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 الفهرس
 انصفحح ًؤنفان انًٕضٕع خ ر.

 ٝ زؾو٣وهئ٤ٌ اُ االكززبؽ٤خ *

1.  
 االٍز٤طبٕ ك٢ ٝكٝهٙ أكو٣و٤ب ع٘ٞة ارؾبك

 (1948-1917) كَِط٤ٖ ك٢ ا٢ٗٞ٤ُٜٖ

 ا٤َُٔغ ػجل ه٣بٗ ثلٟٝ. ك

 
1 

2.  
 ٝص٘بئ٤خ اإلٍال٢ٓ أُزق٤َ ك٢ اُولً ٓل٣٘خ

 ٝاُيٓبٕ أٌُبٕ رول٣ٌ

  اُغ٤ال٢ُ ًوا٣ٌك. 

 اُؼبثل٣ٖ ى٣ٖ أُووٝٗك. 
34 

3.  
 أُـوث٤خ اُوؽالد ًزت ك٢ اُولً ٓل٣٘خ

 ٝأُؼبٕو اُؾل٣ش اُزبه٣ـ ٍفال 
 63 ػٞاك١ هث٤غ. ك

4.  
 اُو٤ٚخ َٓزوجَ ػ٠ِ ٝأصوٛب اُووٕ ٕلوخ

 اُلَِط٤٘٤خ
 86 ؽ٤ٔل ٓؾل٣لك. 

5.  
 اُو٤ٚخ ر٣َٞخ ػ٠ِ اُولً ر٣ٜٞل رلاػ٤بد

 اإله٤ٔ٤ِخ أُزـ٤واد ظَ ك٢ اُلَِط٤٘٤خ

2011-2021 

 فِق هثٚ ػجل اُل٣ٖ ثٜبء. ك

 هللا
124 

 167 كٞىٟ ٌٓوّ فبُل. ك 1967-1948 اُولً ٝه٤ٚخ اُلبر٤ٌبٕ  .6

7.  
 ٓل٣٘خ) أَُب٣ٝخ األك٣بٕ ك٢ اُْو٣ق اُولً

 (أُولٍبد
 189 ٗو٣ٔبٕ فٔبه. ك

8.  
 اُضالصخ أَُب٣ٝخ األك٣بٕ ث٤ٖ اُْو٣ق اُولً

 ٝاإلٍالّ ٝا٤َُٔؾ٤خ ا٤ُٜٞك٣خ -

 ٗوبُ ؽٔيح. ك

     ٓل٢ٗ ٛلٟ .أ
224 

9.  
 اُولً إ٠ُ أُوٍِخ اَُِطب٤ٗخ اُٖوح

 اُؼضٔب٢ٗ اُؼٜل فالٍ اُْو٣ق
 256 هلٝه ثٞعالٍ. ك

10.  
 اُو٤ٚخ ر٣َٞخ ْٝٓبه٣غ ٝاُولً اُغيائو

 اُلَِط٤٘٤خ
 283 ر٢ِ هك٤ن. ك

11.  
 اُزطٞهاد: اُولً ك٢ االهزٖبك٣خ األٝٙبع

 ٝأَُبهاد
 309 كو٣ل ٓؾٔل ٍب٢ُ. ك

12.  
 ث٤ٖ ٓب اُْو٣ق ثبُولً ا٤َُب٤ٍخ اُزطٞهاد

 ٕؾبكخ فالٍ ٖٓ كهاٍخ :1938-1950

 اُغيائو٤٣ٖ ا٤َُِٖٔٔ ءاُؼِٔب عٔؼ٤خ

 ٍِٟٞ ُٜال٢ُ. ك

 إٍؼل ُٜال٢ُ. ك.أ
337 

13.  
 ك٢ ٝاَُالّ اُزؼب٣ِ ٝكالالد اَُِطبٕ ك٣و

 ا٤ُِٖج٤خ اُؾوٝة ىٖٓ أُولً ث٤ذ
 359 ػ٠ِ هللا عبة ٓؾٔل. ك

14.  
 أُ٘بٛظ ك٢ ُِولً اُزوث١ٞ اُز٤ٌٖٔ

 أٗٔٞمعب أُـوث٤خ أٌُِٔخ :ُلها٤ٍخا
 391 ػجل اُغ٤َِ ّٞه٢ك. 

 

 

 د
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  ىذمذٚ

 

ٕ   ٕاؾ٤ؼ اُيٓابٕ  ٖٓ هوٕ ٖٓ أًضو إ٠ُ كَِط٤ٖ ه٤ٚخ عنٝه رؼٞك    اؽزالُٜاب إػاالٕ أ

ْ   اُز٢  1;82 ػبّ اٌُ٘جخ ثؼل عبء اب ٓ٘بىُْٜ ٖٓ كَِط٢٘٤ أُق 077 ٛوك ك٤ٜب ر  ٤ُؾزِٜ 

ٖ   اإلٍوائ٤ِ٤ٕٞ   ٓاٖ أهالّ ًابٕ الؽزالُٜاب اُؾض٤ضاخ ٝأُؾابٝالد كَِاط٤ٖ ؽاٍٞ اُؾل٣ش ٌُ

 اإلٍاااوائ٤٤ِ٤ٖ ثااا٤ٖ اُٖاااواع رٖااابػل ككاااغ. ػْاااو اُزبٍاااغ وٕاُوااا ٜٗب٣ااابد ٓ٘ااان مُاااي 

. أُ٘طواخ كا٢" ّبِٓخ ؽوة اٗلالع" ٓقبٛو ٖٓ اُزؾن٣و إ٠ُ أُزؾلح األْٓ ٝاُلَِط٤٤٘٤ٖ

 اُؼ٘ااق ٓٞعااخ إٔ إال ػوااٞك ٓ٘اان َٓاازٔوٛااٞ ٕااواع  اُٖااواع ٛاانا إٔ ٓااٖ اُااوؿْ ٝػِاا٠

 زاااٞرواداُ ٓاااٖ ٓٞعااابد ػوكاااذ اُزااا٢ أُبٙااا٤خ اَُااا٘ٞاد أػوااابة كااا٢ عااابءد األف٤اااوح

 أَُاااازٟٞ ػِاااا٠. اُـبٕاااات اُٖاااا٢ٗٞ٤ٜ ا٤ٌُاااابٕ عبٗاااات ٓااااٖ اُواااالً كاااا٢ أُزٖاااابػلح

 ٙااؼق ثؼاال ٓ٘بٍااجخ األعااٞاء اُـوث٤ااخ أٝهٝثااب كاا٢ اٌُجااوٟ اُوااٟٞ ٝعاالد االٍاازوار٤غ٢ 

 ٜٗاٞٗ الٍازجبم ٝمُاي اٍازوار٤غ٤اب  ػ٤ِاٚ ٝاُزلٞم اُؼوث٢  اُؼبُْ ُزو٤َْ اُؼضٔب٤ٗخ اُلٍٝ

 ّاغغ اُان١ ٛاٞ األف٤اوح ٛانٙ ٝٙاؼق. اُؼضٔب٤ٗاخ كاخاُقال ٍاوٞٛ ثؼل ه٣ٞخ إٍال٤ٓخ كُٝخ

. ٝأِٜٛاب كَِط٤ٖ ػٖ ككبع ٖٓ اُؼضٔب٤ٗخ ُِلُٝخ ٣ؾلع ٓب هؿْ ا٤ٗٞ٤ُٜٖخ  اُؾوًخ ظٜٞه

 األٝهٝث٤ااخ  االٍاازؼٔبه٣خ األٛٔاابع ٓوًااي ٝكَِااط٤ٖ ػْااو  اُزبٍااغ اُوااوٕ ٓ٘اان أٗااٚ ًٔااب

اااب ٕا  كوَٗاااب ٤ٖثااا أّااالٙ ػِااا٠ االٍااازؼٔبه١ اُز٘ااابكٌ ًبٗاااذ إم: ٜٓ٘اااب اُجو٣طب٤ٗاااخ فٖٞ

 اُغ٘اابؽ٤ٖ ثاا٤ٖ ًؾاابعي كَِااط٤ٖ  كاا٢ ثو٣طب٤ٗااب كٌااود اَُاا٤بم  ٛاانا ٝكاا٢.. ٝثو٣طب٤ٗااب

 ٓؾبُٝاخ أ١ ٝاٍازجبم ٓ٘اغ ٛاٞ اُؾابعي ٛانا ٜٝٓٔخ  اإلٍال٢ٓ ُِؼبُْ ٝاإلكو٣و٢ ا١ٞ٤ٍ٥

 ٗؤًال ٝٛ٘اب. ٓلزؼِاخ ث٘ياػابد األف٤اوح ٛانٙ ّاـَ ػِا٠ ٝاُؼَٔ خ اإلٍال٤ٓ ُِجِلإ رٞؽ٤ل

 اُٞؽلح ُؾِْ اؽزالٍ اُؼٔن ك٢ ٛٞ ُلَِط٤ٖ  ا٢ٗٞ٤ُٜٖ االؽزالٍ إٕ :اُزب٤ُخ اُؾو٤وخ ػ٠ِ

 ٣ٝ٘جـا٢. خاإلٍال٤ٓ ُألٓخ َٓزوج٢ِ ؽٚبه١ ٜٗٞٗ أل١ ٝإعٜبٗ خ اإلٍال٤ٓٝ اُؼوث٤خ

 ُِْااؼت ْٓااٌِخ ثبػزجبهٛااب ُٝاا٤ٌ األٍاابً  ٛاانا ػِاا٠ اُلَِااط٤٘٤خ اُوٚاا٤خ ٓااغ اُزؼبٓااَ

 ُجو٣طب٤ٗاب  ٓامٍٓٞ ٍازوار٤غ٢ا ًٔقطاٜ اُؾابعيح اُلُٝاخ كٌاوح ٝظِاذ. ٝؽلٙ اُلَِط٢٘٤

 هـ
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 ٜٓٔاخ أٍٝ ًٝبٗاذ  81:1 ػابّ ثلَِاط٤ٖ ُٜاب ه٤ِٖ٘خ كبكززؾذ رله٣غ٤اب  رؾو٤وٚ رؾبٍٝ

  8119 ٍا٘خ ٖٓو ػ٠ِ ا٤َُطوح ك٢ ثو٣طب٤ٗب ٗغبػ ٝثؼل. ٛ٘بى ا٤ُٜٞك ؽٔب٣خ ُِوَٖ٘

 ٓٔااوا ًبٗااذ ٝاُزاا٢ اَُاا٣ٌٞ  ُو٘اابح اُْااوه٢ اُغ٘اابػ ؽٔب٣ااخ إُاا٠ ؽبعااخ كاا٢ إٔااجؾذ

ب ٝاُٜ٘ل آ٤ٍب ٓغ اُزغبه٣خ ِٔٞإالدُ اٍزوار٤غ٤اب ٕا  ٤ٍؾظ٠ اُزطٞهاد  ٛنٙ ٓغ. فٖٞ

 اُٖاٜب٣٘خ ا٤ُٜاٞك ػ٘ال ك٣٘ا٢: ٓايكٝط ثؾابكي كَِط٤ٖ ك٢ ا٤ُٜٞك١ االٍز٤طب٢ٗ أُْوٝع

 كُٝااخ كاا٢ روؿاات ال اُزاا٢ اُـوث٤ااخ اُاالٍٝ ػ٘اال ٝاٍاازوار٤غ٢ اُجوٝرَاازبٗذ  ٝأَُاا٤ؾ٤٤ٖ

ب لف اُٜ ٗلٌ ُزؾو٤ن ثو٣طب٤ٗب ٝػ٘ل ٓٞؽلح  إٍال٤ٓخ ٚا  االهزٖابك١ رلٞهٜاب ُٚأبٕ ٝأ٣

 ًضلااذ األُٝاا٠  اُؼب٤ُٔااخ اُؾااوة ٝأص٘اابء. االٍاازؼٔبه٣خ اُوااٟٞ ثاابه٢ ػِاا٠ ٝاالٍاازوار٤غ٢

 اُؼوث٤اخ اُضاٞهاد ٓقزِاق كْاغؼذ اُؾابعيح  اُلُٝاخ ْٓاوٝع ُزؾو٤ان عٜٞكٛاب ثو٣طب٤ٗب

 ٤ٗٞ٤خاُٖٜ أُ٘ظٔبد ٓغ اُزلبٝٗ إ٠ُ ػٔلد ًٔب اُؼضٔب٤ٗخ  اُلُٝخ ػٖ ُِقوٝط اُٜبككخ

 األف٤ااوح ٛاانٙ ػِاا٠ ُِٚااـٜ خاألٓو٤ٌ٣اا أُزؾاالح اُٞال٣اابد كاا٢ ا٤ُٜااٞك١ اُ٘لااٞم الٍاازقلاّ

 األٓو٢ٌ٣ ا٤ُٜٞك١ اُِٞث٢ ٗغؼ ٝهل اُؾِلبء  ُٖبُؼ األ٠ُٝ اُؼب٤ُٔخ اُؾوة ك٢ ُْٔبهًخ

 ُٜنا ٝٗز٤غخ. 8280 ٓبهً/آماه ٖٓ ثلءا اُؾوة إ٠ُ أُزؾلح اُٞال٣بد ُزْ٘ٚ مُي  ك٢

 ٓاٖ ْٝٓاؤّٝ ٓـاو ٝػال ػِا٠ أُوبثاَ كا٢ اُٖاٜب٣٘خ ؽَٖ و٣طب٤ٗب ُج ا٢ٗٞ٤ُٜٖ اُلػْ

 ثزؼٜاال( 9/88/8280) كاا٢ ٕااوػ اُاان١" ثِلااٞه عاا٤ٌٔ" اُجو٣طااب٢ٗ اُقبهع٤ااخ ٝى٣ااو

  "ثِلاٞه ثٞػال" ربه٣ق٤اب اّازٜو ٓاب ٝٛاٞ. ثلَِاط٤ٖ ٤ُِٜاٞك ها٢ٓٞ ٖٝٛ ثئْٗبء ثو٣طب٤ٗب

 ًٔاب ثٜاب  اُزيٓاذ هل ٤بثو٣طبٗ ًبٗذ اُز٢ االرلبه٤بد ٓغ رؼبهٙٚ اُٞػل  ٛنا ؿواثخ ٖٝٓ

 ػٔااذ اُٞػاال ٛاانا إػااالٕ ٝٓ٘اان! ؽ٤ٜ٘ااب ثؼاال ثو٣طب٤ٗااب رٔزٌِٜااب ُااْ أهاٗ ثٔاا٘ؼ ٝػاال أٗااٚ

 ثجو٣طب٤ٗاب اُٞهاذ ٣طاَ ُٝاْ اُؼوث٤اخ  األهطابه ٝثؼا٘ كَِط٤ٖ أٗؾبء ع٤ٔغ االؽزغبعبد

( 8280 ك٣َأجو/ األٍٝ ًابٕٗٞ 88) ثزبه٣ـ اُولً ع٤ّٜٞب كفِذ إم اُٞػل  ٛنا ُز٘ل٤ن

 ًبٗااذ آفااو  َٓاازٟٞ ػِاا٠.. ٝا٤ُٜااٞك اُؼااوة ثاا٤ٖ ٕاالآبد مُااي أصااو ػِاا٠ ٝؽاالصذ

 هٍٝا٤ب إ٤ُٜٔاب اٗٚٔذ) ٝكوَٗب ثو٣طب٤ٗب ث٤ٖ ٍٝبم هلّ ػ٠ِ رغو١ اَُو٣خ أُلبٝٙبد

 و
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 ث٤ٌٞ عٞهط ٖٓ ًَ أكاهٛب اُز٢ أُلبٝٙبد ٢ٛٝ ث٤ٜ٘ٔب  اُؼوث٤خ أُ٘طوخ ُزو٤َْ( الؽواب

/ أ٣ابه ثزابه٣ـ" ث٤ٌٞ -ٍب٣ٌٌ" لبه٤خثبر ٝرٞعذ. ثو٣طب٤ٗب ػٖ ٍب٣ٌٌ ٝٓبهى كوَٗب ػٖ

 ٝٓ٘طواخ( ٍٝاٞه٣ب ُج٘ابٕ) اُْابّ ػِا٠ كوَٗاب ؽٖاِذ االرلبه٤اخ  ٝثٔٞعت. 8281 ٓب١

 ٝاألهكٕ اُؼااوام ٓؼظااْ ػِاا٠ ثو٣طب٤ٗااب ؽٖااِذ ث٤٘ٔااب األٗبٙااٍٞ  ٝع٘ااٞة إُٔٞااَ

 االٍازؾٞام ك٢ رطٔؼبٕ ٝثو٣طب٤ٗب كوَٗب ٖٓ ًَ ٌُٕٞ ٝٗظوا كَِط٤ٖ  ك٢ ؽ٤لب ٝٓ٘طوخ

 ٛانا كا٢ اُجؾض٤اخ األٝهام رامر٢. ك٤ُٝاخ ٓ٘طواخ كَِط٤ٖ عؼَ ػ٠ِ ارلوب كول ٖ كَِط٤ ػ٠ِ

 ٝاُوٛبٗابد اُزؾال٣بد ٝاثاواى اُغٞاٗات ٓقزِاق ٓاٖ اُلَِاط٤٘٤خ ثبُوٚا٤خ ُإلؽبٛاخ اُؼلك

 األػاايٍ اُْااؼت ٙاال كَِاط٤ٖ كاا٢ أُٔاابهً اُٖاا٢ٗٞ٤ٜ اإلهٛابة ػِاا٠ اُٚااٞء ٝرَاِٜ

 .ٝاالٗؼزبم اُؾو٣خ ك٢ أُْوٝع ؽوٚ ػٖ ككبػب ٣وبّٝ ٝاُن١األهٗ  ٕبؽت

 هئ٤ٌ اُزؾو٣و

 ز
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

 

 ٙف انصَٕٓٛٙ االضرٛطاٌ ٙف ٔدٔرِ أفرٚمٛا جُٕب اذحاد

 (9191 -9191) فهططٍٛ

 انطًٛع عثذ رٚاض تذٖٔ .د 

 جًٕٓرٚح يصر انعرتٛح ،انماْرج جايعح 
  

دكرنا ميمنا في دعـ كمساندة القضية  (1)العب اتحاد جنكب أفريقي      
الصييكنية كاالستيطاف الصييكني في فمسطيف، عمى بعد المسافة المكانية 
بينيما بمقاييس تمؾ الفترة، كذلؾ عبر فترة طكيمة امتدت منذ اندالع الحرب 

لى قياـ دكلة  الكياف الصييكني العالمية األكلى كصدكر كعد بمفكر المشئكـ كا 
عمى أرض فمسطيف المحتمة، مف خبلؿ الرجؿ السياسي األكؿ في االتحاد كىك 

. كلما ال كقد كاف سمتس قائدنا لمقكات البريطانية عمى Smuts (2)الجنراؿ سمتس

                                                           
( ارؾبك ع٘ٞة أكو٣و٤ب: ٛٞ االٍْ اُنٟ أُِٛن ػ٠ِ عٜٔٞه٣خ ع٘ٞة أكو٣و٤ب اُؾب٤ُخ ك٢ اُلزوح (1

اُٞؽلاد األهثؼخ  َٓزؼٔور٠ اُوأً ٝٗبربٍ  (  ثؼل إٔ هبٓذ ثو٣طب٤ٗب ثزٞؽ٤ل1910-1961)

اُجو٣طب٤ٗز٤ٖ ٝعٜٔٞه٣ز٢ اُزوَٗلبٍ ٝاألٝهاٗظ اُؾوح اُج٣ٞو٣ز٤ٖ  اُز٢ ًٞٗذ االرؾبك ٓ٘ن ػبّ 

ا ك٢ اٌُُٞٓ٘ٞش اُجو٣طب٢ٗ ٓ٘ن مُي اُؾ٤ٖ ؽز٠ فوٝعٚ ٓ٘ٚ ك٢ 1910 ٞا . ٝهل ظَ االرؾبك ػٚ

أكو٣و٤ب. ُٔي٣ل ٖٓ اُزلب٤َٕ ؽٍٞ اُج٘بء   ٤ُزؾٍٞ االٍْ إ٠ُ عٜٔٞه٣خ ع٘ٞة 1961ٓب٣ٞ ػبّ  31

ا٤َُب٢ٍ ُغ٘ٞة أكو٣و٤ب هجَ االرؾبك  اٗظو: ثلٟٝ ه٣بٗ ػجل ا٤َُٔغ: األهٗ ٝاُؼٖ٘و٣خ ك٢ 

  ٓوًي ربه٣ـ ٖٓو 4(  ٍَِِخ ثؾٞس اكو٣و٤خ  اُؼلك 1961-1910ارؾبك ع٘ٞة أكو٣و٤ب )

 .   30-27  ٓ ٓ 2014أُؼبٕو  كاه اٌُزت ٝاُٞصبئن اُو٤ٓٞخ  اُوبٛوح  

ُل ك٢ J. C. Smuts( اُغ٘واٍ عبٕ ًو٣َز٤بٕ ٍٔزٌ (2 ُٝ ك٢ ٙبؽ٤خ ؿوة  1870ٓب٣ٞ ػبّ  24: 

ا  ٝكهً اُوبٕٗٞ ك٢ عبٓؼخ ًٔجوكط  ب ع٤لا ٔا ا٤ٌُت  ك٢ ظَ أٍوح صو٣خ. ٝرِو٠ ٓ٘ن ٕـوٙ رؼ٤ِ

. ػَٔ ثبُٔؾبٓبح ك٢ َٓزؼٔوح اُوأً  ّٝـَ ٖٓ٘ت 1892ٝؽَٖ ػ٠ِ ٤َُبٌٗ اُؾوٞم ػبّ 

ك٢ اُغٔؼ٤خ اُزْو٣ؼ٤خ َُِٔزؼٔوح.  ر٠ُٞ ٍٔزٌ ٝىاهح اُلاف٤ِخ ٝاُلكبع ٝأُ٘بعْ  ٗبئت ٓوبٛؼخ
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

جبية فمسطيف خبلؿ الحرب العالمية األكلى، كما شاركت فرقة مف مدفعية 
في القتاؿ ىناؾ عمى  South African Field Artilleryالميداف الجنكب أفريقية 

 .(3)تمؾ الجبية
كتأتى أىمية ىذا البحث مف أىمية القضية التي يطرحيا كىى االرتباط 
كالتعاكف بيف الكيانات العنصرية، لممحافظة عمى كجكدىا مف ناحية كتحقيؽ 
المصالح الغربية مف ناحية أخرل. كذلؾ، استندت العنصرية البيضاء في 

قيا كالصييكنية في فمسطيف إلى أيديكلكجية مشتركة مفادىا سيطرة جنكب أفري
كالثركة، كعززتيا باستخداـ القكة العسكرية، كبررتيا بنظرية األرض  مطمقة عمى

الشعب المختار كنظرية النقاء العنصرم. أضؼ إلى ذلؾ، ما الحظو مف أىمية 
يف، كدكره كذلؾ الدكر الذل قاـ بو االتحاد في االستيطاف الصييكني في فمسط

                                                                                                                                        
  ٝػَٔ ػ٠ِ اُزوو٣ت ث٤ٖ 1910ك٢ اُؾٌٞٓخ االرؾبك٣خ األ٠ُٝ ثؼل ه٤بّ ارؾبك ع٘ٞة أكو٣و٤ب ػبّ 

(  ٍٝبه 1924-1919هئبٍخ اُٞىهاء ُِٔوح األ٠ُٝ ك٢ اُلزوح )أ٣ٚب  اإلٗغ٤ِي ٝاُج٣ٞو. ر٠ُٞ

لٚ ك٢ رطج٤ن ٤ٍبٍخ اُزلوهخ اُؼٖ٘و٣خ ٝرطج٤ن ٤ٍبٍخ أُؼبىٍ. ٝك٠ اُلزوح ػ٠ِ ٜٗظ ٍِ

( ًبٕ اُوعَ اُضب٢ٗ ك٢ اُؾٌٞٓخ ثؼل هئ٤ٌ اُٞىهاء  ٝر٠ُٞ اُٞىاهح ٓوح أفوٟ 1933-1939)

 British Field  ثبإلٙبكخ إ٠ُ ًٞٗٚ ك٤ِل ٓبهّبٍ ثو٣طب٢ٗ 1948ٝؽز٠ ػبّ  1939ك٢ ػبّ 

Marshalُٝخ ٖٓ اُوٞاّ اُل٠ُٝ  ٝإٔجؼ ٓؼوٝكاب أٝالا ُِغٜٔٞه . اػزجوٙ اُغ٤ٔغ هعَ ك

اُجو٣طب٢ٗ ًغ٘واٍ ث٣ٞوٟ هبّٝ اإلٓجواٛٞه٣خ اُجو٣طب٤ٗخ ثغوأح ك٢ ٍبؽبد أُؼوًخ ك٢ ع٘ٞة 

ا ٖٓ ا٤ُٖٖٔٔٔ اُؼظٔبء  أكو٣و٤ب. فلّ ٍٔزٌ ك٢ ٝىاهح اُؾوة اُجو٣طب٤ٗخ ٝإٔجؼ ٝاؽلا

ب. اٗظو: 1950ٍجزٔجو ػبّ  11ٌُُِٞٓ٘ٞش اُجو٣طب٢ٗ. رٞك٠ ك٢  ٓا  ػٖ ػٔو ٣٘بٛي اُضٔب٤ٖٗ ػب

Shimoni, Gideon: Jan Christiaan Smuts and Zionism, Jewish  

     Social Studies, Vol. 39, No. 4 (Autumn, 1977), P. 269. 

3) )Cooper, F. H.: Khaki Crusaders, with the South African Artillery in 

Egypt and Palestine, Central News Agency LTD, Cape Town, 1919, P. 

12. 
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

في قياـ دكلة الكياف الصييكني في الجسد العربي، عمى الرغـ مف البكف 
 الشاسع بيف فمسطيف كجنكب أفريقيا بمعايير البيعد الجغرافي كالمسافة المكانية. 

، كىك العاـ الذل صدر 1917أما الفترة الزمنية لمبحث فتقع بيف عامي 
ي لمييكد في فمسطيف؛ حيث كاف فيو كعد بمفكر المشئـك إلقامة كطف قكم

، فيك العاـ الذل شيد قياـ دكلة 1948لبلتحاد دكر ميـ في ذلؾ. أما عاـ 
رسمينا عمى أرض فمسطيف. كنحاكؿ أف نرصد مبلمح الدكر الذل قاـ إسرائيؿ 

بو اتحاد جنكب أفريقيا في االستيطاف الصييكني في فمسطيف، كصكالن إلى قياـ 
 النقاط التالية:    الدكلة العبرية، مف خبلؿ

ً:9191ًاتحادًجنوبًأفريقياًودورهًفيًإصدارًوعدًبمفورًعامًً-أولًً
ارتبط المصير السياسي التحاد جنكب أفريقيا كلبلستيطاف الصييكني في 

أف ذات الحفنة نفسيا مف السياسييف ىي التي قررت  فمسطيف ببريطانيا؛ ذلؾ
الذل كاف  (4)يف: فالمكرد ميمنرالمستقبؿ السياسي لكؿ مف جنكب أفريقيا كفمسط

، (6)، كالمكرد بمفكر(5)لكيد جكرج، ك 1903مندكبنا سامينا في جنكب أفريقيا عاـ 
                                                           

ب  ٝما فجوح ٝاٍؼخ ك٢ اُ٘ٞاؽ٠ اإلكاه٣خ  ٝفلّ 1925-1854( اُِٞهك ٤ِٓ٘و)(4 ٓا (: ًبٕ هعالا ٕبه

ك٢ ٖٓو ُلزوح  ًٝبٕ ٖٓٔ أُِٛن ػ٤ِْٜ ُلع "ث٘بح اإلٓجواٛٞه٣خ". اػزجوٙ اُج٣ٞو ػ٤ٔالا 

ٖ ٓؼوًخ رجوه كوٗ ا٤َُبكح اُجو٣طب٤ٗخ. ًبٕ ُزْٔجو٤ُٖ ٝهٝكً  اََُِن٣ٖ أهٍالٙ ٤ُجؾش ُٜٔب ػ

٤ِٓ٘و إٓجو٣ب٤ُب ٓؤٓ٘اب ثلٝه اُؼٖ٘و اُجو٣طب٢ٗ ك٢ اُؼبُْ ك٢ ه٤بكح اُؾٚبهح اُـوث٤خ ٝرٔل٣ٖ 

اُْؼٞة أُزقِلخ  ٝروًي ػِٔٚ ك٢ كػْ ا٤َُبكح اُجو٣طب٤ٗخ ثٌَْ ٕبهّ. ٝهل أؽلس اٗوالثاب ك٢ 

غ األكو٣ٌبٗو٤٣ٖ ك٢ ع٘ٞة أكو٣و٤ب. ُٔي٣ل ٖٓ أٍب٤ُت أُؼبُغخ اُجو٣طب٤ٗخ ُِقالف اُو٢ٓٞ ٓ

اُزلب٤َٕ  اٗظو: ا٤َُل ك٤ِلَ: اُزبه٣ـ ا٤َُب٢ٍ ٝاُؼٖ٘و١ َُٔزؼٔوح هأً اُوعبء اُٖبُؼ 

 .194ٓ 1998(  أٌُزت أُٖو١ ُزٞى٣غ أُطجٞػبد  اُوبٛوح  1853-1910)

ؽواه (: ٢ٗٞ٤ٜٕ ٓزؾٌٔ ٤ٗٞ٤ُِٜٖخ ٝأؽل ىػٔبء ؽية األ1945-1863( ٣ُٞل عٞهط )(5

ا ُِٔب٤ُخ ك٢ اُلزوح ) ( صْ ر٠ُٞ هئبٍخ اُؾٌٞٓخ ك٢ ػبّ 1915-1905اُجو٣طب٢ٗ  ػَٔ ٝى٣وا
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

(، كالجنراؿ سمتس أسيمكا في كالدة اتحاد 1914-1836كجكزيؼ تشمبرليف )
كقد كاف  .1917، كفى كالدة كعد بمفكر عاـ 1910جنكب أفريقيا في عاـ 

مكاله النيار االتحاد الذل قاـ عاـ ىؤالء كأكلئؾ، ف سمتس قاسمنا مشتركنا بيف
، الزعيـ الصييكني كأكؿ رئيس لدكلة (7)، كلكال مساعدتو لحاييـ كايزماف1910
 .(8)لما كاف تصريح بمفكر إسرائيؿ،

تركيز السمطة في أيدل ىؤالء الذيف  يكفى كمتا الحالتيف كانت الفكرة ى
ا كيضعت أكثرية أفريقية تحت سيطرة أقمية . لذ(9)"يفكركف مثمنا"، كما عبر بمفكر

مف السادة البيض في اتحاد جنكب أفريقيا، كتيركت أكثرية عربية ألقمية أكركبية 
جعؿ عدـ –في فمسطيف. ككاف األساس المنطقي  -المنظمة الصييكنية–

                                                                                                                                        
  ُْٝ ٣ْـَ أ١ ٖٓ٘ت ه٢ٍٔ 1922أص٘بء اُؾوة اُؼب٤ُٔخ األ٠ُٝ. ٝهل اٍزوبٍ ك٢ ػبّ  1916

ه٣غ٤٘ب اُْو٣ق: ا٤ٗٞ٤ُٜٖخ ؿ٤و ا٤ُٜٞك٣خ  روعٔخ اؽٔل ػجل هللا ػجل اُؼي٣ي  ثؼل مُي. اٗظو: 

 . 109  ٓ 1985  ا٣ٌُٞذ  96خ ػبُْ أُؼوكخ  اُؼلك ٍَِِ

(: ٛٞ آهصو ع٤ٌٔ ثِلٞه  ٤ٍب٢ٍ ٣٘ز٠ٔ إ٠ُ اُؾية أُؾبكظ٤ٖ 1930-1848)اُِٞهك ثِلٞه (6)

أ٣ٚب  (. ػَٔ ثِلٞه1905-1902اُجو٣طب٢ٗ  ر٠ُٞ هئبٍخ اُٞىاهح ك٢ ثو٣طب٤ٗب ك٢ اُلزوح )

ا ُِقبهع٤خ ك٢ اُلزوح ) ك٣ل٤ل ٣ُٞل عٞهط  ٝاّزٜو أٍٚ ػ٘لٓب ( ك٢ ؽٌٞٓخ 1919-1916ٝى٣وا

  إ٠ُ هعَ أُبٍ هٝر٤ِْل ٣٘ٔ ػ٠ِ 1917ٝه غ ػ٠ِ رٖو٣ؼ إٔلهرٚ ؽٌٞٓخ ثو٣طب٤ٗب ك٢ ػبّ 

ٗغالء ػجل اُغٞاك: ا٤ُٜٞك ك٢ ع٘ٞة  ٤ُِٜٞك ك٢ كَِط٤ٖ. اٗظو: ٢كػٜٔب إلْٗبء ٖٝٛ هٞٓ

  ٍَِِخ اإلٕلاهاد اُقبٕخ  أكو٣و٤ب  كهاٍخ ك٢ اُغنٝه ٝاُز٣ٌٖٞ ٝاُلٝه  رول٣ْ ك. ا٤َُل ك٤ِلَ

  .278  ٓ 2011ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُوٖٞه اُضوبكخ  اُوبٛوح  

( ؽب٤٣ْ ٝا٣يٓبٕ: أّٜو ّق٤ٖخ ٤ٗٞ٤ٜٕخ ثؼل ر٤ٞكٝه ٛوريٍ  ُؼت اُلٝه األْٛ ك٢ إٕلاه ٝػل (7

ب ُِٔ٘ظٔخ ا٤ٗٞ٤ُٜٖخ اُؼب٤ُٔخ ٓ٘ن ػبّ 1917ثِلٞه ػبّ  َا   صْ 1946ؽز٠ ػبّ  1920. ًبٕ هئ٤

 www.wikpedia.en.org.com. اٗظو: 1949ٍ هئ٤ٌ ُلُٝخ إٍوائ٤َ ػبّ اٗزُقت أٝ

 .239ٗغالء ػجل اُغٞاك: أُوعغ اَُبثن  ٓ ( (8

)9) Stevens, Richard P.: Weizmann and Smuts, A study in Zionist-South 

African Cooperation, The Institute for Palestine Studies, Beirut, 1975, P. 

11. 
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

كما كٌضحو بمفكر، ىك، "ال تستطيع أف تعطى السكاف  -المساكاة شرعية
يقيا حقكقنا متساكية مع البيض دكف تيديد البنية الكاممة الكطنييف في جنكب أفر 

لممدنية البيضاء". أك كما الحظ المكرد كيرزكف لبمفكر بعيد نشر كعد بمفكر فيما 
يتعمؽ باألىداؼ الحقيقية لكايزماف في فمسطيف: "إنو يفكر بدكلة ييكدية، بأمة 

الييكد لؤلفضؿ  ييكدية، كبسكاف خاضعيف مف العرب يحكميـ الييكد، كبامتبلؾ
 .(10)كبتكجيو اإلدارة"األرض  مف

كبالتالي كانت الخطكة األكلى في الدكر الذل قاـ بو اتحاد جنكب أفريقيا 
في االستيطاف الصييكني في فمسطيف، كالذل جٌسده الرجؿ السياسي الثاني فيو 

 Balfourكىك الجنراؿ سمتس، ىك المساىمة في إصدار تصريح بمفكر
Declaration الذم ألـز بريطانيا بتأسيس كطف قكمي لمييكد في 1917عاـ ،

، كاستخدـ نفكذه في الكزارة البريطانية لدعـ المشركع الصييكني، (11)فمسطيف
                                                           

  7( ٓوٝإ ثؾ٤وٟ: ٓؼب٠ٗ اُزؾبُق ث٤ٖ إٍوائ٤َ ٝع٘ٞة اكو٣و٤خ  ٓغِخ هٚب٣ب ػوث٤خ  اُؼلك (10

 .231  ٓ 1979اَُ٘خ اَُبكٍخ  ٗٞكٔجو 

: ٛٞ ٖٓطِؼ رٞارو ك٢ اٌُزبثبد ا٤ٗٞ٤ُٜٖخ Jewish National Homeاُٖٞٛ اُو٢ٓٞ ( (11

إ٠ُ ٖٝٛ ه٠ٓٞ ٝاؽل ٛٞ ٝأُؼبك٣خ ٤ُِٜٞك  ٣ٝؼ٠٘ إٔ ا٤ُٜٞك ال ٣٘زٕٔٞ إ٠ُ أٝٛبْٜٗ ٝإٗٔب 

ثبٍْ "أهٗ ا٤ُٔؼبك" أٝ "األهٗ أُولٍخ". ًٔب ٣ؼ٠٘ أُٖطِؼ أ٣ٚب  كَِط٤ٖ  اُز٢ ٣ُْبه إ٤ُٜب

إٔ ا٤ُٜٞك أ٣ٚب  إٔ اُجالك اُز٢ ٣و٤ْ ك٤ٜب ا٤ُٜٞك إٗٔب ٢ٛ ٓ٘ل٠ أٝ ٜٓغو أٝ ثبثَ. ٣ٝؼ٠٘ أُٖطِؼ

ا٤ٌَُٜ ػ٠ِ ٣ل ر٤زًٞ. ٝهل ك٢ ؽبُخ ّزبد ٣ٌِْٕٞ ك٣بٍجٞها  ٠ٛٝ ؽبُخ ٣ْؼوٕٝ ثٜب ٓ٘ن ٛلّ 

ٝهك أُٖطِؼ ك٢ ٝػل ثِلٞه  هؿْ اؽزغبعبد ه٤بكح اُغٔبػخ ا٤ُٜٞك٣خ ك٢ اٗغِزوا  ٝاًزَت 

ّوػ٤خ ٤ٍب٤ٍخ ٓ٘ن مُي اُزبه٣ـ. ٌُٖ ٖٓطِؼ اُٖٞٛ اُو٢ٓٞ ٖٓطِؼ ٤َُذ ُٚ ٓولهح رل٤َو٣خ 

ا ٖٓ اُٞهبئغ اُزبه٣ق٤خ ال رَبٗلٙ. ٖٝٓ اُضبثذ ربه٣ق٤ا  ب إٔ ػلك ا٤ُٜٞك فبهط ػب٤ُخ  إم إٔ ًض٤وا

كَِط٤ٖ كبم ػلكْٛ كافِٜب هجَ ٛلّ ا٤ٌَُٜ. ًٔب إٔ ٖٓ اُضبثذ إٔ أًجو اُٜغواد ك٢ رٞاه٣ـ 

اُغٔبػبد ا٤ُٜٞك٣خ  ٝاُز٢ ثلأد ك٢ أٝافو اُووٕ اُزبٍغ ػْو  ارغٜذ إ٠ُ اُٞال٣بد أُزؾلح  

% ٖٓ عِٔخ 80ؾٞ ُٝٞ ًبٗذ كَِط٤ٖ ٖٝٛ ا٤ُٜٞك اُو٢ٓٞ الرغٜٞا إ٤ُٜب. ٝهل ثِـذ َٗجزْٜ ٗ

أُٜبعو٣ٖ ا٤ُٜٞك  ثَ ُْ ٣ؼل ٣ُْبه ك٢ األكث٤بد ا٤ٗٞ٤ُٜٖخ إ٠ُ اُٞال٣بد أُزؾلح ثبػزجبهٛب 
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

. "لقد أكد بثبات أف (12)كذلؾ مف منطؽ رؤيتو لممصالح البريطانية في فمسطيف
بر قناة األمف االستراتيجي لمخط البريطاني الرئيسي لممكاصبلت اإلمبراطكرية ع

مدعكـ مف بريطانيا مجاكر  مالسكيس سيككف أفضؿ إذا كاف ىناؾ كطف ييكد
لو .... كعندما تـ صياغة كعد بمفكر، كاف اعتباره الفكرم ىك "إيجاد صيغة 
تكافؽ عمييا القكل العظمى"، إلسناد ادعاء بريطانيا إلى الدكر الرئيسي لمستقبؿ 

 . (13)فمسطيف ما بعد الحرب بالتعاكف مع الييكد"
كاف ىناؾ قمؽ خشية أف يسبؽ األلماف الحمفاء بكسب دعـ الحركة 

ألمانية عمى فمسطيف -الصييكنية العالمية بكعكد مف قبيؿ حماية تركية

                                                                                                                                        
ٓ٘ل٠  ٝإٗٔب ثبػزجبهٛب ٝٛ٘اب ه٤ٓٞاب آفو ٤ُِٜٞك  ٝثبػزجبهٛب اُجِل اُنٛج٢ اُنٟ ٣ؾون رطِؼبد 

ٍٞػخ ا٤ُٜٞك أُٜبعو٣ٖ أُبك٣خ. ُٔي٣ل ٖٓ اُزلب٤َٕ  اٗظو: ػجل اُٞٛبة ا٤َُٔو١: ٓٞ

ٝا٤ُٜٞك٣خ ٝا٤ٗٞ٤ُٜٖخ  ٗٔٞمط رل٤َو١ عل٣ل  أُغِل اَُبكً  ا٤ٗٞ٤ُٜٖخ  كاه اُْوٝم  

 . 20  ٓ 1999اُوبٛوح  

٣ٌٖٔ إٔ ٗلهى فطٞهح ٝػل أٝ رٖو٣ؼ ثِلٞه ثئ٣غبك ٖٝٛ ه٢ٓٞ ٤ُِٜٞك ك٢ كَِط٤ٖ إما ػِٔ٘ب  ((12

أٍبٍٜب إ٠ُ أٍجبة ٤ٍب٤ٍخ  إٔ ٌِْٓخ اٗزوبٍ أها٢ٙ كَِط٤ٖ ٖٓ ٣ل اُؼوة إ٠ُ ؿ٤وْٛ روعغ ك٢

ْٗمد ػٖ مُي اُٞػل أُْئّٞ  ٝثٔٞعت ٕي االٗزلاة اُنٟ ر٠ِ ٛنا اُٞػل  ٝاُنٟ ٖٗذ أُبكح 

اُضب٤ٗخ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٓب ٠ِ٣: "رٌٕٞ اُلُٝخ أُ٘زلثخ َٓئُٞخ ػٖ عؼَ اُجالك ك٢ أؽٞاٍ ٤ٍب٤ٍخ ٝإكاه٣خ 

ؼال  كول ًبٗذ إعواءاد اُؾٌٞٓخ ٝاهزٖبك٣خ رٌلَ إْٗبء اُٖٞٛ اُو٢ٓٞ ٤ُِٜٞك". ٝهل ُٗلن مُي ك

ب ٛٞاٍ ٓلح االٗزلاة إ٠ُ رؾو٤ن ٛنٙ اُـب٣خ ٜٝٓ٘ب ر٤ََٜ اهز٘بء ا٤ُٜٞك  ٔا اُجو٣طب٤ٗخ رزغٚ كائ

ُألها٢ٙ اُز٢ ٣ٌِٜٔب اُؼوة. ٝهل ٍبػل ػ٠ِ مُي إْٗبء ا٤ُٜٞك عٔبػبد اهزٖبك٣خ ٓقزِلخ 

ك٢ كَِط٤ٖ ثمصٔبٕ ألها٢ٙ ااٍزطبػذ إٔ رغٔغ ٖٓ ٛو٣ن اُزجوع ٝؿ٤وٙ أٓٞاالا ٛبئِخ ُْواء 

ال رزلن ٝه٤ٔزٜب  ثَ ؽَٖ إٔ اّزوٝا أها٢ٙ ثضالصخ أٝ أهثؼخ أٓضبٍ صٜٔ٘ب اُؾو٤و٢. ٝك٠ ٛنا 

إؿواء ًج٤و ُٚؼبف اُؼي٣ٔخ ٖٓ اُؼوة أٝ أُل٤٘٣ٖ ْٜٓ٘ أٝ ؿ٤و أَُز٤ٖ٘ٛٞ ْٜٓ٘ كَِط٤ٖ  

أَُزوجَ. ُٔي٣ل ٖٓ كبٗزٜيٝا ٛنٙ اُلوٕخ أُالئٔخ ُج٤غ أها٤ْٜٙ كٕٝ رجٖو ٝٗظو ثؼ٤ل إ٠ُ 

اُزلب٤َٕ  اٗظو: عبٓؼخ اُلٍٝ اُؼوث٤خ: أُؾبٙو اُقزب٤ٓخ ُغَِبد كٝه االعزٔبع اُؼبك١ اُضب٢ٗ 

 .  211  ٓ 1949  اُوبٛوح  1945ك٣َٔجو  14أًزٞثو إ٠ُ  31ُٔغٌِ اُغبٓؼخ  

)13) Hunter, Jane: Israel Foreign policy, South Africa& Central  

      America, Boston, 1987, P. 21. 
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

الييكدية؛ كبالتالي كاف سمتس مؤمف بشكؿ ثابت بالقيمة اإلستراتيجية األساسية 
كعد بمفكر في لفمسطيف الييكدية، كما كاف كاحدنا مف أكلئؾ المدافعيف عف 

. كيرل الباحث أف بريطانيا لـ تكف في حاجة آنذاؾ (14)مجمس الحرب البريطاني
إلى إقناع مف سمتس أك غيره لدعـ ىذه المخططات الصييكنية؛ ألف دعميا 
كانت تخطيطنا بريطانينا طكيؿ األمد سعت إليو بريطانيا، ال سيما حينما 

 .             كجو الخصكص في مناح كثيرةاتضحت أىمية الييكد بالنسبة لبريطانيا عمى 
كعمى الرغـ مف أف سمتس أسيـ في صياغة ىذا التصريح كاالعتراؼ 
بذلؾ مف قبؿ أىـ الساسة كأبرزىـ آنذاؾ، فإف مساىماتو لـ تمؽ حظان مف الركاج 

كبرغـ أف ، بنفس القدر الذل القتيا مساىمات بمفكر كميمنر كلكيد جكرج كغيرىـ
يزماف لـ تظير ىذا الدكر بصكرة كاضحة، فإننا نجد مف خبلؿ أكراؽ سمتس ككا

كبلـ ابنو أنو لعب دكرنا ميمنا في خمفيات أك ككاليس ىذا التصريح 
 .(15)كمقدماتو

                                                           
)14) Shimoni, Gideon: Op. Cit., P. 276. 

أٝٙؾذ األكُخ اُزبه٣ق٤خ إٔ كَِط٤ٖ ػوث٤خ  ٝإٔ رٖو٣ؼ ثِلٞه اُنٟ ىػْ ٍٔزٌ أٗٚ هٓي ( (15

ب ثبٛالا ٤ٌُٝ ُٚ ٍ٘ل هب٢ٗٞٗ أٝ  ُِؼلٍ ٝاُؾو٣خ ٝإػبكح اُؾوٞم إ٠ُ إٔؾبثٜب  ٣ؼزجو رٖو٣ؾا

و٣طب٤ٗب أ٣خ ٕلخ ه٤ٍٔخ اػزجبه٣خ ك٢ كَِط٤ٖ  ُْٝ ٣مفن ك٢ ٍبثوخ ك٤ُٝخ ٕٝله هجَ إٔ ٣ٖجؼ ُج

اػزجبهٙ أ٣اب ٖٓ ٓؼط٤بد اُؾن اُزبه٣ق٢ ُِْؼت اُلَِط٢٘٤ ُْٝ ٣زؾلس ٗز٤غخ ُٚؼلٚ ػٖ ؽوٞم 

( ٖٓ ٤ٓضبم ػـٖجخ األْٓ اُز٢ روو ثؾن 20ربه٣ق٤خ ٤ُِٜٞك ك٢ كَِط٤ٖ  ٣ٝقبُق أؽٌبّ أُبكح) 

رلبه٤خ ٍب٣ٌٌ ث٤ٌٞ مارٜب ثْمٕ كَِط٤ٖ  اُز٢ رؤًل ػلّ روو٣و ا٤ُٖٔو  ٣ٝقبُق ٓب ٖٗذ ػ٤ِٚ ا

عٞاى اُزٖوف أُ٘لوك ثْمٜٗب  ثٔب ٣ٌٖٔ إٔ ٣قِن ٝهبئغ عل٣لح ػ٠ِ األهٗ  ًٔب أٗٚ رغبَٛ 

َ آٗناى أًضو ٖٓ   ٌ % ٖٓ ٓغٔٞع اٌَُبٕ ٣ٝؼزجوٛب أه٤ِخ  92األًضو٣خ اُؼوث٤خ اُز٢ ًبٗذ رْ

% اُْؼت أُزٔزغ ٤8ٜٞك اُن٣ٖ ٣ٌِْٕٞ أهَ ٖٓ ٖٙٔ اُطٞائق األفوٟ. ٝػ٠ِ اُ٘و٤٘ ٣ؼزجو اُ

ثبُٔيا٣ب أُقزِلخ ٛ٘بى. ًٔب أٗٚ ٣ؼزجو ثٔضبثخ ثنهح ع٤٘٤٘خ ُزو٤َْ كَِط٤ٖ ث٤ٖ اُؼوة ٝا٤ُٜٞك  

ٝٓ٘ؼ ثو٣طب٤ٗب ٕل٣وخ اُٖٜب٣٘خ ٝا٤ُٜٞك ٜٓٔخ ر٘ل٤نٙ  ٝاألفطو ٖٓ مُي ٓ٘ؼ ا٤ُٜٞك ُٝٞ ٤٘ٔٙبا 
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

كداخؿ الييئات التي كانت تصيغ السياسات البريطانية، مثؿ مجمس 
 الحرب، كاف سمتس مدافع قكل لتكجيو الحماية البريطانية عمى فمسطيف. حيث

قكة أخرل ستككف خطر جدنا عمى  مأبدل "يجب أف نضمف قيادة فمسطيف". أ
المكاصبلت اإلمبراطكرية. استراتيجيا، كاف سمتس مقتنع بأىمية اليجـك 

القكل في فمسطيف. في رأيو، كانت تمؾ الببلد فرصة عظيمة لمنصر.  العسكرم
منذ حممة  ىجكـ قكل ىناؾ سيككف التيديد األكبر الذل قد تكاجيو تركيا مأ

، كسيعطى جبية فمسطيف أىمية كبيرة بعد Gallipoli Campaignجاليبكلى 
 .(16)الجبية الغربية

في دعـ سمتس لمحركة الصييكنية أف الغالبية  الرئيسيكيكمف الدافع 
العظمى مف أعضاء حزب جنكب أفريقيا )كىك حزب سمتس( مف مبلؾ المناجـ 

ف لمييكد كجكد بارز فييا. فضبٌل كالصٌناع كأصحاب البنكؾ، كىى قطاعات كا
عف ككف جنكب أفريقيا معقبلن ىامنا مف معاقؿ الييكد، كلما ال كقد كاف نفكذىـ 
السياسي كاالقتصادم مف الدعائـ الميمة التي قامت عمييا زعامة سمتس 

 . (17)كحياتو السياسية

                                                                                                                                        
ْبء اُـٖٞٛ اُو٢ٓٞ اُقبُٔ ٣زطِت إهٖبء ػ٘بٕو ؽن إهٖبء أث٘بء اُْؼت اُلَِط٢٘٤ ألٕ إٗ

إثوا٤ْٛ عالٍ: عبٕ ًوٍز٤بٕ ٍٔزٌ ٝاالٍز٤طبٕ ا٢ٗٞ٤ُٜٖ ك٢ اُطٞائق األفوٟ. اٗظو: 

  اُغيء 32(  ٓغِخ ثؾٞس اُْوم األٍٜٝ)ٓغِخ ػ٤ِٔخ ٓؾٌٔخ(  اُؼلك 1950-1917كَِط٤ٖ )

 .98ٓ   2013األٍٝ  ٓبهً 

 )16) Shimoni, Gideon: Op. Cit., P. 276. 

(  هٍبُخ 1989-1973( ٍؼل هى٣ظ ا٣لاّ: اُؼالهبد ث٤ٖ إٍوائ٤َ ٝعٜٔٞه٣خ ع٘ٞة أكو٣و٤ب )(17

 . 5  ٓ 1991ٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح  ٤ًِخ اُؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ  عبٓؼخ ثـلاك  
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

كقد تزامنت األعكاـ األكلى لتعزيز القكة الصييكنية في فمسطيف بمساعدة 
نشطة لنظاـ انتدابي بريطاني مفركض، مع الكزارة األكلى لمجنراؿ سمتس في 

(؛ حيث انتيج سياسات معادية لؤلفريقييف 1924-1919اتحاد جنكب أفريقيا)
(، كقانكف شئكف 1921بمغت أكجيا في مذبحتى بكرت اليزابيث كبكليكؾ )

كعزليـ عف  السكاف الكطنييف الذل استثنى األفريقييف مف الحياة البرلمانية
الحياة السياسية في االتحاد، كبالتالي ربما كاف سمتس في حاجة لدعـ األقمية 

 . (18)الييكدية في جنكب أفريقيا
كفى الكقت ذاتو جٌد في طمب مساعدة الجالية الييكدية الجنكب أفريقية، 
فيما قدـ دعمنا كبيرنا لممنظمة الصييكنية العالمية. كتكمـ سمتس في جكىانسبرج 

، فأكضح رأيو في الرابطة المشتركة بيف ثقافة البكير في 1919نكفمبر عاـ في 
جنكب أفريقيا كالتقميد الييكدم حسب تفسيره. فقاؿ في خطاب مكجو إلى مجمس 
النكاب الييكدم كاالتحاد الصييكني لجنكب أفريقيا: "ال حاجة إلى تذكيركـ بأف 

لندييف األكبر سننا، الشعب األبيض لجنكب أفريقيا، كبخاصة السكاف اليك 
ترعرعكا بصكرة تامة تقريبنا عمى التقاليد الييكدية"، كأضاؼ "إننا نقؼ معنا عمى 
منصة مشتركة، أعظـ منصة ركحية عرفيا العالـ. عمى تمؾ المنصة أريد أف 

 . (19)نبنى مستقبؿ جنكب أفريقيا"

                                                           
( ٓوٝإ ثؾ٤وٟ: اُؼالهخ ث٤ٖ ع٘ٞة أكو٣و٤ب ٝا٤ٗٞ٤ُٜٖخ ٝإٍوائ٤َ  ٓغِخ هٚب٣ب ػوث٤خ  اُؼلك (18

 .5  ٍؼل هى٣ظ ا٣لاّ: أُوعغ اَُبثن  ٓ 47ٓ   1981  ث٤وٝد  3

 .170  ٓ ه٣غ٤٘ب اُْو٣ق: ٓوعغ ٍبثن( (19
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

تس كىكذا ألكثر مف ثبلثة عقكد أيدت جنكب أفريقيا ممثمة في الجنراؿ سم
ا النفكذ الكبير  القضية الصييكنية، سكاء كاف في الحكـ أك خارجو، مستخدمن
الذل مارسو في أركقة السمطة البريطانية ليعزز ىدفيا. ككاف بكسع كايزماف أف 
يعتمد دكمنا عمى استجابة سريعة كفعالة لنداءات المساعدة الممحة، كاشتممت 

 1920إذ قاـ في عاـ ا تبعو؛ ىذه أكالن كقبؿ أم شيء آخر عمى كعد بمفكر كم
بمحاكلة مشتركة بالتعاكف مع كيزاماف لمد الحدكد الشمالية كالشرقية النتداب 
فمسطيف، بيدؼ تكسيع إمكانات االستيطاف الييكدم إلي نير الميطاني في 

. كدافع سمتس بحماس عف السياسة الصييكنية (20)لبناف ككراء نير األردف
جرم تنفيذىا في فمسطيف مع تجاىؿ كامؿ لسكاف لميجرة كاسعة النطاؽ، كالتي 

الببلد األصمييف، كلطاقة الببلد عمي االستيعاب، فضبل عف دعكتو المستمرة 
 . (21)لجمع األمكاؿ لتنفيذ المشركع الصييكني

كىكذا لعب اتحاد جنكب أفريقيا مف خبلؿ الجنراؿ سمتس دكرنا كبيرنا في 
ف الييكدم القكمي في فمسطيف. كقد إصدار كعد بمفكر، الذل أسس إلنشاء الكط

بعد ذلؾ بأىمية التأييد الصادر عف اتحاد جنكب أفريقيا إسرائيؿ اعترؼ قادة 
 . 1917في عاـ 

ا أثناء انتفاضات الفبلحيف الفمسطينييف  كقد قدـ سمتس دعمنا سياسينا ميمن
، كاليجكـ المنسؽ عمي 1921ضد التيديد الصييكني، مثؿ ثكرة يافا عاـ 

                                                           
(20) Stevens, Richard P.: Op. Cit., P. 34. 

 .233( ٓوٝإ ثؾ٤وٟ: ٓؼب٠ٗ اُزؾبُق ث٤ٖ إٍوائ٤َ ٝع٘ٞة أكو٣و٤خ  ٓوعغ ٍبثن  ٓ (21
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، كالثكرة الكطنية 1929طنات الصييكنية في القدس كالخميؿ كصفد عاـ المستك 
، ككاف تدخمو في أعمى المستكيات، مف خبلؿ كجكده في الحككمة 1936عاـ 

لتقكيض القضية العربية الفمسطينية كمحاكالتو الناجحة إلحباط بدء البريطانية، 
البريطانية إلي الحيمكلة دكف اتجاه السياسة كتنفيذ سياسة انتداب منصفة ك 

كانت حاسمة في المحافظة عمى المكاسب إحداث تكازف بيف العرب كالييكد، 
كخاصة في مجاؿ اليجرة كالحصكؿ عمي األراضي. كما حاكؿ  الصييكنية،

 .(22)كيزاماف كسمتس إبراز القكمية العربية كخطر ييدد المصالح اإلمبريالية
  (:9191-9191جهودًالتحادًفيًالفترةً)ً-ثانًيا

لـ تترؾ حككمة اتحاد جنكب أفريقيا فرصة مكاتية إال كاستغمتيا في دعـ 
كتأييد قضية االستيطاف الصييكني في فمسطيف؛ إذ لـ تتأثر ىذه المسألة 

صدر عف  1926أيمكؿ )سبتمبر( عاـ  4بخركج سمتس مف الكزارة. ففي 
تتابع  حككمة جنكب أفريقيا التصريح التالي "إف حككمة جنكب أفريقيا، التي

باىتماـ كتعاطؼ جيكد المنظمة الصييكنية في سبيؿ تأسيس كطف قكمي 
لمشعب الييكدم في فمسطيف، تتمني ليا النجاح التاـ في مشركعيا كتؤكد أنيا 

 . (23)ستساندىا بكؿ قكة بكاسطة مندكبيتيا في عصبة األمـ أك بأية كسيمة أخرل"

                                                           
 .6( ٍؼل هى٣ظ ا٣لاّ: ٓوعغ ٍبثن  ٓ (22

ػجل اُٞٛبة ا٤َُٔوٟ: إٍوائ٤َ ٝع٘ٞة أكو٣و٤ب  ٝىاهح اإلػالّ  ا٤ُٜئخ  ٝ ( ه٣زْبهك ة. ٍز٤ل٘ي(23

 .124(  اُوبٛوح  )ك.د(  ٓ 724اُؼبٓخ ُالٍزؼالٓبد  ًزت ٓزوعٔخ )ههْ 
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 (1948-1917فً فلسطٌن )

في أكتكبر/تشريف  كعندما أصدرت الحككمة البريطانية الكتاب األبيض
، كالذل أعمنت فيو ضركرة كقؼ اليجرة الييكدية كشراء 1930األكؿ عاـ 

نشبت في فمسطيف، تدخؿ  يالييكد لؤلراضي الزراعية، نظرنا لبلضطرابات الت
سمتس لدم الحككمة البريطانية بكصفو أحد المسئكليف عف كعد بمفكر لمعدكؿ 

يؽ بسبب الكضع في فمسطيف، عف مكقفيا، حيث عبر عف شعكره بالقمؽ العم
كالذم اعتبره تراجع عف اإلعبلف الذم يمثؿ كعد قاطع كنيائي لمعالـ الييكدم 

 .(24)بػ"كطف قكمي ليـ"
كٌكف ييكد اتحاد جنكب أفريقيا ىيئة أك شركة استثمارات  1934كفى سنة 

في فمسطيف. كقد األرض  لشراء Africa-Israel Investmentsإسرائيؿ -أفريقيا
إسرائيؿ( المممككة لبنؾ لكمى -ت تمؾ الشركة أك الييئة )استثمارات أفريقياامتمك

عقارات سكنية كصناعية ممتازة. كقد ظؿ  Israel's Bank Leumi اإلسرائيمي
الجنكب أفريقيكف كأقمية حممة أسيـ أك مساىمكف كبيعت سندات الشركة في 

مستفيد  1000ى جنكب أفريقيا. كاف لدل بنؾ لكمى "اإلسرائيمي" نفسو حكال
 .(25)مف جنكب أفريقيا stockholders)حممة أسيـ( 

، اعتراضا عمى التحكؿ المؤيد لمعرب في السياسة 1939كفى أكاخر عاـ 
البريطانية، شدد سمتس عمى تكجيو السيطرة البريطانية عمى فمسطيف لضماف 

                                                           
(24) Stevens, Richard P.: Smuts and Weizmann, Journal of Palestine Studies, 

Vol. 3, No. 1, 1973, P. 41. 

(25) Hunter, Jane: Op., Cit., P. 22. 



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   
 

 

 13                          

اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 
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ا في الكاليات المتحدة. فقد أبرؽ إلى كزير  كسب ييكد العالـ، خصكصن
 ، قائبلن:Malcolm MacDonaldتعمرات البريطاني مالككلـ ماكدكنالد المس

تـ إصدار كعد بمفكر لضماف دعـ ييكد  1917"فى حالة الحرب في سنة 
العالـ لقضية الحمفاء. ىؿ مثؿ ىذا الدعـ سيككف أقؿ أىمية في األزمة القادمة؟ 

.. متى ... ىؿ ىذا كقت إظيار الحككمة البريطانية العبث بكعد بمفكر؟ .
 جذبت مشكمة البلجئيف عطفنا عالمينا كاسعنا؟"

طيمب إلى الكاليات  1917استمر سمتس في تذكير ماكدكنالد أنو في عاـ 
منت بنفس الطريقة  المتحدة المكافقة عمى كعد بمفكر. كتساءؿ، ىؿ مكافقتيا ضي

انية لمسياسة الحالية؟ مشددنا عمى أف "دعـ ييكد الكاليات المتحدة لمقضية البريط
 .(26)كاف اعتبارا ميما جدا"
الداعـ لمييكد منذ تصريح بمفكر، فمع نياية عاـ  البريطانيكبرغـ المكقؼ 

، كنتيجة لمكضع المتخاذؿ مف جانب بريطانيا فيما يتعمؽ بدعميا 1939
مطالب الييكد مف كجية نظر سمتس، نجده قد اتجو نحك الكاليات المتحدة 

 . (27)قكؼ بجانب الييكد كمطالبيـ في فمسطيفة، كطالبيا بضركرة الك األمريكي
مما سبؽ يتضح أف سمتس كاف انتيازينا كمدركنا لتطكر السياسة الدكلية 
كاختبلؼ مكازيف القكل الدكلية، فعندما أدرؾ أف مركز القكة كراء المشركع 
الصييكني سينتقؿ مف لندف إلى نيكيكرؾ، آثر أف ينضـ إلى األقكل الذل سيجد 

                                                           
(26) Shimoni, Gideon: Op. Cit., P. 277. 

(27) Ibid. 
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كيستطيع مف خبللو الكصكؿ إلى مآربو كتحقيؽ مطالبو المتعمقة  لديو مبتغاه
بالييكد في فمسطيف. كما أف الحركة الصييكنية نفسيا كلت كجييا شطر 

ة تنشد العكف كالدعـ باعتبارىا القكة البازغة كالعالمية األمريكيالكاليات المتحدة 
 .(28)الجديدة
ًطين:تدفقًرؤوسًأموالًيهودًالتحادًإلىًفمسً-ثالثًا

عمى الصعيد االقتصادم كالمالي، كاف لمعبلقة المالية الكثيقة بيف ييكد 
جنكب أفريقيا كالمشركع الصييكني في فمسطيف عمى مر السنيف، فائدتيا في 
إبراز الدكر الخاص الذل لعبتو رؤكس األمكاؿ المتدفقة مف جنكب أفريقيا في 

س عف طريؽ االعتراؼ مشركع إنشاء المستعمرات الييكدية. كقد استطاع سمت
بيذه العبلقة كتشجيع استمرارىا أف يربط مصيره السياسي بالطائفة الييكدية 

 ألقكل المصالح الرأسمالية في الببلد.م بطريقة تتفؽ تماما مع تأييده التقميد
 ملقد قدـ ييكد جنكب أفريقيا مساىمة ميمة لصندكؽ االستيطاف الييكد

السنة، أك بمعدؿ دكالر لمرأس مف  ألؼ دكالر في 100في فمسطيف بمغت 
السكاف سنكينا. كيعتبر ىذا اكبر مبمغ بشكؿ متناسب عف أل مبمغ يأتي مف 
الييكد اآلخريف. باإلضافة إلى ذلؾ، تستقبؿ الجماعة الييكدية نداءات ثابتة 

 .(29)كتقدـ استجابات ثابتة ألغراض معينة في فمسطيف

                                                           
 .106( إثوا٤ْٛ عالٍ: ٓوعغ ٍبثن  ٓ (28

(29) Bentwich, Norman: Jewish Life in British South Africa, Jewish Social 

Studies, Vol. 4, No. 1, Jan., 1942, P. 73, P. 77. 
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ريقيا لممشركعات الفمسطينية لقد مكلت األمكاؿ الييكدية شركة جنكب أف
لـ تكف مجرد  يالت  South African Palestine Enterprise (Binyan) )بينياف(

نما كانت عمبلن تجارينا  كسيمة لتأييد جنكب أفريقيا لمجيكد الصييكنية فحسب، كا 
، أحد Bernard Alexanderمضمكننا أيضا. كعمى حد قكؿ برنارد الكسندر 

جنكب أفريقيا، كانت الصييكنية في نشاطيا المعبر عنو زعماء الصييكنييف في 
بمغة المساعدة العممية ىي أبرز خصائص الطائفة الييكدية في جنكب أفريقيا، 

المزدىر ليا كاف ييسر ليـ إطبلؽ العناف ليذه  مرغـ أف الكضع الماد
 .(30)النزعة

قد كقد أشار الكسندر إلى أف "النشاط العممي" الصييكني جنكب أفريقيا 
عامنا السابقة لقياـ  20-15دخؿ مجاالن جديدنا ذا أىمية حيكية. ففي خبلؿ 

الدكلة، بدأت شبو ىجرة صييكنية مف جنكب أفريقيا. كعمى الرغـ مف أف عدد 
، إال 1947مكاطني جنكب أفريقيا السابقيف في فمسطيف كاف ضئيبلن في سنة 

طردة رغـ كؿ العقبات التي أنو كاف مممكسنا كما كاف آخذنا في االزدياد بصكرة م
كانكا يبلقكنيا في دخكؿ فمسطيف. ككانت المستعمرات في كافة أنحاء فمسطيف 
تضـ ركادنا مف جنكب أفريقيا، فكاف يكجد جنكد سابقكف في أقصى الشماؿ، 

، كقادة شباب سابقكف في Negevكشباف في منظمة الحارس الفتى في النقب 
أفريقيا منتشريف ىنا كىناؾ يديركف مزارع . ككاف مياجرك جنكب Hulehالحكلة 

                                                           
(30) )Stevens, Richard P.: Op. Cit., P. 50. 
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 (1948-1917فً فلسطٌن )

خاصة، كفى المدف كاف ىناؾ عدد كبير مف رجاؿ األعماؿ كمف المينييف، كما 
كانت ىناؾ نساء يزاكلف األعماؿ التجارية كالمينية أيضا، ككاف الجميع يقكمكف 
بعمؿ رائد كيدعمكف في الكقت نفسو الرابطة بيف جنكب أفريقيا ك"أرض إسرائيؿ" 

Eretz Israel كفى نفس الكقت كانت شركات جنكب أفريقيا العديدة كالنشيطة .
تمارس "صييكنية عممية"، كذلؾ بإقامة كصيانة مشركعات إنتاجية أعدت لدعـ 

 .    (31)التنمية االقتصادية في فمسطيف كلتكسيع مجاؿ االستيطاف كاالستيعاب
كف أمكاليـ في أما بالنسبة لؤلفراد في جنكب أفريقيا ممف كانكا يستثمر 

فمسطيف، فقد كاف عددىـ كبيرنا عمى حد قكؿ الكسندر. كقد تجمى الدكر الياـ 
الذل لعبو الصياينة مف أبناء جنكب أفريقيا، بصكرة فردية أك جماعية، في بناء 
فمسطيف في العدد الكبير مف "المؤسسات" التي خمدت أسماء شخصيات مف 

بكجكدىا، كمينا أك جزئينا، ألعماؿ خيرية جنكب أفريقيا أك التي عيرؼ أنيا تديف 
مصدرىا جنكب أفريقيا. كقد كانت القائمة طكيمة كمؤثرة. كمع ذلؾ، فقد بقيت 
حقيقة تتمثؿ في أف العمؿ األساسي مف أجؿ فمسطيف بيف طائفة تضـ نيفنا 
كمائة ألؼ نسمة يعيشكف عمى بعد آالؼ األمياؿ مف "أرض إسرائيؿ" سيستمر 

دات مالية ألعماؿ بناء الكطف القكمي. كالكاقع أف نمك مزيد ليأخذ شكؿ مساع

                                                           
)31) Stevens, Richard P.: P. 51. 
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مف الصبلت الشخصية كالمباشرة مع فمسطيف قد صاحبو دعـ متزايد عمى 
 . (32)الدكاـ لمثؿ ىذه المشركعات

كقد أكد الكسندر أف النتائج كانت مؤثرة لمغاية خبلؿ سنكات الحرب كما 
السكاء، كأنيا لـ تشمؿ  بعدىا، بصفة خاصة، مف حيث حجميا كمداىا عمى

نما شممت مكضكعات ثقافية  مجاالت اإلنشاءات الييكدية األساسية فحسب، كا 
كأعماؿ إنقاذ كمكضكعات خيرية ذات طبيعة متباينة. إال أف صييكنٌي جنكب 
أفريقيا قد كانكا قد تكصمكا فيما مضى إلى نتيجة مؤداىا أف األساليب "العادية" 

ييا كأنو لكى ينجح الشعب الييكدم في الفكز غير كافية بصكرة ال أمؿ ف
باألرض، كفى الكقت المناسب، ينبغي أف تتكافر لو مكارد سائمة أضخـ حجمنا. 
كمعنى ىذا فيما يتعمؽ بييكد جنكب أفريقيا القياـ بحمبلت خاصة، عبلكة عمى 
الكسائؿ العادية لجمع األمكاؿ. كالكاقع أف إخبلص ييكد جنكب أفريقيا 

الذل ظير مف خبلؿ االرتباطات المالية المتزايدة، ىك الذل أكد  لمصييكنية،
بصكرة ال ريب فييا استمرار الصداقة بيف سمتس ككايزماف، كما أنو خدـ 

 .(33)االثنيف بصكرة مبلئمة تماما
  :9111مساندةًفكرةًالتقسيمًفيًاألممًالمتحدةًعامًً-رابًعا

رة، كىى فترة ذات عكاقب إباف الحرب العالمية الثانية كفى أعقابيا مباش
قدـ اتحاد جنكب أفريقيا، جيكدنا كبيرة لتأييد الدبمكماسية مشؤمة لفمسطيف، 

                                                           
 .50( ػجل اُٞٛبة ا٤َُٔوٟ  ه٣زْبهك ٍز٤ل٘ي: ٓوعغ ٍبثن  ٓ (32

 )33) Stevens, Richard P.: Op. Cit., P. 51. 



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   
 

 

 18                          

اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

ة، خاصة في األمريكيالصييكنية في مقاكمة التأثير العربي في الكاليات المتحدة 
مؤتمر ساف فرانسيسكك، كفي معارضة بعض التكصيات التي تقدمت بيا لجنة 

كما أنو كضع مكارد الكفد الجنكب  حكؿ فمسطيف. أمريكية-التحقيؽ األنجمك
 .(34)أفريقي إلى األمـ المتحدة تحت تصرؼ الدبمكماسية الصييكنية

، أكصت لجنة مشٌكمة مف قبؿ الحككمتيف 1946في أبريؿ سنة     
لغاء األمريكيالبريطانية ك  ة بالسماح لممياجريف الييكد بالدخكؿ إلى فمسطيف، كا 

، عمى شراء الييكد 1939كمة فمسطيف منذ عاـ القيكد التي فرضتيا حك
لؤلراضي. لكف تكصيات المجنة لـ تمؽ قبكؿ الحككمة البريطانية، فتصاعد 
الصراع في فمسطيف. كمع تصاعد المقاكمة الييكدية، كاف عمى بريطانيا أف 
تزيد مف تكاجدىا العسكرم في فمسطيف. ككجدت الحككمة البريطانية، التي 

عالمية الثانية منيكة مادينا كاقتصادينا في انتظارىا ميمة خرجت مف الحرب ال
مبراطكرية إلى زكاؿ،  إعادة البناء بعد قتاؿ عنيؼ في ظؿ مكارد متناقصة كا 
كجدت نفسيا متكرطة في صراع عسكرم كبير عمى أرض فمسطيف، صراع 

ألؼ مف قكاتيا ىناؾ، فقررت أف تعيد  100يفرض عمييا االحتفاظ بحكالي 
، أعمف كزير الخارجية 1947فبراير  18إلى المجتمع الدكلي. كفى  االنتداب

                                                           
 .233( ٓوٝإ ثؾ٤وٟ: ٓؼب٠ٗ اُزؾبُق ث٤ٖ إٍوائ٤َ ٝع٘ٞة أكو٣و٤خ  ٓوعغ ٍبثن  ٓ (34
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

البريطاني أماـ مجمس العمكـ قرار بريطانيا بإحالة المسألة برمتيا إلى األمـ 
 .  (35)المتحدة
بعد قرار بريطانيا بعرض مكضكع فمسطيف في األمـ المتحدة، لـ تكف ك 

مؤلفة مف إحدل عشرة دكلة المجنة الخاصة بفمسطيف التابعة لؤلمـ المتحدة كال
بالنسبة لمكضكع فمسطيف، لـ تكف إال عامؿ تشجيع لمصييكنييف.  (36)"محايدة"

إلى شيادة "كايزماف"، الذم استشيد بما  1947كقد استمعت المجنة في يكليك 
قرره "سمتس" عف معاناة الييكد باعتباره "أحد الباقيف عمى قيد الحياة مف 

نشاء كطف  الساسة الذيف قامكا بصياغة كعد بمفكر"، كضركرة إقرار التقسيـ كا 
 .(37)ييكدم

كبعد أف أصبحت األمـ المتحدة بؤرة النشاط استطاع رئيس كزراء االتحاد، 
الجنراؿ سمتس، أف يقدـ يد المساعدة لمساندة قرار التقسيـ عف طريؽ كفد 
 االتحاد في األمـ المتحدة. كفى خطاب لسمتس ألقاه أماـ برلماف االتحاد،

مف خطر الفمسطينييف،  الييكدمكضح أىمية تقسيـ فمسطيف كحماية الشعب 
، 1939كأشار إلى أنو كاف ينظر بارتياب إلى الكتاب األبيض الصادر عاـ 

                                                           
  روعٔخ ثله اُوكبػ٢  اُطجؼخ 1982-1948ئ٤ِ٤خ ؽب٤٣ْ ٛوىٝط: اُؾوٝة اُؼوث٤خ اإلٍوا ((35

 .9  ٓ 1993األ٠ُٝ  ٤ٍ٘ب ُِْ٘و  اُوبٛوح  

( اُلٍٝ األؽل ػْو أُلزوٗ أٜٗب "ٓؾب٣لح" ٢ٛ اٍزوا٤ُب ًٝ٘لا ٝر٤ٌٍِْٞٞكب٤ًب ٝعٞار٤ٔبال (36

ٝاُٜ٘ل ٝإ٣وإ ُٝٛٞ٘لا ٝث٤وٝ ٝا٣َُٞل ٝأٝهعٞا١ ٣ٝٞعٍٞالك٤ب. كول ًبٕ ٖٙٔ ٛؤالء أُؾب٣ل٣ٖ 

 ٖٗبه أٝك٤بء ٤ٗٞ٤ُِٜٖخ ٓضَ ٓٔضَ عٞار٤ٔبال  ٝٓٔضَ أٝهعٞاٟ. أ

ؽز٠  1948ٓؾٔل ػجل اُؾ٤ِْ اُيههب: اُزبه٣ـ ا٤َُب٢ٍ ٝاُؼٖ٘و١ ُغ٘ٞة أكو٣و٤ب ٓ٘ن ػبّ  ((37

  هٍبُخ كًزٞهاٙ ؿ٤و ْٓ٘ٞهح  ٓؼٜل اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد األكو٣و٤خ  1961إػالٕ اُغٜٔٞه٣خ 

 .141  ٓ 2012عبٓؼخ اُوبٛوح  
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

كأف الحككمة البريطانية كانت مرتابة أيضا. كأنو كاف يعتقد أف الحككمة قد 
عكا إلى اليأس، سحبتو بشكؿ عممي، كأنو معمؽ بشكؿ مؤقت. كأف الييكد قد ديف

كىك ينظر إلى المجرميف منيـ في فمسطيف نظرتو إلى مف استبد بيـ اليأس 
ني أرجك أف يتحقؽ لمشعب الييكدم ذلؾ الحؿ  كالتيكر فعبل. كاستطرد قائبلن كا 

 .(38)بكاسطة األمـ المتحدة
كلعؿ ما يدؿ عمى ما كاف يعتمؿ في نفس سمتس تجاه الييكد كالصييكنية 

كمي في فمسطيف، التقرير السرل السابع عشر لمقنصمية الممكية كفكرة الكطف الق
المصرية العامة في الكيب عف تصريحو بشأف القضية الفمسطينية. فقد تقدـ 
أحد النكاب الييكد في البرلماف طالبنا أف تيمثؿ جنكب أفريقيا في جمسة ىيئة 

ذل يحدد األمـ المتحدة الخاصة بفمسطيف، كأف تقترح سحب الكتاب األبيض ال
اليجرة لفمسطيف لممعاكنة عمى انتياء "الحركات اإلرىابية" كلمكصكؿ إلى حؿ 
مكفؽ لممشكؿ. كقد أجاب المارشاؿ سمتس أف تمؾ الجمسة ليس المقصكد منيا 
اتخاذ خطكات لحؿ المشكمة الفمسطينية، كلكف لكى تعيف لجنة تككف ميمتيا 

( عف الحالة 1947ـ )تقديـ تقرير إلى الييئة في سبتمبر مف ذلؾ العا
 . (39)ىناؾ

                                                           
(38) )The speech of Smuts before the South Africans for the Partition of 

Palestine, Pretoria, December 5, 1947.   

 .316ٝص٤وخ ْٓ٘ٞهح ك٢: ٗغالء ػجل اُغٞاك: ا٤ُٜٞك ك٢ ع٘ٞة أكو٣و٤ب  ٓوعغ ٍبثن  ٓ 

غل٣ل  أه٤ّق ( كاه اُٞصبئن اُو٤ٓٞخ  ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  األه٤ّق اَُوٟ اُ(39

(  ٍوٟ  ثْمٕ: 4(  ِٓق ههْ )84(  ٓؾبكع ثو٣زٞه٣ب  ٓؾلظخ ههْ )54اُجِلإ  ك٤ِْ ههْ )



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   
 

 

 21                          

اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

كيشير تقرير القنصمية إلى أنو ليس ىك فقط بؿ معظـ سكاف اتحاد جنكب 
أفريقيا يحممكف لمييكد كؿ عطؼ، كأف ما حدث ليـ ىك أكبر مأساة عرفيا 

كقد عاش الييكد في فمسطيف  –التاريخ، كيجب إيجاد حؿ لممشكمة الييكدية 
كىك ال يفيـ  –قسط كافر في سعادة البشر ألفى عاـ عمى حد زعمو، كساىمكا ب

كأنو  –لماذا أف ال يمكف لمعربي كالييكدم التفاىـ لمحياة سكينا في سمـ مف جديد 
 .(40)مكقف بأف ىيئة األمـ المتحدة ستجد الحؿ

كلما سألو أحد النكاب عما إذا كانت الحككمة تعمـ عف كجكد حؿ مرض 
كعميؾ بالصبر".  –ال تقنط  –و مف ىيئة األمـ المتحدة، أجاب "سنحصؿ عمي

كلما سألو النائب األكؿ بأنو يجب أف يسمح لممياجريف الييكد بدخكؿ االتحاد، 
قاؿ إف ىذا لف يككف حبلن لممشكمة الييكدية. ألف تدفؽ الييكد بصكرة ال تحتمميا 
الببلد لف يؤدل إال إلى خمؽ نزعة عداء لمسامية، كأنو دائـ االعتقاد في ىذا 

لكف جنكب أفريقيا ستعمؿ جيدىا لممساعدة في التكصؿ إلى حؿ، الرأم، ك 
 .(41)يتمثؿ في رأيو في إنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف

كفى الكقت الذل يطالب فيو المارشاؿ سمتس بإنشاء كطف قكمي لمييكد 
في ببلد ال تمت لو بصمة، كليس لو أف يقرر مصيرىا، نجده يرفض قبكؿ 

باعتبار أف ذلؾ ال يحؿ المشكمة الييكدية، كما أنو الجئيف ييكد إلى ببلده 
                                                                                                                                        
اُزوو٣و اَُوٟ اَُبثغ ػْو ػٖ رٖو٣ؼ أُبهّبٍ ٍٔطٌ ثْمٕ أَُمُخ اُلَِط٤٘٤خ  اُو٤ِٖ٘خ 

ا ك٢   .1  ٓ 1947أثو٣َ  23ا٤ٌُِٔخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ثٔل٣٘خ اٌُبة  رؾو٣وا

 ٝاُٖلؾخ. ( ٗلٌ أُٖله(40

)41) Stevens, Richard P.: Op. Cit., P. 50. 
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

يسبب نشكء ركح عدائية لمييكد. كما أنو يؤكد أف ىيئة األمـ ستجد حبلن 
لممشكمة كأف ىذا عمى حد رأيو بإنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف، كبإيجاد 
طريقة إلقناع العرب بالحياة في سمـ مجاكريف لمييكد؛ أم أف فكرة إنشاء دكلة 
. فيؿ يعبر المارشاؿ سمتس عما  ييكدية مختمرة في أذىاف كعقكؿ ىؤالء القـك
يعرفو قطعنا مف الدكائر البريطانية كلو فييا مركز ممتاز؟ أـ أنو يقكـ بدعاية 
انتخابية كىك قادـ عمى معركة حامية الكطيس بدأ أممو في كسبيا يتضعضع، 

قكتيـ المادية، كأف  كىك يكد أف يكسب الييكد إلى جانبو كاالعتماد عمى
االنتخابات الفرعية األخيرة كانت كسبنا لمحزب المعارض، كسيطرة الييكد عمى 
اقتصاديات الببلد تجعؿ الشعب يميؿ إلى التخمص مف حكـ سمتس كتجربة 

 ؟. (42)حكـ ماالف
كقد لخصت تمؾ المناقشة القصيرة في البرلماف حقيقة مفادىا أف 

جنكب أفريقيا، كما في بقية دكؿ الغرب  الصييكنية كمعاداة السامية في
الميبرالية، تعتمد كؿ منيما عمى األخرل بصكرة متبادلة، كأف جنكب أفريقيا التي 
ال تفكقيا أية دكلة أخرل في تأييدىا لمصييكنية مف الناحية الفردية، يمكنيا مع 
ا. كىكذا،  ذلؾ أف تستكعب سياسات العداء لمسامية فتصبح بذلؾ أكثر كضكحن

ى حيف كاف سمتس يعترض عمى انتياج أية سياسة عامة لميجرة الييكدية، عم

                                                           
( كاه اُٞصبئن اُو٤ٓٞخ  ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  رٖو٣ؼ أُبهّبٍ ٍٔطٌ ثْمٕ (42

 .1أَُمُخ اُلَِط٤٘٤خ  ٖٓله ٍبثن  ٓ 
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

أف يينئ الييكد في االتحاد لقياميـ "بدكر رئيسي في إقامة أيضا  كاف يستطيع
 .  (43)أعظـ مركز لمسكاف األكركبييف في االتحاد"

كقد سدد اتحاد جنكب أفريقيا مساىمة ىامة لقضية االستيطاف الييكدم في 
ي كقت لـ يستطع رئيس كزرائو التأثير عمى الحككمة البريطانية، فمسطيف، ف

في األمـ المتحدة، كسيؿ تحكيؿ  يكذلؾ عندما أكد سمتس الدعـ الدبمكماس
)سكاف  Yishuvاألمكاؿ كالتجييزات كاإلمدادات مف ييكد جنكب أفريقيا لميكشؼ 

ى دليؿ فمسطيف مف الييكد( المحاصريف. كآية ذلؾ أف أكراؽ سمتس احتكت عم
القكل لممثمي جنكب أفريقيا لدل األمـ المتحدة كفى  يتكجيو سمتس الشخص

، "مكقفنا يجب أف يككف 1947مناقشات الككمنكلث. فقد أبرؽ في أبريؿ سنة 
متعاطؼ مع القضية الييكدية في الصراع المحتمؿ مع االدعاءات العربية". 

قكمي الييكدم، كتقدير كبالتالي كانت تعميماتو المحافظة عمى مبدأ الكطف ال
المكقؼ الييكدم المحزف في أكركبا، كمساندة اليجرة الييكدية المتزايدة إلى 
فمسطيف. كعندما قررت الحككمة البريطانية تقديـ القضية الفمسطينية إلى األمـ 
المتحدة، كطيرح طمب الككالة الييكدية لمتمثيؿ الرسمي لمتصكيت، كاف كفد 

انية كفكد صكتت لصالحيا. كبنفس الطريقة أيضا، جنكب أفريقيا كاحد مف ثم

                                                           
)43) Stevens, Richard P.: Op. Cit., P. 50. 
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

كاف اتحاد جنكب أفريقيا كاحد مف أغمبية ثبلثة كثبلثيف بمدنا في الجمعية العامة 
 .(44)1947لؤلمـ المتحدة صكتت لصالح خطة التقسيـ في نكفمبر سنة 

، أصبح تقسيـ فمسطيف إلى دكلة ييكدية كدكلة 1947نكفمبر  29كفى 
رىاب سياسي صريح، كاف لكفد عربية سياسة معمن ة بعد مفاكضات سرية كا 

االتحاد حظ كافر فييما. كقد أكد رئيس كزراء االتحاد الجنراؿ سمتس ألحد 
كفد  –المسئكليف بالككالة الييكدية في لندف: "لقدر أصدرت تعميمات إلى كفدنا 

بؾ باألمـ المتحدة أف يعمؿ عمى تأييدكـ كأف يظؿ عمى اتصاؿ كثيؽ  –االتحاد 
شخصينا، كلتعمـ أف كفدنا لديو تعميمات بمكاصمة تأييد التقسيـ كاإللحاح عمى 

 . (45)عقد ىدنة خاصة في القدس إذا لـ يكف عقد ىدنة عامة"
، يطمئنو فيو 1947ديسمبر  5كذلؾ أرسؿ سمتس خطابنا إلى كايزماف في 

النظر عمى مكقؼ االتحاد مف فكرة تقسيـ فمسطيف، كىك المكقؼ المكالي لكجية 
الييكدية، ردنا عمى رسالة مف األخير إليو. فقد أشار سمتس في رسالتو إلى 
انفعالو برسالة كايزماف، كعف تقديره العميؽ ليا، مذكرنا إياه في تكاضع بالغ 
بخدمتو الصغيرة لمقضية الصييكنية كلكنيا كانت بحماس كفى كؿ األحكاؿ. 

                                                           
(44) Shimoni, Gideon: Op. Cit., P. 291. 

إلّبهح إ٠ُ إٔ األْٓ أُزؾلح  اُز٢ ًبٗذ ٝال ىاُذ فبٙؼخ ٤َُطوح اُـوة  هل ٝكود األٍبً ٣٘جـ٢ ا

اُو٢ٍٔ ُو٤بّ اُلُٝخ ا٤ٗٞ٤ُٜٖخ االٍز٤طب٤ٗخ كٕٝ اُوعٞع إ٠ُ هؿجبد ا٤٤ُٖ٘ٛٞ أث٘بء اُجالك  

 ثزو٤َْ كَِط٤ٖ. ٝك٤ٔب ػلا ارؾبك ع٘ٞة أكو٣و٤ب  1947ٗٞكٔجو  29ٝمُي ثبُوواه اُنٟ ارقنرٚ ك٢ 

ا ػ٠ِ  أ٣ل ْٓوٝع اُزو٤َْ كُٝخ اكو٣و٤خ ٝاؽلح ٝكُٝخ آ٣ٞ٤ٍخ ٝاؽلح  ٕٝله اُوواه اػزٔبكا

إٔٞاد اُلٍٝ األٝهٝث٤خ ٝكٍٝ ٖٗق اٌُوح اُـوث٢. اٗظو: ه٣زْبهك ة. ٍز٤ل٘ي& ػجل اُٞٛبة 

 .22ا٤َُٔو١: ٓوعغ ٍبثن  ٓ 

(45) Stevens, Richard P.: Op. Cit., P. 52. .241بثن  ٓ ٗغالء ػجل اُغٞاك  ٓوعغ ٍ   
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

كمة البريطانية الحاجة إلى كما أشار إلى أنو قد ناقش مع كبار رجاؿ الحك
نياية مناسبة ليذه المسألة، تتمثؿ في تقسيـ فمسطيف بيف العرب كالييكد تقسيمنا 
ينحاز لصالح المستكطنيف الييكد عمى حساب الحقكؽ العربية، كأنو يجب أف 
يككف إنياءن منظمنا كمناسبنا لفصؿ عظيـ مف التاريخ. كما أنو إف لـ تمتـز 

ما قطعتو عمى نفسيا، فمربما تعرضت الصداقة الييكدية بريطانيا بالكفاء ب
 . (46)البريطانية لمخطر

كىكذا يتبيف لنا الدكر الذل قاـ بو اتحاد جنكب أفريقيا في تأييد فكرة 
التقسيـ لفمسطيف، تقسيمنا يراعى مصالح الييكد عمى حساب الحقكؽ العربية، 

قياـ دكلة الكياف  كييعمف 1948مايك  15لتنسحب بريطانيا مف فمسطيف في 
 الصييكني رسمينا عمى أرض فمسطيف.

ً:9111عامًإسرائيلًاتحادًجنوبًأفريقياًوالعترافًبقيامًدولةًً-خامًسا
عبلف قياـ دكلة  1948مايك  15بعد انسحاب بريطانيا مف فمسطيف في  كا 

رسمينا، تكالت االعترافات بيا مف مختمؼ الدكؿ إال أف بريطانيا لزمت إسرائيؿ 
ت، بؿ مارست ضغطنا عمى المستعمرات البريطانية المستقمة لمنعيا مف الصم

مما جعؿ كايزماف يرسؿ برقية إلى سمتس يحثو فييا  إسرائيؿ،االعتراؼ بدكلة 
كتأييد حككمة االتحاد ليا ككطف قكمي  إسرائيؿ،عمى سرعة االعتراؼ الفكرم ب

                                                           
(46) J. C. Smuts Papers, Letters Exchanged between Smuts and Weizmann, 

Letter from Smuts to Weizmann, 5th December, 1947. 
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

ا في كاشنطف لمشعب الييكدم. كقد رد سمتس عف طريؽ مفكضية جنكب أفريقي
إال أنو ذكر أف القرار  إسرائيؿ،مرحبنا برسالة كايزماف كأعرب عف أممو في نجاح 

الرسمي باالعتراؼ "تعكقو اعتبارات تتعمؽ بمكقؼ جديد كمشاكرات 
 .  (47)ضركرية

كقد عاد كايزماف إلى اإللحاح عمى ىذه المسألة في رسالة شخصية 
ا األسباب المحددة لمحاجة ا لممحة إلى اعتراؼ جنكب أفريقيا كسرية، مكضحن

بإسرائيؿ. فقد أشار إلى أف االعتراؼ العاجؿ بقياـ الدكلة الييكدية ال يتٌكج دعـ 
 اتحاد جنكب أفريقيا طكيؿ المدل لؤلمة الييكدية فحسب، بؿ سيككف لو تأثير

عمى الكضع الراىف آنذاؾ عمى النحك التالي: أكالن، بتشجيع المستعمرات أيضا 
ة المستقمة األخرل )الدكمنيكف( عمى القياـ بخطكة مماثمة. ثانينا، بتدعيـ البريطاني

الجيكد المبذكلة لحقف الدماء عف طريؽ مجمس األمف. ثالثنا، بالمساعدة في 
 .     (48)تنشيط العبلقات مع بريطانيا

كقد شكى كايزماف لسمتس مكقؼ بريطانيا، باعتباره أحد دعاة الصداقة 
ة طكاؿ حياتو، كأبدل عميؽ حزنو كأسفو لمدكر البريطاني الييكدية البريطاني

                                                           
(47)  Stevens, Richard P.: Op. Cit., P. 54. 

(48)  J. C. Smuts Papers, Letters Exchanged between Smuts and Weizmann, 

Letter from Weizmann to Smuts, "Personal and Confidential, May 21, 

1948. 
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

بما في ذلؾ اليجـك المدمر عمى  (49)يكمئذ الذل سمح بغزك "الفيمؽ العربي"
استمرار إمداد أيضا  القدس الذل استيخدمت فيو أمكاؿ كأسمحة بريطانية.

الجيكش العربية األخرل التي تعمؿ في فمسطيف باألسمحة، ككذلؾ المعارضة 
ة. ثـ طمب األمريكيارزة في مجمس األمف إلعاقة مبادرة كقؼ إطبلؽ النار الب

مف سمتس التدخؿ لدل السمطات البريطانية لتمطيؼ األجكاء قائبلن "إف استخداـ 
نفكذؾ غير الرسمي في التخفيؼ مف السياسة البريطانية غير الكدية، كتشجيع 

سيككف مساىمة  قياـ عبلقات مرضية بيف الدكلة الجديدة كالككمنكلث،
 . (50)بارزة"

كلعؿ انشغاؿ سمتس بالحممة االنتخابية الثقيمة، قد ييفًسر لماذا جاء 
اعتراؼ االتحاد متأخرنا تسعة أياـ. فربما فٌضؿ سمتس االنتظار بضعة أياـ إلى 

كاف مف المزمع إجراؤىا في السادس كالعشريف  يما بعد االنتخابات العامة الت
 21تجنب إثارة عداء الكطنييف البريطانييف. لكف في ، كذلؾ لي1948مف مايك 
إلى سمتس يقكؿ "أنو  Bernard Gering، كتب بيرنارد جيرينج 1948مايك سنة 

                                                           
ٛب كبػ٤ِخ  ًٝبٕ ٣ز٠ُٞ ه٤بكرٚ ( ًبٕ اُل٤ِن اُؼوث٢ ٛٞ أكَٚ اُغ٤ُٞ اُؼوث٤خ رله٣جاب ٝأًضو(49

ا٤ُِلز٘بٗذ اُغ٘واٍ "٤ٍو عٕٞ ٣غٞة عِٞة" أُؼوٝف ثغِٞة ثبّب  أؽل ٓؾبهث٢ اُؾوة 

اُؼب٤ُٔخ األ٠ُٝ. ٝهل اٍزطبع عِٞة ٓغ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُٚجبٛ اُجو٣طب٤٤ٖٗ إٔ ٣ؾُٞٚ ٖٓ ٓغوك 

يٝط  أًضو ٖٓ هٞاد ُِؾلٝك إ٠ُ ع٤ِ ؽل٣ش. ًبٕ اُل٤ِن اُؼوث٢ ٣ْٚ  ػ٠ِ ؽل ىػْ ؽب٤٣ْ ٛور

آالف هعَ ٓ٘ظ٤ٖٔ ك٢ صالصخ ا٣ُٞخ ٝػلك ٖٓ ًزبئت اُلثبثبد ٝػ٘بٕو أُلكؼ٤خ. ُٔي٣ل ٖٓ  10

 .20اُزلب٤َٕ  اٗظو: ؽب٤٣ْ ٛوىٝط: ٓوعغ ٍبثن  ٓ 

(50)   Letter from Weizmann to Smuts, "Per1sonal and Confidential, May 21, 

1948. 
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

بينما يقٌدر بشكؿ كامؿ الميمة الثقيمة كالصعبة التي تكاجيو محمينا، فمف كاجبو 
خير في أف يبمغو فحكل البرقية المستممة مف الكفد الصييكني. كربما فيسر التأ

االعتراؼ مف قبؿ الدكمنيكف كإشارة إلى أنيـ يتراجعكف تحت التأثير البريطاني، 
ا أف تأخير االتحاد كاف يثير التعميؽ. كربما عمى اثىر ىذا النداء  خصكصن
الطارئ، كاف عمى سمتس أف ال ينتظر أطكؿ مف ذلؾ، فما كاف منو إال أف 

جاء فييا "إف حككمة  إسرائيؿ، ، كزير خارجية(51)أرسؿ برقية إلى مكشيو شاريت
كأخيرنا تيكج الجديدة". إسرائيؿ االتحاد برئاسة الجنراؿ سمتس تعترؼ رسمينا بدكلة 

في إسرائيؿ العمؿ الذل بيدئ بكعد بمفكر بتقديـ اعتراؼ األمر الكاقع بدكلة 
 .(52)، كتبعو باعتراؼ شرعي بعد ذلؾ بيكميف1948الرابع كالعشريف مف مايك 

ًالخاتمة:
ا بالغنا في االستيطاف ب ينت الدراسة أف اتحاد جنكب أفريقيا قد أسيـ إسيامن

الييكدم في فمسطيف، مف خبلؿ مساىمة قادتو في الضغط عمى بريطانيا 
إلصدار كعد بمفكر، ثـ التأييد كالمساندة لمسياسات كالنشاطات الصييكنية في 

كلة دكف تنصؿ بريطانيا مف فترة ما بيف الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية كالحيم

                                                           
)أًٝوا٤ٗب ؽب٤ُاب( ثبإلٓجواٛٞه٣خ  Kherson(: ُٝل ك٢ فوٍٕٞ 1965-٤ّٞٓ1894ٚ ّبه٣ذ ) ((51

ٛبعود أٍورٚ إ٠ُ ٣بكب ك٢ كَِط٤ٖ اُز٢ ًبٗذ رؾذ اُؾٌْ اُؼضٔب٢ٗ.  1910اُو٤ٍٝخ  ٝك٠ ػبّ 

َط٤ٖ. رقوط ك٢ ٓلهٍخ ٝرؼزجو ػبئِخ ّبه٣ذ ٖٓ األٍو اُز٢ أٍَذ ُِٞعٞك ا٢ٗٞ٤ُٜٖ ك٢ كِ

ٛوريٍ اُؼجو٣خ اُؼ٤ِب  ٝاٗزوَ إ٠ُ اٍط٘جٍٞ ُلهاٍخ اُوبٕٗٞ  ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٌَٔ كهاٍزٚ ثَجت رغ٤٘لٙ 

 .280ك٢ اُغ٤ِ اُزو٢ً ًٔزوعْ. اٗظو: ٗغالء ػجل اُغٞاك  أُوعغ اَُبثن  ٓ 

(52) Shimoni, Gideon: Op. Cit., PP. 291-292.   

 .241اَُبثن  ٓ  ٗغالء ػجل اُغٞاك  أُوعغٝ      
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

االلتزامات التي قطعتيا عمى نفسيا بخصكص إنشاء الكطف القكمي الييكدم، 
كما قدمو ييكد االتحاد مف أمكاؿ ساىمت في تكسيع المستكطنات الييكدية، ثـ 
الدكر الحيكم الذل لعبو كفد االتحاد في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لمساندة 

يف الييكد كالعرب، كىك التقسيـ الذل انحاز إلى جانب قرار تقسيـ فمسطيف ب
الييكد عمى حساب الحقكؽ العربية. كأخيرنا تكجت ىذه الجيكد باالعتراؼ بقياـ 

 دكلة الكياف الصييكني. 
كذلؾ أظيرت الدراسة دكر الفرد في تفسير األحداث التاريخية بصكرة 

ككايزماف؛ فكبلىما  جمية، كآية ذلؾ العبلقة الحميمة التي جمعت بيف سمتس
مٌثؿ يد اإلمبريالية الطاغية بقدراتيا االقتصادية كالعسكرية كالسياسية اليائمة. 
فاألكؿ كاف سيؼ اإلمبريالية المسمط عمى األفارقة في جنكب أفريقيا كاآلخر 
كاف سيفيا المسمط عمى العرب كالفمسطينييف. ككبلىما نذر نفسو ألسطكرة 

لبكير في جنكب أفريقيا كىذا لمييكد في فمسطيف، الشعب المختار، فذاؾ مع ا
ككبلىما نظر لممشركعيف االستيطاني كالييكدم كمشركع حيكم لمحضارة 
الغربية؛ األكؿ في أفريقيا كالثاني في فمسطيف. كليس مف قبيؿ الصدفة أف ميبلد 

 اتحاد جنكب أفريقيا كميبلد كعد بمفكر كاف نتيجة لجيكد نفس الشخصيات.
تكل الشخصي كاف كبلىما ييسٌمـ بشرعية مكقؼ اآلخر مف كعمى المس

الناحية األدبية، فبل تكجد كممة كاحدة في مراسبلت كايزماف أك كتاباتو تنطكم 
عمى تشكؾ في األساس العنصرم لدكلة جنكب أفريقيا أك في الدكر الذل قاـ بو 
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

ف سمتس لدعـ نظاميا العنصرم. كبالمثؿ كاف سمتس يسمـ "بحؽ" المستكطني
الييكد في احتبلؿ فمسطيف دكف اىتماـ بحقكؽ العرب الفمسطينييف سكاف الببلد 
األصمييف. كفى الحالتيف أبرزا قدرة الحضارة الغربية عمى تبرير السيطرة 
كاالستغبلؿ بأنيا رسالة حضارية مسيحية أك إنجاز ييكدم مسيحي يؤمف بأنو 

 أسمى مف سائر األجناس.
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اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

ًرًوالمراجعقائمةًالمصاد

ًالمراجعًالعربية .ًأ

فػػػػػي فمسػػػػػطيف  الصػػػػػييكنيإبػػػػػراىيـ جػػػػػبلؿ: جػػػػػاف كرسػػػػػتياف سػػػػػمتس كاالسػػػػػتيطاف  .1
)مجمػػػة عمميػػػة محكمػػػة(، العػػػدد  (، مجمػػػة بحػػػكث الشػػػرؽ األكسػػػط1917-1950)

 .98ص  ،2013، الجزء األكؿ، مارس 32
-1910كالعنصػرية فػي اتحػاد جنػكب أفريقيػا )األرض  بدكل ريػاض عبػد السػميع: .2

، مركػػػز تػػػاريخ مصػػػر المعاصػػػر، دار 4سمسػػػمة بحػػػكث افريقيػػػة، العػػػدد  (،1961
 .   30-27، ص ص 2014الكتب كالكثائؽ القكمية، القاىرة، 

جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة: المحاضػػر الختاميػػة لجمسػػات دكر االجتمػػاع العػػادم الثػػاني  .3
، ص 1949، القػػػػاىرة، 1945ديسػػػػمبر  14أكتػػػػكبر إلػػػػى  31لمجمػػػػس الجامعػػػػة، 

211  . 
، ترجمػة بػدر الرفػاعي، 1982-1948 اإلسػرائيميةـ ىرزكج: الحركب العربية حايي .4

 .9، ص 1993الطبعة األكلى، سينا لمنشر، القاىرة، 
دار الكثػػػائؽ القكميػػػة، كثػػػائؽ كزارة الخارجيػػػة المصػػػرية، األرشػػػيؼ السػػػرل الجديػػػد،  .5

(، ممػػؼ رقػػـ 84(، محػػافظ بريتكريػػا، محفظػػة رقػػـ )54أرشػػيؼ البمػػداف، فػػيمـ رقػػـ )
(، سػػرل، بشػػأف: التقريػػر السػػرل السػػابع عشػػر عػػف تصػػريح المارشػػاؿ سػػمطس 4)

بشأف المسألة الفمسطينية، القنصمية الممكية المصرية العامة بمدينػة الكػاب، تحريػرنا 
 .1، ص 1947أبريؿ  23في 

كجنػػػػػكب أفريقيػػػػػا، كزارة إسػػػػػرائيؿ عبػػػػػد الكىػػػػػاب المسػػػػػيرل:  &ريتشػػػػػارد ب. سػػػػػتيفنز .6
 (، القػاىرة، )د.ت(،724لبلستعبلمات، كتب مترجمػة )رقػـ  اإلعبلـ، الييئة العامة

 .124ص 



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   
 

 

 32                          

اتحاد جنوب أفرٌقٌا ودوره فً االستٌطان الصهٌونً 

 (1948-1917فً فلسطٌن )

ريجينػػػا الشػػػريؼ: الصػػػييكنية غيػػػر الييكديػػػة، ترجمػػػة احمػػػد عبػػػد ا عبػػػد العزيػػػز،  .7
 .  109ص ، 1985، الككيت، 96سمسمة عالـ المعرفة، العدد 

-1973كجميكريػػػػة جنػػػػكب أفريقيػػػػا )إسػػػػرائيؿ العبلقػػػػات بػػػػيف  سػػػػعد رزيػػػػج ايػػػػداـ: .8
الة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، كميػػػة العمػػػـك السياسػػػية، جامعػػػة بغػػػداد، (، رسػػػ1989
 .  5، ص 1991

-1853السيد فميفؿ: التاريخ السياسي كالعنصرم لمسػتعمرة رأس الرجػاء الصػالح ) .1
ً.194ص 1998(، المكتب المصرم لتكزيع المطبكعات، القاىرة، 1910

نمػػػكذج تفسػػػيرم  عبػػػد الكىػػػاب المسػػػيرم: مكسػػػكعة الييػػػكد كالييكديػػػة كالصػػػييكنية، .10
 . 20ص  ،1999، القاىرة، دار الشركؽ، المجمد السادس، الصييكنية، جديد

محمػػػد عبػػػد الحمػػػيـ الزرقػػػا: التػػػاريخ السياسػػػي كالعنصػػػرم لجنػػػكب أفريقيػػػا منػػػذ عػػػاـ  .11
، رسػػػػالة دكتػػػػكراه غيػػػػػر منشػػػػكرة، معيػػػػػد 1961حتػػػػى إعػػػػبلف الجميكريػػػػػة  1948

 .141، ص 2012البحكث كالدراسات األفريقية، جامعة القاىرة، 
سػػػرائيؿ،مػػػركاف بحيػػػرل: العبلقػػػة بػػػيف جنػػػكب أفريقيػػػا كالصػػػييكنية ك  .12 مجمػػػة قضػػػايا  ا 

سػػابؽ، المرجػػع السػػعد رزيػػج ايػػداـ: ، 47، ص 1981، بيػػركت، 3عربيػػة، العػػدد 
 .5ص 

كجنػكب افريقيػة، مجمػة قضػايا عربيػة، إسػرائيؿ مركاف بحيرل: معانى التحالؼ بيف  .13
 .231، ص 1979 ، السنة السادسة، نكفمبر7العدد 

الييكد فػي جنػكب أفريقيػا، دراسػة فػي الجػذكر كالتكػكيف كالػدكر، نجبلء عبد الجكاد:  .14
تقػديـ د. السػػيد فميفػؿ، سمسػػمة اإلصػدارات الخاصػػة، الييئػة العامػػة لقصػكر الثقافػػة، 

   .278، ص 2011القاىرة، 
ص  كثيقة منشكرة في: نجبلء عبد الجكاد: الييكد في جنكب أفريقيا، مرجػع سػابؽ، .15

316. 
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س مدٌنة القدس فً المتخٌل اإلسالمً وثنائٌة تقدٌ

 المكان والزمان

 
 ٔشُائٛح ذمذٚص اإلضاليٙيذُٚح انمذش فٙ انًرخٛم 

 انًكاٌ ٔانسياٌ 
   

 انجسائر2ْٔراٌجايعح       انجٛالنٙ كراٚص ، 

 2ْٔراٌجايعح    انعاتذٍٚ زٍٚ انًمرٔض 

 :الممخص
 تعتبر األماكف المقدسة كاألزمنة المقدسة مف أىـ خصائص أم ديف سكاء كاف     

سماكيا أك كضعيا، حيث أف عممية التقديس كالتدنيس ال تكاد تفترقاف في عبلقة 
اإلنساف بالديني، فالمكاف المقدس ىك النقطة التي يمتقي فييا الديني اإلليي، بالدنيكم 

 في زمف مقدس كاألعياد، كمكاقيت الصبلة، كأداء الالبشرم، كىذا المقاء ال يككف إ
الصـك الدكرم كالحج، أك حمكؿ ذكرل معينة، تؤدم بعض العبادات الخاصة، مثؿ 

إلى إضفاء القداسة عمى بعض األمكنة، أك زيادة شدة القداسة عمى األماكف المقدسة، 
 التي يزداد االىتماـ بيا في األعياد كالمناسبات الدينية.

ة، سكاء كمكاف حدثت فيو اإلسبلميكمدينة القدس تعتبر مف أىـ المقدسات       
أك كزماف ارتبط أكال بمكاقيت الصبلة، كبمناسبة اإلسراء  مف المعجزات الدينية،الكثير 

كالمعراج التي تحؿ كؿ سنة كتذكر المسمميف بأحد أقدس األزماف كالتي انتقؿ فييا 
النبي كتعبير عف الناسكت إلى السماء كتمقى مجمكعة مف التعاليـ كالشعائر مف 

صبحت مدينة القدس بغض النظر عف طرؼ ا كتعبير عف البلىكت، كبذلؾ أ
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س مدٌنة القدس فً المتخٌل اإلسالمً وثنائٌة تقدٌ

 المكان والزمان

تاريخيا الديني كالمرتبط بالعديد مف األنبياء فيما قبؿ اإلسبلـ، أحد تجميات القداسة 
 لدل المسمميف، زمانا كمكانا، كىذا ما سنتطرؽ إليو مف خبلؿ ىذه الكرقة البحثية.

تخيؿ الديني األماكف المقدسة، األزمنة المقدسة، مدينة القدس، الم: الكمماتًالمفتاحية
 .، الذاكرة الدينيةاإلسبلمي

 

Abstract : Holy places and times are considered as one of the major 

important characteristics of any religion, whether divine or positive, 

because the process of sanctification and desecration hardly separates 

in the relationship of men to religious, the divine and the human meet, 

and this meeting takes place only at a sacred moment, such as feasts, 

times of prayer and the performance of certain special acts of worship, 

such as periodic fasting and pilgrimage, or the advent of a specific 

memory, which leads to the attribution of holiness to certain places, or 

to an increase in the intensity of holiness in holy places , whose 

attention increases during religious holidays and occasions. 

The city of Jerusalem is one of the most significant Islamic holy 

places, whether as a place where many religious miracles occurred, or 

as a time that was first associated with the times of prayer, and on the 

occasion of Israel and Mi'raj that occur every year and reminds 

Muslims of one of the holiest times during which the Prophet moved 

to heaven as an expression of humanity and received a set of teachings 

and rituals from Allah as an expression of theology, and therefore, the 

city of Jerusalem, whatever its religious history and associated with 

many prophets before Islam, has become one of the manifestations of 

holiness for Muslims, in time and space , and this is what we will 

address through this research paper. 

