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االفتتاحية

القدس الشريف: بني إشراقات التاريخ
 وأسئلة احلاضر واملستقبل

نعيش منذ مطلع القرن الحادي والعرشين، تحوالت كربى عىل املستويات كافة، االقتصادية، 
والسياسية، واالجتامعية، بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي مل يسبق له مثيل، والذي 
أسهم وال يزال يف تحسني ظروف عيش قطاع واسع من الناس يف مختلف جهات املعمور، ويف تقريب 
املسافات بينهم، وتسهيل ولوجهم إىل املعارف وتبادلها، واالستفادة منها، مام فتح آفاقاً واسعة للتفاؤل 
مبستقبل مرشق للبرشية، قائم عىل مزيد من التعايش الخالق، والتعاون املثمر للفرص واإلمكانات، 

واستغالل أمثل للخريات، وتوزيعها توزيعاً عادالً، بني األمم والشعوب، وبني املجتمعات واألفراد.

لكن هذه اآلفاق العريضة املفتوحة عىل املستقبل، تعكر صفوها العديد من التحوالت السلبية 
التي هي نتاج لسوء استغالل هذه اإلمكانات، يف ظل بروز دعوات االنكفاء واالنغالق عىل الذات، التي 
من أقوى مظاهرها تنامي الخطاب اليميني املتطرف يف بعض الدول الغربية املتقدمة صناعياً، والتي 
الذي  املختلف  الدميوقراطية، ورحابة صدر أهلها تجاه اآلخر  املثل يف قوة مؤسساتها  كانت مرضب 
يعيش بني ظهرانيهم، سواء أكان من ديانة غري ديانتهم، أم من جنس غري جنسهم. وعادت دعاوى 
سمو العنرص األبيض، ومعاداة الغريب، والرُّهاب من اإلسالم، إىل واجهة األحداث، مام ينذر مبزيد من 

التوتر والصدام بني مكونات املجتمع الواحد.

كام أن حقوق الشعوب غري الغربية يف تحقيق استقالليتها، والترصف يف خرياتها، وبناء أوطانها 
وفق مصالحها، حفاظاً عىل هوياتها ومقوماتها، أضحت مهددة بفعل الهجمة الرشسة للدول الغربية 
عىل باقي دول العامل، بدعوى العوملة االقتصادية، وكونية الثقافة والقيم. ويف ظل هذه الصورة املعتمة 
لواقع البرشية يف العرص الحايل، ما زالت قضية تحرر عدد من الشعوب من أرس االستعامر واالستغالل 

تراوح مكانها، وتتعرض ملزيد من التزييف والتامطل، بل والسعي الحثيث إلقبارها. 

الرشيف،  القدس  رأسها  وعىل  الفلسطينية،  القضية  تعرفها  التي  الخطرية  التطورات  ولعل 
باعتبارها قضية العامل اإلسالمي األوىل، بل قضية اإلنسانية جمعاء، دليل عىل دخول الحضارة اإلنسانية 
العامل املتحرض من خالل قرارات  الدقيقة من مسريتها، إذ مل يستطع  النفق املظلم يف هذه املرحلة 
دولته  إقامة  من  الفلسطيني  الشعب  بتمكني  الغاصب،  اإلرسائييل  املحتل  إلزام  الدولية،  مؤسساته 
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وتغيري  تاريخها،  لتشويه  هجمة  ألسوأ  تتعرض  التي  الرشيف،  القدس  مدينة  وعاصمتها  املستقلة، 
العامل. معاملها، وتهويدها، من أجل فرض واقع جديد بدعم واضح من أكرب قوة يف 

إن االعرتاف األمرييك بالقدس عاصمة إلرسائيل يعد سابقة خطرية يف تاريخ العامل، تدل داللة 
واضحة عىل الحيف الكبري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وعىل اختالل املوازين يف حل املشاكل 

الدولية، واستبداد القوي وسعيه بشتى الوسائل لفرض رأيه عىل الضعيف.

برنامج  ضمن   ،2019 لعام  اإلسالمية  للثقافة  عاصمة  بالقدس  االحتفاء  انطالق  مع  وتزامناً 
اإلسهام  إىل  اإلسالمي،  العامل  اتحاد جامعات  إطار سعي  اإلسالمية، ويف  الثقافة  لعواصم  اإليسيسكو 
الثقافية من النسيان، والتخريب، والتهويد،  التاريخية، والحفاظ عىل معاملها  يف إبراز هوية القدس 
التي يتضمنها، دراسات عن  القدس الرشيف، تتناول األبحاث  تخصص مجلة )الجامعة(، ملفاً حول 
ننرش  الرشيف. كام  القدس  والعلمية يف  الفكرية  والحياة  األثرية،  الرشيف، ومعاملها  القدس  تاريخ 
يف باب الوثائق : )برنامج العمل بشأن تعزيز الدعم اإلسالمي والدويل للحفاظ عىل الرتاث الحضاري 
والثقايف يف القدس الرشيف(، الذي اعتمده املؤمتر اإلسالمي االستثنايئ لوزراء الثقافة املنعقد يف مدينة 

املنامة، عاصمة مملكة البحرين، يوم 29 من ديسمرب 2018.

ومواكبة للدعوات األصيلة من أجل ترشيد الخطاب الديني ملواجهة معضالت الحارض يف العامل 
اإلسالمي، يتضمن هذا العدد، دراسات حول )رهانات التفكري الديني وراهنية محمد إقبال(، و )سبل 

مواجهة اإلسالموفوبيا يف اإلعالم الغريب(، و )اإلعالم الشبايب ووسائط االتصال الحديثة(.

ونظراً إىل الدور الكبري الذي تقوم به الكرايس العلمية الجامعية يف تعزيز البحث العلمي يف 
قضايا ومجاالت محددة، يف الجامعات األعضاء، وسعياً إىل التعريف باملشاريع العلمية الرائدة لهذه 
العامل  جامعات  واتحاد  اإليسيسكو  )كريس  أنشطة  عن  ضافياً  تقريراً  العدد  هذا  يف  ندرج  الكرايس، 
اإلسالمي للتنوع الثقايف(، الذي يحتضنه معهد العالقات الدولية يف جامعة ياوندي الثانية بجمهورية 
الكامريون، للسنوات 2018 - 2015، وملخصات لنامذج من البحوث التي أعدها طالب الكريس لنيل 

درجة املاجستري يف التنوع الثقايف والسالم والتعاون الدويل. 

ونأمل أن يشكل هذا العدد، بتبويبه الجديد، وباألبحاث التي تضمنها، انطالقة جديدة للمجلة، 
قضايا  االنفتاح عىل  االتحاد يف  أهداف  تحقيق  للمشاركة يف  األعضاء  الجامعات  للباحثني يف  وحافزاً 
العرص، ومناقشتها، واإلسهام يف إيجاد الحلول لها، انطالقاً من مرتكزات الهوية الحضارية اإلسالمية، 

واعتامداً عىل مقومات البحث العلمي الرصني.

