 2001.
- حليقة، عصام 2001، دراسة لغوية لألسامء يف قرية الشيوخ، معهد اآلثار واألنثروبولوجيا، دائرة 

اللغات القديمة، جامعة الريموك (باللغة اإلنكليزية(.
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تمهيد 

هنالك حقٌل ناشئ لدراســة املواطنة يف احلاالت االستعامرية االستيطانية، يف إطاره 
بحث فرياشيني وممداين يف الرشوط الواجب توفرها حتى يصبح املستوطن املستعمر 
حمليًا (Native(، ومتى يتأصلن (indigenized( (فرياشيني، 2013 و2017، وممداين 
2020(. وحلل نديم روحانا يف املقابل حالة املواطنة األصلنية يف السياق االستعامري 

االســتيطاين، وكذلك فعلت أريج خوري - صباغ، ووليد ســامل (روحانا، 1997، 
خوري - صباغ، 2022، وســامل 2018(. طور نديم روحانا مفهوم »االســتئصال 
الديمغرايف« لتعريف اآللية الرئيسة لفعل املرشوع االستعامري االستيطاين الصهيوين 
يف فلسطني القائم عىل اســتئصال الديموغرافيا الفلسطينية وما يرتتب عنها من بنى 
مواطنية وغريها، لصالح إحلل ديمغرافيا ومواطنية اســتعامرية اســتيطانية حملها، 
وحاولت خوري - صباغ تطوير مفهوم املواطنة يف إطار نزع امللكية وتراكم السيطرة 

املواطنة يف القدس
بني األسرلة املوهومة والفلسطنة احملجورة

د. وليد �سامل

مدير حترير جملة �ملقد�سية
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عىل املوارد ودور الشــعب األصلين يف إصلح حدود املواطنة، أما سامل فقد حاول 
تقديم حتليل عام حلالة مواطنة املقدسيني الفلسطينيني يف إطار استعامري استيطاين، 
حيث يصبــح حتديد املواطنة خاضعًا للعتبارات السياســية للدولة االســتيطانية 
االســتعامرية، متخذة شكل (citizenship Politics( خمططة وموجهة خللع املواطنة 
عن الشعب األصيل وتكريسها وتعزيز احلقوق املرتتبة عنها لكل من حيل حملهم من 
مســتوطنني مستعمرين. وكان الفيلسوف اإليطايل جيورجيو أغامبني قد طور أيضًا 
مفهوم اخلليع، أو املخلوع من املواطنة (Homosaccer( يف ظروف تقوم فيه احلكومة 
بتعليق القانون (suspension of law( بحيث يصبح اخلليع خارج القانون، وبالتايل 
 bare) مهدر الدم، قابًل للقتل و/ أو االضــطهاد بوصـــفه حيــاة بيولوجية جمردة
life -( من أية مضامني إنسانية، وحمجور عليها التمتع بأية حقوق سياسية واجتامعية 
واقتصادية وثقافية، وتضع للسياســات البيولوجية (Bio - politics( (أغامبني، 
2005(. وحتى اىل ما يطلق عليه اسم الـ (Necropolitics( الذي جاء به الفيلسوف 

واملؤرخ الكامريوين اكيل مبيبي، أي سياســات املوت حيث تقرر أجهزة الدولة من 
هو اجلدير باحلياة، ومن جيدر إماتته (مبيبي، 2019(. يف فلسطني ومنها القدس تلع 
املواطنة من فلسطينيتها غري املعرتف هبا أوالً، وتلع املواطنة عن أرضها ثانيًا، والتي 
يتم فصلها عنها لتتحول إىل آخر غاٍز وفق ادعاءات مطعون هبا حول »أرض امليعاد« 
وحق تارخيي قديم مدعى. وثالثًا تلع املواطنة عن إنســانيتها ويصبح الفلســطيني 
»هدفًا« أي جمرد يشء أو مادة مستباحة من خلل الغارات اجلوية والقتل العشوائي 

وتستباح كرامته وخصوصيته وأملكه. 

بشكل مقتضب، ركزت دراســات املواطنة يف السياق االســتيطاين االستعامري عىل 
جانبني: األول يتعلق بالرشوط الواجب توفرها لتحول املستوطن إىل أصلين، والثاين 
يتعلق بــام حيصل للمواطنة األصلنية يف إطار خلع املواطنة االســتعامرية هلا وحلوهلا 
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مكاهنــا، ويقع هذا البحث ضمن اجلانب الثاين. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن 
مشاريع فرض الشخصية املقدســية املنفصلة عن فلسطينيتها قد فشلت، وأن األرسلة 
للفلسطينيني املقدسيني هو مرشوع موهوم ومستحيل ولو حجرت متثلهتم الفلسطينية 
من ِقَبل االحتلل، حتى أن هنالك تيارًا متناميًا داخل إرسائيل بات ُيؤمن باســتحالة 
حتقق هذه املقدسة املنفصلة عن فلســطينيتها، ويقع عىل السطور التالية مهمة التحقق 

من هذه الفرضية. 

يبدأ البحث بإطار نظري - تارخيي حول املواطنة يف إطار استعامري استيطاين وتطبيقاهتا 
يف حالة فلسطني، ثم ينتقل إىل املشــاريع الدولية واإلرسائيلية خللق شخصية املقديس 
املنفصل عن فلسطينيته، وردود األفعال املقدسية عىل ذلك باجتاه التمقدس املنفصل من 
عدمه، وبعد ذلك حتلل الورقة الشخصية املقدسية بني األرسلة املوهومة والفلسطينية 
املحجورة، وتنتهي الورقة بخلصات وتوصيات لتجاوز حالة الشــخصية املقدســية 
هذه وأفكار الجتاهات بحث إضافيــة. وتعتمد الورقة منهجًا حتليليًا إضافة العتامدها 
عىل امللحظة العينية للكاتب من خلل وجوده املبارش يف القدس، ومشــاركته يف عدد 

من املجموعات املتعلقة بالقدس يف الفضاء املجتمعي اجلديد.

إطار نظري - تاريخي 

 (Landscape) عوضًا عن سياســات احتلل املــكان واألرض واإلقليم واملشــهد
والفضاء (Space(، بام يشمل تغيري املعامل واألســامء، فإن االستعامر االستيطاين يقوم 
أيضًا بتبديد املجتمــع وخلع املواطنة، واحتلل زمن الباقني يف بلدهم من الشــعب 
األصيل الذي هو حياهتم عرب الوقت الطويل الذي يقضونه عىل احلواجز العســكرية، 
ويف السجون، وغري ذلك من آليات إهدار وقت اخلاضعني للستعامر (السامن 2018(، 
واحتلل حواســهم من خلل إحاطتهم بالبث التلفزيــوين واإلذاعي واملقروء، ويف 
الفضاء املجتمعي اجلديد الذي يطرح مفاهيم االســتعامر ولغته، ومن خلل اللفتات 



242242

وإشارات الطرق واإلعلنات وتغيري أسامء األماكن والشوارع لتصبح كيانات أخرى 
غري تلك التي كانت مألوفــة وكانت حتمل اهلوية والتاريــخ والرتاث وغري ذلك من 
الوسائل (كيفوركيان، 2017(، واخضاعهم لنظام يعطي حقوقًا معيشية باحلد األدنى، 

وال يرتتب عنه أية حقوق أو تعبريات سياسية.

متر هذه السياسات عمومًا بمرحلتني: 

األوىل متارس خلل فرتة تشكل ونمو املرشوع االستيطاين االستعامري.

 والثانية بعد حتول هذا املرشوع إىل دولة حيثام نجح يف حتقيق هذا التحول كام يف حاالت 
الواليات املتحدة وكندا وأسرتاليا ونيوزيلندا وإرسائيل وغريها. 

يف مرحلة تشكل املرشوع االستعامري االستيطاين، فإنه يتعامل بشكل عام مع الشعب 
األصــيل عىل قاعدة أنه ليس مؤهًل للبقــاء (Not Eligible to Exist(، وبالتايل يكون 
موضوعًا للذبح واإلبادة والطرد. أما بعد تشــكل الدولة االستعامرية االستيطانية فإن 
ممارســات الذبح والطرد تستمر ضد الشعب األصيل، ولكن إىل جانبها تنشأ سياسات 
قائمة عىل احتواء الباقني من الشــعب األصيل يف هوامش النظام السيايس االستيطاين 
االســتعامري ورشوط وحمددات هذا االحتواء بطريقة ال تشــكل حتديًا لبنى السيطرة 
واهليمنة االستعامرية االستيطانية. قد خيال أن سياسات حتديد احلق يف البقاء من عدمه 
تنتهي مع قيام الدولة االســتيطانية لتحل حملها سياســات حتديد احلق يف املشاركة من 
عدمــه (? who counts(، ولكن جيب القول أن سياســات حتديــد احلق يف البقاء من 
عدمه تستمر بعد قيام الدولة االســتيطانية االستعامرية، وإن كانت تصبح ممزوجة مع 

سياسات املشاركة واالحتواء اهلامشيني (سامل، 2019، ص.71(. 

يمثل االســتعامر االستيطاين الصهيوين بعد نشوء دولته يف فلسطني عام 1948، أحد 
النامذج القائمة عىل املزج بني سياسات حتديد احلق يف البقاء، وسياسات االحتواء يف 
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اهلامش السيايس االقتصادي االجتامعي. قبل نشوء دولته طرح املرشوع الصهيوين 

ادعاء حقه احلرصي يف فلســطني دون ســواه، وكانت املذابح وعمليات االقتلع 

والطرد والتهجري. ومع تشــكل دولته اســتمرت تلك العمليــات، ولكن رافقها 

عمليــة دمج لفلســطينيي الداخل يف هوامش النظام الســيايس ضمن دولة عرفت 

نفسها يف »وثيقة االســتقلل« عىل أهنا »دولة هيودية وديمقراطية«. مثلت اليهودية 

البنية التحتية للدولة من خلل الســيطرة عىل األرض واملــوارد، أما الديموقراطية 

فقد شــكلت البناء الفوقي حيث يشــارك الباقون من الشــعب األصيل لتحصيل 

حقوق مدنية فردية، بــدون التمكن يف الوقت ذاته من اســتعادة األرض املنهوبة، 

واستعادة البلد إىل احلالة التي كانت عليها قبل جميء االستعامر االستيطاين املذكور. 

اىل جانب ذلــك تم التعامل مع الباقني من الفلســطينيني يف بلدهم كمواطنني من 

الدرجــة الثانيــة، أو مواطني »جواز الســفر« فقط ، أي بــدون احلصول عىل كافة 

احلقوق املرتبطة هبذا اجلواز أســوة باليهود (ديفيس، 1997(، وجرت عملية رشذمة 

وتشــظية (Fragmentation( للفلسطينيني يف الداخل بني عرب و دروز، ومسلمني 

ومسيحيني، ونقب وجليل ومثلث، وأصبح فلسطينيو الداخل بمثابة »مواطنون يف 

الغيتو« خيضعون إىل األبارهتايد الزاحف (يفتاحئيل، 2015، ص. 141(. واستمرت 

عمليات مصادرة أراضيهم ونزع ملكياهتم وفق قانون أملك الغائبني واملصادرة من 

أجل املنفعة العامة وغريمها من القوانني، وليس مرشوع هتويد اجلليل الذي أدى إىل 

اندالع هبة يوم األرض عام 1976 إال أحد األمثلة. 

ومع اســتكامل احتلل كل فلســطني عام 1967، اســتمرت ذات السياســة القاضية 

بالفصل بني الفلسطيني وبني أرضه، حيث اعتربت األرض عىل أهنا »هيودا والسامرة« 

اإلرسائيليــة، فيام اعترب فلســطينيوها يف الضفة حتى توقيع اتفاق أوســلو عام 1993 
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عــىل أهنم »مواطنون أردنيــون مقيمون يف أرض من مدارة مــن إرسائيل«، ليصبحوا 

بعد أوسلو حســب الرؤية اإلرسائيلية »مقيمني فلســطينيني يف أراٍض متنازع عليها، 

وســيحدد مصريها وفق نتائج املفاوضــات النهائية«، (ســامل، 1997، و 2018(. ثم 

صاروا عمليًا بعد إقرار قانون القومية يف الكنيست اإلرسائييل عام 2018 جمرد »مقيمني 

فلســطينيني يف أراٍض إرسائيلية«، حيث اعترب قانون القومية أرض فلسطني كلها ملكًا 

حرصيًا للشعب اليهودي.

بالنســبة لغزة والتي مل تكن قد ضمت ملرص بني 1948 - 1967، فقد اعتربت إرسائيل 

فلســطينييها عىل أهنم »مقيمون بدون جنســية يف أراٍض مدارة مــن إرسائيل«، وبعد 

أوســلو أصبحت إرسائيل تعرفهم عىل أهنم »مقيمون فلســطينيون يف أرايض السلطة 

الفلسطينية« (سامل 1997، و 2018(. 

وأخريًا بالنسبة للقدس الرشقية، فقد اعتربت إرسائيل فلسطينييها قبل أوسلو وبعدها 

عىل أهنــم »مواطنون أردنيــون مقيمــون يف أرض إرسائيل«، أي أنــه جرى الفصل 

بينهم وبني األرض التــي اعتربت إرسائيلية، فيام خلعوا عــىل طريقة مفهوم أغامبني 

من مواطنتهم الفلســطينية ومتت تســميتهم بـ أردنيني، واملفارقة هنا أن وثيقة السفر 

اإلرسائيلية (الليســيه باسيه( تســجل للمقديس يف خانة اجلنسية وصف »أردين«، فيام 

اجلواز األردين الذي حيمله هو من صنف ترفق معه البطاقة اخلضاء التي ال متنح جنسية 

أردنية حلامله. ويف السنوات الثلث األخرية باتت وزارة الداخلية اإلرسائيلية تسجل 

للمقديس الفلسطيني وصف »غري مصنف« أو »غري معرف« يف بعض احلاالت. يعني 

كل ذلك أن الفلسطينيني املقدسيني هم يف النهاية مصنفون عىل أهنم يف حالة »البدون« 

حيث تعتربهــم إرسائيل عىل أهنم أردنيون أو غري مصنفــون، فيام ال تعتربهم األردن 

أردنيني يف الوقت ذاته. 
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يلخص العرض الســابق القاســم املشــرتك للتعامل اإلرسائييل مــع كل التجمعات 

الفلســطينية، واملتمثل يف احلرمان من األرض واســتلهبا منهم، ويف املقابل يلخص 

أسلوب التشــظية (Fragmentation( التي يتعامل هبا مع خمتلف هذه التجمعات من 

خلل سياسات خمتلفة بني جتمع وآخر. ويف هذا اإلطار تعرتف إرسائيل بغزة فقط عىل 

أهنا أرض فلســطينية، بعكس الضفة التي اعتربهتا أرضًا متنازعًا عليها، ويف السنوات 

األخرية أصبحت تعتربها عىل أهنا جزء من »أرض إرسائيل« مثلها يف ذلك مثل القدس 

 De التي جــرى ضمها منذ عام 1967، مع فارق أن ضم القــدس تم بقانون إرسائييل

jure، فيام جيري الضم يف الضفة فعليًا عىل قدم وساق De Facto، وذلك بدون ترسيمه 

قانونيًا حتى اآلن، وإن جرت حماولة هلذا الرتســيم من حكومة إرسائيل عام 2019 - 

2020. تنطوي سياســات املواطنة هذه أيضًا عىل خلع املواطنة عن ذاهتا الفلســطينية، 

فهي إقامة لفلســطينيني ما يف الضفة وغزة، وليست مواطنة فلسطينية كاملة هلم، وهي 

تؤردن (من األردن( فلسطينيي القدس أو تعتربهم بدون، كام تؤرسل شكليًا فلسطينيي 

الداخل، هذا فضًل عن رفضهــا الكامل إلضفاء أي من صفتي املواطنة واإلقامة عىل 

اللجئني الفلسطينيني املنفيني خارج بلدهم. 

يف التعامل اإلرسائييل مع املواطنة الفلســطينية إذن، َبني العرض الســابق أن القاســم 

املشــرتك هــو أن إرسائيل تتعامل مع الفلســطينيني الباقني يف بلدهــم يف كل أماكن 

جتمعاهتم عىل أهنم »مقيمون«، ويف إطار التشــظية املقابل تتعامل مع فلســطينيي غزة 

والضفة عىل أهنم »مقيمون فلسطينيون«، ومع املقدسيني عىل أهنم »مقيمون أردنيون«، 

أو »مقيمون غري مصنفون«. وحتى يف حالة فلسطينيي الداخل فإن مواطنة جواز السفر 

مل تؤهلهم ألن يصبحوا مواطنني متساوي احلقوق مع اليهود كام سبق ذكره، واستمرت 

سياسات التمييز وهنب األرايض وحرصهم يف غيتوات ضدهم. 



246246

بالنســبة للقدس، هــل يؤدي هذا التعامل إىل خلق شــخصية مقدســية منفصلة عن 
فلسطينيتها؟. هذا هو سؤال القسمني التاليني.

المقدسي في المشاريع اإلسرائيلية والدولية

يرتبط وضع املقديس يف املشــاريع الغربية بنظرهتم للقدس عىل أهنا مدينة مقدســة 
للمســيحيني، وتبلغ هذه النظرة ذروهتا عند املجموعات الربوتســتانتية التي تؤمن 
بالعهد القديم، وما ورد فيه بأن املســيح عليه الســلم قد زار جبل موريا حيث بني 
املســجد االقىص/ احلرم القديس الرشيف، وقام بتنظيفه (رايرت، 2017، ص.13(، 
مما جيعل املوقع مقدســًا للمســيحيني وفق رأهيم. وتذهب األنجليكانية املنبثقة عن 
الربوتســتانتية إىل ما هو أبعد من ذلك داعية إىل إعادة اليهود ككل اىل فلسطني ومن 
ضمنهــا القدس متهيدًا لتنصري من يمكن منهم، ثم ذبح البقية ممن يرفضون التنرص، 
متهيدًا لنزول املســيح من السامء وحلول ألف عام من السلم، وسميت هذه الدعوة 

بالدعوة األلفية. 