Key words: Holy places, holy times, Jerusalem, Islamic religious 

imagination, memory of the world. 
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س مدٌنة القدس فً المتخٌل اإلسالمً وثنائٌة تقدٌ

 المكان والزمان

ًمقدمة:
التراث بمثابة الركح التي ال ينبغي ليا أف تفارؽ جسد ىذه األمة كي تبقى       

ة يكػػاد يكػػكف معجكنػػا اإلسػػبلميإف تػػراث ىػػذه األمػػة  1ىػػذه األمػػة عمػػى قيػػد الحيػػاة
بالػديف، إذ يعتبػر المقػدس كالغيبػي كالعقػدم خميرتػو التػي بنػي عمييػا كىػك يسػػتمد 

كال يفيػػػـ الػػػنص الػػػديني إال مػػػف خػػػبلؿ  قكتػػػو منيػػػا، فػػػبل تػػػراث دكف نػػػص دينػػػي
صياغو التراثي، حيث تشتغؿ الذاكرة الدينية كتعيد بعث الكثير مػف الكقػائع التػي 
كانت في يكـ مف األيػاـ تشػكؿ المعػاش لػدل المسػمميف، كحيػاتيـ اليكميػة، لكنيػا 
اليكـ أصبحت مجدر ذكرل يحػف إلييػا المسػممكف كيعممػكف عمػى إثارتيػا فػي كػؿ 

يؽ تمؾ الكظيفة التي يقـك بيا المتخيػؿ االجتمػاعي أك الػديني الػذم مرة، عف طر 
يتشػػػكؿ مػػػف الكيفيػػػات المتعػػػددة التػػػي ييػػػب بيػػػا اإلنسػػػاف المعنػػػى لؤلشػػػياء قصػػػد 

 .2تممكيا دالليا كماديا

كالديف مف خبلؿ ثنائية المقدس كالمدنس كاألزمنػة كاألمكنػة يمػنح شػرعية التممػؾ 
قػػة الػػديني بالػػدنيكم، كأيضػػا عبلقػػة المحػػـر كينزعيػا، كفػػي نفػػس الكقػػت يحػػدد عبل

كطقكسػػػو كشػػػعائره، كلػػػذلؾ تمعػػػب فكػػػرة القداسػػػة كالدناسػػػة فكػػػرة  ـبػػػأدكات التحػػػري
جكىريػػة فػػي أم معتقػػد دينػػي، كىػػي التػػي تحػػدد شػػرعية مػػف يمتمكػػو كشػػرعية مػػف 

                                                           
ٍؼ٤ل أُٖو١  رواس االٍزؼالء ث٤ٖ اُلٌِِٞه ٝأُغبٍ اُل٢٘٣  ٓؤٍَخ ثبر٘خ  عٜٔٞه٣خ ٖٓو  - 1

  .11  ٓ 2019اُؼوث٤خ  

  ٓ 2011ٗٞه اُل٣ٖ اُيا٢ٛ  أُولً ٝأُغزٔغ  كاه اكو٣و٤ب اُْوم  أُـوة  ثلٕٝ ٛجؼخ   - 2

09. 
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س مدٌنة القدس فً المتخٌل اإلسالمً وثنائٌة تقدٌ

 المكان والزمان

ذا عدنا إلى مدينة القدس كما تحتكيو مف تجميػات لمػديني كالقدسػي  يتكاجد فيو، كا 
الزمػػاني كالمكػػاني، بالنسػػبة لممسػػمميف، كديانػػة سػػماكية تعتبػػر نفسػػيا فػػي طابعػػو 

كالسػػماء، كآخػػر تعػػاليـ مقدسػػة األرض  آخػػر نسػػخة لػػديف ا، كآخػػر تكاصػػؿ بػػيف
حػػػددت المحرمػػػات كالمقدسػػػات لػػػدل المسػػػمميف فػػػي شػػػكميا النيػػػائي، كحفتيػػػا أك 

ر مدينػة القػدس أحاطتيا بجممة مف المحاذير كالحدكد الزمانيػة كالمكانيػة، إذ تعتبػ
كالمسػػجد األقصػػى كالفضػػاء المبػػارؾ حكلػػو، مػػف أىػػـ مقدسػػات المسػػمميف، كىػػي 

ثقافة عميقة كقديمػة يعػاد إنتاجيػا لػدل كػؿ جيػؿ جديػد، عػف طريػؽ أيضا  تعكس
تعزيػػز فكػػرة القػػدس كػػأرض إسػػبلمية محضػػة لكنيػػا فػػي حالػػة ضػػياع كىنػػاؾ مػػف 

نتاجيػػا، تحػػافظ عمػػى حالػػة يسػػعى إلػػى تدنيسػػيا، ىػػذه الثقافػػة التػػي يجػػرم إعػػادة إ
الصػػػػراع األزليػػػػة بػػػػيف المسػػػػمميف كمػػػػبلؾ شػػػػرعييف لمفضػػػػاء المقدسػػػػي المقػػػػدس، 
كلمييػػكد كمتحمػػيف كسػػاعيف إلػػى تػػدنيس ذلػػؾ الفضػػاء، حيػػث يػػرل كػػؿ مػػف جػػكرج 
بالكندم كآالف تكريف كبيػار بكرديػك أف ىنػاؾ دكرا كبيػرا تمعبػو الثقافػة بشػكؿ عػاـ 

ي بمػػكرة كتشػػكؿ أنمػػاط الصػػراع كديناميػػة داخػػؿ كالممارسػػات الرمزيػػة كالتخيميػػة فػػ
، فالصػراع حػكؿ القػدس قػديـ 3المجتمعات الحديثة كالمعاصرة كلػيس فقػط العتيقػة

لكنػو ىػػك مػا يضػػفي معنػػى عمػى الصػػراع اليػـك فػػي عالمنػػا المعاصػر بػػيف الييػػكد 
كمغتصػػػبيف لػػػؤلرض بحجػػػج دينيػػػػة، كلممسػػػمميف كأصػػػحاب أرض بحجػػػج دينيػػػػة 

                                                           
 .18ٓوعغ ٍجن مًوٙ  ٓ  ٗٞه اُل٣ٖ اُيا٢ٛ  - 3
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س مدٌنة القدس فً المتخٌل اإلسالمً وثنائٌة تقدٌ

 المكان والزمان

السؤاؿ المحكرم ليػذه الكرقػة: كيػؼ ينظػر المسػممكف إلػى أيضا، كمف ىنا نطرح 
 ة؟اإلسبلميمدينة القدس مف خبلؿ المتخيؿ الديني كالذاكرة الدينية 

 الفرعية:  تالتساؤال
 ما عبلقة الديف بثنائية المقدس كالمدنس؟ -
 كيؼ تعكس مدينة القدس فكة القداسة مف خبلؿ عامؿ الزماف كالمكاف؟ -
 ؟كف مدينة القدس كالكضعية التي تعيشيا اآلفكيؼ يتمثؿ المسمم -
ًحاورًالورقةم

ًالدينًوثنائيةًالمقدسًوالمدنس: .9
األشػػياء المقدسػػة ىػػي التػػي تحمييػػا النػػكاىي كتعزليػػا كاألشػػياء العاديػػة ىػػي       

 4التي تنطبؽ عمييا ىذه النكاىي كالتػي ينبغػي عمييػا أف تبقػى مبعػدة عػف األكلػى
 ديس كالتقرب إليػو، كالسػعي إلػى مخالطتػو، كالمحػـرىي ثنائية المحـر بيدؼ التق

بيدؼ تجنبو، كتجنيب المقدس مخالطتو، ألنو عادم أك مدنس كيمكف أف أيضا 
يػػنقص مػػف ىيبػػة الػػديني السػػماكم أك المػػػرتبط بػػا، فيػػك أحػػد تجمياتػػو، أك أحػػػد 

التي يككف فييا الناسكت أقرب إلى البلىكت ففي الحـر المقػدس يصػبح  األماكف
 .5باآللية ممكنا تصاؿاال

                                                           
ٓو٤ٍب إ٤ُبك  أُولً ٝاُؼبك١  روعٔخ ػبكٍ اُؼٞا  كاه اُز٣ٞ٘و ُِطجبػخ ٝاُِ٘ ٝاُزٞى٣غ  ُج٘بٕ   - 4

 .37  ٓ 2009ثلٕٝ ٛجؼخ  

 .64أُوعغ ٗلَٚ  ٓ  - 5
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 المكان والزمان

كلػػػػػذلؾ تقػػػػػـك الػػػػػديانات كضػػػػػعية كانػػػػػت أك سػػػػػماكية عمػػػػػى فكػػػػػرة عػػػػػالميف       
متجػػاكريف كال يعػػرؼ أحػػدميا إال بػػاآلخر، عػػالـ المقػػدس، اإلليػػي، النقػػي، التقػػي، 
الطاىر، الذم تتجمػى فيػو اآليػات الربانيػة، كيحتػكم عمػى أدكات، أمػاكف، أزمنػة، 

كىر الديف، كبجكىر الخضػكع لمقػكل الغيبيػة، طقكس، شعائر، عقائد، متصمة بج
منيػػػا،  االقتػػػرابالتػػػي يخشػػػيا اإلنسػػػاف كيخضػػػع ليػػػا، كيتحػػػيف فرصػػػة لقائيػػػا أك 

كيجػػػػب أف يكػػػػكف فػػػػي كضػػػػعية معينػػػػة مػػػػف ناحيػػػػة الطيػػػػارة الجسػػػػدية كالركحيػػػػة، 
كالممبس، كالكضعية، كالزمف الذم يعتبر مككنا أساسيا مف مككنات القداسة، أما 

أك حتػػى العػػادم، ىػػك المكػػاف البشػػرم الػػذم ال طقػػكس فييػػا، كال  المكػػاف المػػدنس
يمكف أف تخالطو البركة، فمثبل باب المسجد كعتبتو، ىك حد فاصؿ بيف عالميف 
متناقضػػػيف تمامػػػػا، فبمجػػػػرد أف تضػػػع رجمػػػػؾ عمػػػػى عتبػػػة المسػػػػجد، حتػػػػى يكػػػػكف 
جسػػدؾ مقدسػػا كعاديػػا فػػي نفػػس الكقػػت، فأنػػت بػػيف عػػالميف كمكػػانيف كمنطقػػيف، 

جو أنت بعيد مػف ا، كبػدخكؿ المسػجد الػذم ىػك بيػت ا، انػت قريػب مػف فخار 
ا كتخاطبو كيسمعؾ، فأنت في كضعية منفصمة عف الدنيكم كعف العادم، أما 
خارجػو فأنػػت فػػي العػػادم الػػذم يسػػير كفػؽ سػػاعة البشػػر كبمنطػػؽ البشػػر، كلػػذلؾ 

عػػف الػػديني يبحػػث اإلنسػػاف خاصػػة الػػديني كالػػذم ننتمػػي إليػػو كحضػػارة شػػرقية، 
كالقدسػػي لينتمػػي إليػػو كليخػػالط اإلليػػي، إذ أف ىنػػاؾ حنػػيف عميػػؽ لػػدل اإلنسػػاف 
الديني إلػى أف يسػكف عالمػا إلييػا، كأف يكػكف لػو بيػت شػبيو ببيػت اآلليػة، البيػت 
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س مدٌنة القدس فً المتخٌل اإلسالمً وثنائٌة تقدٌ

 المكان والزمان

، فػػػالحـر أك المعبػػػد بالنسػػػبة ألتبػػػاع أم ديػػػف، ىػػػك 6الػػػذم تصػػػكره المعابػػػد كالحػػػـر
 بأم شكؿ مف األشكاؿ. المقدس المحض الذم ال يخالطو المدنس

كمػػا أف الحفػػاظ عمػػى العػػالميف/ مقػػدس/ مػػدنس يعنػػي الحفػػاظ عمػػى الػػديف       
، التي يشػرؼ ةكعمى المؤمنيف كاألتباع، فبدكف تمؾ المنظكمة الطقسية كالشعائري

كبيػػػرة بػػػالنص الػػػديني، كيسػػػتطيعكف  ةعمييػػػا رجػػػاؿ الػػػديف الػػػذيف يمتمكػػػكف معرفػػػ
الكصػؿ بػيف السػماء كاألرض، عػف طريػؽ تنفيػذ الكقكؼ مكقػؼ الرابطػة أك ىمػزة 

التعػػاليـ كالحػػرص عمػػى تنفيػػذىا كمػػا جػػاءت فػػي الكصػػايا كفػػي الكتػػب المقدسػػة، 
كالتكاصؿ بػيف عػالـ البشػر الغػارؽ فػي الدنيكيػة كالعػادم، كعػالـ  طحتى يتـ التراب

ا الػػذم يعتبػػر جػػكىر القداسػػة كأصػػميا، كبػػذلؾ فػػإف الطقػػكس كالشػػعائر الدينيػػة 
د أىـ العبلمات الفارقة كالمميزة بيف ما ىك مدنس كما ىك مقدس فػي أم ىي أح

ديػػػػف حيػػػػث تقػػػػـك الطقػػػػكس بكظيفػػػػة تنظػػػػيـ العبلقػػػػات بدقػػػػة بػػػػيف عػػػػالميف، عػػػػالـ 
 .7اإلنساف، كعالـ القداسة

كىنػػا نجػػد أف ىػػذه الثانيػػة القائمػػة عمػػى القداسػػة كالدناسػػة ىػػي التػػي تحػػدد        
عو ككيفيػػة التكاصػػؿ مػػع اإللػػو فيػػو، حيػػث أصػػؿ أم ديػػف، كتحػػدد طقكسػػو كشػػرائ

يقكـ أصؿ التكاصؿ عمى رسػـ الحػدكد بػيف العػالميف المتناقضػيف، كالحفػاظ عمػى 

                                                           
 .102أُوعغ ٗلَٚ  ٓ  - 6

ػبٓو ػجل ى٣ل اُٞائ٢ِ  اُؼوال٤ٗخ اُـوث٤خ ٝهٛبٗبد اُل٣ٖ ٓوبهثبد ك٢ كَِلخ اُل٣ٖ  ٓؤٍَخ كاه  - 7

 .291  ٓ 2019اُٖبكم اُضوبك٤خ  اُؼوام  اُطجؼخ اال٠ُٝ  
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س مدٌنة القدس فً المتخٌل اإلسالمً وثنائٌة تقدٌ

 المكان والزمان

مػػف عالمػػو األرضػػي  االنتقػػاؿالقدسػػي بعيػػدا عػػف العػػادم حتػػى يسػػتطيع اإلنسػػاف 
منػو، ألف اإلنسػاف  كاالقتػراببا  االتصاؿإلى عالـ القيـ كالفضائؿ حيث يمكف 

س الكثير مف العبادات كتخمى عف الكثير مف الممذات كطير ركحو، ارتقى كمار 
كجسػػػده، كتمكػػػػف مػػػػف التكاجػػػد فػػػػي ىالػػػػة القدسػػػػي، حتػػػى يتكاصػػػػؿ مػػػػع ا، ىػػػػذا 
التكاصػػؿ الػػذم يقػػكـ عمػػى فكػػرة أساسػػية ىػػي التنػػاقض كالتعػػارض مػػع الػػػدنيكم، 

كىػذا التعػارض ىػك الػذم  8فالمقدس لو صفة جكىريػة ىػي التعػارض مػع الػدنيكم
أسس لمديف، بخمؽ محرماتو النجسة كمحرماتو الطاىرة، كىذه المحرمات كالحـر ي

 قد تأخذ عدة صكر منيا:

 األماكف المقدسة مثؿ المعابد، كالمزارات، جباؿ، أكدية كغيرىا. -
 أزمنة مقدسة كغالبا ما تككف دكرية كمنتظمة التكرر. -
 أشياء/ مثؿ نباتات، أك جمادات أك أحجار ثابتة أك منقكلة. -
 أشخاص أك مقتنياتيـ كأدكاتيـ. -
 كتب مقدسة أك طقكس كشعائر كممارسات. -
عمػػى ىػذه األشػػياء المقدسػػة كالتػي تفصػػؿ بػػيف  األديػػافكرغػـ احتػػكاء جميػع       

عنيػػػػا، نجػػػػد اختبلفػػػػا بػػػػيف  االبتعػػػػادأك  منيػػػػا بػػػػاالقترابالػػػػديني كالػػػػدنيكم سػػػػكاء 
مى الفكارؽ بيف الشػعكب الديانات في تصنيفيا أك في كيفية التبرؾ بيا، كىنا تتج

                                                           
هٝع٢ ًب٣ٞا  اإلَٗبٕ ٝأُولً  روعٔخ ٤ٍٔو ه٣ْب  ٓوًي كهاٍبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ  ُج٘بٕ   - 8

 .31  ٓ 2010اُطجؼخ األ٠ُٝ  
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س مدٌنة القدس فً المتخٌل اإلسالمً وثنائٌة تقدٌ

 المكان والزمان

كاألمـ، التي يبدكا أنيا تتأسس كفؽ منطؽ ديني كمنطؽ التقديس كالتػدنيس، فمػا 
ال تقدسػػػػػو األمػػػػػة األخػػػػػرل، أك ال تقدسػػػػػو بػػػػػنفس  ةتقدسػػػػػو أمػػػػػة معينػػػػػة بالضػػػػػركر 

كالييػػػكد، كرغػػػـ انتمػػػائيـ لمػػػا  لالطريقػػػة، فمػػػثبل الحػػػديث عػػػف المسػػػمميف كالنصػػػار 
 كحيػػػد بمػػػا ال يػػػدع مجػػػاالكػػػف لكػػػؿ أمػػػة فيميػػػا لمتالتكحيديػػػة، ل تيعػػػرؼ بالػػػديانا

بػػػؿ إف أىػػػـ مػػػا يجمعيػػػـ، ىػػػك األصػػػؿ الػػػذم يفػػػرقيـ كينفػػػي  تفػػػاقيـ،ك األتػػػكافقيـ 
كحدتيـ، لذلؾ تبقى القيـ التي ينتجيا كؿ ديف، لكؿ أمػة العامػؿ الميػـ فػي كحػدة 
ىذه األمة كفي رسـ حدكدىا الفاصمة مع غيرىا، كلذلؾ تعتبر القػيـ الركحيػة فػي 

 . 9بعض المجتمعات أثمف مف الحياة ذاتيا

كىػػذا مػػا نعيشػػو اليػػكـ بصػػعكد الػػديني كانبعاثػػو مػػف قمػػب الحداثػػة كاشػػتباؾ       
األمـ حكؿ المقدسات كحقكؽ ممكيتيا كحيازتيا، حيث تعتبر مدينػة القػدس مػثبل، 
مػػف أىػػـ المػػدف التػػي يجػػرم حكليػػا نػػزاع ىكيػػاتي بػػيف المسػػمميف المػػرتبطيف بيػػا 

كتاريخيػػػا كثقافيػػػا، كىػػػي تمثػػػؿ المكػػػػاف بالنسػػػبة ليػػػـ كجػػػزء مػػػف ىػػػػكيتيـ ىكياتيػػػا 
كتػػاريخيـ، كبػػيف الييػػكد الػػذيف يشػػكمكف حالػػة طارئػػة كمتغيػػرا كافػػدا ال  االجتماعيػػة

ينتمي إلى المدينة بأم شكؿ مف األشكاؿ، ال تاريخيا كال ىكياتيا كال ثقافيا، كىذا 
، حيػػػث أف المكػػػاف ىكيػػػاتي كاإلمكػػػافمػػػا عبػػػر عنػػػو مػػػارؾ أكجيػػػو بأزمػػػة المكػػػاف 

عبلئقػػي، كتػػاريخي، بينمػػا كػػؿ مكػػاف ال تتػػكفر فيػػو ىػػذه الشػػركط ىػػك ينتمػػي إلػػى 

                                                           
ٓبهك٤ٖ ٛبه٣ٌ  ٓولٍبد ٝٓؾوٓبد ٝؽوٝة  أُـبى اُضوبكخ  روعٔخ أؽٔل ّ أؽٔل  أُوًي  - 9

 .17  ٓ 2017ثؾبس ٝكهاٍخ ا٤َُبٍبد  ُج٘بٕ  اُطجؼخ األ٠ُٝ  اُؼوث٢ ُأل
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س مدٌنة القدس فً المتخٌل اإلسالمً وثنائٌة تقدٌ

 المكان والزمان

، كىػذا مػا يحكػـ عبلقػة الييػكد بمدينػة القػدس، فػرغـ ادعػاءاتيـ الدينػة 10البلمكاف
إال أف سػػيطرتيـ عمػػى المدينػػة كػػاف نتيجػػة القػػكة المفرطػػة كأحػػد افػػرازات الحداثػػة، 

بالنسبة إلييـ تشكؿ البلمكاف، حيث أف كؿ مػا يػربطيـ بيػا كبذلؾ فمدينة القدس 
ككمسػمميف، ألف الرابطػة  فىك منطؽ القكة، بينما ىي المكاف بالنسػبة لمفمسػطينيي

بيػػنيـ كبينيػػػا ىػػػي رابطػػػة ىكياتيػػػة كثقافيػػػة، كىػػـ يعبػػػركف عنيػػػا عػػػف طريػػػؽ فكػػػرة 
يػػػػػة القداسػػػػة التػػػػي يمارسػػػػكنيا داخػػػػػؿ المدينػػػػة كفػػػػي ظػػػػػؿ كجػػػػكد المقدسػػػػات الماد

 كالمعنكية، بينما ال يكجد أم إرث ييكدم سكل ادعاءات غير مكثقة.

إف ىذا الصراع يحيمنػا إلػى أىميػة الػديني اليػـك فػي إعػادة تشػكيؿ الحػداثي       
عمػى  ةكفي تحديد طبيعة الصراعات كالنزاعات، كنقميا مف الصػراع حػكؿ الييمنػ

ؿ الييمنػة عمػى مصػادر مصادر الطاقة كالغذاء كالكقكد كالماء، إلػى الصػراع حػك 
كالتػػاريخ، كأصػػالة الػػديني لػػدل كػػؿ أمػػة مػػف األمػػـ، كىػػك يعكػػس  كاالنتمػػاءاليكيػػة 

تجربػػة ىػػذه األمػػة فػػي تكاصػػميا مػػع المقػػدس، فكػػؿ كاقػػع دينػػي ىػػك خبػػرة مػػف نػػكع 
أم عبلقػػػة البلىػػػكت بالناسػػػكت عػػػف  11خػػػاص نػػػاجـ عػػػف لقػػػاء اإلنسػػػاف بالػػػديني
نس كأدكات القداسػػة كطقكسػػيا ككػػؿ مػػا طريػػؽ الشػػريعة التػػي تحػػدد المقػػدس كالمػػد

يفسدىا ككؿ ما يزيد مف بريقيا، كىذا مػا تكظفػو األمػـ اليػـك فػي المطالبػة بحقيػا 

                                                           
ٓبهى أٝع٤ٚ  اُالأٌٓ٘خ ٓلفَ إ٠ُ أٗضوٝثُٞٞع٤ب اُؾلاصخ أُلوٛخ  روعٔخ ٤َٓبء ٣ٍٞل٢  ٤ٛئخ  - 10

 .79/80  ٓ 2018اُجؾو٣ٖ ُِضوبكخ ٝا٥صبه  اُجؾو٣ٖ  اُطجؼخ األ٠ُٝ  

و ٤ٓو٤ٍب إ٤ُبك  ث٤َبٕ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ  ُج٘بٕ  أؽٔل ى٣ٖ اُل٣ٖ  اُل٢٘٣ ٝاُل١ٞ٤ٗ هواءح ك٢ كٌ - 11

 .06  ٓ 2018اُطجؼخ األ٠ُٝ  
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س مدٌنة القدس فً المتخٌل اإلسالمً وثنائٌة تقدٌ

 المكان والزمان

في أرض ما أك في فضاء ما، خاصة مدينة القدس كمدينػة بشػرية مبنيػة بمبنػات 
 دينية.

 مدينةًالقدسًمكانًمقدسًوزمنًيتقدس: .9
د كالمسػػػػػػيحيكف كالمسػػػػػػممكف الحػػػػػػركب المقدسػػػػػػة سػػػػػػيمة كرخيصػػػػػػة، فػػػػػػالييك       

كالينػػػدكس كاليكنػػػانيكف كالفراعنػػػة كالصػػػينيكف كالمػػػاف الجميػػػع مضػػػكا إلػػػى الحػػػرب 
جػػاءت ىػػذه العبػػارة فػػي كتػػاب مػػارفيف  .12إلرضػػاء آليػػتيـ أك لتنفيػػذ مشػػيئة اإللػػو

ىريس التقديس كالتحريـ نشكء الثقافات كالدكؿ، حيث ربط الباحث بيف فكرة قيػاـ 
كأدكاتو كمقتنياتو، فمػيس ىنػاؾ  ا كبيف قياـ الدكؿ، كفكرة الدينيفيالثقافات كاختبل

شػػػػيء يفرقنػػػػا كيرسػػػػـ الحػػػػدكد كالفكاصػػػػؿ بيننػػػػا مثػػػػؿ الػػػػديف، كالتعػػػػاليـ المقدسػػػػة، 
كاليػػبلؾ كالخػػبلص، فمػػف أجمػػو نقػػكـ بػػالحركب كمػػف أجمػػو نسػػتبيح القتػػؿ، تنفيػػذا 

ياتيػا كالػدفاع عنيػا لرغبة اإللػو الػذم يحػدد لنػا المقدسػات كالحػـر كيطمػب منػا حم
كالمػػػكت مػػػف أجػػػؿ الحفػػػاظ عمييػػػا، كصػػػد أتبػػػاع الػػػديانات األخػػػرل عػػػف انتيػػػاؾ 
حرمتيػػا كالمسػػاس بطيارتيػػا التػػي نصػػت عمييػػا الكتػػب السػػماكية كجعمتيػػا حرمػػا 
خاصػػػػا ألتبػػػػاع ديػػػػف معػػػػيف، دكف اتبػػػػاع الػػػػديانات األخػػػػرل، إذ يقػػػػكؿ ا تعػػػػالى 

بيػػكا يىػا أىيهيىػػا ال ػ)مخاطبػا المسػمميف حصػػرا:  ػػسه فىػبلى يىٍقرى ػػا اٍلميٍشػًركيكفى نىجى نيػكا ًإن مى ًذيفى آمى
ذىا  ـٍ ىىَٰ اًمًي ـى بىٍعدى عى رىا ـي الم وي ًمػف فىٍضػًمًو ًإف .اٍلمىٍسًجدى اٍلحى ٍيمىةن فىسىٍكؼى ييٍغًنيكي ٍف ًخٍفتيـٍ عى كىاً 

                                                           
ٓبهك٤ٖ ٛبه٣ٌ  اُزؾو٣ْ ٝاُزول٣ٌ ْٗٞء اُضوبكبد ٝاُلٍٝ  روعٔخ أؽٔل ّ  ٓؾٔل  أُوًي  - 12
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س مدٌنة القدس فً المتخٌل اإلسالمً وثنائٌة تقدٌ

 المكان والزمان

ًكيـه  ًميـه حى دس، كتحػريـ المكاف المق فيذا النص يشير إلى حرمة 13(شىاءى ًإف  الم وى عى
تكاجد غير المسمميف فيو، كحتى إف كاف تكاجد غيرىـ مرتبطػا بالتجػارة، فػإف ا 
كفى المسمميف ككعدىـ بتعكيضيـ مقابؿ منع تكاجػد غيػر المسػمميف فػي المسػجد 
الحراـ، أك غير الطاىريف طيارة تتكافؽ مع معايير اإلسبلـ كالتكاجد في األماكف 

.التي يقدسيا اإلسبلـ كيعطييا   صفة الحـر

 فإذا لكػػػػػؿ ديانػػػػػة حرميػػػػػا الزمانيػػػػػة كالمكانيػػػػػة التػػػػػي يػػػػػأكم إلييػػػػػا المؤمنػػػػػك       
كيشعركف بكحدتيـ، كيتصمكف بعالـ األسبلؼ، كيعكدكف إلػى الماضػي السػحيؽ، 
حيػػػث أف الػػػديف كحػػػده ىػػػك الػػػذم ينقػػػؿ إلينػػػا لحظػػػات زمنيػػػة فارقػػػة كيعيػػػدنا إلػػػى 

، الػذم تجمػى فيػو اإلليػي أك حػدث المحظة األكلى التي نشأ فييا المكػاف المقػدس
فييا أمر مبارؾ، فالػديف كمػا ينقمػو إلينػا سػكاء مػف نصػكص، أك شػعائر كطقػكس 
ىػػي اتصػػاؿ بالماضػػي حيػػث األصػػالة كالحػػؽ كاليػػدل، فالػػديف ىػػك ميػػراث العػػالـ 
القػديـ كىػذا مػا أشػار إليػو الباحػث عبػد الكػريـ سػركش حيػث يػرل أف أىػـ ميػػراث 

مػػف  14فضػػؿ ميػػراث يعكػػس لنػػا العػػالـ القػػديـ ىػػك الػػديفبقػػي مػػف العػػالـ القػػديـ كأ
لكنيػػا األرض  خػػبلؿ أزمنتػػو المقدسػػة كأعيػػاده كمػػف خػػبلؿ األمػػاكف التػػي تقػػع فػػي

 جزء مف السماء.

                                                           
 .28 اُووإٓ اٌُو٣ْ  ٍٞهح اُزٞثخ  ا٣٥خ - 13

ػجل اٌُو٣ْ ٍوُٝ  ا٤َُبٍخ ٝاُزل٣ٖ كهبئن ٗظو٣خ ٝٓمىم ػ٤ِٔخ  روعٔخ اؽٔل اُوج٘غ٢  كاه  - 14

 .31  ٓ 2009االٗزْبه اُؼوث٢  ُج٘بٕ  اُطجؼخ األ٠ُٝ  
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س مدٌنة القدس فً المتخٌل اإلسالمً وثنائٌة تقدٌ

 المكان والزمان

ذا عدنا إلى مدينػة القػدس، كالتػي تعتبػر مػف أقػدـ مػدف العػالـ، كمػف بػيف        كا 
تشػػػير إليػػػو الكتػػػب المػػػدف القميمػػػة التػػػي اتصػػػؿ فييػػػا البشػػػرم بػػػاإلليي، كىػػػذا مػػػا 

السػػماكية التػػي أكػػد القػػرآف الكػػريـ أخبارىػػا كنسػػخ مػػا فييػػا كاسػػتحكذ عميػػو، كبػػذلؾ 
جػاء اإلسػػبلـ ليصػادر المقدسػػات التػػي عبثػت بيػػا الػػديانات المحرفػة كيعمنيػػا إرثػػا 
إسػػػبلميا محضػػػا، كيحيطيػػػا بيالػػػة مػػػف القداسػػػة، كيعيػػػد تثمينيػػػا زمانيػػػا كمكانيػػػا، 

نفسػيـ الكريػث الشػرعي لكػؿ الرسػؿ كاألنبيػاء، خاصػة فالمسممكف اليكـ يعتبػركف أ
أف ميمػػػة األنبيػػػاء ىػػػي تعمػػػيـ النػػػاس التكحيػػػد كعبػػػادة ا، كىنػػػا كرث المسػػػممكف 

مقتنياتػو كأغراضػو ككػؿ أدكاتػو المقدسػة، حيػث  االتكحيد في نسختو األخيرة ككرثك 
يػػراث جػػاء فػػي الػػنص القرآنػػي مػػا يؤكػػد كحػػدة الػػديف عنػػد ا كأحقيػػة المسػػمميف بم

ـى لىم ػػًذيفى )عمػػراف: األنبيػػاء يقػػكؿ ا تعػػالى فػػي سػػكرة آؿ  ًإف  أىٍكلىػػى الن ػػاًس بًػػًإٍبرىاًىي
نيػػكا  ػػذىا الن بًػػيه كىال ػػًذيفى آمى ًلػػيه  كىالم ػػوي  ۗ  ات بىعيػػكهي كىىىَٰ ػػٍؤًمًنيفى  كى كبػػذلؾ كػػؿ المقدسػػات  15(اٍلمي

مثؿ مدينة  نة مرمكقةالسماكية اليـك ىي إرث اسبلمي، خاصة تمؾ التي ليا مكا
القػػدس التػػي تعتبػػر ثالػػث إلػػى القبمتػػيف كثالػػث الحػػرميف، كبػػذلؾ ىػػي تجمػػع بػػيف 
المكػػاف المقػػدس كبػػيف الػػزمف المقػػدس، ىػػاتيف الخاصػػيتيف المتػػيف ال يخمػػك منيمػػا 

 أم ديف.

بالنسػػبة  ةفمدينػػة القػػدس كمػػا يقػػع فػػي محيطيػػا ىػػي أرض مقدسػػة كمباركػػ      
مكػاف مقػدس نظػرا أيضػا  لكػؿ األنبيػاء كالرسػؿ، كىػي فلممسمميف ككريثيف شرعيي

                                                           
 .68اُووإٓ اٌُو٣ْ  ٍٞهح آٍ ػٔوإ  ا٣٥خ  - 15
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 المكان والزمان

لحدكث معجػزات خاصػة بنبػي اإلسػبلـ محمػد صػمى ا عميػو كسػمـ، حيػث كػاف 
المسجد األقصى أكؿ قبمػة صػمى إلييػا المسػممكف، كىػك المكػاف الػذم أسػرم إليػو 
بػػػالنبي، لتحػػػدث معجػػػزة اإلعػػػراج إلػػػى السػػػماء كدخػػػكؿ عػػػالـ الممكػػػكت، كحػػػدكث 

عجػػػزات فػػػي ظػػػرؼ زمنػػػي قياسػػػي، حيػػػث أف الػػػزمف الػػػديني الػػػذم الكثيػػػر مػػػف الم
تخالطو القداسة ىػك زمػف غيػر عػادم بػؿ خيػالي كعجػائبي، كغرائبػي تحػدث فيػو 
أشػػياء تجعمنػػا نصػػاب بالػػذىكؿ، فػػالمجتمع الػػديني مؤسػػس عمػػى زمػػف أعمػػى مػػف 

ككػؿ شػيء فيػو يحػدث بتكفيػؽ مػف ا كبإرادتػو، كلػذلؾ يكتسػب  16الزمف الدنيكم
مف قداستو كيتحكؿ إلػى زمػف أصػمي كثابػت ال يتغيػر بمػركر الػزمف ككػؿ ذلؾ الز 

مػػا تحػػؿ ذكػػراه، إال كحمػػت ببركتيػػا كقداسػػتيا كجبركتيػػا، كرمزيتيػػا المييبػػة، حيػػث 
يشػػير ميرسػػا إليػػاد إلػػى أف الػػزمف المقػػدس المتكػػرر يتطػػابؽ مػػع الػػزمف المقػػػدس 

فعػػؿ القداسػػة  أك المحظػة التػػي حػػدث فييػػا 17األصػمي حيػػث كػػاف العػػالـ ألكؿ مػػرة
لممػػرة األكلػػى، كمدينػػة القػػدس كالمسػػجد األقصػػى مػػرتبط بػػذكرل اإلسػػراء كالمعػػراج 
كحادثػة زمنيػػة شػقت الطريػػؽ بػيف السػػماء كاألرض كأدت إلػى مباركػػة تمػؾ البقعػػة 

ة، كأشػبو بالعيػد اإلسػبلميمباركة إسبلمية، كأصبحت جزءا مف المقدسػات الدينيػة 
شػػػعركف مػػػف خبللػػػو بممكيػػػة المكػػػاف، نظػػػرا الػػػدكرم الػػػذم يحتفػػػؿ بػػػو السػػػممكف كي

لمكاقعة الزمانيػة المقدسػة، كىػذا مػا أكػد عميػو الػنص القرآنػي فػي سػكرة اإلسػراء إذ 
                                                           

ٓؤٕٓ٘ٞ ثال ؽلٝك ُِْ٘و كزؾ٢ ا٢ٌ٘٤َُٔ  اإل٣ٔبٕ اُؾو أٝ ٓب ثؼل أُِخ ٓجبؽش ك٢ كَِلخ اُل٣ٖ   - 16
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ٍسػًجًد )تعالى: يقكؿ ا  ػرىاـً ًإلىػى اٍلمى افى ال ًذم أىٍسرىلَٰ ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن مِّفى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى سيٍبحى
ٍكلىػػ ٍكنىػػا حى ػػى ال ػػًذم بىارى كبػػذلؾ  18(وي ًلنيًريىػػوي ًمػػٍف آيىاًتنىػػا ًإن ػػوي ىيػػكى الس ػػًميعي اٍلبىًصػػيري اأٍلىٍقصى

ة كجزء اإلسبلمي أصبحت مدينة القدس بكؿ حكادثيا الزمنية مرتبطة بيكية األمة
منيػػا، كمػػف ذاكرتيػػا الدينيػػة، فمدينػػة القػػدس ىػػي مكػػاف مقػػدس بالنسػػبة  يتجػػزأال 

قيػػا، كىػػك مسػػجد أشػػار القػػرآف لممسػػمميف، نظػػرا لكجػػكد المسػػجد األقصػػى فػػي نطا
قبػػػة الصػػخرة، تمػػػؾ أيضػػا  الكػػريـ إليػػو كبػػػذلؾ ممكيػػة المسػػػمميف لػػو، كىػػي تحتػػػكم

الصخرة التي اكتسبت القداسة مف الفعؿ الػذم حػدث فكقيػا، حيػث أـ فييػا النبػي 
صمى ا عميو كسمـ جميع األنبياء كالرسؿ، كىك فعؿ رمزم عمى نسػخ رسػالتيـ 

ألشياء العاديػة ىالػة س ذلؾ المكاف كاكتسبت فيو بعض اكاتباعيـ لو، كبذلؾ تقد
نمػػا لمقداسػػة التػػي تتجمػػى فييػػا،  القداسػػة حيػػث أف تقػػديس األشػػياء لػػيس لػػذاتيا كا 

كبذلؾ مدينة القدس أصبحت مدينة اسبلمية مقدسة  19شجرة مقدسة حجر مقدس
حيط أك مباركة نظرا لؤلعماؿ التي قاـ بيا النبي صمى ا عميو كسمـ بيا، في م

 تمؾ المدينة، كقدسيا زمانا كمكانا.

كمػػػا أف حادثػػػة المعػػػراج كالتػػػي تحمػػػؿ طابعػػػا أسػػػطكريا كطكبكيػػػا، إال أنيػػػا       
حدث كنحف كمسمميف نسمـ بيا كنكقف بيا، ككنيا مف المعجزات التي تثبت نبػكة 

بالسػػػماء ىػػػذا األرض  محمػػػد صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ، كىػػػي حادثػػػة اتصػػػمت فييػػػا
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عتبػػر مػػػف أىػػـ أسػػباب تقػػديس األمػػػاكف إذ فػػي المكػػاف المقػػػدس الػػذم ي االتصػػاؿ
كلػػذلؾ يشػػعر المسػػممكف كأمػػة  20تفػػتح فتحػػة بػػيف السػػماء كاألرض كالعػػالـ السػػفمي

أنيـ أحؽ األمـ بممكية المدينة المقدسة كما يحػيط بيػا، حتػى إف كػانكا يضػمنكف 
ف دكف حريػػة العبػػػادة كممارسػػػة الطقػػكس كالشػػػعائر، لكػػػ لاألخػػػر  تألتبػػاع الػػػديانا

فقادىػػػا تمػػػؾ الرىبػػػة كالييبػػػة، كىنػػػا اإلسػػػبلميالمسػػػاس بالمقدسػػػات  ة كمخالطتيػػػا كا 
 االقػػتبلعيحػػرص المسػػممكف عمػػى التكاجػػد فػػي مدينػػة القػػدس كمقاكمػػة كػػؿ أشػػكاؿ 

، إضػػافة إلػػى إحيػػاء كػػؿ المناسػػبات الدينيػػة االحػػتبلؿالثقػػافي الػػذم تمارسػػو دكلػػة 
إنتػػاج فكػػرة ممكيػػة المدينػػة كأحقيػػة  المتعمقػػة بمدينػػة القػػدس، كىػػذا مػػف أجػػؿ إعػػادة

 .21المسمميف بيا حيث أف األمة تحتاج إلى التكرار كي تحافظ استمراريتيا

إف األمػػة ال تتشػػكؿ إال بكجػػػكد حػػدكد فاصػػمة ككاضػػػحة بينيػػا كبػػيف األمػػػـ       
األخػرل، خاصػة عمػى المسػتكل الػػديني، فػأم تيػاكف فػي أداء الطقػكس الدينػػة أك 

لػػػى فتػػػكر تمػػػؾ العبلقػػػات التػػػي تػػػربط المػػػؤمنيف بعضػػػيـ، تسػػػاىؿ فييػػػا، سػػػيؤدم إ
عمػػى فػػرض شػػرعية مزيفػػة عػػف  االحػػتبلؿخاصػػة فػػي مدينػػة القػػدس، يحػػث يعمػػؿ 

طريؽ إحياء مناسػبات كشػعائر دينيػة مخترعػة كربطيػا بمدينػة القػدس، رغػـ عػدـ 
كجكد أم رابط مادم بيف ادعػاءاتيـ كبػيف المدينػة، لكػف تمسػؾ الييػكد بشػعائرىـ 

أكسبيـ الكثير مف التعاطؼ الدكلي الػذم يريػد شػرعنة سػيطرتيـ عمػى كطقكسيـ 
                                                           

 .74/75ٗلٌ أُوعغ ٓ  - 20
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المدينػػػة المقدسػػػة، بسػػػبب ذلػػػؾ التمسػػػؾ الرىيػػػب بشػػػعائرىـ الدينػػػة، حيػػػث تحػػػكؿ 
 .22الييكد إلى حفرية نتيجة الثبات الذم يعرفكنو

رغـ أنو ثبػات مزيػؼ كمختػرع، عكػس مػا يممكػو المسػممكف مػف أدلػة ماديػة       
تيـ لؤلرض كبأنيا جزء مف عالميـ المقدس، كلذلؾ فػإف دكر كمعنكية تثبت ممكي

األمػػة اليػػػـك فػػػي التمسػػػؾ بمقدسػػػاتيا المكانيػػػة كالزمانيػػػة لػػػو دكر كبيػػػر فػػػي إعػػػادة 
ة لممدينػػة، أمػػة ليػػا حػػدكد كلػػدييا إدراؾ اإلسػػبلمية كاليكيػػة اإلسػػبلميبعػػث الػػركح 

طمػؽ دينػي، ، ىذا الداخؿ كالخارج يجب أف يبنى مف من23كاضح لمداخؿ كالخارج
كحتميػػة امػػتبلؾ الفضػػاء المقدسػػي مػػف خػػبلؿ األزمنػػة المقدسػػة التػػي تتكػػرر فػػي 
شكؿ أعياد، حيث يمعب العيد دكرا ميما في إعػادة بعػث األمػة كربطيػا ببعضػيا 

الكاحػػد،  كاالنتمػػاءعػف طريػػؽ الطقػكس كالشػػعائر التػػي تقػاـ كتأكػػد األصػػؿ الكاحػد 
إلليػػي نػػابع مػػف الػػديني كالػػديني كا 24فالعيػػد زمػػف مقػػدس كىػػك يػػـك مكػػرس لئلليػػي

مػػػرتبط بفكػػػرة القداسػػػة كالدناسػػػة، أم كػػػؿ مقػػػدس ىػػػك مقػػػتص عمػػػى اتبػػػاع الػػػديف 
الكاحد كأم مخالطة ألتباع ديانات أخرل تفقده قداستو، كخاصة أف األعيػاد تقػاـ 
صػػػمكاتيا كشػػػعائرىا فػػػي األمػػػاكف المقدسػػػة كبػػػذلؾ ينػػػدمج المكػػػاني المقػػػدس مػػػع 

تعرفػو مدينػة القػدس كمدينػة مشػحكنة رمزيػا بالقداسػػة،  الزمػاني المقػدس، كىػذا مػا

                                                           
  هؤ٣خ ُِْ٘و األك٣بٕأّوف ٖٓ٘ٞه  اُوٓي ٝاُٞػ٢ اُغٔؼ٢  كهاٍبد ك٢ ٤ٍٍُٞٞٞع٤ب  - 22
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كبػػػذلؾ يمكػػػف تكظيػػػؼ تمػػػؾ المقدسػػػات فػػػي النضػػػاؿ السياسػػػي كاسػػػترجاع حقػػػكؽ 
 وفمػػػا نمتمكػػػ 25المسػػػمميف المنيكبػػػة، حيػػػث أف فػػػي العيػػػد يمتػػػزج المقػػػدس بالعػػػادم

دينيػػا نمتمكػػو سياسػػيا، كىػػك نفػػس المنطػػؽ الػػذم يشػػتغؿ بػػو العقػػؿ الييػػكدم، عػػف 
 ؼ ادعاءات دينة في تحقيؽ أىداؼ سياسية.طريؽ تكظي

مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذا يمكػػػف القػػػكؿ أف مدينػػػة القػػػدس ىػػػي فضػػػاء دينػػػي بالنسػػػبة       
لممسػػمميف الػػذيف يمتمكػػكف فييػػا أكبػػر عػػدد مػػف المقدسػػات، كىػػي مقدسػػات مكانيػػة 
ماديػػة كأخػػرل زمانيػػػة معنكيػػة، لكنيػػا تسػػػاىـ فػػي شػػرعية تممػػػؾ المدينػػة كالييمنػػػة 

كمراقػػػد  تلمسػػػجد األقصػػػى كقبػػػة الصػػػخرة كالكثيػػػر مػػػف مػػػزاراعمييػػػا، حيػػػث أف ا
كآثػار  ةاألنبياء ىناؾ، يعتبر ممكية إسبلمية، دائمة كثابتػة كتحمػؿ شػكاىد تاريخيػ

كحفريات تثبت ممكيػة العػرب كالمسػمميف لممدينػة، إضػافة إلػى المناسػبات الدكريػة 
ؿ حادثػػة التػػي تحػػدث فػػي كػػؿ مػػرة كتتكػػرر بػػنفس الطقكسػػية كبػػنفس الشػػعائرية مثػػ

اإلسػػػػراء كالمعػػػػراج، كرزنامػػػػة الصػػػػمكات عنػػػػد المسػػػػمميف التػػػػي ارتبطػػػػت بالمسػػػػجد 
اإلسػػػبلـ، كميػػػا شػػػكاىد ماديػػػة كمعنكيػػػة تثبػػػت ممكيػػػة  راألقصػػػى فػػػي بدايػػػة ظيػػػك 

المسػػمميف لمفضػػاء المقدسػػي، لكػػف يجػػب تكظيفيػػا كالعمػػؿ عمييػػا، كتحريػػؾ جيػػاز 
ي ادعػػاء ممكيػػتيـ لممدينػػة الدعايػػة لمكاجيػػة الييػػكد بػػنفس الفكػػر الػػذم يكظفكنػػو فػػ

 كشرعنة تمؾ الممكية.
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 مدينةًاهللًالضائعة.ًاإلسالميالقدسًفيًالمتخيلً .9

تػػػػػػزداد الجماعػػػػػػة المتخيمػػػػػػة أىميػػػػػػة ككاقعيػػػػػػة كممػػػػػػا تفككػػػػػػت الجماعػػػػػػة المباشػػػػػػرة 
.الجماعة المتخيمة قد تككف خيالية كمخترعة كلـ يسبؽ ليا أف كجػدت، 26المحمية

كاختراعيػػا مػػف العػػدـ، كقػػد تكػػكف الجماعػػة لكػػف ىنػػاؾ مػػف يسػػعى إلػػى إيجادىػػا، 
المتخيمة سابقة في الكجكد، كعاشت ككجدت ثـ أفمت كاختفت كلـ يعد ليا كجكد، 
سػػػػػػكل ذكريػػػػػػات جميمػػػػػػة يعيػػػػػػد أفػػػػػػراد الجماعػػػػػػة إنتاجيػػػػػػا عػػػػػػف طريػػػػػػؽ المتخيػػػػػػؿ 

عطائيػا فرصػة النشػكء االجتماعي ، الذم يسعى إلػى إعػادة بعػث نمػاذج قديمػة كا 
التػػي كجػػدت فػػي يػػـك مػػف األيػػاـ، ككانػػت  ةاإلسػػبلميمػػة مػػف جديػػد، كىػػذا حػػاؿ األ

قكيػػة كعظيمػػة كميابػػة، كتفػػرض نفكذىػػا كسػػيطرتيا عمػػى رقعػػة جغرافيػػة كاسػػعة، 
التػي كانػت كلػـ تعػد  ةكالقدس جزء مػف تمػؾ الرقعػة الجغرافيػة، كمػف تمػؾ الحضػار 

كائنػػػة اليػػػكـ، بينمػػػا الييػػػكد ككجػػػكدىـ فػػػي فمسػػػطيف مػػػرتبط بأمػػػة صػػػنعيا الخيػػػاؿ 
ت المتخيؿ، كىي أمة مخترعة، حيث لـ يسبؽ لمييكد أف امتمكػكا أرضػا، أك كليس

أسسكا كيانا مستقبل، كىذا ىك أصؿ الصراع حكؿ مدينة القدس، بيف أمة خيالية 
 لـ يسبؽ ليا أف كجدت، كبيف أمة متخيمة تريد أف تستعيد أمجادىا الضائعة.

كػف القػكؿ أف كػؿ األمػـ المسممكف اليكـ يعيشكف الحنيف إلى الماضي، كيم      
 ةلدييا نزعة تقدمية ألنيا تمتمؾ ماض تعيس، ما عدا المسمميف الذيف لدييـ نظػر 

                                                           
ث٘لًذ أٗلهٍٕٞ  اُغٔبػبد أُزق٤ِخ رمٓالد ك٢ إَٔ اُو٤ٓٞخ ٝاٗزْبهٛب  روعٔخ صبئو ك٣ت   - 26
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تراجعيػػػة أك نككصػػػية، كػػػكف ماضػػػييـ أكثػػػر إشػػػراقا مػػػف حاضػػػرىـ، حيػػػث كانػػػت 
أمػػتيـ قكيػػة كمقدسػػاتيـ محميػػة، كاليػػـك عمػػى العكػػس تمامػػا، فمدينػػة القػػدس كبمػػا 

لغيػػػػر سػػػػيادة المسػػػػمميف، كىػػػػي ميػػػػددة  تحتكيػػػػو مػػػػف مقدسػػػػات إسػػػػبلمية، تخضػػػػع
الثقافي كزرع ثقافة أخرل عف طريػؽ سياسػة التيكيػد، كبػذلؾ  كباالقتبلعبالتدمير 

يصبح المتخيؿ ىك طكؽ النجاة الكحيد إلعادة بعث ىكية المدنية، فالتخيػؿ ذلػؾ 
عػػادة عػػيش مػػاض كجػػد لكنػػو لػػـ يعػػد مكجػػكدا إنػػو  27الػػذم يمكننػػا مػػف التػػذكر كا 

لمدينػػػة المقدسػػػة، كالعيػػػدة العمريػػػة، كسػػػمطة المسػػػمميف كخضػػػكع يػػػذكرنا بتػػػاريخ ا
األخػػرل ليػػـ، كحفػػظ المسػػمميف لحقػػكقيـ، مػػع التأكيػػد عمػػى سػػيادة  تأتبػػاع الػػديانا

ة، فػذلؾ الماضػي الػذم لػـ يعػد سػكل ذكػرل اإلسػبلمياإلسبلـ، كحرمة المقدسػات 
مػػة، نسػػتجدييا كنتمسػػؾ بيػػا كنحػػاكؿ إعػػادة إنتاجيػػا عػػف طريػػؽ إحيػػاء مفيػػـك األ

ة، التػػػي ال اإلسػػػبلميكتػػػذكيرىا بػػػدكرىا الحضػػػارم كبمسػػػؤكليتيا اتجػػػاه المقدسػػػات 
يمكف النظر إلييا عمى أنيا شأف فمسطيني، بؿ ىي شأف األمة مف جنكب شرؽ 

يعمػؿ  اآسيا إلى المحيط األطمسي، كمف أدغػاؿ إفريقيػا إلػى جبػاؿ القكقػاز، فيكػذ
كاحػػػػد، حتػػػػى تػػػػدرؾ جيػػػػدا  المتخيػػػػؿ كيصػػػػدـ األمػػػػة بكاقعيػػػػا كبماضػػػػييا فػػػػي آف

كضعيتيا التي آلت إلييا، فالحفاظ عمى ذاكػرة مجمكعػة بشػرية ىػك شػرط ىكيتيػا 

                                                           
ٝاُوٓي  روعٔخ ؿبى١ ثوٝ  كاه اُلبهاث٢  ُج٘بٕ  اُطجؼخ  ٓٞه٣ٌ ؿٞك٤٤ُٚ  أُزق٤َ ٝاُق٤ب٢ُ 27
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ة فػػػي فمسػػػطيف المحتمػػػة لػػػيس ليػػػا سػػػكل اإلسػػػبلميكاليػػػكـ المقدسػػػات  28ككحػػػدتيا
نقػاذ  عادة بعث مشػركع األمػة، كا  التخيؿ كتنشيط الذاكرة مف أجؿ الحفاظ عمييا كا 

 رب.مدينة الرب مف تدنيس أعداء ال

المحتمػػة اليػػـك بمػػا فييػػا مدينػػة القػػدس، تعتبػػر أرضػػا محرمػػة األراضػػي إف       
بالمكاف، كأخرل متعمقة بالزماف، يحث يزيد الحنيف إلييا  ةكتحكم مقدسات متعمق

 كاالحتفاءبيا  االحتفاؿكؿ ما حمت تمؾ الذكرل، كشعر المسممكف بالعجز اتجاه 
دسػة كالتػي تتصػؿ بػالزمف األصػمي بيا عف طريػؽ إعػادة عػيش تمػؾ المحظػة المق

الػػذم ال يمضػػي كال يتقػػدـ بػػؿ يحػػافظ عمػػى ىيبتػػو كعمػػى تجمياتػػو القدسػػية فػػالزمف 
المقػػدس أصػػمي كلػػيس ماضػػيا فيػػك غيػػر مسػػبكؽ بػػزمف آخػػر ألنػػو ال زمػػف يكجػػد 

لػيس بأسػطكرم بػؿ  اإلسػبلميكمػا أف الػزمف  29قبؿ الزمف الذم تركيو األسػطكرة
لػػى مػػا حكليػػا، كعبلقتيػػا ىػػك يعبػػر عػػف حقػػائؽ دينيػػة، إشػػ ارة إلػػى مدينػػة القػػدس كا 

بأحػػداث النيايػػة، كخػػركج اإلمػػاـ الميػػدم، كنػػزكؿ عيسػػى عميػػو السػػبلـ، كقضػػية 
تقػػػػديـ عيسػػػػى عميػػػػو السػػػػبلـ لئلمػػػػاـ الميػػػػدم لمصػػػػبلة، كإشػػػػارة منػػػػو إلػػػػى ىيمنػػػػة 

عػادة تقديسػيا  األديافاإلسبلـ عمى كؿ  بطاؿ مقدساتيا كا  السابقة، كنسخو ليا، كا 
ة، كػػػؿ ىػػػذا يريػػػد المسػػػممكف عيشػػػو مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتعادة اإلسػػػبلميلطريقػػػة عمػػػى ا

السػػيطرة عمػػى مدينػػة القػػدس كمدينػػة دينيػػة بامتيػػاز، كتتجػػو إلييػػا أعػػيف المتػػدينيف 
                                                           

كا٤ٗبٍ ٤ٛوك٤ٞ ٤ُغ٤ٚ ٝعبٕ ثٍٞ ٣ٝالّ  ٤ٍٍُٞٞٞع٤ب اُل٣ٖ ٓوبهثبد ًال٤ٌ٤ٍخ  روعٔخ ٣ٍٞق  - 28

 .287  ٓ 2018اُطبٛو اُٖل٣ن  ٤ٛئخ اُجؾو٣ٖ ُِضوبكخ ٝا٥صبه  اُجؾو٣ٖ  اُطجؼخ األ٠ُٝ  

 .105ك  ٓوعغ ٍجن مًوٙ  ٓ ٓو٤ٍب إ٤ِ٣ب - 29
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لػػػػى إ"اسػػػػتنادا «: جػػػػريس ىالسػػػػؿ»يقػػػػكؿ مػػػػف ييػػػػكد كنصػػػػارل كمسػػػػمميف، حيػػػػث 
فػي يؿ إسػرائكسػط، كخاصػة ف العالـ كمو سكؼ يتمركز في الشرؽ األإالنبكءات ف

ىػػػذا التمركػػػز الحتمػػػي، يزيػػػد مػػػف تأكيػػػد أحقيػػػة المسػػػمميف بتمػػػؾ  30األيػػػاـ األخيػػػرة"
بيػكًر ًمػف بىٍعػًد الػذٍِّكًر أىف  )النص القرآنػي:األرض، حيث جاء في  لىقىػٍد كىتىٍبنىػا ًفػي الز   كى

كفى األرض  ػاًلحي كالتػي يعتقػد الييػكد األرض  كىػك تمركػز فػي 31(يىًرثييىا ًعبىػاًدمى الص 
يتجمع فييا الييػكد لتكػكف  رض الميعاد، بينما ينظر إلييا المسممكف كأرضأنيا أ

بيػػػػػنيـ كبػػػػػيف المسػػػػػمميف تمػػػػػؾ المعركػػػػػة الفاصػػػػػمة كالتػػػػػي سػػػػػتعيد الييمنػػػػػة لؤلمػػػػػة 
 ة.اإلسبلمي

ىػػذه الحقػػػائؽ التػػػي أشػػػارت إلييػػػا أخبػػػار األكلػػػيف مػػػف المسػػػمميف، كتحػػػدثت       
مكاقػع، كلمػا سػيقع لممسػمميف السياسػي ل االستشػراؼعنيا كتب الحديث كنػكع مػف 

في آخر الزماف، كبذلؾ فإف النص الحػديثي ينتمػي إلػى الماضػي، إال أنػو يحمػؿ 
كثيرة يجػب عمػى المسػمميف أف يتعػاممكا معيػا بنػكع مػف الجديػة،  تتنبؤات كبشارا

كمػػػا تتعامػػػؿ معيػػػا المخػػػابر الغربيػػػة فػػػي ظػػػؿ صػػػعكد اليمػػػيف الػػػديني حيػػػث يػػػرل 
ف القػػػديس أينػػػي فػػػي الغػػػرب يػػػدرؾ حقيقػػػة مفادىػػػا العقػػػؿ اليمجػػػريس ىالسػػػاؿ أف 

يػػػاـ ف نحصػػػؿ مػػػف خبللػػػو عمػػػى معظػػػـ المعمكمػػػات حػػػكؿ ىػػػذه األأيكحنػػػا يمكػػػف 

                                                           
ؿو٣ٌ ٛبََُ  اُ٘جٞءح ٝا٤َُبٍخ  روعٔخ ٓؾٔل أَُبى  كاه اُْوٝم  ٖٓو اُطجؼخ اُضب٤ٗخ   -30

2003 ٓ  .05. 
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كىػػػذا مػػػا يؤكػػػد أف الصػػػراع دينػػػي فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ  32خيػػػرة التػػػي نمػػػر بيػػػااأل
األكسػػط، كعمػػػى المسػػػمميف أف يتعػػػاممكا معػػػو بيػػػذه المنيجيػػػة، أم اسػػػتعادة مكػػػاف 

مػػػة يمكػػػف التفػػػاكض عمييػػػا، بػػػؿ ىػػػي أرض ذات بعػػػد مقػػػدس، كلػػػيس أرضػػػا محت
ركحي، إليي، كمتعمقػة بفكػرة جكىريػة كىػي مػف تػؤكؿ إليػو الييمنػة كالسػيطرة فػي 

أىميػػة المتخيػػؿ كأىميػػة الػػذاكرة الدينيػػة التػػي أيضػػا  كىنػػا تتجمػػى 33أحػػداث النيايػػة
 باالعتمػادمػف خبلليػا،  اإلسػبلمييجب تفعيميا كبناء عبلقة كطيدة مع الماضػي 

ة بالماضػي اإلسػبلميى النص القرآني كالنص الحديثي، ككنيما يربطاف األمػة عم
األصػػمي البعيػػد عػػف التزكيػػر كالتحريػػؼ، كالػػذم يخبرنػػا بحقيقػػة الصػػراع كبكيفيػػة 

، عف طريؽ معرفة الماضي الينبكعي الذم يشػكؿ أفضػؿ كاالنتصارالتمكقع فيو 
 34سػػػاف فػػػي العػػػالـلفعػػػؿ اإلنأيضػػػا  كقايػػػة ضػػػد تػػػدىكر الػػػزمف المعػػػاش كاألسػػػاس

فحاضػػر األمػػة كمسػػتقبميا ال يبػػدك سػػعيدا بقػػدر ماضػػييا، كلػػذلؾ يجػػب أف تكػػكف 
ىناؾ عبلقة تجاسر بيف الماضي كالحاضر، كمف خبلليا يمكػف رسػـ المسػتقبؿ، 
كمعرفػػػة نقػػػاط الضػػػعؼ كالقػػػكة، ككيفيػػػة مكاجيػػػة أعػػػداء األمػػػة، حيػػػث أف عمميػػػة 

السػمس كالمػرف مػف الػزمف  النتقػاؿاالتخيؿ المرتبطة بما ىػك دينػي تسػاعدنا عمػى 

                                                           
 .33ع٤وً ٛبَُبٍ  ٓوعغ ٍجن مًوٙ  ٓ  -32

ف ك٢ اُؾل٣ش اُ٘ج١ٞ ) اُٞاهغ ا٤َُب٢ٍ االٍزْوأُِي٣ل اٗظو ًوا٣ٌ اُغ٤ال٢ُ ٝههبك اُغ٤ال٢ُ  -33

٤َُِِٖٔٔ ا٤ُّٞ ٖٓ فالٍ ًزت اُؾل٣ش(  ٓغِخ اُجؾٞس ك٢ اُؾوٞم ٝاُؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ  عبٓؼخ 

 .2020ر٤بهد  أُغِل اُقبٌٓ  اُؼلك االٍٝ  ك٣َٔجو 
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الحاضػػػر التعػػػيس إلػػػى الػػػزمف  اإلسػػػبلميمػػػف الػػزمف  35الجديػػد إلػػػى الػػػزمف القػػػديـ
الماضػي السػعيد، كمػف خػبلؿ تمػؾ النقمػة يمكػف اسػتعادة مفػاتيح المعبػة  اإلسبلمي

 كقمب الطاكلة عمى األعداء.

تػػركيج إف عصػػرنا اليػػـك الػػذم طغػػت فيػػو النمػػاذج المعكلمػػة حيػػث يجػػرم ال      
الثقػػافي، كفكػػرة المػػكاطف العػػالمي، الػػذم لديػػو لبػػاس كاحػػد،  كاالنػػدماجإلػػى التكحػػد 

طعاـ كاحد، ىـ كاحد، كال اعتقاد كاحد، حيث ال يمكف مكاجية ىذا المسخ سػكل 
بالتخنػدؽ فػػي صػػدفية الػػديف كالثقافيػػة المحميػػة، كالمعتقػػدات الخاصػػة، عػػف طريػػؽ 

يميزنػا كيفرقنػا عػف غيرنػا، فصػكرة المجتمػع  بالذاكرة الدينية كمعرفػة مػا االستعانة
ىي صكرة األفراد الػذيف يجتمعػكف معػا لتشػكيؿ كيػاف سياسػي انطبلقػا مػف خمفيػة 

 ابخصكصػػػػػيتن االحتفػػػػاظ، حتػػػػى نسػػػػتطيع 36أخبلقيػػػػة بعينيػػػػا مكجػػػػكدة مػػػػف قبػػػػؿ
كبيكيتنػػا، عػػف طريػػؽ إعػػادة إنتػػاج الماضػػي ذك الصػػبغة الدينيػػة، كالصػػراع حػػكؿ 

ف أف يحسػػـ إال عػػف طريػػؽ تكظيػػؼ مػػا ىػػك دينػػي، كشػػعكر مدينػػة القػػدس ال يمكػػ
المسػػمميف بػػأنيـ مفرطػػكف فػػي بقعػػة مقدسػػة كتحظػػى بمكانػػة دينيػػة، كأف تضػػييعيا 
يمكػػف أف يجمػػب غضػػب ا، ىكػػذا فقػػط سػػيتحرؾ المسػػممكف مػػف أجػػؿ اسػػتعادة 
أرض الرب، التي يجب التذكر بالكيفية التي يجب أف تككف عمييا حسب الكتػب 

الػػػػة الطيػػػػارة التػػػػي يجػػػػب أف تكػػػػكف عمييػػػػا، كأف تكػػػػكف حكػػػػرا عمػػػػى المقدسػػػػة، كح
                                                           

 .180ث٘لًذ اٗلهٍٕٞ  ٓوعغ ٍجن مًوٙ  ٓ  - 35

االعزٔبػ٤خ اُؾل٣ضخ  روعٔخ اُؾبهس اُ٘جٜبٕ  أُوًي اُؼوث٢ ُألثؾبس  رْبهُي رب٣ِو  أُزق٤الد - 36
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المسمميف، كىذه كظيفة الذاكرة الدينية، التي عمييا إبراز الجماعات المتمايزة عف 
 دينيا، ال سياسيا كال اقتصاديا. 37طريؽ ذاكرات مخصكصة كمتنافسة

مػػػػف خػػػػبلؿ ىػػػػذا يمكػػػػف القػػػػكؿ أف المسػػػػمميف اليػػػػـك يشػػػػعركف بحنػػػػيف إلػػػػى       
لماضػػي كيعيػػدكف تخيمػػػو مػػف أجػػؿ فيػػػـ كاقعيػػـ التعػػيس، حيػػػث انيػػارت دكلػػػتيـ ا

كتفككػػت أمػػتيـ، كضػػاعت الكثيػػر مػػف مقدسػػاتيـ كمػػف بينيػػا مدينػػة القػػدس، التػػي 
يناضؿ اليكـ أقمية مف المسمميف داخميا عمى حمايتيا مػف التيكيػد، الػذم يشػتغؿ 

ؾ المدينػػػة كفػػؽ آليػػة دينػػػة محضػػة، كيكظػػػؼ كػػؿ مػػا ىػػػك دينػػي كعقائػػػدم المػػتبل
كالييمنة عمييا، كىذا ما يجب عمى المسمميف اليكـ التفطف لو، عف طريؽ العمؿ 
عمػػػى اسػػػتعادة القػػػدس كمدينػػػة دينيػػػة، مقدسػػػة، كليػػػا عبلقػػػة كطيػػػدة بالمعتقػػػدات 

 االدعاءاتة، ىي معركة يجب عمى المسمميف خكضيا مف أجؿ إبطاؿ اإلسبلمي
رات ماديػة تثبػت ادعػاءاتيـ، الصػييكنية حػكؿ مدينػة القػدس فػي ظػؿ غيػاب مؤشػ

بينما يممؾ المسممكف كؿ الػدالئؿ التػي تثبػت قداسػة المدينػة إسػبلميا مػف الناحيػة 
 الزمانية كمف الناحية المكانية.

ًخاتمة:
إف مدينػة القػدس تعتبػػر مدينػة دينيػة، تحتػػكم عمػى حػـر مقػػدس، لػو عبلقػػة       

يجػػب أف يفػػرؽ فييػػا مباشػػرة مػػع شػػعائر المسػػمميف كصػػمكاتيـ كبػػذلؾ ىػػي مدينػػة 

                                                           
 .292أُوعغ ٗلَٚ  ٓ  - 37
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بكضكح بيف الديني كالدنيكم، كبيف المقدس كالمدنس، فيي مدينة عبادة كخاصة 
باتبػػػػاع ديػػػػف كاحػػػػد، ككػػػػؿ الشػػػػكاىد كالػػػػدالئؿ تشػػػػير إلػػػػى ذلػػػػؾ، كعمػػػػى المسػػػػمميف 
تكظيػػػؼ ىػػػذه الفكػػػرة فػػػي الػػػدفاع عػػػف أحقيػػػتيـ فػػػي تممػػػؾ المدينػػػة، ككنيػػػا مدينػػػة 

مميف يمتمكػػكف فييػػا أكقافػػا ذات بعػػد مقدسػػة كشػػعائرية كتعبديػػة، خاصػػة أف المسػػ
دينػػػػي مقػػػػدس، كالمسػػػػجد األقصػػػػى كباحاتػػػػو المباركػػػػة، كقبػػػػة الصػػػػخرة المرتبطػػػػة 
بحادثػػػػػة اإلسػػػػػراء كالمعػػػػػراج، ككػػػػػذلؾ أزمنػػػػػة مقدسػػػػػة، فالمدينػػػػػة تعتبػػػػػر أكؿ قبمػػػػػة 
لممسػػمميف كبػػذلؾ فيػػي ميقػػات زمنػػي أساسػػي لػػدل المسػػمميف، إضػػافة إلػػى ذكػػرل 

ما حمت، حمت ببركتيػا كقدسػيتيا، فػالزمف المقػدس لػو اإلسراء كالمعراج التي كؿ 
خصكصػيتو التػي يفيميػا أتبػػاع الػديف نفسػو فقػط، كىػػذا مػا يجػب عمػى المسػػمميف 
التأكيد عميو في معركتيـ السترجاع المدينة المقدسة، عف طريؽ مكاجيػة الطػرح 
، الييكدم الديني، بطرح اسػبلمي دينػي، يمتمػؾ األدلػة كالحجػج الماديػة كالمعنكيػة

إضافة إلى ضركرة تنشػئة األجيػاؿ القادمػة عمػى فكػرة الصػراع الػديني بػيف الحػؽ 
كالباطػػؿ، بػػيف القداسػػة كالدناسػػة، بػػيف المسػػمميف كمػػبلؾ شػػرعييف لمدينػػة طػػاىرة، 
كدينية، كبيف الييكد كمغتصػبيف ألرض ال تخصػيـ، كال يمتمكػكف أم دليػؿ عمػى 

كفقػػػػػػػدانيا األرض  ممكيػػػػػػػتيـ ليػػػػػػػا، بػػػػػػػؿ إف كجػػػػػػػكدىـ فييػػػػػػػا يعنػػػػػػػي تػػػػػػػنجس تمػػػػػػػؾ
 لخصكصيتيا عند المسمميف.
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ًالتوصيات:

 التركيز عمى الدراسات الدينية المتعمقة بالقدس. .1
 التعامؿ مع الصراع عمى أنو صراع ديني كليس سياسي أك جغرافي. .2
 فمسطيف قضية دينة عقدية كليست قضية تصفية استعمار. .3
منافسة اإلعبلـ في مدينة القدس ك  اإلسبلميالتركيج لمجانب الديني الركحي  .4

 الصييكني.
 إحياء كؿ المناسبات كالشعائر الدينية المتعمقة بالمدينة المقدسة. .5
 .اإلسبلميإبراز أىمية المدينة في المتخيؿ الديني  .6
ة كاألدلة المادية اإلسبلميالييكدية الفاقدة لؤلدلة بالحقائؽ  االدعاءاتمحاربة  .7

 كالمعنكية.
المسػػػمميف فػػػي مدينػػػة القػػػدس بػػػدؿ  تحػػػرؾ إسػػػبلمي جمػػػاعي لممطالبػػػة بأحقيػػػة .8

 .ةالمطالب الفمسطيني
 بو كتنشئة األجياؿ عميو. كاالىتماـ اإلسبلميإحياء التراث  .9

، السياسػػػػة الدينيػػػػة لػػػػدل باالستشػػػػراؼتأسػػػػيس مراكػػػػز بحػػػػث كمخػػػػابر تيػػػػتـ  .10
 المسمميف.

التعامؿ مع النصػكص القرآنيػة كاألحاديػث النبكيػة المتعمقػة بأحػداث النيايػة  .11
 .كحقائؽ عممية
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ًقائمةًالمصادرًوالمراجع:

أحمػػػد زيػػػف الػػػديف، الػػػديني كالػػػدنيكم قػػػراءة فػػػي فكػػػر مرسػػػيا إليػػػاد، بيسػػػاف لمنشػػػػر  -1
 .2018كالتكزيع، لبناف، الطبعة األكلى، 

، رؤيػػة األديػػافأشػػرؼ منصػػكر، الرمػػز كالػػكعي الجمعػػي دراسػػات فػػي سكسػػيكلكجيا  -2
 .2010لمنشر كالتكزيع، مصر الطبعة األكلى، 

درسكف، الجماعات المتخيمة تأمبلت فػي أصػؿ القكميػة كانتشػارىا، ترجمػة بندكت أن -3
 .2009ثائر ديب، شركة قدس لمنشر كالتكزيع، لبناف، الطبعة األكلى، 

مػة، ترجمػة طمعػػت عػادة تخيػؿ األإبيتػر مانػدفيؿ، سياسػات المسػمميف عبػر القكميػة  -4
 .2018بحاث كالنشر لبناف، كؽ، الشبكة العربية لؤلر فا

الحديثػػة، ترجمػػة الحػػارث النبيػػاف، المركػػز  االجتماعيػػةارلز تػػايمر، المتخػػيبلت تشػػ -5
 .2005العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات، قطر، الطبعة األكلى، 

دانيػػػاؿ ىيرفيػػػك ليجيػػػو كجػػػاف بػػػكؿ كيػػػبلـ، سكسػػػيكلكجيا الػػػديف مقاربػػػات كبلسػػػيكية،  -6
ر، البحػػريف، الطبعػػة ترجمػػة يكسػػؼ الطػػاىر الصػػديؽ، ىيئػػة البحػػريف لمثقافػػة كاآلثػػا

 .2018األكلى، 
ركجػػػػي كػػػػايكا، اإلنسػػػػاف كالمقػػػػدس، ترجمػػػػة سػػػػمير ريشػػػػا، مركػػػػز دراسػػػػات الكحػػػػدة  -7

 .2010العربية، لبناف، الطبعة األكلى، 
بػػػيف الفمكمػػػكر كالمجػػػاؿ الػػػديني، مؤسسػػػة باتنػػػة،  االسػػػتعبلءسػػػعيد المصػػػرم، تػػػراث -8

  .2019جميكرية مصر العربية، 
كائمي، العقبلنية الغربية كرىانات الديف مقاربػات فػي فمسػفة الػديف، عامر عبد زيد ال -9

 .2019مؤسسة دار الصادؽ الثقافية، العراؽ، الطبعة األكلى، 
عبػػد الكػػريـ سػػركش، السياسػػة كالتػػديف دقػػائؽ نظريػػة كمػػآزؽ عمميػػة، ترجمػػة أحمػػد  -10

 .2009العربي، لبناف، الطبعة األكلى،  االنتشارالقبنجي، دار 
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س ىالسػػؿ، النبػػكءة كالسياسػػة، ترجمػػة محمػػد السػػماؾ، دار الشػػركؽ، مصػػر يغػػر  -11
 .2003الطبعة الثانية، 

فتحػػػي المسػػػػيكني، اإليمػػػاف الحػػػػر أك مػػػا بعػػػػد الممػػػة مباحػػػػث فػػػي فمسػػػػفة الػػػػديف،  -12
 .2018مؤمنكف ببل حدكد لمنشر كالتكزيع، المغرب األقصى، الطبعة األكلى، 

فػػػػي الحػػػػديث النبػػػػكم ) الكاقػػػػع  االستشػػػػراؼ، كػػػػرايس الجيبللػػػػي، رقػػػػاد الجيبللػػػػي -14
، مجمػػػة البحػػكث فػػػي الحقػػػكؽ السياسػػي لممسػػػمميف اليػػـك مػػػف خػػبلؿ كتػػػب الحػػديث(

 .2019كالعمـك السياسية، جامعة تيارت، المجمد الخامس، العدد األكؿ، ديسمبر 
كمػػػكد دكبػػػار، أزمػػػة اليكيػػػات تفسػػػير تحػػػكؿ، ترجمػػػة رنػػػدة بعػػػث، دار المكتبػػػات  -15

 .2008الشرقية، 
مارفيف ىاريس، التحريـ كالتقديس نشكء الثقافات كالدكؿ، ترجمة أحمػد ـ. محمػد،  -16

 .2020المركز العربي ألبحاث كدراسة السياسات، قطر، الطبعة األكلى، 
مػػػارفيف ىػػػاريس، مقدسػػػات كمحرمػػػات كحػػػركب، ألغػػػاز الثقافػػػة، ترجمػػػة أحمػػػد ـ.  -17

 .2017ات، لبناف، الطبعة األكلى، أحمد، المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياس
مارؾ أكجيو، البلأمكنػة مػدخؿ إلػى أنثركبكلكجيػا الحداثػة المفرطػة، ترجمػة ميسػاء  -18

 .2018سكيفي، ىيئة البحريف لمثقافة كاآلثار، البحريف، الطبعة األكلى، 
مرسيا إليػاد، المقػدس كالعػادم، ترجمػة عػادؿ العػكا، دار التنػكير لمطباعػة كالنشػر  -19

 .2009لتكزيع، لبناف، بدكف طبعة، كا
مػػكريس غكدلييػػو، المتخيػػؿ كالخيػػالي كالرمػػز، ترجمػػة غػػازم بػػرك، دار الفػػارابي،  -20

 .2017لبناف، الطبعة األكلى، 
نكر الديف الزاىي، المقدس كالمجتمع، دار افريقيا الشرؽ، المغػرب، بػدكف طبعػة،  -21

2011. 
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 كرة انرحالخ انًغرتٛح يذُٚح انمذش فٙ

 خالل انرارٚخ انحذٚس ٔانًعاصر 

 
  .عٕاد٘ رتٛعد 
 عثذ هللا، انًغرب جايعح ضٛذ٘ يحًذ 

ًمقدمة:ًال
يماني لمبشرية جمعاء، إذ تعتبر مدينة القدس منارة مف منارات التاريخ اإل      

شيدت مكلد اليدل كأنكار الرساالت، كغير خاؼ ما ليذه الببلد المقدسة مف 
يمة لدل المسمميف كذلؾ، باحتضانيا لممسجد االقصى الذم ىك أكلى القبمتيف ق

لذلؾ ال غرك أف تتعمؽ  .1كثالث الحرميف الشريفيف كارتباطيا باإلسراء كالمعراج
أفئدة المسمميف جميعا كالرحالة المغاربة خصكصا، كما عمؽ في القدس  بمدينة

تاريخ كيذكييا الحاضر بصنكؼ أنفسيـ مف ذكريات إيمانية كركحانية يغذييا ال
االبتبلءات التي تتعرض ليا المدينة منذ منتصؼ القرف العشريف مف تغيير 

 .2لممعالـ العمرانية كالتاريخية كالجغرافية، مع ما يرافؽ ذلؾ مف قير ألىميا

                                                           
 1786ٓؾٔل ثًٞجٞٛ  ٍلبهح ٓؾٔل ثٖ ػضٔبٕ أٌُ٘ب٢ٍ ْٝٓبٛلارٚ ك٢ اٍزبٗجٍٞ ٝاُْبّ ٝاُؾغبى  - 1

كبً  ٓطجؼخ ٍب٣ٌ  اُطجؼخ  –ُؼِّٞ االَٗب٤ٗخ ٍب٣ٌ   ْٓ٘ٞهاد ٤ًِخ ا٥كاة ٝا1789 -

 .212  ٓ 2004األ٠ُٝ  

ػجل اُٜبك١ اُزبى١  اُولً ٝاُق٤َِ ك٢ اُوؽالد أُـوث٤خ هؽِخ اثٖ ػضٔبٕ ٗٔٞمعب  ْٓ٘ٞهاد  - 2

 .9ّ  ٓ 1997خ ُِزوث٤خ ٝاُؼِّٞ ٝاُضوبكخ  اُوثبٛ  اإلٍال٤ٓأُ٘ظٔخ 
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كقد تناكلت ىذه الدراسة مدينة القدس في كتب الرحبلت المغربية خبلؿ       
عاصر، حيث شيدت ىذه المرحمة تطكرات كأحداث خطيرة التاريخ الحديث كالم

الفمسطينية، أك عمى مستكل األراضي سكاء عمى مستكل التنقؿ إلى القدس ك 
األراضي ، أك المنع مف دخكؿ اإلسرائيميةاالستفزازات كالمضايقات كالعراقيؿ 

الفمسطينية بالضفة الغربية كالقدس، ناىيؾ عف الممارسات الصييكنية اليكمية 
مف تيكيد كقضـ  ؛ةاإلسبلميد الفمسطينييف كالببلد العربية كالمقدسات ض

لؤلراضي كبناء جدار العزؿ العنصرم كبناء المستكطنات، كرغـ ذلؾ يتشبث 
اإلنساف الفمسطيني بإرادة قكية لمحفاظ عمى كجكده في ىاتو البقاع المقدسة 

 صابرا صبكرا محتسبا  تعالى.
الرحالة لمكصكؿ إلى  ارية كالبحرية التي سمكيفما ىي المسارات الب      

المدينة المقدسة؟ كما ىي أىـ انطباعاتيـ الركحية كالتاريخية التي ترسخت في 
ذىنية الرحالة بعد زيارتيـ لمعالـ المدينة المقدسة؟ ككيؼ تعامؿ الرحالة 

ات السفر كالدخكؿ كالخركج مف فمسطيف إباف االنتداب ءالمغربي مع إجرا
إلى لمدخكؿ إسرائيؿ ني؟ ككيؼ تقبؿ القيكد المفركضة قيرا مف قبؿ البريطا

 استفزازات الجنكد لزكار بيت المقدس؟كذا لقدس ك ا
البعدًالروحيًوالتاريخيًلمقدسًفيًرحمتيًابنًعثمانًالمكناسيًومحمدً .ًأ

ً.بنًجعفرًالكتاني
 بعد العكدة 18زار الرحالة ابف عثماف المكناسي مدينة القدس خبلؿ ؽ       

أطمعنا في رحمتو عمى األكضاع بكالية الشاـ ك مف الحج ضمف الركب الشامي، 
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العثمانية كمنيا فمسطيف كالقدس، فإلى جانب البعد الركحي في رحمتو كزيارتو 
لؤلماكف المقدسة بالمدينة بدءا مف المسجد األقصى كقبة الصخرة كغيرىا مف 

يخي لممدينة، فقد مكننا مف المزارات كاشتراؾ الديانات الثبلث في اإلرث التار 
عمى أحكاؿ  اعيان االكقكؼ عمى معمكمات تاريخية ليا أىميتيا، إذ كاف شاىد

 .3القدس كبكادييا كالتغيرات التي طرأت عمييا
كمف مبلحظاتو في ىذا الصدد ما ركاه عف قياـ السبلطيف العثمانييف       

ناؾ تقدـ الطعاـ القدس، إذ عينكا زاكية ى سكافبتخصيص صدقة جارية عمى 
، كقد تأثر الرحالة بمطافة أىؿ القدس ككـر الضيافة الذم حظكا بو 4طكاؿ اليـك

المقدسة، إال أنو لـ يتردد في كشؼ جانب األراضي خبلؿ تنقميـ في أرجاء 
محكاـ كالكالة العثمانييف الذيف أكمكا المحـ كامتشكا السمبية ل ممارساتالآخر مف 

ء الذم يؤكد مدل التعسؼ كالنيب الذم ميز سيرة العظـ كاستفك المخ، الشي
الحكاـ المحمييف، كما استنكر نظاـ االلتزاـ الذم ميز السياسة الجبائية العثمانية 
القائـ عمى تكميؼ الكزراء كالكالة لمنصارل بقبض كتحصيؿ الخراج كالضرائب 

 .5مف المسمميف
ـ أم في 1903س سنة أما الرحالة محمد بف جعفر الكتاني فقد زار القد      

خيرة مف حكـ الدكلة العثمانية لفمسطيف، كقد ترؾ لنا معمكمات قيمة السنكات األ
حكؿ تنقمو إلى فمسطيف كالقدس، حيث سافر بحرا في سفينة مف بيركت إلى 

                                                           
 .214ٓؾٔل ثًٞجٞٛ  ّ ً  ٓ  -3

 .220  ٓ ٗلَٚ  -4

 .222ٗلَٚ  ٓ  -5
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مرسى حيفا ثـ يافا، كمف يافا استقؿ القطار أك ما سماه "ببابكر البر" إلى 
  .6ربع ساعاتالقدس في رحمة استغرقت حكالي أ

 يازار معالم، ك كقد أقاـ في نزؿ بمدينة القدس قرب مسجد الصخرة       
الحـر  اشيخ الحـر المقدسي عمر الدنؽ األنصارم، حيث زار  رفقةالمقدسة 

ذكر المصميات الخاصة ك  ،ربعة عشر المغمقة منيا كالمفتكحةالقدسي كأبكابو األ
 ،بة، كالشافعية بالمسجد األقصىالمالكية بمسجد المغار  :بالمذاىب األربعة

 ، كما زار7كالحنبمية بمسجد تحت المدرسة السمطانية ،كالحنفية بمسجد الصخرة
 ركاح كبير الكرقة، كزارقبة الصخرة كالمعراج كاألبيار مثؿ بير األ الرحالة

محراب سيدنا مكسى كالمساجد كالجكامع كالمدارس مثؿ المدرسة الصبلحية، 
 .8بعد أف حكلكىا إلى كنيسة "النصارل"خكليا ألنيا بيد لكنو لـ يتمكف مف د

كأشار الرحالة كذلؾ في معرض حديثو عف األماكف التي زارىا بالقدس       
، كاجتمع ببعض عممائيا منيـ يفالعثمانيالجنكد إلى قمعة داكد التي تكجد بيد 

 كنائبو شفيؽ بف الطاىر، كمفتي ،مصطفى زيف الديف االلكسي قاضي القدس
القدس محمد طاىر بف مصطفى الحسيني كخطباء المسجد األقصى كالمدرسيف 

 . 9بو
                                                           

اٌُزب٢ٗ  اُوؽِخ اَُب٤ٓخ إ٠ُ اإلٌٍ٘له٣خ ٖٝٓو ٝاُؾغبى ٝاُجالك اُْب٤ٓخ  رقو٣ظ  ٓؾٔل ثٖ عؼلو -6

ٓؾٔل ؽٔيح ثٖ ػ٢ِ اٌُزب٢ٗ  رول٣ْ ٝرؼ٤ِن ٓؾٔل ثٖ ػيٝى  ٓوًي اُزواس اُضوبك٢ أُـوث٢  

األ٠ُٝ  ث٤وٝد  ُج٘بٕ   اُلاه اُج٤ٚبء  كاه اثٖ ؽيّ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ  اُطجؼخ

 .288ّ  ٓ 2005ٛـ/ 1426

 .290ٗلَٚ  ٓ  -7

 .303ٗلَٚ  ٓ  -8

 .311-309ٓ  ٗلَٚ  ٓ -9
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كتطرؽ إلى بعض عادات أىؿ القدس حيث آخد عمييـ قمة حفظيـ لمقرآف       
الكريـ كقمة العمـ حديثا كتصكفا كلغة كنحكا كغيرىا، كالحظ عمى عممائيا أنيـ 

المسجد األقصى كيقكؿ كثيرا، إذ سمع أحد عمماء الحنفية يدرس ب خطئكفي
. كاستنكر الرحالة الدخكؿ لممسجد المقدس بالنعاؿ، 10بتقصير صبلة المغرب

لمسجد األقصى أك مسجد الصخرة، كغاضو كثيرا افبل ينزعكنيا إال عند دخكؿ 
يكجد مف ال يجتنبكه إال في المسجديف المذككريف كال حيث استعماؿ الدخاف فيو 

ىذا التاريخ المبكر عف التركيبة السكانية تحدث الرحالة في  .11ينياىـ عنو
يمييـ النصارل، أما المسممكف  بالمدينة الييكد كأثار انتباىو كثرةلمدينة القدس، 

 فقميمكف يستقركف بالقرل حكؿ المدينة، كفييا كنائس لمييكد كبيع لمنصارل
تضرب النكاقيس في كؿ كقت، كبإمكاف الييكد كالنصارل دخكؿ الحـر الشريؼ 

 كنساء بإذف الحاكـ العثماني لمبمد، إال أف الرحالة لـ يشر إلى تعبد الييكد رجاال
ىاتو األكضاع التي أصبحت عمييا البقاع الشريفة  بحائط البراؽ رغـ زيارتو لو.

 .12جعمت الرحالة يجـز بعكدة غربة الديف فييا كما كانت في البداية
ًالقدسًزمنًالنتدابًالبريطاني .ًب
ًفمسطينًإجراءاتًالدخولًإلى .9
نشطت الرحبلت المغربية كثيرا خبلؿ ثبلثينيات القرف العشريف صكب       

المقدسة بفمسطيف، مستفيدة مف ظركؼ النقؿ البحرم المناسبة، إذ األراضي 
                                                           

 .313ٗلَٚ  ٓ  -10

 .314ٗلَٚ  ٓ  -11

 .314-313ٓ  ٗلَٚ  ٓ -12
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غالبا ما كانت السفف البحرية تعرج عمى مرسى بيركت في الذىاب أك االياب، 
رة القدس الشريؼ كالبقاع كقد استغؿ الرحالة المغاربة التكقؼ ببيركت لزيا

المقدسة، ككانكا يسافركف إلى القدس بالسيارات لسيكلة التنقؿ بيا كلما تكفره مف 
أسباب النزىة كزيارة أحسف المكاقع كالمآثر، كما أف ثمف التنقؿ في متناكؿ 

القدس  خبللياالرحالة، ككانت الرحمة تستغرؽ مف يكميف إلى ثبلثة أياـ يزكركف 
 .ا مف المدف كالمآثركالخميؿ كغيرى

الفمسطينية الخاضعة لبلنتداب البريطاني األراضي كقد كاف الدخكؿ إلى       
آنذاؾ بسيكلة كيسر، إذ يكفي إظيار جكاز السفر لممراقبيف عمى الحدكد بيف 
لبناف كفمسطيف بمنطقة الناقكرة؛ حيث الجمارؾ الفرنسية مف ناحية لبناف 

طيف، ثـ المركر عمى مدف عكا كحيفا كنابمس كالجمارؾ االنجميزية ناحية فمس
 .13كدكمالة قبؿ الكصكؿ لمقدس

نفس الشيء عمى الحدكد السكرية الفمسطينية حيث الجمارؾ الفرنسية       
كاالنجميزية بمنطقة الجاعكنة التي يسكنيا الييكد، فيمركف عمى بحيرة طبريا 

 ككفر كنا كالناصرة كجنيف كالرممة ثـ القدس.
حيف دخؿ الرحالة محمد داكد الذم كاف في جكلة بالببلد العربية  في       

الفمسطينية برا عبر األراضي ردف، كقد غادر بعض الرحالة بالعراؽ عبر األ
لى  الحدكد المصرية، فإلى غاية ثبلثينيات القرف العشريف كاف التنقؿ مف كا 

                                                           
أؽٔل ثٖ ٓؾٔل اُٜٞاه١  ك٤َُ اُؾظ ٝا٤َُبؽخ  أُطجؼخ اُو٤ٍٔخ  اُطجؼخ األ٠ُٝ  اُوثبٛ   -13

 . 230-228ّ  ٕٔ 1935ٛـ/ 1354
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غاربة ألم نكع الفمسطينية يتـ بسيكلة كيسر، إذ لـ يتعرض الرحالة الماألراضي 
جيت لمرحالة عمى مف المضايقات أك المنع، الميـ بعض االستفسارات التي كي 

تفتيشيـ ألنيـ يمنعكا دخكليا ك الحدكد السكرية الفمسطينية حكؿ حمميـ الفكاكو 
الفمسطينية، كىك ما يدؿ األراضي مف أتى بشيء منيا مف  عكس ،إلى فمسطيف

 .14سطيفعمى كثرة الفكاكو كأشجار الكركـ بفم
ًبوادرًالنزاعًالفمسطينيًاليهوديًحولًالقدس .9
 ،بيف الييكد كالمسمميف االصطداـشيدت ثبلثينيات القرف العشريف بداية       

يصؿ طكلو صص لتعبد الييكد بالقدس خي  فضاء ديحدلذلؾ تـ االتفاؽ عمى ت
متر فقط، كذلؾ بعد المعارؾ التي خاضيا الفمسطينيكف ضد  15حكالي 
، كقد كجد الرحالة بكشعرة جماعة مف الييكد يتعبدكف بالقراءة 15يفاإلسرائيمي

يقاد الشمكع، كيحرسيـ الجنكد لمنع اصطداميـ بالمسمميف  انتياكاتيـكلمنع ، 16كا 
يبقى التاريخ كالحيازة  كرغبتيـ في تكسيع الحيز المخصص لعبادتيـ الصارخة

ف ميف بالحـر كما اقتسـ الييكد الزيارة مع المسم .17أعظـ حجة لممسممي
جماعة منيـ تشارؾ  ادريس الجعيدم براىيمي في الخميؿ، حيث كجد الرحالةاإل

                                                           
ّ  إػلاك اُطبٛو ٝػي٣ي  1933اُؾَٖ ثٖ اُطبٛو ٝػي٣ي  هؽِخ إ٠ُ أُْوم ٝاُؾو٤ٖٓ ٍ٘خ  -14

  ٓطجؼخ اُ٘غبػ 255-231ّ  ٕٔ 1999ٛـ/ 1419ٓغِخ اُزبه٣ـ اُؼوث٢  اُؼلك اُزبٍغ ّزبء 

 .253اُغل٣لح  اُلاه اُج٤ٚبء  ٓ 

 .234أؽٔل ثٖ ٓؾٔل اُٜٞاه١  ّ ً  ٓ  -15

اُٜب٢ّٔ ؽغ٢ اَُال١ٝ ثّٞؼوح  اُوؽِخ اَُال٣ٝخ إ٠ُ اُل٣به اُؾغبى٣خ  رول٣ْ ٓؾٔل ثٖ اُؾبط  -16

ٝإفواط ًٞصو أثٞ اُؼ٤ل  ثؾش ٤َُ٘ كثِّٞ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب أُؼٔوخ ك٢ اُزبه٣ـ  عبٓؼخ ٤ٍل١ 

 .63ّ  ٓ 2006ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا  ٤ًِخ ا٥كاة ٝاُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ ظٜو أُٜواى كبً  

عيءا   25اُغؼ٤ل١  اُوؽِخ اُؾغبى٣خ  ْٓ٘ٞهح ثغو٣لح اَُؼبكح ك٢  ه٣ٌإكه٣ٌ ثٖ ٓؾٔل ثٖ إك -17

 ّ.1930ؿْذ  13ٛـ/ 1349هث٤غ اُ٘ج١ٞ  28ٛـ.  ػلك 1349-1348ّ/ 1930فالٍ ٍ٘خ 
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المسمميف في زيارة المكاف، كيفصؿ بينيـ خط مرسـك بالحائط عبلمة عمى 
أشار الرحالة ادريس الجعيدم إلى خضكع القدس  .18انتياء مزارىـ ال يتجاكزكنو

اكـ يمقب بالمندكب السامي، عاصمة فمسطيف لبلنتداب االنجميزم يترأسو ح
الحسيني، أميف لمحككمة الفمسطينية مجمس إسبلمي شرعي يترأسو الشيخ كاف ك 

يبذلكف قصارل جيدىـ كينتيزكف  أف الييكدكقد تنبو الرحالة منذ كقت مبكر إلى 
فمسطيف كطنا قكميا ليـ، كيدعكف الييكد مف كؿ األقطار  تخاذال الفرصكؿ 

منيـ يزاحـ كثير صار عدد فة لتتسع دائرة نفكدىـ، المقدساألرض  لميجرة إلى
 فالفمسطينييمكظفي الحككمة، لكف الرحالة عاد كاستدرؾ بأف المسمميف 

 .19كلف يسمحكا بأدنى حؽ كاجب ليـ فيو اإلسبلميمحافظكف عمى كطنيـ 
كصؿ حيث تميزت ىذه المرحمة بتكثيؼ اليجرات الييكدية نحك فمسطيف،       

حصاء كالحامميف ألؼ ييكدم مسجميف في اإل 450حكالي  ـ1955عددىـ سنة 
صمية بجنسياتيـ األ منيـ عشرات اآلالؼ في حيف احتفظلمجنسية الفمسطينية، 

، كقد أخبر الحاج أميف الحسيني الرحالة محمد داكد 20حصاءلـ يدخمكا في اإلك 
يف مبلي 7بأف الييكد ساكمكا األمير شكيب أرسبلف بأف يسمح ليـ العرب بيجرة 

                                                           
 .57ٗلَٚ  ٓ -18

ٛـ/ 1349هث٤غ اُ٘ج١ٞ  28إكه٣ٌ ثٖ ٓؾٔل ثٖ إكه٣ٌ اُغؼ٤ل١  اُوؽِخ اُؾغبى٣خ ّ ً  ػلك  -19

 ّ.1930ؿْذ  23

ّ  إػلاك ٝرول٣ْ ؽَ٘بء كاٝك  كاه أث٢ ههوام 1935ٛـ/ 1353ٝك  اُوؽِخ اُْوه٤خ ٓؾٔل كا -20

 .152  ٓ 2014ُِطجبػخ ٝاُْ٘و  
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ييكدم إلى فمسطيف مقابؿ تقديـ مساعدات ليـ، لكف األمير رفض ذلؾ مستيزئا 
 .21كأرسؿ منشكرا إلى أىالي فمسطيف يحذرىـ مف دسائس الييكد

كانت إشارات الرحالة دقيقة حكؿ ما كاف يتمخض بالقطر الفمسطيني       
طف العربي الشقيؽ في فترة ما قبؿ كقكع الكارثة كانتزاع ىذا العضك مف جسـ الك 

كقد حضر محمد داكد رفقة  .22لمييكداألراضي الكبير، كمف ذلؾ مسألة بيع 
الذم انعقد بيف  االجتماعصديقو طاىر الفتياني مدير جريدة الجامعة العربية 

في مكضكع شراء أرض البطيحة عمى  ،السكرييف كالفمسطينييف بكمية الركضة
قد كجد في استقبالو المفتي ك  الحدكد بيف طبرية كفمسطيف بكاسطة االكتئاب،

، تـ "منذ مدة كنحف في انتظاركـ يا مرحبا: "خاطبو بالقكؿالذم أميف الحسيني 
شخصا، كتأسست ليذا الغرض شركة  50افتتح الجمسة التي حضرىا حكالي 

كاستثمارىا مناصفة بيف سكريا كفمسطيف، حيث تسابؽ األرض  مف أجؿ شراء
. 23كجيزةكتتاب كشراء األسيـ في مدة ؿ لبلعماف كالعمماء كرجاؿ األيك السياس
األراضي القضية الكبرل اىتماـ السياسييف كالكطنييف عمى  أثارت ىذهكقد 

 استفحاؿ ظاىرة شراء الييكد لؤلراضي. ال سيما مع ،الفمسطينية
ًة.اإلسالميدفاعًالفمسطينيينًعنًالمقدساتً .9
محاربة لبجيكد كبيرة قاـ أبناء فمسطيف خبلؿ ثبلثينيات القرف العشريف       

عمى بقيادة الحاج أميف األ اإلسبلميممجمس لككاف  لمييكد،األراضي بيع 
                                                           

 .159ٗلَٚ  ٓ  -21

 .15ٗلَٚ  ٓ  -22

 .154ٗلَٚ  ٓ  -23
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كؿ مؤتمر األالأصدر  حيثالحسيني كعمماء فمسطيف دكرا بارزا في ذلؾ، 
فتكل  ـ1935يناير  26ىػ/ 1353شكاؿ  20 المنعقد بتاريخ عمماء فمسطيفل

اعتبار البائع ك  ،مييكدبتحريـ بيع أم شبر مف أراضي فمسطيف ل"تقضي 
يف عف الديف خارجيف عف زمرة قلمبيع مار  ؿكالسمسار كالكسيط المستحً 

حرمانيـ مف الدفف في مقابر المسمميف كمقاطعتيـ في كؿ شيء ك  ،المسمميف
 .24كالتشيير بيـ"

كما قاـ العمماء بحممة كبيرة في جميع مدف كقرل فمسطيف ضد بيع        
يؽ عمى ثالعيكد كالمكا كأخدكا كثيرة جتماعاتاكعقدكا  ،لمييكداألراضي 

تمكنكا مف بذلؾ ك ، ف ال يفرطكا في شيء منياأالجماىير بأف يتمسككا بأرضيـ ك 
عمى األ اإلسبلميحيث اشترل المجمس  ،أراض كثيرة كانت ميددة بالبيع ذإنقا

في ىذا  تشكمتك قرل بأكمميا كأكقؼ البيع في حكالي ستيف قرية مف قرل يافا، 
أنشئ صندكؽ حيث األراضي مؤسسات كطنية أسيمت في إيقاؼ بيع  ددالص
أراضي  ذتمكف مف إنقاالذم دارة الفمسطيني أحمد حممي باشا تحت إمة األ

ثر الفعاؿ في تراجع األ غايتيا ككاف ليا ىذه الحممة ، كبذلؾ حققت25البطحية
 .لمييكداألراضي المبيعات مف 

زاره في بيتو  حينما-الرحالة محمد داكد  كقد أخبر المفتي أميف الحسيني      
بأف  -المقدسةاألراضي كشكره عمى جيكده في الدفاع عف مصالح فمسطيف ك 
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تقارير  كردتإذ  ،الييكد يئسكا مف الحركة الدينية التي قاـ بيا عمماء المسمميف
 باألراضي بيع  تراجعكانت سببا في  ىذه الحممة أفب تعترؼ ية إسرائيميةحككم
كالمبالغ الطائمة التي صرفكىا، التي بذليا الييكد  الكبيرة الجيكد رغـ 90%

قبلـ المأجكرة كالصحؼ لؼ ليرة لشراء األأ 30أنفقكا بأنيـ حيث صرحكا 
ة عكمف ذلؾ الحمبلت التي قادتيا الجام ،لمدعاية لمخططاتيـ االنتيازية
مسطيف عف ة لصاحبيا سميماف التاجي بإيعاز مف الييكد لثني عمماء فاإلسبلمي

 .26مجيكداتيـ
عف  الرحالة محمد داكد كالمفتي الحاج أميف الحسيني في سياؽ دفاعك       
افة الحرة الكطنية في الدفاع عف القضايا حالحديث عف دكر الصتناكال  القدس

لؼ أ 550شركة كبيرة برأسماؿ قدره  لعذا الغرض تأسستمة، ك المصيرية لؤل
لمأجكرة، ككانت ىذه الحركة سببا في تنبيو مصحؼ ال بديمةنشاء صحافة ليرة إل

الحاج أميف  كسأؿ ،في الدفاع عف القدس يـاتلى كاجبإكثير مف الناس 
فأجابو  ،ناكيف بالمغرب يرسؿ إلييا بعض منشكراتيـعالرحالة عف  الحسيني

شخاص بؿ خدمة أنيا ليست خدمة لكؿ خدمة تمـز أل كأضاؼ بأنو مستعد لذلؾ
 .  27ديف كمبدأ

الفمسطينية حينما شف حممة عمى األراضي داخؿ  بالفعؿكىذا ما جسده        
في حفمة أقيمت بمدرسة نابمس  ، كذلؾراضيبيع األ حكؿ فالفمسطينييبلؼ تخا
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مر بنادم خالد بف تكرر نفس األك  ،مف العمماء كالمدرسيف المدعكيفعمى شرؼ 
ص بيا خفي كممتو التي  استنكر الرحالة حيث ،د لمكشفية بنابمسيالكل

لتفريؽ بيف عمى االخكنة كالعامميف  أعماؿالنادم المنظمة بسبكعية المحاضرة األ
خر أخبارىا كالدعاية ليا آر عف رغبتو في خدمة القضية بنشر كعبٌ  ،مةاأل

األراضي كذلؾ إلى التعبئة الشاممة ب محمد داكدكما أشار  .28بالمغرب كغيرىا
في سيارتيـ كال يشارككنيـ في  الفمسطينية لمقاطعة الييكد، فبل يسافركف

 .معامبلت التجاريةلا
إذ رفض عبد السبلـ  يا،كـر كضيافة أىم الرحالة بالقدس انتباه تكمما لف       

خ مدير مجمة الجامعة العربية نزكؿ الرحالة بالفندؽ كأصر عمى أخد أتياني فال
بالراحة  أحسحيث  ،أمتعتو كالنزكؿ عنده بمنزلو المطؿ عمى ساحة قبة الصخرة

دار  ةار يز كاستغؿ فرصة كجكده بالقدس ل. 29كالطمأنينة لمجاكرتو الحـر المقدسي
 كرئيسمدينة التقى بقاضي الثـ  ،يتاـ كجريدة الجامعة العربية كبيت المفتياأل

الذيف كاستقدـ التبلميذ المغاربة  .كزار مدرسة الركضة االستئناؼ محكمة
ـ بجكلة في القدس، كبعد إنياء زيارتو مدرسة النجاح بنابمس لمقيافي  يدرسكف

 .30القطار غزة في عبرلمقدس سافر إلى القاىرة 
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ًسرائيميالقدسًتحتًالحتاللًاإلًج.
ًجواالسفرًإلىًالقدسً.9ً

المغربي الكحيد الذم زار القدس جكا سنة  الرحالة يبقى أبك بكر القادرم      
ردف، لكف عاصمة األلى عماف إـ، حيث استقؿ الطائرة مف القاىرة  1957

نبياء كمكطف تكقفيا بمدينة القدس جعمو يغير رأيو كيمكث في القدس ميد األ
المرسميف لمزيارة كالتبرؾ، ككجد تسييبلت مف طرؼ مدير مطار القدس كىك 

لى إعاره سيارتو الخاصة لتنقمو أمكتبو ك بفمسطيني دكتكر في الحقكؽ استقبمو 
لمصبلة فيو، كقد  شيء كؿ قبؿ قصىقصد المسجد األحيث  ،الفندؽ الكطني

قد بمغت  اإلسرائيمية االستفزازاتف أا ىنالؾ "برد غربتو" كىك ما يكحي ب دعا
رة خكبعد تكقيعو في الدفتر الذىبي لممسجد زار مسجد الص ،المسجد االقصى

 .31كنيسة القيامةكذلؾ كمسجد عمر كغيره مف المآثر كالمساجد ك 
الرحالة  ذىب عندمدير المطار عند ىذا الحد، بؿ  لـ يتكقؼ كـر كحفاكة      

بالقدس كشخصيات فمسطينية  االستئناؼرئيس محكمة  ةأبك بكر القادرم رفق
كاستدعكه لمقياـ بجكلة في  ،خكانيـإب بو كأخ مف يرحمتل كا جميعيـسامية أت

عمى معالـ المدينة، فاستقؿ معيـ السيارة كأثناء  االطبلعمدينة القدس مف أجؿ 
صص مدينة كقفكا عمى الجدار الفاصؿ بيف القدس الذم خي العمى أرجاء  جكليـت

كتناكلكا بينيـ أحاديث متنكعة كباألخص  ،لمعرب كالجزء الذم اغتصبو الييكد

                                                           
اُوبكه١  هؽالر٢ اُؾغبى٣خ اهرَبٓبد ٝمًو٣بد ػٖ صالس هؽالد إ٠ُ اُل٣به أُولٍخ   أثٞ ثٌو -31
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كالعرب لتحرير الجزء  فالفمسطينييسرائيمي، ككاجب مكضكع فمسطيف كالكجكد اإل
أطمعنا  حيث كانت مكفقة كرغـ عفكية رحمتو فقد .32الذم اغتصبو الييكد منيما

كذلؾ  ،فييا عمى بعض أحكاؿ مدينة القدس خبلؿ خمسينيات القرف العشريف
 بفضؿ مدير مطار القدس الفمسطيني الذم قدـ لو مساعدات كثيرة.

ًسرائيمياإلًالحتاللالقدسًفيًقبضةً.9ً
تمكف الرحالة أحمد المديني مف زيارة القدس عمى ىامش مشاركتو في       

، حيث كاف المغرب ضيؼ شرؼ ـ2014لكتاب المقاـ براـ ا سنة معرض ا
الرحمة إلى "ني في نصو الرحمي المعنكف ب يمد المدحىذه الدكرة، كقد ترؾ لنا أ

األراضي الفمسطيني إلى ك فصكال تراجيدية مف معاناة دخكؿ العرب  "راـ ا
محتمة حيث الاألرض  الفمسطينية كباألحرل إلى القدس، فالدخكؿ إلى مناطؽ

نما بيد مناطؽ السمطة التي عاصمتيا اإل دارية راـ ا ليس بيد السمطة كا 
اإلسرائيمييف، ىـ المتحكمكف في الدخكؿ كالخركج في النقاط الحدكدية المؤدية 

 .33إلى فمسطيف المغتصبة المحتمة
ذلؾ أف الدخكؿ إلى فمسطيف مرىكف بتصاريح الدخكؿ الذم تمنحيا        
تأخر كالاستفزازاتيا  ، مع ما يرافؽ ذلؾ مفؽ ما تقتضيو مصمحتياكفإسرائيؿ 

أشار  في ىذا الجانبرفض منحيا كغير ذلؾ، ك  كأالرد عف التصاريح في 
ضر حنو لمسنة الثالثة يأل ييأسكا؛الرحالة إلى ناشر مغربي طمأف الجميع بأف ال 

                                                           
 .36ٗلَٚ  ٓ  -32

ّ  ٓ 2014ُوثبٛ  أُل٢٘٣  اُوؽِخ إ٠ُ هاّ هللا  ْٓ٘ٞهاد كاه األٓبٕ  ٓطجؼخ اٌُوآخ  ا أؽٔل -33
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ف منحو يرفضك  فاإلسرائيمييـ ا لكف اإلى عماف قاصدا معرض الكتاب بر 
 كاكقفإنيـ يلـ تتكقؼ استفزازات الييكد عند ىذا الحد بؿ ك ، 34تصريح الدخكؿ

و بتيـ جاىزة مف إرىاب كنتيمفي ،زيو التقميدم مرتدياكؿ عربي سيما إف كاف 
كغيره مف النعكت الدنيئة. ىذا فضبل عف تخكؼ كؿ العرب كقمقيـ مف طبع 

ليـ عراقيؿ كثيرة في مطارات سرائيمي مما يسبب اإل االحتبلؿجكازاتيـ بطابع 
مرات بأف عدة  إال أف الضابط الفمسطيني المرافؽ ليـ طمأنيـ ،عربية أخرل

نما يتـ الدخكؿ بتصاريح الدخكؿ فقط  .35الجكازات لف تطبع كا 
عبر األردنية الفمسطينية المحتمة مف الحدكد األراضي الرحالة إلى دخؿ       

كىك اسـ الجنراؿ  "،المنبي"صمي األ باسمومعبر الكرامة الذم اشتير أكال 
كقاؿ  ـ1917دجنبر  9الذم دخؿ إلى القدس يكـ  "إدمكند المنبي"البريطاني 

منظر  الرحالة كقد كصؼ .،36قكلتو الشييرة: "اآلف انتيت الحركب الصميبية"
العبكر بدقة متناىية بعد أف أصبح كجيا لكجو في مكاجية العدك المحتؿ الذم 

ىك المحتؿ  ، بعد أف أصبح؟حصيا كيستفسره لـ أنت ىناسيمسؾ أكراقو كيف
بخميط ىجيف مف الجنكد كصفيـ  ،رضعمى األ حكذا استمٌ ل ف"ا"المكصاحب 

ناثا يدىـ عمى  ،فبلشامف السمر ك فتية ييكد بيض "إنيـ  الرحالة بالقكؿ: ذككرا كا 
 .37"الزناد
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كركبي جكازه األف بظما مكثيرا في المعبر بؿ مر أسرع  الرحالة لـ ينتظر      
نفس المدينة التي المكمفة بمراقبة الجكازات مف  اإلسرائيميةالمكظفة  ألف، ك طبعا

بأنيا  خبرتو، كأهلمعمكمات المثبتة بجكاز اعرفت ذلؾ بعد قراءتيا كقد  ،كلد بيا
 بأف أخبرتولزيارتيا، لكنو اندىش حينما  دعاىاف زيارة الدار البيضاء اشتاقت إلى
بطاقة الدخكؿ في األخير  ، لتمنحوتساءؿ مستعجبا كفمسطيف!؟ا، فىالمغرب بمد

كتشبت بزيارة راـ ا  لكنو رفض إسرائيؿ،إلى فمسطيف كعرضت عميو زيارة 
 .38فقط كالقدس
بر إلى اتجاكز المعمف مبلحظاتو في ىذا الصدد إخباره بصعكبات ك       

 يشككف الجنكدف، اإلسرائيميةأرض فمسطيف حيث كجد عدة حكاجز أمنية لممراقبة 
 يثبتف بأنيـ إرىابيكف أك احتماؿ أف يككنكا كذلؾ إلى أف يفي كؿ العرب العابر 

كرغـ قرب المسافة بيف راـ ا كالخميؿ فإنيـ استغرقكا كقتا طكيبل  .39العكس
زداد يقينا يتعمـ ك يأف  عمى المرء في ىذا المكاف يجب وكأضاؼ بأن ،لمكصكؿ

كمترات بؿ بالزمف، كقبؿ الكصكؿ إلى الخميؿ كاف بأف المسافة ال تحسب بالكيم
ب الصعبة التي أحدثيا ك عمييـ المركر عبر السبلسؿ كالجباؿ كالكىاد كالدر 

 .فالفمسطينيياالحتبلؿ بعدما مد جدار الفصؿ العنصرم لمتضييؽ عمى تنقؿ 
كرغـ تذمر راكبي الحافمة مف المشاركيف المغاربة كالعرب كاستفسارىـ       
يككف جكابو عشر دقائؽ سرعاف ما تتحكؿ إلى  ؟،صؿ لمسائؽ ىؿ اقتربناالمتكا

                                                           
 .183ٗلَٚ  ٓ  -38

 .188ٗلَٚ  ٓ  -39



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   

 79                          

 المغربٌة الرحالت كتب فً القدس مدٌنة

 والمعاصر الحدٌث التارٌخ خالل

ساعات، ليؤكد في األخير أف لمزمف ىنا  أربعساعات  ثبلث ،نصؼ ساعة
بؿ مف الصبر كتحمؿ المشقة كالمكابدة، ، ماؿ تكقيت آخر ليس مف ذىب أك

ككقتو  ،يفنى عمره كعمر أجياؿ فنت ،ال كلف ييأس"بأف الفمسطيني  زاد متيقناك 
بد  ال ،سيعكد ...لمعكدة، كليكف حمما ،كمو مع العيش يسخره لمزمف القادـ

 . 40"يعكد
مف راـ ا إلى الخميؿ لزيارة  تورحمخبلؿ  األمريف الكفد المغربي عانى      

 60عمى طكؿ الطريؽ البالغ طكليا فة كالمسيحية، اإلسبلميمآثرىا التاريخية 
 أف بعد خطكرة فمسطينيكف إلى سمؾ طرؽ أكثرالك  الركاب ضطريكيمكمترا فقط، 

كف المزيد مف ضمف الييكد يق، ألالسيار الطريؽ عمى االحتبلؿ استحكذ
قامة الجدراف لحمايتياك الخصبة األراضي   .41يزيدكف في تكسيع المستكطنات كا 

 االحتبلؿكمف الصكر البميغة ليذا التعسؼ كالجكر ما ذكره الرحالة بأف       
الكيرباء ك مف الماء  ؛مف كؿ شيء فالفمسطينييشيء كيحـر في كؿ  يتدخؿ

زيارة البحر منذ تمكنو مف  عدـلعف حصرتو  حافمةر ليـ سائؽ العبٌ ك  ،التنقؿك 
 .42يابكرغبتو في زيارة ساحؿ مدينة يافا التي كلد  سنة،ثمانية عشر 

 في ىذا السياؽ لـ يخؼ الرحالة تذمره مف جدراف العزؿ العنصرم التيك       
فصؿ بيف أرضيف تك  ،قسميفاألرض  شؽتأمتار  9ك 5ك 4تنصب عاليا بعمك 
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إسرائيؿ ر كمحتؿ، فضبل عف الحكاجز االلكتركنية التي تزعـ كشعبيف مستعمى 
 رىاب.أنيا تحمي مكاطنييا مما تسميو اإل

كمنعرجات تحيط بمعظـ  اكمـ صانعا حكاجز  700 الجدار كقد بمغ طكؿ      
فأصبح التبلميذ كالعماؿ كالسكاف  ،تعيؽ حركة التنقؿأراضي الضفة الغربية ك 

 ،اجكف إلى قطع كيمكمترات لمكصكؿ إلى ما كاف يحتاج منيـ إلى خطكاتتيح
كاألخرل  الفينة يشتكي بيف التي كاف عمى متنيا الرحالة حافمةسائؽ ال لذلؾ كاف
ة لخط ير إلى الجدراف المكازيشكىك ي "،انالييكد شك عامميف في ففيشايقائبل: "

السير  ةكاصممحكؿ استدارات عديدة ل لبللتفاؼفيضطر  ،السير أك المعرقمة لو
لممشاركة في  ا راـ إلى منذ كصكؿ الرحالةك . 43حسب خط امتداد الجدار

يرغب في زيارتيا كالصبلة في المسجد  ،مع القدسمنشغؿ  كبالو معرض الكتاب
طيمة أياـ المعرض فظؿ ة، شأنو شأف باقي المشاركيف العرب كالمغارب ،قصىاأل

 عاد مدينة الخميؿفي كبعد قياـ الكفد المغربي بجكلة  .44زيارتيا عف طرؽيسأؿ 
قرر ف ،ة القدسأنو يريد زيار كأخبرىـ باعتذر لرفقائو  الرحالة لكف إلى راـ ا،

مف  ركبي في زيارة المدينة، فمرك جكاز األالكحده عسى أف ينفعو لالذىاب 
كاستقؿ حافمة صغيرة إلى القدس  ه،بعد أف راقبكا جكاز بيسر  مندياق معبر خبلؿ

المسمميف، ألف زيارة ك كؿ العرب ك الشتات  يمنتيى آماؿ كمنى كؿ فمسطيني
 .45تصريح جديدى لإ بدكرىا حتاجتالقدس 
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كبدييي أف يفيض الرحالة في ذكر األماكف المقدسة التي زارىا، فيي       
قصى كقبة المسجد األفقصد  تيا،ريطلـ يسأؿ أحدا خمرسكمة في ذاكرتو 

حيث باب العامكد كالقدس  توى في شارع صبلح الديف إلى نيايشمك  الصخرة،
بيا  بل حاجة لوحديث فذات العمراف ال "الغربية"القدس  "، أماالشرقية"القديمة 

 .46كلـ يرغب في زيارتيا
يا تكشؼ شيادات الرحالة عف سياسة فرض األمر الكاقع  التي كرسك       

 ياألمانك يكا ر أم سياحا مفصادؼ أثناء تجكلو بالمدينة االحتبلؿ بالقدس، حيث 
 أنشد قائبل:ف العرب كالمسمميف ، إال مفياتجنسلا مختمؼمف ك 

 سػنػؿ جػف كػر مػيػطػمػبلؿ لػح           دكحػؿ الػبلبػى بػمراـ عػأح       
إلى  باندىاش كفينظر ك  بالقدس جكلكفتيكيضيؼ بأف السياح األجانب       

 أرض كتحؼ نادرة كلقى غريبة ممف تبقى مف فمسطيف سحنات نساء كرجاؿ
  عمؽ بالقكؿ:ثـ  التاريخية، فمسطيف

 47افػسػمػد كالػيػد كالػكجػب الػريػغ       ا   ػيػيربي فػعػتى الػفػرل الػت         
 استكقافو أثناء تجكلو في القدسمف مظاىر االستفزازات التي تعرض ليا ك       

جندياف مدججاف بالسبلح  مف طرؼ بباب العامكد السمراء سحنتو بسبب
مف  ؟مف أنت تسأؿ أخرل عسكرية فرقة استكقفتوبعد ذلؾ ، ثـ والنو كيفتشانأيس

و أحد يكقد نب .فسحكا لو أخيرا بالدخكؿي قبؿ أف ؟ؾ سبلحعمىؿ  ؟أيف أتيت
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كصؿ إلى باحة المسجد  ماكحين، مف الضياع العرب بالحفاظ عمى أكراقو كجكازه
مة تذكر األك  ،مصبلةل تكضأكقبة الصخرة التي تشع في قمب مبلييف المسمميف 

 .48البكاءبأجيش كحاليا حتى  جمعاء
بتذكر حادث  بينما كاف منشغبلفي معرض حديثو عف بيت المقدس، ك ك       

في جك ركحاني إيماني، حدثت مكاجيات بيف الفمسطينييف اإلسراء كالمعراج 
صار مع ثـ سمع ركضا في المسجد كالباحة كتعالى الصراخ، ف ،فكاإلسرائيميي
 ،ييممكف كيكبركف كالييكد ييجمكف كيياجمكف بشعارات حاقدة الذيف فيالفمسطيني
، فتفرؽ كؿ كاحد مف جية كمخرج ،يرفسكف كيضربكف بالكعكبإسرائيؿ كجنكد 

بالمحاؽ بو، تاركا حذاءه  يف الذم أشار إليوأما الرحالة فقد تبع أحد الفمسطيني
ليس لو حدكد، فمما في المسجد كخرج حافي القدميف، لكف الكـر الفمسطيني 

ثمنو لما عرؼ  يأخذرفض البائع أف  حذاءقصد إحدل المتاجر لشراء 
 .49السبب
 خاتمة
رصدت كتب الرحبلت المغربية خبلؿ التاريخ الحديث كالمعاصر طرؽ       

جراءات  ،الفمسطينية األراضيالتنقؿ إلى القدس ك  ككصفت مسارات السفر كا 
كالعراقيؿ المستحدثة مف قبؿ الكياف  ،سائؿ النقؿ المستعممةك الدخكؿ ك 

رؼ عف الرحالة المغاربة طكاؿ القركف الماضية قدرتيـ عمى الصييكني، كقد عي 
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التنقؿ ببل حدكد كال قيكد، يجكبكف ببلد االسبلـ رحالة كمبعكثيف كحجاج، كمنيا 
يزكركنيا بعد الذىاب إلى الحجاز، بؿ إنيـ يعتبركف أف الحج ال رض األ ىذه

 . 50يكتمؿ إال بزيارة القدس
 اىام االتدرج في مادة الرحبلت المغربية عنصر  لذلؾ فإف رصد عنصر      

المدينة ككقفكا بأعينيـ  كاعمى اعتبار أف الرحالة زار  ،لدراسة تاريخ مدينة القدس
كرصد التغيرات التي طرأت  ،كزيارتيا كالتبرؾ بياعمى كصؼ البقاع المقدسة 

خيرة، كما عرفتو مف تيديد حضارم عمييا تدريجيا سيما خبلؿ القركف األ
احتفاء  ،ة كالمسيحية التي يمتقي فييا الزكار مف كؿ الجياتاإلسبلميلممقدسات 

 .51بتمؾ المعالـ التي ظمت منارة لئلنسانية جمعاء
أك نبرر تقاعسنا في  ،كال نبقى نندب خدنا ،كعمى أمؿ أف تظؿ كذلؾ      

قريبة  نا،الدفاع عف ىاتو المدينة المقدسة التي ىي عمى مرمى حجر مف أبصار 
 ة عنا.يلكنيا نائ ،مف قمكبنا جميعا

أال تصير القدس إلى ما كتبو  مف ا العمي القدير كفي األخير أرجك      
 قوليا في صدرؾ قبرا صغيرا كاسفاحفر " :عنيا الرحالة أحمد المديني بالقكؿ

غدا ذكرل  األجياؿ لتندب ،بدمع الفقد، كانتظر غدا أف تنبت حكلو بقكؿ النسياف
 .52"ما كاف
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ًقائمةًالمصادرًوالمراجع:
 عثماف ابف رحمة المغربية الرحبلت في كالخميؿ القدس اليادم، عبد التازم .1

 .ـ1997 الرباط، الثقافة،ك  كالعمـك لمتربية ةاإلسبلمي المنظمة منشكرات نمكذجا،
 السعادة بجريدة منشكرة الحجازية، الرحمة إدريس، بف محمد بف إدريس الجعيدم .2

 .ىػ1349-1348/ ـ1930 سنة خبلؿ جزء، 25 في
 إلى رحبلت ثبلث عف كذكريات ارتسامات الحجازية رحبلتي بكر، أبك القادرم .3

 .ـ1995 البيضاء، الدار الجديدة، النجاح مطبعة المقدسة، الديار
 كالببلد كالحجاز كمصر اإلسكندرية إلى السامية الرحمة جعفر، بف محمد الكتاني .4

 عزكز، بف محمد كتعميؽ تقديـ الكتاني، عمي بف حمزة محمد تخريج الشامية،
 كالنشر لمطباعة حـز ابف دار البيضاء، الدار المغربي، الثقافي التراث مركز

 .ـ2005/ ىػ1426 ،لبناف بيركت، األكلى، الطبعة كالتكزيع،
 الرباط، الكرامة، مطبعة األماف، دار منشكرات ا، راـ إلى الرحمة أحمد، المديني .5

 .ـ2014
 األكلى، الطبعة الرسمية، المطبعة كالسياحة، الحج دليؿ محمد، بف أحمد اليكارم .6

 .ـ1935/ ىػ1354 الرباط،
 كالشاـ تانبكؿاس في كمشاىداتو المكناسي عثماف بف محمد سفارة محمد، بككبكط .7

 – سايس االنسانية كالعمـك اآلداب كمية منشكرات ،1789 - 1786 كالحجاز
 .2004 األكلى، الطبعة  سايس، مطبعة فاس،

 الديار إلى السبلكية الرحمة الياشمي، الحاج بف محمد بكشعرة السبلكم حجي .8
خراج تقديـ الحجازية،  المعمقة االعمي الدراسات دبمـك لنيؿ بحث العيد، أبك ككثر كا 

 ظير اإلنسانية كالعمـك اآلداب كمية ا، عبد بف محمد سيدم جامعة التاريخ، في
 .ـ2006 فاس، الميراز
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 دار داكد، حسناء كتقديـ إعداد ـ،1935/ ىػ1353 الشرقية الرحمة محمد، داكد .9
 .ـ2014 كالنشر، لمطباعة رقراؽ أبي

 إعداد ـ،1933 سنة كالحرميف المشرؽ إلى رحمة كعزيز، الطاىر بف الحسف .10
 ص ـ،1999/ ىػ1419 شتاء التاسع العدد العربي، التاريخ مجمة كعزيز، الطاىر
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  انفهططُٛٛح انمضٛح يطرمثم عهٗ أشرْا ٔ انمرٌ صفمح

 
 االَرًاء يؤضطح ، حًٛذ يحذٚذ. د 

 انجسائر، انجهفح عاغٕر زٚاٌ جايعح 

 :الممخص
تأتي ىاتو الكرقة البحثية لتسمط الضكء عمى مستقبؿ القضية الفمسطينية في       

ضمف ما يعرؼ سرائيؿ السابؽ بالقدس عاصمة ابدية إل األمريكيظؿ اعتراؼ الرئيس 
نجـ عنيا القضاء نيائيا عمى حدث مف خبلليا لغط دكلي ك أبصفقة القرف كالتي 

الدكلتيف aمقابؿ السبلـ ك نسؼ مقترح حؿ األرض  العربية التي تقضيمبادرة السبلـ 
الذم يضمف في بنكده إقامة دكلة فمسطينية كعاصمتيا القدس الشرقية عمى حدكد 

ما نجـ عف تمؾ الصفقة مف اعتراؼ بعض الدكؿ العربية إلى  ، باإلضافة1967
ا، مما جعمنا نتساءؿ عف كاقامة عبلقات ديبمكماسية كاقتصادية كتجارية معيإسرائيؿ ب

قات العربية في ظؿ ىذا التقسيـ مصير القدس ك القضية الفمسطينية ك مستقبؿ العبل
 .التشرذـك 

 مستقبؿ  اإلسرائيمي، العربي التطبيع الدكلتيف، حؿ القرف، صفقة: الكمماتًالمفتاحية
 .القدس

 

Abstract : This research paper sheds light on the future of the 

Palestinian cause in light of the recognition by the former American 

president of Jerusalem as the eternal capital of Israel within what is 



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   

 87                          

 الفلسطٌنٌة القضٌة مستقبل على أثرها و القرن صفقة

known as the deal of the century, through which he caused 

international confusion and resulted in the final elimination of the 

Arab peace initiative that spends land for peace and torpedoing a 

solution proposal The two states, which guarantee in its terms the 

establishment of a Palestinian state with East Jerusalem as its capital 

on the 1967 borders, in addition to the recognition of Israel by some 

Arab countries and the establishment of diplomatic, economic and 

commercial relations with it, which made us wonder about the fate of 

Jerusalem and the Palestinian cause and the future of Arab relations in 

light of This division and fragmentation. 