                       د. عبد العزيز بن عثامن التويجـري
                                 األمني العام التحاد جامعات العامل اإلسالمي



القدس الرشيف وفلسطني : التاريخ واجلغرافيا 
بني اهلوية العربية واحلضارة اإلسالمية

د. عبد الرحمن حامد )❊(

املقدمة :

القدس الرشيف أكرب من أن يحويه بحث يف وريقات متواضعة، فهو يرضب يف أعامل التاريخ 

بجذور عميقة وقدمية بقدم البرشية، ويقع يف بقعة مباركة. فاملسجد األقىص هو اإلسم اإلسالمي 

لتلك البقعة املباركة من أرض فلسطني، وهو مسجد قديم بقدم البرشية، بناه آدم عليه السالم بعد 

املسجد الحرام بأربعني سنة، ففي الصحيحني من حديث أيب ذر الغفاري )ريض اللَّه عنه( قال :  قلت 

يا رسول اللَّه : أي مسجد ُوِضع يف األرض أوالً ؟ قال »املسجد الحرام«.  قلت : ثم أي ؟ قال : املسجد 

األقىص، قلت كم بينهام ؟ قال : »أربعون سنة«  )البخاري ومسلم(.

وأما بعد آدم عليه السالم فقد انقطعت أخبار املسجد األقىص لعدم وجود الكتابة التاريخية 

التاريخ أول مجموعة  امليالد سجل  الثالثة قبل  التاريخي يف حدود األلف  التدوين  بدأ  آنذاك، فلام 

اليبوسيون )Jebusites(، وهم بطن من  من البرش قدمت إىل مدينة القدس وسكنتها وهم العرب 

كنعان   أرض  باسمهم،  فعرفت  بفلسطني،  استقروا  الذين   )Canaanites( الكنعانيني  العرب  بطون 

)Canaan(،  وهم الذين أسسوا مدينة القدس وسموها " أور سالم ـ وهي أورشليم " وال تزال آثار 

إبراهيم عليه  النبي  الفترة هاجر  تلك  األقصى. وفي  المسجد  باقية حتى اآلن في سور  اليبوسيين 

يعقوب  وحفيده  إسحاق،  ابنه  بعده  ومن  فيه،  األقصى وصلى  المسجد  ر  وعمَّ القدس  إلى  السالم 

السالم)1(. عليهم 

)❊( رئيس قسم السرية والتاريخ اإلسالمي يف الجامعة اإلسالمية العاملية ـ إسالم أباد.

)1( مجري الدين الحنبيل : األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ص 98. 
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المبحث األول :  القدس الشريف وفلسطين التاريخ والجغرافيا

لمحة تاريخية وجغرافية عن فلسطين :
المتوسط  البحر  وغرباً  لبنان،  شماالً  ويحدها  1948م،  سنة  احتلت  عربية  دولة  فلسطين 

وصحراء سيناء المصرية، وجنوباً سيناء وخليج العقبة، وإلى الشرق يقع نهر األردن الفاصل بينها 

وبين األردن. وتبلغ مساحة فلسطين 27,000 كم، وهي عبارة عن سهل ساحلي منبسط من الشمال 

الوسط  في  وجبال  النقب،  صحراء  هي  جنوبية  وصحراء  المتوسط،  البحر  بمحاذاة  الجنوب  إلى 

والشمال من أهمها : جبال الجليل، والكرمل، ونابلس، والخليل، وهضاب وتالل واقعة في الضفة 

الغربية تنحدر باتجاه الشرق نحو مجرى نهر األردن. وأهم مدنها بعد العاصمة القدس أريحا، حيفا 

وتل أبيب ويافا وعكا ونابلس والخليل وبيت لحم والناصرة وغزة. وفي دولة فلسطين بعض األنهار 

منها نهر األردن ونهر العوجة، وبها أيضاً بعض البحيرات منها بحيرة لوط )البحر الميت(، وبحيرة 

طبرية، في الشمال الشرقي وهي تفصل بينها وبين سوريا)1(.

)1( يحيى شامي : موسوعة املدن العربية واإلسالمية، ص 90. 
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وأما مدينة القدس )أو بيت المقدس( عاصمة دولة فلسطين المحتلة، وهي من أشهر وأقدم 

القدس على  السماوية. وتقع مدينة  اإلنسانية، والرساالت  الحضارات  إذ هي ملتقى  العالم،  مدن 

هضبة ممتدة جنوب السلسلة الجبلية الفلسطينية، على ارتفاع 750 متراً فوق سطح البحر األبيض 

المتوسط، وتبعد عنه 33 ميالً، وتبعد عن البحر الميت 15 ميالً، بينما ترتفع مدينة القدس فوق 

سطح البحر الميت 1150 متراً، وتنحصر مدينة القدس بين تلين مستطيلين يسيران متوازيين من 

الشمال إلى الجنوب في هضبة موريا )1(.

تسمية المدينة المباركة :
فقد  المدينة،  على  تعاقبت  التي  للعصور  تبعاً  النشأة  منذ  عديدة  بأسماء  القدس  عرفت 

عرفت منذ تأسيسها باسم "يبوس"، نسبة إلى العرب اليبوسيين الذين أسسوها في عصور ما قبل 

الميالد، ثم عرفت باسم "مدينة داود" نسبة إلى عهد النبي داود عليه السالم. وفي سنة 559 ق ـ م 

أُطلق عليها اسم "أورسالم" أثناء حكم البابليين لها، وفي عهد اإلسكندر األكبر عرفت المدينة باسم 

"يروشاليم" وذلك في سنة 332  ق- م، وعندما وصلها الفتح اإلسالمي عرفت باسمي القدس وبيت 

المقدس، وفي العصر العثماني عرفت بالقدس الشريف.

)1( ميخائيل مكيس اسكندر : القدس عرب التاريخ، القاهرة، 1972، ص6. 
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والقدس قسمان : داخلي مسور، وهو القدس الشرقية، ومساحتها حوالي الكيلو المتر المربع، 
وقسم خارج السور : وهو القدس الغربية، وطول سورها 4200 متر، وارتفاع سور القدس الشرقية 

نحو عشرة أمتار. ولمدينة القدس الشرقية سبعة أبواب مفتوحة هي : باب العمود، وباب الساهرة، 

وباب النبي داود، وباب المغاربة، وباب الخليل، وباب األسباط، والباب الجديد، وأربعة أبواب مغلقة 

وهي : الباب المزدوج : ويقع في الجهة الجنوبية من سور القدس، والباب المثلث : ويقع في الجهة 

الجنوبية من سور القدس أيضاً، والباب الواحد : ويقع في الجهة الجنوبية من سور القدس كذلك، 

وهذه األبواب الثالثة بنيت في عهد الخليفة األموي عبد الملك بن مروان، وباب الرحمة : ويقع هذا 

بالباب الذهبي، وذلك لجماله المبهر، وقد بني  في الجهة الشرقية من سور القدس ويسمى أيضاً 

الباب  في العصر األموي، ومن المرجح أنه بُني في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك فإنه أتم ما 

بدأه والده عبد الملك بن مروان، وداخل السور يقع المسجد األقصى المبارك، ومسجد قبة الصخرة، 

وغيرها من المعالم األثرية والدينية)1(.