وما أن وضع اتفاق ســايكس بيكو لعام 1916، والــذي طرح تدويل القدس، وما إن 
انفصلت فلســطني عن ســوريا الكربى عام 1919، حتى بدأت املشــاريع التي تدعو 
لوضــع دويل خاص للقدس تكرارًا ملا ورد يف اتفاق ســايكس بيكو، بدءًا من مرشوع 
جلنــة بيل عام 1937، ومرشوع جلنــة وودهيد عام 1938، ومرشوع جلنة موريســون 
غريدي لسنة 1946، وصوالً إىل قرار التقسيم عام 1947. يف كل هذه املرشوعات دعي 
اىل إبقاء القدس خاضعة للحكم الربيطاين املبارش، نظرًا ألمهيتها الدينية للمســيحيني، 
وبدون أي إذن أو اســتفتاء ألهلها من أجل معرفة ماذا يفكرون (عبد اهلادي، 1997، 
وسخنيني، 1986(، ومع توايل هذه املشــاريع جاء قرار التقسيم الذي شمل بيت حلم 
ضمن القدس ووضع أحكامًا بشــأن املقديس الفرد بدون إذنه أو استفتائه جمددًا حيث 

ورد يف بابه الثالث، ويف القسم الثاين منه ما ييل:
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»يصبــح املقيمون باملدينة بغري أي إجــراء آخر مواطنني هلا، ما مل خيتاروا جنســية 
الدولة التي كانوا من رعاياها. العــرب واليهود املقيمون باملدينة يصبحون كذلك 
من رعاياها، ما مل خيتاروا جنسية الدولة العربية أو اليهودية«. (مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية، 1995(. 

تم احلديث إذن يف قرار التقســيم عن مواطنة منفصلــة يف القدس عن كل من الدولة 
العربية واليهودية. وقد مهد هذا الطرح لكي تعلن القدس بشــطرهيا الغريب والرشقي 
بعــد عرشين عامًا عىل صــدوره أي يف عام 1967 كعاصمة موحــدة لدولة إرسائيل. 
وبعد هذا اإلعلن مل يعد سكاهنا العرب واليهود خمريون سواًء بسواء يف احلصول عىل 
جنســية الدولة اليهودية أو العربية التي مل تنشأ، بل اقترص التخيري عىل سكاهنا العرب 
الفلسطينيني بني أن ينتقلوا سيام بعد نشوء الســلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 اىل 
مناطق الســلطة، أو أن يبقوا يف القدس كمقيمني دائمني، أو أن حيصلوا عىل اجلنســية 
اإلرسائيلية بعد تلبية سلســلة من الرشوط القاســية. وقد تكثفت هذه »اخليارات« يف 
صفقــة القرن لعــام 2020، والتي أخرجت 120 - 140 ألف من املقدســيني يقطنون 
يف كتلتي كفر عقب وخميم شــعفاط مــن القدس داعية اللتحاقهم بالســلطة الوطنية 
الفلســطينية، ثم خريت الباقني من املقدسيني بني جواز السفر الفلسطيني، أو اجلنسية 
اإلرسائيليــة، أو احلفاظ عىل وضع اإلقامة الدائمــة يف القدس. وورد يف نص الصفقة 
التي أطلق عليها اسم »السلم من أجل االزدهار« ما ييل بخصوص املقدسيني بأهنم: 

»يريدون احلفاظ عىل هوية منفصلة عن فلسطني وإرسائيل تسمح هلم بالفخر هبويتهم 
املميــزة وتارخيهم، وهذا اخليار جيــب أن يكون متاحًا هلم« (خطة الســلم من أجل 

االزدهار، النص باللغة اإلنجليزية، ص. 17(. 

وهكذا بوضوح أصبح للمقدســيني هوية مميزة وتاريخ منفصل عن كل من فلســطني 
وإرسائيــل كام تطرح الصفقــة، ويف الواقع العميل فإن نص الصفقــة هذا يمثل دعوة 
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إىل املقدسيني الفلســطينيني للنفصال عن اهلوية والتاريخ الفلسطيني، إذ أن الصفقة 

يف املقابل قد طرحت بقاء القدس موحدة حتت الســيادة اإلرسائيلية، مما يبقي هيودها 

حاملــني للهوية اإلرسائيلية وحســب. كام تىل الصفقة قرار رســمي أمريكي اتذ يف 

ترشين أول من عام 2020 بتسجيل األمريكيني املولودين بالقدس عىل أهنم مولودون 

يف إرسائيل، بدل تســجيلهم عىل أهنم مولودون يف القدس كام كان عليه احلال ســابقًا 

للقرار، ومثل ذلك اعرتافًا أمريكيًا آخر بـ »إرسائيلية القدس« (موقع السفارة األمريكية 

يف إرسائيل(. 

وبالنســبة إىل إرسائيل، فإنه يمكن تلخيص مشــاريعها التي هدفت إىل خلق شخصية 

املقديس املنفصل لفلســطينيي القدس يف ثلثة اجتاهات متوازية ولكن بينها تقاطع يف 

الوقت ذاته كام سيأيت: 

االجتاه األول حكومي رســمي يسعى اىل خلق شــخصية املقديس املنفصل من خلل 

اهلبات احلكومية واخلدمــات احلكومية والبلدية واالســتيعاب يف جماالت العمل يف 

إرسائيــل، مفرتضًا أن توفري هذه التســهيلت واألعطيات كفيلة بجعل الفلســطيني 

املقديس ينسى حقوقه الوطنية ويقبل بالعيش يف ظل االحتلل واالستيطان االستعامري 

واستمرار سلب األرايض وهدم البيوت واعتداءات املستوطنني املستعمرين وسحب 

اهلويات. وعرب عن ذلك رئيس بلدية القدس السابق نري بركات بقوله: 

»أين بالضبط تظنون أن ســكان رشقي القدس يريــدون أن يكونوا؟ يريدون أن يروا 

أنفســهم مقدســيني. يريدون أن ينجحوا. يريدون تربية جيــدة ألوالدهم. يريدون 

مستشــفيات متقدمة وذات مســتوى. يريدون فرص عمل وجودة حياة. ومتامًا حول 

هذه القضايا نحن مشــغولون معهم. عىل الوجه األكثــر عملية« (يف: حمفوظ، ربيع - 

صيف 2019، ص.63(.
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هــذا فيام دعا االجتاه الثاين منــذ بداية االحتلل عام 1967 إىل هندســة وضع خاص 

للقدس من خلل نرش املســتوطنات االســتعامرية يف القدس الرشقيــة مقابل إعطاء 

حقوق إقامة لفلســطينيها مرتافقة مع خدمات اجتامعية وصحية جتعلهم يرتددون من 

ممارسة الكفاح الوطني ضد إرسائيل، وبحيث يرتتب عن ذلك الدخول يف مفاوضات 

سياسية مع الفلســطينيني يتم خلهلا ترسيم تقاســم للقدس الرشقية بني اجلانبني مع 

وجود حدود مرنة وعوامل تعايش اقتصادية واجتامعية بني ســكاهنا العرب واليهود، 

فيام تبقى القدس الغربية حقًا خالصًا إلرسائيل. طرح حزب العمل اإلرسائييل بشكل 

خاص هذه الصيغة ، وسعى لرتســيمها يف املفاوضات التي تلت توقيع اتفاق أوسلو 

عام 1993.

انبثق عن االجتاه الثاين، آخر ثالث أكاديمي ومن املنظامت اإلرسائيلية غري احلكومية 

طــرح صيغة تعايــش خاصة يف القدس يرتتب عنها نشــوء هوية مقدســية جيمع 

أعضاؤها ما بني استمرار الرصاع فيام بينهم وبني التوصل إىل قواسم مشرتكة بينهم 

يف إطار مدينة موحدة ال يتم أبدًا تقسيمها (بوسدريدج، 2014(. ويفعل هذا االجتاه 

من خلل منظامت غري حكومية إرسائيلية أيضًا تعمل عىل مشاريع لتحقيق التعايش 

السلمي املشرتك يف املدينة، عىل شاكلة مرشوع منظمة »عري عميم« اإلرسائيلية عندما 

نجحت يف احلصول عىل قرار من املحكمة العليا اإلرسائيلية يف ترشين ثاين من عام 

2021 يســمح للفلسطينيني املقدسيني باالستفادة من املنح احلكومية المتلك شقق 

سكنية يف مســتعمرة جفعات مهتوس قرب بيت صفافا املقامة فوق أراضيهم (عري 

عميم،2021(. 

االجتاه األول خيضع الفلســطيني املقديس لنظام اهليمنــة اإلرسائييل املنفرد ويطالبه يف 
الوقــت ذاته باالنفصــال عن فلســطينيته مقابل خدمات وتســهيلت عمل وحياة، 
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واالجتاه الثاين يريد فلســطيني متعاون يقبل بالقدس الغربيــة إلرسائيل مضافًا إليها 
املســتعمرات وأجزاء من القدس الرشقيــة تضم إليها، ويكون راضيــًا عن التعاون 

والعمــل يف املرافق اإلرسائيلية يف ظل وجود هكذا صيغة. أما االجتاه الثالث وهو غري 

حكومــي فل زال يرى أن هنالك فرصة خللق صيغة حل للقدس منفصلة نســبيًا عن 

كل من فلسطني وإرسائيل يعيش يف كنفها املقدسيون من الطرفني يف حالة من الرصاع 

واملســاومات واالتفاقيات اجلزئية التي حتافظ عىل نسيج احلياة املشرتك يف املدينة، فيام 

حيتفظ فلســطينيو املدينة بعلئق مع دولة فلسطني، وكذلك يفعل هيود املدينة مع دولة 

إرسائيل بام ال يلغــي الرتتيبات اخلاصة باملدينة. يقدم هــذا الطرح األخري أيضًا دعاة 

فكرة جعل فلســطني وإرسائيل دولة واحدة كحل ســيايس مســتقبيل تكون القدس 

املوحدة نواته (سامل، 2022(.

يف الســياق التطبيقي خدم االجتاه الثاين االجتاه األول ومهد له، ســيام بعد أن عجز 

عن تقديم طروحات سياســية للحل بعد عام 1993 ترتقي إىل احلد األدنى املقبول 

فلســطينيًا بشأن القدس. أما االجتاه الثالث فهو يامرس عمليًا دور هندسة التعايش 

يف ظل االحتلل من خلل منظامت إرسائيلية تعمل عىل حتسينات لوضع املقدسيني 

كــام ورد ذكره، وبالتايل تعمل هــذه املنظامت يف النهاية عىل تعزيز نظام الســيطرة 

اإلرسائييل، وفيام تقول بأهنا تنتظر احلل الســيايس، فإهنا تســهم يف خلق وقائع عىل 

األرض تدمج الفلسطينيني يف النظام اإلرسائييل، وبالتايل جتعل االستقلل السيايس 

الفلسطيني يف املدينة مســتحيًل، ولذلك ال غرابة أن تدعو هذه املنظامت أيضًا إىل 

انخراط الفلسطينيني املقدسيني يف انتخابات البلدية اإلرسائيلية ترشيحًا وانتخابًا، 

بدالً من الكفاح من أجل تعزيز اســتقللية جمتمعاهتم املحلية وباديتها الفلسطينية 

املستقلة عن االحتلل. 
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متارس ســلطة االحتلل القوة الناعمة من أجل تعزيز حماولة خلق شــخصية املقديس 
املنفصل، وقد سبق نرش مقاالت عن هذه املامرسة بشكل عام بخصوص كل فلسطني 
من أمحد مجيل عزم (عزم شــتاء 2019، وعزم ربيــع - صيف 2019( ، وأماين حمفوظ 
بخصوص القدس (حمفوظ، ربيع - صيف 2019(. وتشــمل كام نرشت جملة املقدسية 
يف العدد السابق وســائل القوة الناعمة املستخدمة توســيع قبول الطلبة املقدسيني يف 
اجلامعات اإلرسائيلية، وتفعيل نشاطات املراكز اجلامهريية التابعة للحتلل يف القدس 
الرشقية، وتوسيع تشغيل الطبقة الوسطى املقدسية املؤهلة مهنيًا يف املرافق اإلرسائيلية 
كاملستشــفيات وغريها، ودعم إقامة دفيئات تكنولوجيــة يف القدس الرشقية مرتبطة 
بــرشكات إرسائيلية كربى، وربط املزيــد من املدارس بالنظــام التعليمي اإلرسائييل 
ومنهاجه من خلل الدعم املايل، وتوســيع تعليم اللغة العربيــة يف املدارس ومعاهد 
التعليم اخلاصة مقابل التضييق عىل مؤسسات التعليم الفلسطينية يف املدينة وإغلقها، 
وتعظيم خدمات البلدية يف جمال شق الشــوارع احلديثة، وزيادة نسبة جتنيس الشباب 
باجلنسية اإلرسائيلية. يرتبط ذلك كله باســتخدام آليات باستخدام آليات االستطباق 
االســتعامري االستيطاين (Gentrification( مقابل اســتخدامها أثنيا مع الفلسطينيني 
داخــل إرسائيل (بشــري، خريف 2021(، ومــن أمثلتها مرشوع تطويــر مركز املدينة 
وجزئيته املســامة بـ »ســيليكون واد اجلوز« حيث سيتم اســتخدام مطورين قد يكون 
بعضهم هيودًا إلقناع أصحاب األعامل احلالية يف املنطقة بتطوير أعامهلم إىل التكنولوجيا 
احلديثــة، أو أخذ تعويضات ومغادرة املنطق لصالح مرافق تكنولوجية حديثة. عوًضا 
عن ذلك هناك اجتاه الســتخدام عاملة الطبقة الوســطى املقدسية يف مشاريع اقتصادية 
تطبيعية مع الدول العربية، وذلك عىل غرار ما تدعو له رئيســة احتاد أصحاب األعامل 
األمارايت - اإلرسائييل فلور حســن ناحوم التي تشغل أيضًا منصب نائب رئيس بلدية 

القدس (ناحوم، 2020 - 2021(.
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طمحت سلطات االحتلل االستعامري االستيطاين من خلل استخدام هذه الوسائل 

إىل خلق مقديس بدون هوية وطنية وسياســية ، يكتفي بالعمل كتكنوقراطي وخبري يف 

خدمة من يدفع أكثر، ويتخذ موقف احلياد واللمباالة جتاه السياســة وما يرتبط هبا من 

كفــاح وطني . فهل حتقق هذا الطموح ؟ ، ومــاذا كان رد الفعل اإلرسائييل عىل ذلك 

التحقق من عدمه؟.

 نجد يف الســنوات األخرية تناميــًا للجتاهات اإلرسائيلية اليمينيــة املتطرفة التي 

ترى بأن خلق شــخصية املقديس املنفصــل مل تعد ذات جــدوى يف ضوء التزايد 

الســكاين املقديس الفلســطيني، وتعزز اهلوية الوطنية الفلسطينية لدى املقدسيني، 

وهنــم االجتاهات الصهيونية املتطرفــة جلعل القدس هيودية نقية أرضًا وســكانًا. 

لذا تطرح هذه االجتاهات مشــاريع الرتحيل املتدرجة للفلسطينيني املقدسيني من 

سلوان والشــيخ جراح واخلان األمحر والوجلة، وكذلك تعزيز كل إجراءات الطرد 

الصامــت، وتغيري املكان واإلقليم والفضاء واملشــهد يف القدس ليصبح إرسائيليًا 

وحســب، ومن املتوقع يف ضوء التغريات داخل إرسائيل أن تزداد هذه االجتاهات 

توحشــًا وســفورًا يف الســنوات القادمة. هذا وتتفاوت هذه االجتاهات الطاردة 

للمقدسيني الفلســطينيني بني نزعتني: األوىل تطرح مشاريع الطرد بدون إعارة أية 

اهتامم للعامل الدويل املتعلق بحقوق اإلنسان واملظاهر الدبلوماسية، والثانية تطرح 

ذات املشاريع للطرد ولكنها حتافظ يف الوقت ذاته عىل خطاب علقات عامة موجه 

للعامل يتحدث عــن اجلامئل واخلدمات التي تقدمها إرسائيل لفلســطينيي القدس 

الرشقية، وسلوكها املقابل يف ردع »اإلرهاب واإلرهابيني الفلسطينيني« يف القدس، 

والذين هيددون حســب نفس الدعاية اإلرسائيلية ليس إرسائيل فحسب بل العامل 

أيضًا. ولســوء احلظ فإن هذه الدعاية جتد صدى هلــا يف اآلذان واألذهان الغربية، 
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كام وأصبحت جتد صدى هلا يف بعض اآلذان واألذهان العربية الرســمية التي باتت 
تثمن ما تقدمه إرسائيل من خدمات للمقدســيني الفلسطينيني كام تتضامن معها يف 

مواجهة ما يسمى بـ »اإلرهاب الفلسطيني«. 

بعد هذا العرض يبقى الســؤال: ماذا عن االستيطان الفلســطيني لشخصية املقديس 
املنفصلة بحيث تصبح متقدسًا اختياريًا؟ هذا سؤال القسم التايل. 

املتمقدس املنفصل عن فلسطينيته: نخبة مقدسية جديدة؟ 

القدس من جهة هي مدينة فلسطينية تارخيًا ومعاشًا وعاصمة وسيادة مستقبلية، ولكن 
القدس من جهة أخرى مدينة مقدســة ألديان ثلث جيد معتنقوها من خلهلا بوابتهم 
للســامء. يف املايض استخدمت القوى الغربية قدســية القدس كمدخل لطرح سيادهتا 
السياسية عليها، كام فعلت بريطانيا من خلل وثيقة جلنة بيل لعام 1937 كام ورد ذكره، 
 Corpus) ثم جعلت خصوصية القدس الدينية مدخًل القرتاح نظام دويل منفصل فيها
Separatum( كام جاء يف قرار التقســيم األممي رقــم 181، ولكن اتفاق إعلن املبادئ 

الفلســطيني اإلرسائييل لعام 1993، واملعروف باتفاق أوســلو، قد جاء ليتجاوز خلق 
نظام دويل خاص فيها، حيث نص عــىل اعتبارها موضوعًا من موضوعات التفاوض 
حول احلــل النهائي بني الطرفني الفلســطيني واإلرسائييل، وذلك كــام ورد يف املادة 

اخلامسة من ذلك االتفاق. 