Key words: The deal of the century, the two-state solution, Arab-

Israeli normalization, the future of Jerusalem. 
ً

ًدمة:مق
–السابؽ  األمريكيلقد شيدت القضية الفمسطينية مع مجيئ الرئيس       

اريخ الصراع العربي سكء مراحميا في تأركنالد ترامب  -اليميني المتطرؼ
عمى كجو الخصكص الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، كذلؾ بانحيازه  اإلسرائيمي ك 

السبلـ التي رعتيا الكاليات ك الغاء كؿ مبادرات  إسرائيؿ،لحميفو االستراتيجي 
ة منذ عقكد مف الزمف في اطار مقاربة جديدة تبنيا ادارة ترامب األمريكيالمتحدة 
مقابؿ السبلـ التي تبنتيا األرض  مبادرة التطبيع مقابؿ السبلـ عكض أال كىي

قرارات كاالتفاقيات التي اشرفت عمييا النسؼ كؿ إلى  باإلضافةالدكؿ العربية، 
مـ عية لمسبلـ، كمف بينيا قرارات األرا ة باعتبارىااألمريكيلمتحدة الكاليات ا
 بإمضائوذلؾ الجمعية العامة، ك بالخصكص قرارات مجمس األمف ك المتحدة ك 

اعتبار القدس عاصمة األبدية إلى  كما اشرنا لصفقة القرف ك التي تقضي
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القدس، ك إلى  ة مف تؿ ابيباألمريكيكنقؿ سفارة الكاليات المتحدة سرائيؿ إل
 عمى ىضبة الجكالف السكرية.إسرائيؿ بسيادة أيضا  اعترافو

حيث سعى الحزب الجميكرم بقيادة ادارة ترامب منذ تكليو زماـ السمطة       
فرض األمر الكاقع عمى الفمسطينييف، كتبني إلى  ةاألمريكيفي الكاليات المتحدة 

استحكاذ عمى القدس كجعميا استراتيجية كرؤية الكياف اإلسرائيمي ك المتمثمة في 
مف قبؿ سرائيؿ عاصمة لمدكلة الييكدية، كاعتراؼ لمقدس عاصمة كحيدة إل

ة مف األمريكية الجديدة كنقؿ سفارتيا أم سفارة الكاليات المتحدة األمريكياإلدارة 
القدس  ضمف ما عرؼ بصفقة القرف، كما نجـ عف ىذا االعتراؼ إلى  تؿ ابيب

القدس الشرقية ك الضفة ك طرد العرب الفمسطينييف  مف بناء المستكطنات في
استيبلء اإلسرائيمييف المتطرفيف يف في محيط القدس كحي شيخ جراح ك الساكن

لمبرمة سابقا كنسؼ جيكد السبلـ تقكيض االتفاقيات اإلى  عمييـ، باإلضافة
ف التعاكف التي تبنتيا الرئاسة الفمسطينية منذ اتفاقيات اسمكا كما نجـ عنيا مك 

األراضي ضـ إلى  ، باإلضافةصييكنيي مع الكياف الاتتعاكف امني استخبار 
بجكالف السكرم تابع أيضا  اعتراؼ الكاليات المتحدةك سرائيؿ الضفة الغربية إل

ضمف مقاربة -جديد يقكـ  كذلؾ في سبيؿ خمؽ شرؽ اكسط إسرائيؿ،ألرض 
ارجيتو ككندكليزا مريكية بدأت في عيد الرئيس السابؽ بكش ككزيرة خأصييكنية 

قامة عبلقات ا  ك  -مف قبؿ الدكؿ العربية-إسرائيؿ االعتراؼ بإلى  -رايس
الثقافي كالسياحي، ي المجاؿ السياسي كاالقتصادم ك التعاكف معيا فديبمكماسية ك 
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كتركيز جيكدىـ ضمف ىاتو المقاربة الجديدة عمى محاربة القكل المعادية ك 
ما نجـ عنو مف اعتبار في محكر المقاكمة ك ة األمريكيالتي تتمثؿ حسب اإلدارة 

حماس التابعة لئلخكاف المسمميف كمنظمة ارىابية كمكاصمة الحصار عمى 
إلى  سنكات، كاستمرار اغبلؽ المعابر المؤدية 7قطاع غزة المحاصر منذ 

 التكسع اإليراني كبرنامجيا النككم.ك محاربة المد ك  ، قطاع غزة
تطبيع بعض الدكؿ إسرائيؿ اؼ بالقدس عاصمة كلقد نتج عف ىذا االعتر       

قامة عبلقات سياسية كاقتصادية ك  إسرائيؿ،العربية مع  تجارية كعسكرية معيا، كا 
كة البحريف ك برز تمؾ الدكؿ نجد كؿ مف االمارات العربية المتحدة ك مممأكمف 

السكداف، مف دكف أف ننسى اتفاقيات السبلـ التي ابرمتيا المممكة المغربية ك 
تقديـ بعض الدكؿ العربية إلى  سابقا كؿ مف مصر كالمممكة األردنية، باإلضافة
قامة عبلقات سياسية كتجارية ا  االخرل نيتيا في اقامة سبلـ شامؿ مع فمسطيف ك 

العراؽ، ضمف مقاربة جديدة طنة عماف كربما سعكدية مستقببل ك معيا كقطر كسم
ع مقابؿ السبلـ عكض المبادرة ة كىي التطبياألمريكيفرضتيا الكاليات المتحدة 

 مقابؿ السبلـ كالتي تبنتيا الجامعة العربيةاألرض  العربية السابقة كالتي تقضي
الدكلة الفمسطينية في حدكد  كميبلداقامة حؿ الدكلتيف ك كما يترتب عمييا مف 

 ك عاصمتيا القدس الشرقية. 1967
 إشكاليةًالورقةًالبحثية:

ثية لتسمط الضكء عمى مستقبؿ القضية الفمسطينية تأتي ىاتو الكرقة البح      
 بات يعرؼتحت ما سرائيؿ بالقدس عاصمة إل األمريكيفي ظؿ اعتراؼ 



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   

 90                          

 الفلسطٌنٌة القضٌة مستقبل على أثرها و القرن صفقة

عمى ىضبة الجكالف السكرية إسرائيؿ بسيادة أيضا  بصفقة القرف، كاعترافو
أذىاننا إلى  كىركلة بعض األنظمة العربية لمتطبيع، كعمى ىذا االساس يتبادر

ؿ القضية الفمسطينية عمى ضكء ىذا االعتراؼ، كمستقبؿ سؤاؿ عف مستقب
 مبادرة السبلـ كحؿ الدكلتيف؟.

 لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ اقترحنا الخطة التالية:
 .بالقدس عاصمة إلسرائيؿ األمريكيمدلكالت االعتراؼ الرئيس  :الفقرةًاألولى-
 .مة إلسرائيؿالقدس عاصب األمريكيالرئيس  تداعيات اعتراؼ :الفقرةًالثانية-
ًالثالثة-  في ظؿ اإلدارةسرائيؿ مستقبؿ االعتراؼ القدس عاصمة إل :الفقرة

 .ة الجديدةاألمريكي
ًبالقدسًعاصمةًإلسرائيل:ًاألمريكيالفقرةًالولىً:ًمدلولتًالعترافًالرئيسً

ديسمبر/ كانكف  06دكنالد ترامب يكـ االربعاء  األمريكياعترؼ الرئيس       
كاعمف عف خططو لنقؿ السفارة  سرائيؿ،دينة القدس عاصمة إلبم 2017األكؿ 
القدس، حيث انيت ىاتو الخطكة تقاليد السياسة إلى  ة مف تؿ ابيباألمريكي
التي كانت تتجنب اعبلف القدس ية التي امتدت لعقكد مف الزمف، ك الخارج

في ظؿ غياب اتفاؽ سبلـ اسرائيمي فمسطيني شامؿ ككامؿ سرائيؿ عاصمة إل
ؿ فشؿ بعض القضايا المؤجمة كمف بيتيا عكدة البلجئيف كمصير قطاع في ظ

غزة ك حدكد الدكلة الفمسطينية، حيث ترؾ ىذا القرار مزيدا مف التكتر في 
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ممفاكضات النيائية ل ىاتو األمكر ف تترؾ حؿأالمنطقة أيف كاف مف المفركض 
  1.بيف الجانبيف

سيطرت عمى النصؼ إسرائيؿ ف تاريخ مدينة القدس نجد أإلى  كبالعكدة      
 ، بينما خضع الشطر الشرقي1948الغربي مف مدينة القدس اثر حرب عاـ 

الذم ضمت مدينة القدس بما فيو المسجد االقصى ك قبة ك األردنية السيطرة إلى 
ضمت  1967ياـ الستة في حرب األإسرائيؿ الصخرة، ك بعد انتصارىا أم 

الشرقي مدينة القدس بشقييا الغربي ك  منتعأخيرة القدس الشرقية ك ىاتو األ
 1980قانكف القدس عاـ إسرائيؿ بدية ليا، كما اصدرت أعاصمة مكحدة ك 

حيث رفض  سرائيؿ،كالذم نص عمى اعتبار القدس كاممة كمكحدة عاصمة إل
انتياكا   اإلسرائيميةالذم اعتبر الخطكة  478مجمس االمف ذلؾ كاعتمد قرار رقـ 

 لمقانكف الدكلي.
بعد  االمـ المتحدةإلى  احيمت قضية القدسك لتفصيؿ ذلؾ نجد انو قد      

رىا صدرت الييئة الدكلية ممثمة في الجمعية العامة قراأالحرب العالمية الثانية، ك 
يتبنى ىذا القرار خطة تقسيـ فمسطيف ك  1947نكفمبر  29في  181رقـ 

كيانات دكلة  03إلى  راضيياأالقاضية بإنياء االنتداب عمى فمسطيف، كتقسيـ 
تدكيؿ القدس، كقد نص القرار عمى اف تككف القدس ك ، عربية كدكلية كييكدية

كتخضع لنظاـ دكلي خاص،  ،الييكديةمنفصمة تقع بيف دكلتيف العربية ك منطقة 

                                                           
 11فِل٤بد اػزواف روآت اُولً ػبٕٔخ إلٍوائ٤َ ٝ رلاػ٤برٚ  ٓوًي اُغي٣وح ُِلهاٍبد   - 1

 .01  2017ٓك٣َٔجو ًبٕٗٞ األٍٝ 
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كتدار مف قبؿ االمـ المتحدة بكاسطة مجمس كصاية يقاـ ليذا الخصكص ك 
 حدد القرار حدكد القدس الخاضعة لمتدكيؿ.

إلى  تقسيـ المدينةإلى  كتصاعد المعارؾ  ادت 1948لكف حرب عاـ       
كقعت  1948نكفمبر  30قسميف كفقا لنتائج االعماؿ الحربية، كبتاريخ 

ف تـ تعييف أعمى اتفاؽ كقؼ اطبلؽ نار بعد كاألردنية  اإلسرائيميةالسمطات 
، 1948 22/07الغربي لممدينة في ميف الشرقي ك خط تقسيـ القدس بيف القس
قسميف كتكزعت إلى  كانت القدس قد تقسمت 1948كىكذا ك مع نياية عاـ 

 2.حدكدىا نتيجة لخط كقؼ اطبلؽ النار
الذم جعؿ مرة اخرل مدينة القدس تحت اشراؼ  194جاء قرار  حيث      

نظرا الرتباط منطقة القدس بالديانات  أنواالمـ المتحدة، حيث نص القرار عمى 
إف ىاتو المنطقة بما في ذلؾ بمدية القدس يضاؼ الييا قرل العالمية الثبلث ف

كمراكز مجاكرة يجب اف تتمتع بمعاممة خاصة منفصمة عف معاممة المناطؽ 
كعمى  ، الفمسطينية االخرل، كيجب اف تكضع تحت مراقبة االمـ المتحدة الفعمي

ضكء ذلؾ فإف قرار التقسيـ جعؿ القدس جزءا مف كحدة سياسية خاصة تحت 
 اية االمـ المتحدة ك منفصمة عف الدكلتيف العربية ك الييكدية، كعميو الكص
ياف الصييكني المغتصب ام شرعية عمى الصعيد الدكلي في سيطرتو الك يحكز
الكياف الصييكني  ه ام، كقرار 1967الفمسطينية المحتمة سنة األراضي عمى 

                                                           
خ ثبُولً ػبٕٔخ ٤ٌُِبٕ اإلٍوائ٢ِ٤ ك٢ األٓو٤ٌ٣ػزواف اُٞال٣بد أُزؾلح ثٖ علاٙ ػجل هللا  ا - 2

  2019  ٍجزٔجو 02اُؼلك  10ٙٞء اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ  ٓغِخ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝ ا٤َُب٤ٍخ  أُغِل

 ٓ792. 
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ليا الضفة سرائيمي عمييا بعد احتبلبضـ شرقي القدس كتطبيؽ القانكف اإل
ىك غير قانكني كغير معترؼ بو عمى الصعيد  1967الغربية كقطاع غزة سنة 

 3الدكلي.
كمع بداية المفاكضات بيف الجانب الفمسطيني ك اإلسرائيمي التي لكف       

تفاؽ ماؿ الفمسطينييف بعد تكقيع اآة، انتعشت األمريكيرعتيا الكاليات المتحدة 
 القدس ف يشكؿ الجزء الشرقي مف عاصمةأبإمكانية  1993اسمك في عاـ 

 بإبراـمستقبمية ليـ، كتـ القبكؿ عمكما بأف المستقبؿ القانكني لممدينة مرتبط 
الفمسطيني، الذيف يطالباف بيا كعاصمة، ؽ سبلـ بيف الخصميف اإلسرائيمي ك اتفا

كمنذ ذلؾ الحيف اعمنت غالبية دكؿ العالـ انيا اثر تكقيع اتفاؽ سبلـ ستعترؼ 
كستقكـ بنفس الشيء بالنسبة لعاصمة فمسطيف إذا ما سرائيؿ قدس عاصمة إلبال

 4عاـ. 24عمى ىذ الخيار الذم يطالب بو الفمسطينيكف منذ  االتفاؽصادؽ 
حتى الثمانينات يعتبر اف الكضع النيائي  األمريكيكقد كاف المكقؼ       

األطراؼ يع نما بالتشاكر مع جما  يقرر مف جانب كاحد ك لمقدس ال ينبغي اف 
ع ف الكضأىك ة األمريكيمكاليات المتحدة ل حيث كاف مكقؼ الرسميالمعنية، 

اكضات ثنائية بيف يتكصؿ اليو كنتيجة مف أفالدائـ المستقبمي لمقدس ينبغي 
نو حدث عكس ما كاف يأممو كيتكقعو أالفمسطينييف، غير اإلسرائيمييف ك 

سياسة الكاليات المتحدة  األمريكيعكس مكقؼ الككنغرس الفمسطينييف، حيث 
                                                           

 .792ثٖ علاٙ ػجل هللا  أُوعغ اَُبثن  ٓ  - 3

4 ائ٤َ  ر٣ْٞٚ ُِٔب٢ٙ ٝ رؼو٤ل ثبُولً ػبٕٔخ إلٍو األٓو٢ٌ٣ؽٔيا١ٝ ع٣ٞلح  االػزواف - 

 .91  ٓ 2020اَُ٘خ  02اُؼلك  02َُِٔزوجَ  ٓغِخ االثؾبس اُوب٤ٗٞٗخ ٝ ا٤َُب٤ٍخ أُغِل 
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قانكنا ينص  1995في عاـ  األمريكيصدر الككنغرس أ حكؿ القدس، حيث
القدس، كما أكجب االعتراؼ إلى  بيبأة مف تؿ األمريكيعمى نقؿ السفارة 

ىذا القرار الصادر مف الككنغرس تـ رفض  إسرائيؿ،بالقدس كعاصمة لدكلة 
يؿ كمنتكف ك جكرج بكش ك باراؾ كف كؿ مف باألمريكيالرؤساء تطبيقو مف قبؿ 

اكباما، ك كانكا يكقعكف عمى قرار التأجيؿ التنفيذ كؿ ستة اشير، كتحجبت 
مف جية، كالرغبة  األمريكية بحماية مصالح االمف القكمي األمريكياإلدارات 

مسطينييف في الحفاظ عمى تكتيؾ متكازف في العبلقات المتكترة كاليشة ما بيف الف
ة األمريكيخرل، ما أبقى المكقؼ الرسمي لمديبمكماسية أف جية اإلسرائيمييف مك 

 م عمؿ مف شأنو اف يضر بمسار السبلـ، أعف دعـ  االمتناعمف دكف تغيير، ك 
جانب مسألة البلجئيف الفمسطينييف إلى  كاف الكضع المستقبمي لممدينةحيث 

 5اتفاؽ.إلى  التكصؿ ـاكثر العراقيؿ اما
الذم كاف مف بيف  ترامب األمريكي متطرؼ الرئيسكمع مجيء اليميني ال      

مريكية ىك االعتراؼ أكعكده في برنامجو الرئاسي في حالة فكزه بانتخابات 
ىك القدس، ك إلى  ة مف تؿ ابيباألمريكيكنقؿ السفارة إسرائيؿ بالقدس عاصمة 

يث ة، حاألمريكيما تـ بالفعؿ عند فكزه بالكالية االكلى لرئاسة الكاليات المتحدة 
يقا ظير تضيأ، كما اإلسرائيميةاظير انحيازا غير مشركط ك غير محدكد لئلدارة 

ة لترضخ األمريكيكقؼ عمييا كؿ المساعدات أعمى السمطة الفمسطينية التي 
إلى  لؤلمر الكاقع المفركض مف قبؿ إدارتو،  كقد سعى مف خبلؿ مبادرتو ىاتو

                                                           
 .92ؽٔيا١ٝ ع٣ٞلح  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 5
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اعد الحزب الجميكرم المؤثرة مزيدا مف الدعـ مف قبؿ المكبيات الصييكنية كقك 
، الذم خسرىا فيما بعد في كاشنطف، كمساعدتو مف قبميا لمفكز بكالية ثانية

إلى  عبلميا لمكصكؿا  الشخصيات التي دعمتو ماليا كسياسيا ك إلى  باإلضافة
 .البيت األبيض

لعبت مجمكعة مف العكامؿ المركبة دكرا ميما في اتخاذ متؿ ىذا  كقد      
تكقيتا مميزا أراد مف خبللو الدخكؿ في  األمريكياختار لو الرئيس  القرار الذم

غمار االنتخابات الرئاسية لمفكز بيا، كما اتخذ ىذا القرار في ظؿ  التحقيقات 
طاقـ ترامب كبعض  قبؿ ة مفاألمريكيالمتعمقة بالتدخؿ الركسي في االنتخابات 

مف القكمي السابؽ مايكؿ افراد مف ادارتو، كما تـ تكجيو االتياـ لمستشاره األ
فميف ك ذلؾ بسبب ادالئو ببياف كاذب لمكتب التحقيقات االتحادم بشأف التدخؿ 
الركسي في االنتخابات الرئاسية التي فاز فييا ترامب ك التي اجريت سنة 

االضطرابات الداخمية في امريكا عقب مقتؿ أمريكي ذك إلى  ، باإلضافة2016
بطريقة بشعة مف قبؿ شرطي امريكي كما خمفت البشرة السكداء جكرج فمكيد 

مصت مف قأيضا ة ك األمريكيىاتو الحادثة مف مظاىرات عمت كؿ الكاليات 
شارت استبيانات استطبلع الرأم آنذاؾ تدىكر أشعبية ركنالد ترامب، حيث 

كثرة التكترات في العالـ ك أيضا  عقب ىاتو الحادثة، ك األمريكيشعبية الرئيس 
االكسط في عيد كاليتو، حيث طاؿ االنقساـ مجمس التعاكف  خاصة في الشرؽ

مف قبؿ دكؿ خميجية ك  الخميجي خاصة بعد الحصار الذم فرض عمى قطر
 .عربية
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العالـ الف تحذكا  بقرار ترامب كدعا نتنياىك دكؿإسرائيؿ بالمقابؿ رحبت ك       
كما اعمنت  ة في نقؿ سفارتيا،األمريكيحذك الكاليات المتحدة  كؿ دكؿ العالـ

عف مشاريع لبناء االلؼ الكحدات السكنية الجديدة في  اإلسرائيميةالحككمة 
اضفاء الشرعية عمى إلى إسرائيؿ المستكطنات كعمى األغمب سكؼ تسعى 

لؼ مستكطف يعيشكف في مستكطنات القدس الشرقية بالرغـ مف أ 200حكالي 
إلى  ىي بذلؾ تيدؼاف تكاجدىـ يعتبر في نظر القانكف الدكلي غير شرعي، ك 

ت سيادتيا عمى المدينة كجعؿ مف يتعزيز اجراءاتيا في فرض كقائع جديدة لتثب
في ام حراؾ مستقبمي لمتكصؿ لمحؿ األرض  الصعب تغيير الكقائع عمى

 6السممي.
كبيذا المعنى يمثؿ قرار ترامب تعزيزا كدعما لمكقؼ األحزاب اليمينية       

بعد مف ذلؾ أإلى  ىي تذىبى تقسيـ القدس، ك ساسا عمأالمتطرفة التي تعترض 
إلى  دكلة فمسطينية كفؽ مبدا حؿ الدكلتيف، كتدعك عبلنية قامةإبحيث ترفض 

 مف اراضي الضفة الغربية % 62ضـ مناطؽ الضفة ك التي تمثؿ اكثر مف 
 7.اإلسرائيميةالسيادة إلى 

                                                           
ثبُولً ػبٕٔخ اٍوائ٤َ  رؾل٣بد ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ  ٗلٝح  األٓو٢ٌ٣أ٤ٌٗ كٞى١ هبٍْ  االػزواف  - 6

خ ٝٝٙغ اُولً اُوب٢ٗٞٗ  أُوًي اُؼوث٢ ُألثؾبس ٝكهاٍبد ٤ٌ٣األٓوهواه ٗوَ اَُلبهح 

    ٓ..2018ا٤َُبٍبد  

ًٔبٍ هجؼخ هواه روآت ثْبٕ اُولً  فِل٤بد ٝ اثؼبك هب٤ٗٞٗخ ٓبههخ  ٓغِخ ّؤٕٝ كَِط٤٘٤خ اُؼلك  -7 

 .2018  ٓوًي االثؾبس ُٔ٘ظٔخ اُزؾو٣و اُلَِط٤٘٤خ  هاّ هللا كَِط٤ٖ  2018هث٤غ  271

ؾبع٘خ  اُولً ك٢ اُوبٕٗٞ اإلٍوائ٢ِ٤ ك٢ ٙٞء اػالٕ روآت  اٗؼٌبٍبد أُٞاعٜخ ػالء ٓ- 7

 .82ٝف٤وارٜب  ٓغِخ ٤ٍبٍبد ػوث٤خ  ٓ 
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 ةاألمريكي يجيةاالستراتالقضية الفمسطينية في  في مقابؿ ذلؾ تـ تيميشك       
ىمية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، ىذا األخير أم أ ، كلـ يكؿفي عيد ترامب

إذ لـ يتطرؽ لمحديث عنو اك عف حؿ الدكلتيف سكل في جممة كاحدة، نحف 
سرائيميكف ك ممتزمكف بالمساعدة عمى تيسير ابراـ اتفاؽ سبلـ شامؿ يقبمو اإل

ستبقى ممتزمة بالمساعدة ك التسييؿ  الفمسطينيكف عمى حد سكاء، بمعنى انيا
عمى اساس قبكؿ  سرائيمييفتسكية سياسية بيف الفمسطينييف ك اإلإلى  التكصؿ

الحؽ النيائي في ىندسة تسكية التي ترغب سرائيؿ ف إلأالطرفيف ما يعني 
. عمكما مع قضية القدس ككأنيا قضية داخمية لقد تعامؿ ترامب ك  8فييا

الفمسطينية، األراضي عمى  اإلسرائيميةؿ اإلجراءات تجاىإلى  اسرائيمية، كعمد
كرغـ تعدد المقاءات مع الطرؼ الفمسطيني إال أف ترامب تبنى بكفاءة عالية 

إسرائيؿ الداعية لتصفية القضية الفمسطينية كاقامة  اإلسرائيميةكجية النظر 
 ئيميةاإلسراالكبرل عبر الحؿ الكحيد المتبقي لمتسكية السياسية بعد الممارسات 

 9كىك الحؿ اإلقميمي.
ًبالقدسًعاصمةًإلسرائيلًاألمريكيالفقرةًالثانيةً:ًتداعياتًاعترافًالرئيسً

 23في  104رتو رقـ في دك  األمريكيف القانكف الذم اقره الككنغرس إ      
ة بنقؿ األمريكيالذم يعبر صراحة عف رغبة الكاليات المتحدة ك  1995اكتكبر 

                                                           
  هواءح رؾ٤ِ٤ِخ ك٢ 2017 األٓو٣٢ٌ٣ؾ٢ ٍؼ٤ل هبػٞك  ٝػال ػبٓو اُغؼت  ٝص٤وخ األٖٓ اُو٢ٓٞ  - 8

ٓ  2018اكو٣َ  20ُؼلك اٍزوار٤غ٤خ كٝٗبُل روآت  هواءاد اٍزوار٤غ٤خ  اَُ٘خ اُؼبّوح  ا

138. 

 .88ؽٔيا١ٝ ع٣ٞلح  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 9
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القدس بدال مف تؿ ابيب يعتبر كبداية العتراؼ إلى إسرائيؿ سفارتيا في 
كىذ التطكر يخالؼ  سرائيؿ،إلة بالقدس عاصمة األمريكيالكاليات المتحدة 

القدس، كاف إلى  ة المتعاقبة السابقة عمى عدـ نقؿ السفارةاألمريكيمكقؼ االدارة 
، كال يجكز اف يتقرر مف طرؼ الحؿ النيائي مفاكضات اف تقررىأالقدس يجب 

ة دكنالد ترامب عمى األمريكيكحدىا، حيث كقع رئيس الكاليات المتحدة ائيؿ إسر 
الرسمي  االعتراؼالذم يعد بمثابة ، ك 2017ديسمبر  07لقانكف بتاريخ ىذا ا

مما يتعارض ىذا سرائيؿ ة بالقدس المحتمة عاصمة إلاألمريكيمف طرؼ إدارة 
ار أثتترتب عميو الشرعية الدكلية ك عتراؼ مع احكاـ القانكف الدكلي ك اال

 10.عمى مختمؼ المستكيات ك االصعدة كتداعيات
ًعمىًالصعيدًالسياسي:ً-9
ة بالقدس عاصمة لمكياف الصييكني األمريكيإف اعتراؼ الكاليات المتحدة       

مخالفا لميثاؽ  األمريكي، حيث يعد القرار 11يعد انتياكا صارخا لمشرعية الدكلية
كما أف ، راضي الغير بالقكةأالذم يحـر احتبلؿ  القانكف الدكلي،األمـ المتحدة ك 

مخالفا لمشرعية الدكلية سكاء اكاف إسرائيؿ بالقدس عاصمة  األمريكي االعتراؼ
ك قرارات الجمعية العامة ألمـ المتحدة، كىك مخالؼ أقرارات مجمس األمف 

لمحكمة العدؿ الدكلية بخصكص  االستشارمرأم اللمقضاء الدكلي كخاصة 

                                                           
 .799ثٖ علاٙ ػجل هللا  أُوعغ اَُبثن  ٓ -- 10

ٓؾٔل اُْالُلح  األصبه اُوب٤ٗٞٗخ الػزواف آو٣ٌب ثبُولً ػبٕٔخ اٍوائ٤َ  ٓوبٍ ػ٠ِ ٕلؾخ  - 11

 www.aljazeera.netا٣ُٞت. 
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األراضي الذم أكد انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى ، ك فاصؿال الجدار
 الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية.

مخالؼ لمبادئ سرائيؿ بالقدس عاصمة إل األمريكي االعتراؼكما أف       
باألكضاع اإلقميمية غير  االعتراؼالقانكف الدكلي خاصة ما يتمثؿ في عدـ 

بأم  االعتراؼجميع دكؿ العالـ عدـ  حؽ ؤكد عمىي المبدأالمشركعة، كىذا 
مف ناحية القانكف الدكلي يعتبر ىذا ، ك تصرؼ مخالؼ لمبادئ القانكف الدكلي

ثار قانكنية، بحيث آم أس تصرفا قانكنيا كال يترتب عميو القرار عمبل ماديا كلي
 ، اعة لتسكية النز األمريكييا الحككمة تيمثؿ تراجعا صريحا عمى األسس التي اقر 

كما انو يتناقض مع مبادئ التسكية السياسية لمنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي الذم 
ية ة بمشاركة مف ركسيا االتحاداألمريكييفترض اف ترعاه الكاليات المتحدة 

التي تـ التكصؿ الييا  االتفاقاتف صيغ أساس أكدكؿ االتحاد األكركبي، عمى 
ا النيائية التي ال يمكف تغيير كضعت قضية القدس في إطار المرحمة القضاي

 األكضاع القائمة بشأنيا في الكقت الراىف.
سرائيؿ بالقدس عاصمة إل األمريكياعتراؼ حيث أدل في ىذا المجاؿ       

التعنت اتجاه شركط التسكية، كما ادل ىذا القرار  فلمجانب اإلسرائيمي لمزيد م
طينية كمحدد لعبلقات المزيد مف تحييد القضية الفمسإلى  األحادم الجانب

المزيد مف االنقسامات إلى  ، كما دفع بالدكؿ العربيةاإلسرائيميةالعربية 
إلى  ، إضافةكاالنييارات بصكرة اكبر مما كانت عميو قبؿ ثكرات الربيع العربي

العدك اك الصديؽ اك الخصـ كالمنافس في الخبلفات  تنامي اشكالية تحديد
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يا، كفقداف دكؿ الثقؿ السياسي العربي لمركزىا سياسيا كفكريا ك ثقاف ،العربية
العراؽ، مصر، السعكدية، سكريا ...الخ( يا السياسي كدكرىا االستراتيجي )كثقم

مكانيا  األمريكيكحمكؿ دكؿ اخرل متحالفة مع اليميف اإلسرائيمي ك اليميف 
 )اإلمارات، البحريف، السكداف، المغرب(.

عمى التمادم إسرائيؿ ا خطيرا في تشجيع يتضمف القرار بعدا سياسيكما       
لفرض سياسة األمر الكاقع في مدينة القدس عف طريؽ التخمص مف احياء 

الؼ فمسطيني مف  220 جال خرافمسطينية في القدس كحكليا، حيث تخطط 
حدكد إلى  الؼ مستكطف 150حدكد الجزء الشرقي مف القدس كضـ في المقابؿ 

ضفاءىذا الجزء مف المدينة، ك  تعزيز إلى  الشرعية عمييـ، كىي بذلؾ تيدؼ ا 
اجراءاتيا في فرض كقائع جديدة لتثبيت سيادتيا عمى المدينة، كجعؿ مف 

إلى  في ام حراؾ مستقبمي لمتكصؿاألرض  الصعب تجاكز الكقائع عمى
 تسكية.

ة، األمريكيلقد كاف لقرار ترامب تداعيات سمبية عمى الكاليات المتحدة ك       
 ف الكاليات المتحدة لـ تعدأرئيس الفمسطيني محمكد عباس عمى لحيث أعمف ا

كما رفضت الدكؿ  ،راعية لمسبلـ ، كلـ تعدمف قبؿ الفمسطينييف محؿ ثقة
كحذرت الجامعة  ،األمريكية بمستكياتيا المختمفة القرار اإلسبلميالعربية ك 

ك  ،يةم اعتراؼ بالقدس سيككف ىجكما سافرا عمى الدكؿ العربأف أالعربية مف 
في جمسة خاصة  13سطنبكؿ في إفي  اإلسبلمياجتمعت منظمة التعاكف 

لتنسيؽ عمى الرد، حيث سيؤدم قرار ترامب كما خطط لو مف تغيير الكضع 
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كمف المتكقع اف  ،نتائج عكسيةإلى  القائـ في مدينة القدس عمى األرجح
عممية  ة ككسيط محايد فياألمريكييضعؼ ام دكر مستقبمي لمكاليات المتحدة 

السبلـ، ك يعكؽ االىداؼ التي حددتيا ادارتو كاستراتيجية ليا في الشرؽ 
التسكية تنيي الصراع العربي اإلسرائيمي كمحاربة إلى  االكسط لمتكصؿ

 12.ة المسمحة كحسر النفكذ االيرانياإلسبلميالجماعات 
 15دكلة مف اصؿ  14ة اكدت األمريكيباستثناء الكاليات المتحدة ك        
زاميا بقرارات الشرعية الدكلية مجمكع اعضاء مجمس االعمى لؤلمف(عمى الت)
قرارات مجمس االمف ذات الصمة، كما رفضت الغالبية الساحقة مف الدكؿ ك 

برز ا  خطكات ترامب كاعتبرتيا مضرة بعممية السبلـ كاالستقرار في المنطقة، ك 
ة األمريكيات المتحدة ىاتو المكاقؼ جاءت مف المجنة الرباعية المككنة مف الكالي

اؼ لئلشر  2002التي تشكمت سنة االتحاد االكركبي كركسيا ك حدة ك مـ المتاألك 
األكركبي ىذا القرار عمى لساف المفكض  تحاداالعمى عممية السبلـ، كما رفض 

ميف العاـ لممـ المتحدة عمف األأاألعمى لمسياسة الخارجية األكركبية، كما 
جراءات انفرادية مف شانيا تيديد فرص إألم انطكنيك غكتيريس معارضتو 

 السبلـ بيف الفمسطينييف كاالسرائيمييف.
ات سرية بيف بعض قامة عبلقإعمى متؿ ىذا القرار أيضا  قد ساعدك       

غمبيا دكؿ الخميج العربي في أالتي تعرؼ بالمحكر المعتدؿ التي الدكؿ العربية ك 
تكصؼ بالمحكر المقاـك كسكريا كجو بعض الدكؿ العربية االخرل التي كانت 

                                                           
 .07غ اَُبثن  ٓفِل٤بد اػزواف روآت اُولً  أُوع - 12
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التي كاف الجزء لثكرات ما يعرؼ بالربيع العربي ك كالسكداف كليبيا، كما ساعدت ا
اسقاط بعض ط ىاتو الدكؿ في مستنقع الفكضى ك األكبر منيا مفتعبل في إسقا

الحكاـ الذيف اتصفكا بنصرتيـ لمقضية الفمسطينية، كما اخرج قرار ترامب 
العمف، كما رعت إلى إسرائيؿ عض الدكؿ العربية مع العبلقات المستترة لب

مف دكلة  ابتداءالكاليات المتحدة نفسيا إعبلنات التطبيع الكاحدة تمك أخرل 
إقامة إلى  حيث ميد ذلؾسكداف، الالمغرب ك ك البحريف ارات العربية المتحدة ك ماإل

كاف  كأجيزتيا كمكاطنييا كما لك أف الكضع الراىفإسرائيؿ عبلقات مع دكلة 
االحتبلؿ كالتمييز طبيعيا، كيعني بالتالي تجاىؿ حالة الحرب القائمة ك 

التغاضي عف عمى تصرفات المحتؿ اإلسرائيمي ك  اضفاء الشرعيةالعنصرم، ك 
تمكينيا مف فرص التبادؿ السياسي بفتح و العنصرية، ك جرائمو البشعة ك تصرفات
ابراـ رية كاقتصادية ك تمكينيا مف فتح مكاتب تجاأيضا قنصميات فبما بينيا ك 

عمى كجو الخصكص العربية خاصة فيما يخص الطاقة ك  صفقات بيف الدكؿ
 .الغازالبتركؿ ك 

كما أصبح يؤطر التطبيع مع االحتبلؿ القبكؿ بالنكبة ك النكسة، كبسمسمة       
بأنيا صاحبة األرض، كيسمح سرائيؿ اليزائـ العربية أماـ االحتبلؿ كيقر إل

الكعي العربي ال سيما مع الحديث عف التسامح إلى  لتسمؿكذلؾ لبلحتبلؿ با
مف التزاماتيا تجاه مبادئ القانكف إسرائيؿ ، كما حرر التطبيع األديافكحكار 
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فيما خاصة الدكلي ك المكاثيؽ الدكلية، كشرعنة سياسات االحتبلؿ كممارستو 
 13االستيطاف.سياستيا نحك يخص 

ذاتيا ظاىرة مستجدة عمى المشيد كما تشكؿ عممية التطبيع في حد       
السياسي في المنطقة، كرغـ التسريب المستمر منذ سنكات عف عبلقات سرية ك 
لقاءات كمشاركات عمنية لقيادات كرياضييف ك فنانيف اسرائيمييف في ىذه الدكؿ، 
غير أف العممية المتكاممة قد بدأت بإعبلف المبادئ في كاشنطف، بيف كؿ مف 

سرائياإلمارات ك  كبتكقيعو بينيما، مع  2020اكت  13برعاية امريكية في ؿ ا 
 14سبتمبر. 15انضماـ البحريف كذلؾ الييا يـك الثبلثاء 

ىـ مبلمح التطبيع العربي انيا تمت بعيدا عف المكقؼ العربي أكمف       
المكحد كبمخالفة لقرارات جامعة الدكؿ العربية كالقمـ العربية السابقة كلمبادرة 

ىـ مبلمحيا أربية التي تقضي )األرض مقابؿ السبلـ(، كما أف مف السبلـ الع
نو رسـ مف قبؿ فريؽ امريكي متصييف متشبع بقيـ الييكدية القاضية أىك 

بالكامؿ كانيا تتسارع إسرائيؿ لمصمحة  متشبع، ك 15بالقدس عاصمة ابدية لمييكد
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ٓقبٛو ظبٛوح اُزطج٤غ اُؼوث٢ ٓغ اٍوائ٤َ َٝٓزوجِٜب  ٓغِخ ّؤٕٝ كَِط٤٘٤خ   عٞاك اُؾٔل  - 14

 .78  ُج٘بٕ  ٓ 2020  فو٣ق 281اُؼلك 

٣ؼل ٖٓطِؼ اُزطج٤غ ٖٓ أُٖطِؾبد اُؾل٣ضخ اُن٣ٞع ك٢ اُلٌو ا٤َُب٢ٍ اإلٍوائ٢ِ٤  ٝهؿْ إ  - 15

ك٢ فطبة ُٚ ك٢ األْٓ ثؼ٘ اُجبؽض٤ٖ اإلٍوائ٤٤ِ٤ٖ ٣َ٘جٕٞ ٤ٕبؿزٚ اال٠ُٝ ألٍٝ ٓوح ألثبثبٕ 

  كئٕ اٍزقلآٚ ُْ ٣ْغ اال  ك٢ ٓوؽِخ ٓزمفوح ٖٓ أُلبٝٙبد أُٖو٣خ 1967أُزؾلح ػبّ 

اإلٍوائ٤ِ٤خ اَُبثوخ ػ٠ِ رٞه٤غ ارلبه٤خ ًبٓت ك٣ل٤ل  ثَ إٕ أُٖطِؼ اُن١ رلاُٝزٚ ٛنٙ أُجبؽضبد 

 ُِزل٤َُ ػ٠ِ ٛنا أُلّٜٞ  ًبٕ "ٛج٤ؼخ اَُالّ".
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طحات سحاب الن نييارافي التنفيذ لبنكدىا المختمفة بطريقة دراماتيكية تمثؿ 
ك المكقؼ أالفمسطينية نيا تتـ بعيدا عف اعتبار لمحقكؽ ا  كتبعثرىا في اليكاء ك 

ال بكممات غير إبؿ انيا لـ تتناكؿ المصالح كالحقكؽ الفمسطينية الفمسطيني 
   16ذات معنى.

كما أف مف أىـ مبلمحيا انقساـ المكقؼ العربي، كعزؿ المكقؼ       
قضية الفمسطينية الدعـ الخميجي السياسي الفمسطيني كاضعافو، كافقاد ال

 كاالعبلمي التقميدم كاحداث شرخ سياسي جديد بيف دكؿ مجمس التعاكف
فيما تقدـ كعكدا مغمقة إسرائيؿ ساسيا كىك أنيا تخدـ طرقا كاحدا أالخميجي ك 

بتشكيؿ نيا تسمح أسياسية كامنية لؤلطراؼ األخرل، ك بمكاسب اقتصادية ك 
في محيطو م خطير في خاصرة العالـ العربي ك قتصادامني كعسكرم ك أتكاجد 

تركيا بالتحالؼ يراف ك إر عبلقات العرب مع كؿ مف فريقيا، كما تكتإالحيكم 
 17ضدىما مع اسرائيؿ.

ليا  اتشكؿ دعمإسرائيؿ ة المتخذة لصالح األمريكيكتعتبر جميع القرارات       
فكذ االسرائيمي في نلا المزيد مفإلى  حيث تؤدم ،عمى المنطقة سمبا ك تنعكس

تعمؿ جميع القرارات في االساس عدك الدكؿ العربية ك إسرائيؿ المنطقة، كتعتبر 
كما تعمؿ عمى تصفية القضية  ،ماـ الدكؿ العربيةأإسرائيؿ عمى تقكية 

                                                                                                                                        
٤خ اإلٍوائ٤ِ٤خ ُزطج٤غ اُؼالهبد ٓغ اُجالك اُؼوث٤خ  ٍَِِخ اُضوبكخ اُو٤ٓٞخ  ٓؾَٖ ػٞٗ  االٍزوار٤غ

 .12  1988ٓٓوًي كهاٍبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ  اُطجؼخ األ٠ُٝ  ث٤وٝد   ٓب١ 

 .05أؽٔل كب٣ن كٍُٞ  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 16

َِط٤٘٤خ  ٓوٝإ ػجل اُؼبٍ  ٓزالىٓخ اُزطج٤غ  أَٗ٘خ أُغوّ ٝاثَِخ اُٚؾ٤خ  ٓغِخ ّؤٕٝ ك - 17

 68  ُج٘بٕ  ٓ 2020  فو٣ق 281اُؼلك 
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الذم  ، كالجامعة العربية كميثاقياداخؿ  نخر القضيةإلى  الفمسطينية كتؤدم
القضية الفمسطينية ىي القضية االـ  أفك  دكلة عدك،إسرائيؿ اف عمى يعتبر 

ف بعض دكؿ أال إمساندة القضية الفمسطينية  ىاتو الدكؿلمدكؿ العربية، ك عمى 
مف االجؿ التخمص مف التيديد إسرائيؿ تتعاكف بشكؿ كامؿ مع  العربية كانت
 ألىداؼإسرائيؿ خر مف الدكؿ العربية يقيـ عبلقات مع البعض اآلااليراني، ك 

عمى احدل المناطؽ كالمممكة  األمريكيا الحصكؿ عمى اعتراؼ مني خاصة
حيث يدكر نزاع بيف ، المغربية كالحصكؿ عمى اعتراؼ بالصحراء الغربية

المممكة كجبية البكليزاريك، كىناؾ دكلة اخرل كالسكداف تضع عبلقتيا مع 
عمى  ؿلمحصك الراعية لئلرىاب ك  جؿ رفعيا مف قائمة الدكؿأمف إسرائيؿ 
جانب جذب إلى  المساعدات مف الدكؿ االخرل،ة ك األمريكيدات المساع

القرارات أيضا  تنعكسك  االستثمارات الخارجية بعد رفعيا مف قكائـ االرىاب
قميـ السكرم المحتؿ حيث منح حؽ ة عمى السيادة السكرية كعمى اإلاألمريكي
 18ة.األمريكيدارة مف جانب اإل عميو اإلسرائيميةالسيادة 

 :دًاألمنيًوًالعسكريعمىًالصعي-9
 صبحت ترل في أف دكال عربية أإلى  تشير التحاليؿ الجارية بشكؿ كاضح      
منيا الكطني كمف تـ باتت مستعدة أكبر عمى الخطر األإسرائيؿ يراف كليس إ

مما يشكؿ انقبلبا كامبل لممعادالت العسكرية  إسرائيؿلمتحالؼ العسكرم مع 

                                                           
 15أؽٔل كب٣ن كٍُٞ  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 18
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منطقة، كخاصة اف ايراف ستجد في ىذه الخطكة في ال كاألمنية ك االستراتيجية
 19استفزازا كيرا ليا مما يفتح المجاؿ لزيادة التكتر بيف ايراف ك الدكؿ العربي.

 : الصعيدًالقتصاديعمىً-3
متحكالت الجارية تداعيات عمى النظاـ االقتصادم العربي ليتكقع اف تككف       

قدرة االقتصاد اإلسرائيمي ككؿ ك عمى االقتصاد الخميجي بصفة خاصة، الف 
عمى اختراؽ بنى كىياكؿ اقتصاد دكؿ الدكلة المطبعة، اكبر بكثير مف قدرة 

سرائيمي، كالف تنامي اقتصاد ىذه الدكؿ عمى اختراؽ بنى كىياكؿ االقتصاد اإل
ف أك أف يشكؿ عقبة أكىاتو الدكؿ يمكف إسرائيؿ العبلقات االقتصادية بيف 
 ماـ عممية التكامؿ االقتصادم فبي العالـ العربي.أيضع المزيد مف العراقيؿ 

 ةاألمريكيكنقؿ السفارة إسرائيؿ كقد شكؿ اعتراؼ ترامب بالقدس عاصمة       
ح القدس تمييدا لما يخطط لو ترامب ضمف صفقة القرف التي يتبناىا ك شر إلى 

مناطؽ التكاجد القدس ك حيث تشمؿ قضية البلجئيف ك  ،بعض تفاصيميا
ك كياف أكيحتمؿ اف تقيـ الصفقة كفقا لتسريبا ت دكلة فمسطيف  الفمسطيني،

ك غزة المكسعة في أك قطاع غزة أراضي الضفة الغربية أفمسطيني في بعض 
 شماؿ سيناء .

، 2019اطبلؽ كرشة البحريف في يكنيك  قد تـ عمى إثر ىذا االعتراؼك       
 فةجية باإلضاشارؾ في المؤتمر كزراء كمسؤكلكف ماليكف مف دكؿ خميحيث 

                                                           
 .81عٞاك اُؾٔل  أُوعغ اَُبثن  ٓ  - 19

ؽَٖ ٗبكؼخ  َٓزوجَ اُ٘ظبّ اُؼوث٢ ك٢ ظَ رؼبهت ٓٞعبد اُزطج٤غ ٓغ اٍوائ٤َ  ٓغِخ ّؤٕٝ  -

 8  ُج٘بٕ ٓ 2020  فو٣ق 281كَِط٤٘٤خ  اُؼلك 
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كد مستشار أالعامة لمصندكؽ النقد الدكلي، ك  المديرةة ك األمريكيكزير الخزانة إلى 
ة في األمريكيترامب خبلؿ كرشة العمؿ حكؿ الجانب االقتصادم لخطة السبلـ 

الخطة جذب ، حيث اقترحت كسط شرط ضركرم لتحقيؽ السبلـالشرؽ األ
دكالر لصالح الفمسطينييف، ك ايجاد مميار  50 قيمتيا حكالي تتجاكز استثمارات

إلى  يمتد تنفيذىاكمضاعفة اجمالي ناتجيـ المحمي ك  مميكف فرصة عمؿ ليـ
 20سنكات. 10
 : عمىًالصعيدًالثقافيًوًالفكريًوًاإليديولوجي-1

ف تؤثر تأثيرا سمبيا كبيرا عمى النسؽ العقائدم أيمكف لمتحكالت الجارية      
تيميشيا، إلى  العركبة في الصميـ كتؤدم لمنظاـ العربي كقد تضرب فكرة

خاصة مع ما ىياتو عممية التطبيع ىذه مف بيئة لمتركيج االعبلمي لؤلفكار 
عاما خصكصا فيما  70تناقض األفكار العربية التي سادت المنطقة ألكثر مف 

يتعمؽ باعتبار القضية الفمسطينية قضية عربية مركزية تحظى باألكلكية في 
إسرائيؿ الفكرم اتجاه ناىيؾ عف مخاطر التحكؿ الثقافي ك ة السياسة العربي

الحميؼ لدل البعض ما في ذلؾ التحكؿ بمفيكـ العدك ك كالقضية الفمسطينية ب
 يراف مف دكلة جارةا  دكلة صديقة كحميفة، ك إلى  مف دكلة محتمةإسرائيؿ لتنتقؿ 
 21دكلة عدكة.إلى 

                                                           
 .20كٍُٞ  أُوعغ اَُبثن  ٓ أؽٔل كب٣ن - 20

 .82عٞاك اُؾٔل  أُوعغ اَُبثن  ٓ  - 21
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الثقافة العربية، حيث  كقد حدث بذلؾ تغيير كاضح عمى جانب كبير مف      
يف كاف ينظر أابقا كما كاف س لـ تعد دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي ىي العدك

كسط، بؿ أصبح ينظر نو العدك األكبر في منطقة الشرؽ األألبلحتبلؿ عمى 
ك اقتصادية  كجب اقامة معيا عبلقات سياسية عمى أنيا ىي الصديؽسرائيؿ إل
فيف العرب يشكككف في أحقية حد أف صار بعض المثقإلى  ثقافية،ك 

الفمسطينييف في فمسطيف التاريخية، كىذا األمر يقدـ خدمة جميمة لبلحتبلؿ 
 الصييكني كعمى طبؽ مف ذىب.  

كما تدخؿ بعض رجاؿ الديف في الصراع العربي الفمسطيني بشكؿ أصبح       
ك أ كصاركا يفسركف اإلرث الديني كفؽ مزاجيـإسرائيؿ يساىـ في تعزيز مكانة 
ف المسجد أي تحكميـ، كصاركا يشكككف في ككف بتعميمات مف القيادة الت

افى األقصى عقيدة، تجسدت في اآلية الكريمة )  مِّفى  لىٍيبلن  ًبعىٍبًدهً  أىٍسرىلَٰ  ال ًذم سيٍبحى
رىاـً  اٍلمىٍسًجدً  ى اٍلمىٍسًجدً إلى  اٍلحى ٍكنىا ال ًذم اأٍلىٍقصى ٍكلىوي  بىارى ث حي [1]سكرة اإلسراء: (حى

 ربطت ىاتو اآلية الكريمة بيف الحيز الجغرافي ك العقائدم لممسجد األقصى.
كيد المدينة كطرد سكانيا العرب لتيإسرائيؿ كبالطبع تصاعدت سياسات       
عزؿ المدينة عف محيطيا إسرائيؿ حيث استطاعت  1967المستمرة منذ ك 

بيدؼ الفمسطيني كفرضت عمى سكانيا العرب سياسات تيكيديو عنصرية 
حياء مكتظة يصعب عمييـ الحصكؿ عمى أالرحيؿ، فيـ يعيشكف في إلى  دفعيـ

يعانكف مف التمييز المستمر ك يعيش ثبلث ارباعيـ تحت خط ك  ،رخص البناء
الؼ شخص  850% مف اصؿ 37شكؿ الفمسطينيكف  2015الفقر، كفي عاـ 
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إسرائيؿ  في مدينة القدس يعيش معظميـ في احياء القدس الشرقية، حيث تسعى
ء المكتظة مف دنى عف طريؽ اخراج األحياالحد األإلى  تقميص ىذا العددإلى 

 22.خرلأتجمعات إلى  ضمياحدكد مدينة القدس ك 
ًإل ًعاصمة ًالقدس ًالعتراف ًمستقبل ًالثالثة: ًالفقرة ًاإلدارةًسرائيل ًظل في

ًةًالجديدةاألمريكي
راؼ بالقدس عاصمة باعت ةاألمريكيلقد كاجو قرار الكاليات المتحدة        
تنديدا كرفضا كاسعا مف غالبية  القدسإلى  كنقؿ سفارتيا مف تؿ أبيبسرائيؿ إل

ة كفرنسا األمريكيالمتحدة  لمكالياتدكؿ العالـ، مف بينيـ الحمفاء األكركبيكف 
تكريسا ىاما في القانكف يعد ىذا التنديد مف قبؿ ىاتو الدكؿ يطاليا، ك ا  المانيا ك ك 

قميـ الناتج عف التيديد إم أبشرعية اكتساب  االعتراؼي عدـ الدكلي المتمثؿ ف
حيث يعتبر ىذا المبدأ مبدأ ىاما مف مبادئ القانكف الدكلي، ، باستعماؿ القكة

، االستشارية كآرائياحيث كرست محكمة العدؿ الدكلية ىذا المبدأ في أحكاميا 
مى مشركع قرار المتحدة باألغمبية الساحقة ع لؤلمـكقد صكتت الجمعية العامة 

دكنالد ترامب، كبعدـ تغيير طابع مدينة  األمريكيالرئيس  فعبلإلالرافض 
 القدس الشريؼ اك مركزىا اك تركيبتيا الديمكغرافية.

عرض سرائيؿ ثر اعتراؼ الكاليات المتحدة بالقدس عاصمة إلإكعمى       
تراؼ قرار اع ؿال بطامشركع قرار تقدمت بو مصر عمى مجمس األمف الدكلي 

حادم أف كؿ قرار أالذم يؤكد سرائيؿ إلبالقدس عاصمة  األمريكيالرئيس 
                                                           

 .04فِل٤بد اػزواف روآت اُولً  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 22
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الجانب فيما يخص القدس ليس لو ام مفعكؿ قانكني كينبغي إبطالو، كما شدد 
نو أإال  ،ف يتـ عبر المفاكضاتأم حؿ لمسألة القدس يجب أف أالقرار عمى 

لحؽ الفيتك في تصكيتيا، ة األمريكيباء بالفشؿ بسبب استخداـ الكاليات المتحدة 
 دكلة لصالح مشركع القرار المصرم. 14حيث صكتت جميع الدكؿ 

عمى الجمعية العامة ألمـ المتحدة، حيث  القرار تـ احالة مشركع كقد      
 األمريكيعمى مشركع القرار الرافض إلعبلف الرئيس ىاتو األخيرة صكتت 

جاءت نتيجة التصكيت  أيف إسرائيؿ،بالقدس عاصمة  باالعتراؼدكنالد ترامب 
تغيير مدينة  ـبتأييد اغمبية ساحقة لمشركع القرار، الذم طالب الجميع بعد

م أف أكد ىذا القرار أكما القدس الشريؼ اك مركزىا اك تركيبتيا الديمكغرافية، 
ثر قانكني، مما يمثؿ ىذا أم أقرار ينص عمى ذلؾ ىك الغ كباطؿ كليس لو 

بالقدس  باالعتراؼدكنالد ترامب  األمريكييس اإلجماع صفعة لقرار الرئ
المتحدة في ىذ الصدد عف  لؤلمـعربت الجمعية العامة أإذ  سرائيؿ،إلعاصمة 

 23.القرارات األخيرة المتعمقة بكضع القدس ءزاإبالغ اسفيا 
تبنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرار تقدمت  حيث ك تفصيبل لذلؾ      

كصكتت سرائيؿ برفض اعبلف ترامب القدس عاصمة إل اليمفبمشركعو تركيا ك 
 إال دكلة عف التصكيت 35دكؿ كامتنعت  09دكلة لصالحو كعارضتو  128

إسرائيؿ كرفضت  ،ة دافعت عف قرار ترامباألمريكيف مندكبة الكاليات المتحدة أ
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صدرت أكما  ،مشركع القرار كعبرت عف رضاىا عف الدكؿ التي رفضتو
الداعـ لمقدس الذم ال لبس فيو  فيو ترامب عمى مكقفوبياف تشكر إسرائيؿ 

 24.إسرائيؿتشكر الدكؿ التي صكتت مع ك 
ة يثكر تساؤؿ ىؿ سيككف بايدف مع األمريكيمع تكلي بايدف الرئاسة لكف       

ىدؼ لجميع إسرائيؿ مف أشؾ يعتبر ضماف  ا كاف ترامب، ببلكمإسرائيؿ 
ييف اـ جميكرييف كلكف ترامب كاف يف سكاء كانكا ديمكقراطاألمريكيالرؤساء 

، اإلسرائيميةظاىرة مختمفة، حيث فعؿ ما لـ يفعمو رؤساء سابقيف لصالح الدكلة 
بيض عمى حؿ في البيت األسرائيؿ نو افضؿ صديؽ إلأفقد كصفو نتنياىك ب

دارة إدارة بايدف في تعامميا عما كانت عميو إبالتأكيد ستختمؼ االطبلؽ ك 
 .ترامب

جدد بايدف عمى ك سرائيؿ بيدف بمكاقؼ مؤيدة ك صريحة إل عرؼ حيث      
ة بكعدىا المقدس بحماية الكطف الشعب األمريكيتمسؾ الكاليات المتحدة  مبدأ

جرتيا حككمات بعض الدكؿ أالييكدم، كما رحب بايدف باتفاقية التطبيع التي 
تح كلكف يرل بايدف ضركرة ف، سرائيمي نتنياىكيس الكزراء اإلالعربية مع رئ

لمتكاصؿ مع الفمسطينييف كما إسرائيؿ قنصمية في القدس الشرقية التي ضمتيا 
كسط حيث اعتبرىا حيمة سياسية ألنو رفض خطة ترامب لمسبلـ في الشرؽ اأ
 تعيد بأجراء مفاكضات جديدة عمى اساس حؿ دكلتيف مع الفمسطينييف.ك 
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ؿ مع الطرؼ ة الجديدة ك العكدة لمتكاصاألمريكيفمف خبلؿ االدارة       
التفاكض ك  اإلسرائيميةالفمسطيني سكؼ يتـ التطرؽ لقضية بناء المستكطنات 

حؿ مؤقت بخصكصيا لحيف إلى  الكصكؿالثبلث ك األطراؼ بشأنيا بيف 
المرحمة االخيرة ال نشاء دكلة ييكدية كاخرل فمسطينية كفقا لرغبة إلى  الكصكؿ
 25ة الجديدة.األمريكياإلدارة 

ما تطمؽ عميو إسرائيؿ  بإقامة رار في حاؿ عدـ مكاجيتو تحكاليعد القك       
تككف قد فصمت شماؿ الضفة الغربية عف جنكبيا، ك  ، حيثالكبرلإسرائيؿ 

سنة إسرائيؿ مف خبلؿ طريؽ صادقت عميو  فالجزئيييصبح التكاصؿ بيف 
تحت مسمى طريؽ نسيج الحياة تقطعو متى شاءت كيجعؿ مف الحالة  2007

 .مجرد تجمعات سكانية يسيؿ السيطرة عمييا امنيا ك اقتصاديا الفمسطينية
يعد القرار في حاؿ عدـ مكاجيتو تحكال عف مكقؼ المجتمع الدكلي ازاء كما  

(، باعتبار 487، 338، 242كفؽ القرارات ) 1967المحتمة عاـ األراضي 
ة األمريكيالمحتمة، كما يشكؿ تراجعا عف التعيدات األراضي القدس جزءا مف 

اف يحسـ بالمفاكضات إلى  المحتمةاألراضي بالحفاظ عمى الكضع القائـ في 
حراجا لحمفاء لمكاليات المتحدة  ة في المنطقة، خاصة كانو األمريكيالنيائية، كا 

لمدكر االردني الخاص فييا، ار لمحقكؽ الفمسطينية في القدس ك يتجاكز ام اعتب
 سكؼ يحمؿ معنا رمزيا عميقا،ثـ اف تغيير الكضع القائـ بعد القرار ترامب 
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عمى حساب الحقكؽ الفمسطينية في  اإلسرائيميةكسيتـ اعتباره دعما لمسيادة 
 المدينة.

تجميد عممية السبلـ بيف الفمسطينييف ك إلى  كما ادل قرار ترامب      
إلى  حيث تبل قرار ترامب الدعكة، اإلسرائيمييف المعركفة اعبلميا بصفقة القرف

فضبل ، لسبلـ العربية بالرغـ مف انيا ال زالت قائمة حتى اليكـسحب مبادرة ا
اعادة التفاكض عمى اسس جديدة، إلى  اإلسرائيميةعف دفع العبلقات الفمسطينية 

 .نقطة الصفر كرد فعؿ ترامب بشأف القدسإلى  العكدة بالقضية الفمسطينية
اسمك ك  اتاتفاقيمف  االنسحابإلى  الدعكةإلى  كما ادل ىذا القرار      

يضا المطالبة بحؿ السمطة الفمسطينية، أك  إسرائيؿ،ب االعتراؼالتزاماتيا كسحب 
 حيث اصبحت شرعية الرئيس الفمسطيني محمكد عباس عمى المحؾ، باإلضافة

الكضع الصعب التي كجدت فيو منظمة التحرير الفمسطينية فيو صعبا إلى 
فمسطينية كعاصمتيا  دكلة بإقامةسنة بجعؿ  20بسبب كعكد التي استمرت 

 26القدس.
المكافؽ ؿ  2021مام  10التي حدثت يـك  لكف حرب األخيرة عمى غزة      

ة في قطاع اإلسبلميالتي تدخمت فييا فصائؿ المقاكمة ق، ك 1442رمضاف  28
اشتدت مع ي ساحة باب العمكد، ك غزة بسبب منع الفمسطينييف مف التكاجد ف

الدعكة القتحاـ كاسع لممسجد حرؽ العرب ك ى إل سرائيمية متطرفةدعكة جماعات ا
اقتحاـ عشرات المستكطنيف باحة إلى  مف رمضاف، باإلضافة 28األقصى في 
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ىجـك إلى  القدس الشريؼ بمناسبة ما يسمى باليكـ القدس العبرم، باإلضافة
 ىؤالء المستكطنيف عمى الفمسطينييف في القدس الشرقية، حيث ادت المكاجيات

، اإلسرائيميةمعتقبل عمى يد الشرطة  50مف الفمسطينييف ك  105إصابة إلى 
مف مغبة االستمرار سرائيؿ كقد اصدرت فيما بعد كتائب القساـ بيانا تحذيريا إل

 اإلسرائيميةفي انتياؾ حؽ المقدسييف، تـ تبع ذلؾ محاكالت مف قبؿ الشرطة 
إلخبلء عائبلت فمسطينية مف بيكتيا في الحي شيخ جراح ك تسميميا 

إلى  لممستكطنيف تكممة لسياسة تيكيد القدس كطرد الفمسطينييف منيا، باإلضافة
 350كثر مف المصمييف في باحة القدس كتكقيع أ عمى اإلسرائيميةتعدم القكات 

 06إصابة، كىك ما جعؿ فصائؿ المقاكمة تميؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي حتى 
ى المصمييف، حيث لـ مساءا إلخبلء باحة القدس الشريؼ ككقؼ اعتداءاتيا عم

لياتو التحذيرات لتبدأ فصائؿ المقاكمة بقصؼ المدف  اإلسرائيميةتستجب القكات 
 ك لتبدأ حربا كاسعة عمى غزة.، بصكاريخ اإلسرائيمية

يكما اظيرت فيو المقاكمة شجاعة كبيرة في  11لقد استمرت ىاتو الحرب       
رات الصكاريخ، حيث جربت بعش اإلسرائيميةالصبر ك التحمؿ، ك امطرت المدف 

الذم دخؿ الخدمة ألكؿ مرة  250فيو حركة المقاكمة حماس صاركخ عياش 
جنكبيا، مما نجـ عنو إلى  مف شمالياإسرائيؿ اقصى نقطة في إلى  ليصؿ

مطار اخر، إلى  غبلؽ مطار الدكلي اإلسرائيمي بف غكريكف كتحكيؿ الطائراتإ
كمف بينيا إسرائيؿ إلى  راف طيرانياكما نجـ عنو الغاء الكثير مف خطكط الطي

ة، ك قد ابانت فيو حركة المقاكمة استراتيجية األمريكيطيراف الكاليات المتحدة 
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إلى  حربية فائقة المستكل مف خبلؿ القصؼ المدف ك تنكع صكاريخ ككصكليا
رفع حظر التجكؿ لمدة ساعتيف إلى  الى محيط المطار، باإلضافةك تؿ أبيب 

، كقد نجـ عف ذلؾ اإلسرائيميةقاكمة تـ معاكدة قصؼ المدف مف قبؿ فصائؿ الم
المبلجئ بمجرد إلى  ىركبيـقبؿ المستكطنيف اإلسرائيمييف، ك  رعب كخكؼ مف

إسرائيؿ االؼ صاركخ عمى  4000سماعيـ صفارات اإلنذار، حيث تـ اطبلؽ 
حسب قناة كاف العبرية، قبؿ اف تتكقؼ الحرب إثر تدخؿ مصرم التفاؽ كقؼ 

النار متبادؿ كمتزامف، حيث دخؿ كقؼ اطبلؽ النار حيز التنفيذ الجمعة  اطبلؽ
إلى  فجرا بتكقيت فمسطيف، كقد ادل العدكاف عمى غزة 02.00عند الساعة 

جريح حسب بياف كزارة الصحة  1900شييدا فمسطينيا ك 232استشياد 
 12مقتؿ إلى  الفمسطينية، ك بالمقابؿ ذلؾ خمفت صكاريخ المقاكمة الشريفة

 اسرائيمي حسب قناة كاف العبرية دائما. مستكطف 330بة نحك ااسرائيميا ك اص
قد نجـ عف كقؼ اطبلؽ النار احتفاالت عارمة شممت قطاع غزة ك ك       

العمؽ إلى  الضفة، كقد أبانت المقاكمة بما ال يدع لمشؾ قدرات فائقة لمكصكؿ
 يقير ك الذم ابانت في اإلسرائيمي كتغيير معادلة الردع ك قير الجيش الذم ال

فمسطيف ضعفو كعدـ تحممو قة مع فصائؿ المقاكمة في لبناف ك حركبو الساب
لمحركب الطكيمة، كاعتماده فقط عمى الحركب الجكية الذم يمتمؾ فييا العدة 

مييف كالتكنمكجيا في حيف ابانت عدة دراسات حربية عجز الجنكد اإلسرائي
لضغكط النفسية كالعصبية التي تعترييـ الخكؼ كاكضعفيـ مف الحركب البرية ك 

 خشية مكاجية رجاؿ المقاكمة األشاكس.
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كما أبانت الحرب األخيرة عمى قطاع غزة أف القدس خط أحمر بالنسبة       
سرائيؿ السابؽ بالقدس عاصمة إل األمريكيلمفمسطينييف، كأف اعتراؼ الرئيس 

لدكلية، كما ف الشرعية امجرد اعتراؼ مادم ال يخمؼ اثار قانكنية كال بديؿ ع
ف المقاكمة كالمكاجية ىي الطريقة األمثؿ السترجاع بينت الحرب األخيرة أ

 الفمسطينية، كأف ما أخذ بالقكة ال يسترجع إال بالقكة.األرض  الحقكؽ كتحرير
ة برئاسة الديمكقراطي األمريكيلقد ادركت القيادة الجديدة لمكاليات المتحدة        

د مف الرجكع لممفاكضات بيف الجانب اإلسرائيمي ك الفمسطيني، ك بايدف أنو ال ب
أنو ال بديؿ مف حؿ الدكلتيف كتمييد لمسبلـ دائـ ك شامؿ في الشرؽ األكسط، 
كما ادركت ضركرة الرجكع لمرئيس عباس الممثؿ الشرعي لمفمسطينييف كىذا 

رت سيـ حماس التي غيأر ماـ فصائؿ المقاكمة كعمى ألتقكيض كغمؽ الباب 
اخمطت حسابات نتنياىك كاسقطتو في انتخابات التشريعية، كخمصت المعادلة ك 

 االحرب األخيرة في غزة عمى ضعؼ الكياف الصييكني عسكريا كاستخباراتي
ظيرت عجز الجيش الذم ال يقير، كبينت في األخير ىاتو الحركب عمى أك 

تباره اكلى قدسية القدس الشريؼ كاعتبارىا خط أحمر بالنسبة لممسمميف باع
 القبميتيف ك ثالث الحرميف.

ًالخاتمة
ترامب في زيادة حدة الصراع في  األمريكيلقد ساىمت فترة الرئيس       

إلى  القضايا المشتعمة في المنطقة العربية، حيث أف فترة عبلقتو بتركيا دفعت
شرؽ االكسط كتعقيد الحؿ سكريا كفي البدء التكغؿ العسكرم التركي في ليبيا ك 
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سرائيؿ ف صداقتو الشديدة إلأدكلتيف السكرية ك الميبية، كما  سياسية في كبلال
جعمتو يتخذ قرارات لـ يجرئ رئيس امريكي مف قبؿ عمى اتخاذىا مثؿ اعطاء 

عمى الجكالف كمساىمتو في القياـ  اإلسرائيميةكاعترافو بالسيادة سرائيؿ القدس إل
كما انو ساىـ في ازدياد  ئيؿ،إسراببعض الدكؿ العربية باتفاقيات تطبيع مع 

األراضي عمى  اإلسرائيميةالنفكذ اإلسرائيمي مف خبلؿ زيادة بناء المستكطنات 
السكرية األراضي بشف غارات جكية عمى سرائيؿ الفمسطينية كالسماح إل

 .كالمبنانية كالفمسطينية
ف عبلقتو بإيراف كانسحابو مف االتفاؽ النككم االيراني كفرضو أكما       

يراف إعقكبات عمييا بشكؿ مستمر ساىـ في اشعاؿ الكضع مف خبلؿ زيادة 
كىك ما  ،دعميا ال ذرعيا المسمحة في المنطقة كعمميا عمى تيديد امف الخميج

ساىـ في تعقيد الكضع اليمني كسيطرة عمى الحكثييف عمى الحكـ في اليمف 
تدخؿ العسكرم جانب الإلى  ة،األمريكيكتيديد امف حمفاء الكاليات المتحدة 

في تعقيد القضية أيضا  كىك ما ساىـ ،ة الحـزفاالماراتي مف خبلؿ عاص
كاحتداـ األطراؼ حؿ سياسي نظرا لكثرة إلى  اليمنية ك في صعكبة الكصكؿ

جانب الصراع في العراؽ التي إلى  المشاركة فيواألطراؼ الصراع بيف جميع 
كما  ،األمريكيااليراني ك  ساحة تصفية الحسابات بيف كبل الطرفيفإلى  تحكلت

األراضي تصفية القادة االيرانييف داخؿ إلى  ةاألمريكي تحدةمال الياتلجات الك 
قصؼ المنطقة إلى  العراقية كلجكء ايراف مف خبلؿ اذرعيا داخؿ العراؽ

 .إسرائيؿ تيديد حزب ا المبناني بقصؼ أيضا  الخضراء
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حيث يتكقع اف يتعامؿ  ،ية بايدفالتكقعات المتجية لكالإلى  كلكف بالنظر      
ف لديو سياسات خاصة اتجاه تركيا أاألطراؼ الدكلية، حيث بعقبلنية مع 

كالتمدد الذم تقكـ بو في المنطقة العربية كىك ما سينعكس عمى القضية الميبية  
حابو غير المتكقع مف افغانستاف ف انسكما أ السكرية التي تتدخؿ فييما تركيا،ك 
ة ك ضعفيا األمريكيلمحكـ بيف فشؿ العسكرم لمكاليات المتحدة عكدة طالباف ك 

عسكريا كعجزىا ماديا عف تمكيؿ الحركب، كؿ ىذا جعؿ اعتبار الكاليات 
المتحدة كرجؿ مريض تبحث عف مخارج ألزماتيا الداخمية كالدكلية التي اكقعت 

نككم ما بالعكدة لبلتفاؽ الأنو سيسعى لمتعامؿ مع ايراف أكما  نفسيا فييا،
التطرؽ لمدعـ الذم تقدمو اتفاؽ نككم جديد ك إلى  ك الكصكؿأااليراني القديـ 

اليمف كمدل تأثير ىذا سكريا ك ايراف ال ذرعيا المسمحة في كؿ مف العراؽ ك 
ىك سرائيؿ كبالنسبة إل، الدعـ عمى القضيتيف اليمنية ك العراقية كممؼ حزب ا

ف كعكدة التكاصؿ مع الفمسطينييف يسعى لحؿ الدكلتيف كالنظر لممؼ االستيطا
 .كىك ما سينعكس عمى القضية الفمسطينية

ف تصحب ىناؾ رؤية أما فيما يتعمؽ باالتحاد االكركبي فمف المتكقع أ      
يتعمؽ  يرانية فيمامع القضية الميبية كالسكرية كاإلكركبية لمتعامؿ أمريكية أ

ي بشكؿ منفرد في تمؾ كركبالحد مف التدخؿ األبالممؼ النككم اإليراني ك 
ف يتعامؿ بايدف مع أة يتكقع األمريكيعبلقات الركسية كفيما يتعمؽ ال ،القضايا

ة كمصالح األمريكيالتمدد الركسي في المنطقة العربية بما ييدد المصالح 
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تسكية سياسية خصكصا فيما يتعمؽ إلى  حمفائيا كيزيد مف صعكبات الكصكؿ
 .كرمبالشأف الس

ً :النتائج
ة بالقدس عاصمة األمريكيكييؼ القانكني لقرار اعتراؼ الكاليات المتحدة الت. 1

لمكياف الصييكني انو مجرد كاقعة مادية صادرة عف دكلة، فيك ال يغير مف 
المركز القانكني الحالي لمدينة القدس كمدينة محتمة كفؽ القانكف الدكلي 

 .اإلنساني ك الشرعية الدكلية
ة كاحدة فقط، ال تممؾ ام صفة قانكنية تخكليا ىك قرار فردم صدر مف دكل. 2

كال يرتب اثار خارجية  ،دكلة اخرل اك منظمة ألمفعؿ ذلؾ، فيك غير ممـز 
 .تمـز ذلؾ، ككنو احادم الجانب كمخالفا لمبادئ كقكاعد القانكف الدكلي

فمسطيني اإلسرائيمي بتبلت تتميز مكاقؼ ترامب كاعكانو مف الصراع ال. 3
دعـ اكبر مف سابقيو لبلحتبلؿ اإلسرائيمي، كزىد في حؿ ساسية، أمبلمح 

 الجياد المقاكمتيف الفمسطينيتيف.تيف، كتجريـ مضاعؼ لحركتي حماس ك الدكل
اعتراؼ ترامب مخالؼ لقرارات الدكلية الصادرة عف األمـ المتحدة كأجيزتيا . 4

 االحتبلؿكالتي تعتبر مدينة القدس مدينة محتمة بالقكة كتخضع لسمطة 
سرائيمي كتخضع لمقانكف الدكلي اإلنساني كبالخصكص اتفاقية جنيؼ إلا

 .1949اكت  12الرابعة المتعمقة بحماية المدنييف كقت الحرب المؤرخة في 
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شغمت قضية القدس في االمـ المتحدة حيزا كبيرا كما زالت تعد مف اىـ -
أجيزة  القضايا التي تفرعت عف القضية الفمسطينية، كقد ناقشتيا الكثير مف
 .األمـ المتحدة كىيئاتيا كاتخذت القرارات كالتكصيات الميمة بخصكصيا

إسرائيؿ المجتمع الدكلي يتحمؿ المسؤكلية القانكنية ك األخبلقية لعدـ الزاـ . 5
 .سرائيميتطبيؽ قرارات الشرعية الدكلية الخاصة بالصراع الفمسطيني اإل

دعـ حؿ الدكلتيف ضربة قاصمة ة الحالية عف األمريكييعد التخمي اإلدارة . 6
كما اف قرار ، رات المتعاقبةاة التي تبنتيا اإلداألمريكيلعقكد مف السياسة 

عقكد، كاثبتت  03ترامب ىك تحدم لمنظاـ الدكلي، كضربة لمتسكية مسارىا 
 .ليس نزييا األمريكياف الراعي 

استكماال لجيكد القضاء عمى سرائيؿ إلاعبلف ترامب القدس عاصمة . 7
راضي الضفة الغربية أنشاء دكلة فمسطينية عمى إطمكحات الفمسطينييف في 

لشرقية، يككف ا ستككف عاصمتيا القد 1967ك قطاع غزة التي احتمت عاـ 
ضر كثيرا أذ إكسط، لعممية السبلـ في الشرؽ األبذلؾ كجو ضربة قاصمة 

ف الخطكات التي اتخذتيا الكاليات أبصكرة كاشنطف في المنطقة، كما 
 .سرائيميالكاقع فرضو المحتؿ اإل ألمر يعالمتحدة بنقؿ السفارتيف تشر 

الحرب األخيرة عمى غزة غيرت مف معادلة التي فرضيا نتنياىك كمف خبللو . 8
حمر بالنسبة لمفمسطينييف، كأف عمميات أف القدس خط أكبينت ، ترامب

 التيكيد كاالستيطاف في القدس الشرقية ال تغير مف الكاقع شيء.



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   

 121                          

 الفلسطٌنٌة القضٌة مستقبل على أثرها و القرن صفقة

سقكط نتنياىك في انتخابات التسريعية إلى  دتأالحرب األخيرة عمى غزة . 9
ة رؤساء حككمات العدك حيث كثيرا ما تمحؽ لعنة المقاكم، األخيرة

قد سبقو في ذلؾ سقكط اكلمرت رئيس الكزراء اإلسرائيمي بعد الصييكني ك 
ؿ المقاكمة المحدكدة ، كما بينت ىاتو الحركب مع فصائ2006حرب لبناف 
ضعفة كعدـ الجيش اإلسرائيمي الذم ال يقير ك العدة عجز في العتاد ك 

 استطاعتو المكاجية البرية، كما غيرت مف المعادلة في األرض.
بينت أف القدس قضية اساسية لكؿ أيضا  الحرب األخيرة عمى غزة. 10

ف اعتراؼ ترامب كأ ـأيديكلكجياتينييف بمختمؼ مشاربيـ كعقائدىـ ك الفمسطي
قانكنية كال بديؿ عف الشرعية  ثارف يككف اعتراؼ مادم بدكف آأيعدك  ال

 .الدكلية ك االعتراؼ بحقكؽ الفمسطينييف
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 .المكاجية كخيراتيا، مجمة سياسات عربية
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 انفهططُٛٛح انمضٛح ذطٕٚح عهٗ انمذش ذٕٓٚذ ذذاعٛاخ

 2129-2199 اإللهًٛٛح انًرغٛراخ ظم فٙ

 
 تٓاء انذٍٚ عثذ رتّ خهف هللا. د 

 األٔضظ انػرق دراضاخ فٙ تاحس  
ً:الممخص 

 جكانبيا بكافة كالمحكرية المركزية القضايا أىـ مف سطينيةالفم القضية تعتبر      
 ةاإلسبلمي الدكؿ سيما كالشعكب، الدكؿ مف الكثير لدل القدس قضية خصكصان 
 في جدان  ميـ كعربيان  كاسبلميان  كاقميميان  دكليان  محكران  القدس قضية كتشكؿ كما كالعربية
 متعمقة كمحاكر مناىج عدة ةالدراس تناكلت لقد. االسرائيمي العربي الصراع طبيعة

 كقد. المتغيرات ظؿ في الفمسطينية القضية تسكية عمى القدس تيكيد تداعيات
 كتفسيره، كدراستو الماضي إلحياء منيجان  يعد الذم التاريخي المنيج الدراسة استخدمت

 الكصفي المنيج استخدمت كما المشكمة، لتحديد الحقائؽإلى  الكصكؿ أجؿ مف
 . كالسياسية كاالجتماعية الطبيعية الظكاىر عف البحث يدرس الذم التحميمي
 األىمية دكر: األكؿ المحكر تناكؿ محاكر، ثبلثة عمى الدراسة ككزعت      

 تيكيد خطكرة: الثاني المحكر تناكؿ كما القدس، لمدينة كالجيكاستراتيجية الجيكسياسية
 الفمسطيني السياسي اـاالنقس ظؿ في الفمسطينية القضية تسكية عمى القدس مدينة

 ةاإلسبلميك  التاريخية اليكية مستقبؿ: الثالث المحكر كتناكؿ االقميمية، كالمتغيرات
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إلى  الدراسة خمصت.  اإلقميمية كالمتغيرات الفمسطيني االنقساـ ظؿ في القدس لمدينة
 القضية تسكيةإلى  يؤدم فييا الفمسطيني الكجكد كانياء القدس تيكيد: النتائج أىـ
 المنظمات بمحاكاة مكحدة عربية اسبلمية منظمة تشكيؿ الدراسة كصتكأ فمسطينيةال

 .القدس قضية سيما كالعربية ةاإلسبلمي المقدسات عف لمدفاع الدكلية
 

Abstract: The Palestinian issue is considered one of the most central 

and pivotal issues with all its aspects, especially the issue of Jerusalem 

in many countries and peoples, and Islamic and Arab countries in 

particular. The issue of Jerusalem is a very important international, 

regional, Islamic and Arab axis in the nature of the Arab-Israeli 

conflict. The study dealt with several approaches and themes related 

to the repercussions of the Judaization of Jerusalem on the 

compromise of the Palestinian issue in light of the changes. The study 

used the historical method, which is a method for reviving the past, 

studying and interpreting it, in order to reach the facts to determine the 

problem. The study was divided into three axes, the first axis dealt 

with the role of the geopolitical and geostrategic importance of the 

city of Jerusalem, the second axis dealt with the danger of Judaizing 

the city of Jerusalem on compromising the Palestinian issue in light of 

the Palestinian political division and regional changes, and the third 

axis: the future of the historical and Islamic identity of the city of 

Jerusalem in light of the Palestinian division and regional changes. 

The study concluded the following most important results: Judaizing 

Jerusalem and ending the Palestinian presence in it leads to the 

compromise of the Palestinian issue. The study recommended the 

formation of a unified Arab Islamic organization by simulating 

international organizations to defend Islamic and Arab sanctities, 

especially the issue of Jerusalem. 
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ً
ًالمقدمة
 ية تيكيد القدس التي تحتؿ مكانة ميمةتتمحكر ىذه الدراسة حكؿ اشكال      

كمحكرية، ك ما يحدث بالقدس مف تكسيع استيطاف كتيكيدىا في ظؿ المتغيرات 
اإلقميمية التي يعيشيا الشرؽ األكسط مف ضعؼ سياسي عربي كاسبلمي تجاه 

 ماـ المحافؿ الدكلية.المكقؼ الفمسطيني أأيضا  ىذه القضية، مما يضعؼ
كما كتعتبر قضية القدس أىـ كاخطر القضايا النيائية في المفاكضات       

بيف الجانبيف الفمسطيني "كاسرائيؿ"، كما كأف تداعيات تيكيد القدس عمى تسكية 
كالتبايف الكاضح بيف القكل  ةاليشاشإلى  القضية الفمسطينية باإلضافة

، عمى الرغـ مف ذلؾ التبايف فاف ىناؾ كحدة مف اسبلمية كيسارية الفمسطينية
ف أطراؼ الخبلؼ أميتيا بالنسبة لمفمسطينييف، كما حكؿ مدينة القدس كاى

السياسي الفمسطيني يشكككف في بعضيـ البعض تجاه أىمية القدس مما ىذا 
يمحؽ الضرر بالقضية األىـ أال كىي القدس أماـ المحافؿ الدكلية عمى الرغـ 

مدينة المقدسة، كتتخذ "إسرائيؿ" سمسة مف اإلجراءات لتغيير خطكرة تيكيد ال
مبلمح مدينة القدس أىما تيجير سكانيا كما حدث في الشيخ جراح مما أحدث 

شعاؿ المنطقة بأكمميا .  مكاجية عسكرية كا 
تكمف أىمية القدس كقضية ذات طابع سياسي كسيادم ضمف قضايا       

متيا، كتبذؿ )إسرائيؿ( جيكد كبيرة مف أجؿ الحؿ النيائي لمقضية الفمسطينية بر 
كالدكلي، في محاكلةو منيا  اإلسبلميإبعاد قضية القدس عف االىتماـ العربي ك 
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لتحقيؽ أىدافيا التكسعية تيكيد في مدينة القدس، كإلفراغيا مف سكانيا 
األصمييف، كما كيقفز بعض المسئكليف الفمسطينييف عف الحقائؽ التاريخية 

بجعميـ لظاىرة االنقساـ الداخمي الفمسطيني كسبب رئيسي  لقضية القدس،
لمشركع )إسرائيؿ( التيكيدم في مدينة القدس. غير أف ىذا الطرح ال يخمك مف 
سطحية سياسية ألف )إسرائيؿ( تسعى إلبعاد ىذه القضية عف االىتماـ العربي 

شغاليـ في قضايا أخرل. كمع ذلؾ تبقى تداعيات تيكيد الاإلسبلميك  قدس ، كا 
 عمى تسكية القضية الفمسطينية خطيرة، مما يمعب دكران كبيران في تيميش القضية
الفمسطينية أماـ المحافؿ الدكلية. كيجب عمى الفمسطينييف تسريع كتيرة العمؿ 
بكؿ طاقتيـ لتحقيؽ المصالحة السياسية، كتكحيد الخطاب السياسي أماـ 

سطينية، كال سيما قضية القدس المحافؿ الدكلية. فبدكف ذلؾ تبقى القضية الفم
المتعاقبة تراىف عمى االنقساـ الفمسطيني  اإلسرائيميةدكف حٌؿ؛ فالقيادات 

لتحقيؽ أىدافيا في مدينة القدس مف تيكيد كاستيطاف  اإلسبلميكالعربي ك 
 كتيجير السكاف الفمسطينييف منيا كطمس اليكية العربية فييا.

 مشكمةًالدراسة
لقضية القدس أيضا  لطابع الديني كالتاريخي كالسياسيبسبب األىمية كا      

قميميان كدكليان في ظؿ المتغيرات المحمية الفمسطينية كاإلقميمية، سيما  محميان كا 
االنقساـ السياسي الفمسطيني عمى قضية القدس، كتداعياتيا عمى قضايا الحٌؿ 

سان، كازداد ، كبما أف المكقؼ الفمسطيني ضعيؼ أسالمقضية الفمسطينية النيائي
ضعفان في ظؿ ىذا االنقساـ، مٌما أٌثر سمبان عمى قضية القدس سياسيان 
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لذلؾ تبمكرت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي: ؛ًكطبكغرافيان كديمكغرافيان 
تداعيات تيكيد القدس عمى تسكية القضية الفمسطينية في ظؿ المتغيرات 

 .2021-2011اإلقميمية 
 ؤالت الفرعية التالية:كيتفرع منو التسا

 ما مدل األىمية الجيكسياسية كاالستراتيجية لمدينة القدس؟ .1
-2011ما أثر خطكرة تيكيد مدينة القدس عمى تسكية القضية الفمسطينية  .2

 ؟2021
ة لمدينة القدس في ظؿ االنقساـ اإلسبلميالتاريخية ك ما مستقبؿ اليكية  .3

 ؟قميميةالسياسي الفمسطيني كالمتغيرات اإل
ًيةًالدراسةأهم
ًالتغيرات المحمية كاإلقميمية كالدكلية كانعكاسيا عمى تيكيد مدينة القدس. .1
سبلميان أماـ المحافؿ الدكلية كالمنظمات  مكانة القدس فمسطينيان  .2 كعربيان كا 

ً.األممية
: إقميميان اإلسبلميالتكجو الفمسطيني مف أجؿ الحفاظ عمى طابع القدس  .3

 .2021-2011اإلقميمية كدكليان، سيما في ظؿ المتغيرات 
ًأهدافًالدراسة

تبٌني قرار دكلي يساىـ في التكصؿ لحؿ سياسي كسيادم تجاه قضية  .1
 القدس.

 السعي مف أجؿ مكاجية تيكيد القدس.  .2
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تبني خطاب سياسي فمسطيني مكحد كأيضان عربي إسبلمي مف أجؿ   .3
 .حٌؿ نيائي لقضية القدسإلى  الكصكؿ

ًمنهجيةًالدراسة
 دراسة عمى المناىج التالية:سكؼ تعتمد ال    
ًالتاريخي .1 ، الذم ييتـ باألحداث السابقة التي تساىـ في فيـ المنهج

الحاضر كتفسيره، كما أنو يحاكؿ استشراؼ المستقبؿ كالتخطيط لو، مف 
إلى  خبلؿ أحداث ككقائع الماضي التي تدرس بشكؿ عممي، كييدؼ

الماضي كتفسيره  البحث عف الحقيقة العممية بكؿ صكرىا، كما أنو يدرس
مف أجؿ الكصكؿ لمحقائؽ لتحديد المشكمة حتى يتـ معالجتيا بشكؿ عممي 
الذم يستند عمى كصؼ كتحديد كخصائص الظاىرة )تداعيات تيكيد 
القدس عمى تسكية القضية الفمسطينية(، كطبيعة العبلقة بيف متغٌيراتيا 

 كأسبابيا كاتجاىاتيا.
ًالتحميمي .2 ًالوصفي المنيج البحث في الظكاىر  ، كيدرس ىذاالمنهج

الطبيعية كاالجتماعية كالسياسية، كالحصكؿ عمى معمكمات حكؿ الحالة 
الظاىرة "لتيكيد القدس "، كطبيعتيا مف حيث تككينيا كالعبلقة بيف 
عناصرىا، كيمكف مف خبللو كضع تنبؤات عف األحداث المقبمة، كغالبان ما 

يج التاريخي الذم يخبر عف يأتي المنيج الكصفي التحميمي معاكسان لممن
بينما المنيج الكصفي التحميمي يخبر عما سيجرم في المستقبؿ، ، الماضي

 كعما ىك مكجكد في الكقت الحالي، بمعنى أنو يدرس الكاقع الذم نعيشو.
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ًمحاورًالدراسة
 لمدينة القدس. أكالن: األىمية الجيكسياسية كالجيكاستراتيجية

دس عمى تسكية القضية الفمسطينية في ظؿ ثانيان: خطكرة تيكيد مدينة الق
 االنقساـ السياسي الفمسطيني كالمتغيرات االقميمية.

ة لمدينة القدس في ظؿ االنقساـ اإلسبلميثالثان: مستقبؿ اليكية التاريخية ك 
 الفمسطيني كالمتغيرات اإلقميمية.

 مصطمحاتًالدراسة
ًالهويةًالسياسية .9

لدكلة، كاليكية الشرعية كاألساسية التي يعنى ىذا المفيكـ ىكية الشعب كا     
تعٌبر عف كياف الدكلة كتاريخيا، كتميزىا عف شرعية النظاـ الحاكـ. فالسمطة 
الحاكمة تأتي مف الشعب كمف مؤسسات الدكلة، كتعٌبر اليكية عف الدكلة 
ككيانيا السياسي. كتحديد الفرد أك الدكلة ليكيتو السياسية يعنى أف يككف قادرنا 

اجية الكاقع؛ كبالتالي: يحدد برنامجو كمشركعو السياسي استنادنا ليكيتو عمى مك 
ًالسياسية.

ًالهويةًالجيوسياسية .9
تستمد اليكية الجيكسياسية أىميتيا مف ارتباطيا بالجغرافيا المتمثٌمة      

بالسٌكاف، كجغرافيا االقتصاد، كالتداخبلت السياسية المتٌنكعة، حيث التغٌيرات 
اصرة بالمشكبلت كانتشارىا عمى نطاؽ كاسع بيف الدكؿ، كالعبلقات المع

كالمرتبطة بالمستكل المعرفي كالتنظيمي لدل الدكلة، كقدرتيا االقتصادية 
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كالتكنكلكجية التي تمٌكنيا مف مكاجية التحديات كالمصالح، باإلضافة لمقدرة 
تعبر كذلؾ العسكرية التي تمعب دكنرن محكرينا في اتخاذ القرارات اليامة لمدكلة، ك 

عف العمؿ السياسي عمى األبعاد الجغرافية لمدكلة التي تشمؿ عبلقتيا بالدكؿ 
األخرل، كما تشمؿ التنٌكع الثقافي كاالجتماعي ألفراد المجتمع كتأثيره عمى أداء 

المجاؿ الذم إلى  األفراد نحك المجتمع، كالحفاظ عمى مصمحة الدكلة، باإلضافة
يعي لدكلةو ما عمى الحياة السياسية فييا سكاء ييتـ بمدل تأثير المحيط الطب

 الداخمية أك الخارجية.
ًالهويةًالجيوستراتيجية .9

كىي أثر المكقع االستراتيجي لمدكلة مف خبلؿ تكظيؼ كاستغبلؿ المجاالت      
األىداؼ العامة إلى  السياسية كاالقتصادية كالعسكرية كالمعمكماتية، لمكصكؿ

التنسيؽ في تمؾ المجاالت مف أجؿ مصمحة إلى  كالكطنية لمدكلة، باإلضافة
السياسة العامة لمدكلة، كتسخيرىا في خدمة الشعب، كالحفاظ عمى كجكد الدكلة 

ًكمكانتيا.
 التهويد .1

مصطمح يطمؽ عمى ما يقكـ بو االحتبلؿ اإلسرائيمي لمدينة القدس لتفريغ      
كالمسيحية مف  ةاإلسبلميسكانيا األصمييف كىـ الفمسطينييف، كلنزع اليكية 

المقدسييف لفرض طابع جديد كمستحدث كىك الطابع الييكدم حتى يضفي 
 عمييا صفة ييكدية الدكلة.
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ًول:ًاألهميةًالجيوسياسيةًوالجيواستراتيجيةًلمدينةًالقدسالمحورًاأًل
تكتسب القدس أىمية جيكسياسية مف خبلؿ الكضع الخاص المتمثؿ في       

إلى  يما في فترة االنقساـ الفمسطيني، باإلضافةالصراع العربي اإلسرائيمي س
. 2010المتغيرات العربية التي ال زالت تشيدىا المنطقة العربية منذ أكاخر عاـ 

كمنذ استيبلء الييكد عمى الجزء الغربي مف مدينة القدس بمساعدة بريطانية عاـ 
 كاالستيبلء عمى باقي مدينة القدس حتى 1967، مركران بيزيمة عاـ 1948

، حيث اتسمت بأىميتيا اإلسرائيميةأصبحت بشكؿ كامؿ تحت السيطرة 
ة، اإلسبلميالجيكسياسية، لكنيا ما زالت تحتفظ بيكيتيا الجيكسياسية العربية ك 

عمى الرغـ مف احتبلليا بشكؿ كامؿ مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي سيما بعد 
لمدينة القدس كالذم  ةاألمريكياألخير كالمتمثؿ بنقؿ السفارة  األمريكيالقرار 

أكسبيا أىمية جيكسياسية جديدة عمى الرغـ مف كؿ ما سبؽ، لكنيا لـ تغٌير مف 
 ة.اإلسبلميىكيتيا العربية ك 

ًأوًل:ًاألهميةًالسياسيةًلمقدس
تعتبر مدينة القدس ذات أىمية تاريخية كدينية كاسبلمية كسياسية لمعالـ       

دنا مف أىـ المكاضيع الحساسة في سيما الفمسطينييف، كما أنيا تشكؿ كاح
السياسة الفمسطينية، إف لـ يكف أىميا، فالقدس تشكؿ رمزية سياسية كسيادية 

ي الصراع السياسي القكمي لمفمسطينييف، كما أنيا تتميز برمزية ىامة كأساسية ف
بيف الفمسطينييف كالعربي كالمسمميف مف جانب كاإلسرائيمييف مف جانب  كالديني
 آخر.
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اكتسبت القدس حديثنا أىمية خاصة بسبب الكضع الخاص المتمثؿ في       
الصراع العربي الصييكني عمييا، فمنذ القرف التاسع عشر كانت القدس محط 
استيداؼ صييكني ظير في أقكاؿ زعماء الصييكنية كعمى رأسيـ ثيكدر ىرتزؿ 

مى القياـ بأم إذ قاؿ: )إذا حصمنا يكمنا عمى القدس ككنت ال ازاؿ حينا كقادرنا ع
شيء، فسكؼ أزيؿ كؿ شيء ليس مقدسنا لدل الييكد فييا، كسكؼ أيدمر اآلثار 
التي مرت عمييا القركف(، كقاؿ بنغكريكف: ) ال معنى لفمسطيف بدكف القدس كال 

خضعت فمسطيف لبلحتبلؿ  1917معنى لمقدس بدكف الييكؿ(، كبحمكؿ عاـ 
يجرات الييكدية إلييا في محاكلة البريطاني فيما تـ تدكيؿ القدس كاستمرت ال

تـ احتبلؿ الجزء الغربي مف   1948لتغيير الكاقع الديمكغرافي فييا، كفي عاـ 
القدس كتيجير عدد كبير مف سكانيا مف خبلؿ المذابح التي قامت بيا 

فقد تمت  1967العصابات الصييكنية مثؿ مذبحة دير ياسيف، أما في عاـ 
مدينة القدس، كقرر االحتبلؿ ضـ القدس  السيطرة عمى الجزء الشرقي مف

لتصبح بشقييا الشرقي كالغربي عاصمة لبلحتبلؿ، غير اف قرار ترامب األخير 
ة لمقدس كاعترافو بالقدس عاصمة لبلحتبلؿ كاف خطكة األمريكيبنقؿ السفارة 

عمنية تيسيـ في زيادة التفرد الصييكني بالقدس كسكانيا كىكيتيا، كخطكة 
ي طريؽ تيكيدىا، األمر الذم يجعؿ لمقدس أىمية كبيرة تنبثؽ إضافية خطيرة ف

 1مف خطكرة االعتداءات التي تتمقاىا يكمنا بعد يكـ.

                                                           
 https://mawdoo3.com  7/10/2018اُؾال٣وخ  ؿبكح  ٓب أ٤ٔٛخ اُولً  ٓٞهغ ٓٞٙٞع   1
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ما سبؽ، تنبع أىمية القدس مف قدسيتيا لدل المسمميف إلى  باإلضافة       
كالمسيحييف كحتى الييكد، فيي تحتكم عمى أقدس األماكف المقدسة مف خبلؿ 

الـ دينية طاىرة، فأىـ معمـ لدل المسمميف فييا ىك المسجد احتكائيا عمى مع
معالـ دينية إلى  األقصى، كبالنسبة لممسيحييف فييا كنيسة القيامة، باإلضافة

أخرل لممسمييف كحائط البراؽ كضريح السيدة مريـ ابنة عمراف، ىذه المعالـ 
مف خطر كغيرىا اكسبتيا أىمية سياسية كدينية كتاريخية، حيث أنيا تعاني 

التيكيد عمى اثر ممارسات االحتبلؿ الصييكني ليذه المدينة مف التضييؽ عمى 
سكانيا سيما ما حدث أخيرن في حي الشيخ جراح كما نتج عنو مف تداعيات 

مكاجيات عنيفة اكشكت عمى التكسع لتصبح إقميمية كىذا ما إلى  خطيرة ادت
ف الصييكني العكدة يشكؿ خطرنا كبيرنا عمى المنطقة إذا ما حاكؿ الكيا

 لمممارسات التيكيدية لمدينة القدس.
 ثانًياً:ًصراعًاألهميةًعمىًالقدسً

تمعب أم حدكد سكاء كانت عمى صعيد الدكلة أك عمى صعيد المدف       
الميمة في الدكلة سيما المدف السياسية، كىي األكثر أىمية في نطاؽ الدكلة. 

ا التي تتمتع بتمؾ األىمية، لكف كليس بالضركرة أف تككف العاصمة ىي كحدى
ا مدينة القدس، حيث تمعب الحدكد السياسية دكرنا  في الحالة الفمسطينية خصكصن
ىامنا لخصكصيتيا عمى اعتبار أنيا مدينة صراع بيف الفمسطينييف 
كاإلسرائيمييف، كما ليا مف أىمية دينية كسياسية في تحديد العبلقة بيف 

لكؿ منيما اعتباراتو؛ فالسياسييف ييتمكف بالحدكد الجغرافييف كالسياسييف، حيث 
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كالتنسيؽ، األرض  "، أمLandscapeالسياسية باعتبارىا جزء مما يسمى "
حيث تمعب جميع العناصر دكرنا ميمنا في ترسيـ أم مدينة سيما مدينة القدس 
ألىميتيا السياسية كالدينية، إال  أف الجمع بيف ىاتيف األىميتيف حساس جدنا 

 إف المدينة محتمة. ككف
كتبقى الجغرافيا ىي األىـ؛ فجغرافية المكقع الذم تتمتع بو فمسطيف كىك       

ما صرح بو دكف لبس رئيس المؤتمر الصييكني "ناحكـ غكلدماف" في محاضرة 
، بعيد تكليو رئاسة المنظمة 1968اؿ الكندية عاـ ػألقاىا في مدينة مكنتري

: "لـ يختر الييكد فمسطيف لمعناىا التكراتي كالديني  الصييكنية، إذ صرح قائبلن
بالنسبة إلييـ، كال ألف مياه البحر الميت تعطي بفعؿ التبخر ما قيمتو ثبلث 
آالؼ مميكف دكالر مف المعادف كأشباه المعادف، كليس ألف مخزكف أرض 

تيف مجتمعتيف؛ بؿ ألف األمريكيفمسطيف مف البتركؿ يعادؿ عشريف مرة مخزكف 
ي ممتقى طرؽ أكركبا كآسيا كأفريقيا، كألف فمسطيف تشكؿ بالكاقع فمسطيف ى

نقطة االرتكاز الحقيقية لكؿ قكل العالـ، كألنيا المركز االستراتيجي لمسيطرة 
 .2عمى العالـ"

كعمى ضكء ما سبؽ، تكلي )إسرائيؿ( أىمية كبيرة لمحالة الديمغرافية       
التفكؽ الديمكغرافي عمى حساب  لمدينة القدس، كلذلؾ تعتمد عمى استراتيجية

                                                           
اُله٣ِٝ  "ٓل٣٘خ اُولً  كَِط٤ٖ اُغـواك٤ب ك٢ فلٓخ اُزبه٣ـ"  ٓٞهغ اُولً إٔٝ ال٣ٖ  ٓبعل  -2

19/12/2018   

http://www.alquds-online.org/articles/642 
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 2021-2011فً ظل المتغٌرات اإلقلٌمٌة 

سكاف القدس األصمييف، مف خبلؿ اإلجراءات االستيطانية التي تستخدميا بحؽ 
 الفمسطينييف، كبذلؾ ينعكس عمى اليكية الجيكسياسية لمقدس.

  محورًالصراعًبينًالفمسطينيينًوالحتاللًالسرائيمي: ثالثًا
افي جغرافي، يسعى إف محكر الصراع في القدس أنو صراع ديمكغر       

تفريغ المدينة مف سكانيا العرب إلى  االحتبلؿ اإلسرائيمي مف خبللو
الفمسطينيكف؛ كبالمقابؿ تعمؿ عمى زيادة التكاجد الييكدم اإلسرائيمي فييا 
"التيكيد". إف دراسة الكاقع الديمكغرافي لمدينة القدس كضكاحييا يؤكد عمى أف 

، 1947داخؿ حدكد بمدية القدس لعاـ  التجمعات كاألحياء الييكدية تمركزت
ككانت تمثؿ أربعة أضعاؼ التجمعات كاألحياء العربية المتكاجدة داخؿ حدكد 
ا بأف التجمعات العربية انتشرت في القسميف الشرقي كالغربي مف  البمدية، عممن
مدينة القدس مثؿ: سمكاف كالطكر شرقي الخط األخضر، كبيت صفافا كالمالحة 

خضر، كىي تمؾ المناطؽ التي عمدت السمطات البريطانية عمى غربي الخط األ
إبقائيا خارج حدكد البمدية. كعمى أية حاؿ كانطبلقنا مف إف مدينة القدس ترزح 
تحت االحتبلؿ فإف التكاجد الييكدم فييا كاف عمى حساب التكاجد الفمسطيني، 

ا بأف التكاجد الييكدم في القسـ الشرقي مف مدينة القدس قب  1967ؿ عاـ عممن
لـ يتجاكز عدة مئات. كفي حيف أف سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي لـ تعمف 

ضـ القسـ الشرقي مف إلى  ضميا ألراضي الضفة الغربية، إال  أنيا سارعت
عبلف تكحيد شطرم المدينة، حيث إنو إلى  مدينة القدس االحتبلؿ اإلسرائيمي كا 

يعمف القدس المكحدة العاصمة أقر الكنيست اإلسرائيمي قرارنا  1980في عاـ 
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 األبدية لدكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي ككأكبر مدينة إسرائيمية، حيث أدل ىذا الضـ
 7إلى  كـ مربع )تضـ البمدة القديمة( لتصؿ 6.5تكسيع حدكد المدينة مف إلى 

 .3كـ مربع
كعميو، فالصراع منذ السيطرة عمى مدينة القدس كاحتبلؿ الشطر الشرؽ       
ليس حدثنا بسيطنا، فالصراع بيف الفمسطينييف كاالحتبلؿ اإلسرائيمي صراع  منيا،

جيكسياسي كاستراتيجي ال يمكف التفريط بو بأم شكؿ مف الشكاؿ لؤلىمية التي 
تتمتع بيا القدس، فطبيعة الصراع ال يمكف عزليا عف االستراتيجيات السياسية 

تبلؿ االسرائيمي، إللغاء اليكية الثابتة لمفمسطينييف، كالتي يسعى مف خبلليا االح
ة كالمسيحية مف اجؿ تفريغيا مف سكانيا اإلسبلميالمقدسية سكاء التاريخية ك 

الفمسطينييف كجعؿ السيطرة الييكدية عمييا مما يتسبب سيطرة الييكد عمييا" 
 تيكيدىا".

ًحالتًالصراعًبينًالطرفينًالفمسطينيًوالحتاللًاإلسرائيمي:
 المسجدًالقصى -9

ة كالمسيحية، اإلسبلميالمسجد األقصى لو دالالتو كابعاده التاريخية ك       
كبالتالي يعتبر رمزية دينية لدل المسمميف عمكمنا، كىك مصدر اليدكء كالتكتر 

 بيف الطرفيف الفمسطيني كاالحتبلؿ اإلسرائيمي.

                                                           
"  ٓؼٜل األثؾبس اُزطج٤و٤خ أه٣ظ  اُولً  ك٣ٞإ 2010-1948اُزقط٤ٜ اُغ٤ٍٞ٤ب٢ٍ ُِولً" -3

ٖٓ ه٤ٚخ اُولً ٝرمص٤وٙ  األٓو٢ٌ٣  "أُٞهق   أٍبٓخ أثٞ ٗؾ3َ  2009ٓاُوئبٍخ )ّ.د.ف(  

ػ٠ِ هواهاد األْٓ أُزؾلح ماد اُِٖخ"  ٝههخ ػَٔ ٓول ٓخ ُٔؤرٔو )األْٓ أُزؾلح ٝاُو٤ٚخ 

 .2  2017ٓاُلَِط٤٘٤خ: رؾل٣بد ٝكوٓ(  عبٓؼخ اإلٍواء ثـيح  
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 نقاطًالحتكاك -9
، سيما داخؿ كىي نقاط يتـ فييا المقاء بيف الطرفيف بشكؿ دائـ كيكمي       

 األحياء العربية 
 أحداثًتاريخيةًوعامة -9

تكاريخ ميمة في حياة الفمسطينييف كاحداث سكاء في الضفة الغربية كاك       
 قطاع غزة اك الداخؿ الفمسطيني، مف خبلليا يتـ االحتكاؾ بيف الطرفيف يؤدم

 دس.مناطؽ كجغرافيا اكسع مف القإلى  مكاجيات تمتدإلى  تكترات قد تؤدمإلى 
 احداثًطارئة -1

   قد تحدث فجأة كىذه غالبان ما تتعمؽ بالييكد كتصرفاتيـ تجاه الفمسطينييف.      
كعمى ضكء ما ذكر آنفنا، إف محكر الصراع في القدس بيف الفمسطينييف 
كاالحتبلؿ اإلسرائيمي، ىك صراع عمى الجغرافيا كالديمكغرافيا )صراع 

غرافيا تحدد الجغرافيا، كمف خبلؿ ذلؾ جغرافي( بمعنى آخر الديمك  -ديمكغرافي
كعمى ، يحاكؿ االحتبلؿ الصييكني تفريغ سكاف القدس مف السكاف الفمسطينييف

الجانب اآلخر تعمؿ عمى زيادة الييكد في القدس، فالتكاجد الييكدم يككف عمى 
حساب التكاجد الفمسطيني، كما يحدث في حي الشيخ جراح دليؿ عمى تنفيذ 

كبالتالي  عمى تفريغ القدس مف الفمسطينيأيضا  لعمؿ كالسعيمخطط التيكيد كا
كمف االساليب التي يستخدميا االحتبلؿ اإلسرائيمي مف ، العمؿ عمى تيكيدىا
 اجؿ تيكيد القدس:

 ىدـ منازؿ الفمسطينييف المقدسييف بحجة عدـ الترخيص. -1
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 سحب اليكيات المقدسية مف اصحابيا، بحجة ترؾ المدينة لمدة طكيمة. -2
منح المقدسييف تصاريح لمبناء مف أجؿ التكسع بسبب زيادة في عدد  عدـ -3

 األسرة الفمسطينية.
 التشكؾ في ممكية العقارات التي يمتمكيا المقدسييف . -4
مف أجؿ  في المدينة التضييؽ عمى المقدسييف في الحصكؿ عمى كظيفة -5

 العيش بكرامة.
األراضي ميص تق كاألمر األكثر خطكرة تكسيع االستيطاف مف خبلؿ      

الفمسطينية األرض  كتغيير المعالـ الجغرافية كزيادة النفكذ الييكدم. بمعنى كظـ
كتيجير سكانيا، كطمس اليكية الكطنية حيث جاءت كنقيض لميكية الصييكنية 

كتبمكر الحفاظ عمى اليكية  كتشريد السكاف الفمسطينييف القائمة عمى االحتبلؿ
ؽ اليكية الكطنية كالحفاظ عمييا في مكاجية بالمقاكمة ضد االحتبلؿ إلثبات ح

االجتثاث الصييكني لمفمسطينييف مف ارضيـ فيـ باقكف ما بقيت أركاحيـ في 
 أجسادىـ.

 كفي النياية ال يمكف إغفاؿ اىمية القدس الجيكسياسية كاالستراتيجية، مما      
بيف  ليس ىذا فقط بؿ يعني الصراع عمييا يجعميا أكثر اىتماـ بيف الطرفيف

الطرؼ الفمسطيني ك االسرائيمي ككذلؾ تبرز اىميتيا الجيكسياسية كاالستراتيجية 
عند الطرفيف، بينما االسرائيميكف يسيطركف عمييا بشكؿ شبو كامؿ، مع بقاء 
بعض الخصكصيات ألىالي القدس مف الفمسطينيكف، كىنا تظير المكاجية 

 تاريخية كالسياسية.الدراماتيكية بيف الطرفيف عمى القدس كاىميتيا ال
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ًالثاني ًالفمسطينيةً:المحور ًالقضية ًتسوية ًعمى ًالقدس ًتهويد ًخطورة

2011-2021 
يعتبر مفيـك مصطمح تيكيد القدس ىك المحاكالت التي يقكـ بيا االحتبلؿ       

ة كالتاريخية مف المقدسييف اإلسبلميالصييكني مف أجؿ نزع اليكية الكطنية ك 
لكاقع المدينة المقدسة، بإضفاء الطابع الييكدم كفرض طابع كصكرة مغايرة 

نياء الكجكد الفمسطيني فييا، كاستخدمت مف الكسائؿ  عمييا مف أجؿ تيكيدىا كا 
الدراسة في المحكر األكؿ، نذكر منيا  كاالجراءات ضد المقدسييف تناكلتيا

التكسع االستيطاني في المدينة كىك األشد كاألخطر. كمف خبلؿ ذلؾ كعمى 
الفمسطينية كالسيطرة عمييا بالعنؼ األراضي نكات االحتبلؿ التياـ ككظـ مدار س

 كتشريد سكانيا كتيجيرىـ.
كفي حديث مع "اندبندنت عربية", قاؿ مدير" مركز القدس لمحقكؽ       

االجتماعية كاالقتصادية" زياد الحمكرم، عف " الكضعية التي تعيشيا الضفة 
تمع الفمسطيني برمتو، فالتياـ الراضي كالقدس بشكؿ خاص تيدد مستقبؿ المج

مختمؼ القكانيف  إلى  إلنشاء مشاريع استيطانية باالستناد كمصادرتيا
، جعمت المنطقة 1967سنيا منذ عاـ إلى  ، التي سعت تؿ ابيباإلسرائيمية

الفمسطينية برمتيا تعيش كضعنا مأسكينا يعيؽ أم تطكر أك تكسع، بالتالي فإف 
تيف لشعبيف، ما ىك إال تصريحات سياسية غير قابمة الحديث عف إقامة دكل
كبرأم الحمكرم فإف "  الكراء"،إلى  العكدة بيذا الكضع لمتنفيذ كما ال يمكف



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   

 141                          

تداعٌات تهوٌد القدس على تسوٌة القضٌة الفلسطٌنٌة 

 2021-2011فً ظل المتغٌرات اإلقلٌمٌة 

المستكطنات القائمة، كليس فقط المستكطنات الكبرل التي حسـ االحتبلؿ 
اإلسرائيمي أنو لف يتنازؿ عنيا، متكاجدة في كضع يستحيؿ فيو عمى االحتبلؿ 

في بعض البؤر  خمي عنيا ال بأساليب دبمكماسية كال بقكة اإلخبلء كما حدثالت
 4في السابؽ. االستيطانية

ًأوًل:ًاشكاليةًالتهويد
يكاجو ساسة الفكر الييكدم في الكياف اإلسرائيمي مشكمة كآراء تنطكم       

عمى كيفية تحقيؽ التيكيد كتكسيع الحدكد دكف إحداث تغيير في الميزاف 
مالتو لصالحيـ، ىذه الحقيقة تكضح أسباب تردد الحككمات الديمك  غرافي بؿ كا 

تأثير كؿ مف عكامؿ إلى كتأخرىا في تنفيذ عمميات الضـ، إضافة  اإلسرائيمية
 اإلسرائيميةالطبكغرافيا كاإلسكاف كالتجارة التي لـ تكف مشجعة أدركت السمطات 

السكاف العرب الذيف المضمكمة ستزداد نسبة األراضي أنو كمما زادت مساحة 
سيضافكف، كىذا مف جانبو يفسر اختبلؼ كجيات النظر كالتناقض بيف البمدية 

 5حكؿ إقامة مستكطنات ييكدية في حدكد القدس الكبرل. اإلسرائيميةكالحككمات 
ظؿ إيجاد سيطرة كأغمبية ييكدية ضمف حدكد القدس الكبرل أمرنا مثيرنا لمجدؿ 

ففي حيف يراه البعض عامبلن مساعدنا في زيادة  بيف الجيات الرسمية لمبمدية،
السكاف الييكد اعتبره البعض اآلخر اف نقؿ السكاف الييكد مف القسـ الغربي 

                                                           
َٓزؾ٤الا  " ّؾبكح  آَ  ػجو " ر٣ٜٞل اُٚلخ ٝاُولً" عؼِذ إٍوائ٤َ ه٤بّ كُٝخ كَِط٤ٖ آواا  4

  12/5/2021اٗلث٘ل ٗذ ػوث٤خ"  

https://www.independentarabia.com/node/221641 

أثٞ ؽِٞ  َِْٓ  ٤ٍبٍخ اُز٣ٜٞل اُل٣ٔٞؿواك٢ ٝاُغـواك٢ ُٔل٣٘خ اُولً  ٓغِخ عبٓؼخ اُولً  5

 .109  ٓ 2002  1أُلزٞؽخ ُألثؾبس ٝاُلهاٍبد  ع
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كتكطينيـ في القسـ الشرقي مف المدينة سيؤثر عمى الكزف الديمكغرافي لمشطر 
الغربي كتفريغو، مف جانب آخر يرل فريؽ ثالث اف استمرار نمك السكاف 

ييف داخؿ حدكد البمدية في القسـ الشرقي اك محيطيا سيؤدم خبلؿ فترة الفمسطين
 كضع اإلسرائيمييف الخطكات االستراتيجية المتمثمة فيما يمي :إلى كجيزة 

 تسييؿ تكطيف أكبر عدد ممكف مف المياجريف الجدد. -1
تكفير ظركؼ اقتصادية كاجتماعية لجذب السكاف الييكد مف خارج حدكد  -2

 القدس إلييا.
 6د مف النمك الفمسطيني في القدس كحكليا. الح -3

كعمى ضكء ما سبؽ أنفنا, تتعرض القدس منذ احتبلليا ك السيطرة       
كما زاؿ الكياف اإلسرائيمي يسعى لتيكيد القدس  1967عمييا سنة  اإلسرائيمية

فرض كاقع جديد يتناسب مع الكياف االسرائيمي كعمى اعتبار اف  بحيث يستطيع
المتعددة كالمتعاقبة  اإلسرائيميةلكيانيـ، لقد اتبعت الحككمات القدس عاصمة 

أساليب شتى لتحقيؽ أىدافيا كىي تيكيد القدس.. ككاف االستيطاف الكسيمة 
إلى الرئيسية كاألكثر فعالية كبذلؾ يزيد عدد المستكطنيف في القدس كىذا يحتاج 

لفمسطينييف تمدد جغرافي عمى حساب الفمسطينييف، كبيذا يتـ تقميص عدد ا
كتيديدىـ بالطرد مف القدس كما حدث مؤخرنا في حي الشيخ جراح يعكس تمؾ 

 كيترجميا عمى الكاقع الجغرافي كالديمكغرافي لممدينة.األرض  المخططات عمى
 كفي السياؽ ذاتو فإف إشكالية التسكية عند الكياف اإلسرائيمي مرتبطة بالتالي:

                                                           
 110أُوعغ اَُبثن  ٓ  6
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 التيكيد".الحفاظ عمى اليكية الييكدية لمقدس "  -1
 الحفاظ عمى األمف الصييكني لمقدس. -2
 السياسية الصييكنية في القدس . الحفاظ عمى الجغرافيا -3

كىذا يشكؿ خطر عمى اليكية المقدسية لمفمسطينييف في القدس، كتككف       
بذلؾ السيادة الكاممة لمكياف اإلسرائيمي عمى القدس، كيفقد حؽ الفمسطينييف في 

 . 1967د الرابع مف حزيراف اقامة الدكلة عمى حدك 
ًإجراءاتًتهويدًالقدس

عدة  اتخذت مسألة تيكيد القدس لتفريغ كتيجير السكاف الفمسطينييف منيا      
أساليب كطرؽ مف خبلليا يستطيع الكياف الصييكني العمؿ عمى زيادة نسبة 
المستكطنيف في القدس مما يشكؿ خطر عمى الديمكغرافية الفمسطينية داخؿ 

 كأىميا:القدس 
تيكيد المرافؽ كالخدمات العامة، حيث قامت بإلغاء اإلدارة العربية في  -1

 القدس.
القضاء عمى النشاط االقتصادم العربي، مف خبلؿ منع المشاريع العربية  -2

 داخؿ القدس.
إغبلؽ دائرة الشؤكف االجتماعية، مف خبلؿ خضكعيا لمكاتب صييكنية في  -3

 القدس.
، مف خبلؿ تغيير أسماء الشكارع كالمكاقع تيكيد معالـ القدس الجغرافية -4

 كالمناطؽ إلى العبرية.
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 ، مف خبلؿ االجراءات التالية:اإلسبلميتيكيد القضاء النظامي كالشرعي  -5
 نقمت مقر محكمة االستئناؼ العميا مف القدس إلى راـ ا. .أ 
 .اإلسرائيميةدمجت محاكـ البداية كالصمح في القدس بالمحاكـ  .ب 
 .اإلسرائيميةلمكظفيف الفمسطينييف االلتحاؽ بالكزارة طمبت مف القضاة كا .ج 
فصمت القضاء النظامي في القدس عف الضفة الغربية، كالحقتو بالقضاء  .د 

 7ة.اإلسبلمياإلسرائيمي لكنيا ابقت عمى المحاكـ الشرعية 
عمى عدـ عكدة سكاف القدس الشرقية الذيف  اإلسرائيميةكتعمؿ السمطات       

 اإلسرائيميةكبالمقابؿ تشجع كزارة الداخمية ، لعمؿ أك السفريغادركنيا مف أجؿ ا
القدس الشرقية محاكلة منيا إلى الييكد كتقدـ ليـ حكاز كبيرة مف اجؿ اليجرة 

 8لتفريغ سكانيا الفمسطيني كبالتالي زيادة نسبة اإلسرائيمييف كالمستكطنيف.
عمى تيكيد د كفي نفس السياؽ، فإف ىذه اإلجراءات التي تساىـ كتساع      

فالسكاف  ف الكياف الصييكني كعمى الرغـ مف ذلؾأالقدس بشكؿ كامؿ، إال 
الفمسطينيكف ما زلكا محافظيف عمى ىكيتيـ التاريخية كالكطنية، كعمى قدر 

ني ضد سكف القدس مف صعكبة اإلجراءات التي يتخذىا الكياف الصييك 
دليؿ عمى ذلؾ ما نيـ ماكثكف كصامدكف كمقاكمكف كخير أال إالفمسطينييف 
بأكمميا، كزد  في حي الشيخ جراح، مما أشعؿ المنطقة الفمسطينية حدث مؤخرنا

                                                           
  ٤ٍبٍخ ا٤ٌُبٕ ا٢ٗٞ٤ُٜٖ رغبٙ ٓل٣٘خ اُولً  أُوًي اُؼوث٢ ُِلهاٍبد اإلَٗب٤ٗخ  أثٞ ػبٓو  ػلٗبٕ 7

 .21  2009ٓكَِط٤ٖ  

8 Khaled, Mar`i, Regional Socio-Economic and Territorial Continuty of the 

Arab Villages Surrounding East Jerusalem, Birzet University ,Palestine 

,2006 ,p32. 
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ة كالعالمية، لمكقكؼ جانب الشعب اإلسبلميعمى ذلؾ التحركات العربية ك 
الفمسطيني سيما سكاف حي الشيخ جراح بسبب ما تعرضكا لو مف اجراءات 

 لقدس في نفس الكقت.قاسية لتيجيرىـ مف القدس كالسعي إلى تيكيد ا
منذ االحتبلؿ اإلسرائيمي لمقدس الشرقية عاـ  اإلسرائيميةتبنت الحككمة       
، عدد مف السياسيات الممنيجة ضد السكاف الفمسطينييف كالتي تيدؼ 1967

غمى تعزيز اإلسرائيمييف السيطرة في جميع أنحاء المدينة مف خبلؿ خمؽ الكاقع 
رض القدس، كاعمف العديد مف المسؤكليف الديمكغرافي كالجغرافي عمى ا

اإلسرائيمييف عف سياساتيـ الديمكغرافية في القدس، كما في اجتماع المجمس 
اعمف الحاخاـ ككىيف كاجرؤ عمى  1967اغسطس  13البمدم الذم عقد في 

القكؿ بصراحة "انو يتعيف عمينا اف نفعؿ كؿ ما في كسعنا لنجعؿ القدس اكبر 
الـ، مدينة ييكدية حقيقة سكاء مف حيث اعداد السكاف مدينة ييكدية في الع

ضفاء الطابع الييكدم عمى المدينة بأكمميا.  9كا 
ككما اعمف مردخام إيش شالكـ رئيس بمدية القدس سابقان عضك مجمس        

ييكد، ييكد كثيركف في القدس ال  -كبسرعة-" المطمكب 1967المدينة في 
كبخطكة حاسمة تـ إعبلف القدس  1980اكثر عبلكة عمى ذلؾ في يكليك 

 10)الغربية كالشرقية( عاصمة دائمة إلسرائيؿ.