والتي  القدس  لمدينة  القديمة  للبلدة  الشرقي  الجنوبي  الجزء  في  األقصى  المسجد  ويقع 

تقع تقريباً في وسط فلسطين، ويقع على هضبة عالية تسمى هضبة )موريا(، ويشترك في حدوده 

القديمة)2(. القدس  لبلدة  الشرقية والجنوبية  الحدود  الشرقية والجنوبية مع 

الزواية  أقصى  في  الواقع  السور  حوله  دار  ما  لكل  اسم  هو  المبارك  األقصى  والمسجد 

الجنوبية الشرقية من مدينة القدس القديمة المسوَّرة، ويشمل كال من قبة الصخرة المشرفة )ذات 

القبة الذهبية( والموجودة في موقع القلب منه، والجامع الِقبْلِي )ذو القبة الرصاصية السوداء أو 

البرونزية(، والواقع أقصى جنوبه ناحية "الِقبلة"، فضالً عن نحو 200 من المعالم األثرية األخرى التي 

تقع ضمن حدود األقصى، ما بين مساجد، ومبان، وقباب، وأسبلة مياه، ومصاطب، وأورقة، ومدارس، 

وأشجار، ومحاريب، ومنابر، ومآذن، وأبواب، وآبار، ومكتبات، فضالً عن الساحات وغيرها)3(.

وتبلغ مساحة القدس القديمة داخل األسوار 868 دونماً )أي 868,000 متر مربع(، والقدس 

الجديدة خارج األسوار 19231دونم، وكان العرب قبل حرب فلسطين سنة 1948م يملكون، 88,5 % 

من الساحة الكلية للمدينة، واليهود 11,5 % فقط في القدس القديمة. ويرجع التواجد اليهودي في 

القدس إلى فترة االحتالل البريطاني وخصوصاً منذ صدور وعد بلفور 1917م، وحتى سنة 1948م)4(.

)1( يحيى شامي، موسوعة املدن العربية واإلسالمية، ص 92. 
)2( ميخائيل مكيس اسكندر : القدس عرب التاريخ، القاهرة، 1972، ص 5 - 6.

)3( م. س، ص 7. 
)4( م. س، ص 8. 
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والمسجد األقصى هو ثاني مسجد وضع في األرض، حيث يعتقد أغلب العلماء أن المالئكة 

بأربعين سنة،  الحرام  المسجد  بنى  أن  بعد  األقصى،  المسجد  بنى  الذي  السالم هو  عليه  آدم  أو 

واألرجح أن أول من بناه هو آدم عليه السالم، اختط حدوده بعد أربعين سنة من إرسائه قواعد 

البيت الحرام بأمر من اللَّه تعالى، دون أن يكون قبلهما كنيس وال كنيسة وال هيكل وال معبد، »ثم 

أمر اللَّه تعالى آدم بالسير إلى البلد المقدس، فأراه جبريل كيف يبني بيت المقدس، فبنى بيت 

المقدس ونسك فيه«)1(.

وكما تتابعت عمليات البناء والتعمير على المسجد الحرام، تتابعت على األقصى المبارك، 

ره سيدنا إبراهيم عليه السالم حوالي عام 2000 قبل الميالد، ثم  تولى المهمة من بعده  فقد عمَّ

ابنه إسحاق وحفيده يعقوب عليهما السالم.

لمحة تاريخية عن القدس الشريف وفلسطين قبل الميالد : )النشأة ومراحل التطور(.

ثم آل أمر القدس بعد اليبوسيين إلى الفراعنة حكام مصر في الفترة من 1550-1000 قبل 

اليمن  بالد  في  التبابعة  ملوك  يعاصرون  وكانوا  العماليق،  القدس  مدينة  استولى على  ثم  الميالد، 

جنوبي الجزيرة العربية، وفي سنة 937 قبل الميالد سيطر النبي داود عليه السالم على القدس واستمر 

حكمه نحو أربعين سنة، وتسلم الحكم من بعده ابنه سليمان عليه السالم، والذي حكم 33 عاماً، ففي 

ا  سنن ابن ماجة َعْن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل : »لَمَّ

فََرَغ ُسلَيَْماُن بُْن َداُوَد ِمْن ِبَناِء بَيِْت الَْمْقِدِس َسأََل اللََّه ثاَلثاً : ُحْكماً يَُصاِدُف ُحْكَمُه، َوُملْكاً الَ يَْنبَِغي 

الََة ِفيِه إِالَّ َخَرَج ِمْن ُذنُوِبِه كَيَْوٍم َولََدتُْه  أَلََحٍد ِمْن بَْعِدِه، َوأاَلَّ يأْتَِي َهَذا الَْمْسِجَد أََحٌد الَ يُريُد إِالَّ الصَّ

ا اثَْنتَاِن فََقْد أُْعِطيَُهَما، َوأَْرُجو أَْن يَُكوَن قَْد أُْعِطَيَ الثَّالِثََة«)2(. ُه، فََقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم : أَمَّ أُمُّ

وهذا الحديث يبدو في ظاهرة متعارضاً مع ما قاله العلماء من بناء آدم عليه السالم لبيت 

المقدس، وقد أجاب ابن الجوزي، والقرطبي وغيرهم عن هذا اإلشكال، بأن سليمان عليه السالم 

قام بتجديد وتوسعة المسجد األقصى بعد أن كان موجوداً أصالً منذ آدم عليه السالم، تماماً كما 

أصالً منذ آدم عليه السالم،  البيت الحرام بعد أن كان موجوداً  رفع إبراهيم عليه السالم قواعد 

وذلك بعد تعاقب الزمن على البناءين األساسين، والطوفان الذي كان في زمن نوح عليه السالم 

القاهرة  وأوالده،  الحلبي  مطبعة  شلبي،  الحفيظ  عبد  األبياري،  إبراهيم  السقا،  مصطفى  تحقيق  النبوية،  السرية   : هشام  ابن   )1(
ص73-63. ج2،  1355هـ/1963م، 

)2( الحنبيل : األنس الجليل، ص 106، شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري املتوىف سنة 749هـ، مسالك األبصار يف ماملك األمصار، 
تحقيق/ كامل سليامن الجبوري، الطبعة األوىل سنة 2010م، دار الكتب العلمية ـ بريوت، ج208-207/1.
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وغمر األرض وقتها، وعلى ذلك فمقصود الحديث إّن سليمان ـ عليه السالم ـ جّدد بناءه وهيأه 

للعبادة، وليس المقصود أنه أنشأه، واللَّه تعالى أعلم، ولم يثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص شيء في تعيين 

بنائه سوى هذين الحديثين.

وبعد وفاة سليمان على السالم ضعفت مملكة القدس وسيطر عليها اآلشوريون، وفي سنة 

586 قبل الميالد سيطر البابليون على القدس، لكنهم لم يمكثوا كثيراً في القدس، فقد سيطر عليها 

الفرس في سنة 541  قبل الميالد، ولم يكن اليهود عبر هذه العصور إال تابعين لمن يحكم القدس، 

وتعرضوا للنفي خارجها تارة، ولألسر تارة أخرى. وفي سنة 333 قبل الميالد احتل اإلسكندر المقدوني 

بالد فارس ووقعت فلسطين والقدس تحت سيطرة الحكم اليوناني، ثم سيطر البطالمة على القدس 

وفلسطين ومن بعدهم حكام مصر ثم السلوقيين. وفي سنة 37  قبل الميالد سيطر الرومان على 

مدينة القدس، وكان "هيردوس"  أول حاكم روماني لمدينة القدس، فحدد القدس وبنى قلعة عظيمة 

بباب الخليل في سنة 20 قبل الميالد. ومن المغالطات التي يروِّجها اليهود أنهم يطلقون على قلعة 

الفترة بعث زكريا ويحيى وعيسى  تلك  الروماني، وفي  لهيردوس  قلعة داود، وهي  اسم  هيردوس 

عليهم السالم إلى بني إسرائيل في القدس، وفي أثناء سيطرة الرومان عليها انتشرت فيها النصرانية 

وبُنيت كنيسة القيامة)1(.