بناًء عىل اتفاق أوســلو، تبلور املوقف الفلســطيني بشــأن القدس عــىل نحو يطالب 
بالتفاوض عىل القدس ككل رشقيها وغربيها، وبام يتضمن إنشاء عاصمتني يف القدس 
تضعــان لدولتني منفصلتني ذاتا ســيادة كاملة بام يف ذلك عــىل عاصمتيهام: القدس 
الغربية عاصمة إلرسائيل، والقدس الرشقية عاصمة لفلسطني، مع إزالة املستوطنات 
اإلرسائيلية من القدس الرشقية، وإبقاء احلدود بني العاصمتني مفتوحة من أجل ضامن 
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حرية العبادة جلميع األديان من جهة، ومن أجل ضامن احلقوق واألملك الفلســطينية 

يف القدس الغربية قبل عام 1948. هذا بشــكل عام وبدون الدخول يف التفاصيل التي 

حللها الكاتب يف مكان آخر (ســامل، خريف 2021(. وقــد عرب عن هذا املوقف العام 

القائد الراحل فيصل احلســيني يف ندوة عقدها امللتقى الفكري العريب يف القدس عام 

1995 (امللتقى الفكري العريب، 1995(، وكذلك لدى افتتاحه مؤمترًا عن االسرتاتيجية 

الفلســطينية بشــأن القدس عقد يف جامعة بريزيت عام 1998. ويف كلمته أمام املؤمتر 

األخري دعا إىل: 

»تقديم خطاب ســيايس فلســطيني يأخذ بعني االعتبار هذه البنية املوجودة يف 

القدس، عىل املستوى الدويل ثم عىل املســتوى املحيل، فعىل املستوى الدويل ال 

أحد يستطيع أن ينكر أن هناك ثلث قوى رئيسية خمتلفة هي األديان الثلثة التي 

هلا مصالح يف هذه املدينة، وهناك شعبان إرسائييل وفلسطيني هلام مصالح يف هذه 

املدينة، ثم عىل املســتوى الفلسطيني واضح جدًا بأن هناك التحالف اإلسلمي 

املســيحي الذي جيب أن يكون ضمن التشكيل الفلســطيني العريب املوجود يف 

هذه املدينة« (احلسيني، 1998، ص. 27(.

يتبــني من هذا االقتباس أن هناك ما هو عام، وكذلك ما هو خاص بشــأن القد . ففي 

العام هي جــزء ال يتجزأ من األرايض العربية الفلســطينية املحتلة عام 1967، ولكن 

يف اخلاص هنالك أمران: األول أهنا مقدســة ألديان ثلث مما يستدعي ترتيبات حلرية 

العبادة تؤمنها دولة فلســطني املستقلة جلميع األديان يف املدينة بدون متييز، وثانيها: أن 

القــدس كلها بغربيها ورشقيها هي موضوع للتفاوض، وليس القدس الرشقية املحتلة 

عــام 1967، هبذا املعنى فإن قضية القدس تفاوضيًا تشــمل القدس املحتلة عام 1967 

وتلــك املحتلة عام 1948 وليس األوىل فقط، وهو ما رصح به فيصل احلســيني مرارًا 
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مؤكدًا أن ما ورد يف اتفاق أوســلو كقضية من قضايا احلل النهائي هي »القدس« ككل 

وليــس »القدس الرشقية« فقــط، ولو كانت األخرية كانت هــي املذكورة يف االتفاق 

املذكور فإن الباب كان ســيفتح أمام التفاوض عىل تقسيمها بني الطرفني مع احتساب 

القدس الغربية حقًا خالصًا إلرسائيــل، فيام ال تعرتف الغالبية العظمى من دول العامل 

حتــى اليوم عدا الواليات املتحدة وقلة قليلة مــن دول العامل بالقدس الغربية عاصمة 

إلرسائيل. يؤكد هذا املوقــف الدويل عىل كون القدس كلها موضوعًا للتفاوض، وأن 

ال حــق إلرسائيل بأن تعلن عاصمة يف أي جزء مــن أجزائها أو عليها كلها إىل أن يتم 

التوافق عىل ذلك بني الطرفني. 

يف ظل خصوصية القدس هذه والتي ال تتناقض مع ســيادة فلسطني عليها كعاصمة، 

ظهر من يفهمها بشــكل خاطئ ليقــول أواًل بأن هذه اخلصوصيــة قد أدت إىل خلق 

شــخصية مقدســية منفصلة، وبأنه توجد للمقدســيني هوية وتاريخ خاص ورسدية 

منفصلة جتعلها مدينة اهلل التي جيب أن ال تلوثها أية ســيادة أو سيادات وطنية كام طرح 

الفيلســوف الباكســتاين اقبال أمحد عام 1994، أو كام طرحــت الفاتيكان جلهة توفري 

ضامنات دولية لنظام خاص لألماكن املقدســة (ســامل، 1998، ص. 241(. تبدو هذه 

األطروحة مهتمة بحقوق معتنقي األديان الثــلث يف القدس من خارجها، بدون أن 

تنتبــه لفحص أماين وتطلعــات املقيمني يف املدينة من املقدســيني. ويف احلقيقة ثمة يف 

املدينة قلة ممن يشــاركون يف هذا اخلطأ كام الحظ الكاتب يقولون: لتجعل فلســطني 

عاصمتها يف رام اهلل، ولتجعــل إرسائيل عاصمتها يف تل أبيب تاركني القدس كمدينة 

اهلل خارج رصاعاهتم السياســية. هــذا الطرح غري صحيح علميــًا وتطبيقيًا كام جيري 

يف دول العامل ذات الســيادة ولكنها يف نفس الوقــت تنظم حرية الوصول اىل األماكن 

الدينيــة داخلها بحرية، إذ أن وجود أماكن دينية يف مدينة معينة ال يلغي حق الشــعب 
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املعني يف إقامة عاصمته وســيادته فيها، برشط أن تقوم حكومة هذا الشــعب بتنظيم 

حرية الوصول إىل األماكن املقدسة لكافة األديان بدون متييز داخل ذات املدينة. فلامذا 

هذا احلق متاح لكل الدول، فيام عىل فلســطني أن توجد عاصمتها خارج القدس بدل 

أن تقيمها فيها وتنظم حرية العبادة كام تفعل باقي الدول؟. يف املقابل جيب اإلشارة إىل 

أن ادعاء إرسائيل بالســيادة عىل القدس ألسباب تارخيية ودينية مطعون هبا، هو ادعاء 

باطل كام بينت األدبيات املعنية. 

ثانيــًا، الحظ الكاتــب أن هناك من يرى من النخب أيضًا، من يشــكو أن قيام اتفاقية 

أوسلو بتأجيل بحث موضوع القدس إىل مفاوضات املرحلة النهائية عىل أنه إدارة ظهر 

للمدينة، وأن عىل املقدســيني بناءًا عىل ذلك أخذ زمام أمورهم بأيدهيم، والتقرير فيام 

يناسبهم. تطرح هذه األفكار عىل منصات التواصل االجتامعي من فيسبوك وجمموعات 

نقاش نخبوية عىل الواتســاب. القاسم املشرتك بني هذه األصوات هو رضورة السعي 

لتحقيق املســاواة والعدالة يف تقديم اخلدمات إىل فلســطينيي القدس الرشقية. وبعد 

هذا القاســم املشــرتك تتعدد اجتاهات الرأي، وتتعدد املبادرات فهذه واحدة لتحسني 

حركة مرور املقدسيني عىل اجلسور لدى السفر اىل األردن، مع املطالبة بتخفيض رسوم 

التصاريح وحق الدخول اىل األردن بالســيارات اخلاصة وباســتعامل الليســيه باسيه 

حني ال يتوفر اجلواز األردين، وتقليص تكاليف إصدار اجلوازات األردنية وتســهيل 

إصدارها من املحكمة الرشعية يف القدس بدالً من السفر إىل عامن، وهو ما تم حتقيقه. 

وتدعو أخرى للمسامهة يف انتخابات بلدية القدس اإلرسائيلية كام فعل عزيز أبو سارة 

وداعمه اإلرسائييل غريشون باسكني (القدس العريب، 2018( عندما ترشح النتخابات 

البلدية اإلرسائيلية عام 2018 ثم انسحب، فيام استمر فيها رمضان دبش من صور باهر 

املحســوب عىل حزب الليكود كام كتبت املصادر اإلرسائيليــة (تايمز أوف إرسائيل، 
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2018(، وكــام يدعو لذلك املحامي وليــد أبو تايه من الداخــل املحتل يف مقاالته يف 

جريدة القدس هــذا العام (أبو تايه 2022(، وذلك ضمــن افرتاض أن إيصال ممثلني 

فلســطينيني إىل البلدية سيؤدي إىل حتســني اخلدمات يف القدس الرشقية، وهكذا من 

املبادرات املتعلقة باحلياة اليومية والتي تتجاوز العرشات.

 عدا موضوع املشــاركة يف االنتخابات البلدية اإلرسائيليــة الذي عاجله الكاتب 

يف ورقة منفصلة باملقارنة مع موضوع بلديــة القدس العربية (أمانة القدس( التي 

جرى حلهــا من قبل االحتلل عام 1967 (ســامل، 2018( كــام رد عليه املحامي 

ابراهيم شــعبان (القدس، 2022(، فإن القضايا املطلبيــة اليومية التي تطرح هي 

قضايا رشعية، تتطلب اســرتاتيجية فلســطينية وعربية جتمع بشــكل إبداعي بني 

حتقيــق املطالب احلياتية واليومية للفلســطينيني املقدســيني وبــني دعم الكفاح 

لتحقيق هدف االســتقلل الوطني، وقد متت حماوالت فلســطينية وعربية عديدة 

هبذا االجتاه منذ عام 1967 سيجري تقييمها واستلهام دروسها يف نص الحق. أما 

القول بأن املطالب اليومية اخلاصة باملقدســيني تفصلهم عن فلسطني وتكون هلم 

مسارًا خاصًا، فهذا تدحضه الوقائع، ويمكن القول بكل ثقة بأن اهلبات منذ 2014 

قد أوجدت مســارًا وحد الشعب الفلســطيني كله مع بعضه البعض بام يتجاوز 

عمليات التشــظية التي يقوم هبا االحتلل، وكذلك بام جتاوز عمليات اســتيطان 

هذه التشــظية من بعض الفئات املحدودة التي صارت تؤلب اخلليل ضد رام اهلل، 

والفلح ضد املدين، والضفاوي ضد املقديس وبالعكس من النعرات وامليول التي 

يثريها االحتلل ويستبطنها قلة من مضطهديه الذين ال يرون طريقًا لنيل املطالب 

اليومية ســوى عرب التســاوق مع االحتلل. هذه القلة تعرب عن نخبة تتنامى عامد 

طرحها األسايس البعد عن السياسة والسياسيني واحلياد، وتقديم املطالب اليومية 
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واحلياتية، وإعطائها األولوية عىل ما سواها يف كفاح املقدسيني. مشكلة هذه النخبة 

األساســية هي االحتلل ذاته الذي ال تتيح إجراءاته إمكانية حتى حتقيق مطالبها 

اجلزئية، حيث أن مرشوعه للقــدس هو مرشوع اقتلع وترحيل أواًل وأخريًا، لذا 

ال يتوقع هلذه النخبة أن تصبح تيارًا رئيسًا أو نافذًا يف املدينة. كام أنه ليس صدفة يف 

املقابل أن ينمو الكفاح الوطني الفلســطيني يف القدس بشكل يومي متصاعد منذ 

عام 2014، حيث كان استشهاد الطفل حممد أبو خضري حرقًا عىل يدي مستوطنني 

صهاينــة بمثابة الــرشارة التي أحرقت الســهل كله، وحلقها بعــد ذلك تصاعد 

االعتداءات الصهيونية عىل املســجد األقىص الذي يمثل جزءًا صميميًا من هوية 

املقديس الفلسطينية سواء كان مسلاًم أو مسيحيًا حيث هب املقدسيون مجيعًا للدفاع 

عن املسجد، وال يزالون عامًا بعد عام. 

ال تنجح سياسات االحتلل لفرض الشــخصية املقدسية املنفصلة عن فلسطينيتها 

إال إذا حتولــت إىل قرار ذايت بالتمقدس مطروحًا كانفصال عن فلســطني. ومن هنا 

تكون املقدسية فرضًا »تشظويًا« أما استبطاهنا من خلل قبول التمقدس فهو عرض 

سيايس وأخلقي مل يصب الغالبية العظمى من املقدسيني الذين تعززت فلسطينيتهم 

كام تبني أعله، ولكنه يف املقابل أصاب قلة من نخبة املقدســيني الفلســطينيني تقبل 

بواقع التشــظية وتتكيف معها، وهو يتعزز يف ظروف االهنيــار واهلزيمة ويرتاجع 

ولكنه يستمر يف الوقت ذاته يف ظروف املد الوطني وحتقيق االنتصارات ولو اجلزئية 

يف حاالت الكر والفر املســتمرة مع االحتلل ساعيًا يف مسرية استمراره الستصغار 

أية إنجازات كفاحية وطنية، واســتبداهلا بالدعوة للعمــل لتحقيق إنجازات تتعلق 

باألمور اليومية واملعيشية حتت سقف االحتلل املستمر، وهذا هو بالضبط التمقدس 

الذي يريده االحتلل. 
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األسرلة الموهومة والفلسطنة المحجورة

انطــوت أطروحة »خلق املقديس املنفصل عن فلســطينيته« يف وجهها اإلرسائييل عىل 

حماولة الفصل عن الفلســطنة أي خلعها، ولكنهــا يف املقابل ال متنح املقديس املنفصل 

هوية بديلــة. فاملطــروح إرسائيليًا هو خلع املقــديس عن فلســطينيته لتعويم هويته 

وتشــوهيها وحســب، وليس منحه أو فرض هوية بديلة عليه. وهبــذا االجتاه تفصل 

السياسة االحتللية املقديس الفلسطيني أيضًا عن مدينته التي تترسب اىل االحتلل من 

حتت قدميه متخذة مشهدًا جديدًا مهودًا مؤرسالً ال يعرفه وحيس باالغرتاب عنه وعدم 

االنتامء إليه. وفوق ذلك تتوسع املدينة لتأخذ حدودًا أخرى أوسع من تلك التي عرفها 

وتلتهم يف ســياق توسعها مســاحات أكرب فأكرب من الضفة الفلسطينية، تصبح بذاهتا 

قدســًا منهوبة، بدون أن يصبح فلســطينيو املناطق املضمومة مقدسيون. هبذا االجتاه 

تشمل القدس الكربى مستعمرات معاليه ادوميم و جبعات زئيف وغوش عتصيون، 

فيام يقىص منها العيزرية وأبو ديس والســواحرة الرشقية والشــيخ سعد املقدسية وفق 

التقســيم الفلســطيني ملحافظة القدس، وذلك كجزء من شطب 29 قرية مقدسية من 

احلدود الفلسطينية ملحافظة القدس يف شامهلا وجنوهبا ورشقها، مع أن هذه القرى جزءًا 

ال يتجزأ من حمافظة القدس الفلسطينية. يف العملية اجلارية هنا تفصل إرسائيل املقديس 

أواًل عن أهله يف الضفة وغزة، وتفصل املقديس ثانيًا عن اآلخر املقديس الذي يعيش يف 

مناطق أخرى من حمافظة القدس الفلسطينية، وثالثًا توسع قدسها املفروضة لتصل من 

خلل مرشوع مرتوبوليتان القدس لتصل إىل البحر امليت رشقًا، واىل مشــارف اخلليل 

جنوبًا، واىل قرية اللبن الرشقية شــامالً متجاوزة أماكن الســكن الفلسطينية التي يتم 

إقصاؤها من هذه القدس األخرى املغرتبة عن فلسطني واملغربة هلا يف ذات اآلن. جتري 

هنا عمليات نزع املكان ومواطنه من مكانــه (Deterritorialization( وإحلل مكان 
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لغرباء مكان املوقــع األصــيل (Reterritorialization(، ويف إطار ذلك تتم عمليات 

 (Replacement) وإحــلل )Displacement) االســتحواذ عىل األرض، واقتــلع

وخلع للمواطنة (سامل، 2018(. 

تعطــي األرسلة يف إطار دولة هيودية الديمغرافيا بعدًا أمنًيا، لذا حترص عىل الغالبية 

اليهودية، وتنظر إىل أي تغيري يف نســبة الفلســطينيني مقابل اليهود يف القدس عىل 

أهنا خطرًا أمنيًا، لذا تعطي الفلســطينيني املقدســيني حقوق اإلقامة دون املواطنة، 

وتشــرتي مســاملتهم ومنع توجههم إىل العنــف من خلل منــح التأمني الوطني 

والصحــي والضامنــات االجتامعية، والدمــج يف اهلســتدروت والنقابات املهنية 

اإلرسائيلية والقروض واملنح والتدريب، ورعاية األمومة والطفولة والتشــغيل يف 

كافة املجاالت عدا تلك املرتبطة بالصناعات األمنية، وحماولة تقديمهم للعامل العريب 

كوســطاء يف جمال التطبيع كوهنم يتقنون اللغتني العربيــة والعربية. هبذا يتم خلق 

جمموعة هي أقرب لواقع فلســطينيي الداخل املحتل عام 1948 منهم إىل فلسطينيي 

الضفة والقطاع، مع فارق أن فلســطينيي الداخل حيملون اجلنسية اإلرسائيلية فيام 

ال حيملها فلســطينيو القدس الرشقية وإن كانت متاحة برشوط تعجيزية مثل إتقان 

اللغة العربيــة و»نظافة امللف األمنــي«. وإضافة لذلك ترج فلســطينيني خارج 

القدس اإلرسائيلية (قدس2 حســب التسمية الفلسطينية(، مع أهنم يقطنون داخل 

حمافظة القدس الفلسطينية كام تقدم. 