                                                           
9  Abedelrahman Halawani, The Role of Israeli Planning Policies on 

Controlling Arabs in East Jerusalem, Birzet University ,Palestine 

,2006,p41, 

 .41أُوعغ اَُبثن  ٓ 10
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ًثانًيا:ًقانونًالتسويةًينتهكًقراراتًالشرعيةًالدولية
إف االستيطاف اإلسرائيمي في أراضي الضفة الغربية بشكؿ خاص يعد       

ف سياسة الكياف الصييكني في ز  رع كاحد مف اكثر المعضبلت تيديدنا لمسبلـ، كا 
المستكطنات تشكؿ عائقنا رئيسينا يقؼ في طريؽ إيجاد حؿ لمشكمة القضية 
الفمسطينية برمتيا، فإقامة المستكطنات يعتبر في القانكف الدكلي بفركعو، 
"باإلضافة إلى نقؿ سكاف الدكؿ المحتمة إلى اإلقميـ المحتؿ" مناقضة كؿ 

سرائيمي كعدـ دفع المبادئ الدكلية كميثاؽ األمـ المتحدة، بعد التعنت اإل
استحقاقات السبلـ، أصدرت قكانيف عنصرية كشرعت بناء المستكطنات في 

اتفاؽ –أراضي السمطة الفمسطينية، أم أنيا تجاكزت ما كرد في اتفاقيات السبلـ 
أكسمك، كاف مشركع التسكية ينتيؾ كافة القكانيف كالقرارات الدكلية كيتعارض 

يكني في معارضتو لمقانكف الدكلي كخرقو معيا، كمع ذلؾ يستمر الكياف الصي
كمف االعتبارات السياسية التي تحد مف تنمية القدس الشرقية، أف  11الكاضح.

السكاف الفمسطينييف ال يشارككف في عممية التخطيط كتنعكس ىذه السياسة عمى 
 12الثقافة الحضرية الفمسطينية.

التسكية، كبالتالي  كعميو، فإف االستيطاف ىك الخطر األكبر عمى مسار      
يعد مف اكثر المعضبلت كاالشكاليات التي تكاجو الفمسطينييف كتيدد عممية 

                                                           
( ٝا٥صبه أُزورجخ 2017هبػٞك  ػجل اُغجبه  ْٓوٝع هبٕٗٞ اُز٣َٞخ اإلٍوائ٢ِ٤)ر٣َٞخ اُز٤ٖٛٞ  11

ج٤وٚ ػ٠ِ ٓؾبكظخ اُولً  هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح  عبٓؼخ اُ٘غبػ  كَِط٤ٖ  ؽبٍ رط

2017 ٓ  18-19 

12 Najjar, Read ,Using the Power of Planning to Limit the Future 

Development of East Jerusalem, Birzet University, Palestine, 2007,p22. 
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السبلـ بيف الطرفيف، كتساىـ في تسكية القضية الفمسطينية سيما قضية القدس 
التي تكاجو خطر التيكيد منذ احتبلليا، حيث يسابؽ الكياف الصييكني الكقت 

داخؿ مدينة القدس، كطمس ىكيتيـ الكطنية مف أجؿ إنياء الكجكد الفمسطيني 
ة، مف خبلؿ إتباع األساليب التي ذكرت آنفنا عبر الدراسة اإلسبلميكالعربية ك 

منيا التيجير القصرم كىدـ المنازؿ، فبل تترؾ فرصة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا 
كالعمؿ عمى  االستيطانية لتفريغ المدينة المقدسية مف سكانيا الفمسطينييف

ة كاإلقميمية، مستغمة التبايف اإلسبلميسيما في ظؿ المتغيرات العربية ك تيكيدىا 
في المكاقؼ اإلقميمية مف عممية التيكيد سيما ضعؼ المكاقؼ العربية 

ة كعدـ التكصؿ لمكقؼ عربي إسبلمي مكحد يكاجو تيكيد القدس اماـ اإلسبلميك 
 المحافؿ الدكلية كاإلقميمية .

ًويةًالقضيةًالفمسطينيةثالثًا:ًالرؤيةًالصهيونيةًلتس
يعمف الكياف الصييكف مرارنا كتكرارنا تأييدىا لفكرة قياـ دكلتيف فمسطينية       

سرائيمية تعيشاف جنبنا إلى جنب بسبلـ، كما عبر عنو الرئيس  بكش  األمريكيكا 
، كلـ تتغير التصريحات الصييكنية عمى 2002حزيراف  24في رؤياه مف يكـ 

أف يككف ىناؾ تغيرنا حقيقنا كمممكسنا عمى أرض الكاقع، مدار ستيف عامنا دكف 
عمى العكس يزداد التكسع في المستكطنات كييٌضيؽ الخناؽ عمى الشعب 
الفمسطيني، كييمارس القمع كالقتؿ كاليدـ مف قبؿ الحككمات الصييكنية 
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المتعاقبة، كما كتيدؼ )إسرائيؿ( إلى اف تككف دكلة ييكدية ديمقراطية تعيش 
 13مع الدكؿ المجاكرة ليا. بانسجاـ
كتتمحكر رغبة الكياف الصييكني في التحكؿ إلى كياف سياسي طبيعي       

في المنطقة كتحكيؿ النظرة إليو مف كياف سرطاني كخطر يجب استئصالو إلى 
طقة دكف ظاىرة صحية طبيعية، ألنو يدرؾ تمامنا أف ال مستقبؿ لو في المن

 N,Goldmanلصييكنية ناحـك جكلدمافكىذا ما دفع رئيس المنظمة ا ذلؾ،

، كىي المنظمة التي أنشأت الكياف الصييكني إلى القكؿ: " ال (1968-1956)
يكجد مستقبؿ عمى المدل الطكيؿ دكف تسكية سممية مع العرب"، كعمى ىذا 

 فالجانب الصييكني بحاجة إلى العناصر التالية مف اجؿ التسكية.
 ىزيمة الببلد العربية مجتمعة.قكة الكياف الصييكني بحيث يستطيع  -1
 قكة النفكذ الييكدم الصييكني دكلينا. -2
 ة.األمريكيكقكؼ الدكؿ الكبرل مع الكياف الصييكني سيما الكاليات المتحدة  -3
سبلمي . حالة ضعؼ كعجز كانيزاـ -4  14فمسطيني كعربي كا 

كعمى ضكء ما ذكر آنفنا، عمى الرغـ مف إدراؾ الكياف الصييكني ألىمية       
مف ىذه المسألة  اإلسبلميية القضية الفمسطينية كاىمية المكقؼ العربي ك تسك 

ة، كال اإلسبلميالتي تيـ الجميع سيما ما يتعمؽ بمدينة القدس كأىميتيا العربية ك 
يمكف التكصؿ لحؿ دائـ كشامؿ لتسكية القضية الفمسطينية دكف تسكية قضية 

                                                           
ٔٞمط ث٘بء أُؤٍَبد ك٢ ه٤بّ اُلُٝخ  عبٓؼخ اُ٘غبػ  إٍٔبػ٤َ  ٛ٘بك١  اُلُٝخ اُلَِط٤٘٤خ ٗ 13

 .92  2012ٓكَِط٤ٖ  هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهٙ  

 94أُوعغ اَُبثن  ٓ  14



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   

 149                          

تداعٌات تهوٌد القدس على تسوٌة القضٌة الفلسطٌنٌة 

 2021-2011فً ظل المتغٌرات اإلقلٌمٌة 

يجية لدل طرفي الصراع؛ القدس التي تتسـ باألىمية الجيكسياسية كاالسترات
كنتيجة لذلؾ يسعى الكياف الصييكني إلدارة الصراع بيف الطرفيف دكف التكصؿ 
لحؿ دائـ كشامؿ يرضي الطرفيف، كبقي الحؿ الصييكني بقاء القدس عاصمة 
لدكلتيـ المزعكمة دكف تقسيـ كالسيطرة الصييكنية عمى غكر األردف كعدـ 

دية الدكلة فقط كانياء القضية الفمسطينية االعتراؼ بحؽ العكدة كاالعتراؼ بيك 
 سيما ما يتعمؽ بالقدس كبقاؤىا تحت السيطرة الصييكنية بشكؿ كامؿ.

كعميو، تكلي )إسرائيؿ( أىمية كبيرة لمحالة الديمغرافية لمدينة القدس، كلذلؾ 
تعتمد عمى استراتيجية التفكؽ الديمكغرافي عمى حساب سكاف القدس األصمييف، 

جراءات االستيطانية التي تستخدميا بحؽ الفمسطينييف، كبذلؾ مف خبلؿ اإل
 ينعكس عمى اليكية الجيكسياسية لمقدس.

ًمعوقاتًالتسوية
ال يصعب عمى مف يرل ما فرضتو )إسرائيؿ( عمى ارض الكاقع، التكصؿ       

إلى فيـ تداعيات الكاقع عمى مستقبؿ الدكلة الفمسطينية فإذا كنت في نابمس 
اؿ إلى بمدة فمسطينية أخرل تصطدـ عمى طرفي الطريؽ بعدد كبير كتنكم االنتق

مف المستكطنات بؿ كتشاىد بأـ العيف كاقع الفمسطينييف المأسكم، ففي معظـ 
المستكطنات يمر سكانيا مف المستكطنيف في الشكارع الفمسطينية بؿ يجكلكف 

مدتو كعمى فييا بحرية مطمقة، فيما الفمسطيني يجد نفسو ليس فقط غريبان في ب
ارضو، بؿ أماـ خطر المستكطنيف المحمييف مف الشرطة كالجيش اإلسرائيمييف 
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ال يترددكف في اعتراض طريؽ الفمسطينييف أك حتى االعتداء عمييـ،  الذيف
 15كينطبؽ ذلؾ عمى القدس كباقي المدف كالبمدات الفمسطينية.

ارسات كفي السياؽ ذاتو، اف اقامة دكلة فمسطينية في ظؿ المم      
االستيطانية كالعمؿ عمى تيكيد الضفة الغربية كالقدس كقطع التكاصؿ بينيما 
مف الناحية الكاقعية يككف اقامة دكلة فمسطينية امران بعيد المناؿ كيبقى حممان 
لمفمسطينييف، اال اف يتـ عكس كؿ ما ذكر اك يتخذ مكقؼ جكلي حاسـ تحت 

ياء الحالة االستيطانية التي البنديف السادس كالسابع مف مجمس االمف إلن
 تمارسيا )اسرائيؿ( بحؽ الشعب الفمسطيني.

 3790القرارً
"، عنصران 3790المعركؼ ب "قرار  اإلسرائيميةيشكؿ قرار الحككمة       

مركزيان في سياسة تيكيد القدس، كىك قرار تمت فيو المصادقة عمى " الخطة 
ية كالتطكير االقتصادم لشرؽ الخمسية لتقميص الفجكات االجتماعية كاالقتصاد

، كأعمف اإلسرائيميكف بكضكح اف 2023القدس"، كالمفترض اف تنتيي عاـ 
اليدؼ منو ىك " تعزيز قدرة سكاف القدس الشرقية عمى االندماج في المجتمع 
االقتصادم اإلسرائيمي كتعزيز حصانة العاصمة" اقتصاديان كاجتماعيان، ىذا 

تيكيد القدس مف خبلؿ تثبيت السيطرة اليدؼ بحد ذاتو ىك استكماؿ ل
 16عمى المدينة كفمسطينيييا. اإلسرائيمية

                                                           
 ّؾبكح  آَ  ٓوعغ ٍجن مًوٙ   15

 أُوعغ اَُبثن. 16
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كعميو، تريد )اسرائيؿ( فرض كاقعان جديدان كخطيران عمى سكاف القدس كفي       
نفس السياؽ تسعى لتيكيد مدينة القدس، مف خبلؿ اقرار القانكف السابؽ، 

قدس الشرقية كدمج الشباب في ال اإلسرائيميةكتسريع عممية انشاء المشاريع 
 الفمسطيني مف أجؿ إنياء اليكية المقدسية لسكاف مدينة القدس.

جعؿ القدس الشرقية غير متجانسة اسبلميا  اإلسرائيميةكتحاكؿ السمطات       
كعربيا مف خبلؿ تقميؿ نسبة السكاف الفمسطينييف. كيتـ تحديد ىذه المناطؽ 

العائمة أك العرؽ كترتبط ىذه المناطؽ المتجانسة كفقان لمديف أك االصؿ أك 
في القدس الشرقية مف منع كؿ ىذا  اإلسرائيميةببعضيا، لذا تحاكؿ السمطات 

ة تظير مف اإلسبلميالتجانس الذم يربط السكاف الفمسطينييف كال حتى الركابط 
خبلؿ ىذا التجانس، فتعمؿ جاىدة عمى اطفاء الصبغة الييكدية عمى القدس 

 17بشكؿ كامؿ.
ةًلمدينةًالقدسًفيًظلًاإلسالميمستقبلًالهويةًالتاريخيةًًوً:محورًالثالثال

ًالنقسامًالفمسطينيًوالمتغيراتًاإلقميمية.
تعتبر القدس مف أىـ األماكف المقدسة لدل العرب كالمسمميف كما كتعتبر       

 سيما الفمسطينييف، لمكانتيا الدينية كالتاريخية ة كالعربيةاإلسبلميمنارة لبلمة 
ليذا القدس محؿ صراع بيف األمـ التي سبقت حكمتيا، كقضية  لدل المسمميف،

القدس ما زلت حية في أذىاف المسمميف كالعرب، إذ تعرضت لكثير مف 
                                                           

17  Yazeed, M.Elrifai, The Role of Modern Socio -Cultural Aspects in 

Transforming Jerusalem Old City Urban Form, Birzeit University, 

Palestine ,2006,p26. 
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ة لممدينة المقدسة، كحتى في الكقت اإلسبلميالعربية ك  محاكالت طمس اليكية
 تيكيدىا. الحالي ما زلت القدس تتعرض لطمس اليكية كتغييرىا كالعمؿ عمى

كما كيسعى الكياف الصييكني لتزييؼ الحقائؽ كالتاريخ مف خبلؿ       
البركبكغندا التي يركجيا باستخداـ كافة الكسائؿ كمف اىميا الماكنة اإلعبلمية 

في التأثير عمى كؿ مف يصمو ىذا اإلعبلـ المشكه، كفي  التي ليا الدكر الكبير
كالخارجية سيما جائحة ككركنا، حيث ظؿ انشغاالت العالـ بمشاكمو الداخمية 

كىي قضية  انشغؿ الكثير مف دكؿ العالـ عف القضية المحكرية كالمركزية
القدس كالسعي إلى تيكيدىا مف خبلؿ االساليب كالكسائؿ التي ذكرت في سياؽ 

 الدراسة.
 أوًل:ًماهيةًأزمةًالهوية

ليست مشكمة مجتمع  مف خبلؿ قراءة سريعة ألزمة اليكية عالمينا نجد أنيا      
بذاتو؛ بؿ مشكمة مجتمعات عدة كما يصفيا صمكئيؿ ىينتغتكف، إذ يقكؿ: 
ليست الكاليات المتحدة فريدة في أف لدييا مشكمة ىكية، النقاشات الكطنية سمة 
عالمية لزمننا؛ ففي كؿ مكاف تقريبنا تساءؿ الناس كأمعنكا النظر، كأعادكا 

لى تعريؼ ما ىك مشترؾ لدييـ، كما يم يزىـ عف الشعكب األخرل، مف نحف؟ كا 
أيف ننتمي؟ فاليابانيكف يتنازعكف عمى ما إذا كاف مكقعيـ كتاريخيـ كثقافتيـ 
تجعميـ آسيكيكف؟ أك أف ثركتيـ كديمقراطيتيـ كحداثتيـ تجعميـ غربييف؟ لقد 
كصفت إيراف بأنيا "أمة تبحث عف ىكية"، كجنكب أفريقيا "منشغمة في البحث 

كالصيف كذلؾ، كسكريا كالبرازيؿ حسب رأم ىينتغتكف تكاجييا أزمة عف ىكية"، 
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ىكية، أما كندا فتكاجو "أزمة ىكية مستمرة"، كالدنمارؾ "أزمة ىكية حادة"، 
كالجزائر "أزمة ىكية دمكية مدمرة"، كتركيا "أزمة ىكية فريدة" تقكد إلى جداؿ 

عيد فتح جداؿ القرف ساخف حكؿ "اليكية الكطنية"، كركسيا "أزمة ىكية عميقة" ت
 .18التاسع عشر الكبلسيكي بيف ذكم النزعة السبلفية كذكم النزعة الغربية

كعمى ضكء ما ذيكر سابقان، فإف اليكية بشكؿ عاـ تتعرض إلشكالية في كثير 
مف الدكؿ كما ذكرنا آنفنا، كىذا األمر ال يبتعد عف قضية القدس تمؾ الحالة 

تمة، كسكانيا األصمييف يعانكف مرارة االحتبلؿ. النادرة كالغريبة ككنيا مدينة مح
كتحاكؿ )إسرائيؿ( طمس اليكية الجيكسياسية كالثقافية كالدينية الفمسطينية لمدينة 
القدس، مف خبلؿ إنشاء كتكسيع مشاريعيا االستيطانية كالديمكغرافية التي 
" تشكؿ الخطر األكبر عمى مدينة القدس، فإف كحدة الدكلة "النظاـ السياسي

رادتو في تحديد  يمكف أف تتحقؽ كتستمر، مف خبلؿ تعبير الشعب عف رغبتو، كا 
ىكيتو الجيكسياسية، أما إذا كانت تمؾ الكحدة تعبر عف رغبة القيادة السياسية 

 لكحدىا فإنيا لف تطكؿ كثيرنا.
إف سياسات اليكية ىك نمكذج لمترابط الكثيؽ آلراء كأفكار الجماعات،       

بلت السياسية لسياسة اليكية مف االضطياد، كمحاكلة القضاء، كتنطمؽ التحمي
صبلح األمكر، كالنظر في إيجاد الحمكؿ، أك تحكيؿ كتصكيب ما سبؽ مف  كا 
الظمـ. كمف خبلؿ الجممة السابقة يتضح أنو ال كجكد لسياسات ىكياتية ما لـ 

                                                           
ؽج٤ت ٜٓل١  "كهاٍخ ك٢ ٓلّٜٞ ا٣ُٜٞخ"  كهاٍبد إه٤ٔ٤ِخ  ٓوًي اُلهاٍبد اإله٤ٔ٤ِخ  إَُٔٞ   -18

 .2009  13  ع 5ّ 
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كاقع تعاني ىذه الجماعات الظمـ كاالضطياد، فسياسات اليكية جاءت كنتيجة لم
 .19الصعب الذم عانتو ىذه الجماعات في مجتمعاتيا

كعمى ضكء ما سبؽ، فإف مسألة اليكية مف أىـ المؤثرات في الظكاىر       
السياسية في الدكلة، حيث إنيا تساىـ في استقرار الدكلة سياسينا كاجتماعينا، 

كلة، كتحافظ عمى امنيا، كما كتعتبر مف المككنات اليامة لمنظاـ السياسي لمد
بقدر حفاظ األحزاب السياسية عمى البنية الداخمية كالتماسؾ السياسي. كبإسقاط 
ذلؾ عمى الحالة الفمسطينية سيما مدينة القدس، ال بد ليذه المككنات السياسية 
مف كضع الخطط كالبرامج السياسية، كبمكرة استراتيجية مكحدة لمحفاظ عمى 

، أك ما يعرؼ باليكية الجيكسياسية اليكية السياسية لمدكلة أك سياسة اليكية
لمدكلة، حيث تعتبر مف أصعب كأعقد األدكات المؤثرة في الظكاىر السياسية 
ألم دكلة مف خبلؿ مساىمتيا في األمف كاالستقرار، باإلضافة إلى أف اليكية 
تعد مف أىـ المرتكزات الميمة لمسياسة في كقتنا الحالي، مف خبلؿ المساىمة 

اسي، ككما يتطمب مف جميع األحزاب كالحركات في الدكلة في التماسؾ السي
العمؿ عمى كضع خطة كرؤية، لمحفاظ عمى سياسية اليكية كاليكية 

 الجيكسياسية لمدكلة.
 
 

                                                           
كبهً ٤ٌُٗٞ  ٤ٍبٍبد ا٣ُٜٞخ ٝأصوٛب ػ٠ِ االٍزوواه ٝأُٞاٛ٘خ ث٤ٖ اُـ "ْٛ" ٝاُـ "ٗؾٖ"   -19

 .6  ٤َ2015ٓجخ ثٖ ثٞ ػ٠ِ  اُغيائو  أُؤرٔو اُل٢ُٝ اُضبٖٓ  عبٓؼخ ؽ
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 الهويةًالوطنيةًالفمسطينية -9
لقد ساىمت الخصكصية التي تمتع بيا الشعب الفمسطيني في بمكرة       

نية الفمسطينية، ليتمكف مف البقاء الكعي بضركرة الحفاظ عمى اليكية الكط
ـر منو، األمر الذم لـ يكف مرتبطنا في التيديد الذم  مدافعنا عف الحؽ الذم حي

، بخسارة الكطف كتشتيت اإلنساف الفمسطيني 1948تعرض لو نتيجة النكبة عاـ 
في الداخؿ كالخارج؛ بؿ منذ بدايات المشركع الصييكني الذم لـ يترؾ لممكاطف 

خيارنا غير المكاجية حفاظنا عمى الذات مف االندثار كالنفي. كقد الفمسطيني 
ساىـ النضاؿ الفمسطيني بالرفض الكامؿ لمحاكلة سمب األرض، كعكس ذلؾ 
نفسو بالمساىمة في بمكرة اليكية الكطنية الفمسطينية كيكية نضالية، ثبتت 
 كرسخت في الصراع، كمناىضة التحركات العدائية في فمسطيف، كصاغ شعب
فمسطيف ىكيتو الكطنية كالدفاع عنيا، فكاصؿ عبر التاريخ تطكير ذاتو في 

كاإلنساف، فميست اليكية الفمسطينية شيئنا كىمينا؛ بؿ األرض  التكحد الكمي بيف
ىي حقيقة كاقعية تككنت في محطات كبرل. كبالرغـ مف الكجكد المادم لمشعب 

ف اليكية الكطنية لـ يعط ذلؾ الفمسطيني فكؽ أرضو التاريخية، إال  أف حديثو ع
االىتماـ، كلكف اقتبلع الشعب كاألرض منذ بدايات االنتداب البريطاني، سيؿ 
لمحركة الصييكنية ىجرة المستكطنيف لفمسطيف، كنجاح المشركع الصييكني 

 .   20فييا

                                                           
-ٍبٓو أثٞ ٤ٍو  ا٤َُبٍبد اإلٍوائ٤ِ٤خ ٝأصوٛب ػ٠ِ إٌّب٤ُخ ا٣ُٜٞخ ك٢ اُولً  عبٓؼخ األىٛو  -20

 .32-31  2018ٓؿيح  هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح  ؿيح  
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ًالهويةًالمقدسية -9
جزء  إف اليكية المقدسية بصفة عامة كعمى مدار التاريخ القديـ كالحديث      

مف اليكية الفمسطينية، كاليكية الفمسطينية جزء مف اليكية الشامية، كال يعني 
نما الغرض  الحديث عف اليكية المقدسية تفتيت اليكية الفمسطينية أك تفكيكيا، كا 
مف ذلؾ إبراز تقنيات االستعمار في تفكيؾ اليكية التاريخية لفمسطيف، كنزع 

عريفو كامتبلكو كاستعماره ثقافينا كسياسينا قداسة كتاريخ المكاف مف أجؿ إعادة ت
 .21كعسكرينا عمى مساحة مكانية ليا خصكصية كبيرة مثؿ مدينة القدس

كعمى ضكء ما ذكر سابقنا، عممت الحركة الصييكنية بكافة قكاىا عمى       
األرض  طمس اليكية الفمسطينية سيما اليكية المقدسية، سكاء عمى صعيد

كالثقافة، مف خبلؿ عممية التيكيد الفاشية ضمف مخطط  كاإلنساف كحتى التاريخ
استعمارم ما زاؿ قائمنا، كما زالت تستخدـ كافة الكسائؿ مف أجؿ تغير 
الجيكبكليتيؾ لمدينة القدس كضكاحييا، كما عممت عمى إعادة كتابة تاريخ 
القدس بالطريقة الصييك إسرائيمية لتفكيؾ اليكية المقدسية، حتى كصؿ األمر 

تغٌير الشكؿ الديمكغرافي لممدينة. كما تزاؿ )إسرائيؿ( تعمؿ عمى تفريغ إلى 
المدينة مف سكانيا األصمييف تحت حجج كاىية، كما حدث مؤخرنا في كادم 

 الحمص بصكر باىر.

                                                           
 12/12/2017ُغي٣وح ٗذ  ّو٣ق ٓواك  "اُولً ا٣ُٜٞخ ا٤ٗٞ٤ُٜٖخ ً٘يع ُولاٍخ أٌُبٕ"  ا -21

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/12/12 
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ًالجيوسياسيةً ًالهوية ًعمى ًالفمسطيني ًالسياسي ًالنقسام ًتداعيات ثانًيا:
 لمدينةًالقدس

اسية يشغؿ كثير مف المجتمع الفمسطيني ال أصبح مفيكـ اليكية السي      
سيما سكاف مدينة القدس، لما ليا مف دالالت دينية كثقافية كتاريخية خصكصان 
السياسية، ألف طابع المدينة المقدسة جد معقد بسبب احتبلليا كشبو السيطرة 
الكاممة مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي عمييا، مما أكد زيادة األىمية عمى تعزيز 

يكية الفمسطينية في مختمؼ مجاالت الحياة في القدس، مف خبلؿ عمميات ال
التنشئة السياسية التي ىي جزء مف التنشئة االجتماعية، مف خبلؿ األدكار التي 
تقـك بيا الشخصية الفمسطينية في البيئة االجتماعية، ألف عممية اكتساب اليكية 

 تعكس ثقافة المجتمع.تعد مف الكظائؼ األساسية لمتنشئة السياسية كىي 
كساىـ كصكؿ المجتمع الفمسطيني إلى مرحمة االنقساـ بيف تياراتو       

، عقب فكز حركة 2007الحزبية السياسية )فتح كحماس( في حزيراف )يكنيك( 
، في زيادة إعاقة بناء 2006حماس في انتخابات المجمس التشريعي عاـ 
قبؿ الكحدة الجغرافية كالسياسية كتطكير المجتمع الفمسطيني الديمقراطي، كمست

لمضفة الغربية كقطاع غزة، فنشأت تناقضات في كيفية رؤية مستقبؿ المجتمع 
الفمسطيني كقياـ دكلتو، كأسفر عنيا قطع التكاصؿ بينيما، كتشكيؿ حككمتيف 
متعاديتيف، حككمة تسعى لبلستمرار في عممية السبلـ كااللتزاـ في االتفاقيات 
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بالسمطة الفمسطينية التي أنشأتيا حركة فتح، كحككمة رافضة السياسية متمثمة 
 . 22لعممية السبلـ كاتفاؽ أكسمك في قطاع غزة متمثمة بحركة حماس

كعمى ضكء ما ذيكر آنفنا، باإلضافة إلى االنقساـ الجغرافي القائـ قبؿ اتفاؽ      
أيضا  كبقي مستمرنا بسبب العائؽ األساسي )إسرائيؿ(، أكجد 1993أكسمك عاـ 

انقسامنا سياسينا عمى إثر سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة منتصؼ عاـ 
، كأدل ذلؾ إلى انعكاس االنقساـ السياسي عمى القدس كىكيتيا الميددة 2007

أصبلن مف قبؿ االنقساـ بسبب األعماؿ االستيطانية التي تقكـ بيا )إسرائيؿ( 
كافة المؤسسات السياسية بحؽ سكانيا العرب، فأثر االنقساـ كبشكؿ سمبي عمى 

كاالجتماعية كاالقتصادية، كخمؽ نيجيف سياسييف مختمفيف في كيفية بناء الدكلة 
  .23الفمسطينية، كتطكير المجتمع الفمسطيني

تتسـ مدينة القدس بأىمية خاصة لدم جميع الشرائع السماكية كمف بينيا       
ما يكلى ليا الييكد ة، فميا دالالت دينية ىامة جدنا، كاإلسبلميالديانة 

ا، فتبقى القدس مدينة صراعات سيما بيف الفمسطينييف  كالمسيحييف أىمية أيضن
كاإلسرائيمييف، لعدة أسباب أىميا: المزيج الديمكغرافي القائـ فييا، كاالختبلؼ 
عمى ىكيتيا بيف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي، حيث الطرؼ األكؿ ىك 

ؿ( االستيطانية في المدينة، كما أف االنقساـ األضعؼ بسبب ممارسات )إسرائي
السياسي الفمسطيني، كغياب مكقؼ مكحد، كرؤية استراتيجية فمسطينية كاضحة، 

                                                           
فُٞخ ٍالٓخ  ا٣ُٜٞخ ٝٓٞاٛ٘خ أُوأح اُلَِط٤٘٤خ أُول٤ٍخ ٝاهغ ٝػٞائن  هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و  22

 .67-66  2013ْٓٓ٘ٞهح  عبٓؼخ ث٤و ى٣ذ  

 .67أُوعغ اَُبثن  ٓ 23
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ا، كما أف إصرار  انعكس عمى أىمية ىكيتيا الجيكسياسية كالدينية كالثقافية أيضن
الطرفيف عمى أحقيتيـ بالمدينة أنتج مشكمة كبيرة يصعب حميا بسيكلة، حيث 

تبر القدس جكىر الصراع العربي اإلسرائيمي حتى تخطت قضية القدس تع
 الحدكد، كجذب الصراع قكل دكلية كأممية لمتكصؿ إلى حؿ.

 خطرًالنقسامًالفمسطينيًعمىًمدينةًالقدس:1.
منذ أف تـ احتبلؿ مدينة القدس كىي تعاني مف ظمـ االحتبلؿ كممارساتو       

رة استثمرت السمطات االحتبللية االنقسامات كسياساتو، كلكف في السنكات األخي
الفمسطينية الداخمية، كما أنيا استغمت الحالة العربية المترىمة، كاالنحياز 

كالغربي، كىي ماضية في مشاريعيا االستيطانية التيكيدية التي تسير  األمريكي
بخطى متسارعة بيدؼ تغيير طابع المدينة، كتزكير تاريخيا، كالنيؿ مف 

ضعاؼ الحضكر العربي الفمسطيني  ىكيتيا،  .24كالمسيحي فييا اإلسبلميكا 
كعميو، بالرغـ مف أف الفمسطينييف بكافة أطيافيـ السياسية يدرككف تمامنا خطكرة 

القدس، كلكف األخطر مف ذلؾ  االنقساـ عمى الحالة الفمسطينية سيما مدينة
عمى صٌناع  انعكاسو عمى اليكية الجيكسياسية لممدينة المقدسة، لذلؾ يجب

القرار الفمسطيني إدراؾ أف ىذا االنقساـ يزيد مف فقداف المدينة المقدسة ليكيتيا 
ة كالجيكسياسية؛ فاليكية القكمية أك العرقية أك الدينية أك اإلسبلميالعربية ك 

السياسية ما ىي إال  نماذج ضيقة، فيناؾ نمكذج أشمؿ كأكسع مف ذلؾ كمو 

                                                           
 29/9/2018ك٤ٗب اُٖٞٛ  ػطب هللا ؽ٘ب  "اُولً ك٢ فطو ًج٤و"  ٓٞهغ  -24

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/03/20/1227155.html 
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ذه النماذج، كتتجاكز أبعد مف ذلؾ لتصبح ىكية عندما تككف اليكية تجمع كؿ ى
كطنية تنتمي إلى الجغرافيا كالتاريخ كاإلرث، لتخضع لمصالح مشتركة تجمع 
كؿ األطياؼ في إطار كاحد مشترؾ يخدـ القضية الفمسطينية، سيما قضية 

كليس الفمسطيني  اإلسبلميالقدس التي باتت تغيب حتى عف الكاقع العربي ك 
ا في كادم الحمص بصكر باىر، كحده، كما حدث  مؤخرنا في القدس خصكصن

سكل دليؿ عمى غياب المكقؼ المكحد كالمشترؾ الذم يجمع تمؾ األطياؼ 
المتنكعة في مصمحة مشتركة تخدـ القضية الفمسطينية، لكف )إسرائيؿ( استغمت 
ىذا الغياب لتقكـ بما فعمتو بكؿ سيكلة كلـ نسمع سكل الشجب مف بعض 

استحياء. فاليكية الكطنية ال تكتسب قكتيا كمصداقيتيا إال  مف  الحككمات عمى
خبلؿ مقدرتيا عمى التطكر مع المعطيات السياسية كاألحداث، كاالستجابة ليا 

 حتى تستطيع مقاكمة ما يحدث مف تغٌيرات جيكسياسية عمى الكضع القائـ.
ًلالنقسامًالسياسيًالفمسطينيًاألمريكي.التوظيفًاإلسرائيمي2ً
استغمت )اسرائيؿ( االنقساـ السياسي الفمسطيني بما يخدـ مصالحيا،       

حيث تفرغت لبلستيطاف في الضفة الغربية كتيكيد القدس، كاتخذت قرارات 
عنصرية كقانكف القكمية دكف كجكد ردكد فعؿ إزاء سمككيا، خاصة مف المجتمع 

سرائيمي القائمة الدكلي كلكف مف جية ثانية تتأكد اآلف استراتيجية المشركع اال
عمى تجزئة الشعب الفمسطيني، كتبديد ىكيتو الكطنية كتفتيت كيانو التمثيمي 
المكحد، كتسجؿ نجاحان حتى إف تكٌمؼ ىذا مد طكؽ النجاة لحركة حماس حيث 
عممت )اسرائيؿ( عمى استكماؿ سياسة فصؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية 
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كاستمرت في تنفيذىا بشكؿ مٌطرد، التي شرعت بيا قبؿ تكقيع اتفاقية أكسمك، 
كصكالن إلى تنفيذ عممية إعادة االنتشار في محيط القطاع تحت عنكاف خطة فؾ 

( التي لعبت المقاكمة الفمسطينية دكران ميمان 2005االرتباط األحادم الجانب )
في حدكثيا، كلكنيا استيدفت تعميؽ الفصؿ كقطع الطريؽ عمى إقامة دكلة 

 25نة كاالنقساـ كاالقتتاؿ في الصفكؼ الفمسطينية.فمسطينية كبث الفت
كعمى ضكء ما سبؽ، شكمت ىذه االستراتيجية التي تنتيجيا )اسرائيؿ(       

العامؿ األساسي لبقاء قطاع غزة منفصؿ عف الكطف كالعمؿ عمى إنياء مشركع 
الدكلة الفمسطينية، كبقاؤه حممان لمشعب الفمسطيني، كتحكيؿ الضفة إلى تقسيمات 
مف اجؿ االباحة لممستكطنيف بالمضايقة عمى سكاف القدس كالضفة الغربية مف 
خبلؿ بناء الكنتكنات كالمستكطنات كالتي تزايدت في ظؿ االنقساـ السياسي 
الفمسطيني، مما اضعفت الحالة الفمسطينية اماـ المحافؿ الدكلية، كما ساىـ 

ضية الفمسطينية، كالتعامؿ االنقساـ عمى تراجع االىتماـ الدكلي كاالقميمي بالق
مع القضية الفمسطينية عمى أنيا قضية انسانية اكثر منا سياسية، كما كيشكؿ 
االنقساـ السياسي الفمسطيني تيديدان استراتيجيان لمقضية برمتيا سيما قضية 
القدس كتيكيدىا، كما نتج عف االنقساـ السياسي انقسامان اجتماعيا كىذا ال يقؿ 

السياسي مما ضاعؼ الفجكة بيف المجتمع الفمسطيني  خطرا عف االنقساـ
 كمككناتو.

                                                           
ّؼجبٕ  ػٔو  رلاػ٤بد االٗوَبّ ػ٠ِ أُْوٝع ا٢ُ٘ٛٞ ٝاُزٞظ٤ق االه٢ٔ٤ِ ُٚ  ّ.د.ف  ٓوًي  25

 /https://www.prc.ps 2019االثؾبس  
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ًممخصًالنتائج
تتمتع القدس بأىمية جيكسياسية كاستراتيجية تمكنيا مف بقاؤىا عمى قمة       

 جاىدةإسرائيؿ ة كالعربية، كتسعى اإلسبلمياكلكيات القضية الفمسطينية كالقضايا 
لتيكيد القدس كافراغيا مف سكانيا عمى مدار السنييف السابقة كالكقت الحالي 

كما يجرم في الشيخ جراح ضمف مخطط التيكيد كافراغ السكاف ، الفمسطينييف
الفمسطينييف منيا بحجج كاىية مف أجؿ السيطرة عمى المدينة بشكؿ كامؿ 
كالعمؿ عمى تيكيدىا مف خبلؿ ىدـ البيكت كسحب اليكيات مف الفمسطينييف 

الستيطاف، كىذا كمة يؤدم الى تسكية القضية المقيميف في القدس كزيادة ا
الفمسطينية كبدكف القدس ال تكجد دكلة فمسطينية كال قضية فمسطينية، كأيضان 

يساىـ في تكسيع  اإلسرائيميةضبابية المكقؼ الدكلي كاإلقميمي مف الممارسات 
كغياب المكقؼ  االستيطاف كزيادة الممارسات العدكانية في القدس، ك ضعؼ

كالعربي الرسمي مف التصدم لممارسات )اسرائيؿ( يؤدم الى عدـ  ياإلسبلم
االكتراث مف قبؿ )اسرائيؿ( بذلؾ، باإلضافة الى االنقساـ السياسي الفمسطيني 

 كىك االخطر عمى القضية الفمسطينية برمتيا.
ًالنتائجًوالتوصيات

ًأوًل:ًالنتائج
 تكصمت الدراسة الى النتائج التالية:      

لقدس كانياء الكجكد الفمسطيني فييا يؤدم إلى تصفية القضية تيكيد ا 1.
 الفمسطينية 
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عمى مدينة  اإلسرائيميةضبابية المكقؼ الدكلي كاالقميمي مف االعتداءات  .2
 القدس كاالماكف المقدسة فييا بشكؿ عاـ .

. عدـ ردكد فعؿ قكية كصارمة مف قبؿ مجمس االمف كالمنظمات التابعة 3
المنظمات كالييئات الدكلية تجاه ما يحدث في القدس مف لؤلمـ المتحدة ك 

 ممارسات استيطانية كالعمؿ عمى تيكيدىا.
. االنقساـ السياسي الفمسطيني يضعؼ المكقؼ الفمسطيني كاالقميمي، أماـ 4

)إسرائيؿ( مف ممارسات عدكانية عمى القدس كسكانيا  مكاجية ما تقكـ بو
 الفمسطينييف.

لمقدس في ظؿ االنقساـ السياسي  ةاإلسبلمية التاريخية ك . يتأثر مستقبؿ اليكي5
 كالعربي. اإلسبلميالفمسطيني كضعؼ المكقؼ 

. تتسـ القدس بأىمية جيكسياسية كاستراتيجية ميمة تجعميا عمى اكلكيات 6
 ة كالعربية. اإلسبلميالقضايا 

ًثانيًا:ًالتوصيات
 تكصي الدراسة بالتالي:      

عربية مكحدة بمحاكاة المنظمات الدكلية لمدفاع عف . تشكيؿ منظمة اسبلمية 1
 ة كالعربية سيما قضية القدس.اإلسبلميالمقدسات 

. تقديـ الدعـ بكافة اشكالو لسكاف القدس مف أجؿ تعزيز صمكدىـ كصبرىـ 2
 عمى ممارسات االحتبلؿ الصييكني، كمحاربة مخطط تيكيد القدس.
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براز معاناة سكاف القدس في . تدكيؿ القضية الفمسطينية سيما قضية الق3 دس كا 
 كجداف األمـ كالشعكب.

. العمؿ عمى كصكؿ مخرجات ىذه الندكة العممية كالدكلية لصناع القرار في 4
كالمنظمات صاحبة  اإلسبلميكؿ مف جامعة الدكؿ العربية كمنظمة التعاكف 

 الشأف .
اؿ ة كرجاإلسبلمي. قياـ جماعات الضغط كالمنظمات األىمية العربية ك 5

االعماؿ كاالكاديمييف كالسياسييف لدعـ القدس كفمسطيف بشكؿ عاـ 
 ة كالعربية عمكمان.اإلسبلميكالمقدسات 

. العمؿ عمى استمرار المؤتمرات الدكلية المتعمقة بالقدس لرفع مكانتيا 6
 دكلياص كبقاؤىا القضية المحكرية كاألىـ دكليان كاسبلميان كعربيان.
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ًـعالمراجــقائمةًالمصادرًًو
ًأوًل:ًالرسائلًالعممية

إسماعيؿ، ىنادم، الدكلة الفمسطينية نمكذج بناء المؤسسات في قياـ الدكلة، رسالة 1. 
 2012، جامعة النجاح، فمسطيف، ماجستير غير منشكره،

خكلة سبلمة، اليكية كمكاطنة المرأة الفمسطينية المقدسية كاقع كعكائؽ، رسالة  .2
 . 2013جامعة بير زيت،  ماجستير غير منشكرة، فمسطيف،

كأثرىا عمى إشكالية اليكية في القدس،  اإلسرائيميةسامر أبك سير، السياسات  .3
 .2018غزة، -فمسطيف، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر

( 2017قاعكد، عبد الجبار، مشركع قانكف التسكية اإلسرائيمي)تسكية التكطيف  .4
عمى محافظة القدس، رسالة ماجستير غير منشكرة، كاآلثار المترتبة حاؿ تطبيقو 

 .2017جامعة النجاح، فمسطيف، 
ًثانيًا:ًالمجالتًوالدوريات

مف قضية القدس كتأثيره عمى قرارات األمـ  األمريكيأسامة أبك نحؿ، "المكقؼ 1. 
المتحدة ذات الصمة"، كرقة عمؿ مقٌدمة لمؤتمر )األمـ المتحدة كالقضية 

 .2017كفرص(، جامعة اإلسراء بغزة،  الفمسطينية: تحديات
أبك حمك، مسمـ، سياسة التيكيد الديمكغرافي كالجغرافي لمدينة القدس، مجمة 2. 

 . 2002، 1جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات، ع
أبك عامر، عدناف، سياسة الكياف الصييكني تجاه مدينة القدس، المركز العربي  .3

 .2009 لمدراسات اإلنسانية، فمسطيف،
حبيب ميدم، "دراسة في مفيـك اليكية"، دراسات إقميمية، مركز الدراسات  4.

 .2009، 13، ع 5اإلقميمية، المكصؿ، ـ 
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فارس لكنيس، سياسات اليكية كأثرىا عمى االستقرار كالمكاطنة بيف الػ "ىـ" كالػ . 5
 .2015"نحف"، جامعة حسيبة بف بك عمى، الجزائر، المؤتمر الدكلي الثامف، 

، "،2010-1948معيد األبحاث التطبيقية أريج، التخطيط الجيكسياسي لمقدس" .6
 . 2009القدس، ديكاف الرئاسة )ـ.ت.ؼ(، 

ًثالثًا:ًالمواقعًاللكترونية
شريؼ مراد، "القدس اليكية الصييكنية كنزع لقداسة المكاف"، الجزيرة نت،  .1

12/12/2017 https://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/12/12 

ـ دكلة فمسطيف قياإسرائيؿ مؿ، عبر " تيكيد الضفة كالقدس" جعمت Hشحادة،  .2
، 12/5/2021اندبند نت عربية"، امران مستحيبلن، "

https://www.independentarabia.com/node/221641 

اـ عمى المشركع الكطني كالتكظيؼ االقميمي لو، شعباف، عمر، تداعيات االنقس. 3
 /https://www.prc.ps 2019 ـ.ت.ؼ، مركز االبحاث،

 29/9/2018عطا ا حنا، "القدس في خطر كبير"، مكقع دنيا الكطف، . 4
3. https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/03/20/1227155.html 
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 1967-1948الفاتٌكان وقضٌة القدس 

 
 

 

 انمذش ٔلضٛح انفاذٛكاٌ

9191-9191 

 
 فٕزٖ يكرو خانذ. د 

  جًٕٓرٚح يصر انعرتٛح، ضٕٚف تُٗ جايعح 

  
لقد أكلى الفاتيكاف قضية القدس اىتمامان كبيران، ألنو يعد قبمة لمعالـ      

نشاء دكلة ييكدية في فمسطيف خشية ، لذلؾ عارض منذ البداية فكرة إالمسيحي
 1كقكع القدس كاألماكف المقدسة المسيحية األخرل تحت ىيمنة كقبضة إسرائيؿ

( في أعقاب زيارة كؿ مف 1958-1939حيث أعمف البابا بيكس الثاني عشر)
ركزفمت  األمريكيلمرئيس  الشخصيكنستكف تشرشؿ، كتايمكر المبعكث 

ما عارض ك .2مة دكلة ييكدية في فمسطيفمعارضتو إلقا 1944لمفاتيكاف عاـ 
الفاتيكاف قرار ىيئة األمـ المتحدة الصادر في التاسع كالعشريف مف 

، بشأف تقسيـ فمسطيف خشية ضياع القدس، كدعا البابا في الرابع 1947نكفمبر
 . 3لمقدس كضكاحييا بإعطاء طابع دكلي 1948كالعشريف مف أكتكبر 

                                                           
ك٢ ػٜل اُجبثب ث٘ل٤ًذ اَُبكً ػْو  ٓغِخ ػالء ػجل اُواىم  اُؼالهبد ث٤ٖ اُلبر٤ٌبٕ ٝإٍوائ٤َ  1

 164  2012ٓأَُزٖ٘و٣خ ُِلهاٍبد اُؼوث٤خ ٝاُل٤ُٝخ  اُؼوام  

  رؾ٤َِ كهاٍخ ٤ِ٤ٍلٞ ك٤واهٟ  23  ػلك 6عٞهط ػ٤وا٠ٗ  ٓغِخ اُلهاٍبد اُلَِط٤٘٤خ  ٓغِل  2

 .1  1995ٓاُلبر٤ٌبٕ ٝإٍوائ٤َ ٖٓ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ إ٠ُ ؽوة اُق٤ِظ  

3  F.O 371-68500 Situation In Palestine Terrorist Activity And Fighting 

Between Jews And Arabs. Italian Press Reports Of Vatican Call For 

Small Military Contingents To Protect Holy Places. War Of 1948 
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بشكؿ كبير،  1948بالقدس عقب حرب عاـ كلقد تزايد اىتماـ الفاتيكاف  
معقبلن لبلشتراكية في الشرؽ األكسط، كتنتشر إسرائيؿ كذلؾ لمقمؽ مف أف تصبح 

القكل المعادية لممسيحية في المنطقة، كالخكؼ مف كقكع مدينة القدس كاألماكف 
كتردل أكضاع  إسرائيؿ،المقدسة المسيحية األخرل تحت ىيمنة كتصرؼ 

المكجكدة في فمسطيف، لذا رحب الفاتيكاف بدعكة األمـ المتحدة  الجالية المسيحية
 .4بتشكيؿ مجمس رئاسي مف قبميا إلدارة المدينة

كذىب البعض إلى أف الفاتيكاف دعا إلى تدكيؿ القدس خكفان مف أف تسعى 
كجكد لممسيحيف كالمسمميف في القدس، كعدـ تمكف  متدريجيان إللغاء أإسرائيؿ 

ييف مف العكدة إلى أراضييـ، كأف تغدك القدس مبلذان آمنا البلجئيف الفمسطين
لمعكدة إسرائيؿ الضغط عمى  1948كحاكؿ الفاتيكاف في أعقاب حرب  .5ليـ

عادة البلجئيف الفمسطينييف إلى أكطانيـ، لكف دكف 1947إلى حدكد عاـ  ، كا 
ي مع . فسارع الكنسيت اإلسرائيم6جدكل، فأعمف الفاتيكاف عدـ اعترافو بإسرائيؿ

فأعمف الفاتيكاف رفضو إسرائيؿ بإعبلف القدس عاصمة لدكلة  1949نياية عاـ 
كلقد أكد بابا الفاتيكاف في رسالة صادرة  7ليذا المسمؾ كاعتبره ىك كالعدـ سكاء

                                                           
4 F .O141-1247-0018  Palestine Cessation Of Hostilities. Vatican's Position. 

War Of 1948.  

5  F.O 371-75343-0002   United Nations Efforts To Solve The Palestine 

Problem. Anglo-United States Views And Proposals. Israeli Breaches Of 

Truces. Assistance To Egypt. 

6 Kreutz, Andrej , The Vatican and the Third World, the case of the the 

Palestinians, National Library of Canada,1987, p.268 

7  Ferrari, Silvio, The Vatican, Israel and the Jerusalem Question (1943-

1984),Middle East Journal, Vol. 39, No. 2 (Spring, 1985),p.322 
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عمى قداسة القدس، كأنو مف 1949منو في الثاني كالعشريف مف إبريؿ لعاـ 
شرؽ األكسط عامة كالقدس أف يسكد السبلـ كاألمف في منطقة ال مالضركر 

خاصة. كما دعا الكاثكليكييف في العالـ عمى ضركرة استخداـ كؿ كسيمة لدييـ 
إلقناع حككماتيـ بضركرة منح القدس كضكاحييا حالة الصفة الدكلية، كمع 
ضركرة منح األماكف المقدسة الحماية البلزمة ليس في مدينة القدس فقط لكف 

حيث أصيبت ىذه األماكف في حرب عاـ الفمسطينية. األراضي في كافة 
 .8بأثار جسيمة، لذلؾ البد أف تصاف ىذه المقدسات الجميمة 1948
 التيكفى حقبة الخمسينات كالستينيات مف القرف العشريف، كىى الفترة   

شيدت استقبلؿ الكثير مف دكؿ الشرؽ األكسط، كقياـ حركة عدـ االنحياز، 
كضركرة تدكيؿ القدس، كأف يككف رائيؿ إستمسؾ الفاتيكاف بعدـ االعتراؼ ب

 . 9لممسيحيف الكاثكليؾ دكر في إدارة األماكف المقدسة في فمسطيف
سرائيؿ كقد حدث تقارب نسبى بيف الفاتيكاف ك  حيث قاـ ، 1964في عاـ ا 

سرائيؿ ( بابا الفاتيكاف بزيارة رسمية إل1978 -1963البابا بكلس السادس )
شككؿ رئيس الكزراء اإلسرائيمي آنذاؾ بياف أ يبناء عمى طمبيا. كأصدر ليف
 إسرائيؿ،كاستقبؿ البابا زلماف شازار رئيس دكلة  10ترحيب بزيارة البابا لممنطقة

                                                           
 87ٌُو٠ٍ اُجبثٟٞ  ٤ٌٓوٝك٤ِْ ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ  أُل٤ٙٞخ ا٤ٌُِٔخ أُٖو٣خ ُلٟ ا  8

اُلبر٤ٌبٕ  أه٤ّق اُجِلإ  ْٓ٘ٞه ٖٓ هلاٍخ اُجبثب ٖٓ األٓبًٖ أُولٍخ ثلَِط٤ٖ  ِٓق 

ا ك٢ 2/6  .22/4/1949 رؾو٣وا

 .2عٞهط ػ٤وا٠ٗ  ٓوعغ ٍبثن  ٓ  9

10  The Times(London, England),Israel prepares to receive the pope on 

pilgrimage, Thursday, Jan 2,1964, p.1. 
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الذل حاكؿ استغبلؿ الزيارة مف الناحية السياسية، لكف البابا أعمف أف ىدؼ ىذه 
ف كأكد عدـ اعتراؼ الفاتيكا 11الزيارة ىك تفقد أحكاؿ المسيحييف في فمسطيف

بابا كخاصة مع تمسكيا بأف تككف القدس عاصمة ليا، بؿ تحاش الإسرائيؿ ب
بعث بيا إلى  التيحتى أف رسالة الشكر  12ساسمف األإسرائيؿ ذكر اسـ دكلة 

تؿ أبيب ".  إسرائيؿ،الرئيس شازار كانت معنكية " إلى الرئيس شازار رئيس 
قدس رغـ أنيا مقر ك الإسرائيؿ كمف الكاضح أف البابا تعمد عدـ ذكر دكلة 

 .13رئيس الدكلة
كلقد كجييت ليذه الزيارة العديد مف االنتقادات كاالعتراضات مف قبؿ بعض  

 إسرائيؿ،اإلسرائيمييف، حيث رأل البعض أف االحتفاء الزائد بالبابا يقمؿ مف ىيبة 
كيرفض أف تككف  إسرائيؿ،كخاصة أف الفاتيكاف لـ يعمف رسميان اعترافو بدكلة 

االقدس عا كخاصة أف شازار خرج الستقباؿ البابا فكر كصكلو  14صمة لي
كفقان لمبركتكككالت الدكلية كلـ ينتظر حتى يصؿ إلى القدس، كأف عدـ إسرائيؿ 

في حديثو مف الممكف أف يفسر بأنو إذعاف مف جانب إسرائيؿ ذكر البابا دكلة 
ىانة لياإسرائيؿ   . 15لمفاتيكاف كا 

                                                           
11  The Times (London, England),The pope to visit Holy Land Next 

Month,Thursday,Dec5,1963 ,p.1. 

ث٤وٝد  كاه  –أُطوإ إكٕٓٞ كوؽبد  اُولً ك٢ اُٞصبئن اُلبر٤ٌب٤ٗخ  ٓغِخ اُلهاٍبد اُلَِط٤٘٤خ  12

 2-1  ٓ 1992  اُٜ٘به

 .777  2004ٓهاد كاه أُ٘ظٔٞٓخٓؾٔل ؽ٠َ٘  اُلبر٤ٌبٕ ٝاُولًٝ  ْٓ٘ٞ 13

14  The Times (London, England): Israel prepares to receive e pope on 

pilgrimage, Thursday, Jan 2, 1964,p.1. 

15 The Times (London, England),Welcome By Israel President, Monday, 

Dec 23,1963,p.1.  
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عمى مدينة القدس إسرائيؿ سيطرت  ،1967يكنيك  5في أعقاب حرب ك 
كانت تفصؿ بيف القدس القديمة كالجديدة  التيبالكامؿ كقامت بيدـ الحكائط 

كىٌدمت كذلؾ العديد مف المنازؿ  16مستخدمة في ذلؾ الديناميت كالجرافات
، كمارست الضغكط عمى سكاف المدينة مف األراضيكصادرت الكثير مف 

عادة الييكد الذيف ترككا المسمميف كالمسيحيف كىٌجرت البع ض منيـ قسران، كا 
كقؼ مكشى دياف  1967كفى السابع مف يكنيك عاـ  .17مدينة القدس كالخميؿ

أماـ حائط المبكى كقاؿ " لقد حررنا القدس، كجمعنا شمؿ المدينة الممزقة 
" إسرائيؿ،عاصمة  كأعمف  18لقد عدنا إلى الضريح المقدس، كلف نتركو أبدان

تمكف  التيسمسمة مف القكانيف  27/7/1967تاريخ في يمي الكنيست اإلسرائ
مف جعؿ القدس مدينة كاحدة تحت سيطرة اإلدارة  اإلسرائيميةالحككمة 
أمران إدارينا بحدكد القدس رئيس بمدية مدينة القدس إسرائيؿ ، كسممت اإلسرائيمية

. ثـ قاـ أشككؿ رئيس الكزراء اإلسرائيمي بجمع اإلسرائيميةرة الجديدة تحت اإلدا
رؤساء الديانات الثبلثة كأبمغيـ أف األماكف المقدسة سكؼ تديرىا كؿ طائفة، 

 .19ستتكلى اإلشراؼ عمييا اإلسرائيمية األديافكأف كزارة 

                                                           
16 The Times (London, England), Israel Opens Jerusalem Barriers, Friday, 

Jun 30, 1967,p.1. 

17  Foreign Relations of The united states, 1964-1968, Volume xx, Arab 

Israel Dispute, 1967-1968,Telegram from The department of State to the 

Embassy in Israel, Washington, March 2, 1968 

18  Kreutz, Andrej : The Vatican and the Third World ,the case of the 

Palestinians,  Doctor of Philosophy ,University  of  Toronto, March 

26,1987,p.301 

19 Kreutz, Andrej : Op.Cit,p.302 
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في مدينة القدس، أرسؿ البابا بكلس  اإلسرائيميةكأماـ ىذه اإلجراءات  
إلى كؿ مف األميف العاـ لؤلمـ  1967سالة في السادس مف يكنيك السادس ر 

لى حككمات  مصر، سكريا، كلبناف بضركرة المحافظة عمى  إسرائيؿ،المتحدة كا 
بيانان جاء فيو "يجب  يكما أصدر البابا في اليكـ التال 20قدسية مدينة القدس

لمصمحة عمى الجميع المحافظة عمى مدينة القدس كاألماكف المقدسة، كأف ا
كمسممكف، ىك أف تعمف القدس ، مسيحيكف، العميا لذرية إبراىيـ الركحية، ييكد

 .21مدينة مفتكحة، كأف تبقى في مأمف عف األعماؿ الحربية "
كمف ناحية أخرل قاـ مراقب الفاتيكاف في األمـ المتحدة أثناء مناقشة  

لؾ الفضؿ الجمعية العامة ألزمة الشرؽ األكسط بطرح قضية القدس، ككاف لذ
في أف تأخذ مسألة القدس بعيف االعتبار في المشركع الذل قدمتو الدكؿ 

ف لـ يحرز األصكات البلزمة إلقراره كنتيجة لضغط كؿ مف  22البلتينية، كا 
الفاتيكاف كاألردف قررت األمـ المتحدة إدخاؿ قكات عسكرية دكلية إلى مدينة 

لمكصكؿ إلى حؿ سممى  تمييدان إسرائيؿ القدس في محاكلة منيا لمضغط عمى 
 .23تقبمو جميع أطراؼ النزاع في الشرؽ األكسط

                                                           
  ٓٞهق 0078 -050154  ًٞك أه٤ّل٠ 181ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  20

  ٓنًوح اُلبر٤ٌبٕ ثْمٕ اُولً ٝاألٓبًٖ 255/217أىٓخ اُْوم األٍٜٝ  ِٓق ههْ  اُلبر٤ٌبٕ ٖٓ

 .27/8/1967أُولٍخ  

 778ٓؾٔل ؽ٠َ٘  ٓوعغ ٍبثن  ٓ 21

ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓنًوح اُلبر٤ٌبٕ ثْمٕ اُولً ٝاألٓبًٖ أُولٍخ  ٗلٌ اُٞص٤وخ  22

 اَُبثوخ.

23  Foreign Relations of The united states, 1964-1968, Volume xx, Arab 

Israel Dispute, 1967-1968,Memorandum Form secretary of state Rusk to 

President Johnson, Washington, April 27,1968. 
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تحدث البابا كألقى كممة عف  1967كفى السادس كالعشريف مف يكنيك عاـ  
قضية القدس بمناسبة اجتماعو بالكرادلو جاء فييا " يجب أف تبقى مدينة القدس 

جب أف تنعـ بدستكر لمجميع، كي التبلقيمدينة ا، كاحة السبلـ كالتعبد كمكاف 
كقد صرح كاساركلى نائب كزير الخارجية بالفاتيكاف  .24خاص مكفكؿ دكليان "

، ضركرة أف يككف لمدينة القدس خصكصية 1967في السادس مف يكليك 
، كأف تظؿ بمنأل عف الصراعات كالحركب، كذلؾ حفاظان عمى دكليككضع 

لقبكؿ تدكيؿ إسرائيؿ ى قدسيتيا، كيجب ممارسة الضغكط اإلقميمية كالدكلية عم
عف فكرة اتخاذ القدس عاصمة إلسرائيؿ. لكف نظران لتمسؾ كؿ  كالتخميالقدس 

برأيو أضحت قضية القدس مف المسائؿ الشائكة، فالدكؿ األطراؼ طرؼ مف 
سرائيؿ العربية ال تكافؽ عمى التدكيؿ ك  تريد أف تحتفظ بمدينة القدس، كالفاتيكاف ا 

 .25متمسؾ بالتدكيؿ
قاـ الفاتيكاف بعقد لقاءات دبمكماسية في الداخؿ  الدبمكماسيالجانب كعمى   

بداية شير يكليك  يكالخارج في محاكلة منو لمكصكؿ إلى حؿ لقضية القدس، فف
رسالة إلى البابا بكلس إسرائيؿ أرسؿ ليفى أشككؿ رئيس كزراء  1967عاـ 

كبار  السادس كمذكرة شفكية حمميا إلى البابا مدير مكتب أشككؿ كأحد
، كتحدثت ىذه الرسالة عف كضع مدينة اإلسرائيمية األديافالمسؤكليف في كزارة 

                                                           
ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓنًوح اُلبر٤ٌبٕ ثْمٕ اُولً ٝاألٓبًٖ أُولٍخ  ٗلٌ اُٞص٤وخ  24

 اَُبثوخ.

25 F.O 174-402, Arab affairs and the middle East crisis 1967, Priory Holy 

see to foreign office, tel. No.27,6 July 1967. 
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القدس، كما استقبؿ البابا السفير اإلسرائيمي في ركما في الرابع مف يكليك عاـ 
استقبؿ فييا البابا السفير اإلسرائيمي،  التيالمرة األكلى  ىي، ككانت ىذه 1967

 .26كذلؾ لمتشاكر في قضية القدس
كعمى أثر ذلؾ أرسؿ الفاتيكاف المكنسنيكر فيميتشى لدراسة كضع القدس 

جراء اتصاالت مع المسؤكليف في  حيث التقى بكؿ مف  إسرائيؿ،عمى األرض، كا 
كبعض المسئكليف في كزارة  إسرائيؿ،ليفى أشككؿ، كأبا ايباف كزير خارجية 

 سرائيؿ،إل لكنو كجد منيـ جميعان تصميمان عمى جعؿ القدس عاصمة األدياف
ىك اتخاذ القدس عاصمة ليا، كأف إسرائيؿ أف حمـ كما أكضحكا لو صراحة 

اإلسرائيمييف تكاعدكا عمى المقاء فييا منذ أجياؿ، كقد عممكا مف أجؿ ذلؾ اليـك 
 .27 السنيف، كجيزكا لو منذ ثمانية عشر عامان  أالؼمنذ 

قدس مف جانبيا أنيا ستضمف حرية الكصكؿ إلى الإسرائيؿ كصرحت 
عطاء المزارات المسيحية في مدينة القدس القديمة بعض  كاألماكف المقدسة، كا 

لدييا الرغبة إسرائيؿ البريطانية أف  Timesاالمتيازات، كصرح أشككؿ لصحيفة 
في الحفاظ عمى قدسية األماكف المقدسة، كأنيا ليست بحاجة لمسيطرة عمى 

ذا كاف الفاتيكاف يطالب بحقو في  المزارات في القدس سكل المزارات الييكدية، كا 

                                                           
  ٓٞهق 0078 -050154  ًٞك أه٤ّل٠ 181ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  26

ُلبر٤ٌبٕ  ٍوٟ علاا  إٍوائ٤َ ٝا 217/ 455اُلبر٤ٌبٕ ٖٓ أىٓخ اُْوم األٍٜٝ  ِٓق ههْ 

19/7/1967. 

 ٗلٌ اُٞص٤وخ. 27
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نفس الحؽ سرائيؿ اإلشراؼ عمى القدس لكجكد بعض المزارات المسيحية، فإف إل
 .28لكجكد حائط المبكى كغيرىا مف األماكف الييكدية داخؿ المدينة

ممكية سرائيؿ أنيا عرضت عمى فيميتشى أثنا زيارتو إلإسرائيؿ كما أعمنت  
مكنسنيكر فيميتشى بنفسو بأف ىذا الكبلـ غير كنسية القيامة، كىذا ما كذبو ال

بؿ إف الفاتيكاف قد  29مقبكؿ، ألف الفاتيكاف مازاؿ متمسكان بضركرة تدكيؿ القدس
أف يرل القدس كاألماكف  يسكئو، بأنو 1967يكنيك  5أعمف صراحة في أعقاب 

المقدسة المسيحية تحت ىيمنة كسيطرة الصييكنية، كأنيا مؤامرة قامت بيا 
.كما  30لمسيطرة عمى القدس 1948منذ سيطرتيا عمى فمسطيف عاـ ؿ إسرائي

صرح األسقؼ جكرج حكيـ أسقؼ الجالية الكاثكليكية في حيفا بأف الفاتيكاف 
إال إذا كافقت  شيءمتمسؾ بتدكيؿ القدس، كأف البابا ال يمكف أف يكافؽ عمى 

ثناء لقائو بو في عميو الدكؿ العربية كقبمتو، كىذا ما أكده البابا لؤلسقؼ حكيـ أ
 .196731الفاتيكاف في منتصؼ يكليك

قامت بمعبة سياسية ماكرة، كىى أنيا ٌجرت إسرائيؿ يتضح مما سبؽ أف   
الفاتيكاف إلى الدخكؿ معيا في مفاكضات حكؿ مكضكع القدس، إذ أنيا في 

                                                           
28 The Times (London, England), Israel Pledge On Holy Places, Saturday, 

Jul 08, 1967,p.1 

  ٓٞهق 0078 -050154  ًٞك أه٤ّل٠ 181ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  29

اا  إٍوائ٤َ ٝاُلبر٤ٌبٕ  ٍوٟ عل 217/ 455اُلبر٤ٌبٕ ٖٓ أىٓخ اُْوم األٍٜٝ  ِٓق ههْ 

19/7/1967. 

30 F.O 174- 406, Inter Arab affairs and the middle East crisis 1967, File No 

1076/66. 

  ٓٞهق 0078 -050154  ًٞك أه٤ّل٠ 181ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  31

ل٣ش ا٤َُ٘ٗٞٔٞه عٞهط   ٓنًوح ػٖ ؽ255/217اُلبر٤ٌبٕ ٖٓ أىٓخ اُْوم األٍٜٝ  ِٓق ههْ 

 .15/7/1967ؽ٤ٌْ اٍوق ؽ٤لب ٝاُغب٤ُخ اٌُبص٤ٌ٤ُٞخ ك٢ إٍوائ٤َ ٓغ اَُل٤و أُٖوٟ ثبُلبر٤ٌبٕ  
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بادئ األمر عرضت عمى البابا بكاسطة سفيرىا في ركما إمكانية الكصكؿ إلى 
كؿ قضية القدس، كليذا سارع البابا بإرساؿ مندكب عنو كما حؿ معقكؿ ح

استقبؿ السفير اإلسرائيمي رغـ معارضة بعض رجاؿ سكرتارية الدكلة مثؿ 
اتخذت إسرائيؿ . كما أف 32اإلسرائيميكاساركلى الذل حذر مف مقابمة السفير 

الكقت الذل كانت فيو  يالتكقيت المناسب كالسميـ مع مجريات الحكادث، فف
يلجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تستعد لمناقشة المشركع ا ككاف  33الباكستان

إلى إسرائيؿ معركفان أف ىذا المشركع سكؼ يحظى بأغمبية ضخمة فعمدت 
استقباؿ مفاكض عف الفاتيكاف، كما قامت في الكقت نفسو بكاسطة أجيزة 

لى اتفاؽ دعايتيا المنتشرة في جميع أنحاء العالـ، إلى اإلعبلف عف التكصؿ إ
سرائيؿ بيف الفاتيكاف ك  بمقتضاه عف ممكيتيا إسرائيؿ حكؿ القدس، تتنازؿ ا 

 -حققت النتائج التالية:إسرائيؿ لمكنسية إلى الفاتيكاف، كبيذا تككف 
 .يإسقاط المشركع الباكستان -
إيجاد خبلؼ بيف الكاثكليؾ كاألرثكذكس في جميع أنحاء العالـ، ألف كنسية  -

نما ىالقيامة ليست خاصة با  لممسيحييف جميعان. يلكاثكليؾ كحدىـ، كا 
                                                           

  ٓٞهق 0078 -050154  ًٞك أه٤ّل٠ 181ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  32

ر٤ٌبٕ  ٍوٟ علاا  إٍوائ٤َ ٝاُلب 217/ 455اُلبر٤ٌبٕ ٖٓ أىٓخ اُْوم األٍٜٝ  ِٓق ههْ 

19/7/1967. 

هلٓذ ثبًَزبٕ ْٓوٝع هواه إ٠ُ األْٓ أُزؾلح ك٢ ٓؾبُٝخ ٜٓ٘ب إلٜٗبء اُٖواع اُلائو ك٢ اُْوم  33

األٍٜٝ ٝفبٕخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثو٤ٚخ اُولً  ؽ٤ش أٝٙؼ أُْوٝع اُجبًَزب٢ٗ إٔ اُؾبُخ اَُبئلح 

ٜٓ٘ب ُزـ٤و ٝٙغ  ك٢ ٓل٣٘خ اُولً ًبٗذ ٗز٤غخ ُإلعواءاد اُز٢ ارقنرٜب إٍوائ٤َ ك٢ ٓؾبُٝخ

أُل٣٘خ  ًٔب ٣ؼزجو ْٓوٝع اُوواه اُجبًَزب٢ٗ إٔ ٛنٙ اإلعواءاد ؿ٤و ٕؾ٤ؾخ ٣ٝلػٞا إٍوائ٤َ 

 إ٠ُ إُـبء ًبكخ اإلعواءاد اُز٢ هبٓذ ثٜب.   

Middle East Journal, Chronology June 1, 1967, August31, 1967,Vol.21. No 

.4,1967, p.12 . 
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ظيار الفاتيكاف بأنو يسعى  - تكسيع الخبلؼ بيف الفاتيكاف كالدكؿ العربية، كا 
 .34إلى مصمحة فقط

كتمثؿ رد فعؿ الفاتيكاف عمى ىذه المناكرة، أف أكد البابا أثناء استقبالو لمممؾ 
تماطؿ إسرائيؿ  الحسف ممؾ المغرب عمى ضركرة التمسؾ بتدكيؿ القدس، كأف

في االستجابة لذلؾ، معتمدة عمى أف القدس أصبح تحت سيطرتيا الفعمية منذ 
كما أعمف البابا عزمو السفر إلى تركيا  196735حرب الخامس مف يكنيك عاـ 

لمقابمة البطريرؾ أثنا جكارس كالمسئكليف األتراؾ لمتحدث معيـ في شأف قضية 
عمى  األديافانات األخرل كرمز التفاؽ القدس، كاستعداده لمقابمة رؤساء الدي

 .36استنكار مكقؼ إسرائيؿ
صراحة في  1967كما أعمف الفاتيكاف في التاسع عشر مف يكليك عاـ   

شجب الدعاية  (Aisa)جريدتو الرسمية كككالة أنباء الصحافة العالمية آيسا 
اف الصييكنية كما ركجتو عف قرب إعبلف اتفاؽ سرل بيف الفاتيك اإلسرائيمية

سرائيؿ ك  بشأف إدارة األماكف المقدسة، كأف طمب البابا بكلس السادس الخاص ا 
كقت مضى، كما نشرت ككالة  مبتدكيؿ القدس مازاؿ قائمان كصالحان أكثر مف أ

                                                           
  ٓٞهق 0078 -050154  ًٞك أه٤ّل٠ 181ُٖٔو٣خ  ٓؾلظخ ههْ ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ ا 34

ٍوٟ علاا  إٍوائ٤َ ٝاُلبر٤ٌبٕ   217/ 455اُلبر٤ٌبٕ ٖٓ أىٓخ اُْوم األٍٜٝ  ِٓق ههْ 

19/7/1967 

35  F.O 174- 403,Inter Arab affairs and the middle East crisis, British 

Embassy Rabat, confidential, File No 1076/66, August3 ,1967 

  ػالهبد 0078 -050160  ًٞك أه٤ّل٠ 182ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  36

  ٓؾٚو ٓوبثِخ ٓغ اَُل٤و 255/217اُلبر٤ٌبٕ ٓغ اُغٜٔٞه٣خ اُؼوث٤خ أُزؾلح  ِٓق ههْ 

 .29/7/1967اُزو٢ً  
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يشترؾ فييا الكاثكليؾ كاألرثكذكس كالمسممكف،  يآيسا أف لجنة تدكيؿ القدس الت
القدس، فبل مفر مف قياـ تحالؼ  بمسألة تدكيؿإسرائيؿ أعمنت أنو ما لـ تأخذ 

 .37مقدس مف قبؿ لجنة التدكيؿ لمكاجية الصييكنية
كيبقى ىنا تسأؿ ىؿ انساؽ الفاتيكاف لمناكرة إسرائيمية ككقع في فخيا، رغـ 
ما ىك معركؼ عف دبمكماسية الفاتيكاف مف براعة كحسف تقدير، أـ أنو كاف 

؟. كمف الكاضح أف ىناؾ أمؿ لمكصكؿ إلى اتفاؽ يرضى عنو الفاتيكاف
ف كاف االحتماؿ األكؿ أكثر قبكالن، ألف رد الفعؿ  الفاتيكاف تبادلو العامبلف، كا 
كاف عنيفان في سكرتارية الدكلة كعند البابا نفسو عندما سمعكا بمثؿ ىذه 

في ترديد شائعاتيا، حيث نشرت صحيفة معاريؼ إسرائيؿ كاستمرت  األخبار.
بأف أكساط الكنسية  1967ف مف أكتكبر عاـ في الخامس كالعشري اإلسرائيمية

 1967الكاثكليكية في باريس ذكرت في يـك الرابع كالعشريف مف أغسطس عاـ 
بمنح كضع خاص لؤلماكف إسرائيؿ بأف البابا بكلس السادس مكافؽ عمى اقتراح 

سرائيؿ،كأف مفاكضات تجرل بيف الفاتيكاف ك  38المقدسة في القدس كأضافت  ا 
لممكافقة عمى إسرائيؿ با كاف يعتـز إيفاد مبعكث بيذا الشأف إلى الصحيفة أف البا

 ياالقتراح اإلسرائيمي بأف تتمتع األماكف المقدسة في القدس بكضع دبمكماس

                                                           
  ٓٞهق 0078 -050154  ًٞك أه٤ّل٠ 181ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  37

ٍوٟ علاا  إٍوائ٤َ ٝاُلبر٤ٌبٕ   217/ 455اُلبر٤ٌبٕ ٖٓ أىٓخ اُْوم األٍٜٝ  ِٓق ههْ 

19/7/1967. 

  ٓٞهق 0078 -050154  ًٞك أه٤ّل٠ 181ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  38

خ اُؼبٓخ    عبٓؼخ اُلٍٝ اُؼوث٤خ األٓب18/20/5ٗاُلبر٤ٌبٕ ٖٓ أىٓخ اُْوم األٍٜٝ  ِٓق ههْ 

 .17/11/1967إكاهح ّئٕٞ كَِط٤ٖ  ٝٙغ األٓبًٖ أُولٍخ ك٢ اُولً  
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خاص، بحيث تككف خاضعة لمفاتيكاف سكاء بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، أك 
 .39الكنائس المختمفة المعتمديف لدل الفاتيكاف يبكاسطة مندكب

ذا ما دفع األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية أف ترسؿ خطابان إلى كى
ذاعت مساء يـك الثامف مف نكفمبر أأف إذاعة لندف  تقيدىاالخارجية المصرية 

في جنيؼ قد  ي، أف المستر يكجيو ببلؾ سكرتير مجمس الكنائس العالم1967
ف المقدسة بشأف األماكإسرائيؿ أعمف أف المجمس بحث مكضكع التفاكض مع 

في القدس، لذا طمبت األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية مف الخارجية 
المصرية االتصاؿ بدكائر الفاتيكاف لمتأكد مف صحة ما ذكرتو صحيفة معاريؼ 

 .40جممة كتفصيبلن  اإلسرائيمية
نائب  يمف كاساركل يبالفاتيكاف محمد التابع ملذا استعمـ السفير المصر 

لفاتيكاف عف صحة الخبر، فنفاه ذاكران أف مصدره في األصؿ كزير الخارجية با
مع المسيك برجيك مدير ككالة  مصحيفة إسرائيمية، كما تقابؿ السفير المصر 

، كالذل أكد أف الخبر 1967كالثبلثيف مف أكتكبر  ماألنباء الفرنسية يكـ الحاد
 كقتيا. ، كأف الفاتيكاف كذب الخبر فياإلسرائيميةمنقكؿ عف صحيفة معاريؼ 

                                                           
  ٓٞهق 0078 -050154  ًٞك أه٤ّل٠ 181ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  39

ٍوٟ علاا  إٍوائ٤َ ٝاُلبر٤ٌبٕ   217/ 455اُلبر٤ٌبٕ ٖٓ أىٓخ اُْوم األٍٜٝ  ِٓق ههْ 

19/7/1967. 

  ٓٞهق 0078 -050154  ًٞك أه٤ّل٠ 181هع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ ٝصبئن ٝىاهح اُقب 40

  عبٓؼخ اُلٍٝ اُؼوث٤خ األٓبٗخ اُؼبٓخ  18/20/5اُلبر٤ٌبٕ ٖٓ أىٓخ اُْوم األٍٜٝ  ِٓق ههْ 

 .17/11/1967إكاهح ّئٕٞ كَِط٤ٖ  ٝٙغ األٓبًٖ أُولٍخ ك٢ اُولً  
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كما أكضح أنو مف الممكف أف يككف مصدر الخبر الكرديناؿ بيا رئيس 
كالمدافع األكؿ عنيا سرائيؿ سكرتارية الكحدة المسيحية، كالمعركؼ أنو صديؽ إل

 .41في الفاتيكاف، كيستيدؼ مف ذلؾ كضع الفاتيكاف في مكقؼ محرج
العامة في خطاب لو أماـ الجمعية إسرائيؿ كصرح ايباف كزير خارجية  

ال تطالب بالكالية إسرائيؿ ، بأف 1969لؤلمـ المتحدة في شير سبتمبر 
القضائية أك االنفرادية في األماكف المقدسة لممسيحية كاإلسبلـ في القدس، كأنيا 
مستعدة لمناقشة ىذا األمر، كىناؾ أطركحات يمكف البناء عمييا لكضع تصكر 

في الشرؽ األكسط، كيحقؽ  لمركز األماكف المقدسة عمى نحك يعزز السبلـ
 .42رغبة الفاتيكاف في المحافظة عمى مدينة القدس

التقى ايباف مع البابا بكلس السادس  اإلسرائيميةكبناء عمى طمب الخارجية  
، كقاؿ الفاتيكاف إف سبب المقاء يندرج في 1969في ركما في شير أكتكبر 

لمصالحة بيف الشعكب في إطار االىتماـ الشديد مف قبؿ البابا لتحقيؽ السبلـ كا
 يأتيمف جانبيا أف ىذا المقاء  اإلسرائيميةالشرؽ األكسط، كما أعمنت الخارجية 

في إطار التشاكر مف أجؿ تقريب كجيات النظر فيما يخص مسألة القدس، 
كتحقيؽ السبلـ بيف شعكب منطقة الشرؽ األكسط، عمى الرغـ مف عدـ اعتراؼ 

                                                           
  اُؼالهبد 0078 -050154أه٤ّل٠   ًٞك 181ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  41

ٍوٟ  اُلبر٤ٌبٕ ٣٘ل٠ اإلّبػخ   455/217ث٤ٖ اُلبر٤ٌبٕ ٝاُغٜٔٞه٣خ اُؼوث٤خ أُزؾلح  ِٓق ههْ 

21/10/1967. 

42  Documents of Jewish Telegraphic Agency: Eban , Pope to confer 

Monday, Expect Holy Places to be on Agenda of Mideast Issues, 

October 6, 1969. 
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كقد أكلت  .1967حرب الخامس مف يكنيك حتى اندالع إسرائيؿ الفاتيكاف ب
ىذا المقاء أىمية كبيرة، كذلؾ ألنو كاف يعد أكؿ لقاء يجمع  اإلسرائيميةالحككمة 
جرت في األشير  يكالبابا منذ المحادثات األكلى المكثفة الت إسرائيميبيف كزير 

، إلى جانب أف الفاتيكاف لـ 1967األكلى بعد حرب الخامس مف يكنيك عاـ 
تمسؾ بمسألة عكدة كضع مدينة القدس إلى ما قبؿ الخامس مف يكنيك يعد م
أكضحت أف الفاتيكاف يمكف أف يقبؿ  اإلسرائيمية، كما أف الخارجية 1967

، كما أنيا 1967يكنيك  5الكضع الممنكح لؤلماكف المقدسة بعد انتياء حرب 
 .43إلى الباباإسرائيؿ ستككف فرصة مناسبة لتكضيح كجية نظر 

ة الذل عقد في اإلسبلميابا بكلس السادس نداء إلى مؤتمر القمة كجو الب
، دعا فيو إلى السبلـ في 1969سبتمبر  25 -22المغرب في الفترة مف 

منطقة الشرؽ األكسط، كاالتفاؽ عمى مستقبؿ القدس. كما أرسؿ برسالة إلى 
 ينعتقد أنو ينبغ) ؾ المغرب رئيس المؤتمر جاء فيياالممؾ الحسف الثاني مم

الديانات التكحيدية الثبلثة أف يتفقكا عمى االعتراؼ بالطابع الفريد  يعمى ممثم
 .44لؤلماكف المقدسة، كالقدس عمى كجو الخصكص(

كلت صحافة الفاتيكاف قضية القدس كالشرؽ األكسط اىتمامنا كبيرنا أكلقد 
حظيت أزمة الشرؽ األكسط إذ  1967عقب حرب الخامس مف يكنيك 

                                                           
43 Ibid. 

44  Documents of Jewish Telegraphic Agency: Eban , Pope to confer 

Monday, Expect Holy Places to be on Agenda of Mideast Issues, 

October 6, 1969 
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بعناية كاىتماـ  1967اب حرب الخامس مف يكنيك عاـ كتطكراتيا في أعق
بالغيف لدل صحافة الفاتيكاف، حيث رصدت صحيفتا لكسر فاتكرل الناطقة 
باسـ الفاتيكاف، كال فينيرل ديتاليا الكاثكليكية الخط الذل سارت عميو سياسة 

يمي ثـ الفاتيكاف الرسمية في إظيار الحياد التاـ إزاء األزمة كقبؿ العدكاف اإلسرائ
 .196745بعد اندالع حرب الخامس مف يكنيك عاـ 

خشيتيا مف اندالع  –قبؿ الخامس مف يكنيك  –حيث أكضحت الصحؼ 
إلى  يالحرب في الشرؽ األكسط كامتدادىا عمى نطاؽ كاسع، كعمدت بالتال

. كعندما 46تقديـ النصح لمحككمات المعنية بالنزاع بأال تزيد مف خطكرة المكقؼ
كقفت ىذه الصحؼ كقفة  1967الخامس مف يكنيك عاـ  نشبت الحرب في

إلدانة الحرب كدعت إلى كقؼ إراقة الدماء في الشرؽ األكسط، كأكدت عمى 
ضركرة عدـ المساس باألماكف المقدسة كالمحافظة عمييا، كٌثمنت دعكة البابا 

كعقب صدكر قرار مجمس  .47يبجعؿ القدس مدينة مفتكحة تحت إشراؼ دكل
األطراؼ قتاؿ آزرت ىذه الصحؼ ىذا القرار كناشدت جميع األمف بكقؼ ال

عادة السبلـ كاالستقرار إلى المنطقة. كبعد التزاـ  بكقؼ األطراؼ االلتزاـ بذلؾ، كا 

                                                           
  ٕؾبكخ 0078 -050256  ًٞك أه٤ّل٠ 189ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  45

  رطٞهاد أىٓخ اُْوم 517/ 155  ِٓق ههْ 0078-٤050256ٌبٕ  ًٞك أه٤ّل٠ ٝأػالّ اُلبر

 .26/7/1967األٍٜٝ ك٢ ٕؾبكخ اُلبر٤ٌبٕ  

  ػالهبد 0078 -050160  ًٞك أه٤ّل182٠ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  46

ٍٜٝ  ٓوبثِخ    أُٞهق ك٢ اُْوم اال255/217اُلبر٤ٌبٕ ثبُغٜٔٞه٣خ اُؼوث٤خ أُزؾلح  ِٓق ههْ 

 .3/6/1967ٓغ ٗبئت ٝى٣و فبهع٤خ اُلبر٤ٌبٕ 

  ٓٞهق 0078 -050154  ًٞك أه٤ّل181٠ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  47

  ٓنًوح اُٞٙغ ك٢ اُْوم األٍٜٝ 255/217اُلبر٤ٌبٕ ٖٓ أىٓخ اُْوم األٍٜٝ  ِٓق ههْ 

 .27/8/1967ٝاُولً  
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خمفتيا الحرب بالنسبة  يإطبلؽ النار، أنصب اىتماميا كمو عمى النتائج الت
 -:يلثبلثة مكاضع تيـ الفاتيكاف بصفة خاصة كىى كاآلت

لبت بتدكيميا كاعتبارىا مدينة ا ككاحة السبلـ، كالعبادة كالمقاء القدس طا -
 كالشعكب. األديافبيف جميع 

 البلجئيف العرب دعت إلى إيجاد حؿ عادؿ لقضيتيـ -
ضحايا الحرب شاركت بحممة دعائية كاسعة النطاؽ لمعمؿ عمى مساعداتيـ  -

 .48بالمكاد الطبية كالغذائية
يا الكاثكليكية في العاشر مف يكنيك عاـ كما ذكرت صحيفة الفينيرل ديتال

 -:يأف مكقؼ البابا مف أزمة الشرؽ األكسط يتمخص في اآلت 1967
 رأل بشاف النزاع ماالمتناع عف اإلدالء بأ -
 الثقة في األمـ المتحدة باعتبارىا الجية الكحيدة المختصة -
 الثقة في كجكد سبلـ، كالرغبة في تجنب القدس أضرار الصداـ -

أحد الصحؼ المكجكدة في الفاتيكاف قد  ير أف صحيفة أفانتجدير بالذك
مكقؼ الفاتيكاف مف أزمة الشرؽ  1967انتقدت في الخامس كالعشريف مف يكنيك

حتى إسرائيؿ األكسط، حيث ذكرت أنو عمى الرغـ مف عدـ اعتراؼ الفاتيكاف ب
دان أف يضع حإسرائيؿ كانت تمر بيا  ياآلف، لـ يستطع في الفترة العصبية الت

                                                           
  ٕؾبكخ 0078 -050256  ًٞك أه٤ّل٠ 189ٓؾلظخ ههْ  ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  48

  رطٞهاد أىٓخ اُْوم األٍٜٝ ك٢ ٕؾبكخ اُلبر٤ٌبٕ  517/ 155ٝأػالّ اُلبر٤ٌبٕ  ِٓق ههْ 

26/7/1967. 
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العتداءاتيا عمى القدس، كأف مكقؼ الكسط الذل سمكو الفاتيكاف إنما يعد مكقفان 
 .49شكميان كليس جكىريان 

كما نشرت صحيفة الفينيرل ديتاليا في السابع كالعشريف مف يكنيك عاـ 
مقاالن بقمـ رنيرك الفالى، أحد كبار الكتاب الكاثكليؾ، ذكر فيو أف  1967

كمة الشرؽ األكسط، ىك المجكء إلى األمـ المتحدة الطريؽ الكحيد لتسكية مش
باعتبارىا المكاف الفعاؿ لتسكية يقبميا الطرفاف، كفى رأيو أف ىذه التسكية يجب 

 -أف تتضمف المبادئ التالية:
كانت عمييا قبؿ  يبعدـ تكسيع مساحتيا عف الحدكد التإسرائيؿ التزاـ  -

 الحرب األخيرة.
في تعديؿ الكضع القائـ، كال يعنى ذلؾ  التزاـ العرب بالتخمي عف القكة -

نما يعنى الخركج نيائيان عف حالة الحرب  إسرائيؿ،اعترافان قانكنيان منيـ ب كا 
 ألمانيا. ةة أسكة بما ىك قائـ اآلف بيف دكلالدائم

 عف ضـ القدس العربية باعتبارىا أرض مقدسة.إسرائيؿ تتخمى  -
األراضي مى عف ضـ عف تقطيع أكصاؿ األردف كما تتخإسرائيؿ تتخمى  -

تقضى بأف الحرب ال  التيمف جانب كاحد تطبيقان لمبادئ األمـ المتحدة 
 يجب الكسب مف كرائيا عمى شكؿ تكسعات إقميمية.

 ضماف حرية المبلحة في قناة السكيس كخميج العقبة. -

                                                           
 ٗلٌ اُٞص٤وخ 49
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الشركع في تسكية مشكمة البلجئيف العرب عف طريؽ استيعابيـ تدريجيان  -
 .50يكفؿ ليـ حقكقيـ المدنية كالسياسية ياس قانكنعمى أسإسرائيؿ داخؿ 

، أف 1967كذكرت صحيفة الفينيرل ديتاليا في األكؿ مف يكليك عاـ 
المبعكث الخاص لمبابا بالقاىرة المكنسينكر فريسكى قد أنيى أكؿ رحمة لو كانت 
تستيدؼ االتفاؽ مع السمطات المصرية عمى برنامج المساعدات كالرعاية مف 

 51كاف لصالح البلجئيف الفمسطينييف، كضحايا الحرب مف المصرييفقبؿ الفاتي

رد عبد الناصر  1967ما نشرت الصحيفة نفسيا في الخامػػس مف يكلػيػػػػك عاـ 
عمى رسالة الفاتيكاف، كذكرت أف الرئيس عبد الناصر قد بعث برسالة إلى البابا 

لعدؿ ألف ذلؾ ىك قاؿ فييا أنو عمى ثقة ال تتزعزع في حمكؿ سبلـ يقكـ عمى ا
األساس المتيف الكحيد في العبلقات بيف الشعكب كالحككمات، كذكرت الصحيفة 
أف عبد الناصر أكد لمبابا في مكضع آخر مف الرسالة عمى أف الدكؿ العربية 

استخدميا اإلنجميز  يالتإسرائيؿ غادر مف قبؿ  اعتداءكانت في مكضع 
أيضا  تقكؿ أف عبد الناصر أكد كاألمريكاف كأداة في تحقيؽ أطماعيـ، كمضت

 . 52التصميـ بكؿ حـز في الدفاع عف سياستنا كأراضينا ككرامتنا

                                                           
  ٕؾبكخ ٝأػالّ اُلبر٤ٌبٕ  0078 -050256ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ًٞك أه٤ّل٠  50

 .26/7/1967اد أىٓخ اُْوم األٍٜٝ ك٢ ٕؾبكخ اُلبر٤ٌبٕ    رطٞه517/ 155ِٓق ههْ 

  ػالهبد 0078 -050160  ًٞك أه٤ّل182٠ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ٓؾلظخ ههْ  51

  ؽ٤لس ا٤َُ٘ٗٞٔٞه كو٠ٌَ٣  255/217اُلبر٤ٌبٕ ثبُغٜٔٞه٣خ اُؼوث٤خ أُزؾلح  ِٓق ههْ 

18/7/1967. 

  ٕؾبكخ ٝأػالّ اُلبر٤ٌبٕ  0078 -050256أه٤ّل٠ ٝصبئن ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ  ًٞك  52

 29/7/1967  ٕلٟ أىٓخ اُْوم األٍٜٝ ك٢ ٕؾبكخ اُلبر٤ٌبٕ 517/ 155ِٓق ههْ 
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مف امتناعو عف التصكيت  يكاستنكرت الصحيفة نفسيا مكقؼ الكفد اإليطال
ء شيحينما تـ طرحو أماـ األمـ المتحدة بقكليا )أنو  يعمى المشركع الباكستان

لف تستطيع أف تحصؿ عمى السبلـ كاألمف إسرائيؿ مؤلـ كغير متصكر، كما أف 
بفضؿ الحرب( كما عمقت صحيفة لكسر فاتكرل في التاسع مف يكليك عاـ 

لمقدس العربية، بأف قرار الكنيست اإلسرائيمي الصادر إسرائيؿ عمى ضـ  1967
قد أثار قمقان إسرائيؿ بضـ القدس إلى  1967في الثامف كالعشريف مف يكنيك 

أنفسيـ كأضافت أف ىناؾ فريقان إسرائيؿ ؿ كلدل أصدقاء عميقان في كؿ مكاف ب
آخر مف الدكؿ يرل أف ىذه ليست بالتأكيد كسائؿ تقبميا سياسة دكلية تقـك عمى 
الديمقراطية، كأكدت أف ىـ الفاتيكاف ىك تأميف السبلـ لمقدس، كلذا طالب البابا 

 حقكؽ بكضع القدس تحت نظاـ دكلي قائـ عمى أسس األمـ المتحدة كميثاؽ
 .53األنساف
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 (انًمذضاخ يذُٚح) انطًأٚح األدٚاٌ فٙ انػرٚف انمذش

 
 َرًٚاٌ خًار. د 

 انجسائر، تطكرج حٛضر يحًذ جايعح 

ًالممخص
في العصر التاريخي، إذ يرجع األرض  تعتبر مدينة القدس إحدل أقدـ مدف     

ؽ ـ، كىي المدنية المقدسة إلتباع الديانات الثبلث لذلؾ  3000نشأتيا إلى عاـ 
مة العالـ، كمحط أنظار البشرية جمعاء، كذلؾ لما تتمتع بو مف أىمية كانت قب

الركحية السماكية ستبقى رحـ الصراع  القدس ىذه المممكةف حضارية تاريخية دينية،
يكما بعد يكما  ةالصييكني انتياكاتالعالمي الديني الديناميكي، كىك الدافع كراء زيادة 

ة كمحاكلة السيطرة عمييا، كبالتالي السيطرة عمى ة كالمسيحياإلسبلميلممقدسات الدينية 
ًأىـ المقدسات الدينية في العالـ.

: القدس، االحتبلؿ اإلسرائيمي، الممتمكات الثقافية، صفقة القرف،  الكمماتًالمفتاحية
 التطبيع.

Abstract: The Jerusalem city regarded as one of the earth oldest cities 

in the historical age as its arising go back to 3000 BC. It is the divine 

city of the three religions followers; that is why it was the world’s 

destination and the all humanity views focus; because of its historical 

civilized religious importance, then Jerusalem as celestial spiritual 

kingdom will remain the dynamic global religious conflict’s crux and 

the impulse behind which the Zionist violations daily increase against 

the Islamic and the Christian religious sanctities and their attempt to 
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dominate them; thus prevailing the paramount religious sanctities in 

the world. 

The Key-Words: The Jerusalem- The Israeli Occupation -The 

Cultural Ownership -The Century’s Deal - The Normalization 
ًدمة:مق

تميزت فمسطيف بتقديس الناس قاطبة فكاف ليا أىمية بالغة عمى المستكل 
احتمت القدس المكانة األكلى في إيديكلكجيا الشعكب الديني كالمسيحي، ك 

المتجذريف في أصكؿ الديانات األخرل الثبلث ككنيا تظـ معظـ األماكف 
الثبلثة، األمر الذم جعميا تحتؿ مكانة متميزة في قمكب  األديافالمقدسة ب

المسيحييف كالييكد كالمسمميف حيث يتحدث التاريخ عف قركف مف التعايش بيف 
الديانات الثبلث في مدنية القدس القديمة كالحرية في ممارسة شعائرىـ أبناء 

كطقكسيـ الدينية، كمف النزاع بينيـ حكؿ ىذه المدنية ألنيا ذات جذكر ييكدية 
أك مسيحية أك إسبلمية، فظمت محكر صراعات كنزاعات مف أجؿ السيطرة 

صراع األفكار  عمييا كالمفاخرة بمركزىا الديني العريؽ، األمر الذم أدل إلى
ة تدافع بكؿ قكتيا فكؿ ديان األديافالنظرية كالتي ترجمت إلى ما يسمى بصراع 

لكف الصراع في الفكر الغربي حكؿ القدس لـ يكف كقفا  القدس، عف أحقيتيا في
نما تعدل إلى اإليديكلكجيات التي  عمى البعد الديني كالىكت الكنائس الغربية، كا 

اإلشكاؿ ة العممانية، كىك ما يقكدنا إلى طرح حركت جيكش الحككمات الغربي
  ؟.األديافصداـ كصراع  اآلتي: إلى أم مدل غذت مكانة القدس الدينية
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لمعالجة ىذه اإلشكالية ارتأينا تقسيـ ىذه الدراسة إلى ثبلث محاكر أساسية 
المحكر ، ثـ القدس في الديانات السماكية المحكر األكؿ: مكانة تتجمي في:
المحكر الثالث: ، ثـ سباب كالعكامؿ التي غذت االحتبلؿ اإلسرائيميالثاني: األ

 .ممتمكات الثقافية في مدينة القدساالعتداءات كاالنتياكات عمى ال

ًالقدسًفيًالدياناتًالسماوية.ًالمحورًاألول:ًمكانة
تمتمؾ القدس أىمية دينية بالغة لمعتنقي الديانات الثبلث، اإلسبلـ، 

مما يكسبيا طابعا عالميا، األمر الذم دفع أجيزة األمـ الييكدية، كالمسيحية 
المتحدة إلى االىتماـ بقضيتيا، فقد تضمف صؾ االنتداب البريطاني عمى 

منو  13إشارة خاصة إلى القدس، فجاء في المادة  1922فمسطيف يكليك 
اآلتي: تضطمع الدكلة المنتدبة بجميع المسؤكليات المتعمقة باألماكف المقدسة 

اني أك المكاقع الدينية في فمسطيف بما في ذلؾ مسؤكلية المحافظة عمى كالمب
الحقكؽ المكجكدة، كضماف الكصكؿ إلى األماكف المقدسة كحرية العبادة مع 

 . 1المحافظة عمى مقتضيات النظاـ العاـ كاآلداب العامة
ً:ًاإلسالميمكانةًالقدسًفيًالدينً .9

ـر الشريؼ أحد أبرز يعتبر المسجد األقصى أك بيت المقدس أك الح
المعالـ الدينية كاألثرية كالتاريخية في مدنية القدس عمى مر العصكر نظرا 
ألىميتو الدينية الكبيرة لدل المسمميف في جميع دكؿ العالـ، فيك أحد أكبر 

                                                           
ػ٢ِ أثٞ ٛب٢ٗ  أُوًي اُوب٢ٗٞٗ ُٔل٣٘خ اُولً ك٢ ٙٞء اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ أُؼبٕو  أُغِخ   1

اُغيائو٣خ ُِؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاالهزٖبك٣خ ٝا٤َُب٤ٍخ  اُغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ اُل٣ٔووا٤ٛخ اُْؼج٤خ  

 ٓ408. 
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كما  2المساجد في العالـ، كأكلى القبمتيف في اإلسبلـ، كقد كرد ذكره في القرآف
المذاف  رة الذم يقع بجكار المسجد األقصى،مسجد قبة الصخأيضا  يكجد

ة كأيضا مسجد عمر بف الخطاب كالمصمى  ،3يزكرىما المسممكف لمصبل
 مسجدا. 34المركاني، كبمغ عدد المساجد األثرية في المدنية حكالي 

لكف تعرضت الكثير مف المساجد إلى اليدـ لذا اضطر الجانب الفمسطيني 
اظ عمى إرثيا التاريخي كالثقافي نتيجة إلى تحكيميا إلى متاحؼ كذلؾ لمحف

غبلقيا كرفض  اإلسرائيميةلبلنتياكات  حيث  4فييا السماح بالصبلةإسرائيؿ كا 
ة، كذلؾ لمحد مف اإلسبلميالسيطرة عمى الكثير مف المساجد إسرائيؿ حاكلت 
ة في المنطقة كطمس معالميا، كما تعرضت العديد مف األبكاب اإلسبلمياآلثار 

زمنية لئلغبلؽ منيا: الباب الثبلثي، الباب المزدكج، باب الرحمة، خبلؿ فترات 
باب الجنائز، الباب المفرد، كما أغمقت أيضا: باب األسباط، باب حطة، باب 

 الممؾ فيصؿ، باب الغكانمة، باب الحديد، باب المغاربة.

                                                           
 410ٗلٌ أُوعغ  ٓ   2

ك٢ اُؼبُْ أعٔغ  ٝهل إٛزْ ٍال٤ٖٛ اُلُٝخ ا٤ًُِٞٔٔخ رؼزجو هجخ اُٖقوح أؽل أْٛ اُوجبة ك٢ اُولً ٝ  3

ثٜنا أَُغل ٖٝٓ أُؼوٝف إٔ ٛنا أَُغل أُجبهى  هل ث٘بٙ اُق٤ِلخ األ١ٞٓ ػجل أُبُي ثٖ 

ٓوٝإ ثؼل إٔ اٍزْبه ا٤َُِٖٔٔ ٝهٕل ُج٘بئٚ فواط ٖٓو َُجغ ٤ٍٖ٘  ُٝول اٍزٔو ٓلح اُج٘بء 

ل أُِي اٜٗلّ ّوه٢ أَُغل ُْٝ ٣ٌٖ ك٢ ث٤ذ أُبٍ ٛـ( ٝك٢ ػٜل اث٘ٚ ا٤ُُٞل ػج 72 -ٛـ 68ٖٓ )

ؽبَٕ أٓو ثٚوة مُي ٝإٗلبهٚ ػ٠ِ ٓب أٜٗلّ ٓ٘ٚ  ٝهل ؽُٞٚ اإلكوٗظ ػ٘ل اؽزالُْٜ اُولً إ٠ُ 

٤ًَ٘خ ٝػ٘لٓب ؽوهٙ اَُِطبٕ ٕالػ اُل٣ٖ األ٣ٞث٢ أىاٍ اُ٘وُٞ ٝاُِٖجبٕ اُز٢ هٍٜٔب 

فبّ ٝؿََ اُٖقوح ثٔبء اُٞهك كجقود ا٤ُِٖج٤ٕٞ ػ٠ِ علهإ اُٖقوح اُلاف٤ِخ ٝؿطبءٛب ثبُو

كاهٍخ و٣خ ٝاُزبه٣ق٤خ ك٢ ٓل٣٘خ اُولً )ٝكوّذ  ٓؾٔل اُؼلاه٣خ  اُزؾ٤َِ ا٢ٌُٔ ُِٔؼبُْ األص

رؾ٤ِ٤ِخ ك٢ آصبه اُولً(  ٓغِخ كهاٍبد ٝأثؾبس  أُغِخ اُؼوث٤خ ك٢ اُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ 

 .52  ٓ 2018  اَُ٘خ اُؼبّوح  2018عٞإ  31ٝاالعزٔبػ٤خ  اُؼلك 

 51-46ٗلٌ أُوعغ  ٓ   4
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لو طابع إسبلمي محض، كيصاحبو بعض  فكؿ ما في القدس القديمة
كنسية  19( منيا 37فالمجمكع اإلجمالي لآلثار المسيحية ) المعالـ المسيحية،

مدارس،  4، تتمثؿ في 219ة اإلسبلميطريقا، كالمجمكع اإلجمالي لآلثار  18ك
أثرا داخؿ  35سبيبل كحماـ،  22مأذنة  25زاكية كمقبرة كضريحا، ك 40ك

 .5أسكار، أبكاب القدس القديمة 8أسكاؽ ك 9طريقا، ك 34الحـر الشريؼ، ك

يعتبر المسجد األقصى في المنظكر الديني عند المسمميف مكئؿ  كما
يؤمف المسممكف لؤلفئدة كأقرب نقطة لمسماء، فييا أـ النبي بجميع األنبياء، كما 

أف النبي محمد حيمؿ عمى ظير البراؽ مع الممؾ جبريؿ، في ليمة اإلسراء 
، يقكؿ ا كالمعراج، مف المسجد الحراـ في مكة إلى بيت المقدس في فمسطيف

رىاـً ًإلىى ) تعالى عف اإلسراء: افى ال ًذم أىٍسرىلَٰ ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن مِّفى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى سيٍبحى
) ٍكلىوي ًلنيًريىوي ًمٍف آيىاًتنىا ًإن وي ىيكى الس ًميعي اٍلبىًصيري ٍكنىا حى ى ال ًذم بىارى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصى

6 
 كابفد كالبخارم كمسمـ كأبك داكد كالنسائي في إخراج لمجماعة أحمأيضا  كجاء

» ماجة عف أبي ىريرة رضي ا عنو أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ:
ال تشد الرحاؿ إال إلى ثبلثة مساجد: المسجد الحراـ كمسجدم ىذا، كالمسجد 

الصبلة في المسجد الحراـ بمئة ألؼ  :األقصى كجاء لطبراني بإسناد صحيح
ة في مسجدم بألؼ صبلة، كالصبلة في بيت المقدس بخمسمئة صبلة، كالصبل

                                                           
ٝٛجخ اُيؽ٢ِ٤  ٌٓبٗخ اُولً ك٢ األكثبٕ أَُب٣ٝخ  كاه أٌُزج٢ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و  اُطجؼخ األ٠ُٝ    5

 .33  ٓ 2001كْٓن  اُغٜٔٞه٣خ اَُٞه٣خ  

 .01اُووإٓ اٌُو٣ْ  ٍٞهح اإلٍواء  ا٣٥خ  - 6
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» كقد كتب األستاذ المستشار طارؽ البشرم في المدنية المقدسة قائبل: صبلة.
ليست القدس مدينة في كطف فمسطيف، كلكف فمسطيف كطف في مدينة ىي 
القدس......، فيي ليست برليف يمكف أف تحؿ محميا بكف في الضمير 

ليست استانبكؿ يمكف أف تحؿ محميا أنقرة في الضمير التركي،  األلماني، كىي
 «.كلكنيا القدس بغير بديؿ

إف المسممكف يؤمنكف بالمسيحية كالييكدية كاإلنجيؿ كالتكراة كأدياف ككتب  
﴿ ال ًذيفى ييٍؤًمنيكفى ًبمىا  سماكية، كلقد كرد في اإليماف بيذه الكتب قكلو تعالى:

مىا  ﴾ ًمف أينًزؿى أينًزؿى ًإلىٍيؾى كى ـٍ ييكًقنيكفى ًباآٍلًخرىًة ىي قىٍبًمؾى كى
ن ا ًبالم ًو 7 ، كأيضا:﴿ قيكليكا آمى

يىٍعقيكبى كىاأٍلىٍسبىاًط  اؽى كى ٍسحى ٍسمىاًعيؿى كىاً  ـى كىاً  ا أينًزؿى ًإلىىَٰ ًإٍبرىاًىي مى ا أينًزؿى ًإلىٍينىا كى مى كى
مىا مىا أيكًتيى  كى ﴾الن ًبيه  أيكًتيى ميكسىىَٰ كىًعيسىىَٰ كى  . 8كفى

الحالية أك الكتب التي بيف أيدينا اآلف، فيكفي ثبكت أف  األديافلكف ليس 
تحريؼ في قصة صمب المسيح عميو الصبلة  اإلنجيؿ المكجكد اآلف كقع فيو

كالسبلـ، كأنو صمب كمات يـك كذا كدفف في القبر، فيذا قطعا ليس في اإلنجيؿ 
قى حجة لدل المسيحييف عمى الصحيح المنزؿ عمى عيسى عميو السبلـ، لكف تب
 اإلسبلـ كعمى النبي محمد صؿ ا عميو كسمـ.

                                                           
 5 - 4ٍٞهح اُجووح ا٣٥خ   7

 136ٍٞهح اُجووح  ا٣٥خ   8 
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كىذا خير دليؿ عمى أف القرآف الكريـ ىك الكتاب الكحيد الذم حفظو ا 
تعالى مف التحريؼ، أما ما سبقو مف الكتب فقد إستحفظيا الربانييف كاألحبار، 

كما أخبرنا ا عنيـ في أكثر  فأحدثكا فييا كثيران مف التحريؼ كالتغيير كالتبديؿ،
ـٍ يىٍسمىعيكفى ف القرآف الكريـ في قكلو تعالى:﴿مف مكضع م ٍنيي قىٍد كىافى فىًريؽه مِّ كى

﴾ ـٍ يىٍعمىميكفى قىميكهي كىىي فيكنىوي ًمف بىٍعًد مىا عى رِّ ـى الٌمًو ثيـ  ييحى كىبلى
9 . 

 مكانةًالقدسًفيًالديانةًالمسيحية. .9

م بالقدس، كيركز المسيحيكف عمى زيارة بيت يرتبط المسيحيف ارتباطا عقد
لحـ ) أك بيت الخبز( جنكبي بيت المقدس، قيؿ إنيا مسقط رأس المسيح عميو 

(، كتعرؼ في الكتب المقدسة باسـ ) بيت 4كما جاء في اإلنجيؿ ) ص  السبلـ
القدس مدينة :» ىذا ما يؤكده يقكؿ األب عطا ا حنا في قكلو  .10دكاد( أحيانا

يصعدنا إلى السماء كىي المدينة المقدسة التي إيمانن ا كاليسمـ الركحي الذم ي
تحتضف المقدسات كالحضارة كالتاريخ كالتراث كاليكية، كىي بالنسبة إلينا بمثابة 

 .11.....«القمب مف الجسد فبل حياة لمجسد دكف القمب 

                                                           
 75جووح  ا٣٥خ اُ 9 

 25ٝٛجخ اُيؽ٢ِ٤  أُوعغ اَُبثن  ٓ   10

ٝاُن١ ٗل٢َ ث٤لٙ » هٟٝ أثٞ ٛو٣وح ه٠ٙ هللا ػ٘ٚ إٔ هٍٍٞ هللا َٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ هبٍ:  11

٤ٌُّٖٞ إٔ ٣٘يٍ ك٤ٌْ إثٖ ٓو٣ْ ؽٌٔب ػلال  ك٤ٌَو ا٤ُِٖت ٣ٝوزَ اُق٘ي٣و ٣ٝٚغ اُغي٣خ 

  ظلو اإلٍالّ فبٕ  اُولً ك٢ ٗظوح إٍال٤ٓخ ٕؾ٤ؼ اُجقبه١« ٣ٝل٤٘ أُبٍ ؽز٠ ال ٣وِجٚ أؽل

  اُ٘بّو األ٠ُٝك٢ ٤ٖٓو اُولً  ثٔب ك٢ مُي هك إٍال٢ٓ ػ٠ِ اُٜغّٞ ػ٠ِ أٓو٤ٌ٣ب  اُطجؼخ 

 .21  ٓ 2002َٓغل كاه اُووإٓ  عي٣وح ُٞٗغ آ٣الٗل  ٣ٞ٤ٗٞهى  
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إنيا المدينة التي تعبر عف أصالتنا ككحدتنا الكطنية كتراثنا الركحي 
كذلؾ لككف الكنيسة بينيت فكؽ صخرة الجمجمة، حيثي صمب المسيح، ، لعميؽا

بحسب اإلنجيؿ، كتقع داخؿ أسكار البمدة القديمة في القدس، تحتكم الكنيسة 
. كيتكلى اإلشراؼ عمييا ممثمكف عف عٌدة 12عمى مكقع ما يعتقد أنو قبر المسيح

ؿ عاـ، ممف يأتكنيا مذاىب مسيحية، تعد الكنيسة محجان لمبلييف المسحييف ك
لمتبرؾ كتحتكم عمى فسيفساء نزكؿ المسيح كتعٌد قبتيا مف المعالـ الفنية الميمة 

تعتبر أحد أىـ المعالـ األثرية المسيحية في العالـ  في العالـ، فكسنية القيامة
العديد مف الرحالة فانتشرت في ربكعيا الكنائس كاألديرة،  انتباهكىي التي جذبت 

 .13الباقية تذلؿ عمى المكانة التي حظيت بيا يحيةكاآلثار المس

ًمكانةًالقدسًفيًالديانةًاليهودية. .9

شغمت القدس مكانة في كجداف الشعب الييكدم ككف اإللو ال يمكف أف 
، كقد «الٌرب اختار صييكف كاشتياىا مسكنان لو» يستقر أك ييٍعبىدى إال فييا:

ألساطير التي تشير إلى أف خصت التكراة مدينة القدس بكثير مف القكانيف كا
اإللو خمؽ أكرشميـ عند خمقو العالـ كأنو أقاـ خيمة االجتماع فييا كصمى متمنيان 

                                                           
٤خ اُجؾش ػٖ   ٝثبّود ث٘لَٜب ػ324ِٔأُولٍخ ٍ٘خ األها٢ٙ هبٓذ أٌُِخ ٤ٛالٗخ ثبُنٛبة ا٠ُ   12

فْجخ ٤ِٕت ا٤َُٔؼ ؽز٠ ٝعلرٜب ٝهبٓذ ٜٗٚخ ػٔوا٤ٗخ ك٤٘٣خ ك٤ْلد ك٢ اُولً اٌُ٘بئٌ كٞم 

  ًٝبٕ أُِي ٛله٣بٕ هل أٓو ثطٔو اُوجو أُولً 330أُـبهح ٝكٞم اُوجو أُولً ٝاُغِغ٘خ ٍ٘خ 

ٓؼوٝكب ٝرَ اُغِغ٘خ اُن١ ِٕت ػ٤ِٚ ا٤َُٔؼ ك٢ ؿوة اُولً ثبُزواة ٝاُوبمٝهاد ؽز٠ ال ٣جو٠ 

ُلٟ اُيٝاه ا٤َُٔؾ٤٤ٖ  ٝهبّ ا٤ُٜٞك ثٜنا اُؼَٔ ك٢ ٓؾبُٝخ ْٜٓ٘ ُٔؾٞ آصبه ا٤َُٔؼ كمى٤ِ٣ذ 

 ٤ّٝلد ػ٤ِٜب أُولٍبد ا٤َُٔؾ٤خ.

 40ٓؾٔل اُؼلاه٣خ  أُوعغ اَُبثن  ٓ   13
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 الشرٌف فً األدٌان السماوٌة )مدٌنة المقدسات( القدس

أال يعصيو أبناؤه كحبيبتو أم "أكرشميـ"، كما يعتبر الحائط آخر أثر مف ىيكؿ 
سميماف، بحسب المعتقدات الييكدية، كبالقرب منو يمارس الييكد شعائر البكاء 

حاخامات الييكد أف الييكؿ ضـ قدس األقداس، بحسب النصكص  حدادان، يؤمف
الدينية، ككاف يحتكم عمى تابكت العيد، كلكحة الكصايا العشر التي أعطاىا ا 
لمكسى، مع اإلشارة إلى كجكد اختبلؼ في كجيات النظر بيف بعض 

 الحاخامات حكؿ مشركعية الصبلة بالقرب مف الحائط .

 21يبس في صحفية لكس أنجمس تايميز في ففي مقاؿ كتبو دانياؿ با
القدس تعني لمييكد أكثر مما » يشير إلى أىمية القدس قائبل: 2000تمكز 

، كما قاؿ البابا يكحنا بكليس الثاني عف القدس بمناسبة سنة 14«تعني لممسمميف 
منذ عيد داكد الذم جعؿ أكرشميـ » اآلتي: 30/04/1984الفداء في يكـ 

بعده ابنو سميماف الذم أقاـ الييكؿ، ظمت أكرشميـ  عاصمة لممممكة، كمف
مكضع الحب العميؽ في كجداف الييكد، الذيف لـ ينسكا ذكرىا عمى مر األياـ، 

 . 15«قمكبيـ عالقة بيا كؿ يكـ، كىـ يركف المدنية شعار لكطنيـ كظمت

كما عبر زعيـ الجماعات الصييكنية "ىرتزؿ" عف مكقع القدس في أحبلـ 
إذا حصمنا يكما عمى القدس ككنت ال أزاؿ حيا كقادرا » دما قاؿ:الصييكنية عن

                                                           
ؽ٤َٖ ػٔوإ  اُولً ك٢ اُووإٓ  ٗظوح إٍال٤ٓخ ك٢ َٓزوجَ اُولً  ثٔب ك٢ مُي هك إٍال٢ٓ    14

  ٓ٘زلٟ ك٤َُ 8جزٔجو اُن١ ٝهغ ػ٠ِ أٓو٤ٌ٣ب  ٍَِِخ األٖٗبه١ اُزنًبه٣خ ههْ أ٣ٍِٞ/ ٍ 11

 www.alshahed/ahladalil. com .14اُْبٛل  ٓ 

      www.al-mostafa/com.  9أثٞ اُلوط اثٖ اُغٞى١  كبَٙ اُولً  ٓ   15

http://www.alshahed/ahladalil
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عمى القياـ بأم شيء فسكؼ أزيؿ كؿ شيء ليس مقدسا لدل الييكد فييا، 
 .16«كسكؼ أحرؽ اآلثار التي مرت عمييا قركف

كيعتقد الييكد أف جانبا مف أحد جدراف المسجد األقصى بني بأحجار  
كييشكؿ ىذا المعركؼ بحائط المبكى، أخذت مف ىيكؿ سميماف، كىك الجدار 

في الىكت قدس األقداس  الحائط ثاني أقدس األماكف في الييكدية بعد
النصرانية الغربية، كىك الذم بدأ بركتستانتيا ثـ مارس االبتزاز كالتأثير عمى 
الكنيسة الكاثكليكية الغربية، حتى جعميا تشع في تيكد نصرانيتيا، بدال مف 

إسرائيؿ ييكدم بالمسيحية، كيتحدث عف دمج المسيح في تحقيؽ االعتراؼ ال
كتعديؿ الفكر المسيحي، كأيضا األناجيؿ كالصمكات، لتصؿ إلى طمب الغفراف 
مف الييكد بعد أف ظمت الكنسية المسيحية قركنا طكيمة تبيع إلتباعيا " صككؾ 

 .17الغفراف"

ألسباب  إسرائيؿلكف ىناؾ مف يرل أف الييكد اختارت فمسطيف لتقيـ فيا 
متعددة اقتصادية، كعسكرية، كسياسية، كلعؿ آخرىا دينية، ثـ عممت بعد ذلؾ 
عمى إيجاد المبررات كالحجج لتقنع الرأم العاـ الدكلي بمساعدتيا في تحقيؽ 
 بغيتيا ككاف مف جممة حجج الصييكنية االدعاء بحؽ تاريخي مزعكـ في

رئيس المؤتمر الييكدم  المقدسة فمسطيف، قاؿ الدكتكر ناحكـ غكلدمافاألرض 

                                                           
 41  ٓ ػ٢ِ أثٞ ٛب٢ٗ  أُوعغ اَُبثن  16

٠ُٝ  ٜٗٚخ ٖٓو ُِطجبػخ اع ؽٍٞ اُولً ٝكَِط٤ٖ  اُطجؼخ األٓؾٔل ػٔبهح  إٍال٤ٓخ اُٖو  17

 .11  1998ٓٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ  اُوبٛوح  عٜٔٞه٣خ ٖٓو اُؼوث٤خ  
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إف الييكد لـ :» 1945العالمي مف محاضرة لو في مدينة مكنتلاير في كندا عاـ 
يختر فمسطيف لمعناىا التكارتي كالديني بالنسبة إلييـ، كألف مياه البحر الميت 
تعطي بفعؿ التبخر ما قيمتو ثبلثة آالؼ مميار مف المعادف كأشباه المعادف، 

أرض فمسطيف مف البتركؿ يعادؿ عشريف مرة مخزكف  ألف مخزكفأيضا  كليس
فريقيا، األمريكي يف مجتمعييف، بؿ ألف فمسطيف ىي ممتقى طرؽ أكركبا كآسيا كا 

كألف فمسطيف تشكؿ بالكاقع نقطة االرتكاز الحقيقية لكؿ قكل العالـ، ألنيا 
 .18«المركز االستراتيجي العسكرم لمسيطرة عمى العالـ

بت منذ احتبلليا لمقدس كبقية المدف المقدسة األخرل قد دأإسرائيؿ يبدك أف 
عمى اإلساءة لؤلماكف المقدسة ألنيا ال تؤمف بقدسيتيا  1967بفمسطيف سنة 

ة، كلـ تخؼ نكاياىا اإلسبلميفيي ال تعترؼ في الحقيقية بالديانة المسيحية أك 
ة ييكدية مدين األديافإزاء مقدساتيما، فقد قررت جعؿ القدس المتعددة الثقافات ك 

صرفة خاضعة لسيطرة الحركة الصييكنية، ككف مستقبؿ القدس ضمف 
 المخططات الييكدية نسؼ المسجد األقصى كبناء الييكؿ عمى أنقاضو.