المبحث الثاني :  القدس بعد الميالد وفي عهد الرسول )صلى الله عليه وسلم( 
وحتى  آخر العصر العباسي   

أصبحت مدينة القدس وفلسطين تابعة للحكم الروماني في الفترة الزمنية الممتدة من سنة 

37  ق - م إلى سنة  636  ميالدية، وفي تلك الفترة صارت القدس جزءاً من االمبراطورية البيزنطية 

خالل  بالقدس  النصرانية  الديانة  انتشرت  فقد  والدينية،  التاريخية  التغيرات  من  العديد  وشهدت 

العصر الروماني، وكثرث فيها المباني التاريخية والدينية، أهمها وأبرزها كنيسة القيامة.

ولقد  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمد  النبي  بعثة  أول  في  هذا  وكان  القدس  الفرس  احتل  614م  سنة  وفي 

ن بَْعِد َغَلِبِهْم  ذكر القرآن هذا في  قوله تعالى : ﴿ ألم، ُغِلَبِت الرُّوُم ِفي أَْدنَى اْلأَرِْض َوُهم مِّ

َسَيْغِلُبوَن، ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ...﴾، ولقد صدق ربنا ـ سبحانه ـ فالبضع في اللغة العربية من الثالثة 

إلى العشرة، فقد انتصرت الروم على الفرس مرة أخرى في سنة 624 م)2(.

)1( ميخائيل مكيس إسكندر : القدس عرب التاريخ، ص 22-20.

)2( الحنبيل : األنس الجليل، ص 215 .
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مكانة القدس والمسجد األقصى في قلوب المسلمين دينيًا وحضاريًا :

يمثل المسجد األقصى المبارك أهمية كبيرة في قلب كل مسلم، فهو أولى القبلتين بعد هجرة 

المسجد  إلى  يتوجهون  المسلمون  المنورة سنة 1هـ/622م، فقد مكث  المدينة  إلى  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

األقصى في صلواتهم نحواً من سبعة عشر شهراً، وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  يحب أن يتوجه إلى الكعبة 

َماِء َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة تَرَْضاَها  َفَولِّ َوْجَهَك  فأنزل اللَّه تعالى قوله : ﴿ َقْد نََرٰى تََقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ

اإلسراء  رحلة  في  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  وجهة  هو  األقصى  المسجد  كان  كما   ،﴾ اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  َشطَْر 

الصالة  األنبياء والمرسلين عليهم  المبارك معظم  المسجد األقصى  أكناف  والمعراج. وقد عاش في 

والسالم، وعلى رأسهم الخليل إبراهيم عليه السالم، كما عاش فيه إسحاق ويعقوب وداود وسليمان 

وزكريا ويحى وعيسى عليهم الصالة والسالم، ومنه أُسري بخاتم األنبياء والمرسلين محمد ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

وليس أدل على مكانة القدس والمسجد األقصى لدى المسلمين من ذكره تسع عشرة مرة 

في القرآن الكريم )في تسع سور هي : البقرة، والمائدة، واألعراف، واإلسراء، ويونس، وسبأ، واألنبياء، 

والمؤمنين، وق(، وفي مواطن عديدة من السنة النبوية الشريفة ومنها :

َن اْلَمْسِجِد  * المسجد األقصى : قال اللَّه تعالى : ﴿ ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرٰى ِبَعْبِدِه َلْيالً مِّ
 ﴾ اْلَبِصيُر  ِميُع  ِإنَُّه ُهَو السَّ آيَاِتَنا  ِلُنِريَُه ِمْن  بَاَرْكَنا َحْوَلُه  َْقَصى الَِّذي  اْلَمْسِجِد اْلأ ِإَلى  اْلَحَراِم 

)اإلسراء، اآلية : 1(، ومعنى األقصى أي البعيد، وذلك لبعده عن المسجد الحرام.

َْرِض  يَح َعاِصَفًة تَْجِري ِبأَْمِرِه ِإَلى اْلأ *  األرض المباركة : قال اللَّه تعالى : ﴿ َوِلُسَلْيَماَن الرِّ
ا ِبُكلِّ َشْيٍء َعاِلِميَن  ﴾ )األنبياء، اآلية : 81 (، فهي أرض الرساالت واألنبياء، التي  الَِّتي بَاَرْكَنا ِفيَها َوُكنَّ

بارك اللَّه في أهلها وزرعها وثمارها .

* بيت المقدس: عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال :  قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص : »لما 
كذبتني قريش، قمت في الحجر فجال اللَّه لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر 

إليه« )متفق عليه(. وبيت المقدس معناه في اللغة البيت المنزَّه أو المطهَّر.

ُهْم َعن ِقْبَلِتِهُم  َفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َولَّ * الِقبلة : وهذا في قوله تعالى : ﴿ َسَيُقوُل السُّ
)سورة   ﴾ ْسَتِقيٍم  مُّ ِصَراٍط  ِإَلٰى  يََشاُء  َمن  يَْهِدي  َواْلَمْغِرُب  اْلَمْشِرُق  لِّلَِّه  ُقل  َعَلْيَها  َكانُوا  الَِّتي 

.)142 اآلية  البقرة، 

)1( ابن هشام : السرية النبوية، ج 2، ص 37 - 38 .
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والمسجد األقصى هو قبلة معظم األنبياء قبل خاتمهم محمد ملسو هيلع هللا ىلص، والقبلة األولى للنبي 

الخاتم ملسو هيلع هللا ىلص، لمدة 14 عاماً تقريباً منذ بعثته وحتى الشهر السادس أو السابع عشر للهجرة، روى 

اإلمام أحمد في مستنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان رسول اللَّه يصلي وهو بمكة 

نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراً، ثم صرف إلى 

الكعبة")1(.

واألقصي هو مسرى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص : كما ورد في اآلية الكريمة باسمه الصريح : ﴿ ُسْبَحاَن 

َْقَصى الَِّذي بَاَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِريَُه  الَِّذي أَْسَرٰى ِبَعْبِدِه َلْيالً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلأ
ِميُع اْلَبِصيُر ﴾ )سورة اإلسراء، اآلية 1(. وفيه صلى جميع األنبياء جماعة  ِإنَُّه ُهَو السَّ ِمْن آيَاِتَنا 
خلف إمامهم محمد ملسو هيلع هللا ىلص : خالل رحلته هذه، مما يدل على كثرة بركاته حتى إنها لتفيض على ما 

حوله : وال تقتصر عليه فقط، حسبما تشير اآلية :  ﴿ بَاَرْكَنا َحْوَلُه ﴾ وليس فيه)2(.