حصل عىل اجلنســية اإلرسائيلية منذ عام 1967 وحتى عام 2022 عدد ال يزيد عن 

18982 شــخصًا من مواقع القدس املضمومة قرسيًا إىل إرسائيل، أي بنسبة ال تزيد 

عن مخسة باملئة من فلسطينيي القدس الرشقية (قدس1 حسب التسمية الفلسطينية 

هلا(. قدمت هذا الرقم للكنيست وزيرة الداخلية اإلرسائيلية إييلت شاكيد ردًا عىل 
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اســتجواب هلا من قبل مويس راز عضو الكنيست عن حركة مريتس يف شباط عام 

2022 (حســون، شــباط ، 2022(. ويمثل هذا الرقم حسب ذات املصدر 34 باملئة 

من الطلبــات التي قدمت للحصول عىل اجلنســية اإلرسائيلية. ومر احلصول عىل 

اجلنسية االرسائيلية من املقدســيني بمراحل عديدة أوهلا من 1967 - 1974 حيث 

حصــل عليها املئات ســنويًا غالبيتهم من العاملني يف أجهــزة االحتلل كالبلدية 

اإلرسائيلية للقدس والرشطة املدنية وغريها، ثم انخفض العدد اىل العرشات سنويًا 

من 1974 - 2004 بسبب محلت التحريم الوطني والديني للحصول عىل اجلنسية 

اإلرسائيلية، ومع 2005 فصاعدًا عادت النسبة للزدياد، حتى وصلت الذروة عام 

2019 بحصول 2372 شــخص عىل اجلنســية يف ذلك العام، وانخفضت اىل 1304 

أشخاص عام 2021.

ارتبطت الزيادة يف طلبات احلصول عىل اجلنســية اإلرسائيلية بعد عام 2005 بعدة 

متغريات أمهها بنــاء اجلدار الذي عزل القدس متامًا عن باقي فلســطني، هذا علاًم 

أن اإلغلق بني القــدس واألرايض املحتلة عام 1967 كان قــد بدأ منذ هناية آذار 

من عام 1993، وتعزز بشــكل شامل بعد بناء اجلدار. هذا ناهيك عن فتح جماالت 

العمل للطبقة الوســطى املقدســية املهنية احلديثة يف مرافق العمــل اإلرسائيلية، 

وتوســع االنخراط يف اجلامعــات اإلرسائيلية لتلقي الدراســة، والفرض املتزايد 

للمنهاج اإلرسائييل عىل املــدارس يف القدس الرشقية، وأخريًا قرار املحكمة العليا 

اإلرسائيليــة يف ترشين ثاين مع عام 2020 بإلزام وزارة الداخلية اإلرسائيلية بتفعيل 

تعديل قانوين أطلق عليه اســم Article 4 كان مقرًا عام 1968 والذي يقيض بمنح 

اجلنسية اإلرسائيلية للشباب من جيل 18 – 21 سنة الذين ليس لدهيم جنسية أخرى 

(حســون، ترشين ثاين 2020(. األهم مما سبق من أسباب زيادة اإلقبال عىل طلب 
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اجلنسية اإلرسائيلية، هو ذلك السبب املتعلق باخلوف عىل فقدان اإلقامة يف القدس 

إذا مل يتم محايتها من خلل احلصول عىل اجلنسية، وهو اخلوف الذي تعزز بعد إنشاء 

اجلدار وفصل القدس الرشقية عن بقية فلسطني.

من ناحية األغلبية الديمغرافية اإلرسائيلية يف املدينة، مل يؤثر عليها نســبة التجنس 

املحدودة باجلنسية اإلرسائيلية من قبل الفلسطينيني املقدسيني، ولكن ما يؤثر عليها 

هو التزايد الســكاين الفلســطيني يف القدس الرشقية والذي وصل إىل ما نسبته 39 

باملئة من ســكان القدس كلها برشقيها وغربيها يف هنايــة عام 2020، وذلك بواقع 

366.800 فلســطيني من جمموع 951.100 يعيشون يف املدينة (موقع عرب 48 عن 

معهد القدس للسياسات، أيار 2022(. هلذا تتصاعد األصوات يف إرسائيل للتخيل 

عن سياســات خلق املقديس املنفصل لصالح سياسات تشــدد تعزز االجتاه لطرد 

املقدسيني الفلســطينيني من املدينة، ويعزز هذا التوجه أن سياسات خلق املقديس 

املنفصــل مل تؤت ثامرها، بل عىل العكس من ذلك وكام بينت اهلبات الســنوية منذ 

2014 وحتى اليوم فقد تعززت الشــخصية الفلســطينية املكافحة بام يف ذلك وعىل 

رأســه بني أجيال الشــباب والفتيان الذين ولدوا يف ظل االحتلل وذاقوا مرارات 

االستيطان واعتداءات املستوطنني وهدم البيوت واالقتلع من البيوت بام مل تستطع 

سياسات الرشوات اخلدماتية وتسهيلت التشغيل من وأده. 

أما من ناحية التجنيس ذاته، فإن جتربة فلســطينيي الداخل قبل فلسطينيي القدس 

تفيد بأن هذا التجنيس بدون تربيره، ال يعني دومًا إهدار اهلوية الوطنية الفلسطينية، 

بــل إنه عىل العكس قد يوفــر غطاًء قانونيًا حلاميتها من خــلل تثبيت الوجود عىل 

األرض ومنع ســحب اإلقامة. ففي الوقت الذي جيب فيه رفض التجنس باجلنسية 

اإلرسائيليــة، فإن ذلك ال يعني أن كل من حصلوا عليها يقعون يف خانة »العملء« 
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و »اخلارجــني عن الصف الوطني«، فهؤالء األخريون هم أقلية، فيام اجتهت غالبية 

من حصلوا عىل اجلنســبة االرسائيلية ســيام بعد عام 2006 اىل ذلك ضمن اجتهاد 

بأن احلصول عىل اجلنســية هو الوسيلة األفضل حلامية وصون وتثبيت وجودهم يف 

املدينة يف مواجهة أي طرد مســتقبيل حامت الشــائعات يف املدينة عدة مرات حول 

إمكانية حدوثه. 

ال يعني احلصول عىل اجلنســية أرسلة، فإرسائيل ترفض أن يشارك يف األرسلة غري 

اليهــود، وال أن حيصلوا عىل ذات احلقوق التي حيصل عليها اليهود، وجتربة احلركة 

العربية املوحدة بمشــاركتها يف حكومة بينيت - لبيد هي جمرد مثال عىل حمدودية ما 

يمكن أن حيققه الفلسطينيون ألنفسهم من مطالب حتى احلياتية واليومية منها عرب 

االنخراط يف النظام اإلرسائييل، وهلذا فإن األرسلة ومهية، األكثر ومها هو التأرسل، 

أي االنضواء االختياري ضمن النظام اإلرسائييل ضمن وهم أن هذا النظام يمكن 

أن يقبل نقيضه الفلسطيني ألن يصبح جزءًا منه. فيام األرسلة هي وهم، فإن مرشوع 

التأرسل هو مرشوع مستحيل. 

وفيام خيضع الفلســطينيون املقدســيون لضغوط الفصل عن فلسطينيتهم مما خيلق 

بعض التشوهات القيمية والسلوكية طرح بعض أعله، كام تطرقت هلا إليز أغازريان 

(أغازريان، 2010(، فإهنم يعيشــون يف الوقت ذاته حالة حجر لفلســطينيتهم التي 

يمنعون من التعبري عنها من خلل املؤسســات التمثيلية، حيث تغلق املؤسســات 

الفلسطينية املحسوبة عىل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية 

يف القدس يف خرق اللتزام وزير خارجية إرسائيل شــمعون بريس لوزير اخلارجية 

النروجيي يوهان هولســت عام 1994 (رسالة بريس هلولست، 1994(، كام يلحق 

محل العلم الفلســطيني، وحيظر عقد األنشــطة الثقافية الفلسطينية يف املدينة، ويتم 
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فرض عقوبات عىل املؤسسات التي تقوم عليها، وتشطب أية إشارات لفلسطني يف 
املناهج الدراسية وهكذا من مظاهر الفلسطنة املحجورة يف املدينة، ومع تزايد هذه 
املظاهر يصبح الفلســطينيون املقدسيون أقرب فأقرب إىل واقع فلسطينيي الداخل 
املحتــل عام 1948 بني أرسلة موهومة وفلســطنة حمجورة، نجــم عن هذا الوضع 
تشوهات حمدودة فقط يف اهلوية الوطنية حتى اآلن، وذلك جراء سياسات االحتلل 
االستعامري االستيطاين، والتي يغلب جانب البطش واالقتلع واإلحلل فيها عىل 

جانب الدمج الشكيل يف إرسائيل والفصل الفعيل عن فلسطني. 

خاتمة وآفاق 

عاجلت هذه الورقة موضوع خلق الشــخصية املنفصلة عن فلسطينيتها واستيطان 
ذلك من خلل التمقدس املنفصل عن فلسطينيته. وأسمت الورقة بـ »خلع املواطنة 

الفلسطينية« بدون تقديم بديل مواطني عنها ال تريد الصهيونية أن تقدمه. 

تفاوتت املشاريع خللق الشخصية املقدســية املنفصلة عن فلسطينيتها بني مشاريع 
غربية رسمية وأكاديمية، ومشاريع إرسائيلية حكومية وغري حكومية وأكاديمية.

اتذت األطروحات الغربية شــكل املشاريع السياســية خللق وضع خاص دويل 
منفصل للقــدس ومواطنة عربية - هيوديــة منفصلة يف املدينة ابتــداءًا من اتفاقية 
ســايكس بيكو عام 1916، وحتى قرار التقســيم عام 1947، وبعد ذلك استمرت 
الفاتيكان يف املطالبة بإنشاء نظام دويل خاص باألماكن املقدسة يف القدس كام تقدم. 
وبعد احتلل عــام 1967 أصبحت األطروحات الغربية حترص خلق الشــخصية 
املقدسية املستقلة بالفلسطينيني دون اإلرسائيليني، العبة بذلك وظيفة السعي لدمج 
املقديس الفلسطيني يف النظام اإلرسائييل، وتتوج ذلك يف صفقة القرن التي ورد يف 
بنودها كام ذكر أعله نصوصًا حول خلق الشــخصية املقدسية املنفصلة لفلسطينيي 



265

ت
ــا

ـــ
سـ

درا

265

القدس فحسب، أما هيودها فتعاملت معهم كإرسائيليني وحسب. انطوى ذلك من 

وجهة نظر إدارة الرئيس األمريكي الســابق دونالد ترامب عىل دعوة الفلسطينيني 

املقدسيني للنفصال عن فلسطينيتهم مقابل احلصول عىل اخلدمات والعيش بسلم 

وبدون ممارســة العنف ضد النظام اإلرسائييل املهيمن. ومتايزت نســبيًا األطروحة 

األوروبية عن األمريكية بتقديمها بعض البدائل للفلســطينيني املقدســيني يف إطار 

خلق الشخصية املقدسية املنفصلة مثل دعوة املقدسيني الفلسطينيني اىل االنخراط يف 

االنتخابات لبلدية القدس اإلرسائيلية، كام وتدعم أوروبا ماليًا مشاريع مؤسسات 

إرسائيلية غري حكومية مثل عري عميم وغريها تســعى لتحسني معيشة الفلسطينيني 

يف القدس الرشقية والدفاع عن حقوقهم احلياتية دون جتاوز سقف االحتلل. ويف 

النهاية تتاميز هذه املامرســة األوروبية عن األمريكية يف التفاصيل وحسب، ولكن 

كلمها ينطلقان يف املامرسة من العمل ضمن السقف املقبول من االحتلل لتحسني 

وضع املقدســيني الفلســطينيني حتت ظلله. سياســيًا يف املقابــل انتقلت أمريكا 

مع صفقة القــرن إىل االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل، كام ونقلت ســفارهتا 

إليها واتذت إدارة ترامب الســابقة قرارًا بتســجيل األمريكان الذين يولدون يف 

القدس الرشقيــة عىل أهنم مولودون يف إرسائيل كام ورد، أما أوروبا فقد أبقت عىل 

موقفهــا اللفظي املعارض للعرتاف بالقدس عاصمــة إلرسائيل، فيام متارس عىل 

األرض دعمها ملشاريع غري حكومية ملنظامت أوروبية وإرسائيلية لتحسني احلقوق 

واخلدمات للمقدســيني الفلسطينيني يف القدس الرشقية، مرتافقة مع ميل يعرب عنه 

بدعوة املقدسيني للنخراط يف انتخابات البلدية اإلرسائيلية. 

املشاريع اإلرسائيلية خللق املقديس املنفصل عن فلسطينيته، تفاوتت بني االدعاء بأن 

خلق الشخصية املقدسية املنفصلة عن فلسطينيتها قد تم حتقيقه من خلل اخلدمات 
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وحتسني ظروف املعيشــة ومنح حق اإلقامة يف القدس، وبني السعي هلندسة خلق 

هذه الشخصية املنفصلة ســواء من خلل إجراءات ومشاريع لتحقيق املساواة مع 

اليهود عىل أرض املدينة، أو من خلل التوصل اىل حل ســيايس تفاويض يقود إىل 

ذلك. وإذ مل يتحقق خلق الشــخصية املقدســية املنفصلة عن فلسطينيتها عرب هذه 

املشــاريع، فإن اجتاهًا متناميًا يف إرسائيل قد بات يطرح أن خلق الشخصية املقدسية 

املنفصلة عن فلســطينيتها هو أمر مســتحيل، وأن احلل مع املقدسيني ال يمكن أن 

يكون ســوى من خلل إجراءات ردعيــة قرسية منها إجراءات لفرض الســيادة 

اإلرسائيلية بالقوة بام يف ذلك عىل األماكن احلساســة جدًا كاحلرم القديس الرشيف 

والبلدة القديمة التي ال زالــت تتمتع رغم كل إجراءات التهويد واألرسلة بأغلبية 

فلســطينية حيث ال يمثل اليهود البالغ عددهم 3500 شخص ما يزيد عن 10 باملئة 

من ســكان البلدة القديمة (ميدل ايست مونيتور، آب،2021(، واقتلع فلسطينيي 

سلوان والشيخ جراح واخلان األمحر والوجلة من منازهلم. 

يف ظل هذه التوجهات اإلرسائيلية، مل خيل األمر من تشــكل نخبة مقدسية حمدودة 

تقدم نفسها كمحايدة سياســيًا وتنتقد السلطة الوطنية الفلسطينية لتقصريها بشأن 

القدس، وتطرح أن عىل املقدسيني أخذ زمام أمورهم بأنفسهم، مركزة يف إطار ذلك 

عىل تلبية االحتياجات اليومية واملعيشــية للقدس واملقدســيني، كام سعى قسم من 

هذه النخبة للنخراط يف االنتخابات البلدية اإلرسائيلية األخرية عام 2018 حيث 

حاولت قائمة برئاسة عزيز أبو سارة خوض تلك االنتخابات ولكنها انسحبت، فيام 

استمرت قائمة أخرى قادها رمضان دبش من صور باهر واملحسوب عىل الليكود 

كام ذكر يف خوض معركة االنتخابــات حتى النهاية ولكن بدون حتقيق نتائج تذكر 

يف ظل املقاطعة املقدســية الواسعة النتخابات البلدية اإلرسائيلية حيث ال يصوت 
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يف تلك االنتخابات ما يزيد عن 1 إىل 2 باملئة من املقدســيني الفلسطينيني (اجلزيرة، 

ترشين أول، 2018(.

إىل أين من هنا؟ لن ترتك السياســات اإلرسائيليــة املتجهة نحو املزيد من التطرف 

ضد الفلســطينيني املقدسيني متسعًا واســعًا أمام نمو النخبة الفلسطينية املتمقدسة 

بانفصال عن فلسطينيتها، ونمو اجتاه شــبيه بالكتلة العربية املوحدة بقيادة منصور 

عباس يف القدس الرشقية يبدو أمًرا ضئيل التحقيق. ففي حالة الداخل الفلسطيني 

فرضت اجلنسية اإلرسائيلية عليهم منذ عام 1948 مما يعطي رشعية ما لنشوء حزب 

أو حركة تدعو للنخراط يف النظام الســيايس اإلرسائييل من أجل حتقيق املزيد من 

احلقوق املدنية واملعيشــية عىل قاعدة الكفاح من أجل املساواة مع اليهود، كام تفعل 

القائمــة املوحدة. أما يف حالــة القدس الرشقية ويف ظل غياب التجنيس الشــامل 

باجلنســية اإلرسائيلية فإن األمر لن يتعدى االنخراط جمددًا يف االنتخابات البلدية 

اإلرسائيلية القادمة، وربام بشكل أوســع مما حصل يف االنتخابات البلدية السابقة 

عــام 2018، حيث بدأت مقاالت تنرش يف جريدة القــدس داعية لذلك من اآلن، 

ومنها مقاالت اإلرسائييل غرشــون باسكني، واملحامي وليد أبو تايه من فلسطينيي 

الداخل كام ورد. 