رغـ أف الييكد لـ يستقركا في القدس ال في فترة التيو كال أثناء االستيبلء  
شر قبؿ المقدسة بيف القرنيف الخامس عشر كالثاني عاألرض  الدمكم عمى

الميبلد، فاألدلة األثرية لـ تبيف كلغاية اآلف أم مكانة سكاء كانت حضارية أك 

                                                           
م  1220ظلو اإلٍالّ فبٕ  ربه٣ـ كَِط٤ٖ اُول٣ْ  ٓ٘ن أٍٝ ؿيٝ ٣ٜٞك١ ؽز٠ آفو ؿيٝ ٤ِٕج٢   18

 ٤6وٝد  عٜٔٞه٣خ ُج٘بٕ  ٓ ّ  كاه اُ٘لبئٌ  ث 1359 –ّ 
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ىك عدكاف عمى الجغرافيا كالتاريخ إسرائيؿ إف ما تفعمو  19دينية ييكدية لمييكد
كالديف كالثقافة كالقيـ، فقد اشتمؿ ممؼ المدنية المقدسة عمى قائمة طكيمة 

 .20ة كالمسيحيةاإلسبلميضد األماكف المقدسة  اإلسرائيميةباالنتياكات كالجرائـ 

أما منظمة اليكنيسكك كالتي كانت أكؿ منظمة دكلية تقبؿ عضكية فمسطيف 
، تناكلت قضية القدس بشيء 10/2011/ 31كدكلة كاممة العضكية بتاريخ 
الذم نص بشكؿ كاضح ال لبس  13/10/2016مف التفصيؿ في قرارىا بتاريخ 

قدسات إسبلمية فقط، أما القدس كمدينة ففييا مقدسات فيو، أف الحـر الشريؼ م
لمديانات الثبلث. كما احتكل القرار كثيران مف التفاصيؿ أبعد بكثير مف اعتبار 
الحـر الشريؼ كالحائط الغربي لممسجد األقصى مقدسات إسبلمية، كيتجاكز 

عمى غزة كتيديد التراث كرفض « اإلسرائيمي»الحديث عف ممارسات االحتبلؿ 
 التعاكف مع اليكنيسكك كتنفيذ تكصياتيا. إسرائيؿ 

كما كشؼ القرار زيؼ الركاية الصييكنية التي حاكلت فرضيا عمى 
المجتمع الدكلي حكؿ ما يدعى جبؿ الييكؿ كحائط المبكى كىك مصطمح لـ يرد 
في أم قرار مف قرارات األمـ المتحدة ال تصريحان كال تمميحان، كما صكتت 

دكلة محتمة « إسرائيؿ»عمى قرار آخر اعتبر  2017/ 02/05اليكنيسكك في 
صكتان،  22لمقدس كرفض سيادة األخيرة عمييا، كجرل اعتماد القرار بأغمبية 

                                                           
 40ٓؾٔل اُؼلاه٣خ  أُوعغ اَُبثن  ٓ   19

ػبٕق ًالة  ػجبٍخ ٛبٛو  ٗبك٣خ ؽ٤ٔلح  اُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ ُِٔٔزٌِبد اُضوبك٤خ ٝرمص٤وٛب ػ٠ِ   20

أُوًي اُوب٢ٗٞٗ ُٔل٤ٗخ اُولً  ٓغِخ ؽوٞم اإلَٗبٕ ٝاُؾو٣بد اُؼبٓخ  عبٓؼخ َٓزـبْٗ  ٓغِخ 

 356  ٓ 2018   اُؼلك اَُبكً  عٞإ ك٤ُٝخ ٓؾٌٔخ ٖٗق ٣ٍٞ٘خ
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 1948كمعارضة عشرة أصكات، لذا عممت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ سنة 
 .21عمى التخطيط لتيكيد القدس بالكامؿ كطرد أىميا كجعميا عاصمة لدكلتيا

ًاألسبابًوالعواملًالتيًغذتًالحتاللًاإلسرائيمي.ًحورًالثاني:الم

تعدد كاختمفت كتنكعت العكامؿ كاألسباب التي كانت مباشرة أك غير 
مباشرة في استمرار االحتبلؿ االسرائيمي لؤلراضي المقدسة كؿ ىذه الفترة مف 

 الزمف، نذكر أىميا كاآلتي: 

 أسبابًداخمية: .9

يسكد ًسطيني كيسميو البعض صراع اإلخكة الذماالنقساـ السياسي الفمإف 
، إثر سيطرة "حماس" 2007أراضي السمطة الفمسطينية منذ منتصؼ حزيراف 

عمى غزة، فيما بقيت "فتح" تدير الضفة الغربية، كلـ تفمح كساطات إقميمية 
كدكلية في إنياء االنقساـ الفمسطيني، األمر الذم أدل إلى اتفاؽ محممكف 

يكف عمى أف استمرار حالة االنقساـ السياسي الفمسطيني، يعيؽ سياسيكف فمسطين
عممية إنياء "االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية"، كيطيؿ أمده مستدليف 

عمى إلغاء إجراءاتيا األخيرة إسرائيؿ بنجاح ىٌبة أىالي مدينة القدس في إجبار 
ً .بحؽ المسجد األقصى

                                                           
عٜبك اُـواّ  اإلٍزوار٤غ٤خ اإلٍوائ٤ِ٤خ ُؼيٍ اُولً )ؿالف اُولً(  عبٓؼخ أُل٣خ  اُغٜٔٞه٣خ   21

 . 4اُغيائو٣خ اُل٣ٔووا٤ٛخ اُْؼج٤خ   ٓ 
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الكطنية ىي األداة الكحيدة القادرة  كما أجمع المحممكف عمى أف الكحدة 
عمى إنياء " االحتبلؿ اإلسرائيمي"، كتحقيؽ الدكلة المستقمة غير أنيـ استبعدكا 
أف تشيد المرحمة الفمسطينية المقبمة تراجعا نسبيا في حدة االنقساـ بيف 

 الفصيميف المتخاصميف )فتح، كحماس(.

يفة "األياـ" كيقكؿ المحمؿ السياسي طبلؿ عككؿ، الكاتب في صح
إف االنقساـ الفمسطيني يقؼ عائقا » الفمسطينية الصادرة مف الضفة الغربية:

أماـ تحقيؽ الشعب ألم إنجاز في مسيرتو إلنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي، كيعتبر 
عككؿ "الكحدة الكطنية" التي تمٌسؾ بيا الفمسطينيكف خبلؿ مكاجيتيـ لئلجراءات 

بمدينة القدس، ىي مفتاح اإلنجاز الذم  في المسجد األقصى اإلسرائيمية
 . 22«حققكه

خبلفات كبار السف، الذيف نقمكا تشكىات الكطف إلى المنافي، أيضا  كأثرت
عمى تفاعؿ الجيؿ الشاب مف الفمسطينييف مع قضية كطف أجدادىـ، كقضية 
آباءىـ، كدفعت الكثيريف منيـ إما لبلبتعاد إحباطان كقرفان، أك االكتفاء بمناصرة 

لقضية الفمسطينية مف خبلؿ منظمات غير فمسطينية تنشط في الدفاع عف ا
الحقكؽ الفمسطينية كتناىض االحتبلؿ اإلسرائيمي، بأجندات سياسية بعيدة عف 
الخبلفات الفمسطينية المعقدة. كفي أحسف األحكاؿ ذىب بعض الناشطيف مف 

                                                           
ٗٞه أثٞ ػ٤ْخ  ٛجخ األه٠ٖ رضجذ االٗوَبّ اُلَِط٢٘٤ ٣ط٤َ أٓل االؽزالٍ  ٓوبٍ ْٓ٘ٞه ك٢   22

 22:45ػ٠ِ اَُبػخ  18/06/2021رْ االٛالع ػ٤ِٚ ك٢  08/01/2017ثزبه٣ـ  األٗبٍٙٞ 

 ثزٞه٤ذ اُغيائو
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المجاؿ  الشباب الفمسطيني المكلكد في المياجر إلى تككيف مجمكعات، في
اإللكتركني، لدعـ الشعب الفمسطيني في مكاجياتو مع االحتبلؿ، مع الػتأكيد 

  .عمى استقبللية ىذه المجمكعات عف أم مف الفصائؿ الفمسطينية

 أسبابًدولية:ً .9

ف بعد إعبلف بريطانيا إنياء انتدابيا عمى  23أىميا صفقة القر
ةر إلى دكلتيف مستقمتيف ييكدية كع تقسيـ فمسطيفك  فمسطيف قامت  24بي

الميميشيات الييكدية باحتبلؿ الجزء األكبر مف القدس كخاصة الجزء الغربي 
القدس الغربي عاصمة ليا  1948ديسمبر  11في إسرائيؿ كأعمنت  25منيا

قامت بنقؿ كزارة الخارجية  1952كنقمت إلييا مقر حككمتيا، كفي سنة 
ترمي مف كراء ذلؾ النزاع  إسرائيؿكالبرلماف اإلسرائيمي )الكنيست( إلييا، ككانت 

إلى الحصكؿ عمى اعتراؼ دكلي بيذه اإلجراءات كذلؾ مف خبلؿ دفع الدكؿ 
 .26إلى نقؿ سفارتيا إلى القدس

لـ تعترؼ أم دكلة بيذا االحتبلؿ كالضـ كلـ تفتح أم دكلة سفارة ليا في  
ة، كظؿ الكضع القانكني لمقدس األمريكيالقدس بما في ذلؾ الكاليات المتحدة 

                                                           
  أُغِخ األًبك٤ٔ٣خ 2019ؽ٤ٌْ اُؼٔو١  اُولً ث٤ٖ اُْوػ٤خ اُل٤٘٣خ  ْٓوٝع ٕلوخ اُووٕ   23

-middle-east.  407  ٓ 2010  )ػلك فبٓ(   3  اُؼلك 11ُِجؾش اُوب٢ٗٞٗ  أُغِل 

online.com 

 418أثٞ ٛب٢ٗ  أُوعغ اَُبثن  ٓ  ػ٢ِ  24

 40ٓؾٔل اُؼلاه٣خ  أُوعغ اَُبثن  ٓ   25

 413ػ٢ِ أثٞ ٛب٢ٗ  أُوعغ اَُبثن  ٓ   26
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ككياف منفصؿ كلـ يتـ إلغاء القرار، كما أقر اتفاؽ اليدنة بيف األردف 
باألمر الكاقع، ككاف لدل تكقيع االتفاؽ دكف  1949أفريؿ  3في « إسرائيؿ»ك

 اإلقرار بأم سيادة أك شرعية عمى األماكف المشمكلة باتفاقية اليدنة. 

حيث  رسميان عف تكحيد القدس،« إسرائيؿ»أعمنت  1967لكف بعد حرب 
كأقرت  27ضمت القدس الشرقية إلى الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرتيا

ؿ القدس المكحدة جزءان  أف صدكر قرار الضـ« اإلسرائيمية»المحكمة العميا  حك 
ذلؾ في مخالفة صريحة ككاضحة لمقرار األمـ المتحدة « إسرائيؿ»ال يتجزأ مف 

المتحدة باعتماد الجمعية ، فكاف رد فعؿ األمـ 1967الصادر سنة  242 رقـ
الذم أكد عمى عدـ شرعية  1967الصادر سنة  2253العامة القرار رقـ 

الذم  2254في المدينة كطالب بإلغائيا كلحؽ بو القرار رقـ « إسرائيؿ»أنشطة 
 لعدـ إلتزاميا بالقرار السابؽ.« إسرائيؿ»أداف 

، 267ك 252ك 250أما مجمس األمف فقد أصدر مجمكعة مف القرارات 
بعد حرؽ المسجد األقصى، ىذا القرار طالب بحماية الحـر  271كالقرار 

الشريؼ ككقؼ كافة األنشطة التي تعمؿ عمى تغيير معالـ المدينة، أما القرار 
الذم أكد أف كافة اإلجراءات اإلدارية كالتشريعية  1971الصادر سنة  298رقـ 

ت العقارية كمصادرة في المدينة مثؿ التحكيبل« إسرائيؿ»التي قامت بيا 

                                                           
 333ػبٕق ًالة  ػجبٍخ ٛبٛو  ٗبك٣خ ؽ٤ٔلح  أُوعغ اَُبثن  ٓ   27
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غير شرعية، كما دعا القرار إلى كقؼ كافة األنشطة كاإلجراءات التي األراضي 
 .اإلسرائيميةتحاكؿ تغيير التركيبة السكانية لممدينة مف خبلؿ بناء المستكطنات 

اتخذت خطكة حاسمة نحك إزالة أم شؾ لدل العالـ بنيتيا في إسرائيؿ لكف 
 1980يكليك  30بإصدارىا قانكف أساسي بتاريخ ضـ القدس الشرقية إلييا، 

كىك بمثابة نص دستكرم إسرائيؿ أطمؽ عميو قانكف أساس، القدس عاصمة 
إسرائيؿ القدس الكاممة كالمكحدة عاصمة » نصت المادة األكلى منو عمى اآلتي:

، أم أنيا تعتبر جزء ال يتجزأ مف القدس الغربية التي ضمتيا إلييا عاـ «
ة كبريطانيا بتقديـ أظراؼ األمريكيكؿ مف الكاليات المتحدة  ، فقامت194828

في مقره الجديد، كما قامت بعض دكؿ  اإلسرائيميةسفيرييما لدل رئيس الحككمة 
 . 29أمريكيا البلتينية بنقؿ سفاراتيا إلى القدس

إلى ضـ المدينة رسميان « إسرائيؿ»كبعد تكقيع اتفاقية كامب ديفيد سارعت 
 أف مجمس األمف اعتمد مجمكعة مف القرارات رفض فييا ، إالٌ 1980في سنة 

جميع » الذم أكد مجددان أف: 1980لسنة  476الضـ مف بينيا القرار رقـ 
كالرامية إلى إسرائيؿ اإلجراءات كاألعماؿ التشريعية كاإلدارية التي اتخذتيا 

ية تغيير معالـ المدينة ليس ليا أم سند قانكني كتشكؿ خرقان فاضحان التفاق
 «.جنيؼ الرابعة المتعمقة بحماية المدنييف

                                                           
 .334ٗلٌ أُوعغ  ٓ   28

 413ػ٢ِ أثٞ ٛب٢ٗ  ٓ   29
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أكت  20بتاريخ  478ردا عمى ىذا القرار أصدر مجمس األمف قراره رقـ 
الذم اعتبر أف اإلجراء اإلسرائيمي باطبل كمخالفا لمقانكف الدكلي كدعا  1980

الدكؿ التي ليا بعثات دبمكماسية في القدس إلى سحب بعثاتيا مف المدنية، 
دكلة بسحب الدبمكماسية مف المدنية، كيبلحظ  13يذا القرار قامت كاستجابة ل

أف مجمس األمف الدكلي ككذلؾ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قد درجا في 
جميع القرارات الصادرة عنيما بشأف القدس الشرقية إلى الجمع بينيا كبيف 

جكد ، كاعتبار ك 1967العربية األخرل التي احتمت إثر حرب عاـ األراضي 
في القدس مجرد كجكد دكلة محتمة في أرض محتمة يتعيف عمييا إسرائيؿ 

 .30االنسحاب منيا

مف البلئحة المتعمقة  42مخالفا لنص المادة أيضا إسرائيؿ كما اعتبر قرار 
تعتبر أرض الدكلة محتمة » بقكانيف كأعراؼ الحرب التي نصت عمى اآلتي:
كال يشمؿ االحتبلؿ سكل  حيف تككف تحت السمطة الفعمية لجيش العدك،

 .31«التي يمكف أف تمارس فييا ىذه السمطة بعد قياميااألراضي 

السابؽ دكنالد ترامب  األمريكية بقيادة الرئيس األمريكيفقد أقدمت اإلدارة 
عمى حساب القضية إسرائيؿ عمى تنفيذ العديد مف القرارات التي تدعـ 
، عف أف مدينة 2017ديسمبر 6الفمسطينية كمف ىذه القرارات، اإلعبلف في 

بالقدس عاصمة لػ  األمريكيالقدس عاصمة لدكلة االحتبلؿ، ىذا االعتراؼ 
                                                           

 .334عغ اَُبثن  ٓ ػبٕق ًالة  ػجبٍخ ٛبٛو  ٗبك٣خ ؽ٤ٔلح  أُو  30

 .1907ٖٓ اُالئؾخ أُزؼِوخ ثوٞا٤ٖٗ ٝأػواف اُؾوة اُجو٣خ ُؼبّ  42أُبكح   31



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   

 207                          

 الشرٌف فً األدٌان السماوٌة )مدٌنة المقدسات( القدس

تجاكز كؿ القرارات الدكلية التي فصمتيا كأكضحتيا مبادئ القانكف « إسرائيؿ»
ا يعني أف كاشنطف قد مة المتعاقبة، ماألمريكيالدكلي كالتي تتغنى بيا اإلدارات 

مية السبلـ التي رعتيا منذ مؤتمر مدريد كما تبله مف اتخذت قرارىا بنسؼ عم
 . 32جكالت كالتي كانت تترؾ قضية القدس لمفاكضات الحؿ النيائي

، تـ 2018أغسطس 2ة إلى القدس المحتمة، كفياألمريكيكنقمت السفارة 
، تـ 2018أغسطس 03ة لمسمطة الفمسطينية، كفي األمريكيكقؼ المساعدات 

أغمؽ مكتب  2018سبتمبر  10األكنركا، كفي قطع كامؿ المساعدات عف 
، تـ االعتراؼ بسيادة دكلة 2019مارس  25منظمة التحرير في كاشنطف، كفي 

، تـ 2019نكفمبر18االحتبلؿ عمى مرتفعات الجكالف السكرم المحتؿ، كفي 
 شرعنة المستكطنات القائمة عمى أراضي الضفة الغربية.

عمى إسرائيؿ مى ضـ كفرض سيادة ة مكافقتيا عاألمريكيكأعمنت اإلدارة 
% مف الضفة 33األغكار كالبحر الميت كتكسيع المستكطنات في الضفة، لضـ 

نياء حؽ العكدة كحمـ إقامة  الغربية مما يؤدم إلى تصفية القضية الفمسطينية كا 
 .196733الدكلة الفمسطينية عمى حدكد 

لية كتعتبر يبدك أف صفقة القرف تتعارض مع القرارات أك القكانيف الدك 
مخالفة لمقرارات الصادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، كمجمس األمف 

                                                           
ثٖ ؽلبف ٍٔبػ٤َ  كاٝك ٖٓ٘ٞه  اُولً ٝأُٔبهٍخ اُوب٤ٗٞٗخ ُ٘غٌِ األٖٓ  ه٤ٚخ ٝاؽلح   32

 .173  ٓغِخ اُجبؽش ُِلهاٍبد األًبك٤ٔ٣خ  ٓ 2019  2  اُؼلك 6ٝهواهاد ر٘بك٤َخ  ٓغِل 

 .٤410ْ اُؼٔو١  أُوعغ اَُبثن  ٓ ؽٌ  33
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بشأف القدس، كتتجاكز أسس عممية التفاكض، كمرجعيات الحؿ التي شكمتيا 
قرارات األمـ المتحدة المتكالية، كتتجاكز كذلؾ ما تـ إقراره في اتفاقيات أكسمك 

 كما لحؽ بيا. 1993

 أسبابًعربية: .9

بيع العربي، إف قياـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بسياسية النيب كالسمب التط
كالتدمير كمصادرة الممتمكات كتغيير الكاقع الحضارم ضاربا بذلؾ كافة القرارات 
الدكلية عرض الحائط، في ظؿ استمرار تعرض المسجد األقصى المبارؾ 

فيو االنقسامات كاألماكف األثرية المقدسة لحممة التيكيد الكاسعة النطاؽ ساىمة 
كتكقيع اتفاقيات ىدنة إسرائيؿ كالصراعات الفمسطينية الداخمية ككقؼ مقاكمة 

 .ا ىك الحاؿ في الضفةمعيا كما ىك الحاؿ في غزة أك التنسيؽ األمني معيا كم

أثر سمبان عمى مكقؼ الشعكب العربية تجاه القضية الفمسطينية كمنح 
كأدل  ،الفمسطينييف كال مف شعكبيـاألنظمة مبرران لمتطبيع دكف خكؼ ال مف 

إلى اختبلؿ العبلقة الفمسطينية مع الشعكب العربية حيث خسر الفمسطينيكف 
كثيران مف التأييد كالتعاطؼ الشعبي كىك أمر تتحمؿ مسؤكليتو الدبمكماسية 
الرسمية الفمسطينية ككؿ األحزاب السياسية التي انشغمت بالصراع عمى السمطة 

 سية الداخمية.كالمناكفات السيا
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باإلضافة إلى انشغاؿ العالـ العربي بقضاياه الكطنية حاليا كربيعو العربي  
الفمسطينييف في مصالحتيـ الكطنية كبناء  كانيماؾفي الماضي القريب 

مؤسسات دكلتيـ كانفراد االحتبلؿ اإلسرائيمي بمصير تاريخ كثقافة مدينة 
الذم تحكؿ إلى  2011عاـ فالفكضى أك ما يسمى بالربيع العربي  34القدس

مخطط متكامؿ يديره الغرب بأدكات محمية كعربية لتفتيت كتدمير األمة العربية 
ضعافيا كتقكيض الحركات كالفكر القكمي كالتحررم العربي الذم كاف حاضنة  كا 

لتطرؼ الديني كالنزاعات الطائفية كالًعرقية أضعفت كا لمقضية الفمسطينية.
تي تعرضت لفكضى الربيع العربي أك لـ تتعرض األنظمة العربية سكاء ال

كأصبحت جميعان ضعيفة كىشة أمنيان كبحاجة إلى حماية خارجية مف غضب 
شعكبيا أك مف خطر جيرانيا، فالتطرؼ كاإلرىاب اإلسبلمكم غطى عمى 
اإلرىاب الصييكني، كما أف انتشار فكر اإلسبلـ السياسي غي ر مف أكلكيات 

الشعكب كخصكصان الشباب، كالقضية الفمسطينية ليست التفكير كاالىتماـ عند 
 مف أساسيات كأكليات جماعات اإلسبلـ السياسي. 

كما زاد في تعميؽ ىذا االنقساـ األزمة الخميجية التي أثرت عمى كحدة 
القرار في تنظيـ المجمس التعاكف الخميجي، كما كاف ىناؾ استغبلؿ كاضح 

مصر كالسعكدية، فاألكلى محككمة لضعؼ النظامييف السياسييف في كؿ مف 
كمف فائدتو أف يحظى بدعـ  2013بجنراؿ جاء عمى إثر انقبلب دمكم سنة 

                                                           
 486ػبٕق ًالة  ػجبٍخ ٛبٛو  ٗبك٣خ ؽ٤ٔلح  أُوعغ اَُبثن  ٓ  34
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ىذا ساىـ في  ككؿ .35كتأييد مف قبؿ إدارة كاشطف كالذم طالما سعى إليو
تراجع القضية الفمسطينية مف عمى سمـ أكلكيات العرب كالمسمميف كالعالـ، 

تبلؿ فمسطيف شأف داخمي ال عبلقة لمعرب بو، كاعتبار القضية الفمسطينية كاح
 كالبدء بالتخمي التدريجي عف القدس كاألقصى كأىمية الدفاع عنيا.

كنتج عنو تطبيع سيضر بالقضية الفمسطينية سياسيان، كدبمكماسيان، 
لى تزايد االختراؽ الصييكني لؤلمف الثقافي كالفكرم  كاقتصاديا، كاجتماعيا، كا 

، فالتطبيع العربي الجديد ىك الخطكة األكلى لتصفية كاألمف القكمي العربي
ككف أىميتو ال تكمف فقط في االعتراؼ بالكياف  36القضية الفمسطينية عربيان 

قامة عبلقات دبمكماسية معو، بؿ في تبني بعض  الصييكني االستعمارم كا 
كانت دكما تسعى لمسبلـ إسرائيؿ المطبعيف لمركاية الصييكنية التي تزعـ بأف 

المقاطعة العربية كالمقاكمة الفمسطينية ىما العائؽ أماـ تحقيؽ سبلـ يعـ  كأف
قد أكد رئيس لجنة مقاكمة التطبيع كالقضايا القكمية في نقابة ك  المنطقة كالعالـ.

الميندسيف األردنييف صبحي أبك زغبلنك إلى أف العرب ىـ الخاسر األكبر مف 
عؿ المكانئ الخميجية منطمقان اتفاقيات التطبيع، كأف االحتبلؿ يسعى إلى ج

 "، كأنو ييدؼ إلى إضعاؼ حركات المقاطعة .اإلسرائيميةلتركيج البضائع "

                                                           
 330  ٓ 1ثٖ ؽلبف ٍٔبػ٤َ  كاٝك ٖٓ٘ٞه  اُولً ٝأُٔبهٍخ اُوب٤ٗٞٗخ  ٛبِٓ ههْ   35

٣بٍو أثٞ ثٌو  ٓؾٔل ٣لى  هائل ػجل اُغ٤َِ  ٓقبٛو اُزطج٤غ ٓغ إٍوائ٤َ ػ٠ِ األٓخ اُؼوث٤خ   36

اٗؼٌبٍبرٚ ػ٠ِ اُو٤ٚخ اُلَِط٤٘٤خ ) هؤ٣خ األٍوٟ اُلَِط٤٤٘٤ٖ ك٢ ٍغٕٞ االؽزالٍ(  أُوًي ٝ

ثزٞه٤ذ  19:21اُزٞه٤ذ  19/06/2021  ربه٣ـ االٛالع 2021كجوا٣و  4اُل٣ٔووا٢ٛ اُؼوث٢  

 اُغيائو
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كما اعتبر أف اتفاقيات التطبيع تصب في صالح صفقة القرف، كأف الشعب 
الفمسطيني ىك الخاسر مف ىذه االتفاقيات تمامان كما حدث مع اتفاقية أكسمك، 

مف خمفو الشعكب العربية ميـ في قمب ىذه كأف نضاؿ الشعب الفمسطيني ك 
كدعا إلى تشكيؿ فريؽ قانكني عربي  37المعادلة لصالح القضية الفمسطينية

دكلي لمكاجية خطة الضـ كتقديـ مجرمي الحرب الصياينة لممحكمة الدكلية 
عمى ما قامكا بو مف مجازر بحؽ الفمسطينييف، كتفعيؿ دكر الجاليات 

 .ركبية لمكاجية صفقة القرفالفمسطينية في الدكؿ األك 

كتعتبر الخطكة األىـ المطمكبة فمسطينيان تغيير الصكرة السمبية عنيـ التي 
طفت أخيرا كصكرتيـ كشعب تخمى عف مقاكمة االحتبلؿ كتتصارع نخبو 
ف  السياسية عمى السمطة كالثركة كيستجدم المساعدات الخارجية، كىي صكرة كا 

ال أف منابر إعبلمية معادية لمشعب كاف ليا أساس في الكاقع كال شؾ إ
باإلضافة إلى أف  إسرائيؿ،الفمسطيني تضخميا كتركجيا لتبرير التطبيع مع 

ة لعبت دكر الراعي لمتطبيع العربي في الكقت نفسو األمريكيالكاليات المتحدة 
 الذم اتخذت جممة مف الخطكات ضد القضية الفمسطينية.

                                                           
  2012ٓبهً  02ٗلٝح ؽٍٞ ٗزبئظ اُزطج٤غ ٓغ االؽزالٍ ػ٠ِ اُو٤ٚخ اُلَِط٤٘٤خ ٝأُ٘طوخ   37

 .safa.newsثزٞه٤ذ اُغيائو  ٓٞهغ ٕلب  ًٝبُخ اُٖؾبكخ اُلَِط٤٘٤خ   19:25
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ًالثالث: ًوالنتها المحور ًمدينةًالعتداءات ًفي ًالثقافية ًالممتمكات كاتًعمى
 .38القدس

كضعت القدس الشريؼ كأسكارىا مف قبؿ منظمة اليكنيسكك عمى قائمة 
، كبناء عميو تخضع اآلثار في مدينة القدس كمدينة 1982التراث العالمي عاـ 

محتممة لمحماية القانكنية التي تؤطرىا اتفاقية الىام كبركتكككلييا، حيث تشكؿ 
ممتمكات ثقافية  باعتبارىانتياكات الدينية المقدسة في مدينة القدس قضية اال

المتكررة  اإلسرائيميةاالنتياكات  أىـ القضايا في الصراع العربي اإلسرائيمي تمؾ
 تعمؿ عمى تيكيد كتدمير ممتمكاتيا الثقافية.كالتي  التي تمس بحرمة المقدسات،

م منح الممتمكات كككف القدس تتمتع بمركز قانكني خاص األمر الذ
الذم يضع القدس  181الثقافية فييا حماية مزدكجة األكؿ بمكجب القرار رقـ 

في مركز قانكني متميز، كالثاني بمكجب اتفاقية الىام خاصة اتفاقية حماية 
كبركتكككلييا اإلضافييف ككنيا تخضع لبلحتبلؿ  1954الممتمكات الثقافية لعاـ 

                                                           
ا٤ٌُِٔخ اُضوبك٤خ ٢ٛ اُٖ٘ت اُٜ٘ل٤ٍخ أُٜٔخ  ٝاألػٔبٍ اُل٤٘خ ٝاٌُزت ٝاُٞصبئن ماد األ٤ٔٛخ اُل٤٘خ   38

أٝ اُزبه٣ق٤خ  ٝأُزبؽق ٝأٌُزجبد اٌُج٤وح ٝاأله٤ّق ٝأُٞاهغ األصو٣خ ٝأُجب٢ٗ اُزبه٣ق٤خ   

اُؼجبكح ٖٓ َٓبعل ًٝ٘بئٌ ٝٓواًي  اُضوبكخ ًبُٔلاهً ٝأُزبؽق ٝا٥صبه اُل٤٘خ ٝاُزبه٣ق٤خ  كٝه

ك٢ٜ رؾظ٠ ثم٤ٔٛخ ًجوٟ ألٜٗب رٔضَ اُزواس اإلَٗب٢ٗ اُؼب٢ُٔ اُن١ ٣٘جـ٢ ٕٞٗٚ ٝاؽزوآٚ 

ٖٓ اُجوٝرٌٍٞ  53ٝأُؾبكظخ ػ٤ِٚ ىٖٓ اَُِْ ٝاُؾوة  ٝرٍٞغ ٛنا أُؼ٠٘ ٖٓ فالٍ أُبكح 

اُز٢ ؽظود: " أ٣خ أكؼبٍ ٓبك٣خ ٓٞعٜخ ٙل اُٖ٘ت اُزبه٣ق٤خ أٝ  1977ألٍٝ َُ٘خ اإلٙبك٢ ا

األػٔبٍ اُل٤٘خ  أٝ أٌٓ٘خ اُؼجبكح اُز٢ رٌَْ إهس اُْؼٞة اُضوبك٤خ أٝ اُوٝؽ٤خ"  ٖٝٓ أُْٜ 

ٓالؽظخ إٔ اُجوٝرٌٍٞ اػزوف ٖٓ رلث٤و أٌّبٍ أفوٟ ٖٓ ا٤ٌُِٔخ أُل٤ٗخ ؿ٤و أُورجطخ ثمػٔبٍ 

 .149ػٌَو٣خ  ػجل اُـ٢٘ ؽٞثٚ  أُوعغ اَُبثن  ٓ أٝ اٍزقلآبد 
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ي الدكلي اإلنساني حماية لؤلعياف الثقافي منح القانكف أيضا  .39اإلسرائيم
انطبلقا مف التمييز بيف المدنييف كالمقاتميف مف جية كبيف األعياف المدنية 

، كذلؾ بعد أف مرت بتطكر تاريخي عبر حقب 40كالعسكرية مف جية أخرل
كبرتكككلييا  1954مركرا باتفاقية الىام  1935مختمفة بدءا مف ميثاؽ زكيخ 

 .41تبر اليجـك عمى الممتمكات الثقافية جريمة حربيع 1999اإلضافييف 

كبالرغـ مف العديد مف القرارات الدكلية التي تؤكد عمى حماية الممتمكات 
، إال أف 1967الثقافية في مدينة القدس الشريؼ منذ االحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ 

 1967بدأت الحفريات في نياية قامت بحفريات مكثفة في المدنية، إسرائيؿ 
متر أسفؿ الحائط الجنكبي لمحـر القدسي الشريؼ بعمؽ أربعة  70مسافة  عمى

لى باب  80عشر مترا، كاستكمؿ الحفر عمى امتداد  متر مف الحائط الجنكبي كا 
 ة التابعة لمزاكية الفخرية.اإلسبلميالمغاربة مما تسبب في تصدع األبنية 

ي مف األقصى، عند الجدار الجنكب 1968كمف أىـ التنقيبات األثرية عاـ  
بالقمعة عمى طكؿ السكر الغربي،  1978-1975التنقيب في الفترة ما بيف 

                                                           
ػجل اُـ٢٘ ؽٞٗٚ  آ٤ُبد اُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ ٝا٤ُ٘ٛٞخ ُِٔٔزٌِبد اُضوبك٤خ ك٢ اُولً  ٓغِخ اُْٜبة    39

 . 167  ٓ 2016  ٓبهً 2ػلك 

اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ٣طجن ك٢ أٝهبد أُ٘بىػبد أَُِؾخ ٝاُز٢ رزَْ ثبُل٠ٙٞ ٝػلّ   40

ثبُوبٕٗٞ ػبكح  ٣زورت ػ٠ِ اٗزٜبى هٞاػل هب٤ٗٞٗخ رزٔضَ ك٢ رور٤ت أَُؤ٤ُٝخ ػٖ اٗزٜبى االُزياّ 

رِي االٗزٜبًبد اُز٢ روغ ث٤ٖ األكواك كززورت ؽ٤٘ئن أَُؤ٤ُٝخ اُل٤ُٝخ اُلوك٣خ أ٣ٚب  رِي اُوٞاػل 

٣طجن ك٢ ٓٞاعٜزْٜ إما أ٣ٚب  كٌٔب إٔ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ٣طجن ُِٖٔؾخ األكواك كٜٞ

اٗزٌٜٞا هٞاػلٙ ٝأؽٌبٓٚ  ػبٕق ًالة  ٛبٛو ػجبٍخ  أَُؤ٤ُٝخ اُل٤ُٝخ ػٖ اٗزٜبى االؽزالٍ 

اإلٍوائ٢ِ٤ ُٔجلأ ؽٔب٣خ أُٔزٌِبد اُضوبك٤خ ك٢ اُولً  ٓغِخ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝا٤َُب٤ٍخ  أُغِل 

 485  ٓ 2019  ك٣َٔجو 3  اُؼلك 10

 146ػجل اُـ٢٘ ؽٞثٚ  أُوعغ اَُبثن  ٓ   41
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في المدنية القديمة كفي جيؿ سككبسك في جبؿ  1983ك  1982تنقيب سنة 
 ،42صييكف كالمناطؽ المجاكرة لمدينة القدس في خربة عيف التكت كالعيسكنة

االحتبلؿ أك بمكجب  حيث نقمت العديد مف العاديات كالمقى عف طريؽ سمطات
تراخيص تصدرىا جنكد جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي أك مف خبلؿ مدنييف 

حيث تكاجو فسمطيف مشكمة حقيقة فيما يتعمؽ باإلتجار غير  43يتاجركف باآلثار
المشرع بالممتمكات الثقافية خاصة في منطقة القدس، إذ يتمقى مرتكبكه ىذه 

يمي الذم يسعى لتدمير كنيب الجريمة دعما مف قكات االحتبلؿ اإلسرائ
 .44ممتمكات القدس الثقافية

استكممت عمميات الحفر لتخترؽ الحائط الجنكبي لمحـر  1973كفي عاـ 
القدسي، كتصؿ األركقة السفمية لممسجد األقصى المبارؾ، كفي ذات الكقت 
كانت عمميات الحفر تجرم بالجية الغربية لمحـر القدسي كبعض األسكاؽ 

ؽ القطانيف كمجمكعة مف المساجد التاريخية ليبمغ طكؿ النفؽ لمقدس منيا سك 
متر نتج عنو تصدع عدد مف األبنية  14متر، كعمؽ يصؿ عمى  400حكالي 

 التاريخية منيا الجامع العثماني، كرباط كرد، كالمدرسة الجكىرة، كالزاكية
 .الكفائية

                                                           
 .147اُؼلاه٣خ  أُوعغ اَُبثن  ٓ ٓؾٔل   42

ٓؾٔل  اُْالُلح  اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ ُِٔٔزٌِبد اُضوبك٤خ ك٢ ٓل٣٘خ اُولً ٝاُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ    43

ٓغِخ أُلٌو  اُؼلك اُواثغ ػْو  عبٓؼخ ٓؾٔل ف٤ٚو  ثٌَوح  اُغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ 

لح ٗبك٣خ  أُوعغ اَُبثن  ٓ   ػبٕق ًالة  ػجبٍخ ٛبٛو  ؽ41٤ٔاُل٣ٔووا٤ٛخ اُْؼج٤خ  ٓ 

352 

 .353ٗلٌ أُوعغ  ٓ  44
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لغاء سرياف لممستكطنيف، كا   اإلسرائيميةبمنح البطاقات إسرائيؿ كما قامت 
لحاقيا بالمحاكـ األردنية عمى المدنية، إلغاء المحاكـ األردنية القكانيف  كا 
 45، إلغاء البنكؾ العربية في المدنية، كفرض الضرائب عمى سكانيااإلسرائيمية

حراؽ المسجد األقصى المبارؾ الذم يعد حمقة مف مسمسؿ الجرائـ الصييكنية  كا 
د ذاتيا انتياكا جسيما لكافة القكاعد الدكلية ضد األماكف المقدسة التي تعد في ح

ً .46المقررة لحماية الممتمكات الثقافية أثناء فترة االحتبلؿ الحربي

مف خبلؿ خطة كضعيا شاركف عندما إسرائيؿ في بداية التسعينات سعت 
بكابة حكؿ القدس كالمقصكد  26كاف كزيرا لئلسكاف تتمثؿ في مشركع إنشاء 

ية داخؿ األحياء العربية بحيث يصعب أمر الفصؿ بيف بذلؾ بناء أحياء ييكد
حيث كانت مساحة القدس ، 47األحياء عند الجمكس عمى طاكلة المفاكضات
تقدر بستة كيمك مترات  1967الشرقية في بداية االحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ 

كيمك متر مربع، كالذم يعتبر خطكة في  70مربعة، كأصبحت اآلف حكالي 
األرض  يمية طكيمة المدل لمصادرة أكبر مساحة ممكنة مفاستراتيجية إسرائ

 الفمسطينية.

باإلضافة إلى سف القكانيف لتحقيؽ التيكيد الكامؿ لمقدس، كسمسمة 
اإلجراءات مف أخطرىا الجدار العازؿ، كما أطمؽ عميو مصطمح " غبلؼ 

                                                           
أٍبٓخ ؽِج٢  آصبه ْٙ اُولً إ٠ُ إٍوائ٤َ ػ٠ِ ؽوٞم ٝٝع ٌٍبٜٗب اُؼوة  اُطجؼخ األ٠ُٝ    45

 .9-7  ٓ 1990اُغٔؼ٤خ اُلَِط٤٘٤خ األًبك٤ٔ٣خ ُِْؤٕٝ اُل٤ُٝخ  اُولً  أ٣ٍِٞ 

 356بثن ٓ ػبٕق ًالة  ػجبٍخ ٛبٛو  ؽ٤ٔلح ٗبك٣خ  أُوعغ اَُ  46

 416ػ٢ِ أثٞ ٛب٢ٗ   أُوعغ اَُبثن  ٓ   47
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 الفمسطينية كجعؿ المدينة مكحدة كعاصمةاألراضي القدس"، البتبلع المزيد مف 
، ىذا 48لعزؿ القدس اإلسرائيميةأبدية لمكياف الصييكني، ضمف اإلستراتيجية 

، ثـ تبله اييكد باراؾ 1993الغبلؼ أكؿ مف صرح بو أكؿ إسحاؽ رابيف عاـ 
، ثـ دخمت ىذه الفكرة حيز التنفيذ في 2000مع بداية انتفاضة األقصى عاـ 

 .2002عيد شاركف في حزيراف 

ييدؼ في الحقيقية إلى حصار القدس لتصبح فالجدار الذم يغمؽ القدس  
مبعثا كبيرا كعزليا عف سائر المناطؽ الفمسطينية كبالتالي إضعاؼ الكجكد 

فييا عمى المدل البعيد، كييدؼ إلى تيكيد المدنية المقدسة  اإلسبلميالعربي 
إسرائيؿ العربي، كتثبت أف القدس مكحدة كعاصمة  اإلسبلميكمحك الكجكد 

االعتراؼ بحؽ العكدة البلجئيف الفمسطينييف الذم إسرائيؿ  كرفضت األبدية.
، فبمكجب قانكف أمبلؾ 1948أصدرتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة سنة 

كالذم يخكؿ ليا كضع اليد  31/03/1950في إسرائيؿ الغائييف الذم أصدرتو 
عمى األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة التي كاف يممكيا أم مكطف عربي أك 

إسرائيؿ تمكنت  1948سطيني كاف يقطف فمسطيف، كغادرىا بعد أكؿ سبتمبر فم
بمكجب ذلؾ القانكف مف االستيبلء عمى جميع األمكاؿ كالعقارات التي كاف 

 .49يممكيا البلجئكف مف عرب القدس

                                                           
 1عٜبك اُـواّ  أُوعغ اَُبثن  ٓ  48 

 417  414ػ٢ِ أثٞ ٛب٢ٗ  أُوعغ اَُبثن  ٓ ٓ   49
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ىذه األعماؿ االستيطانية التي اعتبرتيا لجنة الصميب األحمر الدكلية  
مة حرب، كما تقررت المسؤكلية الدكلية لؤلراضي المحتمة لفمسطيف جري

، كذلؾ مف الجانب 50لبلنتياكات لمممتمكات الثقافية في القدس اإلسرائيمية
المدني كالجزائي، لكف أيا كاف مدل األحكاـ كالقكاعد التي كفمت حماية 
الممتمكات الثقافية فإنيا تبقى دكف قيمة مالـ تتعزز بنظاـ قانكني فعاؿ يضمف 

، حيث أف تغميب 51ت دكلية ذات مصداقية لتنفيذ ىذه األحكاـتطبيقيا كآليا
مقتضيات الضركرات الحربية عمى االعتبارات اإلنسانية ظمت السمة الغالبة 
لمنزاعات المسمحة، مما يؤكد أف ىذه األحكاـ ال تحظى باالحتراـ في معظـ 

حماية فالمسألة لـ تعد نقص في النظاـ القانكني الدكلي الذم يكفؿ  .52األحياف
الممتمكات الثقافية، لكف المشكمة تبقى في كضع قكاعد ىذا النظاـ مكضع 
التنفيذ، فالمتتبع لمممارسات الدكلية يتأكد مف أف ىذه القكاعد عمى الرغـ مف 

ة ، ظمت حبيسة 53أنيا ال تشكؿ سكل الحد األدنى عف مقتضيات اإلنساني
ف بدا أنيا نمت كتطكرت في ظؿ العديد مف ال صككؾ الدكلية التي النصكص كا 

كضعيا المجتمع الدكلي خبلؿ الفترة األخيرة، فإننا ال نجد إال القميؿ مف ىذه 

                                                           
ػجبهح ػٖ ٗظبّ هب٢ٗٞٗ رِزيّ ثٔوزٚبٙ اُلُٝخ اُز٢ رمر٢ ػٔال ؿ٤و » رؼو٣ق أَُؤ٤ُٝخ اُل٤ُٝخ:  50

 ٣٘ اُلُٝخ اُز٢ ُؾوٜب ٙوه عياء ٛنا اُؼَْٔٓوٝع  ٛجوب ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ ثزؼٞ

ٖٓ أْٛ ٍٝبئَ اُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ ٗنًو: اُزؼبٕٝ اُل٢ُٝ ) اُزؼبٕٝ اُضوبك٢ اُض٘بئ٢  اُزؼبٕٝ اُضوبك٢   51

اُل٢٘  اُزؼبٕٝ اُضوبك٢ اُضالص٢  اُزؼبٕٝ أُزؼلك(  رْغ٤غ أُوبهثبد اُض٘بئ٤خ  ٌٓبكؾخ اإلرغبه ؿ٤و 

 156-٤151خ  ػجل اُـ٢٘ ؽٞثٚ  أُوعغ اَُبثن  ٓ أُْوٝع ثبُٔٔزٌِبد اُضوبك

اٍزوود هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ػ٠ِ ٙوٝهح ؽٔب٣خ أُٔزٌِبد اُضوبك٤خ ك٢ أٝهبد اَُِْ ٝاُؾوة    52

ِٝٓؾو٤ٜب  1954  1907  1899ٖٝٓ أْٛ االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ ىاكد اُؼالهخ ارلبه٤خ الٛب١ ُؼبّ 

 ُؾٔب٣خ األػ٤بٕ اُضوبك٤خ. 1977ِٝٓؾو٤ٜب ُؼبّ  1949خ   ًٝنُي ارلبه٤بد ع٤٤ق األهثؼ1999ُؼبّ 

 490ؽ٤ٌْ اُؼٔو١  أُوعغ اَُبثن  ٓ   53
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ف كاف تطبيقيا يتـ بشكؿ جزئي ككفقا لمكازيف القكل  القكاعد التي تطبؽ، كا 
 السياسية. 

 الخاتمة:
في نياية ىذه الدراسة خصمنا إلى أف الييكد ييدفكف إلى إقامة الدكلة 

فمسطيف بإتباع مختمؼ األساليب كالممارسة كاالنتياكات في حؽ  الييكدية في
ذا قدر ليـ  الشعب الفمسطيني كاألماكف المقدسة بغية الكصكؿ إلى مبتغاىـ، كا 
إقامة ىذه الدكلة فسيقدر ليـ ليس فقط تمتمؾ العالـ بؿ كحكـ العالـ باستعماؿ 

في ظؿ  لفمسطيف الثركة المكجكدة في البحر الميت بحكـ المكقع االستراتيجي
الصمت العربي، كالتي نحاكؿ إجماليا في نقطتيف أكليما النتائج، كثانييما 

  التكصيات.

ًوالتوصيات:ًالنتائج
ًالنتائج:أول:ً

أىمية مكانة المدنية الدينية لدل أصحاب الديانات السماكية كمحاكلة  .1
تي المتكررة لبلستئثار بيا كحرماف الفمسطينييف مف المدنية الإسرائيؿ 

 .كاقتصاديايرتبطكف بيا ركحيا كاجتماعيا 
الرىيبة لف تقؼ عند حد معيف بؿ  المستقبميةإف مطامع الييكد كمخططاىـ  .2

ىي أكسع كأخطر مما نتكقع، فيـ يتكقعكف سيطرة الييكد عمى العالـ بعد 
  .الييكؿ استعادة
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غياب أم نكع مف الرقابة الفمسطينية عمى الممارسات التي تقكـ بيا  .3
ت االحتبلؿ اإلسرائيمي في مدينة القدس بما في ذلؾ عمميات اليدـ سمطا

 كالحفر كالتنقيب.
عربية لمدفاع عف القدس كحمايتيا مف التيكيد، كترؾ  ةاستراتيجيعدـ كجكد  .4

األمر عمى الجيكد الفمسطينية الرسمية كالشعبية المحدكدة اإلمكانات المادية 
ة المنظمة كالمدعكمة مف دكؿ كالدبمكماسية في مكاجية الجيكد الصييكني

 . ةاألمريكيكبرل خاصة الكاليات المتحدة 
ًالتوصياتً:ثانيا:ً

التمسؾ بالقراف كالرجكع إليو ألنو الكتاب الكحيد مف الكتب السماكية الذم  .1
حفظو ا مف التحريؼ، رغـ إيماننا بالمسيحية كالييكدية كاإلنجيؿ كالتكراة 

الحالية أك الكتب التي بيف أيدينا  ديافاألكأدياف ككتب سماكية، لكف ليس 
 ًىي الصحيحة بؿ أحدث فييا الكثير مف التحريؼ كالتغيير كالتبديؿ.

محاكلة المساىمة كلك بالقميؿ في إظيار المكانة الحقيقية لمقدس كفقا لما  .2
 الصييكنيكفيـ األىداؼ الحقيقة كالخفية لمكياف  جاء بو القراف الكريـ،

كالتظاىرات العممية كالممتقيات  عديد مف الندكاتكذلؾ مف خبلؿ عقد ال
 الكطنية ك الدكلية.
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التي ال تؤمف إسرائيؿ الحفاظ عمى األماكف المقدسة كالكقكؼ في كجو  .3
ة، كلـ اإلسبلميبقدسيتيا فيي ال تعترؼ في الحقيقية بالديانة المسيحية أك 

 ة صرفة.تخؼ نكاياىا إزاء مقدساتيما، فقد قررت جعؿ القدس مدينة ييكدي
سبلمي رسمي كشعبي  .4 عمى الشعب الفمسطيني أف يتعامؿ مع عالـ عربي كا 

مختمؼ عما كاف عميو في الستينيات كالسبعينيات، األمر الذم يتطمب 
البعد  استعادةمزيدان مف االعتماد عمى الذات كفي نفس الكقت العمؿ عمى 

الجية  الشعبي لمقضية الفمسطيني ألف الجماىير الشعبية في كؿ بمد ىي
 األكثر قدرة عمى مكاجية التطبيع أك الحد مف أخطاره .

دعـ الجيكد المبذكلة لتفعيؿ الحماية الدكلية لمممتمكات الثقافية في مناطؽ  .5
نشاء  قانكنية مختصة بمتابعة قضايا  ىيئةاالحتبلؿ كالنزاع المسمح. كا 

الثقافية في القدس، إيجاد نظـ كتشريعات خاصة تحمي  الممتمكات
دراجيا في مكاثيؽ دكلية.المق  دسات الدينية عند الشعكب كا 

في إسرائيؿ  انتياكاتالعمؿ عمى تفعيؿ اآلليات القانكنية كالقضائية ضد  .6
 مدينة القدس لممتمكات الثقافية كفقا لمقانكف الدكلي اإلنساني.
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 قائمةًالمصادرًوالمراجع

    www.al-mostafa/com .9، ص القدس فاضؿالجكزم،  بفأبك الفرج  .1

عمى حقكؽ ككع سكانيا العرب، إسرائيؿ أسامة حمبي، آثار ضـ القدس إلى  .2
األكاديمية لمشؤكف الدكلية، القدس، أيمكؿ  الفمسطينيةالطبعة األكلى، الجمعية 

 .9-7، ص 1990
بف حفاؼ سماعيؿ، داكد منصكر، القدس كالممارسة القانكنية لنجمس األمف،  .3

، مجمة الباحث لمدراسات 2019، 2، العدد 6قضية كاحدة كقرارات تنافسية، مجمد 
 .173األكاديمية، ص 

غبلؼ القدس(، جامعة المدية، ) لعزؿ القدس اإلسرائيمية ةاإلستراتيجي جياد الغراـ، .4
 . 4ص  الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

نظرة إسبلمية في مستقبؿ القدس، بما في ذلؾ  القدس في القرآف،حسيف عمراف،  .5
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407 . middle-east-online.com 
ظفر اإلسبلـ خاف، القدس في نظرة إسبلمية في مصير القدس، بما في ذلؾ رد  .7

مسجد دار القرآف، جزيرة  ، الناشراألكلى، الطبعة أمريكياإسبلمي عمى اليجـك عمى 
 . 21، ص 2002لكنع آيبلند، نيكيكرؾ، 

ظفر اإلسبلـ خاف، تاريخ فمسطيف القديـ، منذ أكؿ غزك ييكدم حتى آخر غزك  .8
 . 6ـ، دار النفائس، بيركت، جميكرية لبناف، ص  1359 –ؽ ـ  1220صميبي 
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عاصؼ كبلب، عباسة طاىر، نادية حميدة، الحماية الدكلية لمممتمكات الثقافية  .9
، مجمة حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة، كتأثيرىا عمى المركز القانكني لمدنية القدس

، 2018العدد السادس، جكاف  جامعة مستغانـ، مجمة دكلية محكمة نصؼ سنكية،
 . 356ص 

قافية في القدس، ثتمكات المالحماية الدكلية كالكطنية لمم آلياتعبد الغني حكنو،  .10
 . 167، ص 2016، مارس 2مجمة الشياب، عدد 

ي لمدينة القدس في ضكء القانكف الدكلي عمي أبك ىاني، المركز القانكن .11
 ةالجميكري كالسياسية، كاالقتصاديةالمعاصر، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية 

 .408ص  ،ةالجزائرية الديمقراطية الشعبي
الثقافية في مدينة القدس كالقانكف  تمحمد الشبللدة، الحماية الجنائية لمممتمكا .12

العدد الرابع عشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الدكلي اإلنساني، مجمة المفكر، 
كبلب، عباسة طاىر،  عاصؼ، 41الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ص 

 .352، المرجع السابؽ، ص حميدة نادية
رية كالتاريخية في مدينة القدس محمد العدارية، التحميؿ الكمي لممعالـ األث .13
اسات كأبحاث، المجمة العربية في العمـك في آثار القدس(، مجمة در  ةتحميميدارسة )

 .52ص  ،2018، السنة العاشرة، 2018جكاف  31، العدد كاالجتماعية اإلنسانية
محمد عمارة، إسبلمية الصراع حكؿ القدس كفمسطيف، الطبعة االكلى، نيضة  .14

  .1998جميكرية مصر العربية، مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 
 02كالمنطقة  ةلتطبيع مع االحتبلؿ عمى القضية الفمسطينيندكة حكؿ نتائج ا .15

 .ةمكقع صفا، ككالة الصحافة الفمسطيني، بتكقيت الجزائر 19:25، 2012مارس 
، االحتبلؿالفمسطيني يطيؿ أمد  االنقساـنكر أبك عيشة، ىبة األقصى تثبت  .16

تـ االطبلع عميو في  08/01/2017مقاؿ منشكر في األناضكؿ، بتاريخ 
 بتكقيت الجزائر. 22:45عمى الساعة  18/06/2021
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كىبة الزحيمي، مكانة القدس في األدباف السماكية، دار المكتبي لمطباعة كالنشر،  .17
 . 33، ص 2001، دمشؽ، الجميكرية السكرية، األكلىالطبعة 

عمى إسرائيؿ ياسر أبك بكر، محمد يدؾ، رائد عبد الجميؿ، مخاطر التطبيع مع  .18
)رؤية األسرل الفمسطينييف في  ةاساتو عمى القضية الفمسطينياألمة العربية كانعك

، تاريخ االطبلع 2021فبراير  4سجكف االحتبلؿ(، المركز الديمقراطي العربي، 
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 انٕٛٓدٚح - حانصالش انطًأٚح األدٚاٌ تٍٛ انػرٚف انمذش

 ضالواإلٔ انًطٛحٛحٔ

   
 انجسائر، يُرٕر٘جايعح األخٕج  ماظحًسج َ. د 

  .انجسائريُرٕر٘ خٕجاأل جايعح    يذَٙ ْذٖأ ، 

ً:الممخص
، كالمقدسات كالتاريخ السبلـ مدينة كىي العالـ مدف اقدـ مف كاحدة القدس تعتبػػػر      

 الغزاة كجيكش كسبلطيف كخمفاء باطرةأك  ممكؾ بيا كمر، العالـ حضارات فييا التقت
 كمكانتيا كاالستراتيجي الجغرافي لمكقعيا نظرا، عمييا لبلستحكاذ لمحرريفكا كالفاتحيف
 العيكد في سكآءا المختمفة ادكاره في التاريخ عبر مكانتيا تنامت كقد، البالغة الدينية
 قبميا كما ، الصميبية الحركب فترة كفي اإلسبلمي العيد كأ ، المسيح عند كأ القديمة
 زمنية فترات في الييكد كبعض المسيحييف العربك  ،االكركبييف الصميبيف لدل

 الثبلث السماكية الديانات اتباع بتقديس تاريخيا عبر القدس حظيت لقد، محدكدة
 كاحد فكؿ، بيـ الخاصة المقدسة االماكف معظـ لضميا، (كالمسمميف المسيح الييكد،)

 جزء ألنيا لميعادا رضأك  الدينية مناسكو لمزاكلة منطقة كاقدس لديانتو ميد يراىا منيـ
 في لمصبلة المسممكف يزكرىا اذ، زعميـ حد عمى المكعكدة الدكلة فمسطيف مف

 المسجد جدراف احد مف جانبا اف الييكد كيعتقد، الصخرة كقبة األقصى المسجد
، المبكى بحائط معركؼ الجدار كىذا سميماف ىيكؿ مف أخذت بأحجار بني األقصى

 المكاف عمى تقـك التي ،(االف القيامة كنيسة) مقدسال القبر كنيسة المسيحيكف كيكـر
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 اعتقاد مف كبالرغـ .بيـ عميو صمب المسيح اف المسيحيكف يعتقد لجبؿ التقميدم
 أال كيفترض، خالصة، سياسية القدس مسألة بأف السياسييف ك المفكريف مف العديد
 تحرؾ انيةكجد دينية مسألة تظؿ انيا اال السياسي، بكضعيا الديني كضعيا يتأثر

 كألىمية الشريؼ، القدس عمى ديف كؿ بأحقية معتنقييا بيف الديني كالصراع السياسة
ً الثبلث. السماكية األدياف في القدس مكانة ندرس أف ارتأينا المكضكع ىذا

ًًالمفتاحيةًالكممات  - المسيحية- الييكدية - السماكية األدياف - الشريؼ القدس:
 .ًاالسبلـ

 

Abstract: Al-Quds Al-Sharif among the three monotheistic religions - 

Judaism, Christianity and Islam. 

Jerusalem is one of the oldest cities in the world. It is the city of 

peace, history and sanctities, where the world’s civilizations met, and 

kings, emperors, caliphs, sultans and armies of invaders, conquerors 

and liberators passed through it to acquire it, due to its geographical 

and strategic location and its extreme religious position. Its position 

has grown throughout history in its various roles, both in The ancient 

eras or with Christ, or the Islamic era and during the period of the 

Crusades, and before it among the European Crusaders, the Christian 

Arabs and some Jews in limited periods of time. 

- Jerusalem has enjoyed throughout its history the sanctification of the 

followers of the three monotheistic religions (Jews, Christ and 

Muslims), as it includes most of their holy places. Each of them sees it 

as a cradle for his religion, the holiest area for practicing his religious 

rites and the Promised Land because it is part of Palestine, the 
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promised state, as they claim. Muslims visit it to pray in the Al-Aqsa 

Mosque and the Dome of the Rock, and the Jews believe that part of 

one of the walls of Al-Aqsa Mosque was built with stones taken from 

Solomon’s Temple, and this wall is known as the Wailing Wall. Christ 

was crucified on them. Despite the belief of many thinkers and 

politicians that the issue of Jerusalem is purely political, and it is 

assumed that its religious status will not be affected by its political 

status, it remains a religious and sentimental issue that moves politics 

and religious conflict between its adherents with the entitlement of 

every religion to Jerusalem, and for the importance of this topic we 

decided to study the status of Jerusalem in the three monotheistic 

religions.  

paper keywords : Al-Quds Al-Sharif - Heavenly Religions - Judaism 

- Christianity – Islam.  
ًًالمقدمة 

 االنبياء كمصمى الكحي ميبط كانت فمسطيف كمنيا الشاـ ببلد أف بما   
كتكجد ، قاطبة الناس بتقديس القدس مدينة تميزت فقد، السماكية الرساالت كميد
 لمميارات مقدسة مكاقع القديمة البمدة جدار بيف االمتار مف مئات بضع في

 ميد يراىا منيـ كاحد ككؿ( كمسمميف مسيح، ييكد)مف ، العالـ في المؤمنيف
 مف جزء ألنيا الميعاد رضأك  الدينية مناسكو لمزاكلة منطقة كاقدس لديانتو

 الركايات حكليا تكثفت كقد خاصة زعميـ حد عمى المكعكدة الدكلة فمسطيف،
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 بأحداث الدينية كالكتب النصكص تخصيا اذ، بالقدسية تصبغيا التي الدينية
 . المعراج ك االسراء ليمةإلى  المسيح صمب مف، اراضييا عمى دارت ميمة

، ك يتميز القدس الشريؼ بصفة خاصة بمكانة بارزة لدل المسمميف كالعرب
بإشارات النصكص القرآنية كالنبكية مما يكجب عمينا الديف االليي الحؽ متابعة 

ة اإلسبلميكايقاظ المشاعر ، ة عمييااإلسبلميالجيكد الستعادة السيادة العربية 
ربية لمعمؿ الدؤكب في المجاليف العالمي ك اإلقميمي بإبقاء القدس عربية كالع

كالتخمص مف االحتبلؿ الصييكني ليا كتبديد مزاعـ ابقاءىا عاصمة الييكد إلى 
 األبد .

عمى المستكل  مف اىمية القدس البالغة دراسة المكضكع كتتجمى أىمية
 كالمفاخرة عمييا السيطرة ؿأج مف كالنزاعات لمصراعات محكرا ما جعميا، الديني

 السماكية األدياف في القدس مكانة مف الرغـ كعمى، العريؽ الديني بمركزىا
 احتبلؿ بسبب، النكبات ك الظمـ انكاع ألبشع التعرض مف يمنعيا لـ الثبلثة،

 فكاف ـ1967 سنة يكنيك نكبة مف التي بدأت بصفة فعمية، ليا الصياينة
 االراضي، كمصادرتو اإلنساف حقكؽ ألبسط مف خبلؿ تجاكزه، غاشـ طغيانو
 الكنائس ك المساجد عمى المتكررة صمييف كاالعتداءاتالسكاف األ كتشريد كطرد

.  كالعربية ةاإلسبلميك  المسيحية كالعالمية الدكلية القرارات لكؿ كتحديو كالمصميف
 األديافمسح الغمكض الذم يحيط بمكضكع  مف خبلؿأيضا  كما تبرز االىمية

 اإلسبلمي بالحؽ التمسؾ عركبتيا ككجكب عمى الحرص كتأكيد القدسفي 
 أخرل. بأساليب اك اآلف المتعثرة السبلـ مفاكضات في سكآءا، العربي
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 الصراعات اىـ كأطكؿ أحد القدس الديني كالطائفي حكؿ النزاع كباعتبار 
 راية تحت المنشكدة، لدكلتيـ المسممكف كعاصمة بيا يطالب إذ العالمية،

في ذلؾ فيي مسرل الرسكؿ صمى ا عميو  الفمسطينييف عنيـ كينكب سبلـاال
فيما يراىا ، كسمـ ك بيا مسجد اكلى القبمتيف كثالث الحرميف الشريفيف

 ك، رض الخبلص ك تكفير الخطايا كعكدة المسيح المصمكبأالمسيحيكف 
 لذلؾ يساكتأس. تحكم تاريخ الييكد كمو سرائيؿ إل أبدية عاصمة الييكد يعتبرىا

بالنسبة لكؿ ديف  الشريؼ الدينية القدس أىمية ما : التالية يمكننا طرح االشكالية
ديانة  كؿ تدافع ككيؼ العالـ؟ في النزاعات ألطكؿ مسرحا سماكم كالتي جعمتيا

 القدس الديانات ىذه اتباع يرل في القدس الشريؼ ؟ ككيؼ أحقيتيا سماكية عف
 كؿ ألصحاب كتعطي، فقط الدينية الطقكس ةلمزاكل مكاف ىي ىؿ ليـ بالنسبة

  ؟ اخرل عمى مةكأ خرآ عمى ديف احقية انيا اـ الحؽ نفس سماكم ديف
قمنا  المداخمة ىذه كالستفاء مقتضيات االشكالية ىذه عمى كلئلجابة
 عند الشريؼ القدس كؿ(األ )المحكر في تناكلنا : محاكر ثبلثإلى بتقسيميا 
 الثالث( )المحكر ماأ المسيحيف عند الشريؼ القدس ي(الثان )المحكر الييكد كفي

 .المسمميف عند الشريؼ القدس مكانة عنكاف تحت
 بحث فيك عامة عمى المنيج التاريخي بصكرة الدراسة ىذه في اعتمدنا كلقد

 األديافعف تاريخ تكاجد  الماضية الخبراتكىك سجؿ  الماضي، كاستقصاء
 ذلؾ أف الظاىرة المعاصرة تكصؿ لكاقعالثبلث في القدس العتيؽ كحاليا لن

لو، كىك ما يأخذنا لكاقع  بؿ ىك امتداد، عف ماضييا ينفصؿ ال الظاىرة حاضر
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ف االحتبلؿ االسرائيمي اغتصب ككيؼ أ، في القدس في الكقت الحالي األدياف
القدس الشريؼ بحجة دينية محضة تبناىا تثبت احقيتو في ممكية القدس بؿ 

بما اف المنيج االكثر مبلئمة في دراسة الظكاىر االجتماعية ك ، فمسطيف اكمميا
 األديافكالدينية اخترنا المنيج الكصفي سعيا منا لكصؼ حالة القدس في ظؿ 

كالحقناه بالمنيج التحميمي لتحميؿ ، السماكية الثبلث عبر ازمنة مختمفة
 ة .النصكص الدينية الخاصة بكؿ لديانة كالتي تبرز حؽ تكاجدىا في المنطق

 المحورًاألول:ًالقدسًالشريفًعندًاليهود.
اذ ، مف النصكص التكراتية المتأخرة، ػى رؤية الييكد لممدينة المقدسةتتتأ 

ًال فيياإاف يستقر أك يعبد  لئللويركنيا المكاف الذم يمكف  ب اختار "الر ،
ذ اصبحت مركزا لمديف الييكدم يتجو الييا إ ،"صييكف كاشتياىا مسكنا لو

 كىي، كيذكركنيا في صمكاتيـ كخصكصا في احتفاالتيـ بعيد الفصح، الييكد
كنجد ارتباط الييكد المدينة التي كانكا يحجكف الييا ثبلث مرات في العاـ .أيضا 

 بالقدس مف عدة اكجو : 
 عمى كيطمؽ، سميماف بعده كمف داكد لدكلة عاصمة الييـ بالنسبة فيي
 داكد كقبر صييكف جبؿ ضـت حيث الديني المكركث في صييكف اسـ القدس
كفمسطيف بالنسبة لمييكد تقع في مركز الدنيا ك القدس في كسط ، المبكى كحائط

كيقع قدس االقداس في كسط الييكؿ "فقدس ، فمسطيف كالييكؿ في كسط القدس
ثمف منزلة سرة العالـ كالييكؿ عند اإللو أاالقداس الذم في كسط الييكؿ ىك ب

بينما خمؽ الييكؿ بيديو ، لتي خمقيا بيد كاحدةااألرض  مفمف السماكات بؿ 
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كمتييما كحتى بعد دمار الييكؿ يعتقد الييكد أف قدسية المنطقة "الجبؿ" تظؿ 
 .1قائمة عمى الرغـ مف تدمير الييكؿ

يعكد بناء الييكؿ إلى حكـ داكد عميو السبلـ حيث بدأ في بناءه لمعبادة ثـ 
كقد تعرض لميدـ عدة مرات كبعد ، ؽ.ـ 1005اكممو سميماف عميو السبلـ سنة 
عقد في القدس اجتماع حضره  27/06/1967اعبلف الييكد ضـ القدس في 

فكاف جكاب كزير ، كطالب الييكد بإعادة بناء الييكؿ، حاخاـ الييكد في العالـ
 آنذاؾ الدكتكر زيرح فارىافتؾ : األدياف

يكؿ كلكف لـ يحف )انو ال يناقش أحد في أف اليدؼ النيائي لنا ىك اقامة الي
كنبني ، زلزاؿ بيدـ األقصى 2كعندما يحف الكعد البد مف حدكث ، االكاف بعد

كيترددكف في صمكاتيـ كطقكسيـ ، يعظـ الييكد القدسك  اتفاقية(الييكؿ عمى 
عمى )حائط المبكى كساحة المبكى( زاعميف بأف ىذا الجدار ، كمراسـ عبادتيـ

ـ كلكنيـ  ؽ 11ذم رممو ىيركد سنة ىك الجدار الخارجي "ىيكؿ سميماف "ال
صبح مكانا ثره كمو عمى يد ىدرياف كاأكازيؿ  3نسكا أنو ىدـ بعد عمى يد طيطس

 .قاعا مستكيا
كظير فييا ، في المدينة الجديدة لمقدس اديرة ككنائس كمجامع ييكدية عديدة   

ام  كلكف فقد الييكد، كثير مف عظماء االنبياء الييكد الذيف سارك في شكارعيا

                                                           
 . 2021ٓؾٔل ٍؼ٤ل اُؼٔٞه  اُولً ك٢ اُْوائغ أَُب٣ٝخ  ٓل٣٘خ اُولً  عبٓؼخ االه٠ٖ    1

طجبػخ ٝ أَُب٣ٝخ اُضالس  اُطجؼخ اال٠ُٝ  كاه أٌُزج٢ ُِ األك٣بٕٝٛجخ اُيؽ٢ِ٤  ٌٓبٗخ اُولً ك٢  2 

 . 21ٙ  ٓ  1421ّ  2001اُْ٘و ٝ اُزٞى٣غ  كْٓن ٍٞه٣ب  

 22أُوعغ ٗلَٚ  ٓ   3
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ؽ ـ  63مظير مف مظاىر السمطة عمى القدس بعد اف احتميا الركماف سنة 
 كقضى عمى حركة الشعب الييكدم قضاء مبرما .

 70كانتيى كؿ كجكد لمييكد في القدس بعد اف عذبيـ تيطس الركماني سنة 
ق المدينة كامبل لـ يبقى  117ـ  138ـ كبعد اف دمر ادريانكس الركماني 

 .4لمدينةلمييكد كجكد في ا
 لـ تعالى ا كعد فإف كبالتالي التاريخ، ىذا عف منفصمة أنيا ترل فيي
 خرجت ثـ عقكد السبعة تتجاكز ال الزمف مف جدا محدكدة لفترة إال معيا يتحقؽ

 نحف نراىـ كما أنبياء كسميماف داكد يركف ال الييكد إف ثـ. أيدييـ مف
 أحب بأف عظيمة سيئة كبارت أحدىـ فاسديف، ممككا يركنيـ بؿ المسمميف،

 أف مف كبدال! بيا ليتزكج المكتإلى  فأرسمو قكاده كأخمص أبرز أحد زكجة
 األبدإلى إسرائيؿ  بني يعاقب أف قضى فقد ذلؾ عمى كحده تعالى ا يعاقبو
 كاف الذم الممؾ ذلؾ سميماف؛ كىك ابنا المرأة ىذه أنجبت ثـ! الفعمة ىذه بسبب
 في يكفر كجعمنو أغرينو الكثنيات زكجاتو إف حتى كالفساد الممذات في غارقا
 فأم. المعبد أك الييكؿ بنى الذم ىك الممؾ كىذا! أخرل آلية كيعبد عمره آخر

 في كافرا أصبح بؿ بالقداسة يحظى ال ممكا بانيو كاف إف المعبد يكتسبيا قدسية
ً.مقد س شخص أنشأه مف كاف إذا بالقدسية يحظى فالمعبد! المطاؼ؟ نياية

 ألبناء المشترؾ التاريخ عف أنفسيـ عزؿ عمىإسرائيؿ  بني بإصرار أما
نكارىـ إبراىيـ األرض  بيذه صمتيـ بأف أنفسيـ عمى يحكمكف فيـ لئلسبلـ كا 

                                                           
 23أُوعغ ٗلَٚ    4
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 ليـ مقدسات ال كأنو كزف، كال ليا قيمة ال عابرة صمة سكل ليست التاريخ كبيذا
 مف فاسد ممؾ بناه كالذم عميو يتباككف الذم المعبد أف إذ األرض؛ ىذه في

 أدنى لو يبؽى  كلـ ديمِّر ثـ التاريخ في قميمة سنكات سكل يبؽى  لـ نظرىـ كجية
 .5أثر
 عندًالمسيحينً.ًالشريفًالقدسًلمحورًالثاني:ا

 الذم الركحي كاليسمـ إيماننا مدينة القدس" حنا ا يقكؿ المطراف عطا
 كالحضارة لمقدساتا تحتضف التي المقدسة المدينة كىي السماءإلى  يصعدنا
 حياة فبل الجسد مف القمب بمثابة إلينا بالنسبة كىي كاليكية، كالتراث كالتاريخ
 الكطنية ككحدتنا أصالتنا عف تعبر التي المدينة إنيا ،..... القمب بدكف لمجسد
نيا العميؽ، الركحي كتراثنا  يجعؿ ما الجماالت مف فييا رائعة فسيفسائية لكحة كا 
 أراد الذم الخالؽ عظمة أماـ كيتأمؿ كيسجد كيتكاضع يخشع اإلنساني القمب
ناءن  محجان  تككف أف المدينة ىذه مف  نحف لنا كمكاىبو ا بعطايا يذكرنا مقدسان  كا 

 في الكممات أركع كسطركا كاألدباء المؤلفكف ككتب الشعراء تغنى لقد البشر،
 جميمة كانت ميما فالكممات مقٌصركف، فنحف كتبنا ميما كلكننا الحبيبة، قدسنا

 التي القدس كسمك عظمة عف تعبر أف يمكنيا ال معبرة كانت ميما كالصكر
 كؿ. األحد الكاحد لئللو نسجد معابدىا كفي نعشقيا كالتي فينا كتسكف نسكنيا
 في األعظـ الحدث كلكف عظيـ بحدث تذٌكرؾ المدينة ىذه في زاكية ككؿ حجر

                                                           
ر٤ْٔ اثٞ كهخ  ٌٓبٗخ اُولً ٝأ٤ٔٛزٜب ثبَُ٘جخ ُألك٣بٕ اُضالصخ  ثَبٛ اؽٔل١   ًزجذ أُوبُخ اال٤ِٕخ   5

  . 2018ٓب١  15رٜب ك٢   ٝرْ ِٗوٜب ُِوبها اٌُو٣ْ ُلبئل2017ٖٓ ًبٕٗٞ األٍٝ  10ثزبه٣ـ 
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 كقيامة كالمعراج اإلسراء قصى،كاأل القيامة أرض عمى حصؿ ما ىك القدس
 الركحي القدس تاريخ في األىـ الحدثيف سيبقياف المكت، عمى كانتصاره المسيح
 المحبة ألجؿ كالداعيف المصميف لكؿ مكئبل الركحية المحجات ىذه كستبقى
 6."كالسبلـ
في  خاصة مف خبلؿ ىذه الكممة يمكننا استنتاج، اف القدس تحظى بمكانة 

 كالمركز كالكحيدة، االكلى المسيحيف قبمة كىي ال كيؼ الديف المسيحي،
 المعتقد بسبب األىمية ىذه اذ تكتسب، العالـ في كاالىـ األكؿ المسيحي
 حيث، القبر مف الثالث اليكـ في كقيامتو القدس في المسيح بمكت المسيحي
 دكف كمف المسيحي االيماف قمب كىي كاألساسي المركزم الحدث ىي القيامة
 شيدت باعتقادىـ المدينة ىذه ألف لمعقيدة، معنى كال لممسيحية كجكد ال ةالقيام
 الرسؿ أيدم عمى المسيحية الديانة انتشرت المدينة ىذه كمف المسيح قيامة

 بتعظيـ المسيحية المقدسة الكتب حفمت كقد، المعمكرة انحاء جميعإلى  كالتبلميذ
 المزامير صاحب يركم ماك مسكنا لو لتككف الرب اختارىا حيث القدس، مدينة

 .7(يعقكب مساكف جميع مف اكثر القدس صييكف ابكاب احب الرب)
 أكرشميـإلى  يذىب كاف صبيان  كاف لخدمتو فعندما مركزان  المسيح اتخذىا كقد
 رياءىـ ككشؼ ككب خيـ كينتيا كجادؿ ىيكميا كدخؿ أمِّو مريـ مع سنكيان  القدس

                                                           
٢ُٝ  ٓؾٔٞك ؽج٢ِ  ػ٠ِ كهة االالّ ا٤َُٔؾ٤ٕٞ ٝأُولٍبد ا٤َُٔؾ٤خ ك٢ اُولً  اُطجؼخ األ  6

ٙ  ٓ  1438-ّ 2016إلاه هَْ االثؾبس ٝ أُؼِٞٓبد ٓؤٍَخ اُولً اُل٤ُٝخ  ث٤وٝد ُج٘بٕ  

10-11 . 

 .17-15غ ٗلَٚ  ٓ ٖٓ أُوع  7
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 مف األلكؼ عشرات كعم ـ كعظ ييا،كف ككصاياه ا شريعة عمى كتعدياتيـ
 تم ـ كفييا، حكلو تجم عكا اإلسرائيمييف الذيف المرضى مف الكثيريف كشفى البشر
ًمب كفييا إلنجازىا جاء التي الفداء ميم ة  كفييا، الييكد الكينة رؤساء بمؤامرة صي
سب ح 8ـ328 عاـ القيامة كنيسة أيقيمت المقدس قبره كعمى المقدس، جسده قيًبرى 

 خطايا عف تكفيرا الصميب عمى مات المسيح أف، اعتقاد المذاىب المسيحية
 أف بعدما السماء،إلى  كرفع مكاتاأل بيف مف قاـ ثـ لمبشرية، كتحريرا، العالـ
 عمى مف كصعكده قيامتو كبعد 9الزماف اخر في سيعكد أنو بو المؤمنيف كعد
 األكلى الكنيسة كنشاط االخيرة مركز صارت أكرشميـ مف بالقرب الزيتكف جبؿ
 بالركح الكعد تحقيؽ منتظريف فظمكا أكرشميـ، مف يبرحكا ال أف أكصاىـ قد ككاف

إلى  المسيحية الرسالة انطبلؽ مركز كانت القدس أكرشميـ أف نرل القدس كىكذا
 األديرة عف فضبلن  ىذا أيضان، مسيحية أنيا بقكة يبرىف الذم األمر العالـ،

، كتقدر بػ  المنطقة تمؤل يالت األثرية كالكنائس كنيسة تتبع مختمؼ  19اليـك
فاف المدينة ، كىي غنية بارتباطاتيا بالعيديف القديـ كالجديد، الطكائؼ المسيحية

كقد تككف ىي اكرشميـ المذككرة في ، ؽ ـ 15يمتد تاريخ تأسيسيا إلى القرف 
 . 10يفكجعميا الممؾ داكد دعامتو بعد انتزاعيا مف اليبكس، سفر التككيف

 الميبلدم، الرابع القرف في المسيحية" قسطنطيف اإلمبراطكر"كاف العتناؽ 
 سنة قسطنطيف أصدر حيث المدينة، لتاريخ الجذرم دكرا كبيرا في التغيير

                                                           
 ٓؾٔل ٍؼ٤ل اُؼٔٞه  ٓوعغ ٍبثن  8

 .12ٓؾٔٞك ؽج٢ِ  ٓوعغ ٍبثن  ٓ 9 

 ..26ٝٛجخ اُيؽ٢ِ٤  ٓوعغ ٍبثن  ٓ  10 
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 أنحاء جميع في العبادة حرية المسيحييف بمنح يقضي مرسكمان  ـ،313
منو  كلـ يكف ييف،المسيح عند مقدسة أكرشميـ كأصبحت الركمانية، اإلمبراطكرية

العمؿ عمى " مكاريكس" كالمطراف ىي" ىيبلنة" اإلمبراطكرة ألمو أكفد أف إال
 مف السيد المسيح كتطييرىا ارتادىا التي المقدسة المطمكرة اظيار األمكنة
ة  االمبراطكر عيد في خصكصان  التي اقيمت عمى معظميا 11اليياكؿ الكثني

 الصمباف فييا ألقيت التي المغارة عمى العثكر في نجحت كلما، ىدرياف الركماني
 بأف الكبير قسطنطيف االمبراطكر أمر المقدس القبر كمكاف الجمجنة ككذلؾ
 البناء مراقبة بنفسيا ىيبلنة الممكة كتكلت األماكف ىذه فكؽ فخمة كنائس تشاد
 فكؽ القيامة كنيسة كجيزة مدة خبلؿ قامت كىكذا االمبراطكر، ابنيا لرغبة كفقان 
 فكؽ لحـ بيت في الميد ككنيسة فيو صمب المسيح أف يعتقد الذم عالمكق

 صييكف جبؿ عمى العمية في ثالثة ككنيسة المسيح السيد فييا كلد التي المغارة
 كثيرة كنائسإلى  باإلضافة القديسيف الرسؿ أك األطيار الرسؿ باسـ دعيت
 ـ326 نةالس ىذه اعتبار يمكننا كعميو فمسطيف مف متفرقة أنحاء في أخرل
 فسعى 12المقدسةاألراضي  في المسيحييف قبؿ مف الديني العمراف حركة بداية
 اإلمبراطكرة عيد في سيما كال الكنائس ككثرت مكاف، كؿ مف الحجيج إلييا

 . ـ 460 -441" ايكدؾ"

                                                           
  05/07/2021ًٝبُخ االٗجبء ٝ أُؼِٞٓبد اُلَِط٤٘٤خ "ٝكبء " ك٢  11 

 . 2014ٍجزٔجو, 18: ٢ك  -أُجب٢ٗ األصو٣خ ٝاُزبه٣ق٤خ ا٤َُٔؾ٤خ –أٍُٞٞػخ اُلَِط٤٘٤خ  اُولً  12 
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 بعد حدث تغييران  أف إال بالمسيحية، تديف الركمانية اإلمبراطكرية كأصبحت
 اإلمبراطكر تكلي كىك قسطنطيف، كفاة عمى لزمفا مف قرف ربع حكالي مركر

 عف النحرافو بالمرتد؛ سمي كقد ـ،361 سنة الركماني العرش" جكلياف"
 في الفرس ببلد عمى حممتو في قتؿ كلكنو الكثنية،إلى  كرجكعو المسيحية
 .ـ363 حزيراف

 كشرقي غربي،: قسميفإلى  الركمانية اإلمبراطكرية تقسيـ تـ جكلياف كبمكت
 التقسيـ بيذا فمسطيف البيزنطي كشيدت الشرقي القسـ ضمف فمسطيف نتككا
 كازدىار نمك عمى ساعد الذم األمر عاـ، مائتي مف أكثر دامت استقرار فترة

 األماكفإلى  الحج مكاسـ ذلؾ في ساعد مما كعمرانيان  كتجاريان  اقتصاديان  الببلد
 .13المقدسة
 المدينة مفاتيح تسممو لدل بالخطا بف عمر الخميفة يد عمى القدس فتح إف

 ألف المدينة في الكنائس تكاثر بداية يشكؿ صفركنيكس العربي البطريرؾ مف
 كنيسة القدس في كاف كقد الديني، لمتسامح بالنسبة آفاقان  فتحت العمرية العيدة
 نير لخمع نتيجة الكضع ىذا تغير كقد كالسرياف كالعرب الركـ تضـ جامعة
 األكلى الكنيسةإلى  باإلضافة أخرل كنائس ىناؾ فأصبحت البيزنطي الحكـ

 كاآلشكرييف كالكمداف كاألحباش كاألقباط كالسرياف األرمف كنائس األرثكذكسية
 لبلتيف كنائس الصمبييف حركب أثناء عشر الثاني القرف في كظيرت كالمكارنة
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 في المتعددة البركتستانت كفئات كالركس الكاثكليؾ الركـ كنائس ثـ كالكرج
 .14عشر التاسع القرف كساطأ

ًعندًالمسمميـــنً.ًالشريفًالمحورًالثالث:ًالقدس
 شرع إف بؿ بيا، يعترؼ فيك سبقتو التي السماكية الديانات كريث اإلسبلـ 
 اإلسبلـ تاريخ في مدينة تكجد كال. ديننا في كرد ما كافؽ إذا لنا شرع قبمنا مف
 مف المدينة ىذه بو ظفرت ماب ظفرت جميعيا، السماكية األدياف تاريخ في بؿ

 . كتكريـ تقديس
 رعايتيـ، أنشأكا كامؿ كعمماء كأمراء خمفاء مف كالعقد الحؿ أىؿ أكالىا فقد
 عمييا كأكقفكا كالمقابر، كالمدارس كالسبؿ كاألربطة كالتكايا كالزكايا المساجد
 اسبيتن جديدا كأسسكا قديميا، كجددكا كزخرفكا كزينكا المجاكرة،األراضي  معظـ
 أىؿ لجميع العبادة حرية أطمقكا ك اإلسبلـ، في كمكانتيا كتطكرىا احتياجاتيا مع

 كمنحكا زائران  أك حاجان  لمقدس جاء مف لكؿ كاألماف األمف كنشركا ،األدياف
 .15كاالستقرار األمف كالحجيج لممدينة

كانزلكىا منزلة ، بعد ظيكر االسبلـ تعمؽ المسممكف تعمقا شديدا بالقدس
اذ جعمكىا حرما مقدسا يأتي في المرتبة الثانية بعد مكة المكرمة فيي  ،كريمة

 كثالث الحرميف الشريفيف .، اكلى القبمتيف

                                                           
   ٓوعغ ٍبثن.-أُجب٢ٗ األصو٣خ ٝاُزبه٣ق٤خ ا٤َُٔؾ٤خ –أٍُٞٞػخ اُلَِط٤٘٤خ  اُولً  14 
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بعد ، ـ 1187استعاد المسممكف القدس عمى يد صبلح الديف االيكبي سنة 
كبقيت في ايدم المسمميف حتى ، ـ1099اف سقطت في ايدم الصميبييف سنة 

كلى ثـ اتخذكا في الحرب العالمية األ، ـ 1917كف سنة استكلى عمييا البريطاني
كحينما انتيى ، ثناء االنتداب البريطاني عمى فمسطيفأالقدس عاصمة في 

، ـ النتزاعيا مف ايدييـ 1984ـ حارب العرب الييكد سنة 1947االنتداب سنة 
ف عمأف إلى أ، المدينة الجديدة بيد الييكدك ، كبقيت المدينة القديمة بيد العرب

ـ كعمى الرغـ مف 1967ـ بتكحيد المدينة بعد حرب  27/06/1967الييكد في 
فإف العرب كالمسممكف قاطبة متمسككف بحقيـ ، ىذا الكضع المأساكم الحالي

 في القدس القديمة كسائر فمسطيف لؤلسباب التالية : 
 كاستمرار القدس بيد المسمميف عمى مدل اربعة عشرة قرنا . اإلسبلميالفتح  .1
ل ذم أىسرل ا سيبحافى ) :ثة اإلسراء كالمعراج : يقكؿ ا تعالى عف االسراءحاد .2

كلىوي ًلنيًريىوي  راـً إلى المىسًجًد األقصى ال ذم بارىكنا حى ًبعىبًدًه لىيبلن ًمفى المىسًجًد الحى
 [.1( ]اإلسراء:ًمف آياًتنا ًإن وي ىيكى الس ميعي البىصيري 

ًكيقكؿ سبحانو عف المعراجً  (8)ثيـ  دىنىا فىتىدىل ى (7) كىىيكى ًباأٍليفيًؽ اأٍلىٍعمىى):
ا أىٍكحىى (9) فىكىافى قىابى قىٍكسىٍيًف أىٍك أىٍدنىى ٍبًدًه مى ى ًإلىى عى مىا كىذىبى اٍلفيؤىادي  (10) فىأىٍكحى

ا يىرىل (11) مىا رىأىل مىى مى كنىوي عى لىقىٍد رىآهي نىٍزلىةن أيٍخرىل  (12) أىفىتيمىاري ًعٍندى ًسٍدرىًة  (13)كى
ٍنتىيىى ٍأكىل (14) اٍلمي ن ةي اٍلمى ا يىٍغشىى (15) ًعٍندىىىا جى مىا   (16)ًإٍذ يىٍغشىى السٍِّدرىةى مى

مىا طىغىى  ري كى  [. 17-7( ]النجـ : (17)زىاغى اٍلبىصى
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فياتاف اآليتاف المقررتاف لحادث االسراء ك المعراج في ليمة كاحدة تربطاف 
المقدس مف البيت الحراـ –الحفاظ عمى المحكر المكي  في عقيدة المسمـ ضركرة

التي كانت كالزالت في ، ة العادلة كالمعتدلةاإلسبلميإلى األقصى تحت السمطة 
األخرل عمى مقدساتيـ في  غاية العفك كالتسامح كتيسير تردد اتباع الديانات

 غيرىا. القدس ك 
بعد بالنسبة أم اال، كالمسجد األقصى :ىك بيت المقدس ككصفو باألقصى

كبينيما ، أك ألنو ابعد المساجد التي تزار مف المسجد الحراـ، إلى مف بالحجاز
كتـ االسراء بالجسد ك الركح ، نحك أربعيف ليمة، بحسب كسائؿ النقؿ القديمة

كبقدرة ا ، عمى دابة البراؽ إلى بيت المقدس كالمعراج بكاسطة اجنحة المبلئكة
كتـ ، االفاؽ بدءا مف ىامة قبة الصخرة المشرفة تعالى الظاىرة في االنفس ك

ككاف القرآف المنزؿ ، كالرساالت األديافتـ النبيئيف الذم تكج برسالتو ذلؾ لخا
 عميو مصدقا لما بيف يديو مف الكتاب كمييمنا عميو .

التمكيف مف العبادة الخاصة  عز كجؿ : أخرج الجماعة )أحمد كالبخارم  .3
بي ىريرة رضي ا عنو اف ( عف أائي كابف ماجةكمسمـ كابك داكد كالنس

الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ قاؿ "ال تشد الرحاؿ اال إلى ثبلثة مساجد 
كال يتحقؽ ىذا اال في ظؿ  ".لحراـ كمسجدم ىذا كالمسجد األقصىالمسجد ا
لكاف دية العنصرية التي مؤلت فمسطيف بأة ال الييك اإلسبلميالسيادة 

ما أ، لفساد كاحراؽ المسجد األقصى كبعض الكنائسالتخريب ك االذل كا
جاء في مسند الطبراني بإسناد ، المسممكف فيـ محافظكف عمى المقدسات
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كالصبلة في ، صحيح : "الصبلة في المسجد الحراـ بمائة الؼ صبلة
 16 كالصبلة في بيت المقدس بخمسمائة صبلة."، صبلة بألؼمسجدم 

 بيت في أفتنا ا نبي يا قالت كسمـ ميوع ا صمى النبي مكالة ميمكنة عف
 كألؼ فيو صبلة فإف فيو فصمكا ائتكه كالمحشر المنشر أرض فقاؿ المقدس
 إليو فمييد قاؿ يأتيو؟ أك إليو يتحمؿ أف يطؽ لـ مف أرأيت قاؿ، سكاه فيما صبلة
 "فيو صمى كمف كاف لو أىدل مف فإف فيو يسرج زيتان 

كم  عميو ا صمى ا رسكؿ سمعت): اؿق أنو طالب أبي بف عمي عف كري
، (المقدس بيت صخرة الصخكر، كسيد المقدس، بيت البقاع سيد: يقكؿ كسمـ
 بمقداره السبع السمكات في محـر الحـر أف" الخطاب بف عمر ركاية عف فضبلن 
 "األرض في بمقداره السبع السمكات في مقٌدس المقدس بيت كأف األرض، في
17. 
ئؿ إلى بيت المقدس : اخرج االماـ احمد الطبراني في صبلة المسمميف االكا .4

كاف النبي صمى ا عميو ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ : )الكبير عف 
كبعدما ىاجر  18نحك بيت المقدس كالكعبة بيف يديو، كسمـ يصمي كىك بمكة

 عف أخرل طريؽ كمف .ستة عشر شيرا ثـ صرؼ إلى الكعبة(، إلى المدينة
 بيت نحك صمى كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ كاف عازب بف البراء

 يكجو أف يحب ا رسكؿ ككاف. شيران  عشر سبعة أك عشر ستة المقدس
                                                           

 . 31-29 ٝٛجخ اُيؽ٢ِ٤  ٓوعغ ٍبثن  ٓ 16 

 ٓؾٔـل ٍـؼ٤ل اُؼٔـٞه  ٓوعغ ٍبثن. 17 

 .31ٝٛجخ اُيؽ٢ِ٤  ٓوعغ ٍبثن  ٓ  18 
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لِّيىن ؾى  الس مىاءً  ًفي كىٍجًيؾى  تىقىمهبى  نىرىل )قىدٍ  ا فأنزؿ الكعبةإلى  اىىا ًقٍبمىةن  فىمىنيكى  تىٍرضى
ؿِّ  رى  اٍلمىٍسًجدً  شىٍطرى  كىٍجيىؾى  فىكى ٍيثي  اـً اٍلحى لهكا كيٍنتيـٍ  مىا كىحى ف   شىٍطرىهي  كيجيكىىكيـٍ  فىكى  كىاً 
ؽه  أىن وي  لىيىٍعمىميكفى  اٍلًكتىابى  أيكتيكا ال ًذيفى  بًِّيـٍ  ًمفٍ  اٍلحى مىا رى (  عىم ا ًبغىاًفؿو  الم وي  كى يىٍعمىميكفى
كصارت القدس بناء عميو اكلى القبمتيف كثالث الحرميف . [144:]البقرة
 .19كمسرل الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ، فالشريفي

 فكاف المسمميف، قبمة المدني، العيد كبداية المٌكي، العيد في القدس كانت 
 أمر أنو إال   فيو، القرآف كيتمك المكي، العيد في الحراـ، البيت في يصمي النبي

 العقائد عف اإلسبلـ تميز ليظير ربما القدس، نحك بصبلتيـ التكجو المسمميف
 القدس، شطر المسمميف تكٌجو فكاف الحراـ، البيت برمكزىا تمؤل التي ثنيةالك 

 ىجرة بعد ثـ الكحي، ديف استمرار عمى عبلمة الكتاب، ألىؿ الركحي المركز
 المقدس، بيت نحك صبلتو يكجو ظؿ المدينةإلى  كسمـ عميو ا صمى النبي
 .20اإلليي األمر أتاه أفإلى 
منيا المبكى تخضع لنظاـ قديـ يسمى االماكف المقدسة في القدس ك  .5

)الساتيكك(، ام بقاء القديـ عمى قدمو كعدـ احداث تغيير فيو كيعتمد ىذا 
استنادا إلى ، النظاـ عمى احتفاظ كؿ طائفة اك جماعة بحقكقيا المكركثة

ك تسامح معيكد كتمسكت حككمة أ، عراؼ قديمةأك أ، براءات سمطانية
 لفمسطيف بيذا النظاـ .االنتداب البريطاني حيف حكميا 
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كؿ ىذه االدلة الناصعة تدؿ عمى احقية المسمميف كالعرب بحؽ االشراؼ 
 .21بقاء السيادة العربية عمييا بنحك دائـك إ، عمى القدس

 في المسيح قيامة عمى تؤكد التي كاألحاديث بالقدس المسمميف تعمؽ .6
 الدجاؿ تؿكيق إماميـ، المسيح كيككف ىناؾ، المسممكف يجتمع حيث القدس:
 بنت شريؾ أـ ركاية في يتجمى ما ىك الييكد، مف ألفان  سبعكف يسانده الذم
: قاؿ ؟(آنئذ) المسممكف أيف ا رسكؿ )يا: النبي تسأؿ التي العكر، أبي
ماـ المقدس، ببيت  في كدخؿ كب ر فإذا صالح، رجؿ يكمئذ المسمميف كا 

 يستقدـ فيرجع عرفو( الصالح) الرجؿ رآه فإذا مريـ، بف عيسى نزؿ الصبلة
 فإنيا فصؿ، تقٌدـ: لو يقكؿ ثـ كتفيو، بيف يده عيسى فيضع عيسى كراءه،

 فيفتحكه الباب، افتحكا: عيسى قاؿ انصرؼ فإذا بيـ، فيصمي أقيمت، لؾ
 نظر فإذا كسيؼ، سبلح ذك كميـ ييكدم ألؼ سبعكف كمعو الدجاؿ، ككراءه
 في الممح يذكب اككم النار، في الرصاص يذكب كما ذاب عيسىإلى 
 بيا، تفكتني ال ضربة فيؾ لي إف: عيسى فيقكؿ ىاربان  يخرج ثـ. الماء

 بعد عدالن األرض  بعدىا المسيح فيمؤل" فيقتمو الشرقي ا باب عند فيدركو
 فبل األسد الكليدة تمقى حتى" كالبغضاء الشحناء فترتفع" جكران، ممئت أف

 السمـ(. مفاألرض  كيمؤل. يأكميا فبل الغنـ في الذئب كيككف. يضرىا
 خبلؿ مف الكاممة الدينية الحقيقة كرثة كالمسمميف اإلسبلـ لككف كنظرا .7

يمانيـ تحريفيا، قبؿ سماكية كتب مف سبؽ ما بكؿ العميؽ إيمانيـ  بأنبياء كا 
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 كرد ما فإف حؽ عمى كأنيـ بنبكتيـ كاالعتراؼ كتقديسيـ كرسمو جميعا ا
 ذلؾ كمف المسمميف عند قداستيا مف تزيد سبالقد األنبياء بعض عبلقة عف
 عمى ا كتاب المقدس، بيت أرض في ا كٌمـ السبلـ عميو مكسى أف"

 ممكو سميماف عمى ا كرد المقدس، بيت في السبلـ عميو كسميماف داككد
 ا كسخر المقدس، بيت في بيحيى زكريا ا كبٌشر المقدس، بيت في

 ببيت القرابيف يقربكف األنبياء ككاف المقدس، بيت في كالطير الجباؿ لداككد
 في الصيؼ كفاكية الصيؼ، في الشتاء فاكية مريـ كأكتيت المقدس،
 الميد في تعمـ كما السبلـ عميو عيسى فيو ككلد المقدس، ببيت الشتاء
 كدفنت مريـ، كماتت المقدس، بيت أرض في المائدة عميو كأنزلت ىناؾ،
 ."فييا

 الصخرة فييا بما األقصى، المسجد أرض كتسبتا قبة الصخرة كقد .8
الركايات  مف الكثير فذكركا عميقة، قدسية كالمعراج، باإلسراء المشرفة،

 اإلسبلمي االعتقاد حسب كانت الصخرة أف كالسيما الصخرة، بجبللة تشيد
 عياض، بيف فضؿ فعف. المنتيى سدرةإلى  النبي بيا عرج التي النقطة
 أزؿ لـ إليي: "الصخرة قالت( الحراـ البيت إلى) القبمة صرفت )لما:يقكؿ
 عني؟ قبمتيـ صرفت( محمدان  النبي) خمقؾ خير بعثت إذا حتى عبادؾ قبمة
 عميؾ كقاض خمقي، إليؾ كحاشر عرشي، عميؾ كاضع فإني أبشرم،: قاؿ

: يقكؿ األحبار كعبإلى  مسند حديث كفي" . عبادم منؾ كناشر أمرم،
 بؿ، المقدس( بيت صخرة تحت مف كمخرجيا إال   عذبة عيف نقطة مف )ما



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   

 244                          

 ةالقدس الشرٌف بٌن األدٌان السماوٌة الثالثة الٌهودٌ

 والمسٌحٌة واإلسالم

: مقاتؿ ركل حديث ففي العالـ، مركز الصخرة اعتبارإلى  حديث يذىب
 ا صمى النبي إف أخرل، ركاية كفي ،"الدنيا كسط المقدس بيت صخرة"

 مسجد تسمية سبب عف سبلـ بف ا عبد سؤاؿ عف أجاب كسمـ عميو
. ينقص" كال شيئان  يزيد ال لدنياا كسط "ألنو: األقصى بالمسجد األقصى
 عشر بثمانية السماءإلى األرض  أقرب )ىي الصخرة أف الكمبي عف كيركل
 )إف: كحذيفة عباس ابف كعف طالب، أبي بف عمي عف كركم ميبلن(،
 ..المقدس( بيت صخرة ىك السماءإلى  القريب المكاف

: أمثاؿ منيـ كالمجاىديف كالتابعيف الصحابة مف كبير عدد المدينة في دفف .1
 العقبة كشيد نقيبان، كاف الذم ،(ىػ 34 ت) األنصارم الصامت بف عبادة
 قاضيان  الخطاب بف عمر كاله كميا، كالمشاىد بدران  كشيد كالثانية، األكلى
 كركم المقدس، لبيت قاضيان  ثـ فمسطيف، قضاء ككلي كمعممان، الشاـ عمى
 يا يبكيؾ كما: فسئؿ الشرقي، المقدس بيت سكر عمى يبكي كىك شكىد أنو
 رأل أنو كسمـ عميو ا صمى النبي أخبرنا ىاىنا مف: فقاؿ الكليد؟ أبا

 القدس، في دفف أنو إال الرممة، في كتكفي المقدس، بيت في أقاـ جينـ،
 ركل الذم كىك فييا، كديفف قضى، أفإلى  أكس بف شداد فييا أقاـ كذلؾ

 في قبره إف كيقاؿ سيفتح(، دسالمق كبيت ستفتح، الشاـ )أف: النبكم الحديث
 ،(ىػ 85 ت) األسقع بف كائمة المقدس، بيت في دفف، كما الرحمة، مقبرة
ً(.المقدس ببيت (عميؾ: النبي لػو قاؿ الذم التميمي، األصابع كذك
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 التاريخ كتب كذكرت كتابعييـ، كالتابعيف األجبلء الصحابة مف كثير زارىا
 عبيدة أبك الجميؿ كالصحابي الخطاب، فب عمر الراشد الخميفة القدس زار ممف
 في زارىا كقد ،(ىػ19 ت) رباح بف ببلؿ الرسكؿ كمؤذف ،(ىػ18 ت) الجراح بف

 مؤذف ببلالن  أف القدس إجبلؿ شدة مف أنو الركايات كتذكر المؤمنيف أمير معية
 ىنا، كافؽ كسمـ، عميو ا صمى النبي كفاة منذ األذاف عف تكقؼ الذم الرسكؿ

 أمير )يا: لعمر قاؿ إذ األذاف، عمى عمر، أقامو الذم المسجد حضرة في
 كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ بعد ألحد أؤذِّف أف أردت ما كا أما المؤمنيف،

، سأطيعؾ لكف  النبي، بأياـ ببلؿ أذاف فذك ر كحدىا( الصبلة ىذه في اليـك
 جمكدىـ، خشعت ر،أكب ا: "ببلؿ قاؿ فعندما كليذا معان، المكاف كبقدسية
 بكى ا، رسكؿ محمدان  كأف ا إال إلو ال أف أشيد: قاؿ كلما أبدانيـ، كاقشعرت

 إنيا حديث ركل الذم( ىػ21 ت) الكليد بف خالد كزارىا. "شديدان  بكاءن  الناس
 نفكس في مميزة مكانة تحتؿ القدس أف في شؾ كال (كالمنشر المحشر أرض)

 كأقاـ عاـ، ألؼ مف أكثر عمييا أشرؼ مف كىـ ،األدياف كرثة فيـ المسمميف،
 نفكس إلييا كتيفك كالصمكات، المساجد كديانيا كفي جباليا كعمى ربكعيا في

 .22المكحديف مف المبلييف
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 الخـــــاتمةً
ًالنتائــــجًً-

 كالتاريخ الثبلثة، الديانات ألىؿ المقدسة النصكص بيف التطكاؼ بعد ىذا
 في نجمميا النتائج مف بجممة نخرج لدييا المعتمدة كالركايات ليا، المسطكر

 : التالي
نتيجة تاريخية كمنطقية ككاقعية أف القدس ليا مكانة خاصة بارزة لدل أىـ  .1

 المسيحية كاالسبلـ .، الييكدية -اتباع الديانات الثبلث
 جاء مف كؿ كأف ديار، مف حكليا كما القدس استكطف مف أكؿ ىـ لعربا .2

 .بأىميا عامرة إال يجدىا لـ بعدىـ
 لمقدس كتقديس تبجيؿ مف الييكدية النصكص تضمنتو مما الرغـ عمى .3

 كيتناقض أخرل، نصكص في يرد ما مع تمامان  يتناقض ذلؾ فإف كلمييكؿ،
 كالييكؿ المقدس بيت مع تعاطت كالتي الييكدية الممارسات مع كذلؾ

 . عظيمة بإىانات
 تعاليميـ مف المقٌدسة المدينةب مطالبيـ شرعية يستمدكف الييكد كاف اذا. 4

 ممؾ أف أجؿ مف" تقكؿ ذاتيا التكراة ىذه فإف التكراة، مف المستكحاة الدينية
 أجمب ىا أنذا قبمو، الذيف اآلمكريف عممو الذم جميع مف أكثر أساء ييكذا
 فأم ،"الصحف كاحد يمسح كما أكرشميـ كأمسح كييكذا أكرشميـ عمى شران 

" أكرشميـ" "الٌرب" يمسح أف بعد يبقى الذم ىذا إليي كعد كأم قداسة
 عبد لما يٌدعكف كما الييكد لدل مقدسيف كالقدس الييكؿ كاف كلك كيرفضيا
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 المقدس بيت كناعتيف كىيكمو الرب ناسيف أخرل، آلية اإلسرائيمي الشعب
 .كأسفارىـ تكراتيـ مف يتضح ما كىك األكصاؼ كأقذع بأبشع كالييكؿ

 عابران، كجكدا كاف القدس في الييكدم الكجكد أف خيةالتاري الدراسات تؤكد. 5
 الييكؿ فبناء الييكدية، الديانة نشأة مف قركف خمسة حكالي بعد حصؿ كقد
 كذلؾ سميماف النبي عيد في تـ الييكد معتقدات في ميما جزءا يمثؿ الذم
 منطقة دخؿ ما داككد ام أف مصر مف الييكد خركج مف سنة 480 بعد

 .اليبكسييف أىميا ستئذافا بعد إال القدس
 النبي عمى نزلت التي الخمسة األسفار أم التكراة في القدس ذكر يرد لـ. 6

 التاريخية كاألسفار األنبياء أسفار في متأخرا كرد ذكرىا لكف البتة، مكسى
 إال الييكد لدل الدينية باألىمية تحظ لـ القدس أف عمى دليبل كىذا. المتأخرة

 في ذكرىا لكرد الييكدم الديف في حقيقية مكانة ليا كاف كلك عدة قركف بعد
 محؿ ىي التي المتأخرة األسفار في كليس( التكراة) األكلى الخمسة األسفار

 .األدياف عمماء مف كثير عند كريبة شؾ
 اإلليي الكعد عمى ركزكا التكراة كتاب أف يرل التكراتية لمنصكص المتتبع. 7

 أىمية أية القدس إعطاء دكف بعده فم كنسمو إلبراىيـ كنعاف أرض بمنح
. الييكؿ كبنى سميماف جاء حتى مقدسان  مكانان  القدس تعتبر كلـ تذكر،
 بقع كبقية األكلى التكراة أسفار في المكجكدة النصكص حسب القدس ككانت

 استتب أف كبعد ،اإلسرائيمية البدكية القبائؿ قبؿ مف ىكجمت التياألرض 
 عاصمة أنيا عمى األكلى بالدرجة لمقدس ييكدال نظر كسميماف لداكد الكضع
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 أف يعني كىذا. اإلليية القدسية بيالة تحط كلـ. داكد لمممكة سياسية
 اإللو بيف العبلقة لرمز كليس االستيطاني الكياف لرمز جاء التقديس
 .كاإلنساف

 في إال القدسإلى  ثـ كمف فمسطيفإلى  العكدة تيحٌرـ الحاخامية الييكدية إف. 8
 اتيـ كقد يقررىا، التي كبالطريقة اإللو يحدده الذم الكقت كفي األياـ آخر

 بتحدييا كذلؾ، بالنياية التعجيؿإلى  تسعى بأنيا الصييكنية الحاخامات
:  التممكد في جاء حيث المجيء عمى إلجباره عميو كالضغط اإللو مشيئة

 ".اإللو ترغمكا أف تحاكلكا كال تعكدكا ال"
 مف بالييكدية عمؽ ما إلصبلح جاءت التي بارىا الديانةباعت المسيحية إف. 9

إسرائيؿ  لخراؼ بعثت" بقكلو المسيح صرح كبذلؾ اإلنساف بفعؿ أدراف
 فقد المدينة قدسية يخالؼ ما مارست المكاف عيف مف تمكنت لما" الضالة
 ىيكميـ كىٌدمكا القدس دخكؿ الييكد عمى ـ70 عاـ تيطس منذ الركماف حر ـ
 المسيحية السمطات كأكدت الحرماف، ىذا فأكد ـ136 عاـ ريافىاد أتى ثـ

 الحاؿ ىذا كاستمر الرابع، القرف في قسطنطيف زمف في الحرماف، ىذاأيضا 
 الغربية المسيحية التجربة أما السابع، القرف في اإلسبلمي الفتح حتى

 العبلقة نحك ممارستيـ افتتحكا الذيف الصميبيكف جسدىا كما األخرل
 بأف تجٌمت فقد القدس، دخكليـ عند كالييكد المسمميف جميع بقتؿ باآلخر،
 المعالـ كطمسكا المقدسة، المدينة دخكؿ كالييكد المسمميف عمى حرمكا

 كمكاف كنائس،إلى  القبة كمسجد األقصى، المسجد كحكلكا ة،اإلسبلمي
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سطببل الداكية، لقيادة  المرتيف في الغربية المسيحية فجسدت لخيكليـ، كا 
 .المشترؾ العيش كلمفيكـ لآلخر، نافيان  إقصائيان  فان مكق

 مكانة إال تعادليا ال المسمميف ككجداف كعقكؿ قمكب في القدس مكانة إف. 10
 ا رسكؿ عف كركم فضائميا، في كتبكا لذلؾ كالمدينة، بمكة الحرميف
 في مات فكأنما المقدس بيت في مات مف: " قكلو كسمـ عميو ا صمى
 كالمسجد المدينة مسجد في كصمى حج مف:  قاؿ عباس أبي عفك ". السماء

 أنو عباس ابف كعف" أمو كلدتو كيكـ ذنكبو مف خرج كاحد عاـ في األقصى
إلى  فمينظر الجنة بقع مف بقعةإلى  ينظر أف أراد مف" ا رسكؿ قاؿ:  قاؿ
 بيتإلى  شكقا تحف الجنة إف: " قاؿ مالؾ بف أنس كعف". المقدس بيت

  ".األرض صرة كىي الفردكس، جنة مف المقدس بيت كصخرة ،المقدس
 الدكر البارز لمعرب ك المسمميف لمحفاظ عمى قداسة القدس الشريؼ يقكؿ. 11

 كصؿ مف العرب يكف لـ ـ638 عاـ في) :غاركدم ركجيو الفرنسي المفكر
نما فمسطيف،إلى   أكثر منذ فمسطيف في كانكا العرب أف إذ... اإلسبلـ ىك كا 
 الجزيرة مف القادمة األكلى السامية اليجرات منذ أم. عاـ آالؼ بلثةث مف

 عمكرييف مف الخصيب اليبلؿ أرجاء تجكب كانت التي تمؾ العربية،
 ذكر كقد (.كاحدة لغكية كأسرة كاحد اثني أصؿ ذكم مف كعرب، ككنعانييف

 أفإلى  بالتقكل، المعركؼ السرياني ميخائيؿ المشيكر المسيحي المؤرخ
 لما خبلفان  كذلؾ عقيدتو، عف إعبلنو بسبب أحدان  يضطيدكا لـ) مميفالمس
  اليكنانيكف(. فعمو
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 بالسكف لمييكد فسمحكا الغير مع متسامحيف كالمسمميف اإلسبلـ كاف لقد        
 الذم ،(الحرزم ييكد) اإلسباني الييكدم األديب ذلؾ كيذكر مجددان، فييا
 ينادم مناديان ( الديف صبلح) مطافالس أرسؿ) ـ،1217 عاـ في المدينة زار
 مف القدسإلى  العكدة إبراىيـ سبللة كؿ باستطاعة بأف الببلد أرجاء في

 الديف صبلح إف بؿ .(إلييا لجأكا التي الببلد كؿ كمف كمصر العراؽ
 عدـ يتضمف ـ،1192 أيمكؿ في األسد قمب لريتشارد طمبا رفض األيكبي
 الذيف أكلئؾ إال بزيارتيا، القدس عمى المتدفقيف األكركبييف لمحجاج السماح

 العميقة ةاإلسبلمي بالرؤية عميو كرد كتاب، أك منو، إذف عمى يحصمكف
 الحجاج، ىؤالء إف" بالقكؿ اإلبراىيمية، لمديانات مفتكحة مدينة بأنيا لمقدس

 .23منعيـ استحؿ فبل الشريؼ، المكاف لزيارة البعد ذلؾ مف كصمكا قد
 آالؼ ثبلثة مف أكثر منذ جعميا الديانات أىؿ كؿ دعن القدس مكانة إف. 12

 كييجر األسكار كتيدـ الدماء تسيؿ لمغزاة، كتتصدل لمغزك تتعرض عاـ
 .القدس كحكؿ القدس في الجيكش تتحطـ غزكة كؿ كفي اإلنساف

، قامت في القدس مساجد المسمميف جنبا إلى جنب مع كنائس المسحييف. 13
في اكج الحضارة  اإلسبلمياء بيف بيف العالـ فكاف القدس الشريؼ نقطة التق

كج سيطرة الكنيسة عمى ممككو كامراءه العالـ االكركبي في أة ك اإلسبلمي
بؿ كاف القدس الشريؼ ىك اكؿ حمقة اتصاؿ بيف المشرؽ ك ، كشعكبو

 المغرب في ذلؾ الكقت. 
                                                           

 ٓؾٔـل ٍـؼ٤ل اُؼٔـٞه  ٓوعغ ٍبثن  23
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ف إال أعمى الرغـ مف اف الييكد ال يممككف ام حؽ قانكني بيذا الحائط . 14
سماحة المسمميف اذنت ليـ بزيارة ىذا الحائط ك البكاء خمفو كمف ىنا اطمقكا 

 عميو حائط المبكى بينما اسمو الحقيؽ ىك حائط البراؽ .
ًالمقترحاتًً-
 أف كالمسمميف عمى العرب ك االىتماـ ىذا بكؿ تحظى بأف جديرة القدس إف. 1

 كجو في الصامديف فالصابري أىميا لتثبيت كدعـ كرعاية اىتماـ كؿ يكلكىا
 عمى ديانة أىؿ لمظاىر كتغميب المدينة، لمعالـ كتغيير تيكيد عممية أكبر

 .األخرل الديانات
 محمد أمة عمكـ عمى جماعي كاجب كتحريرىا القدس استعادة كاجب إف. 2

 .الجميع عمى مشتركة كالمسؤكلية كسمـ عميو ا صمى
 التيكيد كأف خاصة القدس، في قيمة ذك ىك ما كؿ كتأصيؿ تكثيؽ ضركرة. 3

 .كالشكارع المقابر حتى منو يسمـ كال كالحجر، البشر يطاؿ
كىك قسـ مف ، اإلسبلمياف جدار المبكى في الكاقع ىك حائط البراؽ . 4

 20ـ تقريبا كارتفاعو  50كيبمغ طكلو ، الجدار الغربي لجدار الحـر الشريؼ
كلو عبلقة ، ـر الشريؼألنو جزء مف الح، ةاإلسبلميـ )يعد مف االكقاؼ 

كطيدة بإسراء النبي صمى ا عميو كسمـ كمسجد البراؽ مبلصؽ ليذا 
 فيسمى ىذا الجدار بالبراؽ .، المكاف

ة قد ايدىا تقرير ىيئة عالمية شيكهمت في زمف اإلسبلمياف ممكية الجدار . 5
كاعيد ، 1930كقدمت تقريرا بذلؾ سنة ، االنتداب البريطاني عمى فمسطيف
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حتبلؿ ـ بعد اال1968شباط )فبراير(  23ر بتاريخ ىذا التقري نشر
 س( . 18427االسرائيمي لمقدس تحت رقـ )

كذكرك فضائميا ، اذا كاف أجدادنا في الماضي قد كتبكا الكثير عف القدس. 6
كما ألـ بيا مف ظركؼ كحكادث كاحتبلؿ فنحف اليكـ أحكج ما ، كمحاسنيا

إلبراز الدكر الكبير ، عف المدينة المقدسة نككف إلى تأليؼ العديد مف الكتب
كالمشرؼ لمعرب كالمسمميف في القدس الشريؼ حتى تبقى خالدة متجددة في 
افئدة ابناءىا كبناتيا ليعممكا عمى تحريرىا مف ايدم الغاصبيف الصياينة 
تماما كما حررىا االجداد مف ايدم الصميبييف في العصكر الكسطى فالقدس 

ف الييكد المغتصبيف  بالجياد كالتضحية كالفداء ألاال اليكـ لف تعكد
يريدكف الخركج مف القدس لزعميـ انيا عاصمتيـ االبدية  ال المتشدديف

ؿ فييـ عز كجؿ كلكنيـ سيخرجكف منيا بعكف ا بميمة ابناءىا لكف مف قا
اءى  فىًإذىافي كتابو الكريـ ) ىيمىا كىٍعدي  جى مىٍيكيـٍ  بىعىٍثنىا أيكالى  بىٍأسو  أيكًلي ل نىا اًعبىادن  عى

اسيكا شىًديدو  ؿى  فىجى كىافى ، الدِّيىارً  ًخبلى  [.5-]االسراء( م ٍفعيكالن  كىٍعدنا كى
 لؤلدياف بالنسبة القدس كأىمية الذم يدكر حكؿ مكانة السؤاؿ عمى إجابة. 7

 الشاـ كببلد كفمسطيف بؿ القدس يمكننا القكؿ بؿ االعتراؼ أف الثبلثة
 ا أعطى كقد السبلـ، عميو إبراىيـ ذرية ميراث ىي نماإ لممسمميف بالنسبة
 ثـ كالكتاب، النبكة فييـ كانت عندماإسرائيؿ  لبني مؤقتااألرض  ىذه تعالى

 .كسمـ عميو ا صمى النبي ببعثة إسماعيؿ لبني ميراثا أصبحت
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 كلكف لممنطقة، الديني التاريخ مف جزءإسرائيؿ  بني أف ترل ةاإلسبلمي فالعقيدة 
 ىذه جعؿ بأف كعده حقؽ قد تعالى ا أف كنرل كانتيى، انقضى قد دكرىـ

 يقارب لما إسماعيؿ بني نصيب في ككانت إبراىيـ، لذرية ميراثااألرض 
ف – يدىـ مف اليكـإلى  تخرج كلـ عاـ، 1300  مؤقتا خرجت قد كانت كا 
 الخاصة كالظركؼ االحتبلؿ رغـ -الصميبيف زمف في سنة مئة مف ألقؿ
ف  متكاممة نظرية اإلسبلـ فنظرية. سياسيا يدىـ مف سقطت قد كانت كا 

 الديني التاريخ مف جزءا الييكد تعتبر بؿ أحدا، تقصي كال الكاقع تطابؽ
 .متحققا زاؿ كما تحقؽ قد تعالى ا كعد أف كتثبت المشترؾ

ة مع المسيحية بككف عيسى بف مريـ ىك المسيح اإلسبلميتتفؽ النظرة . 8
عجائب كآيات، كالعكدة في آخر الزماف، كتعتبره نبيا مف أكلي كاجتراحو 

، كتصفو ة ترفض فكرة اإلسبلميكلكف العقيدة ، بأنو كممة اأيضا  العـز
الثالكث، كأف عيسى ىك إلو متجسد، أك ابف ا أك أنو صمب أك قيامة 

كايضا يشير إلى ، كيذكر القرآف أف عيسى نفسو لـ يدع ىذه االشياء ،يسكع
عيسى بشر  االلكىية يكـ القيامة كيشدد القراف اف ادعائوف عيسى سينفي أ

كتحـر النصكص ، و اختير لينشر رسالة انالرسؿ كافإف مثؿ كؿ االنبياء ك 
 .اإلليية إشراؾ ا مع غيره، كتنص أف تكحيد ا ىك السبيؿ الكحيد لمنجاة

يـ عمى مراكز النفكذ إف كجكد ظاىرة التكتؿ الصييكني في العالـ كسيطرت. 9
سرائيؿ لكاف الدعـ إلكمع مبلحظة تكفير أ، في ببلد الغرب ك الشرؽ

كالمؤازرة بالماؿ كالسبلح مف أمريكا كغيرىا البد مف اف يككف لمعرب 
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كاستراتيجية عمى المدل القريب ، كالمسمميف خطة مدركسة كمنيج كاضح
 النحك التالي : عمى  اإلسرائيميةكالبعيد لمكاجية األطماع كالغطرسة 

رض أدكلة كشعبا مقيما في إسرائيؿ العمؿ ما أمكف عمى منع االعتراؼ ب. 10 
كعمى عدـ اقرار الييكد عمى االحتبلؿ الغاشـ ألف ، فمسطيف المغتصبة

 صراعنا مع الصياينة صراع كجكد ال صراع حدكد.
العربية  كايقاظ المشاعر، ةاإلسبلمي–االستمرار في تنبيو الحكاس العربية . 11 

ة بأف فمسطيف كالقدس عربية كالبد مف العمؿ عمى استمرار الحؽ اإلسبلمي
 .فييا اإلسبلمي–العربي 

كدعـ االنتفاضة ، التأكيد عمى بقاء الشعب الفمسطيني في القدس. 12 
الفمسطينية بكؿ الكسائؿ الممكنة إلحباط الخطة الصييكنية لطرد الشعب 

 رضو.أالفمسطيني كمو مف 
مد لتحرير سبلمية طكيمة األرة كضع خطة استراتيجية عربية كا  رك ض. 13

 القدس كفمسطيف كميا كتككيف جيش قكم لمجابية اسرائيؿ.
 