كما أن المسجد األقصى المبارك هو مبدأ معراج محمد ملسو هيلع هللا ىلص إلى السماء، حيث روى مسلم 

عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال : » أُتِيُت ِبالْبَُراِق ـ َوُهَو 

َدابٌَّة أَبْيَُض طَِويٌل فَْوَق الِْحَماِر َوُدوَن الْبَّغِل يََضُع َحاِفَرُه ِعْنَد ُمْنتََهى طَْرِفِه ـ قَاَل : فََركِبْتُُه َحتَّى أَتَيُْت 

بَيَْت الَْمْقِدِس ـ قَاَل ـ فََربَطْتُُه ِبالَْحلَْقِة الَِّتي يَْرِبُط ِبِه األَنِْبيَاُء ـ قال ـ ثُمَّ َدَخلُت الَْمْسِجَد فََصلَّيُْت ِفِيه 

الَُم ِبِإنَاٍء ِمْن َخْمٍر َوإنَاٍء ِمْن لَبٍَن، فَاْختَرُت اللَّبََن، فََقاَل  َركَْعتَيِْن ثُمَّ َخَرْجُت، فََجاَءنِي ِجبِْريُل َعلَيِْه السَّ

َماِء«. فقد كان اللَّه تعالى قادراً على أن  ِجبِْريُل عليه السالم : اْختَْرَت الِْفطَْرَة، ثُمَّ َعَرَج ِبَنا إِلَى السَّ

يبدأ رحلة المعراج برسوله من المسجد الحرام بمكة، ولكنه سبحانه اختار األقصى لذلك ليثبت 

مكانته في قلوب المسلمين، كبوابة األرض إلى السماء، أرض المنشر والمحشر. قالت ميمونة رضي 

اللَّه عنها موالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: يَا نَِبيَّ اللَِّه أَفِْتَنا ِفي بَيِْت الَْمْقِدِس، فََقاَل : »أَْرُض الَْمْنَشِر َوالَْمْحَشِر«)3(.

وهو ثالث المساجد التي ال تشد الرحال إال إليها، روى البخاري عن أبي هريرة رضي اللَّه 

ُسوِل َصلَّى  َحاُل إِال ثاَلثَِة َمَساِجَد : الَْمْسِجِد الَْحراْم، َوَمْسِجِد الرَّ عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال : »الُ تَُشدُّ الرِّ

اللَّه َعلْيِه َوَسلََّم َوالَمْسِجِد األَقَْصى«، إال أنه ليس بحرم، ألنه ال يحرم فيه الصيد، وتلتقط لقطته، 

بخالف حرمي مكة والمدينة. وتسميته بالحرام الشريف ليست صحيحة، وإنما االسم الصحيح هو 

»المسجد األقصى المبارك«، وهو االسم الذي ظل يطلق عليه حتى عصر المماليك.

)1( كامل موريس رشبل : املوسوعة الجغرافية للوطن العريب، الطبعة األوىل سنة 1418هـ/1998م، دار الجيل، بريوت ص 522.

)2( العمري، مسالك األبصار يف ماملك األمصار، ج1/ ص 235 - 239. 

)3( الحنبيل : األنس الجليل، ص 210، العمري، مسالك األبصار يف ماملك األمصار، ج 211/1.
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وهو رباط الطائفة المجاهدة المنصورة، فعن أبي أمامة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول 

اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص : »ال تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، ال يضرهم من خالفهم، 

إال ما أصابهم من ألواء، حتى يأتيهم أمر اللَّه وهم كذلك«، قالوا : يا رسول اللَّه وأين هم : قال 

»ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس«، ولهذه المكانة الكبيرة لألرض المباركة في اإلسالم وفي 

قلب الرسول َصلَّى اللَّه َعلْيِه َوَسلََّم توجهت األنظار إلى تلك البقعة المباركة منذ عصره صلوات 

اللَّه وسالمه عليه، ويتمثل ذلك في غزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة. 

القدس في عهد الخلفاء الراشدين :

وعندما تولّى أبو بكر الصديق خالفة المسلمين، قام بتسيير جيش أسامة بن زيد لفتح بالد 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قَد جّهز جيش أسامة قبل وفاته،  الشام عاّمة ونشر الدعوة اإلسالمية فيها، وقد كان 

وما لبث أن تُوفي أبوبكر الصديق، فتولّى عمر بن الخطاب الخالفة، فكان أّول ما فعله أن ولّى أبا 

عبيدة بن الجراح قيادة الجيش الفاتح لبالد الشام بدالً من خالد بن الوليد، فوصل أبو عبيدة بن 

الجراح إلى مدينة القدس وكانت تُسمى "إيلياء" ، فاستعصت عليهم ولم يتمكنوا من فتحها لمناعة 

أسوارها، حيث اعتصم أهلها داخل األسوار، فحاصرهم حتى أرسلوا يطلبون الصلَح وتسليم المدينة 

بال قتال، واشترطوا أن يأتي خليفة المسلمين بنفسه إلى القدس ليتسلّم مفاتيحها منهم، فخرج 

الموافق 636م،  القدس، وذلك في عام 15هـ  المنورة حتى وصل  المدينة  الخطاب من  عمر بن 

وأعطى أهلها األمن وكتب لهم العهدة العمرية، وقد صحبه البطريرك "صفرونيوس" فزار كنيسة 

القيامة، ومن ثم  أوصله إلى المسجد األقصى، فلّما دخله قال : اللَّه أكبر، هذا المسجد الذي وصفه 

لنا رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان في تلك األيام عبارة عن هضبة خالية في قلبها الصخرة المشرفة، ثم 

أمر ببناء المصلّى الرئيس في المسجد األقصى، وهو موقع "الجامع القبلي اليوم، ويقع في الجنوب 

في جهة القبلة، وكان المسجد في عهده عبارة عن مسجد خشبي يتّسع لحوالي 1000 شخص)1(.

القدس وفلسطين في العصر األموي :

ظل المسجد األقصى على حاله منذ عهد عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه إلى زمن الخليفة 

األموي معاوية بن أبي سفيان الذي قام بتحديد بناء المسجد القبلي داخل  المسجد األقصى الذي 

بناه عمر بن الخطاب، فجعله من الحجر بدالً من الخشب وصار يتسع لنحو ثالثة آالف مصٍل)2(.

)1(  الذهبي )شمس الدين أيب عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثامن املتوىف سنة 748 هـ(: دول اإلسالم، تحقيق / حسن إسامعيل مروة، 

تقديم/ محمود األرنؤوط، الطبعة األوىل، دار صادر، بريوت، ج 1/8.