الســبيل املطروح لتعزيز االرتباط بني القدس وفلســطني يف ظل موانع التواصل 

االحتلليــة يكون من خــلل حتقيق املعادلــة الذهبية للجمع بــني االحتياجات 

اليومية وبعيدة املدى للفلســطينيني املقدســيني، وبني اخلاص والعــام، وبام يعزز 

التنوع التشــاركي داخل املجتمع الفلسطيني عامة واملقديس خاصة، ويكون ذلك 

عرب تطوير الكفاح الوطني وتعزيز بناء شــخصية املقديس املتصل مع فلســطينيته، 

فهو أواًل فلســطيني هوية وتارخيًا وحارضًا ومســتقبًل، ولكنه يعيش بالوقت ذاته 
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يف القدس اجلوهرة ذات اخلصوصية الدينيــة ليجعلها عرب كفاحه مركزًا وعاصمة 
لفلســطني احلرة املســتقلة من جهة، ومدينة مفتوحة بتنظيم فلســطيني حر لكل 
الديانات الساموية وعموم البرش من حيث حرية الوصول إليها وألماكنها املقدسة، 
لكي تلعب دورها كمركز عاملي مرتقب للتســامح وبناء اجلســور بني احلضارات 

تقدمه فلسطني للعامل بعد حتررها األكيد. 
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تصّعد ســلطات االحتلل من تنفيذ املشــاريع االســتيطانية يف األرايض الفلسطينية 
املحتلة، التي تســتهدف من مجلة أهداف أخرى إحداث تغيــريات من الناحية املادية 
والديمغرافية، ويف ســبيل تعزيز االستيطان، تّصص ســلطات االحتلل املوازنات 
املالية الكبرية واالستثامرات الضخمة، حيث توفر الدعم واحلوافز للمستوطنني الذين 
ارتفع عددهم إىل نحو 475,000 مســتوطن يف الضفة الغربية، و 230,000 يف القدس 

الرشقية.

ولقــد جتددت يف الفرتة األخرية موجة اجلرائم اإلرهابية للمســتوطنني اإلرسائيليني، 
حيث قتل مستوطن إرسائييل بالرصاص يوم 2020/3/2 مواطنًا فلسطينيًّا بالقرب من 

مدينة نابلس كان حياول عبور الشارع إىل اجلهة األخرى.

وال يزال التوتر يسود يف حي »الشــيخ جراح« رشق مدينة القدس املحتلة، إثر خطوة 
استفزازية بإقامة عضو الكنيست املتطرف »إيتامر بن جفري« ملكتب له عىل أرض عائلة 

من القدس إىل خمتلف األراضي الفلسطينية احملتلة..

تصعيد لالنتهاكات واملخططات الستيطانية 
اإلسرائيلية واعتداءات املستوطنني

�إعد�د: حممد م�سطفى �حللو

 م�ست�سار يف قطاع فل�سطني و�لأر��سي �لعربية �ملحتلة بالأمانة 
�لعامة جلامعة �لدول �لعربية.
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ســامل، وســط حصار احتليل عىل أهايل احلي املهددين بالتهجري واإلخلء القرسي، 

وباقتحامات واستفزازات مكثفة من املســتوطنني للحي بحامية قوات االحتلل أمام 

مرأى ومسمع جنود االحتلل، الذين اعتدوا عىل بعض النشطاء بالدفع والضب.

ويف تصعيد إضايف للموقف املتوتر أصًل يف مدينة القدس، تستعد اجلمعيات االستيطانية 

اليهودية خللق مزيد من التوتر يف شهر رمضان املقبل بتعبئة عنارصها وحشدهم لتنفيذ 

اقتحامات للمسجد األقىص املبارك.

ويف الضفة الغربية، وحسب تقارير صادرة عن منظمتي »السلم اآلن« و»ييش دين«، 

فإن 63 باملئة من اعتداءات املستوطنني حصلت يف حميط البؤر االستيطانية، إذ تنترش يف 

الضفة 150 بؤرة بمحيط املســتوطنات القائمة بغرض االستيلء عىل األرايض وإبعاد 

أصحاهبا ونزع ملكيتها بحامية جيش االحتلل، وبينت التقارير أن عنف املســتوطنني 

يتكامــل مع عنف جيش االحتــلل، الذي يقوم بمنع الفلســطينيني من الوصول إىل 

أراضيهم ومصادر املياه.

ويف السياق نفسه، شهدت األيام واألســابيع األخرية جداًل واسًعا يف دولة االحتلل 

حول وجود ما يشبه »امليليشيا« التي تعمل بشكل رسمي كإحدى الوحدات العسكرية 

امللحقة بجيش االحتلل تدعى كتيبة »نيتســاح هيودا«، وقد تصاعد اجلدل حول هذه 

الكتيبة احلريدية يف ضوء استشــهاد املسّن الفلسطيني »عمر عبد املجيد أسعد« يف قرية 

»جلجيا« يف حمافظة رام اهلل والبرية، حيث أتت جريمة مقتله عىل يد عنارص هذه الكتيبة 

لتسلط الضوء من جديد عىل مدى انحطاط القيم التي حتكم ترصفات جيش االحتلل، 

فقد وصف تقرير نرشته صحيفة »هآرتس« اإلرسائيلية كتيبة »نيتساح هيودا«، التي خيدم 

فيها هيود متعصبون دينيًّا، ويسكن قسم منهم يف البؤر االستيطانية العشوائية يف الضفة 

الغربية، بأهنا »ميليشــيا تطورت حتت أنظار اجليش اإلرسائييل« وينفذ جنودها الذين 
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ينتمون لعائلت مستوطنني يف املنطقة اعتداءات ضد الفلسطينيني، وتعمل هذه الكتيبة 
يف الضفة الغربية فقط وبشــكل دائم، وليس مثل باقي الكتائب والوحدات التي يتنقل 
جنودها إىل املناطق احلدودية، وهي قوة تعمل لصالح املســتوطنات، وعادة ما يدخل 
قادة املستوطنني إىل مقر الكتيبة بصورة حرة ويتحدثون مع اجلنود ويلقون دروًسا حول 
أحداث عســكرية، األمر الذي حوهلا إىل نوع من »امليليشيا«، وتتمثل مهامت اجلنود يف 
هذه امليليشــيا، حســب إفادات جنود مرسحني منها وحتقيقات اجليش نفسه، بإيقاف 
سيارات فلســطينية وإنزال ركاهبا منها والتنكيل هبم يف أحيان كثرية واالعتداء عليهم 
ا، كذلك يقتحم جنود هذه الكتيبة منازل الفلسطينيني من خلل تكسري أبواهبا  جســديًّ
ونوافذها واالعتداء عىل ســكاهنا، وأحياًنا يلقون قنابل باجتاه سيارات فلسطينية مارة، 

»فقط من أجل التسلية«.

وقد أظهرت معطيات إرسائيليــة أن 3.8 باملئة فقط من اجلرائم التي ترتكب عىل خلفية 
قومية من قبل عنارص تعمل يف كتيبة »نيتســاح هيودا« ومن جمموعات املســتوطنني بحق 
الفلســطينيني يف الضفة الغربية تنتهي يف هناية املطاف بــل الئحة اهتام، حيث تم إغلق 
أكثر من 221 شــكوى فلســطينية من أصل 263 ما بني أعوام 2018– 2020، وهناك 10 
فقط تم حتى اآلن تقديم لوائــح اهتام فيها، والبقية ال زالت قيد التحقيق، حيث تصعب 
الرشطة اإلرسائيلية عىل الفلسطينيني تقديم شكاوى، وال تطلع فرق الدفاع عنهم عىل ما 
حيدث يف القضايا، وتتجاهل الرشطة اإلرسائيلية أدلة بحوزهتم تكون وثقتها كامريات أو 
غريها، كام أنه ال يتم استدعاء أي من املستوطنني للستجواب، ويف أحيان يغلق التحقيق 
يف حينه دون أدنى حتقيق، وكشــفت معطيات ملنظمة »يــش دين« أن غالبية القضايا تقيد 
عىل أهنا ضد جمهول، وأشارت إىل أن ما بني أعوام 2005 إىل 2021 تم إغلق 92 باملئة من 
الشــكاوى التي قدمتها دون الئحة اهتام، وكان سبب إغلق 65 باملئة من الشكاوى هو 

الزعم بعدم قدرة الرشطة عىل حتديد مرتكبي تلك اجلرائم.
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وتتصاعد وترية تنفيذ أنشــطة االســتيطان اإلرسائييل ضمن سعي سلطات االحتلل 

لفرض وقائع جديدة عىل األرض، ويوســع االحتلل عمليات االستيطان يف مدينتي 

القدس املحتلة ونابلس بالضفة الغربية لتفتيتها جغرافيًّا وحرص الوجود الفلســطيني 

فيها بمناطق معزولة عن بعضها وســط صمت املجتمع الدويل جتاه هذه املامرســات 

العدوانية التي تنتهك قرارات الرشعيــة الدولية وهتدد بالقضاء عىل أي فرصة إلقامة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ففي تطور اســتفزازي، أعلن رئيس جتمع مســتوطنات شــامل الضفة الغربية املحتلة 

»يويس داغان« عن وضع حجر األساس لبناء مئات الوحدات االستيطانية فوق »جبل 

جرزيم« يف نابلس، وقال »داغان« يف ترصحيات، »إن حجر األساس وضع اليوم لبناء 

حي استيطاين داخل مستوطنة »براخا« عىل جبل جرزيم املحاذي لنابلس من اجلنوب، 

ويضم بناء 127 وحدة اســتيطانية من ضمن 800 وحدة اســتيطانية وعدت احلكومة 

بتشييدها خلل أربع سنوات«، ويأيت ذلك بعد بناء 547 وحدة خلل السنوات األربع 

املاضية، فيام يتبقى بناء أكثر من 100 وحدة الستكامل بناء 800 وحدة سبق أن تعهدت 

سلطات االحتلل بتشــييدها بعد مقتل أحد املستوطنني من املستوطنة يف عملية قرب 

مستوطنة »أرائيل« قبل أربع سنوات.

كام أعلنت ســلطات االحتلل خمطًطا إلقامة مســتوطنة عىل قمة »جبل صبيح« الذي 

يتوســط قرى »بيتا ويتام وقبلن« يف نابلس، ويصل بني شامل الضفة ووسطها ما هيدد 

بقطع التواصل اجلغرايف بينها.

ويصّعد املســتوطنون، بحامية قوات االحتلل، اقتحاماهتم ألرايض الفلسطينيني بني 

مدينتي جنني ونابلس متهيًدا إلقامة مســتوطنة تفصل بني املدينتني، وبدأت ســلطات 

االحتلل يف مستوطنة »ايتامر« املقامة عىل أرايض املواطنني الفلسطينيني إىل اجلنوب من 
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مدينة نابلس بتنفيذ خمطط لبناء حي اســتيطاين جديد كان أعلن عنه سابًقا، وهو عبارة 
عن حي يضم 100 وحدة جديدة، واعترب هذا املخطط جزًءا من عملية النمو املتسارع 
التي مرت هبا املستوطنة يف السنوات األخرية، حيث يوجد إقبال من املستوطنني للرشاء 

يف الوحدات اجلديدة يف تلك املستوطنة.

وملزيد من تعزيز االســتيطان والرتويج ملشاريع االحتلل التهويدية يف الضفة الغربية، 
عقد مؤمتر أطلق عليه اسم »هيودا والسامرة« شارك فيه أكثر من 200 قيادي من اجلالية 
اليهوديــة األمريكية، عرض خلله »ما وصفته« اجلهات املنظمة بـ»الســيطرة العربية 
غري القانونيــة« عىل املنطقة املصنفة »ج«، حيث جاء عىل لســان »متــان كهانا« وزير 
األديان اإلرسائييل أن »أرايض الضفة ال تتخذ فقط أمهية دينية وقومية بل وأيًضا أمهية 
أمنية، وأن حكومته ملتزمة باملرشوع االســتيطاين وســوف تستمر فيه، فيام أكد رئيس 
املجلس االستيطاين يف الضفة أن املستوطنني يف ذروة حرب هادئة للحفاظ عىل حدود 
دولة إرسائيل بام يؤكد أن موضوع ضــم الضفة ال يزال قائاًم ولن تتنازل عنه احلكومة 

اإلرسائيلية.

ويف إطار تنفيذ سياسة التهجري والتطهري العرقي، تعكف حكومة االحتلل عىل وضع 
ا  خمطط يســتهدف إخلء قريةاخلان األمحر« رشق القدس املحتلة وهتجري سكاهنا قرسيًّ
وإعادة بناء القرية الحًقــا يف مكان جماور يبعد نحو 300 مرت عن املوقع األصيل للقرية 
ونقل الســكان إليه، وهو خمطط كان قد عرض عىل ســكان القرية عام 2018 وجوبه 
بالرفــض املطلق يف حينه، وقد جرى بحث املخطــط اجلديد/ القديم يف دوائر خمتصة 
يف جيش االحتلل وفيام يسمى جملس األمن القومي التابع ملكتب رئيس الوزراءنفتايل 
بينيت«، ومن املتوقع أن تعقد جلسةاملحكمة اإلرسائيلية العليا« املقررة يف السادس من 
آذار/ مارس املقبل للنظر يف طلب احلكومــة اإلرسائيلية تأجيل إخلء وهتجري أهايل 
قرية اخلان األمحر، وتتذرع سلطات االحتلل بأن قرية اخلان األمحر مقامة عىل أرايض 
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دولة، وأهنا بنيت دون ترخيــص، ومعروف أن قرية اخلان األمحر تقع ضمن األرايض 

.»E1«التي يستهدفها االحتلل لتنفيذ مرشوعه االستيطاين املسمى

ويقطن يف قرية »اخلان األمحر« نحو 200 فلســطيني، 53 باملئة منهم أطفال، و95 باملئة 

الجئون مســجلون لدى وكالة األمم املتحدة لغوث وتشــغيل اللجئني الفلسطينيني 

(أونروا( وتضم مدرســة تدم 170 طالًبا من عــدة أماكن يف املنطقة، ويف املقابل، أكد 

أهايل جتمع اخلان األمحر البدوي يف القــدس املحتلة رفضهم جمدًدا ألي مقرتحات أو 

خمططات للحتلل هتدف لرتحيلهم عن أرضهم ونقلهم إىل مناطق أخرى.

ويف إطار مرشوعاهتا التهويدية، جُتري ســلطات االحتلل بوترية متســارعة تغيريات 

جوهرية عىل معامل البلدة القديمة يف القدس املحتلة، خصوًصا يف منطقة »باب اخلليل« 

وميداهنا الرئيس املعروف بســاحة »عمر بن اخلطاب«، والذي يشكل واحًدا من أهم 

املراكز الســياحية يف املدينة، بقيام جرافات تابعة لســلطة اآلثــار اإلرسائيلية وبلدية 

االحتلل يف القدس بأعامل جتريف هناك ترتكز أســفل اجلــدار الغريب لقلعة القدس 

التارخيية، حيث مســجد النبي داود، متهيًدا لبناء سوق وجممع جتاري سياحي يف باطن 

األرض الستقطاب احلركة التجارية والســياحية الوافدة، وحتويل الدخول إىل البلدة 

القديمة من القدس عرب باب اخلليل بعد ربطه بشــارع يافــا والتجمعات اليهودية يف 

القطاع الغريب املحتل من املدينة، ويتضمن املرشوع االستيطاين إقامة ساحات وأسواق 

وجممعات جتارية وســياحية ومتحف حتت األرض لوصول السياح األجانب واليهود 

إىل باب اخلليل من خلل عدة ســاحات قريبة واســرتاحات للســياح، فيام رصدت 

حكومة االحتلل ميزانية بقيمة 40 مليون شــيكل (نحو 13 مليون دوالر( لتنفيذ أكرب 

عملية تغيري معامل يف املنطقة.

ويرشف عىل املخطط كل من بلدية االحتلل وما تســمى »سلطة اآلثار« اإلرسائيلية 
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وعدة مجعيات استيطانية، ويعد باب اخلليل ثاين أكرب األبواب وأمجلها يف سور القدس 
بعد باب العامود، ويقــع يف احلائط الغريب للبلدة القديمة، ويشــكل املدخل الرئيس 
للمدينة وتارخيها العريق، كان ُيعرف يف العرص اإلســلمي املبكر باسم باب »حمراب 

داود«، و»باب داود« يف فرتة الفرنجة، واليوم يعرف بـ»باب اخلليل أو باب يافا«.

كام اســتولت ســلطات االحتلل عىل مســاحات من األرايض يف القــدس لتضمها 
ملرشوعاهتــا التهويدية التي جيري تغليفها أحياًنا بغــلف »اخلدمات العامة«، ويف هذا 
السياق أعلنت ســلطات االحتلل عن مصادرة 500 دونم من أرايض بلدة العيساوية 
وضاحية »رأس شحادة« يف خميم »شعفاط«، وتأيت هذه املصادرة لتلك األرايض لصالح 
مكب لألتربة وإقامة »حديقة عامة« بني رأس شحادة والعيساوية، كام قررت سلطات 
االحتلل تصيص 10 مليني شيكل لـ»إعامر« املواقع األثرية يف الضفة الغربية هبدف 
نســبها زوًرا للتاريخ اليهودي وإضفــاء صبغة هيودية عليه، ومن بــني األماكن التي 
ســيجري هتويدها موقع سبسطية شاميل نابلس والذي ســيتم تصيص مخسة مليني 
شيكل له، باإلضافة لرصد مبلغ 2.5 مليون شيكل لغايات متويل متابعة اإلدارة املدنية 
اإلرسائيلية يف الضفة للمواقع األثرية، وتعهد ما يسمى وزير القدس والرتاث »زئيف 
الكني« بـ»حماربة« عمليات السيطرة عىل املواقع األثرية يف الضفة الغربية، يف إشارة إىل 

نية االحتلل السيطرة عليها وانتزاعها من اجلانب الفلسطيني.

وتعمل احلكومة اإلرسائيلية حاليًّا عىل خطة لتنفيذها وتطلق عليها اســم »اليف«، بعد 
عرضها عىل احلكومة للمصادقة عليها يف املســتقبل القريب، حيث تروج ما تســمى 
بـ»ســلطة تطوير القدس« لعدد كبري من املشاريع االستيطانية التي وصفتها بـ»املهمة« 
للمدينة خلل عام 2022، وذلك باستمرار وتكثيف االستثامر يف تطوير املدينة كمركز 
تكنولوجي مع الرتكيز عىل صناعة التكنولوجيا احليوية، بعد أن وضعت منطقة وادي 
اجلــوز يف القدس الرشقية املحتلة ضمن وادي الســيلكون، وتشــمل أجزاء من حي 
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الشيخ جراح شاماًل، وسيتم نقل الوحدات احلكومية إىل املدينة.