 
 
 
 

ً
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ً

ًقائمةًالمصادرًوالمراجع
 القرآف الكريـ .1
، األقصى جامعة، القدس مدينة، السماكية الشرائع في القدس، العمكر سعيد محمد .2

2021 . 
 دار، االكلى الطبعة، الثبلث السماكية األدياف يف القدس مكانة، الزحيمي كىبة .3

 .ق 1421 ـ 2001 سكريا دمشؽ، كالتكزيع كالنشر لمطباعة المكتبي

، احمدم بساط الثبلثة، لؤلدياف بالنسبة كأىميتيا القدس مكانة، دقة ابك تميـ .4
 لمقارئ نمقيا كتـ ،2017 األكؿ كانكف مف 10 بتاريخ االصمية المقالة كتبت
 - /https://bisatahmadi.com/articles  . 2018 مام 15 في ئدتيالفا الكريـ

 القدس، في المسيحية المقدسات ك المسيحيكف االالـ درب عمى، حبمي محمكد .5
 بيركت، الدكلية القدس مؤسسة كالمعمكمات االبحاث قسـ اصدار، االكلي الطبعة
 ق. 1438-ـ 2016، لبناف

  05/07/2021 في" كفاء" الفمسطينية كالمعمكمات نباءاأل ككالة .6
 18: في، -المسيحية كالتاريخية األثرية المباني – القدس، الفمسطينية المكسكعة  .7

 ./https://www.palestinapedia.net . 2014,سبتمبر
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انصرج انطهطاَٛح انًرضهح إنٗ انمذش انػرٚف خالل انعٓذ 

 انعصًاَٙ

 
 .لذٔر تٕجالل د 

 انجسائر، طكريع اضطًثٕنٙ يصطفٗ جايعح 

ً:الممخص
تعني كممة الصرة في المغة الكيس أك الخرقة التي تكضع فييا النقكد أما  

ىذا كقد  ،اصطبلحا يقصد بيا اليدايا المرسمة إلى مكة كالمدينة بمناسبة الحج
استخدمت مف قبؿ العثمانييف لتعني كيس النقكد أك المساعدات المالية كالعينية التي 

مانية إرساليا إلى مكة كالمدينة كبيت المقدس إلعانة القاطنيف في اعتادت الدكلة العث
ىذه المدف المقدسة مف سادة كأشراؼ كأعياف كفقراء بيدؼ نيؿ الثكاب ككسب قمكب 

كلئلشارة فقد دخؿ الحجاز تحت النفكذ العثماني في أكائؿ القرف العاشر  ،المؤمنيف
نيكف عمى األكضاع السائدة في اليجرم، السادس عشر الميبلدم، حيث حافىظ العثما

كما كاف االىتماـ  ،الحرميف الشريفيف، كال سي ما الكضع الثقافي كاالجتماعي كاإلدارم
الكبير بالحجاز مف السمات التي حافظ عمييا كؿ السبلطيف العثمانييف؛ فقد كاف 

ميو الحجاز كما يحكيو مف أماكف إسبلمية مقدسة تابعا لمدكلة العثمانية، مما أضفى ع
 . اإلسبلميمركزا دينيا مرمكقا في جميع أرجاء العالـ 
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، حيث كاف ”الصرة السمطانية“أك ” المحمؿ النبكم“استخدـ العثمانيكف تعبير 
السمطاف يقـك في كؿ مكسـ مف مكاسـ الحج بإرساؿ اليدايا كالذخائر الكثيرة إلى مكة 

خصصات مالية سنكية ككانت الصرة السمطانية، كىي م.المكرمة كالمدينة المنكرة
ألىالي الحرميف الشريفيف كاألعياف كالمشايخ تيرسىؿ غالبنا مع أميف الصرة، الذم 
ييشًرؼ في الكقت نفسو عمى قافمة الحج الشامي بشكؿو خاص، كفي معي تو كثيره مف 
اليدايا القيِّمة كالخمع التي تيٍيدىل لممشايخ كاألمراء كاألعياف كاألىالي في الحرميف 

ىػ 1126يفيف، باإلضافة إلى كسكة الكعبة المشرفة ككانت الصرة تيرسىؿ حتى عاـ الشر 
ؿ إرساليا إلى خزينة الحرميف في إستانبكؿ  .مف مصر، ثـ بعد ىذا التاريخ تحك 

كما أف اليدايا كاألمكاؿ التي ترسؿ مع المحمؿ النبكم تنفؽ عمى حكائج مكة 
الشريفيف كترميميما، كتأميف راحة الحجاج  المكرمة كالمدينة المنكرة؛ كتعمير الحرميف

القادميف مف مختمؼ أرجاء العالـ. كما تكزع معظـ الصدقات كالتبرعات عمى فقراء 
المنطقة، كتقدـ اليدايا إلى أمير مكة كأشرافيا. فقد كاف المحمؿ يحطٌ  رحالو في 

ي يستريح فييا كمف ثـ يقـك بتأميف حكائج الخانات الت .ستيف مكقعا تقريبا خبلؿ رحمتو
 .الحجاج خبلؿ سفرىـ إلى بيت ا الحراـ، كيقدـ المبالغ البلزمة إلصبلح الخانات

رادة سياسية مف طرؼ  كما شيدت مدينة القدس خبلؿ العيد العثماني اىتماما كا 
ـ الذم قاـ 1566-1520سبلطيف آؿ عثماف خصكصا السمطاف سميماف القانكني 

في ترميـ أسكار المدينة كقبة الصخرة كجدراف المسجد  ممثمة بتفعيؿ الحركة العمرانية
  األقصى كأبكابو إلى جانب تشجعيو عمى تأسيس المؤسسات الخيرية في فمسطيف.
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كسنحاكؿ في ىاتو الدراسة تبياف مظاىر اىتماـ سبلطيف الدكلة العثمانية بمدينة 
لكظائؼ القدس الممثمة في تقديميـ لمساعدات مالية ألىميا كبخاصة ألصحاب ا

الدينية كالمؤسسات الدينية خصكصا المسجد األقصى كقبة الصخرة كالتي أصبحت 
مساعدات منتظمة يرسميا السبلطيف سنكيا ألىؿ المدينة كىك ما عرؼ باسـ الصرة 

ثانيا:  أكال: مفيـك الصرة السمطانية. السمطانية كفؽ خطة عمؿ ىي كاآلتي:
ثالثا: طريقة تسميـ الصرة السمطانية  مخصصات سكاف القدس مف الصرة السمطانية.

 بالقدس. رابعا: الفئات السكانية المستفيدة مف السرة السمطانية.

 مقدمة:

كاف لمصرة السمطانية عنصرا كبيران في تأميف ركب الحج، بحيث عادت 
كما كاف لتمؾ  بفائدة عمى سكاف بيت المقدس مف سادة كأشراؼ، كأعياف كفقراء،

لعينية دكر في إعانة القاطنيف بالمدف المقدسة مف كؿ المساعدات المالية كا
كاف يعترض مكسـ  سنة، حيث كانت الصرة تسد العجز االقتصادم الذم

الحج، كلـ يكف اىتماـ الدكلة العثمانية بإرساؿ الصرر كليد فترة الضـ 
نما يرجع ذلؾ إلى فترات مبكرة مف ذلؾ؛ فقد كاف  العثمانييف لممنطقة العربية، كا 

لعثمانييف ىك محاكلة التقرب مف ا تعالي، كنيؿ الثكاب كأجر، مف ىدؼ ا
خبلؿ إرساؿ الصرة السمطانية، فقد كانت الدكلة العثمانية حاممة لراية اإلسبلـ، 

 كاعتبرت ذلؾ كاجبا مفركضا عمييا.
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انطبلؽ مما سمؼ: يجدر بنا معرفة الصرة السمطانية ؟ كىؿ كجدت حصة 
كماىي مراسيـ تحضير مككب الصرة السمطانية؟  منيا ألىالي مدينة القدس؟

   كما ىي العناصر المقدسية التي استفادت مف الصرة؟.
ًأول:ًالصرةًالعثمانية.

ًتعريفًالصرة.-9
منذ أف دعا سيدنا إبراىيـ الخميؿ دعكتو الكريمة، كالتي جاءت عمى لسانو 

اـ المسمميف بشؤكف لـ ينقطع اىتمًكمنذ تمؾ الدعكة الكريمة،ً(1)في القرآف الكريـ
الحرميف الشريفيف، كذلؾ ابتداء مف عيد أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب 

ً.(2)كاستمر ىذا االىتماـ في العصكر البلحقة 
: مف صر أم شرج الدراىـ كالدنانير، كصرىا صرا أم شدىا أك ربطيا، لغة -أ

كممة  ما يصر عمى الشيء، كىيأيضا  كيرد بيا (3)كالشد،  كأصؿ الصر الجمع
عربية تعني كيس النقكد، كاستخدـ لميدية أيضا. كقد أطمقت ىذه الكممة ألكؿ 
مرة في الدكلة العثمانية عمى اليدايا كالنقكد، التي كانت ترسؿ في كؿ سنة مع 
مكسـ الحج، إلى مكة كالمدينة المنكرة، كالقبائؿ القاطنة عمى طريؽ الحج، كذلؾ 

 (4) س الجمدية المعمكلة ليذا الغرض.بسبب إرساؿ ىذه النقكد داخؿ األكيا
                                                           

 37 -1ٍٞهح إثوا٤ْٛ أ٣خ:ك٢  - (1) 

ٓؾٔل ػ٢ِ ك٤ْٜ ث٢ٓٞ٤  ٓقٖٖبد اُؾو٤ٖٓ اُْو٣ل٤ٖ ك٢ ٖٓو إثبٕ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ ك٢  -(2) 

ّ  ثؾش ٓولّ ٤َُ٘ كهعخ اُزقٖٔ ٝأُبعَز٤و ك٢ 1805-1517ٛـ /1220-923اُلزوح ٖٓ 

 .2ّ(  ٓ 1999اُزبه٣ـ ٝاُؾٚبهح  )ٖٓو: عبٓؼخ األىٛو  

  .452  4ٓ  ٓظ:)ث٤وٝد: كاه اُٖبكه  ]ك.ً [ (ؼوة  ]ك.ٛ[  اثٖ ٓ٘ظٞه   َُبٕ اُ-(3)

اٍط٘جٍٞ:  –  )رو٤ًب 1ٛـ  ٛ.1367ٍؼل اُل٣ٖ اٝٗبٍ  ككزو أُلوكاد ُِٖوح أُٜب٤ٗٞ٣خ ُؼبّ   -(4)

  .15ّ(  ٓ 2016-ٛـ 1437كاه األٍٕٞ اُؼ٤ِٔخ  
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المعامبلت المالية كالتي قدرت بمبمغ خمسيف  لقد أطمقت عمى اصطالحا:ً-ب
أم نصؼ حمؿ مف الماؿ، كما استخدـ في المبالغ المالية التي ( 5) ألؼ اقجة،

كانت ترسؿ مف لدف السبلطيف العثمانييف، إلى مجاكريف مكة المكرمة كالمدينة 
 (6)لحكاـ كالسادة كاألشراؼ كاألعياف، كالفقراء. المنكرة، مف ا

كالثاني ما  ككانت الصرة تتككف مف جزأيف األكؿ مف الدكلة العثمانية،
عرؼ بتكابع الصرة، كىك ما يخصص مف األمكاؿ مف بعض الحكاـ ككبار 

  (7)األعياف كالعمماء.
ًمسمياتًالصرةًالعثمانية:ً-9

كردت في مختمؼ  ية التيأطمقت عدة مسميات عمى الصرة السمطان
الصرة الركمية، المبرة الركمية، سماء التالية:)المصادر التاريخية فتنكعت إلى األ

 الذخيرة السمطانية، الذخيرة السنية، الصدقة الركمية، الصداقة الخنكارية(.
كجميع ىذه األسماء كردت لمداللة عمى شيء كاحد كىك الصرة العثمانية 

  (8)مقدسة.المرسمة إلى األماكف ال

                                                           
ؼ٘بٛب ٗول اث٤٘  ٢ٛٝ اهغخ: ٝرؼ٠٘ ُـخ اُٚبهة أٝ اُٚبهثخ إ٠ُ اُج٤بٗ  ٝإِٜب ٓـ٤ُٞخ ٓ - (5) 

ٛـ  ك٢ ػٜل اَُِطبٕ أٝهفبٕ  ٝٝىٜٗب 729هطؼخ ٕـ٤وح ٖٓ اُلٚخ ٙوثذ ألٍٝ ٓوح ك٢ ػبّ 

هثغ ٓضوبٍ ٝثؾَبة اُـوآبد ا٤ُّٞ أهثؼخ ؿوآبد ٝ  فَٔخ هواه٣ٜ ٝصالس ؽجبد أ١ =

% = صْ ثلأ اُٞىٕ ٝاُؾغْ ٣ز٘بهٖبٕ رله٣غ٤ب. ٣٘ظو: ٤ٍَٜ ٕبثبٕ  ٤ِٓ90ـوآب ٝػ٤بهٛب 118

)اُو٣بٗ: ٌٓزجخ أُِي كٜل ا٤ُ٘ٛٞخ   ِؾبد اُؼضٔب٤ٗخ اُزبه٣ق٤خ ]ك.ٛ [ُٔؼغْ أٍُٞٞػ٢ ُِٖٔطا

 .20ّ(  ٓ 2000 -ٛـ  1421

  )٤ٍٜ144.6َ ٕبثبٕ  أُوعغ ٗلَٚ  ٓ  -(6)  

أٍٔبء عبك هللا فٖبٝٗخ: " اُٖوح اَُِطب٤ٗخ أُوٍِخ إ٠ُ اُولً اُْو٣ق كهاٍخ ٝصبئو٤خ ٖٓ  -(7) 

  ع: 10ّ"  ٓغِخ األهك٤ٗخ ُِزبه٣ـ ٝا٥صبه  ّ:1724ٛـ / 1137ُؼبّ 219ههْ  فالٍ ككزو اُٖوح

2  3 :ً  2016ٓ  ّ23.  
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 تاريخًإرسالًالصرةًإلىًفترةًإلحاقًالحجاز:-9
يرجع تاريخ إرساؿ اليبات كالعطايا إلى الحرميف الشريفيف )في مكة 
كالمدينة( في مكسـ الحج، إلى العيد العباسي، فقد أرسمت أكؿ صرة نقكد 

ـ(، 923ىػ / 311عاـ ) (9)لمحرميف في عيد الخميفة العباسي المقتدر با
ا 315426قيمتيا آنذاؾ كبمغت  كما اىتـ الفاطميكف بإرساؿ ( 10فمكري

المساعدات النقدية إلى الحرميف بيدؼ ربط الحجاز بيـ، إذ خصصكا ليما 
ألؼ دينار كفي العيد المممككي كاف الحجاز يعيش عمى األكقاؼ  120سنكيا 

 (12) .المصرية المحبكسة عمى فقراء مكة كالمدينة، كعمى الحرميف الشريفيف (11)

                                                                                                                                        
ٛـ / 974 -٤ُٔ791بء أؽٔل ػجل هللا ّبكؼ٢:" اُٖوح اُؼضٔب٤ٗخ أُٞعٜخ إ٠ُ ٌٓخ أٌُوٓخ  )  -(8)

ً:   54خ  ع: اإلٍال٤ّٓ("  ٓغِخ عبٓؼخ أّ اُووٟ ُؼِّٞ اُْو٣ؼخ ٝاُلهاٍبد 1389-1566

  .419ٛـ  ٓ 1433ٓؾوّ 

ّ( اُق٤ِلخ اُضبٖٓ ػْو  ٖٓ فِلبء ث٢٘ اُؼجبً  ٝٛٞ عؼلو ثٖ 932-907أُوزله ثبهلل:) - (9)

أُؼزٚل  ٤ً٘ٝزٚ أثٞ اُلَٚ  أص٘بء فالكزٚ ثوىد اُؼل٣ل ٖٓ اُٖلبد ًبٕ أثوىٛب ٝأفطوٛب 

ّ ٝهل هزَ أُوزله 907إٍواكٚ  ٝاُز٢ أٙود ٙوها ًج٤وا ػ٠ِ في٣٘خ اُلُٝخ  ر٠ُٞ اُؾٌْ  ٍ٘خ 

ّ. ٣٘ظو: ػجل اُجبه٢ ٓؾٔل أؽٔل ًج٤و  اُلُٝخ اُؼجب٤ٍخ ك٢ ػٜل اُق٤ِلخ أُوزله ثبهلل 932ثبهلل ٣ّٞ 

  ) اَُٞكإ: اإلٍال٢ٓٛـ(   اُوٍبُخ ٓولٓخ ٤َُ٘ ّٜبكح اُلًزٞهاٙ ك٢ اُزبه٣ـ 320-ٛـ 295) 

  ٣٘ظو: فبُل ػياّ  12  ٤ًِ9خ األًبك٤ٔ٣خ   ]ك.ً[(  ٓ ٓ -خاإلٍال٤ٓاُغبٓؼخ أّ كهٓبٕ 

ػٔبٕ: كاه أٍبٓخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ  -: اُؼٖو اُؼجب٢ٍ  )األهكٕاإلٍال٢ٍٓٓٞٞػخ اُزبه٣ـ 

 .183  181ّ(  ٓ ٓ 2009]ك.ٛ[  

ؽ ٖٓ اُنٛت اُقبُٔ. أٍٝ ٕلٝهٛب 3.53كِٞه٣ب: ػِٔخ مٛج٤خ ٌٕذ ك٢ كِٞهَٗب. ٝىٜٗب:  -(10)

 ّ . 1252ٍ٘خ  

ْوع ؽجٌ األَٕ ٝرَج٤َ اُضٔوح  أ١ ؽجٌ أُبٍ ٕٝوف ٓ٘بكؼٚ اُٞهق: ٛٞ اُؾجٌ   ٝك٢ اُ -(11)

ك٢ ٍج٤َ هللا  أٓب أٗٞاػٚ ٛٞ أؽ٤بٗب ٣ٌٕٞ ػ٠ِ األؽلبك أٝ األهبهة  ٖٝٓ ثؼلْٛ إ٠ُ اُلوواء  

٠َٔ٣ٝ ٛنا ثبُٞهق األ٢ِٛ  أٝ اُنه١ ٝأؽ٤بٗب ٣ٌٕٞ اُٞهق ػ٠ِ أثٞاة اُق٤و اثزلاء ٠َٔ٣ٝ 

  ]ك.ٛ[  )اُوبٛوح: اُلزؼ ُإلػالّ اُؼوث٢   3اُلوٚ  ط:ثبُٞهق اُق٤و١. ٣٘ظو: ا٤َُل ٍبثن  

 .259]ك.ً[(  ٓ 

اُٖوح اَُِطب٤ٗخ ُؼِٔبء اُولً ٝكووائٜب ك٢ اُؼٜل ٖ اُؾيٓب١ٝ: "ٓؾٔل ٓبعل ٕالػ اُل٣ -(12)

  4  ع:4ّ ("  أُغِخ األهك٤ٗخ ُِزبه٣ـ ٝا٥صبه  ّ:1900-1700ٛـ( )1317-1111اُؼضٔب٢ٗ ) 

 :ً2010 ٓ  71.  
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العيد العثماني فقد حرص السبلطيف العثمانيكف، عمى ترتيب  أما في
رساؿ الصرة المكجية إلى الحرميف الشريفيف مع المحمميف الشريفيف بشكؿ  كا 

ـ(، 1390ىػ / 792)( 13)السمطاف الغازم يمديـر بايزيد األكؿ متنظـ؛ بحيث قاـ
حكالي  مغ مالي قدرمقر السمطنة آنذاؾ مب( 14)العاصمة أدرنة بإرساؿ الصرة مف

لتكزيعيا عمى أشراؼ مكة كساداتيا كعممائيا، ، ثمانكف ألؼ ذىبا 80.000
ـ ( أمر السمطاف محمد 1413ىػ /816كفي عاـ ) كخدمة الحرميف الشريفيف. 

بإرساؿ أربعة عشر ألؼ ذىب إلى الحرميف الشريفيف. كفي عيد ( 15)األكؿ
)الصرة( لمحرميف الشريفيف كقد خصص ماؿ غزير (16)السمطاف المراد الثاني،

 (17)دينار ألشراؼ مكة.3000
                                                           

ثب٣ي٣ل األٍٝ: ٛٞ هاثغ ٍال٤ٖٛ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ  ٝاُلٙ اَُِطبٕ ٓواك األٍٝ  ٝاُل ٍ٘خ  - (13)

ّ   ٖٓ أْٛ أػٔبُٚ  ْٙ اُٖوة إ٠ُ اُلُٝخ  اُؼضٔب٤ٗخ 1385ّ  اهرو٠ اُؼوُ اَُِط٘خ 1360

ٝكزؼ ثِـبه٣ب ٝ ثٍٞ٘خ ٍٝال٤ٗي ٢٘٣ٝ ّٜو ٝهبّ ثبُؾٖبه ُٔل٣٘خ  اُوَط٘ط٤٘٤خ ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣َزطغ 

يّ ك٢ ٓؼوًخ أٗووح اُز٢ عود ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ر٤ٔٞهُ٘ي ٝاٍو ٝٓبد ك٢ األٍو ًٔلا ٝؽيٗب كزؾٜب ٛ

ّ. ٣٘ظو: أٝهفبٕ ٓؾٔل ػ٠ِ  هٝائغ: ٖٓ اُزبه٣ـ اُؼضٔب٢ٗ  1403ثؼل ٍ٘خ ٝاؽلح رٞك٢ ٍ٘خ 

  .31  22ّ(  ٓ ٓ 2008 -ٛـ  1429  )ٖٓو: كاه أٌُِخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ  1ٛ.

  )اُوبٛوح: 2اُؼضٔب٤٤ٖٗ ك٢ اُؾو٤ٖٓ اُْو٣ل٤ٖ ٝٓ٘بٍي اُؾظ  ٛ.ٓؾٔل األ٤ٖٓ ا٢ٌُٔ  فلٓبد  -(14)

 .29ّ(  2005ٓ-1426ٙكاه األكبم اُؼوث٤خ   

ّ(  ر٠ُٞ اَُِط٘خ ثؼل ٕواع ٓغ أفٞارٚ  ٝرٌٖٔ ٖٓ إىاُخ أصبه 1421-1413ٓؾٔل األٍٝ: )  -(15)

٣خ ٝارقن أكهٗخ ٛي٣ٔخ ك٢ ٓؼوًخ أٗووح  كؼَٔ ػ٠ِ ر٘ظ٤ْ اإلٓبهح ُْٝ ِّٜٔب كمٕجؾذ اإلٓبهح هٞ

 ػبٕٔخ ٓؾَ ثٞهٍخ. 

ّ ك٢ ٓل٣٘خ أٓب٤ٍب  1403اَُِطبٕ ٓواك اُضب٢ٗ: ُٝل ٍِطبٕ ٓواك ثٖ اَُِطبٕ ٓؾٔل عِج٢ ٍ٘خ  -(16)

٣ٞٓب ّٜل اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ  اٙطواثبد ثؼل  41ّ ثؼل ٝكبح ٝاُلٙ ثؼل 1421اػز٠ِ اُؼوُ ٍ٘خ 

ٔٚ ه٢ٚ ػ٠ِ االٙطواثبد اُلاف٤ِخ اػزالءٙ اُؼوُ  ثزٔوك األٓواء ثؼل صالصخ ٍ٘ٞاد ٖٓ ؽٌ

اُؼضٔب٤ٗخ ٝال٤ٍٔب ك٢ األها٢ٙ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ أؽو٤زٚ ثبُؾٌْ   ًٝبٕ ُٚ كٝه ًج٤و ك٢ ر٤ٍٞغ 

ّ. ٣٘ظو: ػ٢ِ ف٤َِ 1451اُو٢ِ٤ٓٝ ٝاُن١ ٍبػل ٓؾٔل اُلبرؼ ك٢ كزؼ اُوَط٘ط٤٘٤خ  رٞك٢ ٍ٘خ 

ّ("  ٓغِخ 1451-٢ٗ1421 )أؽٔل: "اُزٍٞغ اُؼضٔب٢ٗ ك٢ اُو٢ِ٤ٓٝ ك٢ ػٜل اَُِطبٕ ٓواك اُضب

 .09  01  ٓ ٓ 2012  ً: 3  ع: 7ًوًٞى ُِلهاٍبد اإلَٗب٤ٗخ: ٓظ:

ٓؾٔل ثٖ أث٢ اَُوٝه اُجٌو١ اُٖل٣و٢  ٖٗوح أَٛ اإل٣ٔبٕ ثلُٝخ آٍ ػضٔبٕ  رؼ: ٤ٍِْ أثٞ  -(17)

  .64ّ(   ٓ 2012-ٛـ 1433  )]ك ّ ٕ[: كاه اُٜلٟ  1عبثو  ٛ.
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ـ(، أرسؿ السمطاف أبك الفتح محمد الثاني، 1451ق / 855كفي عاـ) 
رساليا  (18) الصرة إلى الحرميف الشريفيف؛ برتيب الصرة مف مالو الخاص، كا 

كذلؾ بعد فتح القسطنطينية إذا أرسؿ برسكؿ ليحمؿ  (19)إلى الحرميف الشريفيف.
قطعة ذىبية 7000فتح مع رسالة إلى شريؼ مكة كمبمغ مالي قدر بشرل ال

  (20)ليكزعيا عمى أىالي مكة. 
فقد تمثمت محبتو لسكاف المدينتيف  (21)أما السمطاف بايزيد الثاني 

ألؼ  المقدستيف، في ترتيب الصر ليـ في كؿ عاـ كفي تخصيص أربعة عشر
 (22)دينار لفقياء مكة كالمدينة.

                                                           
ّ ك٢ 1429اثو٣َ  20ّ( ُٝل اَُِطبٕ ٓؾٔل اُلبرؼ 1481-1451اَُِطبٕ ٓؾٔل اُضب٢ٗ: ) -(18)

أكهٗخ  رؼل كزوح ؽٌٔٚ  ٖٓ أْٛ اُلزواد ك٢ ربه٣ـ اُؼالهبد ا٤َُب٤ٍخ ٝاُؾوث٤خ  ٓب ث٤ٖ اُْوم 

ٝاُـوة  ٝال ر٘ؾٖو أ٤ٔٛخ أػٔبٍ اُلبرؼ ك٢ كزؼ اُوَط٘ط٤٘٤خ كؾَت  ثَ ك٢  أٝهٝثب ٝثقبٕخ 

ا٤َُبكح اُؼضٔب٤ٗخ ك٤ٜب ثؼل إٔ ًبٗذ ٓيػيػخ  ٝك٢  ك٢ اُغيء اُغ٘ٞث٢ اُْوه٢  اٍزطبع ر٤ٛٞل

آ٤ٍب كول ه٠ٚ اَُِطبٕ اُلبرؼ ػ٠ِ اُجو٤خ ٖٓ اإلٓبهاد ٝاُوالع ٝعؼٜب =رؾذ ٤ٍبكح اُؼضٔب٤ٗخ 

فبُٖخ  ٝاّزٜو ٓؾٔل اُلبرؼ ثوبٕٗٞ ٗبٓٚ ٢ٍ أ١ كٍزٞه كبرؼ  ٝاُن١ ثو٤ذ ٓجبكئٚ األٍب٤ٍخ 

ّ  ثؾ٤ش هبّ 1429ّ ( رٞك٢ ٓؾٔل اُلبرؼ ك٢ 1839أُلؼٍٞ ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ  ؽز٠ ػبّ ) 

ٛج٤ت ٣ٜٞك١ أٍٚ ٣ؼوٞة ثبّب ثز٤َٔٔٚ ػ٘لٓب ًبٕ ٣و٣ل كزؼ ا٣طب٤ُب. ٣٘ظو: ٍبُْ اُو٤ّل١  

  ٣٘ظو: ػجل اَُالّ ػجل 05ّ(  ٓ 2013  )ٖٓو: كاه اُج٤ْو ُِضوبكخ  2ٓؾٔل اُلبرؼ  ٛ.

  ) كْٓن: كاه اُوِْ  5ٝهبٛو اُوّٝ  ٛ. اُؼي٣ي ك٢ٜٔ  اَُِطبٕ ٓؾٔل اُلبرؼ: كبرؼ اُوَط٘ط٤٘٤خ

 .31ّ(   ٓ 1993 -ٛـ 1413

  )29.19ٓؾٔل األ٤ٖٓ ا٢ٌُٔ  أُوعغ اَُبثن  ٓ -(19)

ّ (  هٍبُخ ٓولّ ٤َُ٘ 1916-1876ػٔبك ػجل اُؼي٣ي ٣ٍٞق  اُؾغبى ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ )  -(20)

ٛـ 1426اَُ٘خ اُغبٓؼ٤خ   ّٜبكح أُبعَز٤و ك٢ اُزبه٣ـ اُؾل٣ش  )إَُٔٞ: ٤ًِخ ا٥كاة عبٓؼخ 

- 2005ٓ  )ّ13.  

 -ٛـ851ثب٣ي٣ل اُضب٢ٗ: ٛٞ ثب٣ي٣ل ثٖ ٓؾٔل اُضب٢ٗ  ٝٛٞ صبٖٓ ٍال٤ٖٛ ث٢٘ ػضٔبٕ  ُٝل ػبّ )  -(21)

ٍ٘خ  ػوف ثطجؼٚ اُوه٤ن  35ّ (  ٝػٔوٙ 1481 -ٛـ 886ّ (  ر٠ُٞ اُؾٌْ اَُ٘خ ) 1446

ٍ٘خ   32ٍ٘خ  كآذ كزوح ؽٌٔٚ  67ّ ( ػٖ ػٔو ٣٘بٛي 1512 -ٙ 918ٝأَُبُْ  رٞك٢ ٍ٘خ ) 

  ٣1٘ظو: ػيرِٞ ٣ٍٞق ثي إٓبف  ربه٣ـ ٍال٤ٖٛ ث٢٘ ػضٔبٕ ٖٓ أٍٝ ْٗمرْٜ ؽز٠ أالٕ  ٛ.

 . 57  55ّ(  ٓ ٓ 2014)اُوبٛوح: ٓؤٍَخ ٛ٘لا١ٝ ُِزؼ٤ِْ ٝاُضوبكخ  

ٛـ( كهاٍخ 1344-923اُْو٣ق: ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ )  اُ٘ج١ٞٓؾٔل ٛياع اُْٜوٟ  أَُغل  -(22)

  .17ّ(  ٓ 2003به٣خ ؽٚبه٣خ  ]ك.ٛ[  )ٖٓو: كاه اُوبٛوح ٌُِزبة   ٓؼٔ
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ًرًالعثمانيةًالمرسمةًإلىًالقدسًالشريفثانيا:ًأنواعًالصًر
لقد تعددت الصرر العثمانية المرسمة إلى أىالي مدينة القدس الشريؼ 
كالحرميف الشريفيف في كؿ سنة بمختمؼ المسميات ك األنكاع كالتي كانت عمى 

 :اآلتيالنحك 
 ً(23)الصرةًالرومية:ً-9

لى أىالي حرص السبلطيف العثمانيكف، عمى إرساؿ الصرة الركمية، إ 
القدس كالحرميف الشريفيف قبؿ دخكليـ مصر، كأكؿ مف خصصيا مف آؿ 
عثماف، ىك السمطاف محمد بف بايزيد األكؿ، ثـ خمفو ابنو السمطاف مراد بف 
محمد خاف، كجاء بعد السمطاف بايزيد بف محمد خاف، بحيث حرص ىؤالء 

انت تكزع السبلطيف، عمى تخصيص مبالغ مالية لمحرميف الشريفيف؛ بحيث ك
كلما آؿ األمر إلى السمطاف سميـ األكؿ، أرسؿ  عمى فقراء مكة كالمدينة المنكرة،

( 24)الصدقات الركمية، أضعاؼ ما أرسميا أبكه، كجعؿ ليا دفترا فيو العطايا. 

كقد قرر السمطاف سميـ األكؿ أف ترسؿ ىذه الصرة مف مصر، ككانت الخزينة 

                                                           
٤ٍٔذ ثو٤ٓٝخ ر٤٤ٔيا ُٜب ػٖ اُٖوه األفوٟ  ٓضَ اُنف٤وح ٢ٛٝ ٕلهخ ًبٕ ٣وٍِٜب اُو٤ٓٝخ:  -(23)

أُٔب٤ُي اُغواًَخ كمثوبٛب اَُِطبٕ ٤ٍِْ ػ٠ِ ؽبُٜب  ًٝنُي اُٖو اُؾ٢ٌٔ أ١ أُزؾَٖ ٖٓ 

َُال٤ٖٛ ٓ٘ن ػٖو أُٔب٤ُي  ًٔب فٖٔ اَُِطبٕ ٤ٍِْ األٍٝ  األٝهبف  اُز٢ ًبٕ ٣ٞهلٜب ا

ٕلهخ اُؾت ألَٛ اُؾو٤ٖٓ  ٝهل ٙبػلٜب اَُِطبٕ ٤ٍِٔبٕ  ٝىاك كغؼَ ٝهلب ػ٠ِ مُي. ٣٘ظو: 

  ػيح ث٘ذ ػجل اُوؽ٤ْ ثٖ 107ٓؾٔل ػ٠ِ ك٤ْٜ ث٢ٓٞ٤  أُقٖٖبد...  أُوعغ اَُبثن  ٓ 

ل اُوبكه اُطجو١  األهط ا٢ٌَُٔ ك٢   ػ٢ِ ثٖ ػج229ٓؾٔل ّب٤ٖٛ  أُوعغ اَُبثن  ٓ 

  )ٌٓخ أٌُوٓخ: أٌُزجخ 1اُزبه٣ـ ا٢ٌُٔ ٝرواعْ أُِٞى ٝاُقِلبء  رؼ: أّواف اؽٔل اُغٔبٍ  ٛ.

 .201ّ(  ٓ 1996 -ٛـ  1416اُزغبه٣خ  

ك٢ اُؾغبى إثبٕ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ ٓؾٔل ػ٠ِ ك٤ْٜ ث٢ٓٞ٤   كٝه ٖٓو ك٢ اُؾ٤بح اُؼ٤ِٔخ  -(24)

ّ(  2006-ٛـ 1426ّ (  ]ك.ٛ[  )ٖٓو: كاه اُوبٛوح  1805-1517ٛـ /1220-ٛـ 963)

ٓ177  178.  
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عمى جميع إيرادات أكقاؼ السبلطيف فيما بعد مسمى الصرة الركمية،  تطمؽ
 العثمانييف، كباشكات، كأىالي مصر عمى الحرميف.

كىكذا شممت الصرة الركمية األكقاؼ عدد كبير مف أكقاؼ السبلطيف، 
 (27)األحمديةك  (26)كالمرادية (25)كالباشكات، كاألمراء، مثؿ الدشيشة الكبرل

المحصمة مف ىذه  قد عرفت اإليراداتكلكالحرميف كغيرىا.  (28)كالخاصكية
األكقاؼ الثبلثة، كمف كقؼ الدشيشة، باسـ الصرة الركمية، أم التركية كذلؾ 
تمييزا ليا مف الصرة المرسمة مف مصاريؼ خزينة مصرية كىي التي عرفت 
بالصرة اإلرسالية. كتشمؿ الصرة الركمية األمكاؿ النقدية كالغبلؿ المتحصمة مف 

ر الحاج سنكيا، منفصمة عف باقي األكقاؼ السمطانية، كتسمـ إلى أمي
  مخصصات الحرميف.

ًً(29)صرةًدارًالسعادة:ً-9
                                                           

اُل٤ّْخ اٌُجوٟ: َٗجخ إ٠ُ اُووٟ اُؼبئلح ألٝهبف اُؾو٤ٖٓ اُْو٣ل٤ٖ  ك٢ ٖٓو ر٠َٔ  -(25)

اُل٤ّْخ  ٢ٛٝ ك٢ األٍبً ًِٔخ رطِن ػ٠ِ ) اُؾ٘طخ أُ٘ظلخ (  ٝك٢ اُؾغبى ٣طِن ػ٠ِ ؽَبء 

ث٘ذ ك٤بٗ أؽٔل اُل٤بٗ أٝهبف أَُغل اُؾواّ ثٌٔخ أٌُوٓخ   أُطجٞؿ ك٤ّْخ. ٣٘ظو: ػ٤ِبء

ّ(  هٍبُخ ػ٤ِٔخ ٓولٓخ اٍزٌٔبٍ أُزطِجبد 1918-1838ر٘ظ٤ٜٔب ٝإكاهرٜب ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ: ) 

اُؾٍٖٞ ػ٠ِ كهعخ أُبعَز٤و ك٢ اُزبه٣ـ اُؾل٣ش  )عبٓؼخ أُِي ٍؼٞك: اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ 

 .19ّ(  ٓ 2009 -ٛـ 1430أٌُِٔخ  اَُ٘خ اُغبٓؼ٤خ 

ّ(  ٝٛٞ ٝهق ٙقْ ٖٙٔ َٓبؽبد ك٢ 1595-1574أُواك٣خ: أٝهلٚ اَُِطبٕ ٓواك اُضبُش )  -(26)

 إؽلٟ ٝػْو٣ٖ هو٣خ  ٖٓ هوٟ أُٖو٣خ. 

ٝهق األؽٔل٣خ: أْٗم ٛنا اُٞهق اَُِطبٕ أؽٔل اُضب٢ٗ  ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ُٜنا اُٞهق ه٣غ ػ٢٘٤ ٖٓ  - (27)

 اُـالٍ ٝاُؾجٞة. 

٢ٛٝ ٗٞػبٕ اُقب٤ٌٕخ اٌُجوٟ  أٝهلزٚ ا٤َُلح ٝاُلح اَُِطبٕ ٤ٍِْ اُضب٢ٗ  اُقب٤ٌٕخ:  - (28) 

ٝىٝعخ اَُِطبٕ ٤ٍِٔبٕ اُوب٢ٗٞٗ  ٝهق اُقب٤ٌٕخ اُٖـوٟ  ٝهل أٝهلزٚ ا٤َُلح ػبئْخ ٝاُلح 

 ّ  ٝػوف ٛنا اُٞهق ثبُقب٤ٌٕخ اُٖـوٟ  ُٖـو ؽغٔٚ. 1626اَُِطبٕ ٓواك اثٖ اؽٔل ٍ٘خ 

كاه اُؾٌْ  ٝهٖل ثٚ اٍزبٗجٍٞ   ألٜٗب ًبٗذ هٖوا ُِؾٌْ اُؼضٔب٢ٗ. كاه اَُؼبكح: أِٛوذ ػ٠ِ  -(29)

ٝهل ٤ٍٔذ ثٚ ثؼ٘ هٖٞه اَُال٤ٖٛ أ٣ٚب. ًٔب أِٛن ًنُي ػ٠ِ ع٘بػ اُؾو٣ْ ك٢ هٖو ٛٞة 

  .108هبث٢ ثبٍزبٗجٍٞ. ٣٘ظو:  ٤ٍَٜ ٕبثبٕ  أُوعغ اَُبثن  ٓ 
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ألزمت السمطنة العثمانية نفسيا بإرساؿ صرة نقدية إلى أىالي الحرميف 
الشريفيف، كأىالي القدس في كؿ عاـ، ك تعرؼ بصرة دار السعادة، كمقدارىا 

اسطنبكؿ في كانت ترسؿ مف  (30)بارة،  5072166قطعة ذىبية، أم  60288
 كؿ عاـ. 

ـ، كلدكافع أمنية تقرر أف ترسؿ ىذه الصرة مف 1669غير أنو في سنة 
مصر، بدال مف إرساليا مف اسطنبكؿ، عمى أف يقكـ أمير الحج الشامي، 

رمضاف  15بتكصيميا إلى الحجاز، فكاف عمى الكالة في مصر، أف يرسمكا في 
تكصيؿ ىذه الصرة إلى تحت قيادة احد األمراء ل، مف كؿ عاـ مككب خاصا

ـ، 1687دمشؽ، كلكف ىذا الكضع لـ يستمر، إذ كرد أمر سمطاني في عاـ 
ـ، تقرر أف ترسؿ تمؾ 1714 بأف ترسؿ صحبة أمير الحج المصرم، كفي عاـ

الصرة كؿ عاـ إلى السمطاف صحبة الخزينة اإلرسالية، لترسؿ إلى الحرميف 
 كتـ تقسيميا عمى الشكؿ التالي:  الشريفيف.

 مكة. ألىاليبارة  1578460
 المدينة. ألىاليبارة  3804560
 القدس. ألىاليبارة  355040

 (31)بارة مصركفات نقؿ الصرة.  3050

                                                           
  ٌٍذ ُِٔوح األ٠ُٝ ك٢ ػٜلٙ ثبهٙ: ثٔؼ٠٘ هطؼخ أٝ عيء ك٢ اُلبه٤ٍخ  ٢ٛٝ ػِٔخ ػضٔب٤ٗخ -(30) 

  )اُوبٛوح: 1اَُِطبٕ ٓواك اُواثغ. ٣٘ظو: ؽ٤َٖ ٓغ٤ت أُٖو١  ٓؼغْ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ  ٛ.

  .27ّ(   2004ٓ -ٛـ 1425اُلاه اُضوبك٤خ ُِْ٘و   

  .129ػيح ث٘ذ ػجل اُوؽ٤ْ ثٖ ٓؾٔل ّب٤ٖٛ  أُوعغ اَُبثن  ٓ  -(31)
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ً(32)ًصرةًالخزينةًاإلرسالية:-9
باإلضافة إلى ما سبؽ فإف الدكلة العثمانية، ساىمت بمجمكعة مف األمكاؿ 

ككانت ىذه األمكاؿ  ؼ،لدعـ الحرميف الشريفيف كأىالي مدينة القدس الشري
بحيث كانت مصر مصدرا غنيا بالمؤف لمخبلفة  (33).ترسؿ مف الخزينة المصرية

العثمانية، فقد كانت مصر تدفع إرسالية مالية سنكية الستانبكؿ، عرفت باسـ 
كتعتبر الصرة  (34)إرسالية الخزينة، كالتي فاقت قيمتيا إرساليات كاليات األخرل.

ردات مصر عمى مصركفاتيا، ككاف مف المقرر اإلرسالية الفائض مف كا
إرساليا سنكيا مف مصر إلى استانبكؿ، كيشار إلييا باسـ الخزينة اإلرسالية إلى 

ـ مبمغ 1695األبكاب الشريفة الخنكارية. كقد بمغت تمؾ الصرة في عاـ 
 بارة، كظؿ ىذا المبمغ في ارتفاع مستمر.  5132070

بارة، كيسمـ مبمغ  15981220لى كفي أكاخر القرف الثامف عشر كصؿ إ
الصرة إلى الحرميف نقدا، إلى أمير الحج في بركة الحاج قبؿ رحيمو إلى مكة، 

كيكـ تسميـ الصرة الشريفة اإلرسالية إلى  كتؤخذ عميو حجة بتسممو ىذه الصرة،
أمير الحاج، يعقد لمديكاف العالي بخيمة أمير الحاج في بركة قبؿ رحيمو 

االجتماع الباشا كعديد مف المكظفيف مثؿ كاتب الصرة  بيكميف، كيحضر ىذا
 الشريفة، كصراؼ المرسؿ إلى أىالي الحرميف الشريفيف، بحيث يقكـ بتكزيع

                                                           
  .21ٓ ٣٘ظو: ٤ٍَٜ ٕبثبٕ  أُوعغ اَُبثن  -(32)

.116  115ٓؾٔل ػ٠ِ ك٤ْٜ ث٢ٓٞ٤  أُوعغ اَُبثن  ٓ ٓ  -( 33)  

ع٤ٖ ٛبصٞاٟ  ٤ٍبٍبد اُيٓو اُؾبًٔخ ك٢ ٖٓو اُؼضٔب٤ٗخ  رو: ػجل اُوؽٖٔ ػجل هللا ا٤ُْـ   -(34)

  .38ّ(  ٓ 2003  ) ٖٓو: أُغٌِ األػ٠ِ ُِضوبكخ  1ٛ.
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الصرة فما ىك مخصص األىالي مكة، كما ىك مخصص ألىالي المدينة، 
الجزء المخصص ألعياف كفقراء مدينة القدس كمرتبات، أيضا  كيكضح

ض العرباف، كيعمف أمير الحاج في ىذا االجتماع كمعاشات لؤلشراؼ، كلبع
تسممو مبمغ الصرة الشريفة اإلرسالية، كتعيده بحممو، كصرفو، كتسميمو لمف لو 
ف عميو إحضار ما يشيد لو بإنفاؽ المبمغ كما ىك مقرر في  كالية تسممو، كا 

 (35)السجبلت. 
ً(36)ًصرةًالجوالي:-1

اف بيت المقدس نصيب كاف لسك ظيرت مع السمطاف سميماف القانكني،
كما كانت عمى المجاكريف كالكافديف كالنزالء ممف ، ىاتو الصرة الجكالي مف

شغمكا ببعض الكظائؼ في الحجاز، أك أعكزتيـ الحاجة فيو. كبعد السمطاف 
سميماف القانكني أضاؼ أىؿ الخير مف السبلطيف كغيرىـ نفقات عظيمة ليذه 

 (37)الصكفية، كاألشراؼ. كأيضا الصرؼ عمى رجاؿ الحركة، الصرة.
ًصرةًالعربان:-5

كانت الدكلة العثمانية تقدـ صرة مالية عرفت بصرة العرباف، لمعشائر  
 البدكية التي كانت تقيـ عمى الطريؽ مف الشاـ حتى الحرميف الشريفيف،

                                                           
.25. 22ا٤ُْـ أؽٔل اُو٤ّلٟ   أُٖله اَُبثن   ٓ ٓ  -(  35(  

اُغٞا٢ُ: رؼج٤و إطِؼ اٍزقلآٚ ك٢ ٍٞه٣ب ٝاُؼوام ٖٝٓو ُِلالُخ ػ٠ِ اُغي٣خ ٖٓ أَٛ  -(36) 

اُنٓخ أُووهح ك٢ ًَ ٍ٘خ. ًٔب ًبٕ ٣طِن ػ٠ِ اُوٍّٞ اُز٢ ٣زْ رؾ٤ِٖٜب ٖٓ اُغٔبػبد أُو٤ٔخ 

ك٤ٜب  ٝه٤َ ٢ٛ عٔغ عب٤ُخ ٣ٝوٖل ثٜب ؿ٤و ا٤َُِٖٔٔ. ٣٘ظو: ٤ٍَٜ ٕجبٕ  أُوعغ اَُبثن  ٓ 

 ]ك.ٛ[  )ٖٓو: أُطجؼخ ٣3٘ظو:أث٢ اُؼجبً أؽٔل اُوِوْ٘ل١  ٕجؼ األػ٠ْ  ط: .88  87ٓ 

 .462ّ(  ٓ 1914 -ٛـ1332األ٤ٓو٣خ  

  .183ٓؾٔل ػ٢ِ ك٤ْٜ ث٢ٓٞ٤  كٝه ٖٓو ...  أُوعغ اَُبثن   ٓ -(37)
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األراضي الستمالتيا كضماف كالئيا كعدـ تعرضيا لقافمة الصرة لدل مركرىا ب
كال يستبعد أف القبائؿ الفمسطينية المجاكرة ( 38) ؾ العشائر،التي تسيطر عمييا تم

عبلكة عمى ذلؾ فإف العرباف كانكا   لبيت المقدس قد استفادت مف ىاتو الصرة،
يعرفكف المكاقع الريفية كالصحراء، كأماكف الخطر كيرشدكف القكافؿ إلى الطريؽ 

حجاج الفرصة ليصؿ الحجاج إلى بيت ا الحراـ بأماف، كبذلؾ كاف يجد ال
( 39)لمتابعة سيرىـ دكف مخاطر كالتعاكف في ىذا المجاؿ كاف يتكرر كؿ سنة، 

عشر  كقد بمغ مقدار الصرة المالية التي قدمت لتمؾ العشائر أكائؿ القرف الثامف
 .(41)سنكيا  (40)ألؼ قرش 20الميبلدم 

ًًثالثا:ًمراسيمًالصرةًالسمطانيةًومشاركةًأبناءًالعائالتًالمقدسيةًفيها:
 موكبًالصرةًالسمطانية:-9

تكلى بعض أبناء العائبلت المقدسية كظيفة أميف الصرة كنخص بالذكر 
الشيخ يحي الفتياني كالشيخ عبد ا الداكدم، حيث اعتادت الدكلة العثمانية أف 

ـ، في شير شعباف، 19تبعث في شير رجب مف كؿ سنة كقبيؿ نياية القرف 
ريفيف مبمغا مف الماؿ، ككمية مف اليدايا تحت إلى الحرميف الش (42)مف استانبكؿ

                                                           
  . 77 -76ٓؾٔل ٕالػ اُل٣ٖ اُؾيٓب١ٝ  أُوعغ اَُبثن   ٓ ٓ  -(38)

أُل٣٘خ أُ٘ٞهح ػٖ أٝهبف  ألٛب٢ُوح اُؼضٔب٤ٗخ اُْو٣ل٤خ: أُقٖٖخ ٖٓطل٠ ثٌِٚ  ككزو اُٖ -(39)

–أُوؽٞٓخ ٝأُـلٞه ُٜب ٕل٤خ ٍِطبٕ اّ أُوؽّٞ ٝأُـلٞه ُٚ اَُِطبٕ ٓؾٔل فبٕ اُضبُش 

كاه  ك٢ اٍزبٗجٍٞ  ػٖ ٝاعت ٍ٘خ صالس ٝف٤َٖٔ ٝٓبئز٤ٖ ٝأُق ٛغو٣خ  –٤ٛت هللا صواٛٔب 

 . 14ّ(  2016ٓ-ٛـ1437٘جٍٞ اٍط –  )رو٤ًب 1األٍٕٞ اُؼ٤ِٔخ  ٛ.

هوُ: االٍْ أِٛن ػ٠ِ أًٌَُٞبد األع٘ج٤خ أَُزؼِٔخ  أٝ أُزلاُٝخ ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ثٞعٚ -(40)

 . 178ػبّ. ٣٘ظو: ٤ٍَٜ ٕبثبٕ  أُوعغ اَُبثن  ٓ 

  .77 -76ٓؾٔل ٕالػ اُل٣ٖ اُؾيٓب١ٝ  أُوعغ اَُبثن   ٓ ٓ  -(41) 

 .25  24ُٔوعغ اَُبثن  ٓ ٓ ٣٘ظو: ؽ٤َٖ ٓغ٤ت أُٖو١  ا – (42)
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 أميف الصرة، (43)مسمى الصرة، كأطمقت عمى المكظؼ المكمؼ بتكزيعيا لقب

ـ(، كانت الصرة ترسؿ مف مصر، كبعد ىذا 1714ىػ / 1126) حتى سنة(44)
 (45)التاريخ صدر أمر بإرساليا مف خزينة الحرميف الشريفيف في اسطنبكؿ.

إرساؿ الصرة فييا عف طريؽ البر، كانت تعد  خبلؿ السنكات المعتاد
كرئيس (47) إلى الدفتردار، (46)المذكرات كالدعكات مف طرؼ آغا دار السعادة

مف أجؿ إعداد الصرة المعتاد إخراجيا سنكيا مف  (48)الكتاب، كالنيشانجي
 (50)كلما كاف مككب الصرة يعبر البكسفكر( 49) مف شير رجب 12استانبكؿ في 

                                                           
أ٤ُٝب عِج٢  اُوؽِخ اُؾغبى٣خ  رو:اُٖلٖبك٢ أؽٔل أُو٠ٍ  ]ك.ٛ[  )اُوبٛوح: كاه األكبم  -(43)

  .46ّ(  ٓ 1999اُؼوث٤خ  

أ٤ٖٓ اُٖوح: ؽبَٓ األٓٞاٍ اُقبٕخ ثبُؾو٤ٖٓ اُْو٣ل٤ٖ. ٣ْزوٛ ك٤ٚ اُزل٣ٖ  ٝاُٖلم   -(44) 

ُٖٔطِؾبد أُزلاُٝخ ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ"  ٓغِخ ٝاُقِن اُوك٤غ.  ٣٘ظو: ٓؾٔٞك ػبٓو: "ا

٣٘ظو : ٓؾٔل ٓبعل ٕالػ اُل٣ٖ   364  ٓ 2012  ً: عٞإ 118 117كهاٍبد  ع:

 .73اُؾيٓب١ٝ  أُوعغ اَُبثن  ٓ 

إٍٔبػ٤َ ؽو٢ عبه٢ِّ  إّواف ٌٓخ أٌُوٓخ : ٝأٓوائٜب ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ  رو: ف٤َِ ػ٢ِ  -(45) 

 .73ّ(  ٓ 2003 -ٛـ 1424:  اُلاه اُؼوث٤خ ٍُِٔٞٞػبد  ُج٘بٕ–  )ث٤وٝد 1ٓواك  ٛ.

آؿب كاه اَُؼبكح: ٝٛٞ أًجو ٓٞظل٢ اُوٖو أُٜب٢ٗٞ٣ ٣ٝؼوف ثبٍْ أؿب اُج٘بد "ه٤يُو أؿب  -(46)

ّ  ًٝبٕ ٢ٍ1587" ًٝبٕ ألؿٞاد كاه اَُؼبكح ٗظبهح أٝهبف اُؾو٤ٖٓ اُْو٣ل٤ٖ  اثزلاء ٖٓ 

٠ِ اُٖوه أُوٍِخ إ٠ُ ٌٓخ ٝا٠ُ أُل٣٘خ ْٓوف ػ٠ِ فياٗخ أٝهبف اُؾو٤ٖٓ  ٝأُْوف ػ

 . 184  183اُولً. ٣٘ظو: ٖٓطل٠ ثوًبد  أُوعغ اَُبثن  ٓ ٓ 

اُلكزو كاه: ٓؼ٘بٛب َٓٔي اُلكزو  أُْوف ػ٠ِ األٓٞه أُب٤ُخ ك٢ ًَ ٝال٣خ  صْ أِٛن ُوت -(47)

ك٢ اُلُٝخ  ككزوكاه ػ٠ِ ٝى٣و أُب٤ُخ  أُوًي١ ثبُوَط٘ط٤٘٤خ ٝٛٞ اًجو ٖٓ٘ت ُِْؤٕٝ أُب٤ُخ

  1اُؼضٔب٤ٗخ. ٣٘ظو: ٓؾٔل اؽٔل كٛٔبٕ  ٓؼغْ األُلبظ اُزبه٣ق٤خ : ك٢ اُؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ  ٛ.

  ٣٘ظو: ٤ٍَٜ ٕجبٕ  76ّ(  ٓ 1990-ٛـ 1410ُج٘بٕ: كاه اُلٌو أُؼبٕو   –)ث٤وٝد 

  .114أُوعغ اَُبثن  ٓ 

كزؼ اُوَط٘ط٤٘٤خ ٝرؼ٢٘  اُْ٘٘غ٢: ْٗمد ٝظ٤لخ اُْ٘بٗغ٢ ك٢ ػٜل اَُِطبٕ ٓؾٔل اُلبرؼ ثؼل -(48) 

ّبهح. ًٝبٗذ ٝظ٤لزٚ األٍب٤ٍخ ٢ٛ هٍْ اُطـواء ػ٠ِ اُٞصبئن اُو٤ٍٔخ ثٔقزِق أٗٞاػٜب. ٣٘ظو: 

-1789ٗبٛل إثوا٤ْٛ كٍٞه٢  ثلا٣بد اإلٕالػ ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٝاصو اُـوة األٝهٝث٢ ك٤ٜب )

ّ(  2006ًبٙ  ّ (  ]ك.ٛ[  )اإلٌٍ٘له٣خ  اُ٘بّو ْٓ٘مح أُؼبهف عالٍ ؽيٟ ّٝو1807

ٓ185.  

 . 46أ٤ُٝب عِج٢  اُوؽِخ...  أُٖله اَُبثن  ٓ -(49)
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لتييئة سفينة  (51)كانت ترسؿ إلى قائدة األسطكؿ قبطاف باشي فإف مذكرة أخرل
كفي يكـ المككب يحضر المدعككيف إلى السرام، كيجمسكف في  ليذا الغرض.

كعقب كصكؿ خبلؿ ( 52) قاعة كاتب آغا دار السعادة التي أعدت في الديكاف،
التي  ىذه المدة يقكـ كاتب األغا، كمفتش الحرميف بختـ دفاتر الصرة اليمايكنية

 (53)أعدت، ثـ يكقعيا الدفتر دار بتكقيعو، ثـ يقكـ النيشانجي بكضع الطغراء 
السمطاني عمى الدفاتر كما أف تنتيي ىذه األعماؿ حتى يعكد الدفتردار، كرئيس 
الكتاب كالنيشانجى، كيسممكنيا إلى آغا دار السعادة الذم يتكجو بيا إلى 

 (55)الداخؿ.  (54)االندركف
                                                                                                                                        

٤ٚٓن ٣َٖ ٓب ث٤ٖ اُجؾو األٍٞك ٝثؾو ٓوٓوح ك٢ رو٤ًب. ٝاُجٍٞلٞه ٝٛٞ . ٣ٝجِؾ  اُجٍُٞلٞه: -(50)

ًْ. ٣٘ظو :ٜٓل١ ٓؾٔل ا٣ُْٞقبد 3ٝ  0,8ًْ ٝثؼوٗ ٣زواٝػ ٓب ث٤ٖ 30ٍٛٞ ا٤ُٚٔن 

ػجل اُؾ٤ٌْ اُؼل٤ل٢  ٍٓٞٞػخ  ػخ االٌُزو٤ٗٝخ  ٣٘ظو:ٝآفوٕٝ  أُوعغ اَُبثن  ٍٓٞٞ

-ٛـ1421ُج٘بٕ: اٝهاهضوه٤خ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ  -  )ث٤وٝد1ٓل٣٘خ إٍال٤ٓخ  ٛ.1000

2000ٓ  )ّ137. 

هجطبٕ ثب٢ّ: أػ٠ِ هرجخ ك٢ األٍطٍٞ اُؼضٔب٢ٗ  ٝهل رطٞه ٛنا ٖٓطِؼ ثؾ٤ش ًبٕ ٠َٔ٣  -(51)

بٗت اُؼب٤ِٖٓ ك٢ فلٓخ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ  ًٝبٕ اُوجطبٕ ثبّب ثو٣ٌ ًٝنُي اِٛن ػ٠ِ اُوبكح األع

ػٚٞ ك٢ اُل٣ٞإ اَُِطب٢ٗ   ٣ؾٚو عَِبد اُل٣ٞإ  ٓب ُْ ٣ٌٖ ؿبئجب ُو٤بكح األٍطٍٞ ك٢ 

 .107أُؼبهى  ك٢ أ٣بّ اُغٔؼخ. ٣٘ظو :ؽ٤َٖ ٓغ٤ت أُٖو١  أُوعغ اَُبثن  ٓ  

َِطبد ك٢ اُ٘ظبّ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ  أص٘بء ه٤بٜٓب اُل٣ٞإ: ٝٛٞ أُغٌِ اُن١ ًبٕ ٓقٞال ثمػ٠ِ اُ-(52)

ٝك٢ كٝه ٜٗٚزٜب  ٝهٓيا ػ٠ِ رلٞم اُؼضٔب٤٤ٖٗ ك٢ اُْئٕٞ اإلكاه٣خ  ٝهل ػوكٚ إَُِٔٔٞ ٓ٘ن 

ػٜل اُق٤ِلخ اُواّل أ٣بّ ػٔو ثٖ فطبة ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ  ٝاٍزٔو ر٤ٌِْٚ ك٢ ًبكخ اُلٍٝ 

ػ٠ِ آزلاك ربه٣ق٤ْٜ ٣٘ظو: إًٔبٍ أ٣ٚب  ب٤ٕٗٞخ  ٤ُوّٞ ثٜٔبّ ػل٣لح  ًٔب اٍزقلٓٚ اُؼضٔاإلٍال٤ٓ

 ]ك.ٛ[   1اُل٣ٖ إؽَبٕ اٝؿ٠ِ  اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ : ربه٣ـ ٝؽٚبهح  رو: ٕبُؼ ٍؼلٝا١  ط:

 .170ّ(  .ٓ 1999خ  اإلٍال٤ٓ)اٍزبٗجٍٞ: ٓوًي األثؾبس ُِزبه٣ـ ٝاُلٕ٘ٞ ٝاُضوبكخ 

ؿوٍٝ(  أ١ اُٖوو ٝٛنا اُزٞه٤غ ٣ْجٚ ٛـوا: رٞه٤غ اَُال٤ٖٛ اُؼضٔب٢ٗ ٠ٛٝ ًِٔخ  اُزو٤ًخ) رٞ -(53)

ك٢ هٍٔٚ ٛنا اُٖوو  ًٝبٕ ٣ٞهغ ثٚ ػ٠ِ أٗٚ رٞه٤غ َُِِطبٕ  ػ٠ِ اُلوٓبٗبد ٝاُجواءاد 

ٝاُوٞا٤ٖٗ ٝأًٌَُٞبد  ٝاُوواهاد اُو٤ٍٔخ ًِٜب  ٣ٝوٖل ثٜب ٛـواء ك٢ اُلبه٤ٍخ ْٗبٕ  ٝك٢ 

ثي. ٣٘ظو: ؽ٤َٖ ٓغ٤ت اُؼوث٤خ رٞه٤غ ٝأٍٝ ٖٓ ٝهغ ثبُطـواء ٖٓ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ٛٞ اٝهفبٕ 

 .85  84أُٖو١  أُوعغ اَُبثن  ٓ ٓ 

اٗلهٕٝ: ٣ؼ٢٘ اُوَْ اُلاف٢ِ ٖٓ أثٞاة هٖو ٛٞة هبث٢  ٝثقبٕخ هَْ اَُؼبكح  ٣َْٝٔ  -(54)

  .364اُقي٣٘خ ٝأَُزٞكػبد. ٣٘ظو: ٓؾٔٞك ػبٓو  أُوعغ اَُبثن  ٓ –ؿوكخ اُؼوٗ 
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لطعاـ إلى األئمة، كالشيكخ المدعكيف كمجمكعة الحرميف كبعد ذلؾ يقدـ ا
كذا كأميف الصرة. كبعد االنتياء مف الطعاـ تذىب ىيئة مراسيـ الصرة، إلى 
الخيمة المنصكبة في ميداف المراسيـ مقابؿ قبة ألتي في انتظار خركج 

ممتطيا ظير جكاده  (57)ككاف السمطاف يخرج مف باب السعادة (56) السمطاف.
الديكاف اليمايكني، كينزؿ أماـ قبة ألتي، كيجمس مكاف  (58)ميؿ جاكشيةبيف تي

كخبلؿ ىذه المحظات، يقكـ كبير معممي األمراء بحمؿ الكتاب  (59)النيشانجي
السمطاني، كأغكات الحراميف الشريفيف، بحمؿ أكياس الصرة فتتـ عممية حساب 

تكضع في  محتكيات األكياس أماـ السمطاف، كتسجيميا في الدفاتر التي
األظرؼ، كتختـ بالشمع، كتكضع داخؿ العمب االسطكانية المعدنية ثـ يعكد 

 .  (60)آغكات الحـر
في ىذه اآلكنة يأخذ اغادار السعادة الكتاب السمطاني، الذم جمبو كبير 

الكاقؼ قرب السمطاف كيقكـ ىذا بدكره  (61)المعمميف كيسممو إلى السمحدار آغا

                                                                                                                                        
  .47  46 أ٤ُٝب عِج٢  اُوؽِخ...  أُٖله اَُبثن  ٓ ٓ -(55)

.٣٘ظو: ٖٓطل٠ ثوًبد  أُوعغ ٣74٘ظو: ؽ٤َٖ ٓغ٤ت أُٖو١  أُوعغ اَُبثن  ٓ   -(56)

 .35  34اَُبثن  ٓ ٓ 

اُوَْ اُلاف٢ِ( ٗلهٕٝ  ٝٛٞ ٣لَٖ ث٤ٖ االٗلهٕٝ )ثبة اَُؼبكح: ٝٛٞ اُجبة اُضبُش ثبال -(57)

اُجبة أُٜب٢ٗٞ٣ ٓوو ٝاُج٤وٕٝ ) اُوَْ اُقبهع٢( صْ إٔجؼ ٣ؼوف ثجبة أُبث٤ٖ ُزٍٞطٚ ٓب ث٤ٖ 

  .366اَُِطبٕ ٝثبة ػب٢ُ ٓوو اُٖله األػظْ. ٣٘ظو : ٓؾٔٞك ػبٓو  أُوعغ اَُبثن  ٓ 

عب٤ّٝخ: ًبٕ ُِغب٣ِٝ ػ٘ل اُؼضٔب٤٤ٖٗ اٍزؼٔبالٕ  األٍٝ ٓل٢ٗ ٣ٝؼ٢٘ أُٞظل٤ٖ اُن٣ٖ ٣زٌٕٞ  -(58)

ؼ٢٘ ػ٘لْٛ ْٜٓ٘ اُؼبِٕٓٞ ك٢ إكاهاد اُوٖو اَُِطب٢ٗ ػ٠ِ افزالكٜب  ٝاُضب٢ٗ ػٌَو١ ٣ٝ

 .188اُؼٌَو٤٣ٖ ٖٓ اُورت اُٖـ٤وح. ٣٘ظو: ٖٓطل٠ ثوًبد   أُوعغ اَُبثن   ٓ 

  .75إٍٔبػ٤َ ؽو٢ عبه٢ِّ  أُٖله اَُبثن  ٓ  -(59)

  15ػٔبك ػجل اُؼي٣ي ٣ٍٞق  أُوعغ اَُبثن  ٓ -(60)

ٍالؽلاه: ٓل٣و ٓٞظل٢ اُـوكخ اُقبٕخ  ًبٕ ٣ؾَٔ ٤ٍق اَُِطبٕ ػ٠ِ ًزلٚ ك٢ أُواٍْ  -(61)

 .134اُقبٕخ  ٢ْٔ٣ٝ ٝهاءٙ. ٣٘ظو: ٤ٍَٜ ٕبثبٕ  أُوعغ اَُبثن  ٓ 
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مـ الكتاب السمطاني ثانية مع دفاتر الصرة كأكياس بتقديمو إلى السمطاف، ثـ يس
  (62)الصرة، إلى اغادار السعادة بعد ختميا بختـ السمطاف.

كبينما آغا دار السعادة، كآغكات الحـر يتجيكف بيا نحك الخيمة الرئيسية، 
يستقبميـ أميف الصرة، كيككف في ىذه المحظات قد ارتدل، ىك كرئيس السقاة 

الرسالة السمطانية، كيتـ استعراض أكياس نقكد الصرة أماـ  خمعتييا فتسمـ إليو
الخيمة، كخبلؿ ىذه المحظة أيضا، يتـ إلباس اثنيف مف المبشريف الخمع الخاص 

بعد أف يتـ كؿ ىذا يدعى أغادار السعادة إلى حضرة السمطاف، حيث  (63)بيـ.
دكراف يخمع عميو بمباس مف الفرك. ثـ يبدأ المشرؼ عمى اإلسطبؿ الخاص بال

بالجمؿ الذم يحمؿ المحمؿ الشريؼ، كما يقكـ رئيس الجماليف بالدكراف ببقية 
كيقـك بالطكاؼ أماـ الحضكر مرتيف بالجمؿ، ثـ  (64)الجماؿ المرافقة لممككب، 

كيقـك بالذىب إلى االغا السقاء ثـ يتجو  (65)يقـك بتسميـ المقكد إلى أميف الصرة،
ه السمطاف، ليقدـ فرائض الشكر ناحية القبمة، كيسير بضع خطكات تجا

 (67)كأثناء ذلؾ يقرأ المؤذنكف المدائح النبكية كترفع الدعكات. (66)لمسمطاف، 
عقب ذلؾ، يتكجو آغا دار السعادة، كمعو مكظفك األكقاؼ، كيسيركف أماـ 
الجمؿ الذم يحمؿ المحمؿ حتى يككنكا في مقدمة المككب، كيخرجكف مف 

                                                           
  .76إٍٔبػ٤َ ؽو٢ عبه٢ِّ  أُٖله اَُبثن  ٓ  -(62)

  .48  47أ٤ُٝب عِج٢  اُوؽِخ...  أُٖله اَُبثن  ٓ ٓ  -(63)

  .77إٍٔبػ٤َ ؽو٢ عبه٢ِّ  أُٖله اَُبثن  ٓ  -(64)

  .08-٣07٘ظو ِٓؾن ههْ  - (65)

  .48اُوؽِخ...  أُٖله  ٓ أ٤ُٝب عِج٢   -(66)

  .77إٍٔبػ٤َ ؽو٢ عبه٢ِّ  أُٖله اَُبثن  ٓ  -(67)
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كبعد  (68)باب اليمايكف ير مع المككب، حتىالبكابة الكسطى، كيتابعكف الس
الدعاء بسبلمة الكصكؿ، يعكد آغكات، دار السعادة، كمعتمد السرام، كرئيس 

إلى الداخؿ ثـ يخرجكف مف باب اليمايكف إيذانا  (69)الخزينة اليمايكنية
مككب الصرة السمطانية، يتجو مككب الصرة  كبعد انتياء مراسيـ (70)باالنصراؼ

كرج، ك يتـ عبكر المككب كسط الدعاء  (71)الحديقة إلى اسكمة مف مكقع باب
بكاسطة سفينة. كعند كصكؿ مككب الصرة إلى اسكمة،  (72)إلى جانب اسككدار

ترفع الزينة مف عمى الجماؿ كتعاد الجماؿ إلى السرام، في حيف يعبر أميف 
الصرة صحبة مككب إلى جانب اسككدار. كلقد كاف كجكد الجمؿ في مقدمة 

في سفره  عميو الصبلة كالسبلـب الصرة بمثابة تذكير الرتحاؿ النبي مكك
 (73)كتجكالو عمى الجمؿ.

كبعد االبتياالت، كالدعكات الصالحات، تنقؿ المعدات المحمؿ، ككتيبة 
المككب إلى اسكدار يمكث أميف الصرة مدة في اسكدار الستكماؿ نكاقصو، ثـ 

                                                           
ثبة أُٜب٣ٕٞ: أؽل ثٞاثبد هٖو ٛٞث٢ هبث٢ اُن١ أْٗمٙ اَُِطبٕ ٓؾٔل اُلبرؼ  ٣ٝوغ ػ٠ِ  -(68)

اَُٞه اَُِطب٢ٗ  اُن١ ٣لَٖ ث٤ٖ اُوٖو ٝأُل٣٘خ أُٞاعٚ ال٣بٕٞك٤ب ًٝبٕ ٣طِن ػ٤ِٚ ًنُي 

ّ. ٣٘ظو: ٤ٍَٜ ٕبثبٕ  1478ٞ آفو أهَبّ اُوٖو ٖٓ ؽ٤ش اُج٘بء اُن١ رْ ك٢ ثبة اَُِط٘خ  ٝٛ

  .51أُوعغ اَُبثن  ٓ 

  .٣98٘ظو: ٤ٍَٜ ٕبثبٕ  أُوعغ اَُبثن  ٓ   -(69)

  .48أ٤ُٝب عِج٢  اُوؽِخ ...  أُٖله اَُبثن  ٓ  -(70)

أُوعغ اَُبثن  ٓ  اٌٍِخ : ٢ٛٝ ًِٔخ أع٘ج٤خ رؼ٠٘ أُوكم .٣٘ظو: ٓؾٔل كو٣ل ثي أُؾب٢ٓ  -(71)

347.  

اٌٍلاه: ٓ٘طوخ ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ  ػ٠ِ ع٘بػ األ٣ٞ٤ٍخ ) األٗبٍٙٞ (  ػ٠ِ اُجَلٞه  ػ٘ل -(72) 

 ٓ٘ؾله ػ٠ِ ٌَّ ٓلهعبد ٓوبثَ اُوَط٘ط٤٘٤خ. ك٤ٜب َٓبعل ع٤ِٔخ  ٝٓوجوح ػضٔب٤ٗخ  ًج٤وح.

: ػٖبّ ٓؾٔل اُْؾبكاد  ٣٘ظو: ً. ٍٓٞزواً  أُؼغْ اُغـواك٢ : ُإلٓجواٛٞه٣خ اُؼضٔب٤ٗخ  رو

 .66ّ(  ٓ 2002 -ٛـ 1423ُج٘بٕ: كاه اثٖ ؽيّ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ   –  )ث٤وٝد 1ٛ.

 . 80  78إٍٔبػ٤َ ؽو٢ عبه٢ِّ  أُٖله اَُبثن   ٓ ٓ  -(73)
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سمطاف، تتحرؾ القافمة مف اسكدار يستأذف بالتحرؾ كبعد السماح كاإلذف مف ال
الشاـ، تمقى القافمة احتراما، كمساعدة كعكنا كحفاظا عمى  حتى تصؿ إلى

سبلمتيا كأمنيا مف سائر الكزراء كاألمراء كالقكاد، كقادة الصناجؽ كالقضاة 
كالمعتمديف كقادة االنكشارية، كرجاالت الكاليات التي تمر بيا كذلؾ عقب تمقييـ 

سائؿ كاألحكاـ التي تبعث إلييـ بيذا الصدد كتأمرىـ بتأميف سبلمة األكامر، كالر 
  (74)الصرة كأمينيا، كقافمة الحجاج حتى تصؿ إلى الشاـ.

كألجؿ حماية الصرة لحيف كصكليا إلى الشاـ، كانت الدكلة ترسؿ أكامر 
كالسنجؽ كالقضاة كمساعدم الكالة كقادة االنكشارية كغيرىـ،  إلى كؿ الكزراء،

العبلقة في الكاليات التي يمر بيا المككب مف اسككدار، إلى الشاـ  مف ذكم
كينضـ إلى القافمة كؿ (75)تطمب تأميف سبلمة الصرة كالحجاج الذاىبيف معيا. 

الحجاج الذيف يتكجيكف إلى الحجاز، إليفاء فريضة الحج، كىكذا تتحرؾ 
مى ىذا المنكاؿ تسير القافمة عك  (77)إلى حماه،  (76)الصرة، كالقافمة مف أضنة

إلى كالي الشاـ في دمشؽ كقبؿ أف يتحرؾ أميف الصرة، كقافمة الحج مف الشاـ 

                                                           
 . 49  48أ٤ُٝب عِج٢  اُوؽِخ ...  أُٖله اَُبثن  ٓ ٓ  -(74)

  .81إٍٔبػ٤َ ؽو٢ عبه٢ِّ  أُٖله اَُبثن  ٓ  -(75)

اٙ٘خ: ٓل٣٘خ ثغ٘ٞة رو٤ًب ػ٠ِ ٙلخ ا٤َُوٟ ُٜ٘و ٤ٍٜبٕ  رؼزجو هاثغ ٓل٣٘خ رو٤ًب ؽغٔب  -(76) 

٤يٗط٢  اؽزِِٜب اُوٞاد أُٖو٣خ ٝٓوًي رغبه١ ٛبّ اىكٛود إثبٕ اُؾٌْ اُوٝٓب٢ٗ ٝاُج

(1832-1840 .)ّ 

ن  ػ٠ِ ٜٗو ؽٔبٙ: ٓل٣٘خ ك٢ ٍٞه٣خ  ٓوًي اُِٞاء اُن١ ٣ؾَٔ االٍْ ٗلَٚ  ك٢ ٝال٣خ كْٓ -(77) 

 َٗٔخ.  40.000 اُؼب٢ٕ  ٣ٌَٜ٘ب ؽٞا٢ُ
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بيـك كاحد، يشترؾ مؤذنك الجامع األمكم، ككؿ الجنكد كاألىالي مع القافمة، 
 (78)كيتكجيكف جميعا كسط التكبيرات، كالتيميبلت.

داء، مع إلى حيث لكاء السعادة المحفكظ بجكار مقاـ الصحابي أبي الدر 
أبي الدرداء في قمعة الشاـ، إلى مقر  العمـ السمطاني المحفكظ بجكار مقاـ

المترجـ، كيرسمكف في اليكـ التالي إلى مكة المكرمة  –الحككمة سرام دمشؽ 
مع قافمة الشاـ، التي يقكدىا كالي الشاـ كالذم ىك أمير الحج في الكقت نفسو، 

أك المدينة المنكرة  (79)في مدايف صالح،ككاف أمير مكة المكرمة يستقبؿ القافمة 
اعتبارا مف  (80)أك في محؿ ما عمى الطريؽ كيأتي معيا إلى مكة المكرمة.

الشاـ كانت قافمة الحج سكاء في الذىاب أك اإلياب، تسير كفؽ نظاـ كنسؽ 
معيف مع قكاتيا كمدافعيا، كال يمكف أف يسمح بام خمؿ مف القائميف أك 

 (81)أك مف مستقبمييا.المنضميف إلى القافمة 
ًمصادرًالصرةًالسمطانية:ً-9

حرصت الدكلة العثمانية عمى إرساؿ الصرة السمطانية في كؿ سنة إلى 
 أىالي القدس، كالتي جمعت أمكاليا عمى الغالب مف المصادر األساسية كىي:

                                                           
 . 49أ٤ُٝب عِج٢  اُوؽِخ ...أُٖله اَُبثن  ٣٘ظو: ٍٓٞزواً   أُوعغ اَُبثن  ٓ -(78)

٣ٝطِن ػ٤ِٜب هوٟ ٕبُؼ أٝ اُؾغو  ٢ٛٝ ػجبهح ػٖ ٛٚبة ه٤ِٓخ ٝث٤ٞد  : ٓلا٣ٖ ٕبُؼ -(79)

اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ ث٤ٖ أُل٣٘خ  ٓ٘ؾٞد ك٢ اُٖقو ػ٠ِ هوْ اُغجبٍ. ٝروغ ّٔبٍ ؿوة أٌُِٔخ

ًِٔزو  ٖٓ ٓل٣٘خ اُؼال .٣٘ظو: أ٣ٞة ٕجو١ ثبّب  أُوعغ اَُبثن   18أُ٘ٞهح ٝرجٞى ػ٠ِ ثؼل 

   ٣٘ظو: أؽٔل ٜٓل١ ٓؾٔل ا٣ُْٞقبد ٝآفوٕٝ  أٍُٞٞػخ االٌُزو٤ٗٝخ. 176ٓ

  .82إٍٔبػ٤َ ؽو٢ عبه٢ِّ  أُٖله اَُبثن  ٓ  -(80)

  .50أُٖله اَُبثن  ٓ  أ٤ُٝب عِج٢  اُوؽِخ...  -(81)
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أمكاؿ تخصص مف خزينة الدكلة: سكاء مف اسطنبكؿ أك مف خزينة مصر،  - 
 (82)ات المدف المقدسة. كتصرؼ باسـ مستحق

قسـ مف عطايا السبلطيف العثمانييف، حيث كانت ىذه العادة سارية منذ  -
بدايات ظيكر العثمانييف، عمى مسرح التاريخ؛ بحيث ربطتيـ عبلقة طيبة 
مع أمراء الحجاز، كقد استمر ذلؾ إلى أياـ المماليؾ ألف العثمانييف، دخمكا 

كالتي شممت   كثيرة مف البمداف الجديدة،إلى أكربا بالفتكحات كجمعكا أمكاال
الغنائـ كالجزية فكانكا يرسمكف ىذه األمكاؿ إلى الحجاز، بقصد أف ينالكا 

 (83)الثكاب عند ا تعالى كخدمة لممسمميف. 
ًتسميمًصرةًالقدسًوتوزيعهاًعمىًمستحقيها:ً-9

تشير الدراسات أف صرة أىالي القدس كانت تأتي رفقة صرة الحرميف 
يفيف مع أميف الصرة، حيث أنو لما يصؿ أميف الصرة إلى دمشؽ يرسميا الشر 

صحبة أميف مف طرفو أك يأتي بنفسو كيقكـ بتكزيعيا عمى مستحقييا في 
المحكمة الشرعية بحضكر القاضي الشرعي. ككؿ ىذا كاف يجرم بعد تسميـ 

ير ذم أمكاؿ الصرة إلى مستحقييا في الحرميف الشريفيف بمكة كالمدينة بداية ش
كانت مبالغ صرة القدس تكزع عمى قائمة تتضمف أسماء  (84)الحجة.

قائمة خاصة بفراشة قبة الصخرة. كأخرل خاصة بأصحاب مختمؼ  المستحقيف:
الكظائؼ في المسجد األقصى كقبة الصخرة، ككانت القائمة تبدأ بمشايخ الحـر 

                                                           
  .٤ُٔ434بء اؽٔل ػجل هللا ّبكؼ٢  أُوعغ اَُبثن  ٓ  -(82)

  .18  14ٖٓطل٠ ثٌِٚ  أُوعغ اَُبثن  ٓ ٓ   -(83)

  .524  أُوعغ اَُبثن  ٓ ف٤ِلخ ؽٔبُ -(84)
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كالمؤذنيف كقراء  كخطباء المسجد األقصى كقبة الصخرة كاألئمة فييما كالمفسريف
القرآف الكريـ، كبعده بكابي الحـر الشريؼ كجماعة الكتاب كجماعة جباة الكقؼ 

 كنساء بيت المقدس. 
ككانت أسماء المستحقيف تسجؿ في القكائـ ضمف خانات متتالية، في 
شكؿ عمكد كاحد بعد األخرل، كلـ تكف المبالغ تكزع في القكائـ تكزيعا متساكيا، 

مكر مختمفة، مثؿ األحكاؿ االجتماعية لمشخص المسجؿ مف بؿ تراعى فيو أ
 (85)جية ثـ المكانة السياسية إذا كاف مف رجاؿ اإلدارة مف جية ثانية.

ًخاتمة:
 ساىمت الصرة السمطانية في دفع مرتبات المكظفيف بالقدس الشريؼ،

باإلضافة إلى تكزيعيا عمى األيتاـ، ، باإلضافة إلى مخصصات الفقراء
ف، كالمجاكريف، كالفراشيف، كمكظفي المساجد مف المؤذنيف كاألئمة كالمتقاعدي

كالعمماء كطبلب العمـ في المدارس كاألربطة ىذا، باإلضافة إلى الصرؼ عمى 
التكايا، كما خصص عدد مف الكاقفيف، إضافة إلى أمكاؿ بعض السمع العينية 

 كالزيت كالقناديؿ كغيرىا بالمسجد األقصى كقبة الصخرة. 
سيمت الصرة السمطانية في الصرؼ عمى شؤكف جديدة، مثؿ تغسيؿ كما أ

األمكات كتكفينيـ كدفنيـ فضبل عمى ترتيب مخصصات لممكظفيف بالمسجد 
األقصى كقبة الصخرة، لرعاية مصالح األىالي كالطبلب لقاء أجر محدد مف 

 أمكاؿ الصرة الشريفة. 
                                                           

  .526  524أُوعغ ٗلَٚ  ٓ ٓ  -(85) 
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ً
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 انفهططُٛٛح انمضٛح ذطٕٚح ٔيػارٚع ٔانمذش انجسائر

 
 ذهٙ رفٛك. د 

 انجسائر، ضعٛذج جايعح 

ً:ممخصال
 حيث ،"الفمسطينية القضية سكيةت كمشاريع كالقدس الجزائر" الدراسة ىذه تعالجًًًً

ف ىذا، يكمنا إلى تسكيتيا يتـ لـ التي القضايا أبرز مف الفمسطينية القضية تعد  كا 
 أعماؽ في بجذكرىا الضاربة األخكة أكاصر بالجزائر تربطو الذم البمد ذلؾ فمسطيف
 فمسطيف اغتصاب منذ القضية دعـ في مؤثرة أدكارا الجزائريكف لعب حيث التاريخ،

 كال ظمت الفمسطينية فالقضية الماضي، القرف منتصؼ الصياينة طرؼ مف ميارس
 لمقضية تسكية مشركع أىـ عف الدراسة ىذه في فتحدثنا جزائرم، كؿ كجداف في تزاؿ
سرائيؿ ك  مصر بيف الثبلثية دايفيد كامب اتفاقية مشركع كىك  المتحدة كالكالياتا 

 ىذه كعقب انعقادىا ثـ االتفاقية ىذه انعقاد ظركؼ إلى تطرقنا حيث ة،األمريكي
 تكممنا األخير كفي العربي، العالـ عف تامة عزلة في مصر دخمت مباشرة االتفاقية

 كامب التفاقية القاطع رفضيا عف الجزائر عبرت حيث منيا الجزائر مكقؼ عف
 .دايفيد

 اقيةاتف التسكية؛ مشاريع الفمسطينية؛ القضية القدس؛ الجزائر؛: المفتاحيةًالكممات
   .دايفيد كامب
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Abstract: This study addresses "Algeria, Jerusalem and projects to 

settle the Palestinian cause." The Palestinian cause is one of the most 

prominent causes that have not been resolved to date. Palestine is a 

country with deep historical links to Algeria, where Algerians have 

played influential roles in supporting the cause since Palestine was 

officially usurped by the Zionists in the middle of the last century. The 

Palestinian cause has remained and continues to be in the conscience 

of every Algerian. In this study, we talked about the most important 

draft settlement of the cause, which is the Camp David tripartite 

Accord between Egypt, Israel and the United States of America. We 

discussed the circumstances behind the convening of this accord and 

then its convening. After this agreement, Egypt immediately entered 

into complete isolation from the Arab world. Finally, we talked about 

Algeria's position on it, in which Algeria expressed its categorical 

rejection of the Camp David Accord.  

Keywords: Algeria, Jerusalem, Palestinian cause, settlement projects, 

Camp David Accord.  
 

ًمقدمة:
الحمبلت  يعكد االرتباط بيف فمسطيف كالجزائر إلى مئات السنيف منذ     

أبك "عمى األقؿ؛ إذ شارؾ الثكار الجزائريكف بقيادة العالـ المتصكِّؼ  الصميبية
كب صبلح الديف األيكبي السترداد القدس مف أيدم في حر  "مديف الغكث

الصميبييف، كقد بقي بعضيـ ىناؾ كسكنكا في محيط المسجد األقصى، كقد 
أىداىـ ابف صبلح الديف األيكبي أراضي في تمؾ المنطقة عيرفت فيما بعد 

ـ، عرفت الببلد 1830؛ كبعد االحتبلؿ الفرنسي لمجزائر سنة "حارة المغاربة"بػ
ة بيف فمسطيف كالجزائر مف بعض القبائؿ الجزائرية إلى فمسطيف، مكجات ىجر 
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سكاء ىربنا مف بطش االحتبلؿ كقمعو، أك نفينا بسبب مشاركتيـ في االنتفاضات 
 . الشعبية

تعد القضية الفمسطينية مف أبرز القضايا التي لـ يتـ تسكيتيا إلى يكمنا 
ضمف الحركة الكطنية  ىذا، إذ تنفرد بتاريخيا التحررم الذم نجد لو حضكرا

الجزائرية كنضاؿ رجاليا، فمف بيف القضايا التي لقيت اىتماما لدل السياسييف 
الجزائرييف معنكيا الجزائرييف القضية الفمسطينية التي تـ دعميا مف طرؼ 

الفمسطينية سجمت األراضي عبلف الكياف الصييكني الغتصابو كماديا، كبعد إ
ستنكارىا لمكضع التي آلت إليو القضية لمشخصيات الكطنية الجزائرية ا

 الفمسطينية.
ذلؾ البمد الذم تربطو بالجزائر أكاصر األخكة الضاربة إف فمسطيف 

حيث لعب الجزائريكف أدكارا مؤثرة في دعـ القضية  بجذكرىا في أعماؽ التاريخ،
منذ اغتصاب فمسطيف رسميا مف طرؼ الصياينة منتصؼ القرف الماضي، 

نية ظمت كال تزاؿ في كجداف كؿ جزائرم، فأرضيا بالنسبة فالقضية الفمسطي
إلييـ ليست كأم أرض، كالقدس ليست كأم مدينة، كبيت المقدس ليس كأم 
مسجد، فيي قضية مصيرية تحمؿ كؿ الدالالت كليس بالمقدكر نسيانيا أك 
التخمؼ عف نصرتيا أك خذالنيا. إٌف الجزائر لحد اآلف كاقفة مع القضية 

ظالمة أك مظمكمة كتعمؿ جاىدة مف أجؿ أف تضمف لمشعب الفمسطينية 
 الفمسطيني حقو في تقرير مصيره. 
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إف قضية فمسطيف قد شغمت باؿ الجزائر، كأصبحت تشكؿ ىما يكميا تؤثر 
في نفكس الجزائرييف، باعتبارىا قضية مشتركة ال تخص الفمسطينييف كحدىـ بؿ 

ريكف عف ىذا المكقؼ مف خبلؿ تيـ كؿ أبناء األمة العربية، كقد عٌبر الجزائ
شاركت  مشاركتيـ في القتاؿ ضد العدك الصييكني في أكثر مف مناسبة،

كـ حداثة الدكلة كخركجيا لمتكِّ مف 1967في حرب الجزائر  ـ مشاركة رمزية بحي
حرب التحرير الطاحنة، كما شاركت بشكؿ أكثر قك ة كحضكرنا في حرب 

الفمسطينية في سائر مراحؿ الصراع  ، كتكاصؿ ىذا االىتماـ بالقضيةـ1973
 مع الكياف الصييكني، كتنكعت المشاركة الجزائرية في مختمؼ المياديف.

كتمثؿ التزاـ الجزائر بالقضية الفمسطينية في كشؼ القناع عف أبعاد الكياف 
فشاؿ حمبلت التشكيش  الصييكني االستيطاني، كالتنديد بماىيتو االستعمارية، كا 

لى ارساؿ التي تعرضت ليا،  كالسعي لكسب الرأم العاـ إلى جانبيا، بؿ كا 
الجنكد لمدفاع عنيا كتحريرىا، ككؿ ىذه المكاقؼ تندرج في عقد تضامني كاضح 
المعالـ، كفي تحالؼ متيف يجسد الشعكر القكمي الفياض، كالقرب العاطفي 

كنحف في ىذه الدراسة ركزنا الحديث عمى أىـ  الصادؽ رغـ بعد المسافات.
، 1978يع تسكية القضية الفمسطينية كىي اتفاقية كامب دايفيد سبتمبر مشار 

 كمنو طرحنا اإلشكاليات التالية:
 ما ىي ظركؼ انعقاد اتفاقية كامب دايفيد؟ -1
فيما تمثمت اتفاقية كامب دايفيد كما ىي انعكاساتيا عمى القضية  -2

 الفمسطينية؟
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 ما مكقؼ الجزائر مف اتفاقية كامب دافيد؟ -3
ميو كارتباطا بالقضايا المطركحة سمفا، كاف مف الضركرم طرؽ كع

المكضكع، كفي محاكلة مٌنا لئلجابة عمى التساؤالت التي طرحتيا، فقد اعتمدت 
في معالجة مضمكف ىذه الدراسة عمى المنيج التاريخي التحميمي ككذا المنيج 

ألكاديمي الكصفي الذم تفرضو متطمبات بناء الكاقعة التاريخية في قالبيا ا
 المنيجي.

 :1978أىـ مشاريع التسكية لمقضية الفمسطينية: اتفاقية كامب دايفيد  -1
 ظركؼ انعقاد اتفاقية كامب دايفيد: -2-1
 :1977نكفمبر  19زيارة السادات لمقدس  -2-1-1

بعدما كيضعت المبنات األكلى لمتقارب المصرم كالكياف الصييكني بفضؿ ً
مساكم كراسيكي أعمف السادات في خطاب ألقاه جيكد كيسنجر كالمستشار الن

بحضكر ياسر عرفات 1 1977نكفمبر  09أماـ مجمس الشعب المصرم بتاريخ 
قائبل:" إٌنني مستعد لمذىاب إلى آخر الدنيا، كسيندىش اإلسرائيميكف حينما 
يسمعكنني اآلف أقكؿ أٌنني مستعد لمذىاب إلى الكنيست كمناقشتيـ" كلقد صفؽ 

ف ألف ال أحد منيـ حمؿ ذلؾ التصريح محمؿ الجد، لكنيـ جميع الحاضري
سرعاف ما تأكدكا مف جدية السادات كخطكرة الفكرة كأصيب المسؤكليف 

                                                           
أُٖو٣خ  -ػ٠ِ اُؼالهبد اُغيائو٣خٝاٗؼٌبٍبرٜب  1978ػجل اَُالّ ًٕٔٞ  ارلبه٤خ ًبٓت كا٣ل٤ل  - 1

  ٓقجو أُقطٞٛبد اُغيائو٣خ ك٢ إكو٣و٤ب  عبٓؼخ أكهاه  اُغيائو  11ٓغِخ هكٞف  اُؼلك

 .238  2017ٓٓبهً 
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المصرييف بخيبة آماؿ كبيرة ألف ىذه المبادرة كحدىا كفيمة بعزؿ مصر عف 
 .2العالـ العربي

كصؿ السادات إلى القدس في زيارة فاجأ  1977نكفمبر  19كفي يكـ  
كالءاتو الثبلثة )ال  1967بيا العالـ متحديا بذلؾ قرارات مؤتمر الخرطكـ عاـ 

. كألقى السادات خطابا في 3صمح، كال اعتراؼ، كال تفاكض مع إسرائيؿ(
الكنيست اإلسرائيمي قاؿ فيو:" إٌنني لـ أجئ إليكـ لعقد اتفاقا منفردا بيف مصر 

سرائيؿ...كننيي حالة الحرب في ىذه المرحمة،  ثـ نرجئ المشكمة برمتيا إلى كا 
 .4مرحمة ثانية...لقد جئت إليكـ لكي نبني السبلـ الدائـ كالعادؿ"

كفي اليكـ التالي رد مناحيـ بيغف عمى مبادرة السبلـ مف خبلؿ خطابو 
لمشعب المصرم قائبل:" ينبغي أف تعممكا أننا عدنا إلى أرض أجدادنا...كأقمنا 

أنو ال يمكف االنسحاب مف أيضا  في خطابو استقبللنا في أراضينا..."، كأبرز
الضفة الغربية كقطاع غزة، كرفضو ألم سبلـ يقكـ عمى أساس االنسحاب، كلـ 
يشر إلى الفمسطينييف أك منظمة التحرير الفمسطينية، كدعا الدكؿ العربية 

بشكؿ منفرد. كعندما سأؿ داياف كزير خارجية اإلسرائيمي إسرائيؿ لمتفاكض مع 
مشاكؿ أمنية سرائيؿ أجابو "إف إل إسرائيؿ،ادات عف فكرة قراره بزيارة الرئيس الس

تختفي خمفيا، كتطالب بمفاكضات تككف كجيا لكجو، ىذا ما جعمني أقرر أف 
                                                           

ثطوً ثطوً ؿب٢ُ ٤ّٕٝٔٞ ث٤و٣ي  ؽٞاهاد ٓغ أٗله٣ٚ كوٍب١  ٍزٕٞ ػبٓب ٖٓ اُٖواع ك٢  - 2

 .171  2008ٓبٛوح    كاه اُْوٝم  اُو1اُْوم األٍٜٝ ّٜبكاد ُِزبه٣ـ  ٛ

 .239ػجل اَُالّ ًٕٔٞ  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 3

ػجل اُؾ٤ِْ ٓ٘بع اُؼلٝإ  ػجل اُؾ٤ِْ ٓ٘بع ػلٝإ  اُو٤ٚخ اُلَِط٤٘٤خ ك٢ ٓؤرٔواد اُؤخ اُؼوث٤خ  - 4

 .110  1991ٓ  هٍبُخ ٓولٓخ ٤َُ٘ ّٜبكح أُبع٤َزو  ػٔبٕ  1964-1990
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أذىب، كأقابميـ بنفسي كحيدا" كأضاؼ قائبل:" إف تقرير حسف التيامي نائب 
حيث أبمغني  رئيس الكزراء المصرم حكؿ لقائو معؾ في المغرب كاف إيجابيا،

أٌننا كأنتـ يمكف أف نتكصؿ إلى نكع مف االتفاؽ قبؿ اجتماع جنيؼ بحيث ال 
 . 5ينتيي إلى الفشؿ..."

لقد سببت ىذه الزيارة في انقساـ الدكؿ العربية إلى ثبلث مجمكعات، 
إحداىا تضـ الدكؿ التي كانت أكثر راديكالية كشممت كؿ مف الجزائر كليبيا 

ي كمنظمة التحرير الفمسطينية، كلقد قررت ىذه الدكؿ كسكريا كاليمف الجنكب
الخمس عقد اجتماع في العاصمة الميبية طرابمس في بداية شير ديسمبر 

كتككيف ما سمي بػ"الجبية القكمية لمصمكد كالتصدم" كالتي عرفت في  1977
اإلعبلـ المصرم بػ"جبية الرفض" أم الذيف يرفضكف السبلـ، ككاف مكقفيا 

يا لمبادرة السادات كاعتبرتيا خيانة عظمى لمقضية العربية، أما متطرفا معاد
المجمكعة الثانية فيي التي أٌيدت ىذه المبادرة أك باألحرل لعبت دكرا بارزا في 
التقارب المصرم اإلسرائيمي كعمى رأسيا المممكة المغربية، أما المجمكعة 

ال ىي ىاجمتيا، األخيرة فكاف مكقفيا سمبي كغامض فبل ىي أيدت المبادرة ك 
األردنية كفضمت الترٌيت كتشمؿ ىذه المجمكعة كؿ مف المممكة السعكدية ك 

كجميع دكؿ الخميج باستثناء اليمف الجنكبي، حيث اعتبرت ىذه الزيارة بالنسبة 
لمجانب العربي نكسة كبيرة لؤلمة العربية بصفة عامة كالقضية الفمسطينية بشكؿ 

                                                           
)رٌٞٗ  اُغيائو   1978-1948ٝاُو٤ٚخ اُلَِط٤٘٤خ أؽٔل أثٞ عيه  ثِلإ أُـوة اُؼوث٢  - 5

أُـوة األه٠ٖ(  أٛوٝؽخ ٓولٓخ ٤َُ٘ ّٜبكح اُلًزٞهاٙ ك٢ اُزبه٣ـ اُؾل٣ش ٝأُؼبٕو  ٤ًِخ 

 .294-293  2014ٓ-2013اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ ٝاإلَٗب٤ٗخ  هَْ اُزبه٣ـ  عبٓؼخ اُغيائو  
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الزيارة ككف القضية الفمسطينية ليا أىميتيا خاص فقامت الجزائر بمعارضة ىذه 
 . 6البالغة في السياسة الخارجية لمجزائر

ًالقمةًالثنائيةًفيًاإلسماعمية:ً-9-9-9
كاف السادات شديد الحرص عمى أف يبرز في كؿ المناسبات مدل 
اىتمامو بتحقيؽ السبلـ الشامؿ في الشرؽ األكسط، لذلؾ كاف افتتاحو لمؤتمر 

، حيث صرح السادات 1977ديسمبر  25ية الذم عقد يـك قمة اإلسماعيم
قائبل:" إف ىذا المقاء عمى أرض مصر ىك لمعمؿ معا عمى إنياء معاناة 
ننا نجتمع لنقكؿ لمعالـ أننا نعمؿ مف أجؿ السبلـ، حتى تحؿ المحبة  شعبينا، كا 

ء كقد رٌد مناحيـ بيغف رئيس كزرا ية التي عشنا فييا ثبلثيف عاما".محؿ الكراى
عمى كممة السادات بقكلو:" إف تحقيؽ السبلـ مسؤكلية مشتركة بينيما، إسرائيؿ 

كأنو يرجكا أف تنتيي الحركب إلى األبد..." كأضاؼ قائبل:"...أنو يحمؿ معو 
مشركعيف األكؿ خاص باالنسحاب مف سيناء كالحكـ الذاتي لمضفة الغربية 

 .7كقطاع غزة..."
ٌكد الكفد المصرم أف ىذا التحميؿ لكف مف خبلؿ شرح بيغف لمشركعو تأ

األراضي فيو لؼ كدكراف، خاصة عندما أقر بيغف أف عممية االنسحاب مف 
، 8أياـ 05سنكات في حيف أف عممية االحتبلؿ لـ تتجاكز  05المصرية تتطمب 

                                                           
 .239ػجل اَُالّ ًٕٔٞ  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 6

  1993أُغلٝة  ؽوة أًزٞثو...ٛو٣ن اَُالّ  ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُالٍزؼالٓبد  اُوبٛوح  ٛٚ  - 7

ٓ135. 

 .242ػجل اَُالّ ًٕٔٞ  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 8
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كعندىا تكمـ السادات كالذم كاف صبره قد نفذ حيث قاؿ:" أف مصر عمييا 
كىي االلتزامات التي تقررت في مؤتمر القمة  التزامات نحك العالـ العربي،

التي احتمت عاـ األراضي بالرباط كتتضمف االنسحاب اإلسرائيمي مف 
1967"9  . 

كىكذا كبسبب الخبلفات الثنائية انتيى مؤتمر اإلسماعمية كما بدأ، ككاف 
اإلنجاز الكحيد الذم تحقؽ ىك انجاز شكمي تقٌرر إنشاء لجنتيف إحداىما 

خرل عسكرية، كلـ يفضي المؤتمر إلى نتيجة إيجابية لدفع عممية سياسية كاأل
 .10السبلـ

في ظؿ ىذه الظركؼ المعٌقدة أحٌس الرئيس جيمي كارتر بأف المكقؼ 
أصبح في حاجة إلى جيد مف أجؿ تقريب كجيات النظر بيف الطرفيف، لذلؾ 
ة رأل كارتر مف الضركرة القياـ بجكلة كاسعة كيككف محكرىا الرئيسي قضي

حيث قضى  1978يناير  05الشرؽ األكسط شممت مصر التي كصميا يكـ 
ساعة كاحدة مع السادات في استراحة المطار، كرغـ قصر زمف الزيارة إال أنيا 
حققت نجاحا كبيرا في حسـ بعض القضايا الحيكية المتعمقة بمشكمة الشرؽ 

أعمف  األكسط، كفي القاىرة بعد ىذا االجتماع في استراحة مطار أسكاف
كارتر كانت متطابقة،  األمريكيالسادات أف كجيات النظر بينو كبيف الرئيس 

 .11سيككف عاـ السبلـ في الشرؽ األكسط 1978كما أعمف كارتر أف عاـ 
                                                           

 .138ٛٚ أُغلٝة  أُٖله اَُبثن  ٓ - 9

 .140ٛٚ أُغلٝة  أُٖله اَُبثن  ٓ - 10

 .142-141ٗلَٚ  ٓ ٓ - 11
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كأماـ ىذه الظركؼ السائدة في الشرؽ األكسط عقد كارتر مؤتمر في لندف 
مؤتمر بمثابة ، ككاف ىذا ال1978عرؼ بػ"قمعة ليدز" في مطمع شير جكيمية 

استطبلع أمريكي لمكاقؼ الطرفيف مف كضع المكاجية المباشرة بينيما كىك 
 . 12مفتاح الطريؽ إلى كامب دايفيد

ً:9111اتفاقيةًكامبًدايفيدًً-9-9
بعد فشؿ المحادثات بيف المصرييف كاإلسرائيمييف في كؿ مف القدس 

كف األمريكييستسمـ  كالقاىرة كاإلسماعمية ككاشنطف كفي قمعة ليدز بريطانيا لـ
في شير أكت، ثـ إسرائيؿ لكؿ ذلؾ، حيث كصؿ كزير خارجيتيـ "فانس" إلى 

زار بعدىا القاىرة لمحاكلة كسر الجمكد السياسي، كاستكماؿ المحادثات 
السممية. التقى فانس ببيغف )رئيس كزراء الكياف الصييكني(، كأبمغو أف الرئيس 

في كامب ديفيد مع الرئيس السادات، كارتر يرغب في دعكتو إلى مؤتمر قمة 
فقبؿ بيغف، كطمب منو أف ال ينشر ذلؾ قبؿ األكاف، فرٌتب فانس مع كليـ 
ككاندت )عضك المجمس القكمي( زيارتو لمقاىرة الستطبلع رأم السادات في 
ذلؾ، فعاد مسركرا بمكافقتو عمى دعكة الرئيس كارتر، ككاف السادات كاثقا مف 

 . 13صى سرعة اتجاه السبلـنفسو يريد التحرؾ بأق
استحالة  األمريكيىذه الزيارة التي قاـ بيا فانس جاءت بعدما تبٌيف لمرئيس 

التقارب كالتفاىـ بيف أنكر السادات كمناحيـ بيغف المتميز بالتشٌدد كالتعٌنت في 
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المكاقؼ، كلذلؾ حرص كارتر شخصٌيا عمى تكلي إدارة ىذه المفاكضات مع 
لتي كاف ينتقييا بدقة مف الكفديف. إف الدافع الرئيسي االستعانة بالشخصيات ا

دراكيا أف  الذم كاف كراء ىذه الزيارة إلى المنطقة العربية ىك شعكر أمريكا كا 
فشؿ ىذه المفاكضات قد يؤدم إلى تحرؾ عربي مف خبلؿ مؤتمرات القمة 

ة بالمنطقة لذلؾ سعت األمريكيالعربية كىك ما ينعكس سمبا عمى المصالح 
ة عمى إبقاء الخبلؼ العربي قائما كىك ما صٌرح بو نائب كزير الخارجية جاىد

 1978ة "ىاركلد ساكندرز" في مؤتمر صحفي أجره في شير أكت األمريكي
قائبل:" إف استراتيجية أمريكا قائمة عمى إيجاد تحالؼ بينيا كبيف الدكؿ العربية 

 .14المعتدلة"
سرائيؿ خبلؿ زيارة فانس إل كلقد تـ االتفاؽ عمى عقد مؤتمر كامب ديفيد

، عمى استمرار المفاكضات بغية 15كمصر، حيث أبدت ىذه األخيرة مكافقتيا
تحقيؽ السبلـ الدائـ كالعادؿ دكف المساس باألرض أك السيادة أك انكار حقكؽ 
الشعب الفمسطيني، كما اشترطت مصر أف يككف ىذا المقاء في شير سبتمبر 

 . 16ةسبلمياإلأم عقب انقضاء األعياد  1978

                                                           
 .243ػجل اَُالّ ًٕٔٞ  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 14

٣نًو ٓؾ٢ اُل٣ٖ ػ٤ٔٔٞه إٔ ٛنٙ أُٞاكوخ ًبٗذ ٍبكار٤خ كوٜ كٕٝ اٍزْبهح عٜبىٙ اُلثِٞٓب٢ٍ  - 15

َٝٓزْبه٣ٚ  ٝاُـو٣ت ك٢ األٓو إٔ ٝى٣و اُقبهع٤خ أُٖو١ إثوا٤ْٛ ًبَٓ ػِْ ثبألٓو ػٖ 

"مُي ٓب ً٘ذ  ٝػ٘لٓب رٞعٚ َُِبكاد ُِزمًل ٖٓ ٕؾخ اُقجو كبعمٙ هبئال: األٓو٢ٌ٣ٛو٣ن ٗظ٤وٙ 

أٍؼ٠ إ٤ُٚ ٓ٘ن اُجلا٣خ إٔ روّٞ أٓو٣ٌب ثلٝه اُْو٣ي اٌُبَٓ ٍٞف رلفَ ٓؼ٢ اُزبه٣ـ ٣ب ًبَٓ"  

  ٣2010٘ظو إ٠ُ: ٓؾ٢ اُل٣ٖ ػ٤ٔٔٞه  أهثؼخ أ٣بّ ٕؾؾذ ربه٣ـ اُؼوة  كاه ٛٞٓخ  اُغيائو  

ٓ302. 

 .244ػجل اَُالّ ًٕٔٞ  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 16
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 األمريكيكمع اإلعبلف عف مكافقة مصر كالكياف الصييكني عمى االقتراح 
أعمف عف ىذا االقتراح في  197817سبتمبر  05بعقد مؤتمر ثبلثي يكـ 

، حيث عمؿ بيغف عمى استشارة المستشاريف كالخبراء 18عكاصـ الدكؿ الثبلثة
أجؿ التحضير  التابعيف لو، ككثؼ مف عقد االجتماعات بمجمس الكزراء مف

الجٌيد مف خبلؿ دراسة ممفات لعقد االتفاقية، في حيف أف الرئيس المصرم 
السادات لـ يحضر لبلتفاقية المصيرية، كعندما حاكؿ كزير خارجيتو التحدث 
عف ىذه االتفاقية كيحسسو بأىميتيا قاؿ لو أف العمؿ في شير كمضاف 

االتفاقية أف الخارجية  . كيذكر طو المجدكب في مذكراتو تحضرا ليذه19يرىقو
المصرية قد بدأت في إعداد دراسات شاممة ككثائؽ سياسية، لكضع كرقة عمؿ 
تحٌدد المكقؼ المصرم في المؤتمر الذم ترل فيو مصر خطكة أخرل جديدة 

 . 20نحك طريؽ السبلـ
كمع اقتراب انعقاد االتفاقية الثبلثية حرص السادات في اجتماع طارئ 

عمى تأكيد أف مصر  1978أكت  30المصرم بتاريخ لمجمس األمف القكمي 
ترفض أية اتفاقيات ثنائية أك حمكؿ جزئية، كأف ىدؼ مصر مف مشاركتيا في 

 .    21كامب دايفيد ىك الحؿ الشامؿ كالدائـ كالعادؿ

                                                           
 .166ٛٚ أُغلٝة  أُٖله اَُبثن  ٓ - 17

  ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ 2  1973ٛٓؾٔل ػجل اُـب٢ٗ اُغ٢َٔ  ٓنًواد اُغ٢َٔ ؽوة أًزٞثو  - 18

 .562  1998ٓاُؼبٓخ ٌُِزبة  اُوبٛوح  
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، إذ أرسؿ كؿ بمد 1978سبتمبر  05تـ افتتاح مؤتمر كامب دايفيد في 
كالسادات، مف الجانب المصرم  أعضاء يرأسيما بيغف 09كفدا يتألؼ مف 
السادات كمستشاره حسف التيامي ككزير خارجيتو محمد كامؿ  حضر كؿ مف:

كنائب كزير الخارجية أسامة الباز ككزير الدكلة لمشؤكف الخارجية المصرية 
بطرس بطرس غالي، كحضر مف جانب الكياف الصييكني مناحيـ بيغف ككزير 

ع عيزار كايزماف كالمدعي العاـ اإلسرائيمي الخارجية مكشيو داياف ككزير الدفا
أىاركف باراؾ، كمف الطرؼ المضيؼ جيمي كارتر ككزير خارجيتو سيركس 
فانس كمستشاره لؤلمف القكمي زبيجنيك بريجنسكيك ىاركلد سكندرز مساعد كزير 

، كاستمر مؤتمر كامب دايفيد ثبلثة عشر يكما، كقد ثبت 22ةاألمريكيالخارجية 
سرائيؿ،ألكثر صعكبة في المفاكضات السممية بيف مصر ك أنو المرحمة ا ككانت  ا 

المداكالت بيف اإلسرائمييف كالمصرييف قد شيدت جدال حادا كمريرا حتى مع 
، حيث مٌرت األياـ األكلى التي التقى فييا الطرفيف كجيا لكجو 23يفاألمريكي

ختبلفات بصعكبات كبيرة لعدـ تقديـ أم تنازالت مف الجانبيف، كلـ تقتصر اال
عمى القضية الفمسطينية فحسب، بؿ ىناؾ مسائؿ كثيرة كقع حكليا االختبلؼ 
كالمسائؿ العممية كالتجارية كالدبمكماسية، كتطكر الخبلؼ بينيما كابتعدت 
مكاقفيما عف بعضيا البعض إلى درجة أف السادات أصبح لـ يعر أم اىتماـ 

 . 24باستمرار المفاكضات كأعمف مغادرة كفده
                                                           

 .196ثطوً ثطوً ؿب٢ُ ٤ّٕٝٔٞ ث٤و٣ي  أُٖله اَُبثن  ٓ - 22
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المقاء األكؿ حكؿ مناقشة مقترحات السادات لحؿ الصراع حممت كرس  
عنكاف: إطار تسكية شاممة لمشكمة الشرؽ األكسط، كقد تضٌمنت الكثيقة ثماني 
فقرات، كبندا افتتاحيا، كىك أف الطرفيف يعتزماف البحث في تسكية الصراع في 

 .33825ك 242الشرؽ األكسط عمى أساس قرارم مجمس األمف رقـ 
قراءة ىذه الكثيقة مف طرؼ الكفد اإلسرائيمي قاؿ بيغف ألعضاء كبعد 

"يجب رفض المقترح المصرم فكرا"، كفي ظييرة اليكـ التالي اجتمع  كفده:
الثبلثة الكبار لبلستماع إلى الطرح اإلسرائيمي، كجكاب السادات عميو، فأكضح 

إنشاء بيغف أسباب رفضو لممقترحات المصرية، فقد رفض بيغف اإلشارة إلى 
الدكلة الفمسطينية، ككذلؾ كارتر، فرد السادات عمييما بأف الدكلة الفمسطينية 
ستككف مجردة مف السبلح، كلف تككف مستقمة بؿ مرتبطة مع األردف، كأخبرىما 
السادات أف اإلجابة عمى ىذا االعتراض يجب أف يتـ مف خبلؿ استفتاء 

ؿ الترتيبات األمنية في الفمسطينييف، كذلؾ كاف االختبلؼ بيف الطرفيف حك 
في  اإلسرائيميةسيناء، كمستقبؿ الضفة الغربية كقطاع غزة، كتكاجد القكات 

 اإلسرائيميةالمستكطنات، كالسيادة العربية عمى القدس الشرقية، فكانت الردكد 
بالنسبة لسيناء ىي استعدادىـ لبلنسحاب إلى الحدكد الدكلية مع بقاء 

رؽ، كجنكب شرؽ سيناء تحت سيطرتيـ، المستكطنات كالمطارات شماؿ ش
كبالنسبة لمضفة الغربية كقطاع غزة أكدكا عمى حقيقة أنيـ غير مجبريف عمى 

                                                           
 .297وعغ اَُبثن  ٓأؽٔل أثٞ عيه  أُ - 25
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االنسحاب مف ىذه المناطؽ، كرأكا مصدر الخطر يكمف في الرجكع إلى القرار 
 .24226الدكلي 

كخبلؿ مجريات المفاكضات بيف الطرفيف كفي خضـ النقاشات الحادة قدـ 
كزير خارجية مصر استقالتو فاستغميا السادات في الضغط عمى محمد كامؿ 

كارتر لمتدخؿ حيف قاؿ لو السادات:" أنت ترل جٌيدا أف التشٌدد اإلسرائيمي قد 
أحبط أعضاء كفدم"، حينيا أدرؾ كارتر أف ساعة التكٌصؿ إلى حؿ كسط 
حاسـ قد حانت فقرر طيمة ىذه األياـ المتبقية مف عمر المفاكضات أف ال 

 .  27يجمع الطرفيف بعضيما البعض كأف يمعب بينيما دكر الكسيط
كقع  1978سبتمبر  17كفي صبيحة اليكـ األخير، أم مساء األحد في 

كؿ مف كارتر كالسادات كبيغف عمى إطار عمؿ لمسبلـ في الشرؽ األكسط، لـ 
نما اتفاقية عمؿ عمى أسس كمبادئ لممفاكضات مف أجؿ  يكف اتفاقية سبلـ، كا 

صؿ التفاقية سبلـ مع مصر، كعمى الحكـ الذاتي لعرب في الضفة التك 
 . 28كالقطاع

ة عف تكصؿ مصر األمريكيسبتمبر أعمنت الكاليات المتحدة  17في 
سرائيؿ ك  إلى صيغة اتفاؽ بينيما لكضع حد نيائي لمنزاع العربي اإلسرائيمي، ا 

حبلؿ سبلـ دائـ في الشرؽ األكسط، كتمثؿ االتفاؽ الذم ختـ سم سمة كا 

                                                           
 .٢ّٞٓ1987 كا٣بٕ  أٗب ًٝبٓت كا٣ل٤ل  روعٔخ ؿبى١ اَُؼ٤ل  كاه اُغ٤َِ ُِْ٘و  ػٔبٕ   - 26

 .247-246ػجل اَُالّ ًٕٔٞ  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 27

 .297أؽٔل أثٞ عيه  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 28
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كارتر، كالمصرم أنكر  األمريكييكما، كضمت الرئيس  13اجتماعات دامت 
 ت، كاإلسرائيمي مناحيـ بيغف في كثيقتيف منفصمتيف:االساد

كالدكؿ إسرائيؿ الكثيقة األكلى: تحٌدد مف جية أسس عبلقات السبلـ بيف  -
كمف العربية، كتدعك األردف كسكريا كلبناف إلى المكافقة عمييا كاعتمادىا، 

سنكات دكف  05جية أخرل إقامة حكـ ذاتي لسكاف الضفة الغربية لمدة 
 تحديد مكعد البدء بيا، أك سيخمفيا بعد انقضاء األعكاـ الخمسة.