)2( الحنبيل : األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ص 215.
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حركة  أوسع  تمت  فقد  الدوام،  على  األمويين  الخلفاء  أنظار  محط  األقصى  المسجد  وكان 

الصخرة،  قبة  شيد مسجد  الذي  مروان،  بن  الملك  عبد  الخليفة  عهد  في  األقصى  للمسجد  تعمير 

ثم استمرت حركة التشييد والبناء في عهد ابنه الوليد بن عبد الملك الذي وسع المسجد األقصى 

وأتم ما بدأه أبوه. وحظي المسجد األقصى باهتمام الخلفاء العباسيين، ففي سنة 771م أعاد أبو 

جعفر المنصور إعماره، وبعد الزلزال الذي حدث في سنة 774 هـ، والذي أدى إلى تدمير إصالحات 

بإعادة تعميره في سنة 780م)1(. العباسي  المهدي  الخليفة  المنصور، قام 

األمويون وقبة الصخرة :

تم الفراغ من بناء قبة الصخرة المشرفة عام 76هـ/ 691م في فترة حكم الخليفة األموي 

عبد الملك بن مروان )65 - 86 هـ/ 684 - 705م(، وذلك حسب النص التأسيسي الرخامي الموجود 

حتى يومنا الحاضر، والذي يتمثل بالنقش التذكاري المعمول من الفسيفساء المذهبة بالخط الكوفي 

األموي، والواقع أعلى التثمينة الداخلية للقبة في الجهة الشرقية الجنوبية منها.

اثنين  سنة  في  المؤمينن  أمير  المأمون  اإلمام  اللَّه  عبد  القبة  هذه  "بنى   : النص  يقول 

وسبعين تقبل اللَّه منه...". وهنا البد من التساؤل عن كيف تداخل اسم المأمون الخليفة العباسي 

التاريخ األموي لعام 86 هجرية. )198 - 217 هـ/813 - 833 م( مع 

والجواب هو أنه أثناء أعمال الترميم التي جرت في فترة الخليفة العباسي المأمون، قام 

أحد الفنيين بتغيير اسم "عبد الملك" الخليفة األموي، مؤسس وباني قبة الصخرة، ووضع مكانه 

اسم "المأمون"، ولكنه نسي أن يغير التاريخ، حيث ثم اكتشاف األمر بسهولة، وال نظن هنا أنه كان 

للمأمون رأياً في هذا األمر، وإنما جاء األمر من قبيل االجتهاد على يد أحد الصناع، وحتى لو تم 

تغيير التاريخ، فإنه من الصعب القبول به : ذلك أن التحليل المعماري لمخطط قبة الصخرة يعود 

بعناصره وزخارفه إلى الفترة األموية، وليس إلى العباسية، إضافة إلى ما ورد في المصادر التاريخية 

من  نصوص تؤكد على أن عبد الملك بن مروان هو الذي قام ببناء هذه القبة ووقف لبنائها خراج 

مصر لسبع سنين. 

ولو أجرينا حسابات للمبالغ الطائلة التي أنفقت لبناء هذا المعلم الحضاري والذي رصد 

بماليين  تقدر  اليوم  سنجدها  فإننا  سنوات  سبع  ولمدة  )مصر(  إسالمية  والية  أكبر  خراج  لبنائه 

الخالفة  يعم  كان  الذي  والرخاء  االستقرار  على  يدل  فإنما  شيء  على  هذا  دل  وإن  الدوالرات، 

)1( الحنبيل : األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ص 238 - 248 .
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أمام  آنذاك  االقتصادية للخالفة اإلسالمية  القوة  تأثير  الفترة األموية، والتي تعكس  اإلسالمية في 

والفارسية. البيزنطية  العظيمتين  اإلمبراطوريتين 

وهذا يقودنا إلى السؤال عن السبب الكامن خلف بناء قبة الصخرة بهذه الفخامة والعظمة، 

وجود  لوال  حيث  الديني  السبب  هو  القبة  هذه  بناء  في  المباشر  السبب  أن  فيه  شك  ال  فمما 

"الصخرة" بالتحديد التي عرج منها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، كما ورد في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة 

قدم  لما  والمعراج  اإلسراء  بمعجزة  ارتبطت  إسالمي  ديني  كرمز  المنقحة،  التاريخية  والروايات 

الخليفة عبد الملك بن مروان ليشيد هذه القبة فوقها )1(.

األموي  الخليفة  فيه  واتّهم  اليعقوبي،  أورده  الذي  السياسي  التبرير  نستبعد  يجعلنا  وهذا 

عبد الملك بن مروان بنيته تحويل قبلة الحجاج عن الكعبة المشرفة في مكة المكرمة إلى الصخرة 

المباركة في بيت المقدس، إذ ال يخفى عن بال كل فطين هوى المؤرخ اليعقوبي ومدى معارضته 

للخالفة األموية، مما جعله يكثر من تشويه صورتها أمام الخالفة العباسية.

الذي حكم فترة تزيد عن  الخليفة  المنطق إذن أن نقبل رواية مدسوسة على  فليس من 

العشرين سنة وعرف عنه خاللها الحزم والحكمة السياسية وقوة اإلرادة وبعد النظر، فكيف يعقل 

لخليفة يتمتع بمثل هذه الصفات وصاحب تاريخ عظيم أن يقدم على التالعب بركن من أركان 

اإلسالم )الحج( بهذه البساطة التي يرويها اليعقوبي.

الدافع وراء االهتمام الزائد بزخرفة قبة الصخرة المباركة :

العظمة  بهذه  مروان  بن  الملك  عبد  الخليفة  يبنيها  أن  ضرورياً  كان  هل  نتساءل  ولكننا 

والفخامة، إذ كان يستطيع أن يبنيها بشكل أبسط وغير مكلف، ولكننا إذا أمعنا النظر في الظروف 

التي أحاطت بتلك الفترة  عشية بناء القبة وحللناها، لوجدنا أن عبد الملك بن مروان بناها بهذا 

الفرس  العظميين  القوتين  أمام  الحديثة في حينها  اإلسالمية  الخالفة  الشكل إلظهار عظمة وقوة 

والروم، ذلك ألنه إبان الفتوحات اإلسالمية لبالد الشام كان السكان في هذه البالد إما نصارى أو 

وثنيين، ومنهم من دخل اإلسالم مع الفتوحات، ولكنهم بقوا ضعفاء اإليمان، وهم الذين عاشوا في 

الكنائس والقالع وخاصة  الفخمة مثل  تتألق من خالل مبانيها  التي كانت  البيزنطية  الدولة  كنف 

كنيسة القيامة في القدس الشريف وكنيسة المهد في بيت لحم، فما كان من الخليفة األموي إال أن 

يبني هذه القبة العظيمة منافساً فيها العمارة البيزنطية وليبين ويثبت للسكان مدى قوة الدولة 

)1( اليعقويب : تاريخ اليعقويب، تحقيق : عبد األمري مهنا، رشكة األعىل للمطبوعات، بريوت، لبنان، ص 187 - 206.
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اإلسالمية، وقد أكد هذا السبب المؤرخ الجليل المقدسي المتوفى عام 985م أثناء مناقشته مع عمه 

بخصوص العمارة األموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وولده الوليد، حيث يقول في ذلك 

ما نصه على لسان عمه : " أال ترى أن عبد الملك لما رأى عظمة قبة كنيسة القيامة وهيئتها، خشي 

أن تعظم في قلوب المسلمين فنصب على الصخرة قبة على ما ترى" )1(.