هذا وقــد صادقت »اللجنة اللوائيــة للتخطيط والبناء اإلرسائيليــة« عىل إيداع ثلثة 
خمططات اســتيطانية يف القدس يف مستوطنات »جيلو« و»كريات يوفال« و»غونينيم«، 
ويقع املخطط يف مســتوطنة »جيلو« عىل مســاحة إمجالية تبلغ حوايل 11 دوناًم يف جممع 
»رحوفوت«، ويشــمل بناء 400 وحدة اســتيطانية يف برجني من 30 طابًقا ومبنى من 
تســعة طوابق، كام يشــتمل 6000 مرت مربع للمباين العامة، وحوايل 800 مرت مربع من 
املســاحات التجارية، باإلضافــة إىل تصيص 1.5 دونم لصالح املســاحات العامة 
املفتوحة، أما املخطط يف مســتوطنة »كربات يوفال« فيقوم عىل مســاحة إمجالية تبلغ 
حوايل 4.5 دونامت وتتضمن اخلطة بناء 140 وحدة استيطانية يف مبنيني، يتألف األول 
من عرشة طوابق والثاين من 11 طابًقا، ومن بني مجيع الوحدات االســتيطانية ســيتم 
تصيــص حوايل 48 وحدة صغــرية، أما املخطط يف »كريات يوفال« فيشــمل حوايل 
500  مرت مربع للمناطق التجارية، وحوايل 570  مرًتا مربًعا للمباين العامة التي ســيتم 

استخدامها لروضة أطفال وحضانة، أما املخطط اخلاص باحلي االستيطاين »غونينيم« 
عىل طريق اخلليل جنوب غرب القدس فيقوم عىل مساحة إمجالية تبلغ حوايل 40 دوناًم، 
ويشــمل 1080 وحدة استيطانية عىل شكل متسلسل سيتم بناؤها يف 12 مبنى من 6 إىل 
31 طابًقا، ومن بني مجيع الوحدات الســكنية سيتم تصيص حوايل 316 وحدة للشقق 

الصغرية، وتشمل اخلطة يف حي »غونينيم« حوايل 2500 مرت مربع للتجارة والتوظيف، 
و2200 مربع للمبــاين العامة لرياض األطفال ومراكز الرعاية النهارية وكنيس هيودي 

ُيقام عىل واجهات املباين.

ويف القدس أيًضا، صادقت »اللجنة اللوائية للتخطيــط والبناء« عىل إيداع خطة لبناء 
900 وحدة اســتيطانية للطلبة اليهود -ضمن خمطط مستوطنة التلة الفرنسية- بجوار 

اجلامعة العربية ومشفى »هداســا« عىل أرايض قرية »العيسوية«، ويعترب هذا املرشوع 
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االســتيطاين اخلامس يف مستوطنة التلة الفرنســية الذي يصادق عليه منذ مطلع العام 
اجلــاري، حيث صادقت اخلطة عىل توســيع املنطقــة املبنية يف اجلامعــة العربية وفق 
احتياجــات إدارة اجلامعة ضمن خمطط مبدئي عىل أكثر من 150 دوناًم، مع اســتبدال 
170 غرفة للسكن اجلامعي للطلب اليهود اإلرسائيليني إىل 900 غرفة جديدة، ووفًقا 

لبلدية االحتلل، فإن املخطط يغطي مســاحة إمجاليــة تبلغ حوايل 24  دوناًم، ويضمن 
إنشــاء 15 مبنى سكن طليب جديد، بام يف ذلك ســوق صغري ومقهى وصالة رياضية 
ومركز رعاية هنارية ورياض أطفال وغرف دراسة مشرتكة وغرف اجتامعات، وذلك 

خلدمة اجلامعة العربية وطلهبا وسكان مستوطنة التلة الفرنسية. 

يف الوقت نفســه، صادقت »اللجنة املحلية للتخطيــط والبناء« يف بلدية االحتلل عىل 
خمطط ملضاعفة مســاحة مشــفى »هداســا- التلة الفرنســية« مخس مرات عىل أرض 
مســاحتها 111 دوناًم من أرايض البلدة، ووفق اخلطة اجلديدة فستتم إقامة برج من 15 
طابًقــا و7 مباٍن جديدة ومهبط طائرات هليكوبرت، وكذلك احلفاظ عىل املبنى التارخيي 
القديم الذي ُبني يف عهد االنتداب الربيطاين عام 1930، وسيتم حتويله إىل فندق ومركز 
جتاري خلدمة املشفى ومستوطنة »التلة الفرنسية«، وتتطلب اخلطة احلصول عىل موافقة 
من »اللجنــة اللوائية التابعة لوزارة الداخلية اإلرسائيليــة« ألجل تنفيذها، ومعروف 
أن مشــفى »هداسا التلة الفرنســية« مقام عىل أرايض العيسوية ضمن مستوطنة »التلة 
الفرنســية« التي أقيمت عام 1969 باعتبارها ضاحية سكنية داخل حدود بلدية مدينة 

القدس يف إطار ما يسمى »القدس الكربى«.

كام صادقــت جلنة املاليــة التابعة لبلدية االحتلل يف القدس عىل سلســلة مشــاريع 
وخمططــات هتدف لربط املســتوطنات املحيطة بالقدس، حيث تــم رصد نحو مليار 
شيكل، أي ما يعادل 300 مليون دوالر أمريكي هلذه املشاريع؛ وخصصتها لتطوير بنى 
حتتية وربط شــبكات املواصلت بني خمتلف األحياء االستيطانية يف املدينة مع الشطر 
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الغريب يف القدس، ويسعى االحتلل من خلل ربط هذه الشبكات عرب تعزيز وتوسيع 
طرق ومســارات لربط سكة القطار الداخلية »الرتام« يف املدينة من أقىص شامل املدينة 
يف »مســتوطنة راموت وبســجغات زئيف« وحتى جنويب املدينة عند »املاحلة«، وتبلغ 
ميزانية بلدية االحتــلل يف القدس عموًما للعام احلايل 12 مليار شــيكل، رصد منها 
مليار شيكل ألعامل حتديث يف شــبكات الطرق واملحاور الرئيسة لربط خمتلف أنحاء 
املدينة بشقيها (الشــطر الغريب املحتل عام 1948، والشطر الرشقي املحتل عام 1967) 

يف منظومة مواصلت واحدة. 

وتعتزم بلدية االحتلل ووزارة البناء واإلسكان تنفيذ خطة جديدة لبناء 5250 وحدة 
اســتيطانية، هبدف مسح ما يســمى بـــاخلط األخض الفاصل بني األرايض املحتلة 
عامــي 1948 و1967، أي ألرايض الواقعة بني حدود القــدس الغربية والرشقية عىل 
مســاحة 840 دوناًم من أرايض تلل جنوب غريب القدس املحتلة، ويستهدف املخطط 
اإلرسائيــيل اجلديد مناطق جنوب غريب القدس التي تبدأ من أرايض قرى »عني كارم، 
الوجلة، صطــاف، واملاحلة«، والتي هجر االحتلل ســكاهنا عــام 1948، وأقيم عىل 
جزء مــن أرايض املاحلة حديقة حيوانات ضخمة، وتشــمل اخلطــة اإلرسائيلية التي 
خصص االحتلل هلا 2.8 مليار شــيكل إنشاء حي استيطاين جديد يف حميط ما يعرف 
بمستوطنة »جفعات مســوئة« يضم مبايَن ضخمة من مخسة إىل اثني عرش طابًقا قرب 
حديقة احليوانات جنوب القدس، وإقامة 300 غرفة فندقية ومواقع جتارية، ووحدات 
اســتيطانية، واحلي االستيطاين ســيقام عىل جزء من أرايض عني كارم ووادي الرصار 

وقرية »صطاف« املهجرة وعىل أرايض الوجلة غريب بيت حلم.

ويف الوقت ذاته، تسعى بلدية القدس وســلطة الطبيعة واحلدائق الوطنية اإلرسائيلية 
بالتعاون مع حارس أملك الغائبني اإلرسائييل للسيطرة عىل أرايض املقدسيني يف حي 
وادي الربابة بســلوان، حيث عقدت املحكمة املركزية يف القدس املحتلة جلسة للنظر 
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يف االستئناف الذي قدمه املحامي مهند جبارة باسم أصحاب األرايض يف وادي الربابة 
ببلدة ســلوان ضد قرار حمكمة الشــؤون املحلية بالقدس، صادق عىل أوامر البســتنة 
الصادرة عن رئيس بلدية االحتلل القايض بالســيطرة عىل 27 قطعة من أرايض وادي 
الربابة تبلغ مساحتها أكثر من 200 دونم بغرض حتويلها إىل أرايض حدائق عامة، وأكد 
املحامي جبارة أن عدم قانونية أوامر البســتنة هو لسبب الشــمولية يف أوامر البستنة، 
إذ إن األمر الواحد شــمل 27 قطعة مع 200 دونــم، إذ مل يتم فحص كل قطعة وقطعة 
بحد ذاهتا، إنام تم التطرق إىل مجيع األرايض كقطعة واحدة كبرية، وطلب من املحكمة 
قبول االستئناف واســتصدار أمر منع احرتازي إىل ما يسمى سلطة الطبيعة واحلدائق 
الوطنية اإلرسائيلية وبلدية القدس، يمنعهم من دخول أرايض الســكان الفلسطينيني 
يف حي وادي الربابة ببلدة ســلوان، يذكر أن بلدية االحتلل يف القدس تقدمت بأربعة 
أوامر بستنة وّقعها رئيســها بادعاء أن املنطقة مطلوبة من قبلها للسيطرة عليها بغرض 

تشجريها وإقامة بساتني عامة فيها.

وتسعى بلدية »موشيه ليئون« و»سلطة الطبيعة واحلدائق الوطنية اإلرسائيلية« بالتعاون 
مع حارس أملك الغائبني للسيطرة عىل أرايض املقدسيني يف حي وادي الربابة بسلوان، 
حيث عقدت املحكمة املركزية يف القدس املحتلة جلســة للنظر يف االســتئناف الذي 
قدمه املحامي مهند جبارة باسم أصحاب األرايض يف وادي الربابة ببلدة سلوان، ضد 
قرار حمكمة الشؤون املحلية بالقدس القايض بالسيطرة عىل 27 قطعة من أرايض وادي 
الربابة تبلغ مساحتها أكثر من 200 دونم بغرض حتويلها إىل أرايض حدائق عامة، وأكد 
املحامي جبارة أن عدم قانونية أوامر البســتنة هو لسبب الشــمولية يف أوامر البستنة، 
إذ إن األمر الواحد شــمل 27 قطعة مع 200 دونــم، إذ مل يتم فحص كل قطعة وقطعة 
بحد ذاهتا، إنام تم التطرق إىل مجيع األرايض كقطعة واحدة كبرية، وطلب من املحكمة 
قبول االســتئناف واستصدار أمر منع احرتازي إىل ما يسمى »سلطة الطبيعة واحلدائق 
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الوطنية اإلرسائيلية« وبلدية القدس يمنعهم من دخول أرايض السكان الفلسطينيني يف 
حي »وادي الربابة« ببلدة سلوان، ويذكر أن بلدية االحتلل يف القدس تقدمت بأربعة 
أوامر بستنة وّقعها رئيســها بادعاء أن املنطقة مطلوبة من قبلها للسيطرة عليها بغرض 

تشجريها وإقامة بساتني عامة فيها.

ويف حمافظة بيت حلم، صادقت ســلطات االحتلل عىل خمطط استيطاين جديد لتوسيع 
مســتوطنة »كريات هيوفيل« يف األرايض الواقعة بني قريــة الوجلة ومدينة بيت حلم، 
يشــمل بناء 200 وحدة استيطانية وبرج من 30 طابًقا، ويعترب هذا املخطط االستيطاين 
الذي قدمته رشكة »توب بوروشــوف« جزًءا من خمطط كبري لزيادة البناء االستيطاين 
يف كل املنطقــة اجلنوبية من القدس، ويقع املرشوع االســتيطاين اجلديد بجوار »اخلط 
األمحر« لســكك احلديد اخلفيف، قيد اإلنشــاء حاليًّا، واملتوقع افتتاحه يف العام 2023 
لربط شامل مدينة القدس بجنوهبا ورشقها بغرهبا، ومتثل التوسعة اجلديدة للمستوطنة 
جيًبا بمساحة تزيد عىل 100 دونم ستخصص لبناء وحدات استيطانية جديدة ومرافق 
عامة ومدرســة وناٍد ريايض وكنيــٍس وملعب وحديقة خاصــة باألطفال ومناطق 
خضاء ومسارات وغريها، ويعترب هذا املرشوع االستيطاين الثالث الذي جيري إقراره 

عىل أرايض »الوجلة« منذ مطلع العام اجلاري 2022 لتوسيع املستوطنات.

كام صادقت ســلطات االحتلل عىل قرار يقيض بمصادرة مساحات شاسعة من برية 
بيت حلم وصواًل إىل مشــارف البحر امليت، ويقيض القرار باالســتيلء عىل 48.700 
دونم، ويقوم املخطط االستيطاين الضخم عىل توسيع عدة مستوطنات قائمة، وإنشاء 
مناطق صناعية، وحسب قرار املصادرة فإنه ستتم توسعة مستوطنة »آيب هناحل« املقامة 
عىل أرايض قرية كيسان وتوسيع املنطقة الصناعية التابعة هلا ألكثر من الضعفني، وإقامة 
منشــآت زراعية وحممية طبيعية وربطها بشــبكة طرق وبناء جدار إلكرتوين حلاميتها، 
وكذلك ربطها بمكب خاص بفرز وتدوير النفايات وإقامة عدة مصانع مرتبطة بذلك، 
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مما يفيض إىل حمارصة الوجود الفلسطيني يف املنطقة، ويشمل املخطط تطوير مستوطنتي 

»معايل عاموس« و»آيف مناحيم«، ومضاعفة عدد ســكاهنام خلل الســنوات اخلمس 

املقبلــة، وتطوير قطاع صناعة احلجر يف املنطقة الغنية بالصخور الصلبة، علاًم أن ثلث 

كسارات إرسائيلية تعمل يف املنطقة، وهناك خطة لتوسيع عملها.

هذا وقد اعتدت جمموعة من مســتوطني »معايل عاموس« عىل مواطن فلســطيني من 

قرية »كيســان« رشق بيت حلم أثناء رعيه ألغنامه، حيث تم رشه بغاز الفلفل، قبل أن 

حتض قوات االحتلل وتعتقله بحجة أنه قاوم املســتوطنني، ومنع مســتوطنون حتت 

محاية قوات االحتلل اإلرسائييل مواطنني من عائلة الشاعر من زراعة أرضهم بأشتال 

الزيتون وطردوهم وســط هتديدهم بعدم العودة مرة أخرى، فيام واصل مســتوطنو 

»معايل عاموس« املقامة عىل أرايض املواطنني جــددوا اعتداءهم عىل رعاة األغنام يف 

قرية »كيسان« رشق بيت حلم.

ويف اخلليل، اقتلع مســتوطنون من مستوطني »بيت عني« أكثر من 50 شجرة زيتون يف 

منطقة »ظهر املنرصة« رشق صوريف، يف أرايض تبلغ مساحتها نحو 100 دونم، وهي 

منطقة زراعية يفلحها املزارعون عىل مدار العام، وهدمت قوات االحتلل غرفة زراعية 

يف منطقة »وردان« رشق بلدة بيت أمر شــامل اخلليل، كام هدموا بئًرا زراعية واقتلعوا 

عدًدا من أشجار الزيتون خلل عملية اهلدم، وأجربوا املواطن الفلسطيني حممد نارص 

العلمي عىل هدم خمزن يف وادي الشيخ، بحجة قربه من الشارع االستيطاين، كام هدمت 

قوات االحتلل غرفة زراعية يف بلدة حلحول يف منطقة »احلواور«، وتصدى مزارعون 

من بلدة »ترقوميا« غرب اخلليل ملحاوالت املستوطنني رش حقوهلم الزراعية باملبيدات 

الكياموية احلارقة. 

ويف رام اهلل، هدمــت قوات االحتلل اإلرسائييل منزاًل قيد اإلنشــاء يف حي »ســطح 
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مرحبا« قرب جبل الطويل بمدينة البرية، واملنزل مكون من طابقني، وتبلغ مساحة كل 

طابق 200 مرت مربع، وأخطرت قوات االحتلل هبدم مدرسة »راس التني« األساسية 

الواقعــة يف جتّمع »راس التني« البــدوي رشق رام اهلل خلل 14 يوًما، وعلقت إخطار 

اهلدم عىل أبواب املدرسة.

ويف سلفيت، اقتحم املئات من أطفال املستوطنني بحامية جيش االحتلل حممية »وادي 

قانا« بدير ستيا ضمن محلة ممنهجة لتزوير احلقائق واالستيلء عىل األرض الفلسطينية، 

وأقدم مستوطنون عىل تكسري وتقطيع حوايل 80 شجرة زيتون يف قرية »ياسوف« رشق 

سلفيت يف مناطق »باب الشعب« و»أبو القصيب« و»القصور«، القريبة من مستوطنتي 

»يتفوح« و»رحاليــم«، كام أقدمت جمموعة من املســتوطنني عىل هدم وتريب مخس 

غرف زراعية يف اجلهة الشاملية الغربية من بلدة »كفر الديك« يف منطقتي »خلة القمح، 

وسوسية«، حيث خلعوا أبواب الغرف وحطموا النوافذ وقطعوا مواسري املياه، وأتلفوا 

أكياس اإلســمنت، كام حطموا ألواح الطاقة الشمسية، ورشعت جرافات املستوطنني 

بتجريف مســاحات واســعة من أرايض مواطني بلديت »كفر الديــك وبديا« الواقعة 

بمنطقة »ظهر صبح« هبدف االســتيلء عليها واستخدامها ألغراض زراعية، علاًم أن 

مساحة »ظهر صبح« تقدر بأكثر من 10 آالف دونم معظمها مزروعة بأشجار الزيتون 

املعمرة.