سرائيؿ الكثيقة الثانية: ترسـ معاىدة السبلـ بيف مصر ك  - عمى أف تنجز كتبـر ا 
ثي في كاب في فترة ال تتعدل ثبلثة أشير مف تاريخ انتياء االجتماع الثبل

تـ تكقيع اتفاقية إطار بيف السادات كبيغف عرفتا باتفاقيتي كامب  دايفيد.
 دايفيد، كتضمف:

ًاألول - : المبادئ التي يجب أف تحكـ المفاكضات المفضية إلى عقد الجزء
، ككانت ىذه الكثيقة في حد اإلسرائيميةمعاىدة سبلـ بيف الدكلتيف المصرية ك 

عمى االنسحاب مف جميع إسرائيؿ ، فكافقت ذاتيا كاضحة نسبيا كصريحة
المصرية عمى مراحؿ، كزكاؿ قكاعدىا العسكرية، كمستكطناتيا األراضي 

كتبادؿ السفراء  إسرائيؿ،المدنية، كفي المقابؿ كافقت مصر عمى االعتراؼ ب
معيا، كقبمت نشر القكات في سيناء، كبحث إمكانية تطبيع العبلقات في 

 .مجالي التجارة كالسياحة
مف االتفاقيتيف، فإنو مختمؼ في ركحو كمحتكاه، فكانت الصكرة  الجزءًاآلخر -

لمعالجة المسألة الفمسطينية معٌقدة مف الناحية اإلجرائية باإلضافة إلى 
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سرائيؿ خمكىا مف أم محتكل مف الناحية الجكىرية، كقد أعمنت مصر ك  ا 
كالقطاع لفترة ال تأييدىما إلى فكرة المرحمة االنتقالية المتعمقة بالضفة 

سنكات، كدعي األردف لبلنضماـ إلى المفاكضات، كذلؾ لكضع  05تتجاكز 
 . 29تفصيبلت الترتيبات االنتقالية

جيمي كارتر دكر الكسيط في إنجاح ىذه االتفاقية،  األمريكيلعب الرئيس 
في حيف أف السادات لعب دكرا كفضبل كبيرا في التكقيع عمى اتفاقية كامب 

األخير الذم قدـ تنازالت أدت إلى آثار كسمبيات عمى ببلده مصر  دايفيد، ىذا
خاصة كعمى الدكؿ العربية، كىذا كمو يتحمؿ مسؤكليتو السادات، كىك الذم 
أدل بكؿ كزراء الخارجية المصرية الذيف تـ تعيينيـ مف طرؼ السادات استقالكا 

 .30مف مناصبيـ منذ زياتو لمقدس إلى التكقيع عمى كامب دايفيد
ً:9111موقفًالجزائرًمنًاتفاقيةًكامبًدايفيدًً-9

لقد عٌبر الرئيس الشاذلي بف جديد عف رفضو القاطع لكامب دايفيد مف 
خبلؿ تصريحو قائبل:"...إف الجزائر ضد سياسة االنيزاـ كالحمكؿ الجزئية..."، 
كما حٌذر النظاـ المصرم الذم حاكؿ مف أجؿ كسب كد الكاليات المتحدة 

 . 31ف يمعب دكر الكصي عمى القضية الفمسطينيةة، أاألمريكي

                                                           
 .298أؽٔل أثٞ عيه  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 29

لبم ًبٓت كا٣ل٤ل  ٓوًي األٛواّ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ  اُوبٛوح  ّبَٓ أثبظخ  اُٞعٚ ا٥فو الر - 30

2010ٓ  07. 

  كاه 2  ط1989-1962خ ك٢ اُغيائو اُزؾٞالد اٌُجوٟ األٓو٤ٌ٣عٔبٍ كوؽبد  ا٤َُبٍخ  - 31

. ٝأٗظو أ٣ٚب: أؽٔل أثٞ عيه  أُوعغ اَُبثن  95  2008ٓاُو٣ؾبٗخ ٌُِزبة  اُغيائو  

ٓ298. 
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عبلميا نجد أف كسائؿ اإلعبلـ الجزائرية ىاجمت بشٌدة في المقاالت  كا 
المنشكرة عبر الصحؼ زيارة السادات القدس، فجريدة المجاىد كتبت عمى 
كاجية الصحيفة )الشعب العربي يقكؿ: ال لمخيانة الكبرل( ككتبت كذلؾ )لف 

كـ الشعب(، كما شيدت شكارع الجزائر العاصمة يفمت المجرمكف مف ح
 .32مظاىرات احتجاجية

فبراير  03ك 02كخبلؿ انعقاد القمة الثانية التي عقدت بالجزائر يكمي 
، عزمت الجزائر عمى إحباط جميع المناكرات الرامية إلى تصفية القضية 1978

ينية ىي الفمسطينية، كالتأكيد في نفس الكقت عمى أف منظمة التحرير الفمسط
 .33الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني

كفي نفس السياؽ كعقب اتفاقية كامب دايفيد نجد أف الجزائر احتضنت 
السكرتير جماؿ عبد الناصر كالسيد عبد المجيد فريد، كما استقبمت الجزائر 
بطؿ حرب أكتكبر الفريؽ سعد الديف الشاذلي الذم عارض سياسة السادات 

 .197834و كسفير في البرتغاؿ كاستقر في الجزائر منذ سنة كتخمى عف منصب
كما نجد الرئيس الشاذلي بف جديد عندما قامت الثكرة اإليرانية باركيا 
كأيدىا كىذا يجسد مكقؼ الجزائر المتضامف مع القضية الفمسطينية حيف يقكؿ:" 

                                                           
 .1977ٗٞكٔجو  25به٣ـ:   ثز902أُغبٛل  اُؼلك  - 32

  كاه اُوٖجخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ  اُغيائو  3أؽٔل ٛبُت اإلثوا٢ٔ٤ٛ  ٓنًواد عيائو١  ط - 33

2014ٓ  267. 

 .216  2015ُِْٓ٘و  اُغيائو   ٓٞكْٓؾ٢ اُل٣ٖ ػ٤ٔٔٞه  هلل ُِٖٝٞٛ أُغٔٞػخ اَُبكٍخ   - 34
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ارة كأعطت مقرىا لسفإسرائيؿ يكفينا شرفا أف الثكرة اإليرانية طردت سفارة 
 .35فمسطيف"

كتجدر اإلشارة إلى أف الجزائر شاركت في مؤتمر القمة الثالث لمصمكد 
برئيسيا اليكارم بكمديف،  1978سبتمبر  23ك 20كالتصدم في دمشؽ بيف 

انطبلقا مف المبادئ التي أقرىا المؤتمر األكؿ بطرابمس، كالثاني بالجزائر، 
 اء ما يمي:كالتزاما بالمسؤكليات القكمية، كقد قٌرر الرؤس

 قطع العبلقات السياسية كاالقتصادية مع النظاـ المصرم. -
 دعـ نضاؿ الشعب المصرم ممثبل بقكاه الكطنية كالديمقراطية. -
 العمؿ عمى نقؿ الجامعة العربية كمنظماتيا المختمفة مف القاىرة. -
تكجيو مذكرة جماعية باسـ جبية الصمكد كالتصدم إلى مجمكعة عدـ  -

لى األمانة العامة لمنظمة المؤتمر  االنحياز، ، كمنظمة الكحدة اإلسبلميكا 
 اإلفريقية لشرح المكقؼ.

مطالبة األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بعدـ جكاز تشميؿ المنظمة الدكلية  -
 برعايتيا ألية كثيقة أك اتفاقية تتعارض كقراراتيا.

ر العربية مف تكميؼ الرئيس السكرم حافظ األسد بالقياـ بجكلة في األقطا -
أجؿ عرض قرارات المؤتمر، ككذلؾ بزيارة إلى االتحاد السكفياتي لبحث 

 إمكانية تطكير العبلقات معو.

                                                           
 .216ٗلَٚ  ٓ - 35
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مطالبة األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بعدـ جكاز تشميؿ المنظمة الدكلية  -
 برعايتيا ألية كثيقة أك اتفاقية تتعارض كقراراتيا.

ممارسة الشعب الفمسطيني لحقكقو دعكة لجنة األمـ المتحدة الخاصة ب -
ً. 36الكطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني

كما شاركت الجزائر في مؤتمر القمة العربي في بغداد التي كانت أىـ رد 
، حيث تجٌسد الشعكر العربي 1978فعؿ عربي عمى كامب دايفيد في نكفمبر 

لجزائر في ىذه كمٌثؿ ا إسرائيؿ،المضاد ليذه االتفاقية التي كقعيا السادات مع 
 . كتقرر ما يمي:37القمة كزير الخارجية أنذاؾ السيد عبد العزيز بكتفميقة

التأكيد عمى القرارات السابقة فيما يخص القضية الفمسطينية، حيث أٌنيا  -
ف العرب المعنيكف  قضية عربية، كىي جكىر الصراع العربي اإلسرائيمي، كا 

ف استعادة ا لحقكؽ العربية في فمسطيف كممزمكف بالنضاؿ مف أجميا، كا 
 مسؤكلية قكمية.

ضركرة تكحيد الجيكد العربية كافة مف أجؿ معالجة الخمؿ االستراتيجي الذم  -
نجـ عف خركج مصر مف المعركة، كالذم حٌدد المؤتمر مف أجمو كيفية 

سنكات، حيث حدد المؤتمر حصة كؿ  10تقديـ المساعدة المادية لمدة 
مميكف دكالر، كذلؾ  250تعيدت الجزائر بدفع دكلة مف الدكؿ المساندة ف

                                                           
 .25-24  ٓ ٓ 1978  ثزبه٣ـ: أًزٞثو 175ٓغِخ اُغ٤ِ  اُؼلك - 36

 .188ػجل اُؾ٤ِْ ٓ٘بع اُؼلٝإ  أُوعغ اَُبثن   - 37
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لدعـ دكؿ المكاجية العربية في الجبيتيف الشمالية كالشرقية كمنظمة التحرير 
 .  38المحتمةاألرض  الفمسطينية، كدعـ صمكد الشعب الفمسطيني في

عدـ المكافقة عمى اتفاقيات كامب دايفيد، كرفض كؿ ما يترتب عمييا مف  -
 صادية أك قانكنية.آثار سياسية أك اقت

دعكة الحككمة المصرية إلى العكدة عف قرارىا في تكقيع االتفاقيات، كعدـ  -
حيث في حاؿ تكقيع ذلؾ يتقرر عقد  إسرائيؿ،تكقيع اتفاقية صمح مع 

اجتماع لكزراء الخارجية كاالقتصاد العرب مف أجؿ أخذ الترتيبات البلزمة 
المقاطعة عمى أم جبية مصرية  لنقؿ مقر الجامعة العربية، كتطبيؽ قكانيف

 .39تتعامؿ مع العدك الصييكني
سرائيؿ كلكف كبعد التكقيع عمى اتفاقية الصمح بيف مصر ك  مارس  26في ا 

، عقد كزراء الخارجية العرب تنفيذا لمقرارات التي اتخذىا مؤتمر القمة 1979
ما  ، تقرر1979مارس  31-27العربي التاسع في بغداد في الفترة الممتٌدة مف 

 يمي:
 نقؿ مقر الجامعة العربية إلى تكنس. -
 سحب السفراء العرب فكرا مف مصر. -
 تعميؽ عضكية مصر في الجامعة العربية -
 قطع العبلقات السياسة كالدبمكماسية مع مصر. -

                                                           
 .304أؽٔل أثٞ عيه  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 38

 .188ػجل اُؾ٤ِْ ٓ٘بع اُؼلٝإ  أُوعغ اَُبثن   - 39
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مميكف دكالر سنكيا كلمدة  500كبناء عمى ذلؾ فقد تعيدت الجزائر بدفع 
في الجبيتيف الشمالية كالشرقية، كمنظمة  سنكات، كلدعـ المكاجية العربية 10

 التحرير الفمسطينية.
لقد أزعجت مكاقؼ الرئيس اليكارم بكمديف التاريخية المجسدة في حربي 

الغرب المتصييف،  1973، كاستعماؿ سبلح النفط سنة 1973ك 1967
فاستطاع اليكارم بكمديف إفشاؿ مخطط الييكدم كيسنجر كزير خارجية 

الخطكة لحؿ قضية الشرؽ األكسط، األمر الذم -ستو الخطكةفي سيا األمريكي
 . 40أفضى إلى اتياـ كيسنجر بأنو كاف كراء خطة اغتياؿ الرئيس بكمديف

ثر كفاة بكمديف بعثت المجنة المركزية لحركة فتح برقية تعزية إلى رئيس  كا 
ؿ دكلة الجزائر المؤقت، كأعضاء مجمس الثكرة جاء فييا:"...لقد كاف لمفقيد طكا

سنكات نشاطو دكر عظيـ كبناء في ربط أكاصر األخكة بيف األقطار العربية، 
كفي رأب صدع بو عبلقاتيا، فمـ يكفر جيدا إال بذلو مف أجؿ تعبئة كتجميع 
الصفكؼ العربية في مكاجية أعدائيا مف المستعمريف كالصياينة...كسيظؿ 

التي صدرت عف القمة  شعبنا الفمسطيني يذكر لمرئيس الفقيد أف القرارات األكلى
العربي كالدكلي  االعتراؼىي التي فتحت الباب أما  1973العربية في الجزائر 

بالشخصية الكطنية الفمسطينية المستقمة، كبأٌف منظمة التحرير الفمسطينية ىي 
 الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني".

                                                           
 .305أؽٔل أثٞ عيه  أُوعغ اَُبثن  ٓ - 40
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كمديف:" إف كقاؿ سفير فمسطيف بالجزائر في كممتو التأبينية لمفقيد ب
الكممات ال تفي لبكمديف حقو فيما عممو، كضحى مف أجمو في سبيؿ الجزائر 
كفمسطيف، كاألمة العربية، كحركات التحرر المناضمة ضد االمبريالية 

كافتخار، كستذكر  اعتزازكالصييكنية... إف أجيالنا العربية ستذكر بكمديف بكؿ 
جاعة تجاه قضايا األمة العربية لمجزائر بكؿ مناضمييا كمجاىدييا مكاقفيـ الش

 .41عامة، كالقضية الفمسطينية خاصة..."
مام  24احتضنت الجزائر ندكة لكزراء جبية الصمكد في الجزائر يكـ 

، في نفس الكقت شيدت الضفة الغربية كغزة انتفاضة شعبية حيث 1982
يف عرفت المقاكمة مرحمة جديدة فقامت الجزائر بتقديـ السبلح كالماؿ لمبناني

   42كالفمسطينييف الذيف طالبكا بمساعدات عسكرية
كلـ تتكقؼ الجزائر عف مكقفيا المتضامف كالداعـ لمقضية الفمسطينية، 

 15حيث احتضنت الدكرة التاسعة عشر لممجمس الكطني الفمسطيني في 
 .43برئاسة ياسر عرفات كالذم أعمف فيو قياـ دكلة فمسطيف 1988نكفمبر 
ًخاتمة:
ير كبعد دراستنا لمكضكع "الجزائر كالقدس كمشاريع تسكية كفي األخ     

 القضية الفمسطينية" تكصمنا إلى االستنتاجات التالية:

                                                           
 .07-06  ٓ 1978ٓك٣َٔجو  28عو٣لح اُْؼت  ثزبه٣ـ  - 41

 .268وا٢ٔ٤ٛ  أُٖله اَُبثن  ٓٛبُت اإلث - 42

 .408أهثؼخ أ٣بّ ٕؾؾذ ربه٣ـ اُؼوة  أُٖله اَُبثن  ٓٓؾ٢ اُل٣ٖ ػ٤ٔٔٞه  - 43
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ال بٌد مف اإلشادة بدكر الجزائر الرائد إزاء مكاقفيا مف القضية الفمسطينية: إذ . 1
سيؿ عمى قيادة فتح االتصاؿ  1963فتحت أكؿ مكتب لفمسطيف عاـ 

حرر في العالـ كالحصكؿ عمى دعميـ، كأكؿ مف قاـ بزعماء حركات الت
بتدريب المقاتميف الفمسطينييف عمى أراضييا كمدىـ بالسبلح كالماؿ، ككانت 
أقكل المدافعيف عف المكقؼ الفمسطيني في المحافؿ الدكلية كالجامعة العربية 
كحركة عدـ االنحياز كالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، كىي األكثر اشتراكا 

 .1973ك 1967لماؿ كالسبلح كالرجاؿ في حربي با
 اإلسرائيميةة األمريكيكالسياسة  1978إف اتفاقية كامب دايفيد في سبتمبر . 2

أدت إلى انسحاب مصر أكبر دكلة عربية عسكريا كسياسيا كبشريا أف تعزؿ 
مصر عف العالـ العربي، ثـ تكقيع معاىدة الصمح المنفردة في مارس 

ة أصبح بمثابة أداة األمريكيمصر كالكاليات المتحدة نشأ حمؼ بيف  1979
 كارتر يقكؿ:"... األمريكيقمع كتيديد لمدكؿ العربية، حيث نجد أف الرئيس 
 لف يككف بمقدكر أحد في المنطقة أف يرفع رأسو".

كانت الجزائر أكؿ مف اعترفت بالدكلة الفمسطينية التي أعمف عف قياميا في . 3
ت اتفاقية ثقافية عممية كتقنية مع منظمة التحرير ، كأكؿ مف كقع1988عاـ 

ساكت فييا بيف الجزائرم كالفمسطيني، كطبعا ال  1991الفمسطينية في عاـ 
زالت الجزائر كاقفة ثابتة عمى ىذا المكقؼ اإليجابي مف أجؿ حؽ فمسطيف 
كالشعب الفمسطيني في تقرير مصيره مثمو مثؿ كؿ الشعكب العربية 

 المسممة. 
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ً
ًالمصادرًوالمراجع:قائمةً

ًالمصادر:ً-
. غالي بطرس بطرس كبيريز شيمكف، حكارات مع أندريو فرسام، ستكف عاما مف 1

، دار الشركؽ، القاىرة، 1الصراع في الشرؽ األكسط شيادات لمتاريخ، ط
2008. 

. المجدكب طو، حرب أكتكبر...طريؽ السبلـ، الييئة العامة لبلستعبلمات، القاىرة، 2
1993. 

ياف مكشي، أنا ككامب دايفيد، ترجمة غازم السعيد، دار الجميؿ لمنشر، عماف، . دا3
1987. 

، الييئة 2، ط1973. الجسمي محمد عبد الغاني، مذكرات الجسمي حرب أكتكبر 4
  .1998المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

، دار القصبة لمنشر كالتكزيع، 3. اإلبراىيمي أحمد طالب، مذكرات جزائرم، ج5
 .2014الجزائر، 

. عميمكر محي الديف،  كلمكطف المجمكعة السادسة، مكفـ لمنشر، الجزائر، 6
2015. 

. عميمكر محي الديف، أربعة أياـ صححت تاريخ العرب، دار ىكمة، الجزائر، 7
2010. 

ًالمراجع:ً-
ًالكتب:-
كزيع، . أباظة شامؿ، الكجو اآلخر التفاؽ كامب دايفيد، مركز األىراـ لمنشر كالت1

 .2010القاىرة، 
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، 1989-1962ة في الجزائر التحكالت الكبرل األمريكي. فرحات جماؿ، السياسة 2
 . 2008، دار الريحانة لمكتاب، الجزائر، 2ج

ًالمقالت:ً-
كانعكاساتيا عمى العبلقات  1978. كمكف عبد السبلـ، اتفاقية كامب دايفيد 1

بر المخطكطات الجزائرية في ، مخ11المصرية، مجمة رفكؼ، العدد-الجزائرية
 .2017إفريقيا، جامعة أدرار، الجزائر، مارس 

 .1978، بتاريخ: أكتكبر 175. مجمة الجيش، العدد2
ًالرسائلًواألطروحاتًالجامعية:ً-
 1978-1948 أبك جزر أحمد، بمداف المغرب العربي كالقضية الفمسطينية. 1

لنيؿ شيادة الدكتكراه في تكنس، الجزائر، المغرب األقصى(، أطركحة مقدمة )
التاريخ الحديث كالمعاصر، كمية العمـك االجتماعية كاإلنسانية، قسـ التاريخ، 

 .2014-2013جامعة الجزائر، 
-1964. عدكاف عبد الحميـ مناع، القضية الفمسطينية في مؤتمرات القمة العربية 2

 .1991، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجيستر، عماف، 1990
ًئد:الجراً-
 .1977نكفمبر  25، بتاريخ: 902. جريدة المجاىد، العدد 1
 .1978ديسمبر  28. جريدة الشعب، بتاريخ 2
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 

 
 األٔضاع االلرصادٚح فٙ انمذش: انرطٕراخ ٔانًطاراخ

 
 فرٚذ يحًذ ضانٙ. د 

 جًٕٓرٚح يصر انعرتٛح، انماْرج جايعح 

ً:ممخصال
كالتعرؼ عمى  ،االقتصادية في القدسىذه الدراسة إلى تحميؿ األكضاع  سعتًًً

كتحميؿ األداء االقتصادم ألىـ القطاعات كاألنشطة في القدس،  ،ىيكؿ االقتصاد
مف كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى أىـ المؤشرات االقتصادية في مختمؼ القطاعات، 

 لكقكؼ عمى مدل تنمية اقتصاد القدس. أجؿ ا
ًسطينيأول:ًنظرةًعامةًعمىًاألداءًالقتصاديًالفم

تيعتبر القيكد االقتصادية األكثر تأثيرنا بعدما كاف االقتصاد حجر 
األساس في النظاـ القائـ في الضفة الغربية. فقد تسببت أزمة ككركنا بالتراجع 
االقتصادم األكثر حدة في فمسطيف )كال سيما في الضفة الغربية( في ما يقرب 

 :عدد مف الظكاىر المقمقة كتتجمى ىذه األزمة مف خبلؿ .مف عقديف مف الزمف

، تكقفت 2019بحسب الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني لعاـ 
ألؼ  142ألؼ منشأة بشكؿ شبو كامؿ عف العمؿ مف أصؿ  100حكالي 

الفمسطينية مف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة األراضي منشأة عاممة في 
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

بشكؿ خاص. كفي الحجـ، مما تسٌبب بتفاقـ مشكمة البطالة في أكساط الشباب 
%؛ كما سجؿ  35إلى  17الضفة الغربية، تضاعؼ معدؿ البطالة كارتفع مف 

% العالية أساسنا إلى نسبة أسكأ  45زيادة ممحكظة في غزة، ليرتفع مف نسبة 
 .1% 52حتى بمغت 

ىذه اإلحصائيات تعني أنو مف أصؿ نحك مميكف فمسطيني ضمف 
ألؼ  200عاطميف عف العمؿ، منيـ ألؼ إلى ال 300القكل العاممة، انضـ نحك 

كحتمنا  .ألؼ كانكا يعممكف في إسرائيؿ 100مف القطاع الخاص الفمسطيني ك
تسبب ىذا األمر بازدياد رقعة الفقر؛ فمنذ بداية أزمة فيركس ككركنا، باتت 

ألؼ عائمة إضافية تعيش تحت خط الفقر الرسمي. كما يزيد الكضع سكءنا  120
كيعزل ذلؾ جزئينا إلى  –نية معٌرضة لمخطر بدكرىا ىك أف المؤسسات اإلنسا

عمى المصارؼ الفمسطينية إلغبلؽ الحسابات التي تحٌكؿ  اإلسرائيميةالضغكط 
ىذا كيتزامف التراجع  .األمكاؿ إلى السجناء اإلرىابييف الفمسطينييف كعائبلتيـ

ءنا ال االقتصادم مع قيكد مدمرة سياسية كأخرل تتعمؽ بعممية السبلـ، تشٌكؿ جز 
 .2المبرمة مع إسرائيؿ باتفاقاتياالسمطة الفمسطينية بالتقيد  التزاـيتجٌزأ مف 

ر مف انعداـ األمف 70ييعاني  % مف سٌكاف قطاع غزة الميحاصى
% منيـ يعيشكف تحت خط الفقر المدقع، كعدد كبير 33.8الغذائي، كما أف 

ريؽ مف سكاف قطاع غزة يضطركف لشراء األغذية كمياه الشرب عف ط
                                                           

 .  كَِط2019ٖ٤اُغٜبى أُوًي١ ُإلؽٖبء اُلَِط٢٘٤  ًزبة كَِط٤ٖ اإلؽٖبئ٢ ا١َُٞ٘   1

 .أُوعغ اَُبثن ٓجبّوح  2
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

االستدانة بسبب ضعؼ التمكيؿ الغذائي لؤلسر الفقيرة كعدـ تكفر مياه صالحة 
تراجعان في معدالت النمك االقتصادم نتيجة  2019لقد شيد عاـ  .3لمشرب

الحصار كاالنقساـ الفمسطيني. فقد كانت معدالت النمك السالبة ىي األساس 
-صادم في قطاع غزة . فقد بمغ معدؿ النمك االقت2019كالسائدة خبلؿ عاـ 

%. كتراجع نصيب الفرد 2، في حيف تراجعت في الضفة الغربية إلى حكالي 8
األراضي في  2019مف الناتج المحمي اإلجمالي في النصؼ األكؿ مف عاـ 

دكالرنا. كما تراجع  745% حيث بمغ نصيب الفرد حكالي 3.2الفمسطينية بنسبة 
% مقارنة بالنصؼ األخير 4ع غزة معدؿ نمك الناتج المحمي اإلجمالي في قطا

 350، كبمغ نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي بغزة 2018مف عاـ 
  .4%1.3دكالرنا، كتراجع في الضفة الغربية بنسبة 

كتتمثؿ األسباب التي أدت ليذا التراجع في: الحصار عمى قطاع غزة، 
التفاقيات المكقعة بيف في الضفة الغربية، كعدـ تطبيؽ ا اإلسرائيميةكاإلجراءات 

سرائيؿ. كقد تراجع مؤشر دكرة األعماؿ الفمسطينية الذم يقيس حجـ  السمطة كا 
الفمسطينية تراجعنا ممحكظنا في الضفة األراضي المبيعات كالمشتريات في 

الغربية ليصؿ إلى السالب ألكؿ مرة في تاريخو، في حيف يصؿ في قطاع غزة 
الفمسطينية بشكؿ األراضي نسبة البطالة في  . ىذا باإلضافة إلى زيادة27-لػ 

                                                           
١َٞ٘ ُِزؼ٤ِْ ك٢ ٓؾبكظبد ؿيح  ُِؼبّ ٝىاهح اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ  اٌُزبة اإلؽٖبئ٢ اُ  3

 .  كَِط2019/2020ٖ٤اُلها٢ٍ 

 .أُوعغ اَُبثن ٓجبّوح  4
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

% في الربع الثالث مف 46ممحكظ، حيث بمغت نسبتيا في قطاع غزة حكالي 
%. ككصمت نسبة 18، في حيف بمغت في الضفة الغربية نسبة 2019عاـ 

   .5% كىي نسبة مرتفعة70الفقر في قطاع غزة إلى 

جع، حيث ساىـ إف مساىمة القطاعات اإلنتاجية باتت في حالة ترا
% في حيف كصمت في الضفة 4القطاع الزراعي في قطاع الزراعة بغزة بػ 

% بالضفة الغربية. 9% بغزة ك6%، أما الصناعة فبمغت مساىمتيا 3الغربية لػ 
نما تراجعت سمبيًّا أكثر  إف المؤشرات األساسية لبلقتصاد الفمسطيني لـ تتطكر كا 

  .20196عاـ 

فأنو متعمؽ  2020قتصاد الفمسطيني عاـ أما فيما يتعمؽ بأداء اال
بالظركؼ السياسية كاألمنية المحيطة بالنشاط االقتصادم لمسمطة الفمسطينية، 
حيث أف االنقساـ لو دكر سمبي لمغاية عمى االقتصاد الفمسطيني كخصكصان في 
قطاع غزة، كأم حالة اندماج لبلقتصاد في غزة كالضفة الغربية سيككف ليا آثارا 

في حيف أف مف الصعب تحميؿ الكضع االقتصادم في عالـ ال يزاؿ ة. إيجابي
يعاني مف تفشي الجائحة، لكف، مما ال شؾ فيو أف كقع الجائحة سيمتد بعد 

. فإف فيـ طرؽ تعامؿ البمداف العربية مع آثار الجائحة االقتصادية 2021عاـ 
رغـ تكقع ىك أمر في غاية األىمية. كتحذر التقارير االقتصادية مف أٌنو 

معدالت نمك إيجابية في كبل السيناريكىيف، فإف ىذا غير كاؼو لخمؽ ما يمـز 
                                                           

 .  كَِط٤ٖ.2019ٓؼٜل اُولً ُجؾش ا٤َُبٍبد  اٌُزبة اإلؽٖبئ٢ ألٝه٤ِّْ اُولً   5

 .أُوعغ اَُبثن ٓجبّوح  6
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

مف فرص عمؿ الئقة. فالبطالة في المنطقة العربية مرٌجحة لبلرتفاع إلى 
%( كليبيا 31، كستبمغ أعمى معدالتيا في فمسطيف )2021% عاـ 12.5

األراضي عة مف مساحات كاس اإلسرائيمية%(. دمرت الحركب العدكانية 22)
مف المحاصيؿ الزراعية عاـ  13723الزراعية في القطاع، إذ تضرر ما يقارب 

آالؼ في  10. كانخفض عدد الصياديف المسجميف في قطاع غزة مف 2018
، كذلؾ بسبب القيكد كاالعتداءات 2019صياد عاـ  3700إلى  2000العاـ 

مف صيادم غزة تحت % 95المستمرة عمى الصياديف، كيعيش نحك  اإلسرائيمية
، 2020تضمنت إجراءات الطكارئ لمكقاية مف ككركنا، في مارس  .7خط الفقر

قيكدنا عمى الحركة كالنشاط االقتصادم في قطاع غزة، أدت إلى تفاقـ األكضاع 
أظيرت بيانات الجياز المركزم ك  االقتصادية المتفاقمة أصبلن قبؿ الجائحة.
اإلجمالي الفمسطيني انكمش بنسبة  لئلحصاء الفمسطيني أف الناتج المحمي

% في الضفة 4.6، بكاقع 2020% خبلؿ الربع األكؿ مف العاـ 4.95
% في القطاع، كما تراجع نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي في 6.1ك

تراجع عدد منشآت القطاع الخاص العاممة ك  %.7دكالر، بنسبة  331غزة إلى 
% مف إجمالي 28، تمثؿ 13.103إلى  34.302في قطاع غزة مف 
 .8% فقط مف إجمالي العامميف فييا25.6المنشآت، كتشغؿ نحك 

                                                           
 ط٤ٖ.  ك2020َِٓؼٜل اُولً ُجؾش ا٤َُبٍبد  اٌُزبة اإلؽٖبئ٢ ألٝه٤ِّْ اُولً   7

 .  كَِط2020ٖ٤اُغٜبى أُوًي١ ُإلؽٖبء اُلَِط٢٘٤  ًزبة كَِط٤ٖ اإلؽٖبئ٢ ا١َُٞ٘   8
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

% عمى 7.6تكٌقع البنؾ الدكلي أف ينكمش االقتصاد الفمسطيني بنسبة 
األقؿ، إذا عادت األكضاع الطبيعية تدريجينا بعد احتكاء الفيركس، كقد تصؿ 

كد إضافية، بينما يتكقع % إذا كاف االنتعاش أبطأ، أك فرضت قي11النسبة إلى 
% في العاـ 14الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني أف تصؿ النسبة إلى 

 -عمى النحك التالي: 19كجاءت اآلثار المترتبة عمى انتشار ككفيد  .2020

% نتيجة إلغبلؽ الفنادؽ 100تكقؼ العمؿ في القطاع السياحي بنسبة  -1
قدر عدد العامميف في كالمطاعـ كشركات السياحة كالسفر كغيرىا، كي

 عامؿ. 8700األنشطة ذات العبلقة بالقطاع السياحي بحكالي 
تكقفت شركات المقاكالت عف العمؿ، باستثناء المشاريع الطارئة، إذ تعٌطمت  -2

 آالؼ عامؿ بالقطاع. 10شركة مقاكالت يعمؿ فييا حكالي  200
مما  تكقفت المنشآت الصناعية في قطاع غزة عف العمؿ بشكؿ شبو كامؿ، -3

 آالؼ عامؿ لكظائفيـ. 10أدل إلى خسائر فادحة، كفقداف حكالي 
%، كذلؾ بسبب 70-%60تراجع القطاع التجارم بنسبة تراكحت بيف  -4

انخفاض القدرة الشرائية لممكاطنيف، كتكجييـ نحك السمع الغذائية كالصحية 
 الضركرية.

 3مى تراجعت إنتاجية قطاع التكنكلكجيا بشكؿ حاٌد، كتضرر ما يزيد ع -5
آالؼ عامؿ يعممكف في شركات الحاسب كالبرمجيات كالصيانة كخدمات 

 التدريب كاالستشارات.
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

% تقريبنا، بسبب 80تضرر قطاع النقؿ كالمكاصبلت في قطاع غزة بنسبة  -6
غبلؽ المؤسسات الحككمية. كيبمغ عدد  تكقؼ الجامعات كالمدارس كا 

 آالؼ عامؿ. 3العامميف في ىذا القطاع حكالي 
منشأة، إضافة إلى  700رياض األطفاؿ البالغ عددىا  منشآتكافة أغمقت  -7

 آالؼ عامؿ. 5مركزنا تعميمينا، تشٌغؿ نحك  363مدرسة خاصة ك 53
بمغ عدد العاطميف عف العمؿ في قطاع غزة، خبلؿ الربع األكؿ مف عاـ  -8

% مف المشاركيف في القكل العاممة. 46ألفنا، بنسبة  211، حكالي 2020
ألؼ عامؿ، في  121لعامميف في السكؽ المحمي بمقدار كانخفض عدد ا

 % في الضفة.8% في القطاع ك17، بنسبة 2020الربع الثاني مف عاـ 
كصؿ معدؿ الفقر كفقنا ألنماط االستيبلؾ، خبلؿ الربع األكؿ مف عاـ  -9

%، فيما بمغت نسبة انعداـ 34%، كالفقر المدقع حكالي 53، حكالي 2020
مميكف نسمةػ كيتكقع  1.3%، أم حكالي 68سر األمف الغذائي لدل األ

% في حاؿ استمرار 64البنؾ الدكلي أف تصؿ نسبة الفقر في غزة إلى 
 إجراءات الطكارئ.

دخؿ قطاع غزة مرحمة حرجة بعد اكتشاؼ مصابيف بفيركس ككركنا  -10
، كفرضت إجراءات 2020خارج مراكز الحجر الصحي، في أغسطس 

ؿ، كفصؿ مناطؽ بشكؿ كامؿ، مما مشددة، تضمنت إعبلف حظر التجكا
 .9أدل لتفاقـ الكضع االقتصادم
                                                           

 .أُوعغ اَُبثن ٓجبّوح  9
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 ثانيا:ًتحميلًالهيكلًالقتصاديًفيًالقدس

ًالسكان - أ بحكالي  2019يقدر عدد سكاف القدس في منتصؼ عاـ  :عداد
٪ مف إجمالي السكاف في 9.1كيمثؿ عدد سكاف القدس  نسمة. 451584
، 2018غربية. في عاـ ٪ مف إجمالي السكاف في الضفة ال15.1فمسطيف ك

 100ذكر لكؿ  107.6بمغ التكزيع النسبي لمسكاف في محافظة القدس 
 .10أنثى

ًالسكانية - ب . كبمغت 2كـ  345تبمغ المساحة اإلجمالية لمقدس  :الكثافة
منتصؼ عاـ ( في 2)فرد / كـ  1293الكثافة السكانية في محافظة القدس 

2019 11 
 (1شكؿ رقـ )

 
                                                           

10  Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

11  Ibid. 
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

 (2شكؿ رقـ )

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

سنة فأكثر( في  15لؤلفراد ) بمغت نسبة المشاركة في القكل العاممة
٪ لئلناث(. 12.2٪ لمذككر ك 60.4) 2019٪ في عاـ 35.8محافظة القدس 

. 2019٪ في عاـ 6.8سنة فأكثر(  15بمغ معدؿ البطالة في القدس لؤلفراد )
٪ في عاـ 93.2سنة فأكثر(  15كبمغ معدؿ العمالة في القدس لؤلفراد )

2019 . 
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 ( 3) شكؿ رقـ
 % 2019ي القدس حسب الحالة العممية تكزيع المشتغميف ف

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

يتضح مف الشكؿ السابؽ أف تكزيع المشتغمكف في محافظة القدس 
٪ صاحب 5.4: كاف عمى النحك التالي 2019حسب الحالة الكظيفية لعاـ 

٪ 0.4٪ مستخدميف بأجر، ك 84.3٪ يعممكف لحسابيـ الخاص، 9.9عمؿ، 
 أفراد أسرة غير مدفكعي األجر.
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 (4شكؿ رقـ )

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

 مستوياتًالمعيشةً-ج

المصدر إسرائيؿ دخؿ مف األجكر المكتسبة مف العمؿ في يعتبر ال
، 2018٪ مف األسر في القدس في عاـ 41.6الرئيسي لدخؿ األسرة بالنسبة لػ 

٪، حيث كاف الدخؿ مف مخصصات 21.4كشكؿ الدخؿ مف القطاع الخاص 
%. كتمثؿ األجكر  17.2التأميف الكطني المصدر الرئيسي لدخؿ األسرة بنسبة 

  .12٪ مف األسر في محافظة القدس4.5لحككمي مف القطاع ا

                                                           
 .  ٓوعغ ٍجن مًو2020ٙاٌُزبة اإلؽٖبئ٢ ألٝه٤ِّْ اُولً ٓؼٜل اُولً ُجؾش ا٤َُبٍبد    12
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 (5شكؿ رقـ )
تكزيع األسر الفمسطينية في محافظة القدس حسب المستكل المعيشي مف كجية 

 )٪( 2018نظر األسرة 

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

٪ مف األسر 5.3كضح الشكؿ السابؽ أنو تـ كصؼ حكالي أ
الفمسطينية في محافظة القدس مف كجية نظر األسرة مستكل معيشتيـ أنو جيد، 

٪ فقير ك 8.9٪ المستكل المعيشي بأنو "جيد إلى حد ما" ك 85.1ككصؼ 
 .2018٪ فقير جدنا في عاـ 0.7
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 (6شكؿ رقـ )

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

 (7شكؿ رقـ )

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

 الحساباتًالقوميةً-د
 (8شكؿ رقـ )

 ضافة في القدس حسب النشاط االقتصادم %تكزيع القيمة الم

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

مميكف دكالر  1321.6بمغ إجمالي القيمة المضافة باألسعار الجارية    
مميكف دكالر أمريكي في  1316.2مقابؿ  J1في القدس  2018أمريكي لعاـ 

٪ 1.37. كارتفع الرقـ القياسي ألسعار المستيمؾ في القدس بنسبة 2017عاـ 
مقارنة بعاـ  2018٪ عاـ 1.04، كبنسبة 2018مقارنة بعاـ  2019عاـ 

201713. 

 

 
                                                           

13  Palestinian Central Bureau of Statistics, op.cit. 
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 التعميمً-ه

مدرسة،  265كاف ىناؾ ، 2019/2020ي العاـ الدراسي ف :المدارسً-9
ذكر ك  35990طالب كطالبة منيـ  73887 كبمغ عدد طبلب المدارس

  .14أنثى 37897

 (9شكؿ رقـ )

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

ك ، في المدارس الحككمية 15.8عدد الطبلب لكؿ معمـ بمغ متكسط   
  .15في المدارس الخاصة 15.6ك ، كنركافي مدارس األ 22.5

                                                           
 .  كَِط2020ٖ٤ٝىاهح اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ  اٌُزبة اإلؽٖبئ٢ ا١َُٞ٘ ُِزؼ٤ِْ ك٢ اُولً   14
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 (10شكؿ رقـ )

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

في المدارس  21.8عدد الطبلب في الصؼ الكاحد بمغ متكسط   
 ..16في المدارس الخاصة 23.5ك  ،في مدارس األكنركا 30.1ك ، الحككمية

9-ًً ًالعالي بمغ عدد الطبلب ، 2018/2019في العاـ الدراسي  :التعميم
إناث. كبمغ عدد الطبلب  7589ذككر ك  4857منيـ  12.446الجامعييف 
خريجيف  2805إناثنا. كىناؾ  230طالبنا ك  29طالبنا منيـ  259الجامعييف 

 إناث. 1657ذككر ك  1148جامعييف منيـ 

 
                                                                                                                                        

 .أُوعغ اَُبثن ٓجبّوح  15

 .ٗلٌ أُوعغ اَُبثن  16
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 (11شكؿ رقـ )

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

سريرا في عاـ  716مستشفيات في محافظة القدس بسعة  7يكجد  :الصحةً-و
 80478. كبمغ العدد اإلجمالي لحاالت الخركج مف مستشفيات القدس 2018

٪ مف األفراد في محافظة 79.7أفاد حكالي ، 2017. كفي عاـ 2018في عاـ 
أف لدييـ تأميننا صحينا. كبمغت نسبة السكاف الفمسطينييف ذكم (  (J2القدس

 .201717٪ في عاـ 1.8( حكالي J2اإلعاقة في محافظة القدس )

 

                                                           
17  Palestinian Central Bureau of Statistics, op.cit. 
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 البنيةًالتحتيةً-ز

التي تـ (  (J2القدس بمغ عدد الكحدات السكنية في محافظة :الكهرباءً-9
 22974حكالي  2017تزكيدىا بالكيرباء عبر شبكة كيرباء عامة خبلؿ عاـ 

كحدة سكنية  22كحدة سكنية مف خبلؿ مكلد خاص، ك  315كحدة سكنية، ك 
 .18كحدة سكنية ذات مصدر غير معمف لمكيرباء 9031بدكف كيرباء، ك 

اه الشرب مف خبلؿ بمي (J2أسرة في القدس ) 22476تـ تزكيد  :المياهً-9
أسرة بمياه الشرب مف خبلؿ المياه المعبأة  466شبكة المياه العامة، كتـ تزكيد 

أسرة مياه األمطار لتكفير المياه خبلؿ عاـ  136في زجاجات، كاستخدمت 
201719. 

بمغ عدد المنشآت العاممة في القطاع الخاص كالمنظمات غير  :المنشآتً-9
. ىذه 2017في عاـ  منشاة 9704في القدس الحككمية كالشركات الحككمية 

في  19182ك  (J2في ) 15604عامبلن، منيـ  34786المؤسسات تكظؼ 
(J1) 20. 

 

                                                           
  ٓوعغ ٍجن 2020اُغٜبى أُوًي١ ُإلؽٖبء اُلَِط٢٘٤  ًزبة كَِط٤ٖ اإلؽٖبئ٢ ا١َُٞ٘   18

 مًوٙ.

 أُوعغ اَُبثن ٓجبّوح  19

20  Palestinian Central Bureau of Statistics, op.cit. 
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 (12شكؿ رقـ )
المنشآت العاممة كالعامميف في القطاع الخاص كالقطاع األىمي كالشركات 

 2017الحككمية في القدس 

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

منشأة في تجارة  5326كحسب النشاط االقتصادم الرئيسي يكجد 
منشأة إلصبلح المركبات ذات المحركات كالدراجات  2693الجممة كالتجزئة، 

منشأة في األنشطة الخدمية  969منشأة في التصنيع ؛ ك  1239النارية؛ 
 رل.األخ
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 قطاعًالنقلً-ح
، كبمغت 2019مميكف دكالر عاـ  5.7بمغت قيمة إنتاج ىذه المركبات 

مميكف دكالر  3.3القيمة المضافة التي حققتيا كسائؿ النقؿ خارج المؤسسات 
منشأة عاممة في القدس  189كاف ىناؾ  :النقؿ كالتخزيففي  .201921عاـ 
عامبلن عاـ  712في القدس ، كبمغ عدد العامميف في ىذا القطاع 2018عاـ 

مميكف دكالر. كما بمغت القيمة  8.5. كبمغت قيمة اإلنتاج في القدس 2018
 .201822مميكف دكالر عاـ  5.0المضافة التي حققتيا النقؿ كالتخزيف 

  :الزراعةًواستخدامًاألراضيً-ط
. 2015٪ مف األسر في القدس كاف لدييا حديقة اعتبارنا مف 8.6حكالي       

٪ مف األسر التي لدييا حديقة في القدس استخدمتيا في األنشطة 98.2لي كحكا
٪ مف األسر في 3.5. كحكالي 2013/2014الزراعية خبلؿ العاـ الزراعي 

 .23 القدس تقكـ بتربية المكاشي )المنزلية(

  :البناءً-ك
 19.4بمساحة  J2رخصة ألغراض غير سكنية في القدس ) 23صدرت      

 20.9. كبمغت قيمة اإلنتاج في أنشطة البناء بالقدس 2019في عاـ  2ألؼ ـ 

                                                           
21  Idem. 

22  Idem cit. 

  ٓوعغ ٍجن ٢٘2019  ًزبة كَِط٤ٖ اإلؽٖبئ٢ ا١َُٞ٘ اُغٜبى أُوًي١ ُإلؽٖبء اُلَِط٤   23

 مًوٙ.
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

. كبمغت القيمة المضافة التي حققتيا أنشطة البناء 2018مميكف دكالر عاـ 
 . 2018مميكف دكالر في عاـ  16.8

  : القطاعًالصناعيً-ل
 2018مميكف دكالر، كفي عاـ  518.7بمغت قيمة إنتاج تمؾ الشركات       

 .24مميكف دكالر 343.3ة التي حققيا القطاع الصناعي بمغت القيمة المضاف
 (13شكؿ رقـ )

 باأللؼ دكالر 2018المؤشرات االقتصادية لؤلنشطة الصناعية في القدس عاـ 

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

 زيتونمعاصرًالً-م

                                                           
 أُوعغ اَُبثن ٓجبّوح.   24
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

عامبلن في  16ىناؾ ثبلث معاصر زيتكف عاممة في القدس يعمؿ بيا 
ألؼ دكالر. كبمغت  260.7. كبمغت قيمة إنتاج ىذه المعاصر 2019عاـ 

 .25ألؼ دكالر 205.2القيمة المضافة التي حققيا قطاع معاصر الزيتكف 

 قطاعًالتصالتًوالمعموماتً-ن

، كبمغ عدد 2018نشأة عاـ م 44بمغ عدد المنشآت العاممة في القدس 
مميكف  2.1عامبلن. كبمغت قيمة اإلنتاج في القدس  58العامميف في ىذا القطاع 

. كما بمغت القيمة المضافة التي حققتيا أنشطة المعمكمات 2018دكالر عاـ 
. كىذا يتضح مف الشكؿ البياني 2018مميكف دكالر عاـ  1.7كاالتصاالت 

 التالي:

ؤشرات االقتصادية ألنشطة المعمكمات أىـ الم (14شكؿ رقـ )
 )القيمة بآلؼ دكالر( 2018القدس بكاالتصاالت 

 
                                                           

25  Palestinian Central Bureau of Statistics, op.cit.. 
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

 قطاعًالخدمات-ي

عاـ  3053 بمغ عدد المنشآت العاممة في قطاع الخدمات بالقدس
عامبل. كبمغت قيمة  16343، كبمغ عدد العامميف في ىذا القطاع 2018

. كما بمغت القيمة المضافة 2018مميكف دكالر عاـ  654.5اإلنتاج في القدس 
  .201826مميكف دكالر عاـ  492.6التي حققيا قطاع الخدمات 

ًالداخمية -1 عاـ  منشأة 4345بمغ عدد المنشآت العاممة في القدس  :التجارة
عامبلن في  10081، كبمغ عدد العامميف في ىذا النشاط في القدس 2018
مميكف دكالر. كما  581.2، كبمغت قيمة اإلنتاج في القدس 2018عاـ 

مميكف  457.7بمغت القيمة المضافة التي حققتيا أنشطة التجارة الداخمية 
 .2018دكالر في عاـ 

ًالخارجية -2 لمكاردات السمعية المسجمة إلى  ارتفعت القيمة اإلجمالية :التجارة
 399.1كبمغت  2017٪ مقارنة بعاـ 9بنسبة  2018القدس في عاـ 

مميكف دكالر. كانخفضت القيمة اإلجمالية لمصادرات المسجمة مف سمع 
 2017% مقارنة بعاـ  0.9بنسبة  2018القدس بشكؿ طفيؼ في عاـ 

 مميكف دكالر. 92كبمغت 

                                                           
26  Ibid. 
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 987بكاقع  2019فندقا نياية عاـ  19ممة بمغ عدد الفنادؽ العا :السياحة -3
فندقان في  33عدد الفنادؽ مف سريرا في القدس، كتراجع  2199غرفة ك 

 .2015فندقان في عاـ  29إلى  1967عاـ 

 (15شكؿ رقـ )

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

(16شكؿ رقـ )

 
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 

. 2019عامبل عاـ  652عدد العامميف في فنادؽ القدس بمغ متكسط 
مممكسان منذ الميف كالمنتجات الحرفية في القدس تراجعان كبيران ك كقد سجمت 

مف احتياجات السائحيف كالباقي %  17االحتبلؿ اإلسرائيمي كلـ تعد تنتج سكل 
%(  13( كاليند )% 18يتـ استيراده مف الخارج، كبخاصة مف الصيف بنسبة )

  .27مف اجمالي انتاج الميف كالمنتجات الحرفية

 

 
                                                           

27  Idem. 
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 ثالثا:ًالعقباتًالتيًحالتًدونًتنميةًالقدس

 26، حيث أقامت اإلسرائيميةفي االنتياكات تتمثؿ أىـ ىذه العقبات 
. كبمغ 2018منيا أقيمت عمى أراض مصادرة في القدس عاـ  16مستكطنة، 

مستكطننا، كما ىدمت  311462عدد المستكطنيف في مستكطنات القدس 
-1967منزال في القدس خبلؿ الفترة ) 2146سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي 

2019.) 

ىذه العقبات ىي، سياسة التيكيد كاإللحاؽ ف أكلى ألذا يمكف القكؿ 
كتيجير المقدسييف كمصادرة ىكياتيـ، األراضي كالضـ كمصادرة العقارات ك 

كفصميا عف محيطيا الفمسطيني، كتغيير معالميا العربية، كتعطيؿ االستثمار 
 .كالتنمية فييا، كبناء جدار الفصؿ العنصرم حكليا لخنقيا

حرير الفمسطينية كتراخييا ىي كالسمطة كالثانية، عدـ جدية منظمة الت
ىماليما المممكس، كبخاصة منذ التكقيع عمى اتفاقية أكسمك   13الكطنية كا 

، في دعـ كتثبيت الكجكد الفمسطيني في القدس كتنشيط 1993سبتمبر 
 .أكضاعيا االقتصادية

كالثالثة، تردد كعزكؼ القطاع الخاص الفمسطيني عف االستثمار في 
ب مختمفة، لعؿ أىميا الخشية مف تحقيؽ خسائر بسبب عدـ كجكد المدينة ألسبا

ضمانات أك حكافز مف قبؿ السمطة الفمسطينية، إضافة إلى عدـ رغبتو في 
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

االستثمار، كضعؼ إحاطتو كجيمو بقكاعد كشركط االستثمار في القدس، كالقدرة 
بلقة، كعدـ ذات الع اإلسرائيميةعمى التعامؿ مع القكانيف كالتشريعات كاإلجراءات 

 .كجكد حكافز مباشرة كغير مباشرة لتعكيض القطاع الخاص

كيظؿ األمؿ في تحقيؽ تنمية اقتصادية فاعمة في القدس تزيؿ ما أفسده  
 االستعمار.....
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 التطورات والمسارات األوضاع االقتصادٌة فً القدس: 

 

ًقائمةًالمصادرًوالمراجع

 السنكم اإلحصائي فمسطيف كتاب الفمسطيني، لئلحصاء المركزم الجياز .1
 .فمسطيف 2020، 2019

 محافظات في لمتعميـ السنكم اإلحصائي الكتاب العالي، كالتعميـ بيةالتر  كزارة .2
 .فمسطيف ،2019/2020 الدراسي لمعاـ غزة،

 ،2019 القدس ألكرشميـ اإلحصائي الكتاب السياسات، لبحث القدس معيد .3
 .فمسطيف 2020

4. Palestinian Central Bureau of Statistics, Facts & Figures 

Jerusalem Statistical Yearbook 2020, Palestine. 
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 دراسة:1950-1938 بٌن ما الشرٌف بالقدس السٌاسٌة التطورات

 الجزائرٌٌن المسلمٌن العلماء جمعٌة صحافة خالل من

 
 

 

-9191 تٍٛ يا انػرٚف تانمذش انطٛاضٛح انرطٕراخ

 انًطهًٍٛ انعهًاء جًعٛح صحافح خالل يٍ دراضح:9191

 انجسائرٍٚٛ

 
 انجسائر، 2د نٓالنٙ ضهٕٖ، جايعح ضطٛف 

 انجسائر، 2جايعح ضطٛف ،إضعذ نٓالنٙ. د.أ 

ًالممخص
حضارية مغمقة منذ التغمغؿ الصييكني الذم دخمت فمسطيف العربية في حمقة    

كقد كانت منطقة القدس الشريؼ جزءا مف ، 1948تحكؿ إلى احتبلؿ رسمي في 
تاريخ فمسطيف  حيث طاليا االضطياد الصييكني مف خبلؿ المشاىد األليمة التي 

ة مف خبلؿ اإلسبلميخاصة كأنيا عاصمة فمسطيف كرمز األمة  ، احتفظ التاريخ بيا
كليذا كاف تركيز مخطط االحتبلؿ الصييكني عمييا ليذا عمؿ  ، ت الدينيةالمقدسا

كنتيجة ليذه الكضعية التاريخية عرفت القضية تحركات سياسية  ، عمى تيكيدىا بالقكة
غير أف  ،مف الطرفيف كزخما سياسيا إما  مف أجؿ  ايجاد الحمكؿ أك تحرير فمسطيف

ة لبلستعمار جعؿ ىذا اإلسبلميك التكاطؤ الدكلي كخضكع بعض الدكؿ العربية 
  مستحيبل .

كرغـ ككف الجزائر إحدل ىذه الدكؿ المستعمرة إال أنيا كقفت بإخبلص مع 
إلى جانب مشاركة ، فمسطيف ماديا مف خبلؿ لجاف إعانة فمسطيف كحتى معنكيا

شخصيات جزائرية في مؤتمرات القضية الفمسطينية كمشاركة الشيخ إبراىيـ أطفيش 
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، كىك ما سنحاكؿ إبرازه مف خبلؿ ىذه الكرقة البحثية ،1931لقدس في مؤتمر ا
مف خبلؿ جرائد  1950-1938كالمكسكمة بالتطكرات السياسية بالقدس ما بيف 

، جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كالتي عاصرت أحداث القدس في تمؾ الفترة
سرد كؿ  كحررت حكليا مقاالت عديدة خاصة في البصائر كالشياب مف خبلؿ

األخبار كالمستجدات بخصكص القدس في السياسة العالمية كتحركات الصياينة 
عسكريا مف خبلؿ إبراز جرائميـ كدسائسيـ السياسية كىذا طبعا انطبلقا مف أحداث 

 تمؾ الفترة .
 المقدمة

ة منذ اإلسبلميتعتبر القضية الفمسطينية مف أبرز قضايا األمة العربية ك     
عبلف دكلتيـ الكىمية كالمشؤكمة سنة اغتصابيا مف طر  ، 1948ؼ الييكد كا 

كرغـ أف التخطيط لمشركع دكلة ييكدية كاف منذ نياية القرف التاسع عشر ثـ 
، لتبدأ مرحمة التيكيد بعد 1917التكقيع عمى كعد بمفكر المشؤكـ في نكفمبر 

 فاعبلف قياـ 1947ثـ تقسيـ سف  1937الحرب العالمية األكلى كتقسيـ سنة 
 .1948الكياف الصييكني سنة 

ذا عدنا إلى األكضاع العامة في الدكؿ العربية في بداية القرف      كا 
كلـ ، العشريف فقد كانت سيئة خاصة مع السيطرة األجنبية عمى مختمؼ الدكؿ

تكف ليا القكة البلزمة لمكاجية المخطط الييكدم المدعـ مف االنجميز ثـ 
 ة.األمريكيالكاليات المتحدة 
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كانت تحت سيطرة االستعمار الفرنسي إال أف ذلؾ لـ  كرغـ أٌف الجزائر   
كلقيت رفضا قاطعا لدل االتجاىات الكطنية ، يمنع مف دعـ القضية الفمسطينية

خاصة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف بزعامة اإلماـ عبد الحميد بف باديس 
كمف بينيا البصائر  التي دافعت عف القضية الفمسطينية خاصة في صحافتيا

كذلؾ بدعـ مف الشيخ عبد الحميد ، التي كتبت عشرات المقاالت حكؿ فمسطيف
بف باديس ثـ الشيخ البشير اإلبراىيمي خاصة بعد إعبلف قياـ الكياف الصييكني 

 .1948سنة 
كسنستعرض في كرقتنا البحثية ىذه أكضاع فمسطيف كأىـ األحداث      

إلييا في العنكاف إلى جانب مختمؼ التحركات السياسية في الفترة المشار 
كسنحمؿ ىذه ، السياسية كالشعبية مف الطرؼ العربي كالعالمي كالصييكني

المقاالت كأحداث المرحمة التي عاصرىا الشيخ عبد الحميد بف باديس كالشيخ 
كعميو مكضكعنا يطرح إشكالية تاريخية تتمحكر حكلـ ، البشير اإلبراىيمي
في فمسطيف مف خبلؿ أىـ األحداث التي طغت عمى المرحمة المشيد السياسي 

مف خبلؿ صحافة جمعية العمماء المعاصرة لتمؾ  كتػأثيرىا عمى تطكرات القضية
 األحداث.

 نبذةًعنًصحافةًجمعيةًالعمماءًالمسممينًالجزائريين:ً-أول
مام  5لقد اىتمت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف منذ تأسيسيا في    

كاىتمت مف خبلليا بكاقع الشعب الجزائرم مف خبلؿ ، بمجاالت عديدة 1931
صحافتيا فكانت ىذه األخيرة بداية لتجسيد فكرة الصحافة الكطنية العربية 
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حيث أنشأت ، كيمكف القكؿ بأٌف الجمعية دخمت الصحافة مف بابيا الكاسع
السنة   ثـ1925المنتقد سنة  العديد مف الصحؼ كالجرائد الخاصة بيا بداية

كقد صدرت تحت إشراؼ الشيخ  باسـ الجمعية 1933التي تأسست سنة  النبكية
مارس  1كؿ يكـ إثنيف مف كؿ أسبكع كأكؿ عدد ليا كاف في ، 1ابف باديس

كتأسست ىذه الصحيفة ليدؼ أساسي كىك نشر السيرة  في قسنطينة 1933
طيميا في جكيمية كبعد صدكر قرار تع2النبكية كالدعكة إلى إتٌباع مبادئ القرآف

ككانت ، جكيمية 17في ، خمفتيا جريدة الشريعة النبكية المحمدية، 1933
كآخر عدد ليا  حينذاؾ لساف حاؿ الجمعية إاٌل أٌنيا صكدرت بعد مدة قصيرة

 3كخمفتيا صحيفة أخرل عرفت بالصراط السكم التي1933أكت  28كاف في 
في كؿ  ا لسابقتيياكانت امتداد 1933سبتمبر  11ظير عددىا األكؿ في 

بعد صدكر  األمكر كقد عطمت ىي األخرل بقرار مف كزارة الداخمية الفرنسية
تتمكف الجمعية مف  4لـ، كبعد تعطيؿ ىذه الصحؼ الثبلث، عددا منيا 17

حيث أصدرت جريدة البصائر كالتي تعد ، اصدار صحيفة أخرل إاٌل بعد سنتيف
ف أثر عميؽ في الحياة الكطنية كقد مف أىـٌ صحفيا نظرا ألىميتيا لما تركتو م

                                                           
  أُطجؼخ اُغيائو٣خ ٤ٍِ1ٔبٕ ا٤ُٖل : ٗلؼ األىٛبه ػٔب ك٢ ٓل٣٘خ هَ٘ط٤٘خ ٖٓ األفجبه  ٛ 1

 162ٓ 1994ائو : ُِٔغالد ٝاُغوائل اُغي

 01 اُؼلك  ػجل اُؾ٤ٔل ثٖ ثبك٣ـٌ :" ثٞاػض٘ب  ػِٔ٘ب  فطز٘ب  ؿب٣ز٘ب " عو٣لح اَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ أُؾٔل٣خ 2

 1  ٓ 1933ٍ٘خ 

  87   ٓ 1968  كاه ا٤ُوظخ اُؼوث٤خ كْٓن 1ػٔبه اُطبُج٢ : آصبه االٓبّ ػجل اُؾ٤ٔل ثٖ ثبك٣ٌ  ط 3

   ٓ 2002  ٓؤٍَخ اُٚؾ٠  اُغيائو : 2  2ٛل٣ٖ  طٓؾٔل ف٤و اُل٣ٖ : ٓنًواد ا٤ُْـ ف٤و اُ 4

92 . 
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كاستمر صدكرىا حتى  1935ديسمبر  27الجمعة  5صدر عددىا األكؿ يـك
( حيث أكقفت الجمعية صحفيا 1945-1939قياـ الحرب العالمية الثانية )

 ، 1956الى  1947كاجتماعاتيا إلى ما بعد الحرب ثـ السمسمة الثانية مف 
كانت الشياب ، التابعة لجمعية العمماء كباإلضافة إلى ىذه الصحؼ األربعة

 تمارس نشاطا كبيرا في التعبير عف مبادئ كأىداؼ الجمعية كالتعريؼ بيا.
الجمعية تحمؿ راية البياف العربي كتكافح مف أجؿ إحياء  كانت صحافة    

رجاع اإلسبلـ إلى حظيرتو كنشر فكرة اإلصبلح الديني كما  المغة العربية كا 
حياء الشخصية  6الطرؽ الصكفية كاإلدارةعممت عمى محاربة  االستعمارية كا 

كمحاربة السياسة  اإلسبلميكربطيا بالكطف العربي ك ، الكطنية الجزائرية
 إلى إدماج المجتمع الجزائرم. 7االستعمارية الرامية

لقد كانت مقاالت البصائر تمتاز بأساليب راقية ك لغة سميمة كىذا ليس     
، ه الجمعية اغمبيـ مف خٌريجي جامع األزىر، ك الزيتكنةغريبا ما داـ كتٌاب ىذ

ككانت مميزة في مكاضيعيا ، سكاء ك قامكا بنشر عدة مقاالت في البصائر

                                                           
  1980   اُْوًخ ا٤ُ٘ٛٞخ   اُغيائو :1939-1847ٓؾٔل ٗبٕو:  اُٖؾق اُؼوث٤خ اُغيائو٣خ ٖٓ  5

 ٓ181 . 

6 Lieutenant – colonel betbeder : le réformisme algérien et l" association des 

oulémas d'Algérie , revue l'Afrique et l' asie ,1 er trimestre année 1948 , 

p p40- 41 

-1931: عٔؼ٤خ اُؼِٔبء ٝػالهبرٜب ثبُؾوًبد اُغيائو٣خ األفوٟ)ثٕٞلٖبفػجل اٌُو٣ْ   7

(كهاٍخ ربه٣ق٤خ ٝإ٣ل٣ُٞٞع٤خ ٓوبهٗخ  ْٓ٘ٞهاد أُزؾق ا٢ُ٘ٛٞ ُِٔغبٛل  اُغيائو : 1945

1996 ٓ   105 . 
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اليادفة كلغتيا الراقية رغـ أف الجزائر كانت تئف تحت كطأة االحتبلؿ الفرنسي، 
 . كما أف القضية الفمسطينية كانت حاضرة كىناؾ عشرات المكاضيع حكليا

ً:9191ًالى9191ًًفمسطينًفيًصحافةًجمعيةًالعمماءًمنً-ثانيا
 يجد أنيا إف الباحث في صحافة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف   

فشيكخ الجمعية كانكا يركف أنيا قضية ، تابعت كساندت القضية الفمسطينية
المشؤكـ كبمباركة انجميزية  1937كمنذ تقسيـ سف ، العرب كالمسمميف جميعا

الذم كاف الراعي الرسمي لتأسيس كطف لمييكد  1917منذ كعد بمفكر سنة ك 
مف دكف سائر ببلد ا( العربية )فكتبت البصائر :" نكبت فمسطيف ، بفمسطيف

باستعماريف صييكني كانجميزم فقاكـ أبناؤىا مقاكمة شريفة ممتازة دلت عمى 
كاستيانكا ، ارحيكيتيـ كنيكضيـ كسجميا ليـ التاريخ بمداد الفخر كاإلكب

بأركاحيـ كأمكاليـ ككؿ عزيز عمييـ في سبيؿ إيقاؼ فضائع االستعمار 
 8االنكميزم كالصييكني عند حده "

... ككاف أكؿ عمؿ قامت كفي عدد آخر كتبت البصائر:"...تأسست لجنة  
بو ىك سحب تمغراؼ إلى كزير خارجية الحككمة بباريس يتضمف االحتجاج 

كقررت ، لجنة بيؿ( االنجميزيةكاستنكار عمؿ ) ركع تقسيـ فمسطيفعمى مش
السماحة الجنة إرساؿ نسخة منو طي كتاب كاحتجاج آخر إلى حضرة صاحب 

كما نقمت صحيفة ، محمد أميف الحسيني( رئيس المجنة العميا في القدس ")
:"ال أدرم بما تجازم انقمترا  البصائر شقيقتيا جريدة الزىراء التكنسية ما يمي

                                                           
 .226  ٓ 1937أٝد  13  ثزبه٣ـ 78  اُؼلك : عو٣لح اُجٖبئو  اََُِِخ األ٠ُٝ 8
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يا الممكية التي قررت تقسيـ فمسطيف كأثارت عمى السياسة االنقميزية اليكـ لجنت
 اإلسبلميىذه العاطفة العاتية مف الغضب كاالحتجاج في الشرؽ العربي كالعالـ 

كىدمت في يكـ ما بنتو تمؾ السياسة في سنكات، قالت تمؾ المجنة كممتيا 
كارا كىذا العالـ كقررت خطتيا فاىتز ليا المسممكف في كؿ قطر امتعاضا كاستن

يرسؿ صرختو الداكية مف المحيط اليندم إلى المحيط االطبلنتيكي  اإلسبلمي
 9كأنيا لقضية العرب كاالسبلـ كلمعركبة كاإلسبلـ ..."

فقط بؿ دافعت  لـ تكف جمعية العمماء كصحافتيا منشغمة بأكضاع الجزائر  
جة شديدة احتجاج عف فمسطيف فكتب رئيسيا إلى كزير الخارجية الفرنسي، كبمي

كمما  1937جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف عمى تقسيـ فمسطيف سنة 
جاء:" كزير الخارجية الفرنسية : باسـ األمة الجزائرية أرفع احتجاجي الشديد 
ضد مشركع تقسيـ فمسطيف ذلؾ القطر العربي الذم ضمت لو العيكد كالمكاثيؽ 

قاضية عمى حياة شعب  ىذا المشركع كاعتبر، الدكلية حفظ كيانو كاستقبللو
ضعيؼ دافع طيمة سنيف عديدة دفاع األبطاؿ عمى شرفو كحريتو كاعتداء شنيعا 
عمى جميع الشعكب العربية كانتياكا لحرمو األماكف المقدسة عند سائر 

رنسية بكؿ سرعة لمنع ىذا كلي األمؿ في تدخؿ الحككمة الف، المسمميف
 10"التقسيـ

                                                           
 230  ٓ 1937أٝد  13  ثزبه٣ـ 78عو٣لح اُجٖبئو  اََُِِخ األ٠ُٝ  اُؼلك :  9

 234  ٓ 1937أٝد  20  ثزبه٣ـ 78عو٣لح اُجٖبئو  اََُِِخ األ٠ُٝ  اُؼلك :  10
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مد اليادئ الحسني أف جمعية العمماء المسمميف كيؤكد الشيخ مح   
الجزائرييف لـ ينسييا ىـٌ كطنيا كىـٌ فمسطيف، ألف فمسطيف بالنسبة لجمعية 
العمماء المسمميف الجزائرييف ليست رقعة جغرافية عربية فقط كليست مكانة 
تاريخية فقط بؿ ىي إضافة إلى ذلؾ " قضية دينية" كجمعية العمماء كانت 

حقيقة الشعب الجزائرم كجكىره النبيؿ كمعدنو األصيؿ حاممة القضية معبرة عف 
  11الفمسطينية

صادما لمعرب كالمسمميف كبٌيف  137لقد كاف قرار التقسيـ االكؿ سنة     
، دكلتيـ في أرض فمسطيف الطاىرة إلقامةمكر االنجميز كاتفاقيـ مع الييكد 

مسطيف بؿ نقمت مساندة كىنا استمرت صحيفة البصائر في تتبع األكضاع بف
المغرب األقصى لمقضية الفمسطينية فكتبت:" لقد كاف لدعكة الجنة الكطنية 

ة في اإلسبلميلمناصرة فمسطيف كالببلد المقدسة األمة المغربية لمشاركتيا األمة 
االحتجاج عمى مشركع تقسيـ فمسطيف ...حيث تجمى ذلؾ في المظاىرة المنكه 

، أغسطس 7كانت بمسجد القركييف يـك الجمعة  عنيا في الببلغ األكؿ التي
، كفي نفس ذلؾ اليكـ كانت جمكع المسمميف تتسابؽ بمختمؼ المدف المغربية

كالدار البيضاء كالرباط كسبل كغيرىا مف المدف لممساجد إذ اجتمعت ىناؾ 
كتمت ما تيسر مف القرآف مبتيمة  تعالى الجبار أف يفرج كربات المسمميف 

كجيكا احتجاجيـ إلى سعادة قنصؿ انكمترا العاـ بالرباط معمنيف  ثـ، بفمسطيف

                                                           
ٖ ٓؾٔل اُٜبك١ اُؾ٢َ٘: كَِط٤ٖ ك٢ ًزبثبد عٔؼ٤خ اُؼِٔبء ا٤َُِٖٔٔ اُغيائو٤٣ 11
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كرفضيـ مشركع تقسيـ الببلد المقدسة ..." ، تأييدىـ إلخكانيـ العرب بفمسطيف
كحتى الشاعر محمد العيد آؿ خميفة كتب أبياتا منافحا فييا عف فمسطيف . 12

 فكتب:
 لـ يدؿ القاسمكف فيؾ   يا قسمة القدس بنت ضيرم

 بما جرل مف دـ سفيؾ   عمى الحيؼ لـ يبالكامضكا 
 لف يقبمكا فيو مف شريؾ       القدس لعرب مف زماف

 كىد مف ركنو السميؾ  قد سامو األجنبي خسفا    
 سباؾ بالمسجد السبيؾ   إخاؿ شعب الييكد سرا     
 بكميا لجنة المميؾ؟     أىكذا تفصؿ القضايا    

 فناء ليا كشيؾ       عمى     13قد دؿ طغياف انكمترا 
لـ يتكقؼ دكر جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف داخؿ الجزائر فقط      

 اإلسبلميبؿ كجيت خطابات عبر صحيفتيا البصائر إلى العالميف العربي ك 
غاثتيـ كأشارت إلى األعماؿ القاسية كالمظالـ ، لمذكد عف خكانيـ في فمسطيف كا 

النساء كاألطفاؿ كالعائبلت التي استشيد أك  إلي خمفت كراءىا عددا عظيما مف
كتضيؼ أف المجنة المركزية إلغاثة منككبي ، جرح أك حبس أك اعتقؿ أربابيا

فمسطيف تكحد نداءىا إلى أبناء العركبة كاإلسبلـ طمبا لممساعدة كالمعكنة 
عمى أف ترسؿ التبرعات في بغداد إلى السيد ناجي باشا ، كالمالية المستعجمة

                                                           
 .235  ٓ 1937أٝد 20 ثزبه٣ـ 79عو٣لح اُجٖبئو  اََُِِخ األ٠ُٝ  اُؼلك: 12
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رئيس لجنة الدفاع عف فمسطيف كفي مصر إلى سعادة الدكتكر عبد  السكيدم
الحميد بؾ الرئيس العاـ لجمعيات الشباف المسمميف كرئيس المجنة العميا 

كفي دمشؽ إلى فضيمة الشيخ ، لمساعدة منككبي فمسطيف بكاسطة بنؾ مصر
–محمد أفندم خير دياب رئيس الغرفة التجارية بيا بكاسطة بنؾ مصر 

كالحؽ أف التطكرات السياسية بفمسطيف تتبعتيا صحيفة البصائر  14سكريا.
كبالمكازاة حضكر أمراء العرب في حفمة تتكيج  ، كنقمت ما كاف يرتكبو االنجميز

  15.تجاج عمى التنكيؿ بالمسجد األقصىكعدـ االح، ممؾ انجمترا
كنقمت البصائر عف اجتماعات رجاؿ فمسطيف حسب ما كتبو القبس في   
ما يمي:" كثرت اجتماعات رجاؿ فمسطيف المكجكديف في  1938تكبر أك 13

كفي ، دمشؽ في ىذيف اليكميف لبحث الحمكؿ كالمقترحات التي قدمت في لندف
المؤتمر البرلماني في القاىرة لحؿ القضية الفمسطينية كقد اشترؾ في ىذه 
االجتماعات بعض رجاالت دمشؽ كيرجح أف يذىب يكـ غد كفد مف كبار 

غمى لبناف لمقابمة سماحة مفتي الديار الفمسطينية الحاج أميف  فمسطينييالف
كما فضحت فضائع  الحسيني كالبحث معو بشأف ىذه المقترحات كالحمكؿ.

االنجميز في فمسطيف حيث ذكرت أف السمطة البريطانية تقكـ بالتفتيش في 
كاتبلؼ  جميع المدف كالقرل مف خبلؿ دخكؿ البيكت كتكسير أبكابيا كنكافذىا

كاالعتداء عمييـ كفتح المخازف  المؤف كضرب الرجاؿ كتركيع النساء كاألطفاؿ،

                                                           
 .140  ٓ 1938أكو٣َ  2  ثزبه٣ـ 106عو٣لح اُجٖبئو  اََُِِخ األ٠ُٝ  اُؼلك:  14

 .388  ٓ 1938ٍجزٔجو 2  ثزبه٣ـ 129  اََُِِخ األ٠ُٝ  اُؼلك: عو٣لح اُجٖبئو 15
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طبلؽ النار جزافا عمى ، كالمحاؿ التجارية كنيب ما فييا مف نقكد كغيره كا 
فمثبل مدينة يافا ، 1كاعتقاؿ المئات منيـ، السكاف كقتؿ بعضيـ كجرح آخريف

ميا كاعتقاؿ خمسة عشر ألؼ طكقيا أربعة آالؼ كخمسمائة جندم كتـ اقتحا
كتـ اعتقاؿ ستمائة شخص كقتؿ ، كأطمؽ الرصاص الطائش، مف سكانيا

 16بعضيـ كجرح البعض اآلخر .
ال زاؿ  1939لـ تكف أحكاؿ القدس عادية ألف المسجد األقصى كفي سنة   

ككؿ الشعائر  ، تحت حصار الجند االنجميزم، كقد عطمت فيو الصبلة كاآلذاف
فرفضكىا ، عرضت السمطة عمى منككبي طبرية إعانات مالية كقد، الدينية

كتضيؼ ، مؤثريف مشاركة المجاىديف في صبرىـ كلك قضى عمييـ الجكع
البصائر أف التقتيؿ كالتدمير كالتنكيؿ كتعطيؿ شعائر الديف ال زالت في 

كعميو كجب عمى انجمترا االستجابة لمطالب العرب الذيف يعمقكف آمبل ، فمسطيف
  17عمى المكقؼ االنجميزم .كبيرة 
كأكدت البصائر أىمية القضية الفمسطينية عند العرب فكتبت ما يمي :" ال  

كقد أخذ العرب عمى أنفسيـ أف ، تزاؿ نار الثكرة مندلعة كحركة الجياد ناشطة
لممقدسات التي ىي كديعة العرب 18يقكمكا في كجو الصييكنية االنجميزية حماية 

 ال يكفكا حتى يستأصمكا أك يستقمكا..." كأف، كاإلسبلـ عندىـ

                                                           
 

 388  ٓ 1938أًزٞثو  28  137عو٣لح اُجٖبئو  اََُِِخ األ٠ُٝ  اُؼلك:  16
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يمكف القكؿ أف جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كانت حريصة عمى  
كدكر العرب  كدعميا مف خبلؿ إبراز مكاقفيا، تتبع التطكرات السياسية بفمسطيف

كالمسمميف في مساندة إخكانيـ بفمسطيف كالدعكة إلى ضركرة نصرة فمسطيف ألنو 
فيو إضافة إلى غمؽ المنافذ أماـ الييكد كاستعماؿ جميع الطرؽ  أمر ال نقاش

 لمدفاع عف فمسطيف .
ً.9151الى9111ًًالتطوراتًالسياسيةًبفمسطينًمنًً-ثالثا
لقد عانت فمسطيف كباقي الدكؿ مف كيبلت الحرب العالمية الثانية التي   

برة نظرا أتت عمى األخضر كاليابس كخمفت مبلييف القتمى، كخسائر مادية معت
لضراكة االقتتاؿ بيف دكؿ الحمفاء كالمحكر كالتي انتيت لصالح دكؿ الحمفاء بما 

، ة كغيرىا مف حميفاتيااألمريكيفييا انجمترا كفرنسا كركسيا كالكاليات المتحدة 
 األمريكيلكف القضية الفمسطينية عرفت تطكرات خطيرة بسبب تدخؿ الطرؼ 

كر ىيئة األمـ المتحدة إال أف التقسـ كرغـ ظي الذم كاف مدافعا عف الييكد
طبؽ عمى فمسطيف كبعد عاـ كفي شير مام المشؤكـ مف  1947الثاني سنة 

 .كدم الغاصب بدعـ أمريكي كانجميزمتـ إعبلف قياـ الكياف اليي 1948سنة 
حيث نشرت  فالفمسطينييكالحؽ أف التطكرات السياسية كانت سمبية حياؿ  

ألمـ المتحدة تقريرىا المشؤكـ مف تكصياتو، أكال : في مدينة جنيؼ لجنة ىيئة ا
كفي ، قسمة فمسطيف إلى ستة مناطؽ في الشماؿ كمنطقة الييكد كمنطقة العرب

كفي الجنكب مثؿ ذلؾ، كالمبلحظ ىك أف ، الكسط منطقة لمييكد كمنطقة لمعرب
 .ككذا أخصب كأغنى الجيات الداخميةأغمب الجيات الساحمية لمييكد 
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ألؼ مف مجمكع الجيات المخصصة لمييكد دكلة ييكدية مستقمة ثانيا: تت  
كما تتألؼ دكلة عربية مف ، ذات سيادة لغتيا العبرية كليا عمـ يرفرؼ عمييا

كتككف كؿ ، عمى أف ينشأ اتحاد نقدم كجمركي بيف الدكلتيف، الجيات المحددة
ليجرة :تفتح أبكاب ا ثالثا، كاحدة منيما ذات دستكر كمجمس نيابي ديمقراطي

رابعا: بيت المقدس ال تككف ضمف ، المقدسة عمى مصراعييا لؤلرضالييكدية 
مستقمة  كال ضمف الدكلة الييكدية بؿ تككف ذات نظاـ خاص بيا، الدكلة العربية

خامسا: عندما ، كيتكالىا حاكـ مف قبؿ األمـ المتحدة ضمف االتحاد الفمسطيني
كتقبؿ عضكا ضمف  ية دكلة مستقمةيتـ تنفيذ ىذا البرنامج تصبح فمسطيف اتحاد

 19ىيئة األمـ المتحدة.
المبلحظ أف كؿ محطة كاف مخطط ليا بيف االنجميز كاألمريكاف لتكطيف  

كاألدىى أنيا كانت تحت غطاء األمـ المتحدة بمعنى تطبيؽ ، الييكد كحمايتيـ
د قراراتيا ألنيا دكلية .ك حسب أحد الباحثيف فقد أشار الشيخ اإلبراىيمي كأك

عمى ضركرة إعانة فمسطيف فكتبت البصائر:" إعانة فمسطيف فريضة مؤكدة 
فمف قاـ بو أدل ما عميو مف حؽ لعركبتو ، عمى كؿ عربي كعمى كؿ مسمـ

كإلسبلمو كمف لـ يؤده ديف في ذمتو ال يبرأ منو إال بأدائو كمف سبؽ فمو فضيمة 

                                                           
 .48  1947ٍٓجزٔجو  12  ثزبه٣ـ 6عو٣لح اُجٖبئو  اََُِِخ اُضب٤ٗخ  اُؼلك:  19



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   

 350                          

 دراسة:1950-1938 بٌن ما الشرٌف بالقدس السٌاسٌة التطورات

 الجزائرٌٌن المسلمٌن العلماء جمعٌة صحافة خالل من

ا زالت تعمؽ الطمب فإذ، السبؽ كمف تأخر شفعت لو المعاذير القائمة حتى تزكؿ
 20ككجب البدار" 

كيضيؼ نفس الكاتب أف اإلبراىيمي كاف يعي جيدا دكر كسائؿ اإلعبلـ   
فأقحـ جريدة البصائر لساف حاؿ ، في إدارة الصراع في القضية الفمسطينية

جمعية العمماء لمسمميف الجزائرييف في خضـ الصراع فقاؿ:" كانت ىذه الجريدة 
ي قضية فمسطيف فشرحت فيو كثيرا مف الخبايا كقامت كتبت فصكال متتابعة ف

عف الجزائر ) أم مثمتيا( بالحؽ األدبي لفمسطيف كامبل، كحؽ ليذه الصحيفة 
أف تفتخر بأنيا شاركت أخكاتيا العربيات في الشرؽ بجيد ال يقؿ عف جيكدىف 

  21كجياد قممي ال يقصر عف جيادىف"
دؽ بفمسطيف حيث دخمت لقد أشارت البصائر إلى الخطر الذم يح   

القضية دكرا ميما مف الخطكرة ال يستطيع أف ينكره أحد، بؿ إنيا دخمت في 
طكر اإلنجاز كقد انجمى صبح المذاكرات ضمف ىيئة األمـ المتحدة عف كقكؼ 

ضد فكرة العرب كالمسمميف، كتضيؼ أف المسمميف العرب رأك أنو  الغربييف كافة
كأف الدعاية الصييكنية اليائمة قد سدت ، يـال نصير ليـ في محنتيـ إال أنفس

عمييـ كؿ منفذ كأف دعاة الييكدية الذيف استكلكا بكؿ ميارة كاقتدار عمى دكاليب 
الماؿ كاألعماؿ في الدنيا، كسخركا إلرادتيـ عشرات اآلالؼ مف الصحؼ 
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، كممككا زماـ مختمؼ األحزاب السياسية في شتى ببلد العالـ، كمئات اإلذاعات
حكا في تدبير األمر كأحكمكا كضع الخطة فيـ يجنكف اليكـ ثمرات ذلؾ قد نج

 الصنع المحكـ .
كتتساءؿ البصائر عف مصير فمسطيف إذا سحبت انكمترا جندىا فالمؤكد   

أف العصابات الصييكنية المسمحة مستعدة لبسط سمطانيا عمى الببلد بحكـ 
مة ذلؾ التيار أك كلف تستطيع عرب فمسطيف كحدىـ مقاك ، القكة كاإلرىاب

، ألف االنكميز عممكا عمى نزع السبلح منيـ منذ عشرات السنيف، العرض لو
 22كترككىـ عزال ال يممككف لمدفاع عف أنفسيـ أم كسيمة .

قامت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف بتأسيس الييئة العميا إلعانة   
ياـ كأفصح عف ذلؾ ككاف ذلؾ بعد إعبلف قياـ الكياف الصييكني بأ، فمسطيف

،كتـ تأسيسيا 1948مام  28رئيس مؤتمر شعب جمعية العمماء بكىراف يكـ 
حسب اإلبراىيمي إلعانة فمسطيف كىي امتداد لنشاط لجنة إغاثة فمسطيف التي 

كقد بذلت مجيكدات معتبرة حيث ، 1937أستيا جمعية العمماء شير أكت 
عمـ كالثقافة كرجاؿ األعماؿ قامت بتأليؼ لجنة تنفيذية بالعاصمة مف رجاؿ ال

رساؿ برقية تأييد لسعادة عبد الرحمف عزاـ باشا ، كاالقتصاد كشباب العمؿ كا 
األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية كبرقيات احتجاج كاستنكار لمحككمات 
المسؤكلة كلمسيديف رئيس الحككمة ككزير الخارجية الفرنسيف ثـ ىيئة األمـ 

ت بإمضاء أميف الييئة الشيخ الطيب العقبي ثـ مع طبع الكصكال، المتحدة
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كىذا ما أكده ، تكزيعيا عمى بقية المجاف الفرعية عمى مستكل الكطف لجمع الماؿ
، كتـ إرساليا الى فمسطيف، اإلبراىيمي حيث تـ مع عدة مبلييف مف الفرنكات

ائر كما أرسمت الييئة برقيات الى الجرائد المغربية كالتكنسية لتعمف تضامف الجز 
 23العربية المسممة مع رئيس جمعية العمؿ مف أجؿ إنقاذ فمسطيف .

استمرت البصائر في شحذ اليمـ عف فمسطيف ألنيا كانت ترل أف فمسطيف 
كمشكمة المشاكؿ السياسية التي ، أصبحت اليكـ قضية القضايا العالمية، العربية

حؿ الذم :"إف ال شغمت أفكار السياسة في الشرؽ كالغرب فكتبت البصائر
ارتضاه أعضاء لجنة مجمس األمف كأقره المجمس أخيرا لـ يكف حبل عادال كال 
مقبكال ألنو لـ يكف صادرا عف حسف نية كال مبنيا عمى قكاعد عادلة كأسس 

"، كتضيؼ "  24معقكلة بؿ كاف كمو في مصالح الييكد كاشبع رغباتيـ الممقكتة
ف ثبلث سنكات ككقؼ أماـ انتيت الحرب العالمية الثانية منذ ما يقرب م

أعضاء مجمس األمف الدكلي أكداس مف القضايا كالمشاكؿ ككقفكا أماميا 
حائريف مشدكىيف كلـ يتكفقكا إلى حؿ مشكؿ كاحد منيا كلـ يتفقكا عمى رأم في 
كؿ ما عرض ليـ مف المشاكؿ األممية إال قضية فمسطيف العربية فإف أغمب 

اىتدكا إلى الحؿ فييا كأصدركا حكميـ  أعضاء مجمس األمف خٌيؿ إلييـ أنيـ
الجائر الذم تأباه العدالة ...ىذا الحكـ السريع الصادر عف مجمس األمف إف 
دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف الذىب الييكدم لعب دكرا خطيرا كيدؿ في 

                                                           
 .2021عبٗل٢  11  ثزبه٣ـ 1046عو٣لح اُجٖبئو  اََُِِخ اُضبُضخ  اُؼلك:  23
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ة مف األمريكيك  25نفس الكقت عمى ما تنطكم عميو معظـ الحككمات األكركبية
 لمسمميف...."أحقاد عؿ العرب كا

كتب الشيخ البشير اإلبراىيمي مقاال حزينا عف فمسطيف  1948كفي سنة   
بمناسبة عيد األضحى :" النفكس حزينة كاليكـ يكـ الزينة فماذا نصنع؟، إخكاننا 

...كتتقاضانا فمسطيف أف نحزف لمحنتيا ...كيتقاضانا إخكاننا ، مشردكف
أف ال نعـ حتى ، أشبلؤىـ لمعكافيك ، أبدانيـ لمسكافي، المشردكف في الفيافي

كأف ال نطعـ حتى يطعمكا...أييا العرب : ال عيد حتى تنفذكا في ، ينعمكا
كال نحر حتى تقذفكا بصييكف في ، كتنجزكا لفمسطيف المكاعيد، صييكف الكعيد

خكانكـ بؤساء كحراـ أف تطعمكا  البحر ...أييا العرب : حراـ أف تنعمكا كا 
خكانكـ جياع خكانكـ يفترشكف الغبراء.."كحراـ ، كا    26أف تطمئف بكـ المضاجع كا 

 فالفمسطينييكالحؽ أف االبراىيمي كاف متمسكا كمتألما جدا لحاؿ    
فالعبارات التي استعمميا تدؿ عمى عمؽ تعاطفو كمساندتو لمقضية الفمسطينية 

.كلـ تغفؿ البصائر عف جرائـ الييكد مف  رغـ أف المناسبة ىي عيد األضحى
كاحتبلؿ ، خاصة مأساة دير ياسيف، تي أرقكف كىجانا عمى المسمميفعصاب

 15ثـ إعبلف حككمة الييكد في ، كمياجمة مدينة يافا، مدينتي حيفا كطبريا
لكف جنكد الجامعة العربية المؤلفة مف الفرؽ السكرية كالمبنانية ، 1948مام 

، لكف فالفمسطينييكانت جاىزة لنصرة ، كالسعكدية كالمصريةاألردنية كالعراقية ك 

                                                           
 .137  ٓ 1947ك٣َٔجو  29  ثزبه٣ـ 17عو٣لح اُجٖبئو  اََُِِخ اُضب٤ٗخ  اُؼلك :  25
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ة لمييكد أدل إلى األمريكيحدة تانيزاـ العرب بعد دعـ االنجميز كالكاليات الم
كتبت البصائر:" فمسألة  1949كفي سنة ، تثبيت الكياف الصييكني بفمسطيف

رغـ إسرائيؿ فمسطيف الشييدة البائسة ال تزاؿ عمى حاليا ... كقد تمكنت دكلة 
خمية كحزازات نفكسنا مف االستقرار في أكبر رقعة أنكفنا كبكاسطة خبلفاتنا الدا
... كقد اعترفت الدكؿ كميا بيذه الدكلة الناشئة ، مف ببلد فمسطيف كأغناىا

كلـ يبؽ إال تعييف حدكدىا بصفة ، كقبمتيا عضكا ضمف ىيئة االمـ المتحدة
  27كف..."األمريكيبعد ما تعينت تمؾ الحدكد بصفة عممية كما أرادىا ، رسمية
كتكاصؿ البصائر تتبع التطكرات السياسية بفمسطيف حيث تحدثت عف    

القدس عمى أساس أف ىيئة األمـ المتحدة سكؼ تنجح الختيار المكقؼ العممي 
كالذم يجعؿ قرارىا نافذا منذ الساعة األكلى  ،الذم ال يكمفيا الكثير مف العناء

العربي مف القدس كذلؾ بأف تصادؽ عمى ما ارتآه مؤتمر لكزاف مف ترؾ القسـ 
كتنتصب عمى القسميف  إسرائيؿ،تحت إدارة العرب كالقسـ الييكدم تحت إدارة 

ىيأة مراقبة أممية تسير عمى حرية األماكف المقدسة كتمنع عدكاف فريؽ عمى 
ككاف العرب يركف أف التدكيؿ يصكف القدس كمو كيجعمو تحت حماية ، فريؽ

نيائيا مصير  الييكد إلى أف يتقرراألمـ خارج منطقة المستمرة بيف العرب ك 
  28فمسطيف.

                                                           
 .9  ٓ 1949ٍجزٔجو  26  ثزبه٣ـ 91عو٣لح اُجٖبئو  اََُِِخ اُضب٤ٗخ  اُؼلك :  27
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كبمغة حزينة كتبت البصائر عف خسارة  1950كفي مقاؿ آخر سنة     
كلكف ىناؾ أمؿ إلنقاذ ما يمكف إنقاذه كتنظيـ ، العرب لمعركة فمسطيف األكلى

ألٌف العرب لف يقبمكا بكجكد دكلة أجنبية دخيمة تقع فكؽ ، صفكفيـ بحد السبلح
مسألة بيف العرب كالييكد في فمسطيف ىي مسألة حياة أك مكت ترابيـ كال

كدكر مجمس الكصاية المكمؼ مف قبؿ ىيأة األمـ ، كأشارت إلى قضية القدس
كأكدت عمى ، العامة المتعمؽ بتدكيؿ مدينة القدس29بتنفيذ قرار الجمعية 

 األىداؼ الدنيئة لمييكد ككؿ المتحالفيف معيـ.
ء المسمميف الجزائرييف استمرت في تتبع تطكرات كالحؽ أف جمعية العمما   

كالتذكير بكاجب العرب كالمسمميف حياؿ ، القضية الفمسطينية كشحذ اليمـ
إخكانيـ في فمسطيف باإلضافة إلى نشر كؿ األحداث السياسية خاصة بعد 

رغـ كجكد جامعة الدكؿ ، كانقساـ العرب حكؿ القضيةإسرائيؿ إعبلف قياـ دكلة 
أة األمـ المتحدة فيناؾ دعـ سياسي كبير لييكد مف طرؼ الكاليات العبرية كىي
الذم استفاد ، ككذا انكمترا لتكطيد ركائز ىذا الكياف المشؤكـ ةاألمريكيالمتحدة 

كثيرا مف ىذا الدعـ في استمراره مع مركر السنكات رغـ قرارات األمـ المتحدة 
 كحتى الحركب التي ستندلع بيف العرب كالييكد.

ًمةالخات
إف الباحث في تاريخ القضية الفمسطينية البد أف يتعمؽ جيدا في تفاصيؿ    

نما مف باب ترسيخ فكرة  األحداث نظرا ألىمية المكضكع ليس كبحث فقط، كا 
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ألف التطكرات السياسية خاصة في النصؼ األكؿ مف  فلمفمسطينييفمسطيف 
يا مف أجؿ تطبيؽ القرف العشريف بينت دعـ القكل الكبيرة لمييكد كتكاطأت مع

.  كعد بمفكر المشؤـك
كالحؽ أف تناكلنا لممكضكع مف زاكية صحافة جمعية العمماء المسمميف   

الجزائرييف ىك إبراز لمدل مساندة كدعـ الجزائرييف لفمسطيف رغـ االحتبلؿ 
كدكر ، فقمكب الجزائرييف كانت مع فمسطيف مف خبلؿ تتبع أخبارىـ ،الفرنسي

ؿ عاـ في مكاجية الكياف الصييكني المشؤكـ الذم العرب كالمسمميف بشك
 استعمؿ كؿ الطرؽ لزرع كيانيـ في أرض طاىرة ليا أىميا كتاريخيا.

لقد كتبت البصائر عشرات المقاالت كبرز شيكخ جمعية العمماء المسمميف    
، بداية باإلماـ عبد الحميد بف باديس ثـ الشيخ البشير اإلبراىيمي فالجزائريي

كتابتيـ سياما قكية أيقظت الضمير العربي كيؼ ال كاإلبراىيمي حيث كانت 
أىمية اليقظة مف  كما ركزكا عمى، ةاإلسبلميكاف معركفا في الببلد العربية ك 

حيث كاف ىدفيما إنجاح المشركع  ةاألمريكيمشاريع انجمترا كالكاليات المتحدة 
ة نفكذ االنجميز فقد دٌب الخبلؼ بيف العرب نتيج، الييكدم كلؤلسؼ ىك ما كقع

كما أف جامعة الدكؿ العربية كانت ضعيفة ألنيا لـ تكف تممؾ القكة ، في قراراتيـ
المالية كالبشرية كحتى السياسية خاصة مع كجكد ىيئة األمـ المتحدة التي كانت 

بمباركة أمريكية، ليمييا إعبلف  1947صاحبة القرار كالتي تبنت تقسيـ سنة 
 .1948ر مام في شيإسرائيؿ قياـ دكلة 
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لقد كانت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف تدرؾ خطر الييكد منذ      
كحاكلت تنبيو ، كىذا ما كتبتو صحافتيا كتتبعت تطكراتيا السياسية، البداية

العرب كالمسمميف مف خطر الييكد فكؿ المكاضيع التي نشرتيا كانت في صميـ 
داعية إلى مساندة الفمسطينييف  كلكنيا مف جية أخرل كانت محفزة، األحداث

 1947ثـ التقسيـ الثاني سنة  1937في محنتيـ خاصة التقسيـ األكؿ سنة 
فيي مخططات ييكدية برعاية انجميزية كأمريكية كتحت غطاء ىيأة األمـ 

 المتحدة.
أف البحث في تاريخ  في نياية دراستنا نؤكد عمى نقطة ميمة كىي   

ككشؼ مخططات الييكد كالدكؿ الداعمة  تمرالقضية الفمسطينية يجب أف يس
كي تبقى األجياؿ مدركة لخطكرة ما كقع كيزيدىا إيمانا لمدفاع عف القضية ، ليا

فرفض ىذا الكياف المشؤكـ سيبقى سارم ، التي ىي قضية كؿ العرب كالمسمميف
المفعكؿ ألف األحداث التي تمت إعبلف قياـ الكياف الييكدم بٌينت رفضيـ مف 

كالنشاط ، حركب بيف الطرفيف كاالنتفاضات الفمسطينية المتتاليةخبلؿ ال
كاسترجاع األرض  المتكاصؿ دفاعا عف السياسي المحمي كاإلقميمي كالدكلي

 حقيـ المغتصب ألف فمسطيف لمفمسطينييف.
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 المقدس بٌت فً والسالم التعاٌش ودالالت السلطان دٌر

 الصلٌبٌة الحروب زمن

 

 

 دٚر انطهطاٌ ٔدالالخ انرعاٚع ٔانطالو فٙ تٛد انًمذش

  حزيٍ انحرٔب انصهٛثٛ

 
 عهٗ هللا جاب يحًذ. د 

 جًٕٓرٚح يصر انعرتٛح ،انماْرج جايعح 

ً:الممخص
تمثؿ قضية التعايش السبلـ في مدينة بيت المقدس، كال سيما في فترة الحركب      

الصميبية قضية ميمة لمغاية؛ إذ تكقفنا عمى الفترات التي شيدت ذلؾ التعايش، ككيؼ 
ىي دالالتو؟ ككؿ ىذا إنما ينبع مف أىمية حدث؟ كمف الذم ساعد في إحداثو؟ كما 

 .المدينة ذاتيا

ًمقدمة:
تمثػػػؿ مدينػػػة القػػػدس أىميػػػة كبيػػػرة كقدسػػػية معتبػػػرة عنػػػد الييػػػكد، كالنصػػػارل، 
كالمسػػمميف عمػػى السػػكاء، فيػػي بالنسػػبة لمييػػكد أكرشػػميـ زىػػاؼ أك أكرشػػميـ معػػبلة 

دينػة المسػيح ، كىػي بالنسػبة لمنصػارل م(1)كتعني القدس الذىبية أك قدس السػماء
كاألرض المقدسة التي شيدت ميبلد المسيح ككفاتو عمى حػد قػكليـ، فييػا صػمب 

                                                           
خ  ( ػٖبّ ٖٗبه  هؤ٣خ ٓـب٣وح ُٔوًي٣خ اُولً: كهًٝ ٖٓ ربه٣ـ أُل٣٘خ  ٓغِخ كهاٍبد كَِط1٤٘٤)

 . 147  107ٓ  ع2016هطبع ؿيح  ٤ٕق 
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، كأمػػػا بالنسػػػبة لممسػػػمميف، فالمدينػػػة ىػػػي أكلػػػي القبمتػػػيف (2)المسػػػيح كقػػػرب الػػػذبيح
. بػؿ ىػي كمػا (3)كثالث الحرميف، كمسجدىا مف المسػاجد التػي يشػد إلييػا الرحػاؿ

آف الكػريـ حيػث قػاؿ المػكلى جػؿ كعػبل: جاكرىا مقدسػة عنػد المسػمميف بػنص القػر 
ػى ال ػًذم ﴿ ٍسػًجًد اأٍلىٍقصى ػرىاـً ًإلىػى اٍلمى ٍسػًجًد اٍلحى ػفى اٍلمى افى ال ًذم أىٍسرىلَٰ ًبعىٍبػًدًه لىػٍيبلن مِّ سيٍبحى

ٍكلىوي  ٍكنىا حى   .[1]اإلسراء: ﴾بىارى
ىػك  اإلسػبلميكعميو فالمسجد كما حكلو مقػدس عنػد المسػمميف، كألف الػديف 

نمػا عنػد الديف الخػ اتـ فقػد أكػد عمػى قدسػية المدينػة، ال عنػد المسػمميف فحسػب، كا 
الديانات، كظير ذلؾ جمينا في أكؿ خطبة لممسػمميف فػي المسػجد  جميعأصحاب 

األقصػػى بعػػد اسػػترداد المدينػػة مػػف أيػػدم الصػػميبييف، فقػػد أشػػار خطيبيػػا محيػػي 
لرسػؿ، كعمػى الذم أكد أف ىذا البيت عظمتػو الممػكؾ كمدحتػو ا (4)الديف بف زكي

كقػػد أشػػار األصػػفياني  (5)أرضػػو تميػػت الكتػػب األربعػػة المنزلػػة مػػف ا عػػز كجػػؿ
ـ( إلػػى قدسػػػيتو عنػػد الجميػػػع، فالقػػدس مقػػػاـ جميػػػع 1201ق/597المتػػكفى عػػػاـ)

-569، كىػك مػا أكػده الناصػر صػبلح الػديف)(6)األنبياء، كألرضػو فتحػت السػماء
ح فػػػػي مقابػػػػؿ أف ـ( لرسػػػػؿ الفػػػػرنج الػػػػذيف عرضػػػػكا الصػػػػم1193-1174ق/589

                                                           
َ ٢  ك٢ اُلزؼ اُوُل٢ٍ  كاه أُ٘به  ك. د  2ٓ)   أثٞ أٌُبهّ ٍؼل هللا 68-67( األٕلٜب٢ٗ  اُلزؼ اُوُ

إػلاك: األٗجب  ثٖ عوعٌ  ربه٣ـ أثٞأٌُبهّ ػٖ اٌُ٘بئٌ ٝاألك٣وح ك٢ اُووٕ اُضب٢ٗ ػْو 

 . 20  3ٓ  ط2000ٕٔٞئ٤َ  اُ٘ؼبّ ُِطجبػخ  اُوبٛوح  

 . 147( ػٖبّ ٖٗبه  أُوعغ اَُبثن  3ٓ)

( ٛٞ ٓؾٔل ثٖ أث٢ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٣ؾ٢٤ أُِوت ٓؾ٢٤ اُل٣ٖ ٝأُؼوٝف ثبثٖ ى٢ً اُل٣ٖ 4)

اُلْٓو٢ اُلو٤ٚ اُْبكؼ٢. أٗظو: اثٖ فٌِبٕ  ٝك٤بد األػ٤بٕ ٝأٗجبء أث٘بء اُيٓبٕ  رؾو٤ن إؽَبٕ 

 . 229  4ٓ  ط1971ػجبً  كاه ٕبكه  ث٤وٝد  

( أثٞ ّبٓٚ  اُوٝٙز٤ٖ ك٢ أفجبه اُلُٝز٤ٖ اُ٘ٞه٣خ ٝاُٖالؽ٤خ  رؾو٤ن إثوا٤ْٛ اُي٣جن  ٓؤٍَخ 5)

  .251  3ٓ  ط1997اُوٍبُخ  ث٤وٝد  

  69( األٕلٜب٢ٗ  ٖٓله ٍبثن  6ٓ)
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يتنػازؿ ليػػـ عػف القػػدس، فقػاؿ ليػػـ: " القػدس لنػػا كمػا ىػػك لكػـ، كىػػك عنػدنا أعظػػـ 
 .(7)مما عندكـ"

كيدؿ ذلؾ عمى أىمية مدينة بيت المقدس كقدسيتيا لدم أصػحاب الػديانات 
، كفػػي الكقػػت ذاتػػو خضػػعت المدينػػة (8)السػػماكية؛ أذ ضػػمت كثيػػرنا مػػف مقدسػػاتيـ

رات مختمفة مف التػاريخ، فمتػى شػيدت المدينػة حيػاة ألنصار تمؾ الديانات في فت
التعػايش السػػممي بػيف سػػكانيا كالكافػديف عمييػػا مػف مختمػػؼ أرجػاء المعمػػكرة؟ ىػػذا 

 ىك السؤاؿ المحكرم ليذه الكرقة.
أما عف دير السمطاف كىك الرمز الذم عٌبر عف التعايش كالسبلـ في مدينة 

يسػػة القديسػػة ىيبلنػػة ككنيسػػة بيػػت المقػػدس لغيػػر المسػػمميف، فيقػػع عمػػى سػػطح كن
المبلؾ، كىك بذلؾ يقع في نطػاؽ المنطقػة المسػيحية المقدسػة فػي بيػت المقػدس، 
كليػػػذا الػػػدير أىميػػػة خاصػػػة لػػػدم النصػػػارل؛ فيػػػك الطريػػػؽ المباشػػػر الػػػذم يػػػربط 

 لكنيسػػػة القيامػػػة كديػػػر القػػػديس أنطكنيػػػكس حيػػػث يكجػػػد مقػػػر بطريركيػػػة النصػػػار 
في الدير تمثؿ سػطح مغػارة الصػميب التػي  األرثكذكس. كما أف الساحة الكسطي

ىػػػي جػػػزء مػػػف كنيسػػػة القيامػػػة باألسػػػاس، ممػػػا زاد مػػػف قيمػػػة الػػػدير كأىميتػػػو لػػػدم 
 .(9)النصارل

                                                           
( ثٜبء اُل٣ٖ ثٖ ّلاك  اُ٘ٞاكه اَُِطب٤ٗخ ٝأُؾبٍٖ ا٤ٍُٞل٤خ  رؾو٤ن: عٔبٍ اُل٣ٖ ا٤ُْبٍ  ٌٓزجخ 7)

 .290  1994ٓ  2وبٛوح  ٛاُقبع٢  اُ

خ ُِولً  اُ٘لٝح اُل٤ُٝخ: اُولً اإلٍال٤ٓ( ٓؾٔل ٕبثو ػوة  اُزَبٓؼ اُل٢٘٣ ك٢ ظَ اإلكاهح 8)

-309  1997ٓ  ٓوًي كهاٍبد أَُزوجَ  عبٓؼخ أ٤ٍٞٛ  1996أًزٞثو  30-29ٝأَُزوجَ 

310 . 

واع اُزبه٣ق٢ ث٤ٖ األهجبٛ ( أٗز٢ٗٞ ٍٞلاير ػجل ا٤َُل  ٌِْٓخ ك٣و اَُِطبٕ: كهاٍخ ٝصبئو٤خ 9ُِٖ)

 . 11-10  1991ٓ  ٌٓزجخ ٓلث٢ُٞ  اُوبٛوح  1ٝاإلص٤ٞث٤٤ٖ ػ٠ِ اُل٣و  ٛ
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كال تمدنا المصادر بمعمكمات كافية عف النشأة األكلى ليذا الدير كمػا أدخػؿ 
ـ عميو مف تجديدات، كلكف المػتفحص لحركػة انتشػار الرىبانيػة كالديريػة فػي العػال

المسيحي ال يمكف أف ينكر ًقدـ نشأة الػدير عمػى أكتػاؼ أكلئػؾ الرىبػاف القػادميف 
، فقػد تتممػذ طبلئػع الرىبػاف (10)مف مصر الميد األكؿ لحركػة الرىبانيػة فػي العػالـ

األراضػي المقدسػة عمػى أبػاء الرىبانيػة المصػرييف، كلمػا عػادكا إلػى األراضي في 
بعد أف يكػكف ىػذا الػدير الػذم عػرؼ فيمػا المقدسة شيدكا عددنا مف األديػرة ال يسػت

ػػبىش؛ إذ خصػػص  بعػػد بػػدير السػػمطاف كاحػػدنا منيػػا، كمػػا أطمػػؽ عميػػو أسػػـ ديػػر الحى
جػػزءنا مػػف الػػدير إلقامػػة الرىبػػاف األحبػػاش الػػذيف اسػػتقركا فػػي مدينػػة بيػػت المقػػدس 

، (11)بعد طردىـ كغيػرىـ عمػى أيػدم الفػرنج مػف أمػاكف إقػامتيـ فػي بيػت المقػدس
 .(12)تبقى بأيدييـ لمركـ كتسميميـ لما

كتحػػاكؿ ىػػذه الكرقػػة أف تبحػػث فػػي تػػاريخ ديػػر السػػمطاف فػػي زمػػف الحػػركب 
كرمزيػػػػػة كداللػػػػػة عمػػػػى التعػػػػػايش كالسػػػػػبلـ الػػػػذم لقيػػػػػو النصػػػػػارل فػػػػػي  الصػػػػميبية؛
إذا كػػػاف الػػػدير مكضػػػع تجديػػػد فػػػي زمػػػف الفػػػاطمييف، الػػػذيف  المقدسػػػة؛األراضػػػي 

قػدرنا كبيػرنا مػف التسػامح  اخسرك شيدت المدينة في عيدىـ عمى حد تعبير ناصر 
دفػػػع الحجػػػاج كالػػػزكار عمػػػى اخػػػتبلؼ معتقػػػدىـ يتكافػػػدكف عمييػػػا مػػػف كػػػؿ حػػػدب 

                                                           
( ٌٓبه١ أهٓب٤ًٗٞ ٍوٝه  ٓوبكً األهجبٛ ٝؽوٞهْٜ أُْوٝػخ ك٢ ك٣و اَُِطبٕ ثبُولً 10)

  ٓوًي كهاٍبد 1996أًزٞثو  30-29اُْو٣ق  اُ٘لٝح اُل٤ُٝخ اُولً: اُزبه٣ـ ٝأَُزوجَ 

 . 543  1996ٓعبٓؼخ أ٤ٍٞٛ   أَُزوجَ 

( ك٣ٔزو١ هىم  هٖخ األهجبٛ ك٢ األهٗ أُولٍخ  هاثطخ اُولً ُألهجبٛ األهصٞمًٌ  اُوبٛوح  11)

1967ٓ  20.   

( عوعٌ كِٞصب٣ٌٝ ػٞٗ  أٓالى اُوجٜ ك٢ اُولً اُْو٣ق  أُطجؼخ أُٖو٣خ األ٤ِٛخ  12)

 .  2  1924ٓاُوبٛوح  
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. كمػػا شػػممو الناصػػر صػػبلح الػػديف كغيػػره مػػف دكر عبػػادة النصػػارل (13)كصػػكب
فعرؼ بدير السمطاف. كيعد ىذا  اآلراءكالييكد برعايتو حتى نسب لو كفقنا لبعض 

سممي في بيت المقدس بيف المسػمميف كغيػرىـ مػف ىك أبمغ تعبير عف التعايش ال
أصحاب الديانات األخػرل. كألف الصػكر ال تتضػح إال بضػدىا، فػإف مدينػة بيػت 
المقػدس عاشػػت صػػكرتاف متباينتػػاف فػػي تمػؾ الحقبػػة التاريخيػػة التػػي شػػيدت حربنػػا 

كالغػػرب األكركبػػي، كنحػػاكؿ فػػي ىػػذه الكرقػػة أف  اإلسػػبلميضػػركس بػػيف المشػػرؽ 
 الصكرتيف كما بينيما مف تبايف شديد.نعرض لياتيف 

ًوالمسممينًىمدينةًبيتًالمقدسًبينًاليهودًوالنصاًر
لمييػكد أف يػدخمكا بيػت المقػدس عمػى لسػاف مكسػى عميػو  اإلليػيكاف األمػر 

ميػػػكاالسػػػبلـ﴿  مىػػػى األرض  يىػػػا قىػػػٍكـً اٍدخي ـٍ كىالى تىٍرتىػػػدهكا عى ػػػةى ال تًػػػي كىتىػػػبى الم ػػػوي لىكيػػػ اٍلميقىد سى
اًسػػػًريفأىٍدبىػػػ ـٍ فىتىٍنقىًمبيػػػكا خى ، كأف تكػػػكف االصػػػطفاء[، عنكاننػػػا عمػػػى 21المائػػػدة:﴾ ]اًركي

المدينة المقدسة في أيدم مف يحفظيا كيرعى أىميا، فكيؼ كانت استجابتيـ؟ ما 
، كلمػػػا نجحػػػكا كسػػػيطركا عمػػػى (14)اسػػػتجاب ليػػػذا األمػػػر إال رجػػػبلف عمػػػى خػػػكؼ

ػا، ثػـ خرجػت  المنطقة، كأسسكا فييا مممكة لـ تستمر سيطرتيـ سػكل سػبعيف عامن
مػػػف أيػػػدييـ إلػػػى غيػػػرىـ، فعػػػادكا إلييػػػا، كعػػػاثكا فييػػػا فسػػػادنا، فأحرقكىػػػا كدمركىػػػا 
كمكركا بأىميػا، كلػـ يعرفػكا ليػا قداسػة، كالمحصػمة أف المدينػة كسػكانيا لػـ يعرفػكا 

                                                           
-66  1993ٓ  ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة  اُوبٛوح  ( ٍلو ٗبٓخ  روعٔخ: ٣ؾ٢٤ اُقْبة13)

67 . 

 . 251  3ٓ( أثٞ ّبٓٚ  ٖٓله ٍبثن  ط14)
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، كىذا ىك دأبيـ كحاليـ (15)التعايش كال السبلـ عندما سيطر الييكد عمى المدينة
 .حتي اليكـ

كأمػػا المسػػيحييف، فقػػد سػػيطركا عمػػى المدينػػة لفتػػرات زمنيػػة طكيمػػة، كلطػػكؿ 
تمؾ الفترات سنقصر الحديث عمى فترة الحركؼ الصميبية. ىب الفرنج في القرف 
الخامس اليجرم/ الحادم عشر الميبلدم في سمسمة مف الحمبلت عمى المشرؽ 

اسػػػتخبلص عرفػػػت بػػػالحرب المقدسػػػة، كػػػاف ىػػػدفيا عمػػػى حػػػد زعميػػػـ  اإلسػػػبلمي
 .(16)مدينة بيت المقدس مف أيدم المسمميف

ػػا ممحػػكظ، إذ 1096ق/490كلقػد صػػادفت الحممػة الصػػميبية األكلػى  ـ نجاحن
نجػػح الفػػرنج فػػي اسػػتقطاع أجػػزاء مػػف بػػبلد الشػػاـ مػػف بينيػػا بيػػت المقػػدس أقػػامكا 
فييا الممالؾ الصميبية في المشػرؽ، كسػامكا المسػمميف فييػا سػكء العػذاب، ال فػي 

نما فػي جميػع الػببلد التػي كقعػت فػي أيػدييـبيت الم . اسػتمرت (17)قدس كحدىا كا 
سيادة الفرنج عمى بيت المقدس لنحك قرف إال قميػؿ حػيف نيػض لمنػاجزتيـ عمػاد 
الػػديف زنكػػي، ثػػـ كلػػده نػػكر الػػديف محمػػكد، كظمػػت الحػػرب بػػيف الطػػرفيف سػػجاالن 

عػػػػاـ حتػػػى اسػػػتعاد السػػػػمطاف الناصػػػر صػػػػبلح الػػػديف بيػػػػت المقػػػدس مػػػػف أيػػػدييـ 
.كمنذ ذلػؾ التػاريخ شػيدت المدينػة صػكرة أخػرم مػف الحيػاة، (18)ـ1187ق/583

                                                           
( كٞى١ هٙٞإ اُؼوث٢  ث٤ذ أُولً رؾ٤َِ ربه٣ق٢  ك٢ ٓؾٔل إثوا٤ْٛ ٖٓ٘ٞه)ٓؾوه(  15)

  ٓوًي كهاٍبد أَُزوجَ  1996أًزٞثو  30-29اُ٘لٝح اُل٤ُٝخ اُولً: اُزبه٣ـ ٝأَُزوجَ 

 . 149  1996ٓأ٤ٍٞٛ  عبٓؼخ 

( هبٍْ ػجلٙ هبٍْ  ٓب٤ٛخ اُؾوٝة ا٤ُِٖج٤خ  ٍَِِخ ػبُْ أُؼوكخ  أُغٌِ ا٢ُ٘ٛٞ ُِضوبكخ 16)

 . 10-7  1990ٓٝاُلٕ٘ٞ ٝا٥كاة  ا٣ٌُٞذ  

 . 117  1ٓ( أثٞ ّبٓخ  ٖٓله ٍبثن  ط17)

 . 146-145( كٞى١ هٙٞإ اُؼوث٢  ٓوعغ ٍبثن  18ٓ)
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فعكمػػؿ أىميػػا معاممػػة كريمػػة، كأصػػمح المسػػممكف مػػا أفسػػدتو الحػػرب ليػػـ كلغيػػرىـ 
 . (19)مف الييكد كالنصارل

كالمسػػمميف، كلنبػػدأ فػػي  لىكػػذا كانػػت أكضػػاع المدينػػة بػػيف الييػػكد كالنصػػار 
نػػة كالتػػي أسػػمفنا أنيػػا صػػكرتيف متبػػاينتيف أشػػد بحثنػػا عػػف صػػكرة الحيػػاة فػػي المدي

التبػػايف منػػذ بػػدأت كػػؿ صػػكرة منيمػػا فػػي التشػػكؿ، كنؤكػػد أكالن عمػػى دكر الرمػػكز 
طبػة ألقاىػا  الدينية قبؿ كالة األمر في رسػميما. فقػد افتػتح الصػميبيكف حػركتيـ بخي

ـ( رأس كنيسػػػػػة ركمػػػػػا فػػػػػي 1099-1088ق/493-481البابػػػػا أكربػػػػػاف الثػػػػػاني)
ق/السػػػادس كالعشػػػريف مػػػف نػػػكفمبر 488مػػػكف بفرنسػػػا فػػػي ذك القعػػػدة مدينػػػة كمير 

 .(20)ـ أكضح فييا دكافع تمؾ الحرب، كجزاء مف سيشارؾ فييا1095
طبػػػة كتحميػػػؿ مػػػا جػػػاء فييػػػا سػػػيعطي لنػػػا فكػػػرة   كال ريػػػب أف قػػػراءة تمػػػؾ الخي

جسػػدتيا تمػؾ الحركػة فػػي مدينػة بيػػت المقػدس كغيرىػػا  يكاضػحة عػف الصػػكرة التػ
طبػة مميئػة بألفػاظ الحقػد كالكراىيػة  مف المدف التي سيطر عمييػا الصػميبيكف، فالخي

يقصػػد -ضػػد المسػػمميف، فنعػػتيـ البابػػا بػػالجنس البغػػيض أبنػػاء الجاريػػة المصػػرية 
كما أكد عمى أف المدينة صارت في أيدم المصكص الخكارج المدنسيف،  -ىاجر

                                                           
أٓو ٓؼزبك ثبَُ٘جخ ٤َُِِٖٔٔ كؼِٞٙ ٝثْٜبكٙ أُؤهفٕٞ ٝٛنا . 147-146( ٗلٌ أُوعغ  19ٓ)

اُٖ٘بهٟ أٗلَْٜ ٖٓ هجَ ٣ّٞ إٔ كفِٞا أُل٣٘خ ألٍٝ ٓوح ك٢ ػٜل اُق٤ِلخ ػٔو ثٖ اُقطبة  

كمٓ٘ٞا ٌٍبٜٗب ٍٝٔؾٞا ُْٜ ثزو٤ْٓ ً٘بئَْٜ ٝأكاء ّؼبئو ك٣ْٜ٘ ثؾو٣خ ًبِٓخ. اٗظو: ٤ُْٝ 

ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة  اُوبٛوح  اُٖٞه١  اُؾوٝة ا٤ُِٖج٤خ  روعٔخ: ؽَٖ ؽج٢ْ  

 .67-65  1ٓ  ط1991

 . 22  2009ٓ( ّٞه٢ ف٤َِ  اُؾوٝة ا٤ُِٖج٤خ أٍجبثٜب  أؽلاصٜب  ٜٗب٣زٜب  كاه اُلٌو  كْٓن  20)
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لجيمػػػػػة كغيرىػػػػا مػػػػػف األلفػػػػػاظ التػػػػي تحػػػػػض عمػػػػػى الكراىيػػػػة كالكفػػػػػار كاآلثمػػػػػيف كا
 .(21)كالكثنييف

كلـ تنتو خيطبتو عند ىذا الحد، بؿ كصػؼ لمحاضػريف مػا ارتكبػو المسػممكف 
في حؽ إخػكانيـ فػي بيػت المقػدس، ككيػؼ يعػانكف الظمػـ كالقتػؿ، ككصػؼ كػذلؾ 
ما تعرضت لو مقدساتيـ مف تخريػب، فأضػحت حظػائر لمبيػائـ، كمػا تعػرض لػو 

 .(22)انتياؾرجاؿ الديف مف قتؿ كما تعرضف لو العذارل مف 
طبتػػو عنػػد مػػا يحػػدث فػػي المشػػرؽ عمػػى حػػد زعمػػو،  كلػػـ يكتػػؼ البابػػا فػػي خي
فالرجػؿ الػذم طػاؼ فػي أكركبػػا تنقػؿ بػيف إمارتيػا أضػػحى يعمػـ عمػـ اليقػيف كيػػؼ 
آلػػت األمػػكر فييػػا مػػف تحمػػؿ العقيػػدة كفسػػادىا، ككيػػؼ عمػػت الرذائػػؿ، كفػػكؽ ىػػذا 

ثػػارة الحماسػػة فػػي نفػػكس كمػػو شػػاع الصػػراع بػػيف األمػػراء، فألتفػػت لتمػػؾ األمػػكر إل
مسػػػتمعيو، فكصػػػؼ المشػػػارككف فػػػي تمػػػؾ الحػػػرب بالصػػػادقيف، كأعمػػػف إلغػػػاء كػػػؿ 
عقػػػاب فػػػرض عمػػػييـ بسػػػبب آثػػػاميـ، كفػػػكؽ كػػػؿ ذلػػػؾ كعػػػدىـ بمغفػػػرة خطايػػػاىـ 
كحصػػػكليـ عمػػػى النعمػػػة األبديػػػة. كأمػػػا األمػػػراء فحػػػثيـ عمػػػى تكجيػػػو فػػػكتيـ إلػػػى 

بحفػػظ أمػػكاليـ كأكالدىػػـ فػػي المشػػرؽ بػػدالن مػػف محاربػػة بعضػػيـ الػػبعض، ككعػػدىـ 
  .(23)أكركبا فبل يقربيا لص

                                                           
 . 103-101  1ٓ( ٤ُْٝ اُٖٞه١  ٓوعغ ٍبثن  ط21)

(22) Munro, Dana C.: "The popes and the crusades." Proceedings of the 

American Philosophical Society 55.5, 1916, 348.  