القدس في العصر الدولة العباسية : 
إن ما شاع عن العباسيين أنهم لم يعتنوا بالقدس الشريف وعمارته ليس صحيحاً، فقد تم 

لبث  ما  ولكنه  المنصور،  أبي جعفر  العباسي  الخليفة  األقصى ألول مرة في عهد  المسجد  ترميم 

أن تعرض لهزة أرضية عنيفة ثانية في سنة 158 هجرية/ 774 ، أدت إلى تدمير معظم البناء، فقام 

الخليفة العباسي المهدي، بترميمه وإعادت بنائه من جديد في سنة 163 هجرية / 780 ميالدية. وقد 

كان المسجد األقصى في عهده يتألف من خمسة عشر رواقا، حسب ما جاء في وصف الرحالة 

المقدسي)2(.

الطابع  العباسيون قدر استطاعتهم على عمارته، دون تغيير ملموس في ذلك  وقد حافظ 

 -  198( المأمون  العباسي  الخليفة  زار  216هـ/831م،  سنة  ففي  األمويون،  نفذه  الذي  المعماري 

218هـ/813 - 833م( بيت المقدس وكان قد أصاب قبة الصخرة شيء من الخراب فأمر بترميمه 

ورصالحه، واألمر تطور على ما يبدو لصبح مشروع ترميم ضخم اشتمل على قبة الصخرة المشرفة، 

مما حدا بالمأمون أن يضرب فلساً يحمل اسم القدس، ألول مرة في تاريخ مدينة القدس، وذلك في 

سنة 217 هـ كذكرى إلنجاز ترميماته ذلك.

وفي عهد الخليفة العباسي المقتدر باللَّه )295 - 320هـ/ 908-932م( في سنة 301هـ/ 913م، 

تمت أعمال ترميمات خشبية في قبة الصخرة اشتملت على إصالح قسم من السقف وكذلك عمل 

أربعة أبواب خشبية مذهبة بأمر من أم الخليفة المقتدر، حيث تم الكشف عن ذلك من خالل شريط 

كتابي مكتوب بالدهان األسود وجد على بعض األعمال الخشبية في القبة، حيث عليها ما نصه :

" بسم الله الرحمان الرحيم، بركة من الله لعبد الله جعفر اإلمام المقتدر باللَّه أمير المؤمنين 

حفظه اللَّه لنا مما أمرت به السيدة أم المقتدر باللَّه نصرها اللَّه، وجرى ذلك على يد لبيد مولى 

سيده، وذلك في سنة إحدى وثالثمائة)3(.

)1( الدكتور أحمد شلبي : موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، ج 2، ص 74 - 75.

)2( اليعقويب : تاريخ اليعقويب، ج 2/ 233 - 299 .

)3( جالل الدين عبد الرحمن السيوطي : تاريخ الخلفاء، الطبعة األوىل سنة 2003م، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ص 300 - 205.
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القدس في عهد الدويالت اإلسالمية )الدولة الفاطمية ( :
في الفترة الفاطمية، تعرض المسجد األقصى لهزة أرضية أخرى حدثت سنة 425هـ/1033م،  

أدت إلى تدمير معظم ما ُعمر في عهد الخليفة المهدي، حتى قام الخليفة الفاطمي الظاهر إلعزاز 

دين الله بترميمه في سنة 426هـ/1043م، حيث قام باختصاره على شكله الحالي، وذلك عن طريق 

القبة وزخارفها من الداخل،  حدف أربعة أورقة من كل جهة، الغربية والشرقية كما قام بترميم 

وقد أشير لترميماته هذه من خالل نقشه التذكاري الموجود، والذي جاء فيه ما نصه : بسم الله 

الرحمن الرحيم نصر من الله لعبد الله ووليه أبي الحسن علي اإلمام الظاهر إلعزاز دين اللَّه، أمير 

المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه األكرمين، أمر بعمل هذه القبة وإذهابها 

سيدنا الوزير األجل صفي أمير المؤمنين وخاصته أبو القاسم علي بن أحمد بن أحمد، أيده الله 

ونصره، وكمل جميع  ذلك إلى سلخ ذي القعدة سنة ست وعشرين وأربع مائة، صنعه عبد الله بن 

الحسن المصري المزوق)1(.

االحتالل الصليبي لبيت المقدس :
المسجد  معالم  بتغيير  قاموا  492هـ/1099م،  سنة  المقدس  بيت  الصليبيون  احتل  لما 

األقصى والذي استخدموه ألغراضهم الخاصة والدنيئة، منتهكين في ذلك حرمته الدينية، فقاموا 

من  إليه  أضافوا  كما  الهيكل،  لفرسان  مساكن  إلى  اآلخر  والقسم  كنيسة  إلى  منه  قسم  بتحويل 

الحربيه)2(. لذخائرهم  مستودعاً  استخدموه  بناء  الغربية  الناحية 

وقد زاد استهتارهم وانتهاكهم لقدسية المسجد األقصى عندما استخدموا األروقة الواقعة 

أسفل المسجد األقصى كإسطبالت لخيولهم، والتي عرفت منذ تلك اللحظة بإسطبل أو إسطبالت 

النبي سليمان عليه السالم، وهذا خطأ تاريخي،  المكان كان إلسطبالت  سليمان، مدعين أن هذا 

فقد كان هذا المكان قبل بناء األورقة فيه إسطبالً لخيول سليمان بن عبد الملك، الخليفة األموي، 

وليس للنبي سليمان عليه السالم.

بهذا الشكل طوال فترة الغزو الصليبي لبيت المقدس،  وقد ظل المسجد األقصى منتهكاً 

الصالحي سنة 583هـ/1187م. الفتح  وحتى 

كما عانت قبة الصخرة كثيراً مثلما عانت معظم المساجد اإلسالمية في فلسطين من االحتالل 

الصليبي، فعندما احتل الصليبيون بيت المقدس )493 هـ/ 1099م(، قاموا  بتحويل مسجد قبة الصخرة 

)1( محمد جامل الدين رسور : تاريخ الدولة الفاطمية، دار الفكر العريب ـ القاهرة، ص 371  - 375 .

)2( محمد العرويس املطوي : الحروب الصليبية يف املرشق واملغرب، دار الغرب اإلسالمي ـ بريوت، 1982 م، ص 52 - 56 .
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إلى كنيسة عرفت في ذلك الوقت باسم "هيكل السيد العظيم"، فانتهكوا قدسيتها وبنوا فوق الصخرة 

مذبحاً، ووضعوا فيها الصور والتماثيل، مبيحين في ذلك ما حرمه اإلسالم في أماكنه المقدسة.

القدس في العهد األيوبي :
وفي سنة )583هـ/1187م(، فتح الله على القائد صالح الدين )564 - 589هـ/ 1169 - 1193م( 

باسترداد بين المقدس وتطهير المسجد األقصى من دنس الصليبيين، حيث أمر صالح الدين بتطهير 

المسجد والصخرة من األقذار فطهرا، ثم صلى المسلمون الجمعة األخرى في قبة الصخرة، وخطب 

محيي الدين بن الزكي قاضي دمشق بأمر صالح الدين، وأتى في خطبته بعجائب من البالغة في 

وصف الحال وعظمة اإلسالم، ثم أقام صالح الدين بالمسجد الصلوات الخمس إماماً وخطيباً، وأمر 

بعمل المنبر له فتحدثوا عنده بأن  نور الدين محمود اتخذ له منبراً منذ عشرين سنة، وجمع الصناع 

بحلب فأحسنوا صنعته في عدد سنين فأمر بحمله ونصبه بالمسجد األقصى)1(.