ويف طولكــرم، جرف مســتوطنون مســاحات من أرايض قرية شــوفة جنوب رشق 

طولكرم، واقتلعوا عرشات أشجار الزيتون لصالح شق طريق استيطانية، وتعود ملكية 

األرايض واألشــجار املستهدفة آلل حامد من القرية، وبلغت عمليات التجريف أكثر 

مــن كيلو مرت تقريًبا، وفتح طريق باجتاه مســتوطنة »أفني حيفتس« املقامة عىل أرايض 

قرى »شوفة وكفا وكفر اللبد«.
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ويف األغوار، أخطرت ســلطات االحتلل هبدم منزل سكني إســمنتي يعود ملواطن 
فلسطيني وتبلغ مساحته 150 مرًتا، وهبدم بيت تعبئة زراعي (بركس( تبلغ مساحته 300 
مرت مربع يف قرية »كردلة« باألغوار الشاملية، ونفذ جيش االحتلل تدريبات واسعة يف 
مناطق عديدة من األغوار الشاملية، وأسفرت التدريبات عن تريب مساحات واسعة 

من املحاصيل الزراعية.

ختاًما، إن هذه اللمحة من األمثلة من األنشطة واملخططات االستيطانية اإلرسائيلية يف 
خمتلف أرجاء األرايض الفلسطينية املحتلة ومن جرائم املستوطنني بمساعدة من قوات 
االحتــلل، ومن انتهــاكات إرسائيلية أخرى بحق األرسى واملعتقلني الفلســطينيني 
وغريها، تؤكد بام ال يدع جمااًل للشك عىل استمرار احلكومة اإلرسائيلية احلالية عىل هنج 
احلكومات السابقة يف االســتهانة باملجتمع الدويل واالستهتار بقواعد القانون الدويل 
والقانون الدويل اإلنســاين وخاصة اتفاقية »جنيف« الرابعة، إضافة إىل أهنا تلق املزيد 

من التوتر مما ينذر بخطورة األوضاع واحتامل تأججها يف كل األرايض الفلسطينية.
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المصادر الرئيسية:
https://news.un.org/ar :األمم املتحدة، الرابط اإللكرتوين-

- تقارير املركز الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان
www.mezan.org :مركز امليزان حلقوق اإلنسان، املوقع اإللكرتوين-

- أخبار صحفية



291

ة
سي

د
مق

ت 
يا

وم
ي

291

أيار 2202

1. تحت شــعار التنميــة العمرانيــة لتعزيز الســيادة والصمود، 
جامعة القدس تستضيف المنتدى الحضري الثالث)1(

اســتضافت جامعة القدس، املنتدى احلضي الفلســطيني الثالث عىل مدار يومني يف 

حرمها الرئيس- أبو ديس، بالرشاكة مع برنامج املوئل يف األمم املتحدة، ووزارة احلكم 

املحيل الفلســطينية، ودعم من االحتاد األورويب واحلكومــة األملانية، وثلة من رشكاء 

املجتمع املحيل والدويل.

وقال وزير احلكم املحيل معايل املهندس جمدي الصالح إن هذا املنتدى يشــكل فرصة 

كبرية لدراســة التحديات الكبرية التي تواجهها فلســطني ومناقشتها، وإجياد احللول 

(1( https://www.alquds.edu/ar/news-ar/staff-news-ar/27805

تقرير عن أخبار جامعة القدس
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االبتكاريــة واإلبداعية هلا، من خلل تعاون اخلــرباء واألكاديميني والعاملني يف هذا 
املجال، مشــرًيا إىل جهود الــوزارة مؤخًرا يف جمال التطور احلــضي، واملتمثلة بإبرام 
اتفاقية للتغلــب عىل حتدي النفايات من خلل مرشوع حــرق النفايات وحتويلها إىل 
طاقة، إضافــة إىل اخلطط املوضوعة مــن أجل ملءمة فلســطني ومدهنا مع حتديات 
التغري املناخي، وتعزيز الديمقراطية املحلية من خلل إجراء انتخابات جمالس اهليئات 
املحلية، فكل هذه العوامل ستكون رافعة لتحقيق التنمية املتعددة واملستدامة والقادرة 

عىل الصمود والتحدي.

من جانبه، رّحب رئيس جامعة القدس أ.د.عامد أبو كشك بإقامة هذا املؤمتر املهم عىل 
أرض جامعــة العاصمة التي تقبع بجوار املدينة املقدســة، منوًها إىل خصوصية وضع 
مدينة القــدس ومكانتها الدينية واحلضارية، وما تتعرض له من اعتداءات ومؤامرات 
تستهدفها وأهلها من خلل التضييق والتهجري واقتحام املقدسات، األمر الذي جعل 
جامعة القدس حتمل عىل عاتقها مسؤولية دعم صمود املدينة والقيام بالتزاماهتا جتاهها.

ويف رســالة مســجلة لوكيل األمني العام واملدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة السيدة 
ميمونة رشيف، أشــارت إىل أن التحض هو قوة إجيابية حتويلية للناس واملجتمعات، 
حيث يعزز املوئل هذه اجلهود التي تبذهلا األطراف الرشيكة القائمة عىل املنتدى لدعم 
التطور احلضي يف فلســطني، والذي يعد خطوة حتضريية للمؤمتر احلضي العاملي، 
مؤكدة أن املوئل يســعى لتحقيق التقدم فيام يتعلق بقضايا األرايض واألمان، واإلعامر 

يف قطاع غزة والعديد من قضايا التنمية احلضية املهمة.

بدورها، أكدت منسقة األمم املتحدة املقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية أ.لني استينجز 
أن هذا التعــاون القائم هيدف إىل حتقيق أهداف التنمية املســتدامة يف ظروف الرصاع 
والتحديات التي تواجه فلســطني، واحلاجة لتحقيق التطور والتنمية فيها عىل خمتلف 
املســتويات، حيــث تعمل األمم املتحدة عــىل تطبيق خطة تنمويــة تضمن الوصول 
للموارد الطبيعية واســتثامرها لتحســني األوضاع وحتقيق التطور احلضي، باعتبار 
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املواطن هو األساس للتطور والتحض وإجياد مستقبل أفضل.

وأضاءت نائب مدير البعثة يف كلمة االحتاد األورويب أ.ماريا فيلسكو عىل التحديات 
احلضية يف فلســطني واجلهود املبذولة يف دعم التطور احلضي يف فلســطني، والتي 
يشــارك فيها االحتاد من خــلل وضعه أجندة لدعم التحــض يف املناطق العربية، إىل 
جانب إســرتاتيجية تطويرية يف فلســطني تدعم حقوق املواطنني يف سبيل حتقيق تقدم 

وضامن وجود مدن حضية متكاملة.

وتتضمن فعاليات املنتدى املنعقد ست جلسات يف جمال التخطيط احلضي ومستقبله يف 
فلسطني، وتتوزع عىل مدار يومني لتشمل يف يومها األول مواضيع التخطيط احلضي 
واحلوكمة، الصمود واملنعة احلضية (جلسة حوارية(، االبتكار والتكنولوجيا يف جمال 

التخطيط احلضي.

وُيعقد املنتدى احلضي الفلســطيني الثالث حتت شعار »نحو تنمية عمرانية مستدامة 
تعزز الســيادة والصمود للمدن الفلسطينية، حتضرًيا للمؤمتر احلضي العاملي، وذلك 
بمشــاركة مؤسســات املجتمع املحيل والدويل وعــدد من اجلامعات الفلســطينية، 
ومؤسســات أهلية والربامج ذات العلقة بتخطيط املدن، ونقابة املهندسني، ويسلط 
الضوء عــىل أهم املعوقات التي تواجــه التنمية العمرانية والتخطيط الســليم، ورفع 

الوعي بشأن التنمية احلضية املستدامة وسبل حتقيقها.

م 
ّ

2. بمشــاركة كبرى الشركات الفلسطينية: جامعة القدس تنظ
يوم التوظيف السنوي 2022.)1(

نظمت جامعــة القدس يوم التوظيف الســنوي 2022 حتت رعاية رئيســها أ.د.عامد 
أبو كشــك، ورعاية ماسية من صندوق االســتثامر الفلسطيني وبنك فلسطني، وذلك 
بمشاركة كربى مؤسسات القطاع اخلاص الفلسطيني، يف فرصة فريدة لتشبيك خرجيي 

(1( https://www.alquds.edu/ar/news-ar/staff-news-ar/28022
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اجلامعة مع سوق العمل وإعدادهم ملواءمة متطلباته.

ويف احلفــل االفتتاحي، أشــار أ.د.عامد أبو كشــك إىل أمهية هذا اليــوم املميز الذي يربط 
 Career« اخلرجيني بالرشكات املحلية وسوق العمل الفلسطيني، حيث أنشأت اجلامعة مركز
Center« بغرض إكســاب الطالب املهارات املطلوبة لســّد الفجوة ما بني التعليم اجلامعي 

وســوق العمل، كام وتنظم من خلل كلياهتا ومراكزها نشــاطات متنوعة هتدف إلخراج 
الطالب من إطار الصف الدرايس التقليدي، مما سيســاهم يف صقل شــخصيته وخرباته، 

شاكًرا الراعني املاسيني عىل هذا التعاون ذي الداللة املهمة للقدس عاصمًة وجامعة.

من جانبه، أشــاد رئيس جملس صندوق االستثامر الفلسطيني د.حممد مصطفى بجهود 
جامعة القدس ممثلة برئيسها أ.د.أبو كشك يف تشجيع الشباب والعمل من أجل متكينهم 
لبدء أعامهلــم يف أماكن خمتلفة، إىل جانب رفدها ســوق العمل بكمٍّ من التخصصات 
املتميزة، مشرًيا إىل أن هذه املشاركة للصندوق بمثابة تكريم لصمود األهايل يف القدس، 
ورسالة مهمة مفادها متكني الشــباب كمهمة وطنية، وتوفري األدوات اللزمة لضامن 
انخراطهم يف الســوق بطريقة منتجة، وهو ما يتيحه هذا اليوم من خلل تعريفهم عىل 

الرشكات واحتياجاهتا وفرصها.

وعرّب أ.ثائر محايل ممثًل عن رئيس جملس إدارة بنك فلســطني أ.هاشم الشوا عن فخره 
بالرعاية املاســية ليوم التوظيــف يف جامعة القدس، حيث يعّد البنك املشــّغل األكرب 
يف القطاع اخلاص الفلســطيني، ويسعى بدوره لتمكني الشــباب وإتاحة فرص جادة 
هلــم، إضافة إىل رفع مســتوى قدراهتم وكفاءهتم خلل فرتة دراســتهم اجلامعية عرب 
توفري فــرص تدريبية متنوعة هلم، منّوًها إىل أمهية متكني املرأة والشــباب يف التوظيف 

وتشجيعهم للنطلق بمشاريعهم اخلاصة املميزة.

من جهته، قــال د.أمحد عيــاد إن هذا اليوم بالــغ األمهية، يأيت بمشــاركة 30 رشكة 
فلســطينية من فئة القطاع اخلاص، وهيدف إىل مساعدة اخلرجيني يف إجياد فرص عمل 
مناســبة وتشــبيكهم مع الرشكات الفلســطينية، من خلل إتاحة فرصة تعريفهم هبا 
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والتقدم بطلبات التوظيف واملقابلت األولية، بغرض احلصول عىل فرص توظيف أو 
تدريبات مثمرة ملسريهتم املهنية.

3. تخليــًدا لذكرى شــهيدة الحقيقــة: لجنة أصدقــاء جامعة 
القدس في أبوظبي تعلن عن منحة الشهيدة شيرين أبو عاقلة 

لطلبة اإلعالم)1(

أعلن رئيس جلنة أصدقاء جامعة القدس يف أبوظبي، املهندس مجال أبو بكر، عن تصيص 
منحة دراسية كاملة ســنوًيا لطلبة بكالوريوس اإلعلم يف جامعة القدس باسم الشهيدة 
الصحفية شريين أبو عاقلة، تليًدا لذكراها العطرة ومسريهتا املهنية املرشفة طوال عقود، 
يف نقل الصوت الفلســطيني للعامل أمجع، وتأكيًدا عىل رســالة اللجنــة يف توفري التعليم 

اجلامعي واحلق بالتعليم لكل فلسطيني مبدع ذي طموح خلدمة شعبه ووطنه.

وقال أبو بكر: »نقّدم هذه املنحة وفاء ملا قدمته شــهيدة اإلعلم احلّر شريين أبو عاقلة، 
لنوّجه رسالة للعامل كله بأن الشــعب الفلسطيني مستمر يف تأهيل مزيد من الكفاءات 
الشابة وحتصينهم علميًّا وأكاديميًّا ليكونوا سفراء يف نرش معاناة شعبهم حتت االحتلل، 

وإبداعات أبناء وطنهم ونقلها للعامل.

4. ضمن فعالية اليوم العالمي لحرية الصحافة: جامعة القدس 
ــن بوابة الشــهيدة شــيرين أبو عاقلة في معهــد اإلعالم 

ّ
تدش

العصري)2(

دّشــنت جامعة القدس حتت رعاية رئيســها أ.د.عامد أبو كشك بوابة الشهيدة شريين 
أبــو عاقلة يف معهد اإلعلم العرصي الكائن يف مدينة البرية، ضمن فعالية افتتاح اليوم 
العاملي حلرية الصحافة 2022، الذي تنظمه اجلامعة واهليئة املســتقلة حلقوق اإلنســان 

(1( https://www.alquds.edu/ar/news-ar/staff-news-ar/28081

(2( https://www.alquds.edu/ar/news-ar/staff-news-ar/28228
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ونقابة الصحفيني، وذلك بحضور عائلة الشــهيدة وزملئها طاقم مكتب قناة اجلزيرة 

يف فلســطني، وحمافظ رام اهلل والبرية د.ليىل غنام، واملتحدث الرســمي باسم احلكومة 

أ.إبراهيم ملحم، ومدير عام اهليئة املســتقلة حلقوق اإلنســان أ.عامر الدويك، وعضو 

الكنيست السابق د.طلب الصانع، ونقيب الصحفيني أ.نارص أبو بكر، ومتثيل إعلمي 

ورسمي وطليب متنوع.

من جانبه، قال أ.د.عامد أبو كشــك: إن هذا احلدث يأيت اليوم تليًدا ملســرية شــهيدة 

فلســطني واإلعلم والصحافة والكلمة احلرة شــريين أبو عاقلة، بالتزامن مع فعالية 

اليوم العاملي حلرية الصحافة، مؤكًدا رضورة العمل املشرتك من أجل حماسبة إرسائيل 

عىل جريمة اغتياهلا للشــهيدة أبو عاقلة وكل جرائمها بحق أبناء شــعبنا، فهي جريمة 

مكتملة األركان وجيب أال متر دون حساب.

من جانبها، أشــارت د.ليىل غنام إىل أن الشــهيدة أبو عاقلة كانت جــزًءا من العائلة 

الفلســطينية، وأضافت: »نرفض العدوان والعنف يف كل مكان، فنحن شــعب حيب 

احلياة والســلم، ونســتنكر غض البرص عــن جرائم االحتلل بحق شــعبنا، وال بّد 

أن نخلد ذكرى الشــهيدة أبو عاقلة وأن تظل قضيتها حّيــة، كوهنا تعرب عن كل امرأة 

فلسطينية وصحفي ومواطن، وهي مدرسة لكل صحفي حر«.

بدوره، حتدث نقيب الصحفيني أ.نارص أبو بكر عن مسرية الشهيدة أبو عاقلة، التي هي 

أيقونة لكل الشعب الفلســطيني، متطرًقا إىل اإلجراءات التي اتذهتا النقابة بالتعاون 

مع العائلة وفضائية اجلزيرة ملحاسبة االحتلل عىل جريمة االغتيال الواضحة للعيان، 

حيث ستســتمر النقابة يف هذه اخلطوات إىل أن حياكم عىل هذه اجلريمة، ويأيت ضمنها 

مؤمتٌر من املنوي عقده يف لندن خلل األسبوع القادم إلعلن التوجه ملحكمة اجلنايات 

الدولية، كام وأعلن تأسيس مؤسسة شريين أبو عاقلة حلامية الصحفيات الفلسطينيات، 
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يف سعي جاد مللحقة االحتلل عىل مرأى ومسمع العامل كله.

وأكد رئيس اهليئة املســتقلة حلقوق اإلنســان أ.عامر دويك أن استشهاد أبو عاقلة جاء 
ليســلط الضوء عىل جرائم االحتلل، لتكون بذلك أيقونة لكل العامل، وأن سياســة 
القتل واإلعدام هي ممنهجة ومصادق عليها من أعىل املستويات، داعًيا إىل بذل اجلهود 
وتوحيدها من خلل تشــكيل جلنة عدالة، مشّكلة من عائلة الشــهيدة وقناة اجلزيرة 

واملؤسسات احلقوقية املحلية والدولية ذات العلقة لوضع حّد هلذه اجلرائم.

وقال عضو الكنيست السابق طلب الصانع: إن الشهيدة أصبحت اليوم ابنة لكل بيت 
فلســطيني، وإن احلراك الذي قام لدى استشهادها أســقط كل التقسيامت التي يسعى 
االحتلل دوًما لرتسيخها بني الشعب الفلسطيني الواحد، شاكًرا جامعة القدس التي 
تعّد رصًحا أكاديميًّا وطنيًّا يقوم اليوم هبذا التشــييد تأكيًدا عىل رسالة شريين ودورها 

وتليًدا السمها.

وشكر أ.ســمري أبو شــاملة ممثًل عن طاقم اجلزيرة، جامعة القدس عىل هذه املبادرة، 
واإلعلميني الذين يســعون لتوثيق حكاية شــريين ومحل رايتها، داعًيا ملواصلة درهبا 

ورسالتها التي عاشت واستشهدت من أجلها.