 . 105-104  ٤ُْٝٓ اُٖٞه١  ٓوعغ ٍبثن( 23)
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كرغػػػـ تمػػػؾ الصػػػبغة الدينيػػػة التػػػي اصػػػطبغت بيػػػا الحركػػػة الصػػػميبية بفضػػػؿ 
طبػػة البابػػا أكربػػاف الثػػاني، إال أف كلػػيـ الصػػكرم يعتػػرؼ بػػأف الػػدافع الػػديني لػػـ  خي

ػػػػا لتمػػػػؾ الحػػػػرب، فقػػػد خػػػػرج الػػػػبعض حتػػػػى ال يػػػػتيـ  ، بالتكاسػػػػؿيكػػػف كحػػػػده محركن
لػػػػى غيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف  كالػػػػبعض ىربنػػػػا مػػػػف الػػػػديكف، كآخػػػػريف طمعنػػػػا فػػػػي الثػػػػراء، كا 
. كعمػػى ذات المكقػؼ الػػذم كقفػو البابػػا أكربػاف مػػف تمػؾ الحػػرب كػػاف (24)األسػباب

مكقؼ الباباكات مػف بعػده، فػاعتبركا تمػؾ الحػرب مقدسػة، كأنيػا تػدخؿ فػي نطػاؽ 
لياميـ  .(25)ميمتيـ الدينية، كأنيا ما قامت إال بفضؿ حماستيـ كا 

كفي مقابؿ ذلؾ الخطاب الذم يدفع باتجاه الحقد كالكراىية كالتحريض عمى 
عمػى اعتبػار  اإلسػبلميفي ببلد المشرؽ األرض  القتؿ كسفؾ الدماء، كاستباحت

أنيا أرض ال صاحب لو، بؿ ىـ أصحابيا كالمنكط بيـ حمايتيا كالسيطرة عمييا 
غـ النصػػػر الكبيػػػر الػػػذم نجػػػد خطابنػػػا متكازننػػػا يشػػػع بمعػػػاني المحبػػػة كالسػػػبلـ، فبػػػر 

حققو المسممكف، كالذم تكمػؿ باسػترداد بيػت المقػدس بعػد سػنكات مػف الكفػاح فػي 
طبػة أكؿ جمعػة  ىذا السبيؿ. خطب فػييـ القاضػي محػي الػديف بػف زكػي الػديف خي

ػا، فأكضػح أف ىػذا النصػر الكبيػر  لليـ فػي بيػت المقػدس بعػد إحػد كتسػعيف عامن
ى ال يغتػػػر تػػؿ بػػو عمػػى المسػػمميف، حالػػذم تحقػػؽ إنمػػا ىػػك فضػػؿ مػػػف ا تفضػػ

 .(26)الفاتحكف بفتحيـ

                                                           
 . 107  1ٓ( اُؾوٝة ا٤ُِٖج٤خ  ط24)

(25) Munro, Dana C.: Op, Cit., Pp. 348-356.  

 . 248  3ٓ( أثّٞبٓخ  ٖٓله ٍبثن  ط26)
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كتػػػأتي الخطبػػػة عمػػػى نقطػػػة ميمػػػة تػػػدعكا لمتعػػػايش السػػػممي فػػػي مدينػػػة بيػػػت 
المقدس؛ إذ بدأ يعدد في مآثرىا كفضميا، كلـ يجعػؿ ذلػؾ قصػرنا عمػى المسػمميف، 
فػػػذكر أف البيػػػت شػػػيد نػػػزكؿ الكتػػػب األربعػػػة المنزلػػػة مػػػف ا، كأف البيػػػت مػػػكطف 

ىيـ عميو السبلـ، كأنػو قػد شػيد آيػات كمعجػزات كمػيبلد المسػيح عيسػى كممػة إبرا
ا التي ألقاىا إلى مريـ، كىك البيػت الػذم حػبس ا الشػمس ألجمػو عمػى يكشػع 

كالخطبػػػة مميئػػػة بنصػػػائح كثيػػػر  .(27)بػػػف نػػػكف حتػػػى دخمػػػو بصػػػحبة بنػػػي إسػػػرائيؿ
 اآلثػػاـالكبػػائر أك يػأتكا  لمفػاتحيف بعػػدـ اتبػاع اليػػكم، كأال يغتػركا بنصػػرىـ فيقترفػكا

األرض  أك يسيركا في طريؽ الطغياف، كما حػثيـ عمػى مكاصػمة الجيػاد كتطييػر
 .(28)مف آثار الشرؾ

ىكذا كاف الخطاباف، كالبكف بينيما كبير، فاألكؿ يقصر الحػؽ عمػى نفسػو، 
كال يػػرل لغيػػره حػػؽ فػػي تمػػؾ األرض، لػػيس ىػػذا فحسػػب، بػػؿ نجػػده يحػػرض ضػػد 

ػػػا جػػػاء األخػػػر بقصػػػص فػػػي أغمبيػػػ ا مفتعػػػؿ كلػػػيس حقيقينػػػا، كعمػػػى النقػػػيض تمامن
نمػػا  الخطػػاب الثػػاني الػػذم بػػٌيف فضػػؿ المدينػػة لػػيس بالنسػػبة لممسػػمميف فحسػػب، كا 
ليػػػـ كلغيػػػرىـ مػػػف أصػػػحاب الػػػديانات األخػػػرل، كمػػػا أكصػػػى الفػػػاتحيف بمكاصػػػمة 

 كاآلثاـ. يالمعاص فيقترفكاالجياد، كلكف عمييـ إال يغتركا 
 اسػتيبلءمر كالمقاتميف عمػى األرض، فقػد كػاف بػيف كأما عمى صعيد كالة األ

إلػى اسػترجاع صػبلح  الصميبيكف عمى بيت المقدس، كنيضة المشػرؽ مػف جديػد

                                                           
  251-250  3ٓ( أثٞ ّبٓخ  ٖٓله ٍبثن  ط27)

 .251  248  3ٍٓبثن  ط ( أثٞ ّبٓخ  ٖٓله28)
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الديف لبيت المقدس مفارقات كبيرة انعكس صػداىا عمػى سػكاف المدينػة كالحجػاج 
الػػذيف يتقػػاطركف عمييػػػا كػػؿ عػػػاـ، فينػػاؾ صػػػكرتاف. األكلػػى صػػػكرة يتجسػػد فييػػػا 

اىيػػة، كىػػي صػػكرة الغػػزاة مػػف الفػػرنج، تمػػؾ الصػػكرة التػػي نقميػػا لنػػا التعصػػب كالكر 
كليـ الصكرم مؤرخ تمػؾ الحػرب، كيظيػر منيػا مػدل العنػؼ الػذم مارسػو الفػرنج 

، فممػػػػػا دخمػػػػػكا المدينػػػػػة المقدسػػػػػة (29)ضػػػػػد أىػػػػػؿ بيػػػػػت المقػػػػػدس عنػػػػػدما حاصػػػػػرىا
ا بػيف ـ ارتكبكا فييا فظػائع، لػـ يرحمػكا صػغيرنا كال كبيػرنا كلػـ يفرقػك 1099ق/492

رجؿ كامرأة بؿ قتمكا الجميع، كيصؼ الصكرم تمؾ الصكرة بدقة متناىيػة فيقػكؿ: 
 الػػػػرؤكس"....، فكػػػػاف بكػػػػؿ ناحيػػػػة مذبحػػػػة مركعػػػػة، كفػػػػي كػػػػؿ ركػػػػف أكػػػػكاـ مػػػػف 

 .(30)المقطكعة"
كنػػػػػاؿ المدينػػػػػة مػػػػػا نػػػػػاؿ أصػػػػػحابيا مػػػػػف الػػػػػبطش، فيػػػػػدـ الفػػػػػرنج المشػػػػػاىد  

بشػػػيادة مػػػؤرخيـ الػػػػذم يضػػػػا أ ، كىػػػذا(31)ة كقبػػػر الخميػػػؿ عميػػػػو السػػػبلـاإلسػػػبلمي
أفصػػػح قػػػائبلن: "... كنيػػػج نيجيػػػـ جمػػػع مػػػف النػػػاس الظػػػامئيف إلػػػى دمػػػاء العػػػدك، 
الذيف ال قصد ليـ سكل التدمير"، كما كصؼ انتشارىـ في كافػة أرجػاء المدينػة، 
كأنيػػػػـ ال ىػػػػـ ليػػػػـ سػػػػكل بػػػػث الػػػػػدمار كسػػػػفؾ الػػػػدماء حتػػػػى فػػػػي قمػػػػب المسػػػػػجد 

 .(32)األقصى

                                                           
ب: اثٖ األص٤و  اٌُبَٓ ك٢ اُزبه٣ـ  رؾو٤ن: 119-113  2ٓ( اُؾوٝة ا٤ُِٖج٤خ  ط29) ٚا . أٗظو أ٣

 .19  9ٓ  ط2003  4ٓؾٔل هكؼذ اُلهبم  كاه اٌُزت اُؼ٤ٔخ  ث٤وٝد  ٛ

 . 125( ٤ُْٝ اُٖٞه١  ٓوعغ ٍبثن  30ٓ)

كاه ؽَبٕ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و  كْٓن  ( اثٖ اُوال٢َٗ  م٣َ ربه٣ـ كْٓن  رؾو٤ن: ٤ٍَٜ ىًبه  31)

1983ٓ  222. 

  128-125( ٤ُْٝ اُٖٞهٟ  أُوعغ اَُبثن  32ٓ)
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فقتمػػػكا أعػػػدادنا مػػػف الييػػػكد  اف غيػػػر المسػػػمميفكلػػػـ يسػػػمـ مػػػف أذيػػػتيـ السػػػك 
كأحرقكا دكر عبادتيـ، كما فرضكا سيادتيـ كما أسمفنا عمى كافة المقدسػات التػي 

، ككاف مف بيف مػا احتمػكا (33)تخص النصارل في المدينة، طردكا منيا أصحابيا
 .(34)دير السمطاف

د كتقػػؼ الصػػكرة األخػػرل عمػػى النقػػيض مػػف تمػػؾ الصػػكرة، فممػػا نيػػض عمػػا
الديف ككلده نكر الديف حاربكىـ فػي عقػر حصػكنيـ حتػى كفػكا أذيػتيـ لممسػمميف، 
كأزالػػكا مػػا نشػػركه مػػف مفاسػػد فػػي البقػػاع التػػي اسػػتردكىا حتػػى سػػأؿ الغػػزاة الصػػمح 
ا بالصمح، غير أنيما أكقدا شعمة  صالحكىـ ككفكا ليـ، كلـ يبداؤىـ بالحرب التزامن

 . (35)الجياد في نفكس المسمميف
و صػػػبلح الػػػديف السػػػترداد بيػػت المقػػػدس بعػػػد انتصػػػاره فػػػي مكقعػػػة كلمػػا اتجػػػ

حاصػػػػػػػػر المدينػػػػػػػػة حصػػػػػػػػارنا شػػػػػػػػديدنا كقػػػػػػػػذؼ أسػػػػػػػػكارىا  ـ1187ق/583حطػػػػػػػػيف 
بالمجػػانيؽ، كضػػيؽ عمػػى مػػف فييػػا، كقػػد التجػػأ إلييػػا جمػػع غفيػػر مػػف الصػػميبييف 
خرجػػكا مػػف المنػػاطؽ التػػي اسػػتردىا المسػػممكف، فكانػػت مشػػحكنة بالمقػػاتميف دكف 

                                                           
 . 21-20( ك٣ٔزو١ هىم  ٓوعغ ٍبثن  33ٓ)

. ٝٛنا األٓو كأة ػ٤ِٚ ؽٌبّ أُل٣٘خ ٓ٘ن إٔ ًبٗذ 222( اثٖ اُوال٢َٗ  أُٖله اَُبثن  34ٓ)

ٖٓ اٙطٜبك أ٣ٚب  اُن١ ُْ ٣َِٔٞا ْٛ-ثم٣ل١ اُج٤يٗط٤٤ٖ  ثَجت ًضوح ١ٌّٞ اٌَُبٕ ا٤َُٔؾ٤٤ٖ 

ك٢ ؽن ا٤ُٜٞك. اٗظو: ػجل أُ٘ؼْ ػجل اُؾ٤ٔل ٍِطبٕ  ػالهبد اُوٟٞ اُل٤٘٣خ  -أثبٛوح ث٤يٗطخ

ُِٔل٣٘خ  اُ٘لٝح  اإلٍال٢ٓٝا٤َُب٤ٍخ ثٔل٣٘خ ث٤ذ أُولً: كهاٍخ ٝصبئو٤خ ٖٓ فالٍ أؽلاس اُلؼ 

اٍبد أَُزوجَ  عبٓؼخ أ٤ٍٞٛ    ٓوًي كه1996أًزٞثو  30-29اُل٤ُٝخ: اُولً ٝأَُزوجَ 

1997ٓ  246-248 . 

    119  1ٓ( أثٞ ّبٓخ  ٖٓله ٍبثن  ط35)
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كرغػػـ كثػػرتيـ ىػػاليـ جػػيش المسػػمميف حتػػي يأسػػكا مػػف انتصػػارىـ أك . (36)السػػكاف
 .(37)انفراج ىميـ كقد انقطعت عنيـ كؿ معكنة أك مساندة

كفي خضـ ذلؾ تستمر الصكرة السمبية التي رسميا الصميبيكف منذ قػدكميـ 
إلى المشرؽ في القرف الخامس اليجرم/الحادم عشر الميبلدم، فيددكا كتكعػدكا 

فسػػػػاد كػػػػؿ مػػػػا فػػػػي المدينػػػػة مػػػػف أمػػػػكؿ كمبػػػػاف باليػػػػدـ بقتػػػػؿ أسػػػػرل المسػػػػ مميف، كا 
 .(38)كاإلحراؽ
كتشػػير كػػؿ تمػػؾ المعطيػػات إلػػى أف صػػبلح الػػديف بعػػد انتصػػاره الكبيػػر قػػد  

عقد العـز عمى أخذ المدينة عنكة، كأف يفعؿ بالصميبييف فييا ما فعمكه بالمسمميف 
حػػػداث يؤكػػػد ، غيػػػر أف كاقػػػع األ(39)ـ1099ق/492عنػػػدما دخمػػػكا المدينػػػة سػػػنة 

عكس ذلؾ تمامنا، فما أف استسمـ الصميبيكف كطمبكا الصمح، ككاف ممكيـ كجممة 
مػػف األمػػراء قػػد كقعػػكا فػػي االسػػر أمػػنيـ السػػمطاف كطمئػػنيـ، إال كاحػػدنا مػػنيـ ىػػك 
أرنػػػاط الػػػذم غػػػدر بالمسػػػمميف فػػػي كقػػػت الصػػػمح، كبمػػػغ مػػػف سػػػماحتو أف أعطػػػى 

كػػػػة بيػػػػت المقػػػػدس ككافػػػػة . كمػػػػا سػػػػمح لمم(40)ممكيػػػػـ الصػػػػميب المعظػػػػـ عنػػػػدىـ
، كقبؿ شفاعة (41)األميرات بالخركج مف المدينة سالميف يحممكف أمكاليـ كخدميـ

                                                           
 .331-330  3ٓ( أثٞ ّبٓخ  اُوٝٙز٤ٖ ك٢ أفجبه اُلُٝز٤ٖ  ط36)

 . 67( األٕلٜب٢ٗ  ٖٓله ٍبثن  37ٓ)

 .348  3ٓ( أثٞ ّبٓخ  أُٖله اَُبثن  ط38)

ُٔؤهف٤ٖ اُؼوة أُؼبٕو٣ٖ ُٜب  ٌٓزجخ ( ؽ٤َٖ أؽٔل آ٤ٖٓ  اُؾوٝة ا٤ُِٖج٤خ ك٢ ًزبثبد ا39)

 . 175  1983ٓاُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ  اُوبٛوح  

( ٓغ٤و اُل٣ٖ اُؾ٘ج٢ِ اُؼ٢ٔ٤ِ  األٌٗ اُغ٤َِ ثزبه٣ـ اُولً ٝاُق٤َِ  رؾو٤ن: ػلٗبٕ ٣ٌٞٗ ػجل 40)

 .466-465  1ٓ  ط1999أُغ٤ل  ٌٓزجخ كٗل٣ٌ  اُق٤َِ  

 .113  72( األٕلٜب٢ٗ  أُٖله ٗلَٚ  41ٓ)



 مجلة البحوث األفرٌقٌة 13العدد 

   

 372                          

 المقدس بٌت فً والسالم التعاٌش ودالالت السلطان دٌر

 الصلٌبٌة الحروب زمن

بعػػػض األمػػػراء فػػػي األرمػػػف فػػػأطمؽ نحػػػك ألػػػؼ كخمسػػػمائة نفػػػس قيػػػؿ أنيػػػـ مػػػف 
 .(42)الزىاد

نمػػػا شػػػمؿ  كلػػػـ يقػػػؼ عطػػػؼ السػػػمطاف كرعايتػػػو عنػػػد حػػػد الممػػػؾ كاألمػػػراء، كا 
برعايتػػػو، كأمػػػا األسػػػرل مػػػف الجنػػػكد  لصػػػار كػػػذلؾ أىػػػؿ المدينػػػة كسػػػكانيا مػػػف الن

فعػػػالج الجرحػػػى مػػػنيـ، كأطمػػػؽ نحػػػك أربعػػػة آالؼ أسػػػير، لػػػيس ىػػػذا فحسػػػب، بػػػؿ 
، كمػػا عػػكض األرامػػؿ مػػف حػػر مالػػو، (43)أعطػػى كػػؿ كاحػػد مػػنيـ نفقػػة تبمغػػو أىمػػو

ميـ أيمػػػػا كأكػػػػر بزيػػػػارة المدينػػػػة متػػػػى مػػػػا أحبػػػػكا، بػػػػؿ  لكسػػػػمح لمحجػػػػاج النصػػػػار 
 . (44)إكراـ

مف بيت المقدس طمػب بعضػيـ مػف صػبلح  لج النصار كلما حؿ كقت خرك 
الديف البقاء في بيت المقدس كالحكا في طمبيـ ىػذا حتػي أذف ليػـ فػي البقػاء مػع 
التػػزاميـ بمػػا قػػرر عمػػييـ مػػف الجزيػػة، بػػؿ بمػػغ مػػف سػػماحة اإلسػػبلـ فػػي معػػاممتيـ 

 .(45)أنيـ أدمجكا في الدكلة كاستخدمكا فييا
ة أخػػرم مػػػف سػػماحة اإلسػػبلـ التػػػي كيقػػؼ مجيػػر الػػديف الحنبمػػػي عمػػى لمحػػ

تجسدت في الناصر صبلح الديف، فقد جمع الفرنجة أمكاؿ عظيمة مف الكنػائس 
كقبػػر المسػػيح عميػػو السػػبلـ، بمػػغ مقػػدارىا نحػػك مػػائتي ألػػؼ دينػػار جمعيػػا األمػػراء 

                                                           
َ ٢   ٓ( األ42)   ٌٓزجخ 1  ٍ٘ب اُجوم اُْب٢ٓ  رؾو٤ن كزؾ٤خ اُ٘جوا١ٝ  73ٛٙلٜب٢ٗ  اُلزؼ اُوُ

  1  ٓغ٤و اُل٣ٖ اُؾ٘ج٢ِ اُؼ٢ٔ٤ِ  أُٖله اَُبثن  ط312  1979ٓاُقبٗغ٢  اُوبٛوح  

ٓ474 . 

 . 145-144( ؽ٤َٖ أؽٔل آ٤ٖٓ  ٓوعغ ٍبثن  43ٓ)

 .147-146( كٞى١ هٙٞإ اُؼوث٢  ٓوعغ ٍبثن  44ٓ)

  1  1ٜٛ٘بع٢  إرؾبف األفٖب ثلٚبئَ أَُغل األه٠ٖ  رؾو٤ن أؽٔل هٓٚبٕ أؽٔل  م( ا45ُٔ)

 . 261  1982ٓا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة  اُوبٛوح  
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كرجػػاؿ الػػديف، فأشػػير عمػػى السػػمطاف أال يػػدع ليػػـ تمػػؾ األمػػكاؿ، فقػػد أمنػػكا عمػػى 
أمكاؿ الكنائس، فػرفض أف يأخػذ مػنيـ شػيئنا خشػية أف يقػاؿ  أمكاليـ كال تحؽ ليـ

 .(46)غدر المسممكف بعد إعطاء األماف
كتجمػػػت سػػػماحة اإلسػػػبلـ فػػػي أمػػػر العبػػػادة، فكػػػاف الػػػبعض قػػػد أشػػػار عمػػػى 
صػػػبلح الػػػديف أف ييػػػدـ كنيسػػػة القيامػػػة كيطمػػػس مكقعيػػػا فتنقطػػػع عنيػػػا طكائػػػؼ 

فأمر بإغبلؽ كنيسػة القيامػة،  ، غير أنو لـ يأخذ بيذا الرأم،لالزكار مف النصار 
ببيت المقدس أماكف لئلقامػة كأداء الشػعائر، بػؿ كأكقػؼ  لكعيف لطكائؼ النصار 

. رد السػػػمطاف كػػػذلؾ الحقػػػكؽ إلػػػى أصػػػحابيا، فأعػػػاد (47)عمػػػييـ بعػػػض األكقػػػاؼ
، ككاف مف بينيا (48)التي كانت بأيدم البلتيف إلييـ مرة أخرم لمقدسات النصار 

لذم شممو صبلح الديف برعايتو، فعرؼ مف يكميا بػدير دير الرىباف المصرييف ا
. كمػػا سػػمح لمييػػكد الػػذيف تعرضػػكا لبلضػػطياد مػػف قبػػؿ الصػػميبييف (49)السػػمطاف

، كأصػػمح جميػػع مػػا أفسػػدتو الحػػرب مػػف المنشػػآت (50)بػػالعكدة إلػػى بيػػت المقػػدس
 (.51)أك لغيرىـ مف منشآت لدكنما تفريؽ بيف ما لممسمميف كما لمنصار 

                                                           
 . 475  1ٓ( األٌٗ اُغ٤َِ ثزبه٣ـ اُولً ٝاُغ٤َِ  ط46)

(47ٓ   ٢ َ  .82( األٕلٜب٢ٗ  اُلزؼ اُوُ

 . 544( ٌٓبه١ أهٓب٤ًٗٞ ٍوٝه  ٓوعغ ٍبثن  48ٓ)

( ٍؼ٤ل ػجل اُلزبػ ػبّٞه: اُؼٖو أُٔب٠ٌ٤ُ ك٢ ٖٓو ٝاُْبّ  كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ  اُوبٛوح  49)

ٛ2  1990ٓ  ّ239 . 

ّ كِْ ٣غل الك٢ ث٤ذ أُولً ٝال ك٢ 1170( ٣نًو أؽل اُؾغبط ا٤ُٜٞك ىاه ث٤ذ أُولً ػبّ 50)

ٕٞ ػ٠ِ اٙطٜبكْٛ أُ٘بٛن أُغبٝهح ُٚ ٍٟٞ أُق ٝأهثؼٔبئخ ٝأهثؼ٤ٖ ٣ٜٞك٣اب  إم أهلّ ا٤ُِٖج٤

ّ  أ١ ثؼل كفُْٜٞ ث٤ذ أُولً ثضالس ٍ٘ٞاد كوٜ. اٗظو: كٞى١ هٙٞإ 1099ٝٛوكْٛ ٍ٘خ 

 .8  ٛب163ِٓاُؼوث٢  ٓوعغ ٍبثن  ٓ

 .147-146( كٞى١ هٙٞإ اُؼوث٢  ٓوعغ ٍبثن  51ٓ)
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ة الحسػػػنة التػػػي رسػػػميا المسػػػممكف لمتعػػػايش كالسػػػبلـ فػػػي كرغػػػـ ىػػػذه الصػػػكر 
مدينة بيت المقدس استمر الفرنج في رسـ صػكرة معاكسػة لػذلؾ، فيػب مػف خػرج 
مػػنيـ مػػف بيػػت المقػػدس إلػػى أكركبػػا يسػػتعدكف ممككيػػا ضػػد اإلسػػبلـ كالمسػػمميف، 
فجسػػدكا صػػكرة لممسػػيح عميػػو السػػبلـ كصػػكرة لمنبػػي صػػمي ا عميػػو كسػػمـ كبيػػده 

. كترتػػب عمػػى (52)د بيػػا المسػػيح ليضػػربو، كالمسػػيح منيػػـز يفػػر أمامػػوعصػػا يقصػػ
تمػػؾ الصػػكرة التػػي أشػػاعيا أكلئػػؾ المنيزمػػكف فػػي كافػػة أنحػػاء أكركبػػا أف خرجػػت 

نجمترا ، فضبلن عػف (53)حممة جديدة قادىا كبار ممكؾ أكركبا يقكدىـ ممكا فرنسا كا 
لحممػػة الصػػميبية ممػػؾ األلمػػاف الػػذم سػػمؾ طريقػػو منفػػردنا، كعرفػػت تمػػؾ الحممػػة با

،غير أف حممػتيـ قػد انتيػت باليزيمػة حتػي اضػطركا (54)ـ(1189ق/585الثالثة)
 .(55)إلى طمب الصمح مف السمطاف الناصر صبلح الديف

كرغـ ىزيمة الفرنج ينقػؿ لنػا صػاحب األنػس الجميػؿ صػكرة مػف أركع صػكر 
ش السػػػممي نسػػػجيا المسػػػممكف؛ إذ قبمػػػكا عقػػػد الصػػػمح رغػػػـ يالحػػػرص عمػػػى التعػػػا

كقيـ، بػؿ ًقبػؿ األميػر العػادؿ األيػكبي أف يتػزكج مػف أخػت ممػؾ اإلنجميػز، كأف تف
أيضا  يككف مستقرىا في بيت المقدس كمعيا القساكسة كالرىباف، كًقبؿ المسممكف

، كأشػػار ابػػف شػػداد إلػػػى أف (56)بعػػض المػػدف لمفػػرنج لكػػػف دكف حصػػكنيا ءعطػػاا

                                                           
 . 475  1ٓ( ٓغ٤و اُل٣ٖ اُؾ٘ج٢ِ اُؼ٢ٔ٤ِ  ٖٓله ٍبثن  ط52)

 .238-237  ٓ( ثٜبء اُل٣ٖ ثٖ ّلاك  ٖٓله ٍبثن53)

( اثٖ ٝإَ  ٓلوط اٌُوٝة ك٢ أفجبه ث٢٘ أ٣ٞة  رؾو٤ن: عٔبٍ اُل٣ٖ ا٤ُْبٍ  )ك. ٕ(  54)

 . 318  317  2ٓ  ط1957اإلٌٍ٘له٣خ  

 . 391-390  2ٓ( أُٖله ٗلَٚ  ط55)

 . 527  1ٓ( ٓغ٤و اُل٣ٖ اُؾ٘ج٢ِ اُؼ٢ٔ٤ِ  أُٖله اَُبثن  ط56)
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ألختػو، عمػى أف يتنػازؿ  ممؾ اإلنجميز أقر أف يتنازؿ عما بيػده مػف بػبلد السػاحؿ
السمطاف عما بيده مف الببلد ألخيػو العػادؿ، كًقبػؿ السػمطاف ذلػؾ. كلػـ ييفسػد تمػؾ 
الصػػكرة سػػكل بعػػض القساكسػػة الػػذيف عنفػػكا األميػػرة لمكافقتيػػا عمػػى الػػزكاج مػػف 
مسمـ، كىنا اشترطت األميرة إلتماـ الزكاج أف يكافقيا العادؿ عمى دينيا، فػرفض 

 .(57)ؽالعادؿ كفشؿ االتفا
كلما فشؿ االتفاؽ تجػدد القتػاؿ بػيف الطرفػاف، كلكػف ظمػت المراسػبلت قائمػة 
بينيمػػا فػػي أمػػر الصػػمح، كيمكننػػا مػػػف خػػبلؿ تمػػؾ المراسػػبلت أف نستشػػؼ عمػػػى 
لسػػػػاف الفػػػػرنج أنفسػػػػيـ مػػػػدم التسػػػػامح كالسػػػػبلـ الػػػػذم عاشػػػػو سػػػػكاف مدينػػػػة بيػػػػت 

اإلنجميز نفسو يطمب المقدس منذ أف أعادىا ا إلى دكلة اإلسبلـ، فيا ىك ممؾ 
مػػف السػػمطاف صػػبلح الػػديف أف يعطيػػو كنيسػػة القيامػػة، كيػػذكره أنػػو قػػد أنعػػـ عمػػى 

، -كاف مف بينيا دير السػمطاف–ببعض الكنائس يتعبدكف فييا  لالرىباف النصار 
فػػبل يبخػػؿ عميػػو بكنيسػػة القيامػػة. كمػػا تؤكػػد تمػػؾ المراسػػبلت عمػػى أف مػػف سػػكف 

حػد بسػكء، ككػذلؾ أيعفػي زكار بيػت المقػدس القدس مف الرىبػاف ال يتعػرض ليػـ أ
كالفػػػرنج كغيرىمػػػا مػػػف طكائػػػؼ المسػػػيحييف مػػػف دفػػػع أيػػػة نفقػػػات.  لمػػػف النصػػػار 

فكانػػػت تمػػػؾ المعاممػػػة الحسػػػنة سػػػببنا فػػػي خػػػركج مدينػػػة بيػػػت المقػػػدس مػػػف حػػػديث 
 .(58)الصمح بيف الطرفيف

                                                           
 .210  10ٓ  اثٖ األص٤و  ٖٓله ٍبثن  ط293ٓ( اُ٘ٞاكه اَُِطب٤ٗخ ٝأُؾبٍٖ ا٤ٍُٞل٤خ  57)

 . 393-390  2ٓ( اثٖ ٝإَ  ٖٓله ٍبثن  ط58)
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كمف العجيب أف ىذا المشيد الرائع لمتعػايش عمػى أرض القػدس بػيف الفػرنج 
، لػػـ يحػػظ بقبػػكؿ عنػػد ممػػؾ (59)1192ق/588مسػػمميف بعػػد عقػػد الصػػمح عػػاـ كال

اإلنجميز، فأرسػؿ إلػى صػبلح الػديف بػأال يػأذف ألحػد مػف الفػرنج فػي الزيػارة حتػي 
يأتيػػو كتػػاب مػػف الممػػؾ، كلكػػف  السػػمطاف لػػـ يقبػػؿ ىػػذا األمػػر، بػػؿ زاد فػػي إكرامػػو 

اـ كتكاصػؿ معيػـ كيسػر لمزكار الفرنج الذيف قصدكا المدينة لمحج، فقدـ ليـ الطع
 .(60)ليـ سبؿ الزيارة كالحج

كلـ تقؼ تمػؾ الصػكر الرائعػة التػي نسػجيا المسػممكف لمتعػايش كالسػبلـ عنػد 
نمػػػػا اسػػػػتمر السػػػػمطاف الناصػػػػر صػػػػبلح الػػػػديف فػػػػي إقػػػػرار التعػػػػايش  ىػػػػذا الحػػػػد، كا 
السػػممي بػػيف سػػكاف المدينػػة كزكارىػػا مػػف الفػػرنج الػػذيف تزايػػدت أعػػدادىـ بعػػد عقػػد 

زيارة كالحج، فما كاف مف السمطاف إال أف فػتح ليػـ أبػكاب المدينػة عمػى الصمح لم
مصرعييا، بؿ كعيف ليـ مف الجند مف يحرسيـ كيحفظ أمنيـ حتػى يخرجػكا مػف 

. كاستمر أمر المدينة منػذ اسػترجعيا الناصػر صػبلح الػديف عمػى ىػذا (61)المدينة
ييػػػػا مػػػػف غيػػػػر الحػػػػاؿ مػػػػف العػػػػدؿ كالتعػػػػايش كالسػػػػبلـ بػػػػيف سػػػػكانيا كالكافػػػػديف عم

المسػػمميف، فػػي عيػػد خمفػػاؤه الػػذيف أتبعػػكا نفػػس الػػنيج الػػذم سػػار عميػػو السػػمطاف، 
، (62)ففتحت مدينة بيت المقدس أما الحجاج المسيحييف مػف كافػة األقػاليـ كالػببلد
-596كزادت تمػػػػػػػؾ الصػػػػػػػكرة بيػػػػػػػاءن عنػػػػػػػدما فػػػػػػػتح السػػػػػػػمطاف العػػػػػػػادؿ األيػػػػػػػكبي)

                                                           
 .  218  10ٓ( اثٖ األص٤و  ٖٓله ٍبثن  ط59)

 . 350( ثٜبء اُل٣ٖ ثٖ ّلاك  أُٖله اَُبثن  60ٓ)

 . 406( اثٖ ٝإَ  ٗلٌ أُٖله ٝاُغيء  61ٓ)

 16( أثٞ أٌُبهّ ٍؼل هللا ثٖ عوعٌ  ٓوعغ ٍبثن  62ٓ)
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أمػػػػػػاـ  1208-1207ق/604ـ( كنيسػػػػػػة القيامػػػػػػة عػػػػػػاـ 1218-1200ق/614
الػػزكار المسػػيحييف، فتكافػػدت أعػػداد كبيػػرة مػػنيـ نحػػك بيػػت المقػػدس، كال سػػيما أف 

 .(63)السمطاف أعفاىـ مف دفع أية نفقات
كبػػرزت الصػػكرة األكثػػر تعبيػػرنا عػػف حالػػة التعػػايش السػػممي فػػي مدينػػة بيػػت 

فػػػػػػػي عيػػػػػػػد السػػػػػػػمطاف الكامػػػػػػػؿ  -رغػػػػػػػـ صػػػػػػػعكبتيا عمػػػػػػػى المسػػػػػػػمميف–المقػػػػػػػدس 
( الػػػذم تكثقػػػت عػػػرل المػػػكدة كالصػػػداقة 1238-1218/ق635-614األيػػػكبي)

 فانتيػتـ(، 1250-1220ـ/648-617بينو كبيف اإلمبراطػكر فريػدريؾ الثػاني)
ة لؤلخيػػػر اإلسػػػبلميالمفاكضػػات بينيمػػػا بتنػػازؿ األكؿ عمػػػى حػػد تعبيػػػر المصػػادر 

ػػػػا، كأف يبقػػػػى (64)عػػػػف المدينػػػػة ، كذلػػػػؾ بشػػػػرط إال يحػػػػدث فيػػػػو حصػػػػكننا كال قبلعن
ا، كزاد  ت المقػػدس المسػػجد األقصػػى عمػػى أال يحممػػكالممسػػمميف فػػي بيػػ فيػػو سػػبلحن

، (65)السمطاف عمى ذلؾ أف أقطع الفرنج بعض الضػياع فػي طريػؽ بيػت المقػدس
 .(66)فتحقؽ السبلـ كالتعايش في بيت المقدس عمى مدار عشر سنيف

كحتػػي بعػػد انقضػػاء تمػػؾ المػػدة ظمػػت مدينػػة بيػػت المقػػدس طالمػػا ىػػي بأيػػدم 
ػػػا لمتعػػػايش السػػػممي بػػػيف سػػػكانيا كالكافػػػديف عمييػػػا بغػػػض المسػػػمميف تمثػػػؿ نم كذجن

النظر عف جنسيـ أك عقيػدتيـ، ظػؿ ىػذا ىػك دأب الممػكؾ كالسػبلطيف المسػمميف 
 الذم فرضكا حمايتيـ عمى المدينة المقدسة.

                                                           
 . 6  عوعٌ ك٤ِٞصبًٝ ػٞٗ  ٓوعغ ٍبثن  15ٓ( ٗلٌ أُوعغ  63ٓ)

 . 481  10ٓ( اثٖ األص٤و  ٖٓله ٍبثن  ط64)

( اثٖ اُؼل٣ْ  ىثلح اُؾِت ٖٓ ربه٣ـ ؽِت  رؾو٤ن: ف٤َِ أُٖ٘ٞه  كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  ث٤وٝد  65)

1996ٓ  475  . 

 .162  148( كٞى١ هٙٞإ اُؼوث٢  ٓوعغ ٍبثن  ٓ 66)
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ًفيًبيتًالمقدسًنهايةًالهجمةًالصميبيةًىأوضاعًالنصاًر
رة إلػػى الرعايػػػة التػػػي كنػػا قػػػد أشػػرنا سػػػمفنا إلػػى رمزيػػػة ديػػر السػػػمطاف فػػي إشػػػا

أك غيػػػرىـ، كألف التسػػػامح  لأكالىػػػا كالة األمػػػر المسػػػمميف برعايػػػاىـ مػػػف النصػػػار 
كالسبلـ ليسا مرتبطنا بشخص الحػاكـ المسػمـ بقػدر ارتباطيمػا بػديف اإلسػبلـ، فقػد 

فػػي بيػػت المقػػدس كفػػي غيػػره مػػف بػػبلد  لاسػػتمرت تمػػؾ الرعايػػة كالعنايػػة بالنصػػار 
 المسمميف.

نا ديػػر السػػمطاف بالحػػديث فمننظػػر كيػػؼ تعامػػؿ سػػبلطيف كألننػػا قػػد اختصصػػ
المقدسة آنذاؾ مع رىباف ذلؾ الدير ال مف األراضي مصر كىـ المعنيكف برعاية 

المصػػرييف، بػػؿ كمػػف غيػػرىـ، فالػػدير خصػػص فيػػو قسػػـ لمرىبػػاف األحبػػاش الػػذيف 
شػػارككا الرىبػػاف المصػػرييف حتػػي فػػي بعػػض األديػػرة عمػػى أرض مصػػر يتعممػػكف 

لرىبانيػة مػف منابعيػا الرئيسػة كغيرىػا مػف عمػـك البلىػكت فضػبل عػف فييا أسس ا
 . (67)نسخ المخطكطات الدينية

 كانػػت العبلقػػات بػػيف مصػػر كالحبشػػة قػػد ازدىػػرت خػػبلؿ العصػػر المممػػككي
(، كتبادؿ سبلطيف مصر كممكؾ الحبشة العديػد 1517-1250ق/648-923)

أرسػػػمت مػػػف جانػػػب  مػػف الرسػػػائؿ كالسػػػفارات، كفػػػي كثيػػػر مػػػف تمػػؾ الرسػػػائؿ التػػػي
                                                           

ربه٣ـ ٖٓو ٖٓ فالٍ ٓقطٞٛخ ربه٣ـ اُجطبهًخ  رؾو٤ن ػجل اُؼي٣ي أُولغ  ٍب٣ٝوً ثٖ ( 67)

  ػٔو ٍٕٛٞٞ  ٝاكٟ اُ٘طوٕٝ 983-982  1ّٓ  ط2006عٔبٍ  ٌٓزجخ ٓلث٠ُٞ  اُوبٛوح  

-170ّ  1996ٓ  2ٝهٛجبٗٚ ٝأك٣ورٚ ٝٓقزٖو ربه٣ـ اُجطبهًخ  ٌٓزجخ ٓلث٠ُٞ  اُوبٛوح  ٛ

ب:172 ٚا  . هاعغ أ٣

 O'Mahony, A.: Between Islam and Christendom: the Ethiopian Community 

in Jerusalem before 1517, Medieval Encounters, 2(2), 1996, Pp. 140-

154. 
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فػػػي  لممػػػكؾ الحبشػػػة إلػػػى سػػػبلطيف المماليػػػؾ كيكصػػػي ممػػػكؾ الحبشػػػة بالنصػػػار 
المقدسة، كيكصكف كذلؾ بركب األحباش القادـ إلى مصػر لزيػارة بيػت األراضي 
. كفي بيت المقػدس يكفػي أف نشػير إلػى شػيادة النصػارل أنفسػيـ؛ إذ (68)المقدس

يؾ فيقكؿ أنيـ كانكا فػي عػز يشير مكارم أرمانيكس إلى كضعيـ في عيد الممال
 .(69)كرفعة شأف

كحيػػاؿ ذلػػؾ تبػػرز صػػكرة التعػػايش كالسػػبلـ التػػي رسػػميا سػػبلطيف المماليػػؾ 
ػػا مشػػيكدنا  حػػيف تكاصػػكا بنصػػارم الحبشػػة خيػػرنا، ككػػاف يػػكـ قػػدكـ ذلػػؾ الركػػب يكمن
في شػكارع القػاىرة، يتػزاحـ فيػو النػاس لمشػاىدة األحبػاش، كلػذا فقػد خصػص ليػـ 

ؾ مكظػؼ مككػؿ بيػـ يحفػظ أمػنيـ كيمبػي احتياجػاتيـ. لػيس ىػذا سبلطيف الممالي
نما خصػص ليػـ مكاننػا ينزلػكف فيػو عػرؼ باسػميـ ال يػزاحميـ فيػو أحػد  فحسب كا 

، كىنػػاؾ فػػي بيػػت المقػػدس اسػػتقر (70)حتػػى يخرجػػكا مػػف مصػػر إلػػى بيػػت المقػػدس
األحباش إلى جانب المصرييف في دير السمطاف كمارسكا شعائر عبادتيـ بحريػة 

ة لػػـ يعرفكىػػا أيػػاـ أف كػػاف بيػػت المقػػدس تحػػت سػػيادة إخػػكانيـ فػػي العقيػػدة، كبيػػر 
بش  .(71)لدرجة أف اشتير الدير باسـ دير األحباش أك دير الحى

                                                           
ثلائغ اُيٛٞه ك٢ ٝهبئغ اُلٛٞه  رؾو٤ن ٓؾٔل ٖٓطل٠ ى٣بكح  ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اثٖ إ٣بً  ( 68)

ربه٣ـ إص٤ٞث٤ب  ٌٓزجخ االٗغِٞ   ىاٛو ه٣بٗ  112  5ّٓ  ط1982اُؼبٓخ ٌُِزبة  اُوبٛوح  

ب: 81ّ  1966ٓأُٖو٣خ  اُوبٛوح   ٚا  . اٗظو أ٣

 Budge, W. E.: A history of Ethiopia, Nubian &Abyssinia, London, 1928, p. 

286. 

 . 550( ٓوبكً األهجبٛ ٝؽوٞهْٜ أُْوٝػخ ك٢ ك٣و اَُِطبٕ  ٓوعغ ٍبثن  69ٓ)

 . 12-10  5ٓ( اثٖ إ٣بً  ٗلٌ أُٖله  ط70)

 . 119( كزؾ٢ ؿ٤ش  اإلٍالّ ٝاُؾجْخ ػجو اُزبه٣ـ  كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ  اُوبٛوح  ك.د  71ٓ)
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كىنػػاؾ أكثػػر مػػف دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ فػػي العصػػر المممػػككي يخػػص فػػي المقػػاـ 
عمػػػى ىػػػػؤالء األحبػػػػاش أف يػػػػدفعكا  األكؿ الرىبػػػاف كالحجػػػػاج األحبػػػػاش؛ إذ فػػػػرض

يػػدفعيا المسػػيحيكف أثنػػاء مػػركرىـ فػػي الػػببلد  يفػػر كىػػى الضػػريبة التػػضػػريبة الخ
أسػتف  األيػكبية مقابؿ حراسة أركاحيـ كأمكاليـ، غيػر أف صػبلح الػديف اإلسبلمي

ـ، كىػػػى إعفػػػػاء 1187ىػػػػ/ 583سػػػنة طيبػػػة عقػػػب اسػػػػترداد بيػػػت المقػػػدس عػػػػاـ 
نظيػػر  زيػارة المنػاطؽ المقدسػػة مػف أيػة ضػريبة يػدفعكنيافػي  المسػيحييف الػراغبيف

تمػؾ الزيػػارة، كتمسػػؾ األحبػػاش بػػذلؾ الحػػؽ منػذ أقػػره السػػمطاف كطػػالبكا بػػو خمفػػاءه 
 .(72)مف سبلطيف بنى أيكب ثـ سبلطيف المماليؾ مف بعدىـ

-838رسالة ممؾ الحبشة زرء يعقكب )أيضا  كمما يعبر عف ذلؾ التعايش
-1438ق/857-842) ـ( إلػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػمطاف جقمػػػػػػػػػػػؽ1468-1434ق/873

فييػا أف السػمطاف قػد أعطػى الفػرنج الحػؽ فػي عمػارة كنيسػة  (، كالتي كرد1453
ليـ فػي بيػت المقػدس، كيطمػب مػف السػمطاف أف يعامػؿ األحبػاش بالمثػؿ كيسػمح 

 .(73)ليـ بعمارة كنيسة مثميا
تمتع األحبػاش بػذلؾ الحػؽ حتػى نيايػة عصػر سػبلطيف المماليػؾ  أدلةكمف 

ة بيػػت المقػدس مػػف أف أحػد قصػاد ممػػؾ الحبشػة كمعػػو طائفػة ممػف يقصػػدكف زيػار 
ـ 1481أبريػػػؿ  8ىػػػػ/ 886صػػػفر  18فػػي  األحبػػاش قػػػد أتػػػكا إلػػى بيػػػت المقػػػدس

                                                           
( ٍؼ٤ل ػِل اُلزبػ ػبّٞه  ثؼ٘ أٙٞاء عل٣لح ػ٠ِ اُؼالهبد ث٤ٖ ٖٓو ٝاُؾجْخ ك٢ اُؼٖٞه 72)

 . 22  1952ٓ  اُوبٛوح  2  ع4اٍُٞط٠  أُغِخ اُزبه٣ق٤خ أُٖو٣خ  ٓظ

  ُزجو أَُجٞى ك٢ م٣َ اَُِٞى  ٌٓزجخ ا٤ٌُِبد األىٛو٣خ  اُوبٛوح  ك. داَُقبٟٝ  ا( اَُقب١ٝ  73)

ٓ70 . 
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. كزيػػػارة كنيسػػػة القيامػػػة، كحػػػاكؿ نائػػػب دمشػػػؽ إقامػػػة (74)لبلحتفػػػاؿ بسػػػبت النػػػكر
الشريؼ بالسػماح ليػـ  يطريقيـ، فمما أبرز القاصد المرسـك السمطانفي  العراقيؿ

. كما يكرد لنا ابف طكلكف خبر ذلػؾ الكفػد (75) بالزيارة أذف ليـ دكف كمفة كال بدؿ
ىػػ/ أكاخػر أبريػؿ 886شػير ربيػع أكؿ عػاـ فػي  الذل دخؿ بيت المقػدس يالحبش
إقامػػػة فػػػي  ـ، كيشػػػير إلػػػى مػػػدل مػػػا تمتػػػع بػػػو األحبػػػاش مػػػف الحريػػػة1481عػػػاـ

كنػػؼ الدكلػػة المممككيػػة، فيػػكرد أف عػػدد ذلػػؾ الكفػػد بمػػغ نحػػك فػػي  شػػعائرىـ الدينيػػة
مػػكا بيػػت المقػػدس عمػػى أحسػػف مػػا يكػػكف دكف عراقيػػؿ، كمػػا ثبلثػػة آالؼ نفػػس دخ
كنيسػػػة القيامػػػة، كأمػػػر أصػػػحابو بضػػػرب فػػػي  مػػػف ذىػػػب ينيصػػػب لكبيػػػرىـ كرسػػػ

 .(76)الناقكس فكافؽ ذلؾ رفع األذاف، كرغـ ذلؾ لـ يتعرض ليـ أحد بأذل
ثػػر كػػذلؾ بأحػػد أبػػكاب كنيسػػة القيامػػة عمػػى نػػص مرسػػكـ يرجػػع إلػػى عيػػد  كعي

ـ، كىك عبارة عف مرسـك أصػدره 1513ىػ/  919بسنة كمؤرخ  مالسمطاف الغكر 
رسػػػكـ يػػػدفعكنيا مقابػػػؿ السػػػماح ليػػػـ  مالسػػػمطاف يعفػػػى الرىبػػػاف كالراىبػػػات مػػػف أ

بزيػػػارة األمػػػاكف المقدسػػػة، كقػػػد كرد ذكػػػر األحبػػػاش فػػػي ذلػػػؾ المرسػػػـك الػػػذل جػػػاء 
ب فيو:" أال  يكرىكف جماعة الرىباف النصارل كالرىباف الممكانييف كاليعاقبػة بمكجػ

                                                           
(  ٍجذ اُ٘ٞه: ٛٞ أؽل أػ٤بك اُٖ٘بهٟ اُٖـبه  ٣َٝجن ػ٤ل اُلٖؼ ث٤ّٞ ٝاؽل  ٣ٝيػٕٔٞ إٔ 74)

اُ٘ٞه ٣ظٜو ك٢ ٛنا ا٤ُّٞ ػ٠ِ هجو ا٤َُل ا٤َُٔؼ  ٣ٝو٤ٕٔٞ ثٜنٙ أُ٘بٍجخ اؽزلبالا ًج٤واا ك٢ ٤ًَ٘خ 

اُوِوْ٘لٟ  ٙٞء اُٖجؼ أَُلو ٝع٠٘ اُلٝػ أُضٔو  ٓطجؼخ  ثج٤ذ أُولً. اٗظو  اُو٤بٓخ

ٗيٛخ األْٓ ك٢ اُؼغبئت ٝاُؾٌْ  رؾو٤ن ٓؾٔل   اثٖ إ٣بً  163ّ  1906ٓاُٞاػع  اُوبٛوح  

 . 239  1995ٓى٣ْٜ٘ ٓؾٔل ػية  ٌٓزجخ ٓلث٢ُٞ  اُوبٛوح  

ٔبه ػالهبد ٖٓو ثبُلٍٝ األكو٣و٤خ    ؽبٓل ػ180 -179  ٓ 3( اثٖ إ٣بً  ثلائغ اُيٛٞه  ط(75

 .157ّ  ٓ 1996اُلاه أُٖو٣خ ٌُِزبة  اُوبٛوح  

ٓلبًٜخ اُقالٕ ك٢ ؽٞاكس اُيٓبٕ  رؾو٤ن ف٤َِ أُٖ٘ٞه  كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  ث٤وٝد  ( (76

 .36  1ٓ  م1998ّ
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كال خفػػػػر كال بظمػػػػـ عنػػػػد دخػػػػكليـ قمامػػػػة القػػػػدس الشػػػػريؼ، أسػػػػكة برىبػػػػاف الكػػػػرج 
 . (77)كالحبكش"

بيػػت المقػػدس ككػػذلؾ األحبػػاش فػي  كيتضػح ممػػا سػػبؽ أف الرىبػػاف األحبػػاش
القػػػادمكف مػػػف الحبشػػػة لزيػػػارة بيػػػت المقػػػدس قػػػد اسػػػتفادكا مػػػف ذلػػػؾ المرسػػػـك قبػػػؿ 

يػػة أثنػػاء مػػركرىـ بطريػػؽ الحػػج غيػػرىـ، فيػػـ المعنيػػكف باإلعفػػاء مػػف األعبػػاء المال
. كلكػف األمػر لػػـ يقػؼ عنػد حػد اإلعفػاء مػف الرسػػـك (78)المصػريةاألراضػي عبػر 

نمػػػا كصػػػؿ إلػػى حػػػد الحمايػػػة فقػػػد حػػرص سػػػبلطيف المماليػػػؾ عمػػػى  كالضػػرائب، كا 
حمايػػػة ىػػػؤالء األحبػػػاش مػػػف األذل الػػػذل قػػػد يتعرضػػػكف لػػػو عمػػػى أيػػػدل العامػػػة، 

 .(79)يية، كطفح بركح العداء الدينعصر اشتير بالحركب الصميبفي  كبخاصة
 كالسؤاؿ كيؼ قابؿ رىباف دير السمطاف مف األحباش تمؾ المعاممة؟

كىنػػا تبػػرز الصػػكرة األخػػرل التػػي اعتػػدناىا فػػي زمػػف الحػػركب الصػػميبية، 
ففي ذلؾ الكقت كبعد كؿ تمؾ اليزائـ التي منػي بيػا الفػرنج كانػت مممكػة الحبشػة 

تيا كترقت كتحضرت عمػى أيػدم نصػارم في أقاصي الجنكب قد نيضت مف ثبا
فكػػػاف الرىبػػػاف ، مصػػػر، فأخػػػذت تسػػػعي لمشػػػاركة الغػػػرب فػػػي الحػػػرب الصػػػميبية

نقػؿ فػي  ايستخدمت يبيت المقدس ىـ الكسيمة التفي  األحباش في دير السمطاف
كػػػاف  يمػػف خػػبلؿ الرسػػائؿ التػػ (80)أخبػػار الحػػركب الصػػميبية تباعػػان إلػػى الحبشػػة

                                                           
 .22( ٍؼ٤ل ػبّٞه  ثؼ٘ أٙٞاء عل٣لح ػ٠ِ اُؼالهبد  77ٓ)

 .158( ؽبٓل ػٔبه  ٗلٌ أُوعغ  ٓ 78)

 .23( ٍؼ٤ل ػجل اُلزبػ ػبّٞه: ثؼ٘ أٙٞاء عل٣لح ػ٠ِ اُؼالهبد  ٓ 79)

( أُوو٣يٟ  اإلُٔبّ ثمفجبه ٖٓ ثمهٗ اُؾجْخ ٖٓ ِٓٞى اإلٍالّ  أٌُزجخ األىٛو٣خ  اُوبٛوح  80)

 . 113  ؽبٓل ػٔبه  أُوعغ اَُبثن  36ّٓ.1958ٓ
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طريػػؽ عػػػكدتيـ إلػػى الحبشػػة بعػػد انقضػػاء مكسػػػـ فػػي  يحمميػػا الحجػػاج األحبػػاش
تبادليػػا الرىبػػاف األحبػػاش  يبيػػت المقػػدس، ككػػذلؾ الرسػػائؿ العديػػدة التػػفػػي  الحػػج

 .(82)كانت تتضمف أخبار الحركب الصميبية ي، كالت(81)بالدير كممكؾ الحبشة
كقد دأب ممكؾ الحبشة عمى إرسػاؿ األمػكاؿ كاليػدايا إلػى ذلػؾ الػدير طػالبيف مػف 

-684) بعػػػث بيػػػا يجيبػػػا صػػػيكف يلػػػدعاء ليػػػـ، كمػػػف ذلػػػؾ الرسػػػالة التػػػرىبانػػػو ا
-693محمػػػػػػػد بػػػػػػػف قػػػػػػػبلككف)( فػػػػػػػي عيػػػػػػػد الناصػػػػػػػر ـ1294-1285ىػػػػػػػػ/694
 (.83( إلػػػى رىبػػػاف ديػػػر األحبػػػاش فػػػي القػػػدس الشػػػريؼ)1340-1293ق/741

كقػػػد نقػػػؿ لنػػػا محيػػػى الػػػديف بػػػف عبػػػد الظػػػاىر نػػػص تمػػػؾ الرسػػػالة فيقػػػكؿ:" السػػػبلـ 
ذيف صػػػبركا عمػػػى العبػػػادة كالزىػػػد إلػػػى ىػػػذه األيػػػاـ الػػػعمػػػيكـ يػػػا رىبػػػاف الحبػػػكش 

ديباجػػان كمائػػة شػػمعة...  كصػػبرتـ عمػػى الحػػر كالبػػرد، كقػػد سػػيرت لكػػـ ثكبػػان أحمػػران 
"في  يصمكاتكـ كال تنسكنفي  ياذكركن ، كما أرسؿ رؤساء ذلؾ الػدير (84)كؿ يـك

عيػد الممػؾ زرء يعقػكب الػذل فػي  الكثير مف الرسائؿ إلى ممكؾ الحبشة كخاصة
فػي  إطػار سػعيو الػدائـ لبلتصػاؿ بػالقكل الصػميبيةفي  الىـ الكثير مف االىتماـأك 

                                                           
هٛجبٕ ث٤ذ أُولً  ٝمُي ُوؿجزٚ  ( ٣ٝؼل أُِي ىهء ٣ؼوٞة ٛٞ أًضو ِٓٞى اُؾجْخ اُن٣ٖ هاٍِٞا(81

ك٢ ارٔبّ اُزؾبُق ٓغ ِٓٞى اُـوة األٝهٝث٢. هاعغ: ٓغلٟ ػجل اُواىم  اُ٘ٔ ا٢ٌُِٔ ك٢ 

( ٝأث٘ٚ ثئ٤ل ٓو٣بّ 1468 -1434ربه٣ـ اُؾجْخ فالٍ ػٖو اإلٓجواٛٞه٣ٖ ىهء ٣ؼوٞة )

 . 62-59ٓ 1998ّ(  هٍبُخ كًزٞهاح  ٤ًِخ ا٥كاة  عبٓؼخ اُوبٛوح  1478 -1468)

(82) Greenfield, Richard, Ethiopia A new Political History, First Published, 

Pall Mall Press, London, 1963, p. 47; Budge: Op, Cit., pp. 286-287.  

 .24(  ٍؼ٤ل ػبّٞه  ثؼ٘ أٙٞاء عل٣لح ػ٠ِ اُؼالهبد  ٓ 83)

ّ  ٓ 1961اك ًبَٓ  اُوبٛوح  (  رْو٣ق األ٣بّ ٝاُؼٖٞه ك٢ ٤ٍوح أُِي أُٖ٘ٞه  رؾو٤ن ٓو84)

173. 
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، كمػػا بادلػػو الرىبػػاف كالحجػػاج األحبػػاش نفػػس المسػػعى كاالىتمػػاـ بػػأمر (85)الغػػرب
  .(86)االتصاؿ بأكركبا

مػػػؤتمر فػػي  كعمػػى ىػػذا األسػػػاس أرسػػؿ إلػػى رىبػػػاف بيػػت المقػػدس لممشػػػاركة
بابػػا ركمػػا لتكحيػػد المػػذاىب المسػػيحية ـ الػػذل عقػػده 1439ىػػػ/843فمكرنسػػا عػػاـ 

، فقػػاؿ ليػػـ: (87)كعقػػد تحػػالؼ بػػيف القػػكل المسػػيحية ضػػد دكلػػة سػػبلطيف المماليػػؾ
قػائبلن سػػبلـ لكػػـ يػػا بنػى إثيكبيػػا الػػذيف أسػػرتيـ أكرشػػميـ  ي"أعػانقكـ مػػف أعمػػاؽ قمبػػ

تشػػػبو رىبنػػػة  ياألرضػػية ليػػػدخمكا أكرشػػميـ السػػػماكية لجميػػػؿ إيمػػانكـ كرىبنػػػتكـ التػػ
 . (88)ة"المبلئك

رسػالة أخػرل أرسػميا زرء يعقػكب إلػى رىبػاف  يمصادر التاريخ الحبشكتكرد 
بيػػػػت المقػػػػدس يػػػػدعك ليػػػػـ فييػػػػا بػػػػالخير كيثنػػػػى عمػػػػى ثبػػػػاتيـ فػػػػي  ديػػػػر السػػػػمطاف

 يتمػؾ المنػاطؽ المقدسػة التػػفػي  كصػبرىـ عمػى العبػادة، كيطمػب مػنيـ الػدعاء لػو
ليػػـ أنػػو يعتمػػد كثيػػران  شػػيدت مػػيبلد المسػػيح كحيػػاة اآلبػػاء الحػػكارييف، كمػػا يػػذكر

 يىػػػػذه الرسػػػػالة خبػػػػر السػػػػفارة الحبشػػػػية التػػػػفػػػػي  عمػػػػى دعػػػػكاتيـ كصػػػػبلتيـ، ككرد
 . (89)ركمافي  المجمع الذل دعا إليو البابافي  ستشارؾ

                                                           
 . 60-59( ٓغلٟ ػجل اُواىم  ٓوعغ ٍبثن  ٓ(85

(86) O'Mahony, A.: Op p. Cit., 140. 

 .160(  ؽبٓل ػٔبه  ٓوعغ ٍبثن  ٓ 87)

 . 62( ٓغلٟ ػجل اُواىم  أُوعغ اَُبثن  ٓ(88

)89) Geddes, Michael, the Church history of Ethiopia, Books for the Ages, 

first published, Books for the Ages, USA, 1997, pp.22-23  
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بيػػػت فػػػي  كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف ىػػػذا االىتمػػػاـ الػػػذل حظػػػى بػػػو ديػػػر السػػػمطاف
مثابػػة شػػككة المقػػدس، ككػػذلؾ األحبػػاش المتػػرددكف عميػػو إال أف ىػػذا الػػدير كػػاف ب

. كرغػـ ذلػؾ حظػكا (90)في ظير المماليؾ، الرتباط رىبانػو بالمخططػات الصػميبية
 برعاية سبلطيف المسمميف عمى النحك سالؼ الذكر.

ػػا كمحكػػكميف أركاع األمثمػػة فػػي التعػػايش  كىكػػذا ضػػرب لنػػا المسػػممكف حكامن
– اإلسػبلميالسممي في فترة مف أصعب فترات التاريخ التي مرت عمى المشرؽ 

كفػػي مدينػة ذات خصكصػية لػػدم أتبػاع الػديانات السػػماكية،  -الحػركب الصػميبية
كلكف ما يجب أف ننتبو إليو أف تمؾ الصػكرة كانػت عامػة ال تقتصػر عمػى مدينػة 
نما مارس المسممكف نفس الػنمط مػف التعػايش فػي غيرىػا  بيت المقدس كحدىا، كا 

 مف المدف كالبقاع التي جمعتيـ بمخالفييـ في الديف. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .119(  كزؾ٢ ؿ٤ش  ٓوعغ ٍبثن  ٓ 90) 
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 :انذراضٛح انًُاْج فٙ نهمذش انررتٕ٘ انرًكٍٛ

 إًَٔرجا انًغرتٛح انًًهكح

 
 عثذ انجهٛم غٕلٙ. د 

 انًغربٌَٕ ٔاد ٛىكهً انجٕٓ٘ انًركس ، 

 :الممخص
 في( كالحضارة كالتاريخ الديف) لمقدس التمكيف مكضكع لمقاربة المقالة ىذه تسعى     

 مف ميـ مدخبل ذلؾ باعتبار كالعربية، ةاإلسبلمي الدكؿ لبعض الدراسية المناىج
 مىع القدرة كمنحيا كالعقكؿ، النفكس في المدينة ليذه كالفكرم التربكم التمكيف مداخؿ
 مكانة مدينة تحتؿ فمسطيف بأرض القدس أف ذلؾ جيؿ؛ بعد جيبل القمكب في العيش
 دكما كيسعى كالحضارية، الدينية كمكانتيا بحرمتيا يعتقد مف كؿ نفكس في عظيمة
 كالظمـ االحتبلؿ مف تعاني اليـك كأنيا سيما كالعقكؿ، النفكس في حاضرة إلبقائيا
 .كالتنكيؿ
 .فمسطيف – الدراسية المناىج-القدس مدينة-التربكم مكيفالت :المفتاحيةًالكممات

Résumé en français: Cet article cherche à aborder la question du 

renforcement de Jérusalem (religion, histoire et civilisation) dans les 

curriculums de certains pays islamiques et arabes, en tant que point 

d'entrée important pour le renforcement éducatif et intellectuel de 

cette ville dans les âmes et les esprits, et en lui donnant la capacité 

vivre dans les cœurs génération après génération ; C'est parce que 

Jérusalem comme capitale de Palestine occupe une grande place dans 

le cœur de tous ceux qui croient en son caractère sacré et son statut 
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religieux et civilisationnel, et s'efforce toujours de la garder présente 

dans les âmes et les esprits, d'autant plus qu'aujourd'hui elle souffre 

d'occupation, l'injustice et les abus. 

Mots-clés : renforcement éducatif, Jérusalem, curriculums, Palestine. 

ًدمة:مقال

تعرضت أرض فمسطيف التاريخية لمكجات مف االحتبلؿ منذ فجر التاريخ، 
بداية النكبات التي عرفتيا ىذه األراضي، كىذه السنة  1948ككانت نكبة سنة 
 ليذه األرض. ى أنقاض االحتبلؿ البريطانيعمإسرائيؿ تشير إلى تأسيس 

عايش بداية ىذه النكبة كتداعياتيا جيؿ مف الفمسطينييف كالعرب كالمسمميف 
عمى امتداد الكرة األرضية؛ كتفجرت لدييـ مشاعر مف السخط عمى المحتؿ 
كالغاصب، كمشاعر أخرل مف التعاطؼ مع أىؿ ىذه الربكع، بؿ تجاكزت ذلؾ 

ىمت فعميا في حركب التحرير كالمقاكمة أمبل في الحد بأف شاركت كسا
ما ضاع منيا؛ لكف ال جدكل! مما شكؿ صدمات نفسية عمى ىذا  استرجاع

 الجيؿ الذم لـ تندمؿ جراح اليزائـ، كلـ تنمح مرارة فقد األرض. 
كفي خضـ ىذه األحداث؛ تشكمت عقيدة راسخة بخصكص عركبة أرض 

 في كجداف المؤمنيف مف ىذا الجيؿ. فمسطيف كالطابع الديني لمدينة القدس
لكف بعد مركر عقكد عف ىذه النكبة؛ خمؼ مف بعد الجيؿ األكؿ خمؼ، لـ 

، كلـ يذؽ ألـ الفقد، -بمو أف يشارؾ فييا -يعايش األحداث، كلـ يعايش حركبيا
كلـ يشاىد اقتحاـ القدس؛ الشيء الذم جعؿ جذكة القدس في النفكس تخفت، 
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رير تبرد، بؿ كظيرت قضايا كطنية أخرل ألقت بثقميا، كالمرارة التكاقة لمتح
 كبدأت الشعكب تنزع شيئا فشيئا لمكطنية، عمى حساب القضايا القكمية الدينية.

كمف أجؿ استدامة حضكر قضية القدس في النفس كالفكر، كاف مف 
الضركرم اتخاذ الخطكات كاآلليات القمينة بالتمكيف ليا، كضماف أكلكيتيا مف 

جيؿ، باعتبارىا قضية عركبة كديف؛ كيبقى مدخؿ المناىج الدراسية جيؿ إلى 
مف أىـ المداخؿ، كآلية مف أنجع اآلليات لتحقيؽ التمكيف التربكم كالفكرم ليذه 
 األجياؿ التي لـ تعايش النكبة، كلـ تساىـ في الحركب التي سبقتيا كالتي تمتيا.

 مشكلًالدراسة .ًأ
المتأخرة، كلـ تعد تحظى بذلؾ  تراجعت مكانة القدس في نفكس األجياؿ

التمكيف التربكم كالنفسي كالفكرم الذم طبع الجيؿ األكؿ لمنكبة، كلذا بات مف 
الضركرم العمؿ عمى تجاكز ىذا المشكؿ مف خبلؿ االنكباب عمى استراتيجيات 
عممية كتكاصمية كتربكية قادرة عمى استعادة كىج القضية كضماف استدامتو مف 

ترض أف مدخؿ المناىج الدراسية ىك المدخؿ األنسب جيؿ إلى جيؿ. كنف
 لضماف التمكيف التربكم كالنفسي كالفكرم لمدينة القدس لدل األجياؿ.

 أهدافًالدراسة .ًب
تسعى ىذه الكرقة العممية إلى تقديـ قراءة تحميمية نقدية لحضكر مدينة 
ة القدس في المناىج الدراسية في العديد مف الدكؿ، كال سيما دكلة المممك

المغربية، بغرض تشكيؿ صكرة حكؿ جيكد التمكيف التربكم كالنفسي كالفكرم 
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ليذه المدينة لدل أجياؿ المؤمنيف بيا في ىذ العصر بعد أكثر مف سبعيف عاما 
 عف النكبة.

ًمدونةًالدراسة .ًج
تككنت عناصر مدكنة ىذه الدراسة مف عدد مف النصكص القانكنية 

الدراسية في العديد مف الدكؿ التي ليا كالكثائؽ المرجعية المؤطرة لممناىج 
سرائيؿ عبلقة بمدينة القدس: فمسطيف ك  كاألردف كالمغرب كلبناف كسكريا كمصر ا 

 كالعراؽ كالجزائر كمكريطانيا كاإلمارات العربية المتحدة كقطر.
 إال أنو سيتـ التركيز عمى المنياج الدراسي المغربي، كذلؾ لعدة اعتبارات:     

: المغرب )يعقكب المنصكر الميكحِّدم تاريخينا، بمد عايش القضية الفمسطينية  أكالن
سفينة، حارة المغاربة، المشاركة في  180ػ يمد صبلح الديف األيكبي بمده ب

مساندة الكفاح الفمسطيني، تمثيؿ دبمكماسي مغربي لدل  إسرائيؿ،الحركب ضد 
 .دكلة فمسطيف...(

، 1979 اإلسبلميثقة عف المؤتمر ثانينا: المغرب يترأس لجنة القدس المنب
 .1998كتأسيس ككالة بيت ماؿ القدس 

ثالثنا: المغرب يخضع لنظاـ إمارة المؤمنيف )المؤمنكف المغاربة كفي بعض 
 الدكؿ مف جميع الديانات(.

لكجكد أكثر مف  إسرائيؿ،مع  2020رابعنا: المغرب استأنؼ عبلقاتو نياية 
 ثبلثة مبلييف مغربي بيا.
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ًومنهجهاًلدراسةاًمنهجية .ًد
تتكسؿ ىذه الدراسة بمقاربة منيجية تحميمية نقدية لجممة مف المناىج 

 الدراسية لعدد مف الدكؿ، كفؽ منيج كصفي تحميمي.
ًالتربويًفيًمفهومًالتمكينأول:ً

تعرؼ الدراسات الميتمة بالمغات عمكما، كبالمغة العربية عمى كجو 
التربكم"؛ بالمقابؿ نجد أف ىذا الخصكص، شحا فيما يتعمؽ بمصطمح "التمكيف 

المصطمح حاضر في تناكؿ أنكاع أخرل مف التمكيف عمى غرار: التمكيف 
 اإلدارم، التمكيف السياسي، التمكيف لمشباب، التمكيف لمنساء...

كتعكد جذكر مفيكـ التمكيف لستينيات القرف الماضي، كارتبط ظيكر ىذا 
الحقكؽ المدنية كاالجتماعية المفيكـ بالحركات االجتماعية التي تنادم ب

"جكلياف رابابكرت" المسؤكؿ عف تقديـ  األمريكيلممكاطنيف، كيعتبر عالـ النفس 
مفيكـ التمكيف إلى العمؿ االجتماعي كالطب النفسي االجتماعي... كيستخدـ 
في مجاالت عدة كاالقتصاد كالعمؿ االجتماعي كالسياسي كالتنمية في مفيكميا 

 .1مفيـك التمكيف في مجاالت اإلدارة كالتعميـالكاسع، كما يتعزز 
بالرجكع إلى المعاجـ المغكية العربية؛ يعرؼ القامكس المحيط "التمكيف" بػ: 

، كيعرفو المعجـ الكسيط بػ: "مكف لو الشيء: 2"تمكف فيك مكيف كاالسـ المتمكف"

                                                           
 https://hbrarabic.comاإلكاه٣خ  ٓٞهغ: أُلب٤ْٛ ٓب رؼو٣ق اُز٤ٌٖٔ؟   ٛبهكبهك ثيٌٗ ه٣ل٤ٞ  1

 .٤ٗٞ٣2021ٞ  10ثزبه٣ـ 

 .102  ٓ: 2008اُل٤وٝىثبك١  اُوبًٓٞ أُؾ٤ٜ  كاه اُؾل٣ش   2

https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86/
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؛ فيذه المعاني كميا تنحك نحك شرح التمكيف بأنو 3جعؿ عميو سمطاف كقدرة"
 لسمطاف كالقدرة كالقكة.ا

كبالرجكع إلى القرآف الكريـ، كرد مصطمح التمكيف في عدة آيات قرآنية 
 منيا:

ًلؾى مىك ن ا ًلييكسيؼى ًفي" - كىذىَٰ ٍيثي يىشىاءي األرض  كى ًتنىا نيًصيبي  ۗ  يىتىبىك أي ًمٍنيىا حى  ًبرىٍحمى
" أىٍجرى  نيًضيعي  كىالى  ۗ   ن شىاءي  مىف قاؿ أبك جعفر : الطبرم: "؛ فسرىا 4اٍلميٍحًسًنيفى

، يعني أرض مصر، ضيقكؿ تعالى ذكره: كىكذا كط أنا ليكسؼ في األر 
، يقكؿ: يتخذ مف أرض مصر منػزال حيث يشاء، (يتبكأ منيا حيث يشاء)

، مف خمقنا، كما أصبنا (نصيب برحمتنا مف نشاء) ،بعد الحبس كالضيؽ
ر، كبعد اإللقاء في ة كاإلسايبعد العبكداألرض  يكسؼ بيا، فمكنا لو في

، يقكؿ: كال نبطؿ جزاء عمؿ مف أحسف (كال نضيع أجر المحسنيف)الجٌب، 
فأطاع ربو، كعمؿ بما أمره، كانتيى عما نياه عنو، كما لـ نبطؿ جزاء عمؿ 

، فالتمكيف الذم تناكلتو اآلية الكريمة، ىك 5"يكسؼ إذ أحسف فأطاع ا
كتيميش اقتصادم تمكيف اقتصادم كاجتماعي ليكسؼ، بعد ضعؼ 

 كاجتماعي.

                                                           
  2008ٛـ/1429  4إثوا٤ْٛ ٖٓطل٠ ٝآفوٕٝ  أُؼغْ ا٤ٍُٜٞ  ٌٓزجخ اُْوٝم اُل٤ُٝخ  ٛ 3

:ٓ881. 

 .56ٍٞهح ٣ٍٞق  آ٣خ: 4

 .https://quran.ksu.edu.sa/:ٓ  242اُطجو١  رل٤َو اُطجو١  ٓٞهغ عبٓؼخ أُِي ٍؼٞك  5

https://quran.ksu.edu.sa/
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

إنا ؛ يفسرىا الطبرم: "6"كىآتىٍينىاهي ًمف كيؿِّ شىٍيءو سىبىبنااألرض  ًإن ا مىك ن ا لىوي ًفي" -
يقكؿ كآتيناه مف كؿ ( كىآتىٍينىاهي ًمٍف كيؿِّ شىٍيءو سىبىبنا) كطأنا لو في األرض،

يو ؛ كىك ما يمكف اف نسم7"شيء، يعني ما يتسبب إليو كىك العمـ بو
 بالتمكيف العممي، ليتفكؽ عمى مف سكاه عمى كجو األرض.

اًت لىيىٍستىٍخًمفىن ييـٍ ًفي" - اًلحى ًمميكا الص  ـٍ كىعى كىمىا األرض  كىعىدى الم وي ال ًذيفى آمىنيكا ًمنكي
ـٍ كى  ىَٰ لىيي ـٍ ًدينىييـي ال ًذم اٍرتىضى لىييمىكِّنىف  لىيي ـٍ كى لىييبىدِّلىن ييـ مِّف اٍستىٍخمىؼى ال ًذيفى ًمف قىٍبًمًي

ـٍ أىٍمننا  ٍكًفًي مىفكفى ًبي شىٍيئنا ييٍشًركي  الى  يىٍعبيديكنىًنيبىٍعًد خى ًلؾى  بىٍعدى  كىفىرى  كى ـي  فىأيكلىًَٰئؾى  ذىَٰ  ىي
" يعني: ممتيـ  يقكؿ: كليكطئٌف ليـ دينيـ، كيفسرىا الطبرم ب: "8اٍلفىاًسقيكفى

أف نطمؽ عميو التمكيف ، كىك ما يمكف 9"التي ارتضاىا ليـ، فأمرىـ بيا
الديني لئلسبلـ، كىك كعد مف ا لمذيف آمنكا كعممكا الصالحات، بعد اف 

 كانكا خائفيف في األرض.
مبلؾ االمر؛ بالنظر إلى التعاريؼ المغكية لمصطمح "التمكيف"، 
كباستحضار تفسير اآليات الكاردة أعبله، التي تناكلت لفظة التمكيف؛ نجد أف 

ك منح الشيء أك طرؼ ما قكة كعزة كمنعة كتكطينا، مصطمح التمكيف ى
بإعطائو أكبر قدر مف كسائؿ كأسباب القكة المستدامة، بعد حالة ضعؼ؛ 

                                                           
 .84ٍٞهح اٌُٜق  آ٣خ:  6

 .303اُطجو١  ٓوعغ ٍبثن  ٓ: 7

 .55ٍٞهح اُ٘ٞه  ٓ:  8

 .357اُطجو١  ٓوعغ ٍبثن  ٓ: 9
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

بغرض تحقيؽ أىداؼ سامية مف طرؼ الممنكح في خدمة الببلد كالعباد، دكف 
 أف يككف ذلؾ مرتبطا بإضعاؼ الطرؼ اآلخر بالضركرة.

  (Empowerment)صطمح التمكيف نجد مكبالرجكع لمدراسات الحديثة، 
كالتي تعني القكة، "لغكيا، يعني التمكيف   (Power)المشتقة مف الكممة اإلنجميزية 

التقكية أك التكزيع، بينما إجرائيا، يعد التمكيف عممية منح القكة كالسمطة سكاء 
إلى األفراد أك الشركات. في المجاؿ اإلدارم، يقكـ التمكيف عمى منح المكظفيف 

سمطة كفرص المشاركة في صناعة القرارات، ما يساىـ في تعزيز دكرىـ ال
كفعاليتيـ في الشركة، كما يؤدم تمكيف المكظؼ إلى حصكلو عمى االستقبللية 

 .10في بيئة عممو، كتطكير أدائو لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة"
فالتمكيف بيذا الفيـ ىك تقكية عنصر ما عمى حساب عنصر آخر، مع ما 

ذلؾ مف ترؾ العنصر اآلخر عمى حالو ضعيفا أك حتى يضعؼ؛ أك قد يكازم 
السعي إلضعافو، كالنتيجة أف يصبح العنصر األكؿ قكيا بمنحو أسباب القكة 
مكانات األفراد في  كالمنعة؛ كعرفو تقرير البنؾ الدكلي بأنو "تكسيع قدرات كا 

ياتيـ، إضافة المشاركة كالتأثير كالتحكـ كالتعامؿ مع الشركات التي تتحكـ في ح
 .11إلى إمكانية محاسبة ىذه الشركات"

                                                           
 https://hbrarabic.com: أُلب٤ْٛ اإلكاه٣خ  ٓٞهغٓب رؼو٣ق اُز٤ٌٖٔ؟   ٛبهكبهك ثيٌٗ ه٣ل٤ٞ  10

 .٤ٗٞ٣2021ٞ  10ثزبه٣ـ 

 https://hbrarabic.comأُلب٤ْٛ اإلكاه٣خ  ٓٞهغ: ٓب رؼو٣ق اُز٤ٌٖٔ؟   ٛبهكبهك ثيٌٗ ه٣ل٤ٞ  11

 .٤ٗٞ٣2021ٞ  10ثزبه٣ـ 

https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86/
https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86/
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

يمكف كعمى غرار التمكيف السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالديني، 
تعريؼ التمكيف التربكم كالعممي لمقدس: تربية النشء عمى حب مدينة القدس 
باعتبار حمكلتيا العقدية كالحضارية، كتكعية التبلميذ كالطمبة بالمعمكمات 

 .كأدكارىا الثقافية كالدينية كالحضارية ،المدينةحكؿ تاريخ ىذه الحقيقية 
ًسلمقدًالتربويًبينًيديًجهودًالتمكينثانيا:ً

في ظؿ التغيرات األيديكلكجية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي 
، بات مف الضركرم العمؿ عمى تجديد آليات 1948عرفيا العالـ منذ نكبة 

الشريؼ؛ ككذا بناء استراتيجيات مكاكبة ليذه  الدفاع عمى قضية القدس
 التطكرات، كمنحيا الشركط الكفيمة بإنجاحيا.

كمف تـ؛ فإف العمؿ عمى التمكيف التربكم لمقدس في المناىج الدراسية، لف 
يؤتي أكمو ما لـ تكازيو إجراءات أخرل، كفؽ خطة متكاممة، عمادىا بناء 

لقادر عمى الدفاع عنيا بمختمؼ اإلنساف القادر عمى فيـ قضية القدس، كا
الكسائؿ التي يتيحيا كؿ عصر مف العصكر. فبل معنى ألم جيد يركـ التمكيف 
لمقدس في النفكس كالعقكؿ، ماداـ اإلنساف غارقا في الفشؿ: عمى مستكل الذات 
الميزكمة، كالفكر الغارؽ في الظممات، كالركح المفرغة، كالجسد الذم تنخره 

 اـ السيادة الصحية.األمراض في ظؿ انعد
كمف أجؿ تأميف التمكيف التربكم لمقدس في النفكس كالعقكؿ مف خبلؿ 
المناىج الدراسية، نرل أنو بالمكازاة مع ذلؾ، ينبغي االىتماـ بجممة مف 

 المقدمات األساسية:
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

: بناء نفسيا كفكريا كركحيا، يشعر بالرضى كاالطمئناف بناءًاإلنسانًالقوي -
 الداخمي.

ًالمجت - ًالقويبناء : المجتمع الخالي مف األمراض، المجتمع المتضامف، مع
 المجتمع المنسجـ

ًالقوية - ًالدولة : الدكلة الديمقراطية المتشبعة بحقكؽ اإلنساف، الدكلة بناء
المكحدة الخالية مف نزعات االنفصاؿ كاستقكاء األقميات بالعدك الخارجي، 

 الدكلة القكية اقتصاديا كماليا.
ًالقوي - ًاألمة : األمة المكحدة التي تقبؿ االختبلؼ كتدبره، األمة التي ةبناء

تحتضف األقميات كتحمييا، االمة المتضامنة اجتماعيا كاقتصاديا، األمة 
 المؤمنة بتعدد األكطاف كاختبلؼ الشعكب المصير المشترؾ.

ًحضورًالقدسًفيًالدساتيرثالثا:ً
، سكاء كاف في مما ال شؾ فيو أف الدستكر ىك أسمى القكانيف في البمداف
منطمؽ  -بذلؾ-صيغتو الحديثة المتعرؼ عمييا أك في صيغو العرفية، فيك 

صياغة النصكص القانكنية بمختمؼ درجاتيا، كمف تـ تعمؿ الدكؿ عمى دسترة 
 القضايا األساسية كالميمة، إما لحمايتيا أك لتأطير تنزيميا.

ة في بناء كمف تـ؛ نعتقد أف دسترة قضية القدس مسألة بالغة االىمي
 القكانيف المتعمقة بمنظكمة التربية كالتككيف، بما في ذلؾ بناء المناىج الدراسية.
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

كفيما يمي نمقي نظرة مكجزة حكؿ حضكر القدس في دساتير بعض الدكؿ: 
سرائيؿ دكلة فمسطيف ك  كبعض الدكؿ األخرل الميتمة بالقضية عمى سبيؿ ا 

 التمثيؿ:
 دستورًدولةًفمسطين . أ

القدس عاصمة إلى أف " 12مف مسكدة الدستكر الفمسطيني 04المادة تشير 
مقر " منو إلى أف 68المادة "، فيما تشير دكلة فمسطيف كمقر سمطاتيا العامة

كيمكف عقد جمساتو في  ،المجمس النيابي في القدس عاصمة دكلة فمسطيف
 ".طمب رئيسو أك أغمبية أعضائو أماكف أخرل بناء عمى

لة فمسطيف كمقر سمطاتيا كأجيزتيا، بتعبير تعتبر مدينة القدس عاصمة دك 
 صريح ككاضح في مسكدة دستكرىا.

 حولًالقدسإسرائيلًقانونً .ًب
منيا قانكف ك ، تنظيمية تكجد قكانيف، بؿ دستكر مكتكبسرائيؿ ال يكجد إلً

أكرشميـ "ف أ ، كيعتبر ىذا القانكف(19.04.2007) تحت رقـ: خاص بالقدس
أكرشميـ القدس "، كينص عمى أف "ة إسرائيؿالقدس الكاممة كالمكٌحدة ىي عاصم

 ."ىي مقٌر رئيس الدكلة كالكنيست كالحككمة كالمحكمة العميا
في ىذا القانكف، أف ىذه المدينة  -دكلة االحتبلؿ لمقدس-إسرائيؿ تعتبر 

 عاصمة ليا كمقر أجيزتيا كمؤسساتيا السيادية.
 

                                                           
 .2003ٓب٣ٞ  4َٓٞكح كٍزٞه كَِط٤ٖ ٝكن آفو رؼل٣الد ثزبه٣ـ  12
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

 الدستورًاألردنيج. 
قدس في مكاده، إال أف لؤلسرة الياشمية إلى ال 13ال يشير الدستكر األردني

، ككرسيا اتفاؽ 1924الكصاية عمى المقدسات في القدس منذ العاـ األردنية 
، كتشير المادتيف األكلى كالثانية منو إلى عركبة 1994كادم عربة بتاريخ 

 ، كيشير إلى انو يعتبر جزءا مف األمة العربية.اإلسبلمياألردف كدينو 
 الدستورًالمغربي . د

بالمفظ  لقدسمدينة ا( ل2011) نسخةفي  14 يشير الدستكر المغربيال
إال أف ممؾ المغرب ىك رئيس لجنة القدس التي  كبشكؿ كاضح كصريح،

تأسست بتكصية مف المؤتمر السادس لكزراء خارجية البمداف األعضاء في 
، ـ1975ىػ المكافؽ  1395المنعقد في جدة عاـ  اإلسبلميمنظمة المؤتمر 

 المنبثقة عف المجنة كالتي تـ تأسيسيا سنة الة بيت ماؿ القدسككككذلؾ 
، كيشير في ديباجتو إلى أف المممكة المغربية تمتـز بػ: "تعميؽ أكاصر 1998

ة، كتكطيد كشائج األخكة كالتضامف مع شعكبيا اإلسبلمياالنتماء لؤلمة العربية ك 
 الشقيقة".

 باقيًالدساتير . ق
في بعض الدساتير التي راجعناىا ـ نقؼ لبعد ىذه النماذج مف الدساتير، 

 .إلى قضية القدس عند أم إشارة
                                                           

  ْٓ٘ٞه ثبُغو٣لح اُو٤ٍٔخ رؾذ ههْ 2011كٍزٞه أٌُِٔخ اُٜب٤ّٔخ األهك٤ٗخ ٝكن رؼل٣الد  13

 .2011رْو٣ٖ أٍٝ  01ثزبه٣ـ  5117

 .٤ُٞ٣2011ٞى  29ثزبه٣ـ  1.11.91ثظ٤ٜو ّو٣ق ههْ  ٣2011٘لن كٍزٞه  14
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

قضية القدس كالتمكيف ليا غائبة في الدساتير العربية  افىكذا نجد 
ة، كأف حضكرىا يقتصر عمى دستكر الدكلتيف: الدكلة المحتمة كدكلة اإلسبلميك 

فمسطيف؛ الشيء الذم يكحي ككأف قضية القدس ىي شأف داخمي لدكلة 
فمسطيف، ال يجكز إدخالو في أسمى قانكف ينظـ حياة الشعكب العربية 

ة، فتركت ىذه القضية مندكرة لدستكر الدكلتيف المعنيتيف، كؿ كاحدة اإلسبلميك 
 منيما تعمف انيا عاصمتيا األبدية.

إف ىذا التغييب لمدينة القدس في الدساتير، باعتبارىا قضية حضارة كديف 
النظر عف كؿ التبريرات التي قد نفترضيا، ستضر لكؿ مف يؤمف بيا، كبغض 

بالتمكيف الكاجب ليذه المدينة في نفكس العرب كالمسمميف، كستجعؿ مف ىذا 
 التمكيف رىيف باإلرادة السياسية لكؿ بمد عمى حدا.

ًحضورًالقدسًفيًالمناهجًالدراسيةرابعا:ً
 القدسًفيًالمنهاجًالدراسيًالفمسطيني .9

 8تحت رقـ  15لتعميـ في دكلة فمسطيف كفؽ قانكفتنتظـ منظكمة التربية كا
كييدؼ ىذا القانكف في المادة  في شأف التربية كالتعميـ العاـ، 2017لسنة 

 الثالثة إلى:
 اإلنساف بناء في المتميز لدكره لممعمـ كاالجتماعية العممية المكانة تعزيز 

 كالمجتمع،

                                                           
( َُ٘خ 8( ٖٓ اُٞهبئغ اُلَِط٤٘٤خ رؾذ اٍْ هواه ثوبٕٗٞ ههْ )132ٕله هبٕٗٞ اُزوث٤خ ك٢ اُؼلك ) 15

 ّ  ثْمٕ اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ اُؼبّ. 2017
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

 إيجابيًّا  كالتفاعؿ ةكالجسمي الذىنية كقدراتو كمكاىبو الطالب شخصية تنمية
 كالمعمكماتية، كالتقنية المعرفية المتغيرات مع

 التحميؿ  ميارات كتنمية مجتمعو، بناء في فاعان  عضكنا ليككف الطالب تييئة
كحٌؿ  كالبحث التعمـ في العممي األسمكب اتباع كتعزيز المكضكعي، النقدم

 كالعممي، العممي كاالستعداد المشكبلت
 كحرياتو،  اإلنساف، حقكؽ كاحتراـ كالسمككيات كاألخبلقية ةالديني القيـ تنمية

 الكطنية كالتشريعات الدكلية، المكاثيؽ في عمييا المنصكص كالمبادئ
 المكاطنة، قيـ كتعزيز اإلنساف، الناظمة لحقكؽ

 المدرسية كالصحة لمتعميـ كالمعززة اآلمنة البيئة تكفير. 
منو،  35ربية كالتعميـ في المادة الكصية عمى الت الكزارةكيدعك ىذا القانكف 

 األسس اآلتية: بناء عمى،ًالمناىج التربكية لجميع المراحؿ الدراسية إلى تطكير
  األسػػس كالقكاعػػد الػػكاردة في التشػػريعات الكطنيػػة كالمكاثيػػؽ الدكليػػة الناظمة

 لحقكؽ اإلنساف.
 نظكمة القيـ الدينية كاألخبلقية الفمسػػفة المجتمعية كالقيـ الكطنية المرتبطة بم

 كاإلنسانية كالتي تؤصؿ قيـ المكاطنة كالديمقراطية.
  مكاكبة التطكرات كالمسػػتجدات في جميع المجاالت العممية كالتقنية

 كاالقتصادية كالحضارية.
  المركنة كاالستجابة لبلحتياجات الفردية لمطمبة المتفكقيف كالمكىكبيف كذكم

 اإلعاقة.
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

 دات كالسمككيات الصحية، كالميارات الحياتية اليكميتعزيز العا. 
مما سبؽ؛ يبدك أف قانكف التربية كالتعميـ الفمسطيني، يدعك إلبراز      

مف خبلؿ تقديـ ميكية الفمسطينية: لاألبعاد الكطنية كالدينية كالقكمية كالدكلية 
ديـ فمسطينية، ثـ مف خبلؿ تق تراثية كتاريخية كسياسية كاجتماعيةمكاد 

 ابراز ، فضبل عفكالعربي اإلسبلميبالعالميف  أكاصر القربى كاالرتباط
في ظؿ  األخرل؛ األممية الشعكب كالثقافات العالميةبارتباط فمسطيف 

العديد مف التحديات نتيجة األكضاع التي ٌمر بيا الفمسطينيكف ابتداء مف "
كحتى إلسرائيمي ا االحتبلؿالعيد العثماني كمف ثـ االنتداب البريطاني إلى 

السمطة الفمسطينية. ككاف مف أىـ ىذه المشكبلت غياب فمسفة تربكية  قياـ
كذلؾ ألف فمسطيف لـ تتمتع باالستقبلؿ كالسيادة التامة في يـك  فمسطينية.

نما كانت تابعة ألنظمة سياسية  األياـ،مف  كلـ يكف ليا فمسفة مستقمة كا 
الت السمطة الفمسطينية في صياغة كبالتالي ما زالت محاك  ،كتعميمية مختمفة

فمسفة كرسالة تعميمية فمسطينية تكاجييا العديد مف الصعكبات ذات جذكر 
؛ لكف ما يثير االنتباه أف مدينة القدس لـ يفرد 16"تاريخية ككاقع سياسي معقد

 ليا أم فقرة تمـز مؤلفي البرامج لتسميط األضكاء عمييا.
ية، نجدىا تقدـ دكلة فمسطيف بكؿ مدنيا كبالرجكع لمبرامج الدراسية الفمسطين

المعركفة، باعتبارىا مدف فمسطينية كبأسمائيا العربية كليس باألسماء التي 
                                                           

هاٍخ اُغؼجو١ ٛبهم ػجل اُلزبػ  ٝاهغ أُٜ٘بط اُلَِط٢٘٤ ك٢ رؼي٣ي اُٖٞهح اُن٤٘ٛخ ُِٖٞٛ: ك 16

 -عبٓؼخ ّٔبٍ ٓب٤ُي٣ب  –اٍزوٖبئ٤خ رؾ٤ِ٤ِخ ك٢ ٜٓ٘بط اُزوث٤خ ا٤ُ٘ٛٞخ ك٢ أُوؽِخ األٍب٤ٍخ 

 .2021 ٤ٗٞ٣ٞ 10ثزبه٣ـ  https://democraticac.de/?p=56940اإلٌُزو٢ٗٝ: أُٞهغ 

https://democraticac.de/?p=56940
https://democraticac.de/?p=56940
https://democraticac.de/?p=56940
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

أطمقيا عمييا المحتؿ، كما أنو يذكر مدينة القدس أكثر مف غيرىا مف المدف 
كذكر  باعتبارىا العاصمة اإلدارية كالسياسية كالمدينة التاريخية كالحضارية.

ة السياحية، سكاء في اإلسبلميالفمسطيني المقدسات كاآلثار المسيحية ك المنياج 
القدس أك في عمكـ فمسطيف، كفيما يمي صكرة لتناكؿ البرامج الفمسطينية لممدف 

 :17كاآلثار كاألقاليـ
ًالشعارات المقدساتًواآلثارًالسياحية المدنًالفمسطينية

 الوطنية
 أقاليمًفمسطين

ذكر جميع مدف 
ريخية: فمسطيف التا

حيفا كعكا كالناصرة 
كصفد كالنقب كالخميؿ 
كأريحا كنابمس كغزة 

كطكباس كخميج العقبة 
كبيت لحـ كطبريا 

كالبحر الميت كجنيف 
كسيؿ مرج ابف عامر 
 كبئر السبع كسبسطية

 49القدس ذكرت 
 12كبعدىا يافا 

لى معظـ المقدسات إشارة إ
ة كالمسيحية كتجاىؿ اإلسبلمي

ة الييكدية: قبة الصخر 
كالمسجد القبمي ككنيسة 

القيامة كسكر القدس كأحياء 
القدس كالحـر اإلبراىيمي 

كنيسة البشارة الميد ك ككنيسة 
كسكر عكا كقصر ىشاـ 

كمسجد الجزار كجامع حسف 
 العمرم كالمسجد بؾ

حازت مقدسات القدس عمى 
 األكلكية كخاصة قبة الصخرة

 العمـ 
 الككفية 
 الدبكة

 

 الميت البحر
 بصحراء النق

سيؿ مرج ابف 
 عامر

 

 

                                                           
 ٗلَٚ أُوعغ 17 
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

 القدسًفيًقانونًالتربيةًوالتعميمًاألردني .2
 الياشمية، كالسيمااألردنية بالمممكة  كالتعميـ التربية 18قانكف بالرجكع إلى

تنبثؽ مف الدستكر  حيث تـ تقديـ فمسفة التربية كأىدافيا، كالتي (3المادة )
عربية الكبرل كالتجربة ة كمبادئ الثكرة الاإلسبلمياألردني كالحضارة العربية 

األسس كمف أىـ األسس الفمسفية ليذه الفمسفة، كخصكصا  ،الكطنية األردنية
األردف جزء مف الكطف العربي " كاإلنسانية، نجد أفالكطنية كالقكمية 

، كمنيا كذلؾ 19"ةاإلسبلميجزء ال يتجزأ مف األمة العربية ك  األردني كالشعب
جزاء المغتصبة مف الكطف العربي كالعمؿ التمسؾ بعركبة فمسطيف كبجميع األ"

القضية الفمسطينية قضية مصيرية لمشعب ، كتعتبر أف "20"عمى استردادىا
كالعدكاف الصييكني عمى فمسطيف تحد سياسي كعسكرم كحضارم  األردني،

 ".ة بعامة كاألردف بخاصةاإلسبلميلؤلمة العربية 
عركبة فمسطيف، إال أف  يتضح أف قانكف التربية كالتعميـ األردني يؤكد عمى

ذكقاف  األردنيكاديمي األ تخصيص مدينة القدس بالذكر لـ يحصؿ، كيفسر
األسس الفمسفية كال سيما األسس القكمية المتعمقة بالقضية الفمسطينية  اعبيدات

: "إف االىتماـ بتدريس القضية الفمسطينية في النظاـ التعميمي األردني، بقكلو
نة الممكية لشؤكف القدس كبيف كزارة التربية كالتعميـ كاف مكضع تجاذب بيف المج

كرئيس الكزراء، مشيرا أف تدريس القضية الفمسطينية كالقدس لـ ينقطع في 
                                                           

 ٝرؼل٣الرٚ  أٌُِٔخ األهك٤ٗخ اُٜب٤ّٔخ. 1994 َُ٘خ (3) ههْ ٝاُزؼ٤ِْ هبٕٗٞ اُزوث٤خ 18

 ٗلَٚ. 19

 ٗلَٚ. 20
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

مدارس األردف يكما، فقد اعتنت المناىج كالكتب المدرسية بالمكضكع باستمرار، 
عمييا باعتباره كاحدا مف أىـ األسس الكطنية كالقكمية كاإلنسانية التي بنيت 

 .21فمسفة التربية كأىدافيا"
 القدسًفيًالمنهاجًالدراسيًالمبناني .3

تناكلت العديد مف الدراسات حضكر فمسطيف كالقدس في البرنامج الدراسي 
فمسطيف ًحكؿ مكضكع: " 22المبناني، كمف بينيا؛ ما قدمو مجمكعة مف الباحثيف
ؿ تناكؿ مادتيف مف "، مف خبلفي المنيج المبناني لمتربية الكطنية ككتب التاريخ

بيف المكاد المدرسة بمبناف: التربية الكطنية كالتاريخ، كقد خمصت ىذه الدراسة 
يغيِّب )أك ال يمحظ( أم تدرج في ذكر  إلى أنو في مادة التربية الكطنية "

المصطمحات المتصمة بفمسطيف كمقاكمة االحتبلؿ. فيي تنعدـ في أكثر 
لسادس أساسي كالتاسع أساسي الصفكؼ، كمحصكرة في الصؼ الرابع كا

كالمرحمة الثانكية. بيد أف ىذه الفصكؿ قد يمحظيا التخفيؼ )أم إنيا تحضر في 
ف  ـ(. كا  المنيج المكتكب كتغيب عف المنيج المنف ذ كمف ثـ عف المنيج المقك 
كجدت، فيي ال تتطرؽ إلى القضية الفمسطينية البتة، كجاءت عبارة "فمسطيف" 

ال ككياف خاضع لبلحتبلؿ أك يقاكـ االحتبلؿ اإلسرائيمي؛ ما فقط كدكلة عربية، 

                                                           
ٍؼل اُل٣ٖ أٍبٓخ  رواعغ اُو٤ٚخ اُلَِط٤٘٤خ ك٢ أُ٘بٛظ أُله٤ٍخ اُؼوث٤خ  ٓٞهغ اُؼوث٢ اُغل٣ل  21

https://www.alaraby.co.uk ٤ٗٞ٣2021ٞ  10  ثزبه٣ـ. 

ث٤ٞٗ ثض٤٘خ ٝآفوٕٝ  كَِط٤ٖ ك٢ أُٜ٘ظ اُِج٘ب٢ٗ ُِزوث٤خ ا٤ُ٘ٛٞخ ٝاُزبه٣ـ  ٓغِخ ا٥كاة   22

https://al-adab.com  ٤ٗٞ٣2021ٞ  10ثزبه٣ـ   . 

https://www.alaraby.co.uk/
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.alaraby.co.uk/
https://www.alaraby.co.uk/
https://al-adab.com/
https://al-adab.com/
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

يفتح الباب أماـ التطرؽ إلييا مف زاكية المنيج الخفي، بحسب أىكاء كؿ 
 .23"المعمميف

جرل تعميؽي "محكر كأما في مادة التاريخ فقد خمصت الدراسة عمى أنو "
ـ في ،القضٌية الفمسطينٌية" الصٌؼ التاسع أساسٌي  فغاب عف المنيج المنف ذ كالمقك 

المركزي التربكمه لمبحكث ". كقد بٌرر 2017عمى مدل سنكات، كلغاية العاـ 
كاإلنماء" )عمى لساف رئيستو بالتكميؼ( ىذا التكٌجوى بكركد "العديد مف 

كبأٌف تدريسى ىذا المحكر "يمكف أف  ،المبلحظات مف جياتو رسمٌيةو كخاٌصة"
بنانٌي" مرتبطةن بقراءة الصراع الداخمٌي المبنانٌي يىطرح إشكالٌيةن في المجتمع الم

لكٌف كزيرى التربية  ".أثناء الحرب األىمٌية كعدـً كجكد سردٌيةو "متٌفؽو عمييا كطنيًّا
أصدر تكجيينا "بإعادة محكر القضٌية الفمسطينٌية  2017مركاف حماٌدة في أٌيار 

لغاء 2018ػػ  2017إلى منيج التاريخ لمصؼ التاسع أساسٌي لمعاـ الدراسٌي  ، كا 
كقد جاء ذلؾ ردًّا عمى المغط الذم  ؛كٌؿ قرار مخالؼ" كاف قد صدر سابقنا

حصؿ في مكضكع تدريس القضٌية الفمسطينٌية، بعد أٍف كاف الكزير السابؽ 
إلياس أبي صعب قد أعاد إدراجى القضٌية الفمسطينٌية في المنيج، ثـٌ عاد عف 

فبقيت القضٌيةي  ؛تعميمٌية ميٌيأة لتدريس ىذا المكضكعقراره مًقرًّا بعدـ كجكد ماٌدة 
الفمسطينٌية في المنيج المكتكب، كلكٌنيا حقيقة في المنيج الممغى، كغابت عف 
المنيج المقٌكـ، كيتفاكت ذكريىا بحسب كتب التدريس المعتمدة لتنفيذ المنيج 

                                                           
 ٗلَٚ. 23
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

ىذه الدراسة تعطينا صكرة حكؿ حضكر القضية 24"المعم ـ في المدارس
لفمسطينية كالقدس في البرنامج الدراسي المبناني، بحيث تعرؼ غيابا ناتج عف ا

مشاكؿ سياسية بيف الطكائؼ كالحساسيات السياسية. كأما القدس فإف حضكره 
 بشكؿ جمي غير مكجكد، إال ضمف سياؽ الحديث عف فمسطيف.

خبلصة األمر؛ تغيب مدينة القدس في كؿ المناىج الدراسية في الدكؿ 
ة بشكؿ مباشر، يككف أرضية قانكنية ممزمة لمؤلفي البرامج اإلسبلميية ك العرب

الدراسية كدفاتر التحمبلت لتناكؿ قضية القدس، بتاريخيا كحضارتيا كعدالة 
قضيتيا، سكاء في الدكؿ التي أكردناىا في ىذه الدراسة، أك في التي تناكلتيا 

القضية الفمسطينية في  تراجع دراسات أخرل عمى غرار الدراسة المكسكمة بػ: "
، كالتي تناكلت الدكؿ التالية: سكرية كمصر كالعراؽ 25"المناىج المدرسية العربية

 كاإلمارات كعماف كقطر كالككيت. كمكريتانياكالجزائر 
ًالمغربيًجًالدراسياحضورًالقدسًفيًالمنهخامسا:ً

ة بعد تناكؿ حضكر مدينة القدس في المناىج الدراسية لبعض الدكؿ العربي
ة، نقؼ عند حضكرىا في المنياج الدراسي المغربي باعتبارىا حالة اإلسبلميك 

سنقكـ بتتبع حضكر القدس في المنياج الدراسي مف خبلؿ النصكص  لمدراسة؛
القانكنية المغربية المنظمة لمنظكمة التربية كالتككيف عمى مدل أكثر مف 

 عقديف:
                                                           

 ٗلَٚ. 24

ٍؼل اُل٣ٖ أٍبٓخ  رواعغ اُو٤ٚخ اُلَِط٤٘٤خ ك٢ أُ٘بٛظ أُله٤ٍخ اُؼوث٤خ  ٓٞهغ اُؼوث٢ اُغل٣ل  25

https://www.alaraby.co.uk ٤ٗٞ٣2021ٞ  10  ثزبه٣ـ. 
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

 26الميثاقًالوطنيًلمتربيةًوالتكوين .9
، نظاـ التربية كالتككيف بالمممكة المرتكزات الثابتةاؽ في باب تناكؿ الميث

كقيميا الرامية لتككف ًةاإلسبلميييتدم بمبادئ العقيدة المغربية، كأكد عمى أنو "
الشغكؼ  كالتسامح،المتسـ باالعتداؿ  كالصبلح،المكاطف المتصؼ باالستقامة 

كالمطبكع  ،بلع كاإلبداعكالمتكقد لبلط ،في أرحب آفاقيما ،بطمب العمـ كالمعرفة
يتأصؿ النظاـ التربكم في التراث ؛ ك بركح المبادرة اإليجابية كاإلنتاج النافع

؛ كيستيدؼ كالمتكاممة الحضارم كالثقافي لمببلد، بتنكع ركافده الجيكية المتفاعمة
كضماف اإلشعاع المتكاصؿ بو لما يحممو مف قيـ  ،حفظ ىذا التراث كتجديده

كفي ذلؾ إشارة إلى أف المنياج الدراسي المغربي مرتبط  ،27"خمقية كثقافية
ة كالتراث الحضارم كالثقافي لممغرب، بما في ذلؾ اإلسبلميبقضايا العقيدة 

مدينة القدس التي تعتبر أكلى القبمتيف كثاني الحرميف، كأىـ العالـ الحضارية 
 التي دافع عنيا المغرب منذ نشأة دكلتو.

 الكتابًاألبيض .9
ضيعتبر الكت الكثيقة الرسمية التي تحدد تفاصيؿ المنياج  28اب األبي

 ،2002كقد صدر سنة  الدراسي المغربي الخاص بجميع المستكيات الدراسية،
                                                           

  ٝٛٞ ٖٓ أْٛ اُٞصبئن اُز٢ رؤٛو 1999ا٤ُٔضبم ا٢ُ٘ٛٞ ُِزوث٤خ ٝاُز٣ٌٖٞ  أٌُِٔخ أُـوث٤خ   26

٣ـ اإلٕالؽبد  ٝهل اًز٠َ ٓ٘ظٞٓخ اُزوث٤خ ٝاُز٣ٌٖٞ ثبُٔـوة  ٕٝلٝهٙ ٓوؽِخ كبِٕخ ك٢ ربه

أ٤ٔٛزٚ ٗظوا الػزٔبكٙ ٓوبهثخ عل٣لح أال ٢ٛٝ أُوبهثخ ثبٌُلب٣بد  ك٢ إٛبه رط٣ٞو ث٤لاؿٞع٤خ 

 األٛلاف اُز٢ ًبٗذ ٓؼزٔلح هجَ مُي.

 ا٤ُٔضبم ا٢ُ٘ٛٞ ُِزوث٤خ ٝاُز٣ٌٖٞ. 27

٤ِْ االثزلائ٢ اٌُزبة األث٤٘  أٌُِٔخ أُـوث٤خ  ُغبٕ ٓواعؼخ أُ٘بٛظ اُزوث٣ٞخ أُـوث٤خ ُِزؼ 28

 .٤ٗٞ٣2002ٞ  1423ٝاُضب١ٞٗ اإلػلاك١ ٝاُزم٢ِ٤ٛ هث٤غ األٍٝ 
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

كىك بمثابة دفتر التحمبلت الكاجب اتباعو في بناء كتأليؼ البرامج الدراسية 
 المغربية.

 : كثيقة نجدالتي حددىا ىذه ال العامة ةمف االختيارات كالتكجيات التربكي
المساىمة في تككيف شخصية مستقمة كمتكازنة كمتفتحة لممتعمـ المغربي،  -

 تقكـ عمى معرفة دينو كذاتو، كلغتو كتاريخ كطنو كتطكرات مجتمعو؛ 
إعداد المتعمـ المغربي لتمثؿ كاستيعاب إنتاجات الفكر اإلنساني في مختمؼ  -

 انية كتطكرىػا؛ تمظيراتو كمستكياتو، كلفيػـ تحكالت الحضارات اإلنس
: التي أشارت ليا الكثيقة نجد تكجيات في مجاؿ القيػـالختيارات ك كمف اال
ة؛ قيػـ اليكية الحضارية كمبادئيا األخبلقية كالثقافية؛ قيػـ اإلسبلميقيػـ العقيدة 

 .المكاطنػة؛ قيػـ حقكؽ اإلنساف كمبادئيا الككنيػة
 اية كؿ سمؾ:في ني مكاصفات المتعمميفكما تحدد ىذه الكثيقة 

ًالسمكًالتأهيميًالسمكًاإلعداديًالبتدائيًالسمك
متشبثا بالقيـ 

الدينية كالخمقية 
 كالكطنية كاإلنسانية

مكتسبا لمقدر الكافي مف مفاىيـ 
ة، حسب ما اإلسبلميالعقيدة 

يبلئـ مستكاه العمرم، كمتحميا 
ة في اإلسبلميباألخبلؽ كاآلداب 

 حياتو اليكمية؛

، اإلسبلميف متشبعا بقيـ الدي
كمعتزا بيكيتو الدينية كالكطنية، 
محافظا عمى تراثو الحضارم، 

محصنا ضد كؿ أنكاع 
 االستبلب الفكرم؛
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

ىكذا نجد أف ىذه الكثيقة لـ تشر صراحة إلى فمسطيف أك القدس بشكؿ 
صريح، لكف يمكف استقراؤىا ضمنيا مف خبلؿ دعكة المؤلفيف إلعداد برامج 

ا عبلقة بالقدس، باعتبارىا مدينة ذات بعد ديني دراسية تراعي جكانب لي
كحضارم كتاريخي في نفكس المغاربة، كليذا تعتبر اإلشارات الدينية كالتاريخية 
كالحضارية مدخبل لتناكؿ ىذه القضية، كمف ىذه اإلشارات التي ينبغي أف تعمؿ 

 عمى بناء شخصية المتعمـ)ة(:
 المعرفة بالديف كالتاريخ كالمغة، -
 الفكر اإلنساني كفيـ التحكالت الحضارية،استيعاب  -
 التشبث بالقيـ اإلنسانية كالحضارية. -

المتعمؽ بمنظكمة التربية كالتككيف  51.17 29كقد سار القانكف اإلطار
كالبحث العممي عمى ىذا المنكاؿ، مف خبلؿ تناكؿ ىذه القضية تحت مظمة 

 األبعاد الدينية كالحضارية كالثقافية.
 
 
 

                                                           
 ٣2018٘ب٣و  4أُزؼِن ثٔ٘ظٞٓخ اُزوث٤خ ٝاُز٣ٌٖٞ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ  كل٢  51.17اُوبٕٗٞ اإلٛبه  29

ٕبكم أُغٌِ اُؾ٢ٌٓٞ ػ٠ِ أُْوٝع ٤ُؼوٗ ػ٠ِ أُغٌِ اُٞىاه١ اُن١ ٕبكم ػ٤ِٚ 

  ٝرٔذ أُٖبكهخ 2018ّز٘جو  ٤5َ ػ٠ِ ٓغٌِ اُ٘ٞاة ٣ّٞ   صْ أؽ2018ؿْذ  20ثزبه٣ـ 

  ْٝٗو ثبُغو٣لح 2019ؿْذ  9  ٕٝله ك٢ ظ٤ٜو ثزبه٣ـ ٤ُٞ٣2019ٞى  22ػ٤ِٚ ثزبه٣ـ 

 .2019ؿْذ  9اُو٤ٍٔخ ثزبه٣ـ 
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

ً:خالصاتًوتوصيات
ًخالصةًحضورًالقدسًفيًالمنهاجًالدراسيًالمغربي .9
  لـ تذكر مدينة القدس بشكؿ صريح في النصكص القانكنية كالتشريعية التي

 ،المغربي يقكـ عمييا المنياج الدراسي
  :يتـ االىتماـ بالقدس في المنياج الدراسي المغربي مف مداخؿ 
 ككؿ اإلسبلمينا القدس أكلى القبمتيف كثاني الحرميف، فيك مف صميـ دين ،

 ،اإلسبلميالكثائؽ تدعك منظكمة التربية كالتككيف لبلىتداء بمبادئ الديف 
  القدس مف ضمف التراث الحضارم كالثقافي لممغرب، ككؿ الكثائؽ تدعك

 منظكمة التربية كالتككيف لبلنطبلؽ مف التراث الحضارم كالثقافي لممغرب،
 لممغرب، القدس تشكؿ ركنا أساسيا في البعد التاريخي 
 ىك اىتماـ بالعنصر الييكدم  في البرامج الدراسية االىتماـ بالعنصر العبرم

، كال ييدد مكانة القدس المغربي، كال عبلقة لؤلمر بالكياف الصييكني
 االعتبارية في نفكس الناشئة.

 توصياتًعامة .9
  التمكيف لقضية القدس في نفس كفكر المكاطنات كالمكاطنيف مف خبلؿ

 بارىا قضية لجميع المؤمنيف بيا،دسترتيا باعت
  التمكيف لقضية القدس مف خبلؿ إقرارىا في قكانيف منظكمات التربية

 كالتككيف كبرمجتيا في المناىج كالمقررات الدراسية في جميع أسبلؾ التعميـ،
  ،تشجيع حركة البحث العممي في المناىج الدراسية حكؿ مدينة القدس 
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

 دراسية المدرسة بمدينة القدس بما يحفظ دعـ تنزيؿ المناىج كالمقررات ال
 الحقائؽ التاريخية كالدينية لممدينة،

  )دعـ التبادؿ الثقافي كالفكرم كالزيارات كالمخيمات بيف التبلميذ )ات
 المقدسييف كتبلميذ )ات( العالـ الممتـز بالقضية كالمنصؼ ليا.
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

 

ًقائمةًالمصادرًوالمراجع:
 .القرآنًالكريم 
 نصوصًقانونية 
بتاريخ  1.11.91بظيير شريؼ رقـ ، ينفذ 2011المممكة المغربية،  دستكر .1

 .2011يكليكز  29
، منشكر بالجريدة 2011كفؽ تعديبلت األردنية دستكر المممكة الياشمية  .2

 .2011تشريف أكؿ  01بتاريخ  5117الرسمية تحت رقـ 
 (.مسكدة) 2003مايك  4دستكر فمسطيف كفؽ آخر تعديبلت بتاريخ  .3
 .المتعمؽ بمنظكمة التربية كالتككيف كالبحث العممي 51.17طار القانكف اإل .4
( مف الكقائع الفمسطينية تحت اسـ قرار بقانكف 132قانكف التربية في العدد ) .5

 .ـ، بشأف التربية كالتعميـ العاـ2017( لسنة 8رقـ )
األردنية كتعديبلتو، المممكة  1994 لسنة (3) رقـ كالتعميـ قانكف التربية .6

 الياشمية.
الكتاب األبيض، المممكة المغربية، لجاف مراجعة المناىج التربكية المغربية  .7

 .2002ًيكنيك 1423لمتعميـ االبتدائي كالثانكم اإلعدادم كالتأىيمي ربيع األكؿ 
 .1999الميثاؽ الكطني لمتربية كالتككيف، المممكة المغربية،  .8

 

 ًمصادرًومراجع
، 4تبة الشركؽ الدكلية، طإبراىيـ مصطفى كآخركف، المعجـ الكسيط، مك .1

 .2008ػ/ ق1429
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التمكٌن التربوي للقدس فً المناهج الدراسٌة: المملكة 

 المغربٌة أنموذجا

بيكض بثينة كآخركف، فمسطيف في المنيج المبناني لمتربية الكطنية كالتاريخ، مجمة  .2
   .2021يكنيك  10بتاريخ  https://al-adab.comاآلداب، 

الفتاح، كاقع المنياج الفمسطيني في تعزيز الصكرة الذىنية  الجعبرم طارؽ عبد .3
 لمكطف: دراسة استقصائية تحميمية في منياج التربية الكطنية في المرحمة األساسية

المكقع اإللكتركني:  -جامعة شماؿ ماليزيا
https://democraticac.de/?p=56940  2021يكنيك  10بتاريخ. 

سعد الديف أسامة، تراجع القضية الفمسطينية في المناىج المدرسية العربية، مكقع  .4
 .2021يكنيك  10، بتاريخ https://www.alaraby.co.ukالعربي الجديد 

 ./https://quran.ksu.edu.saالطبرم، تفسير الطبرم، مكقع جامعة الممؾ سعكد  .5

 .2008المحيط، دار الحديث،  القامكسالفيركزبادم،  .6
المفاىيـ اإلدارية، مكقع: ما تعريؼ التمكيف؟،  ك،ىارفارد بزنس ريفي .7

https://hbrarabic.com  2021يكنيك  10بتاريخ. 
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