من جهته، قال الناطق باســم احلكومة الفلســطينية أ.إبراهيم ملحم: »كانت الشهيدة 
استثنائية وتؤمن بحتمية انتصار احلق عىل الباطل، ومل تزل تضيف لفلسطني وسرتافع 
عن كل الضحايا، وقد صادف استشهادها أن كان قريًبا من ذكرى النكبة الفلسطينية، 

شاكًرا جامعة القدس واحلضور عائلًة وزملء وإعلميني«.

وعرّب شــقيق الشــهيدة أنطوان أبو عاقلة عن عمق جرح العائلة عىل هذا الفقد الذي 
يعد اغتيااًل للمرأة الفلســطينية وصوت الصحافة واحلقيقة، فاالحتلل أراد باغتياهلا 
إهناء احلقيقــة، إال أن صوهتا وكلامهتا كانا أقوى من ســلحهم، موجًها رســالته إىل 
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الطلبة والصحفيني ملواصلة العمل، إذ تسعى العائلة بدورها ملواصلة املسرية وحماسبة 
املســؤولني والضغط عىل اجلهات املســؤولة واملؤسســات الدولية إلدانة املسؤولني 

وحماسبتهم بشكل مبارش.

نيسان 2022

ا لتصنيــف جامعة 
ً

ا وفق 1. جامعــة القــدس األولــى فلســطينيًّ
 )1(

SCIMAGO العالمية للعام 2022 

حصدت جامعة القــدس املرتبة األوىل بــني اجلامعات الفلســطينية، وفًقا لتصنيف 
جامعة SCIMAGO العاملية للربع األول من عام 2022، فيام جاءت يف املركز الســابع 
والعرشين عربًيا، واملركز 660 من بني 8000 جامعة ومؤسسة بحثية عريقة حول العامل.

كام جاءت جامعة القدس يف املرتبة األوىل فلسطينيًّا يف مواضيع الطاقة والطب، وعلم 
األدوية والصيدلة، ويف املرتبة 20، 21 عىل مســتوى الوطن العريب يف مواضيع الطاقة 
والطب عىل التــوايل، ويأيت هذا التصنيف بناًء عىل مــؤرشات أداة البحث، خمرجات 

االبتكار، التأثري االجتامعي.

وهنّــأ رئيس جامعة القدس أ.د.عامد أبو كشــك أرسة اجلامعة عىل هذا االســتحقاق 
الذي يــأيت حصاًدا خلطة إســرتاتيجية تضعهــا اجلامعة وتنفذها من خــلل براجمها 
وكلياهتا ونوادهيا البحثية، هبدف تطوير خمرجات التعليم بام يدعم احتياجات املجتمع 
الفلســطيني ومتطلبات ســوق العمل، عرب تركيزها عىل إثــراء حقل البحث العلمي 

ودعم الريادة واالبتكار لدى طلبتها وباحثيها عىل األصعدة كافة.

وكانت اجلامعة قد جاءت يف املرتبة الثانية بني اجلامعات الفلسطينية، وفق تصنيف 
مؤسسة QS العاملية ملؤسســات التعليم العايل للعام 2022، ووقعت ضمن أفضل 

(1( https://www.alquds.edu/ar/news-ar/staff-news-ar/27709
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51-60 جامعة عربيــة يف التصنيف، حيث تقدمت ضمن فئة أفضل 1200-1000 

جامعة حول العامل.

وحسب تقرير مؤسسة QS للعام 2020-2021، استحقت اجلامعة املرتبة األوىل حمليًّا 
واملركز رقم 21 بني الــدول العربية يف مؤرش عدد االستشــهادات لكل ورقة بحثية، 
وتبوأت حسب التقرير املركز الثاين عىل مســتوى جامعات الوطن من حيث التعاون 

البحثي العاملي.

2. وزيــر التربية يســتعرض منطلقات تطوير منظومــة الثانوية 
العامة في جامعة القدس)1(

اســتضافت جامعة القدس، وزيــر الرتبية والتعليم أ.د.مــروان عورتاين؛ حيث قّدم 
حمــارضًة، عرض فيها منطلقات ورؤية الوزارة الراهنة؛ لتطوير منظومة الثانوية العامة 

والتي تشكل أحد أهم مكونات اإلصلح البنيوي لوزارة الرتبية والتعليم.

جاء ذلك بحضــور رئيس اجلامعة أ.د.عامد أبو كشــك، ونخبة مــن نوابه، وعمداء 
الكليات، ورؤســاء الدوائر، وعــدد من األكاديميني، والباحثــني يف اجلامعة، وطلبة 

الدراسات العليا.

وأوضح عورتاين أن خطة اإلصلح التي تم عرضها عىل جملس الوزراء، والتي تشتمل 
عىل عــدة حماور مرتابطة، بام فيها إهناء الدور املــزدوج للثانوية العامة كرشط الختتام 
مرحلة التعليم املدريس وبوابة العبور إىل التعليم العايل؛ وتصويب مفهوم املعدل العام 
والنجاح والرسوب ومسارات الفروع وسياسات وأسس القبول يف مؤسسات التعليم 
العــايل ونظام االعرتاف ومعادلة الشــهادات وغريها. كام تطرق إىل االســتحقاقات 
الترشيعيــة والتنظيمية والتعليمية لــكل منها. وقد أكد عورتاين أن الغاية األساســية 

(1( https://www.alquds.edu/ar/news-ar/staff-news-ar/27540
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ألجندة اإلصلح هي تعظيم فرص النجاح لكل طالب طبًقا لقدراته ومواهبه وميوله، 
وحترير النظام من عدد من األقانيم التي عفا عليها الزمن، التي شكلت عىل مدى عقود 

من الزمن عقبة أمام حتديث منظومة التعليم العام والتعليم العايل عىل حد سواء.

من جانبه؛ شكر أبو كشك، الوزير عورتاين؛ لزيارته اجلامعة، مؤكًدا أمهية هذا اللقاء، 
مثّمنًا يف الوقت ذاته جهود الوزير للنهوض بواقع التعليم يف فلســطني ومؤكًدا دعمه 
خلطة اإلصــلح املقرتحة، داعًيا اجلامعات األخرى للتهيؤ ملا ســيكون قادًما بالتغيري 
اجلوهري وخصوًصا بام يتعلق بالثانوية العامة. وقد أكد أبو كشــك استعداد اجلامعة 
للتعاون يف إنجاح هذه اخلطة من خلل االســتعداد للتعاطي مع انعكاساهتا التنظيمية 

والتعليمية واإلجرائية.

وأوضح أبو كشــك أن هذه اخلطة التطويرية هلا خصوصية ريادية إبداعية، وستحظى 
باهتامم عايل املستوى من خمتلف مستويات القرار يف اجلامعة. وقد تل ذلك حوار مفتوح 

ومعمق بني الوزير عورتاين وبني طلبة الدكتوراه يف كلية الرتبية يف جامعة القدس.

3. ورشة عمل حول عرض تقرير االعتماد للجنة الفيدرالية العالمية 
للتعليم الطبي لكلية الطب في جامعة القدس)1(

عقدت كليــة الطب البرشي يف جامعة القدس ورشــة عمل لعــرض تقرير االعتامد 
الفيدرالية العاملية للتعليم الطبــي )WFME(، لدى عملها عىل مدار العامني املاضيني 
عىل اخلروج بدراسة معمقة كتقييم ذايت ألدائها، حسب املحاور الرئيسية التي وضعتها 

الفيدرالية العاملية للحصول عىل االعتامد.

وحض الورشــة رئيس اجلامعة األســتاذ الدكتور عامد أبو كشــك وعــدد من نوابه 

(1( https://www.alquds.edu/ar/news-ar/staff-news-ar/27469
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ومســاعديه، وعــامدة الكلية وأعضاء اهليئة التدريســية يف العلوم الطبية األساســية، 
واألساتذة من املشايف املعدة للتدريب الرسيري.

وأثنى أ.د.أبو كشــك يف كلمتــه االفتتاحية عىل اجلهود املبذولــة للحصول عىل هذا 
االعتامد، ملا سيعود بالفائدة عىل الكلية وجودة براجمها وطلبتها وخرجييها، كي يكملوا 
مشوارهم الطبي يف التخصصات التي حيّبذوهنا يف اخلارج أو يف دول اإلقليم، مشرًيا إىل 
النتائج الباهرة خلرجيي الكلية يف امتحان املزاولة اإلرسائييل، والتي متثلت بنسبة نجاح 

كاملة 100 باملئة للمتقدمني.

وحتدث عميد الكلية الدكتور هاين عابدين عن املحور األول من حماور الفيدرالية، التي 
تتناول فيه أهداف ورســالة الكلية وكيفية صياغتها، باإلضافة للحديث عن احلوكمة 

املتبعة يف الكلية واللجان التي تم استحداثها، متاشًيا مع متطلبات الفيدرالية العاملية.

واســتعرضت الورشــة أهم نقاط القوة والثغرات والفرص والتحديات أمام الكلية، 
ومن املزمع اســتكامل اجللســات للعمل عىل دراســة هذه النقاط ومعاجلتها مع ذوي 

االختصاص.

4. معهد الطفل يفتتح مشــاريعه لعــام 2022- 2023 الممّولة 
من مؤسسة وقت القراءة التركية)1(

افتتح معهد الطفل التابع جلامعة القدس يف حرم بيت حنينا عدًدا من املشــاريع اجلديدة 
 ،»VAKTI   I   KIRAAT« للعام 2022- 2023، بتمويل من مؤسسة وقت القراءة الرتكية
بحضور النائب التنفيذّي لرئيس جامعــة القدس يف القدس أ.د.عامد اخلطيب، ومديرة 
املعهد د.بعاد اخلالص، ومديرة الربامج يف مؤسســة أرض اإلنســان اإليطالية األستاذة 

سلمى اخلالدي، وعدد من املدارس واملؤسسات املهتمة يف هذا الشأن.

(1( https://www.alquds.edu/ar/news-ar/staff-news-ar/27231
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وأثنى أ.د.عامد اخلطيب عىل نشاطات املعهد وبراجمه املميزة، مشرًيا إىل دور ومسؤوليات 
اجلامعة إزاء املجتمع املقديس والفلســطيني عامة من خلل براجمها ومراكزها املتعددة 

يف املدينة.

واستعرضت د.اخلالص بدورها املشاريع اجلديدة يف املعهد بتمويل من مؤسسة وقت 
القــراءة الرتكية »VAKTI   I   KIRAAT« وهي: مــرشوع العلوم والطبيعة يف عيون 
األطفال الباحثــني واملتأملني والزراعــة املائية وتطوير حدائــق يف رياض األطفال، 
ومشــاركة أهايل األطفال يف الزراعة. إضافة إىل مــرشوع »احلد من العنف املدريس« 
الذي يتضمن عمل ورشــات تدريبية وجاهية وإلكرتونية للمعلمني واملعلامت حول 
آلية التعامل مع الطلبة، وإجراء حلقات نقاش وإعداد نرشات ورقية وإلكرتونية حول 
العنف املدريس، ناهيك عن إرشاك مدراء املدارس وأهايل الطلبة يف ورش عمل خاصة 

يف ذات الشأن.

وأكدت د.اخلالص أن معهد الطفل يعمل عىل مرشوع »مكتبة األطفال«، الذي يتمحور 
حول إقامــة مكتبة خمصصة لألطفال يف املعهد، إضافة إىل ورش عمل لألهايل يف جمال 
أدب األطفال، واســتضافتهم يف نشــاطات تربوية خمتلفة يف جمــال قصص األطفال، 
وكذلك فعالية اســتضافة اجلّدات لرواية القصص، ومعرض أدب األطفال، وصناعة 

القصص اإللكرتونية، واألفلم، ومرسح الدمى، والعديد من الفعاليات األخرى.

وأشــارت إىل مرشوع العلوم والطبيعة يف عيون األطفال الباحثني واملتأملني، الذي تم 
تقديمه عرب فيلم مصور بعد أن حقق نجاًحا باهًرا يف رياض األطفال املقدسية، وكانت 
ا لتنمية التفكري العلمّي والوعي  حديقة املعهد بداية التجربة الفعلية لتكون حّيًزا تربويًّ

البيئّي لدى األطفال ومعلامهتم، وهي ثمرة جهد مشرتك من طاقم العمل يف املعهد.

يذكر أن معهد الطفل تأسس حتت راية جامعة القدس عام 2004، ليكمل مسرية اجلامعة 
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اهلادفــة إىل خلق حلقات وصل بني اجلامعة واملجتمــع املحيل بمختلف فئاته، من خلل 
دراسة االحتياجات وتطوير برامج تدعم قدرات العاملني يف جمال الطفولة والشباب.

5. جامعــة القــدس تطلــق حملتهــا الرمضانيــة )شــهر الخير( 
لمساعدة الطلبة المحتاجين)1(

أطلقت جامعة القدس وبالتزامن مع بدء شــهر رمضان الفضيــل، محلتها الرمضانية 
لدعم ومســاعدة الطلبة املحتاجني وغري املقتدرين، والتي جاءت حتت عنوان »شــهر 
اخلري«، هبدف جتنيد الدعم للطلبة من خلل زكاة األموال خلل شهر رمضان املبارك.

من جهته، حثَّ رئيس مجعية أصدقاء جامعة القدس ســامحة الشيخ د.عكرمة صربي 
عىل دفــع زكاة املال خلل هذا الشــهر لصالح الطلبة املحتاجني وتغطية أقســاطهم 
الدراسية، كوهنم من الفئات التي جيوز التربع بأموال الزكاة هلم، مشرًيا إىل اطلعه عىل 
ما تقدمه جامعة القدس من منح دراســية للعديد من الطلبة األيتام واملحتاجني وذوي 

الوضع االقتصادي السيئ.

ويف هذا الســياق، أكد مدير دائرة أصدقاء جامعة القدس وتعزيز املوارد الســيد حممد 
جامــوس، أن جامعة القدس تنتهز فرصة حلول شــهر رمضــان الكريم للقيام بعدة 
فعاليات خريية يعــود ريعها لصالح الطلبة األيتام واملحتاجني وغري املقتدرين، مؤكًدا 
أن جامعة القدس تقوم بكل ما هو ممكن لتوفري املنح واملساعدات للطلبة ضمن رسالتها 
اهلادفة إىل عدم حرمان أي طالب من مقعده الدرايس نتيجة وضعه االقتصادي السيئ.

يذكر أن زكاة املال تعّد رافًدا أساسيًّا لصندوق الطالب املحتاج يف جامعة القدس، ويتم 
رصف هذه األموال للطلبة املحتاجني، الذين تنطبق عليهم رشوط أموال الزكاة ضمن 

العديد من املحددات التي تضمن الشفافية واملصداقية مع املتربعني.

(1( https://www.alquds.edu/ar/news-ar/announcnments-ar/27219



للنشر فـي مجلة المقدسية

ُتغط��ي �ملجل��ة �ملو�سوع��ات و�لق�ساي��ا �خلا�س��ة مبدينة �لقد���س يف كاف��ة �ملجالت 
�إىل جان��ب  و�لثقافي��ة  و�ل�سيا�س��ية  و�لعمر�ني��ة  و�لفكري��ة و�حل�ساري��ة  �لروحي��ة 

�ملخططات و�ل�سيا�سات �لإ�سر�ئيلية �لتي ت�ستهدف �لقد�س ��ستيطانًا وتهويدً�.

وُترح��ب �ملجل��ة مب�س��اهمات �ملفكري��ن و�ملثقف��ني و�لباحث��ني يف خمتل��ف �أبو�به��ا 
و�سمن �حلدود �ملتعارف عليها، �سو�ء �أكان �هتمامها بق�سايا �لقد�س و�لنتهاكات 
�لإ�س��ر�ئيلية وخمططات �لتهويد فيها �أو مقالت وتقارير عن �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت 
�أو عرو���س لكت��ب خا�س��ة مبدينة �لقد���س، كما وترح��ب بامل�س��اهمات �لأدبية �لتي 

ُتعزز ج�سور �لتو��سل بني �لإن�سان �لعربي و�ملدينة �ملقد�سة.

كما ُترحب �ملجلة بتلقي �أّي مادة لإعادة �لن�سر ح�سب تقييم هيئة �لتحرير وتقدير 
�أهمي��ة �إع��ادة �لن�س��ر �إل �إذ� كان��ت در��س��ات وبحوث ُي��ر�د حتكيمه��ا حيث تتحمل 
�ملجل��ة كلف��ة �لتحكي��م ون�س��ر �لأبح��اث يف ق�س��م �لدر��س��ات و�لبح��وث �ملخ�س�س 
للدر��سات �لعلمية �ملحكمة وفق �ملعايري �ملعتمدة عامة مبا يف ذلك يف جملة �لعلوم 
�لقانونية و�ل�سيا�سية �ل�سادرة عن كلية �حلقوق بجامعة �لقد�س، وخا�سة �أن يكون 
موثقًا وي�س��مل �لإ�سار�ت �ملرجعية: ��س��م �ملوؤلف، عنو�ن �لكتاب، د�ر �لن�سر، مكان 

و�سنة �لن�سر، رقم �ل�سفحة.

كذل��ك �أن يك��ون كٌل م��ن �لدر��س��ة �أو�لبح��ث مطبوًع��ا، ومرفًق��ا بال�ّس��رية �لذَ�تّي��ة 
للكاتب، و�لإر�سال �إىل �ملجلة عرب بريدها �لإلكرتوين.

تلتزم �ملجلة بتقييم �مل�س��اركة، و�إعالم �لباحث بنتيجة �لتقييم خالل �س��هرين من 
تاريخ ��ستالمها، و�مل�ساركات �لتي تعتذر �ملجلة عن ن�سرها ل ُترد �إىل �لكاتب.

almaqdisieh@alquds.edu :لإر�سال �لأبحاث و�لدر��سات عرب �لإمييل