وظل هذا المنبر قائماً فيه حتى 8/21/ 1969م، عندما تم إحراق المسجد األقصى المبارك 

على يد مايكل روهان، وقد أتى الحريق على المنبر حتى لم يتبق منه إال قطع صغيرة محفوظة اآلن 

في المتحف اإلسالمي في الحرم الشريف. ويعتبر المنبر من روائع القطع الفنية اإلسالمية، وذلك لما 

امتاز به من دقة ومتانة في الصنع، وكذلك لما اكتنفه من زخارف إسالمية بديعة.

ثم أمر بعمارة المسجد واقتالع الرخام الذي فوق الصخرة، والذي وضع في عصر الصليبيين 

لحمايتها من القساوسة الذين كانوا يبيعون حجرها. ثم استكثر في المسجد من المصاحف ورتب فيه 

القرّاء، ووفر لهم الرواتب، وتّقدم ببناء الربط  والمدارس فكانت من مكارمه رحمه اللَّه تعالى.

ومن أهم الترميمات التي أنجزت على يدي صالح الدين، تجديد محراب المسجد وتزيينه، 

ويشير إلى ذلك النقش التذكاري الذي يعلوه والمزخرف بالفسيفساء المذهبة، حيث جاء فيه ما 

نصه : "بسم الله الرحمن الرحيم أمر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد األقصى هو/ 

على التقوى عبد اللَّه ووليه يوسف بن أيوب أبو المظفر الملك الناصر صالح الدين والدنيا / عندما 

فتحه اللَّه على يديه في شهور سنة ثالث وثمانين وخمس مائة/ وهو يسأل اللَّه إذاعة شكر هذه 

النعمة وإجزال حظه من المغفرة والرحمة".

أما قبة الصخرة فقد قام صالح الدين بتطهيرها وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الصليبيين 

وإزالة جميع بصماتهم التي وضعوها عليها، وقام بإزالة المذبح الذي أضافوه فوق الصخرة والبالط 

)1( عامد الدين األصفهاين الكاتب )ت 597 هـ (: الفتح القيس يف الفتح القديس، دار املنار، الطبعة األوىل 2004 م، ص 66 - 69.
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الزخامي الذي كسوها به والصور والتماثيل، كما أمر بصيانة وترميم المبنى، حيث تم تجديد تذهيب 

القبة من الداخل، وذلك حسب الشريط الكتابي الواقع بداخل القبة والذي فيه ما نصه : " بسم اللَّه 

الرحمن الرحيم أمر بتجديد تذهيب هذه القبة الشريفة موالنا السلطان الملك العادل العامل صالح 

الدين يوسف بن أيوب تغمده اللَّه برحمته، وذلك في شهور سنة ست وثمانين وخمسمائة".

إذ  عليه،  والحفاظ  الصخرة  قبة  بمبنى  االهتمام  متابعة  الدين عن  يغفل صالح  ولم  هذا 

قبة  لصالح  ريعها  ينفق  لكي  الوقفيات  عليه  ووقف  سدنة،  لخدمته  وعين  إماماً،  للمسجد  رتب 

المشرفة)1(. الصخرة 

وقد استمر اهتمام األيوبيين بعد صالح الدين بقبة الصخرة، حيث تشير المصادر التاريخية 

إلى أن معظمهم كانوا يكنسون الصخرة بأيديهم ثم يغسلونها بماء الورد باستمرار لتظل نظيفة 

معطرة، كما أن الملك العزيز عثمان بن صالح الدين )589 - 595 هـ/ 1193 - 1198م(، قام بوضع 

الحاجز الخشبي الذي يحيط بالصخرة لحمايتها، بدالً من الحاجز الحديدي الذي وضعه الصليبيون.

الذي  الرواق  بإضافة  1218م(،  هـ/   614( سنة  في  عيسى،  المعظم  الملك  السلطان  وقام 

للمسجد  نفسها  الشمالية  الواجهة  اليوم  يعتبر  والذي  األقصى،  للمسجد  الشمالية  الواجهة  يتقدم 

األقصى، وقد أشير إلى تعميره من خالل النقش التذكاري الموجود بواجهة الرواق األوسط منه، 

والذي جاء فيه ما نصه :

"بسم اللّه الرحمن الرحيم أنشأت هذه األروقة في أيام دولة سيدنا وموالنا السلطان الملك 

سلطان  والدين  الدنيا  سيف  العادل  الملك  بن  عيسى  العزائم  أبي  والدين  الدنيا  شرف  المعظم 

اإلسالم والمسلمين أبي بكر بن أيوب بن شادي خليل، أمير المؤمنين، خلد اللَّه ملكهما، وذلك في 

سنة أربع عشر وستمائة للهجرة النبوية، وصلى الله على محمد وآله")2(.

المبحث الثالث :  القدس من العصر المملكوي وحتى العصر الحاضر
لقد ساهم المماليك في المحافظة على المسجد األقصى بشكل منقطع النظير، ويتجلى ذلك 

منذ دفاعهم المشرِّف في موقعة عين جالوت الشهيرة، وكذلك من خالل ترميماتهم الكثيرة والمتتابعة 

فيه، حيث تركزت وتمت في الفترة المملوكية الواقعة ما بين )686 - 915 هـ/ 1287 - 1509م( على 

أيدي سالطين المماليك. نذكر أهمها فيما يلي :

النورية  الدولتني  أخبار  يف  الروضتني  كتاب   : هـ(   665 سنة  )ت.  املقديس،  اسامعيل  بن  الرحمن  عبد  الدين  شهاب  شامة،  أبو   )1(
.260  -  222 ص  ص217،  ج2،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس  إبراهيم   ـ  حواشيه  وضع  والصالحية، 

)2( ابن واصل جامل الدين محمد بن سامل، )ت. سنة 797 هـ( : مفرج الكروب يف أخبار بني أيوب، تحقيق د. حسنني محمد ربيع، 
راجعه د. سعيد عبد الفتاح عاشور، ج 336/5.
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1. السلطان المنصور سيف الدين قالوون :
قام بترميمات عديدة أهمها في سنة 686 هـ/ 1286م، والتي قام فيها بعمارة القسم الجنوبي 

الغربي من سقف المسجد األقصى المبارك.

2. السلطان  الناصر محمد بن قالوون خالل سلطنته الثالثة :
قام في سنة 728 هـ/1327م، بصيانة وترميم قبتي المسجد الداخلية والخارجية، وقد أشير 

والذي جاء  الداخل  القبة من  رقبة  الموجودة في  الدائرية(  )الكتابة  التذكاري  بالنقش  ذلك  إلى 

فيه ما نصه :

"بسم اللَّه الرحمن الرحيم جددت هذه القبة المباركة في أيام موالنا السلطان الملك الناصر 

في   العدل  محيي  والمتمردين  الخوارج  قاهر  المنصور  المؤيد  المثاغر  المرابط  المجاهل  العادل 

العالمين سلطان اإلسالم والمسلمين ناصر الدنيا والدين، محمد بن السلطان الشهيد الملك المنصور 

قالوون الصالحي، تغمده الله برحمته، في شهور سنة ثمان وعشرين وسبعمائة)1(.

3. السلطان الكامل سيف الدين شعبان :
قام في سنة 746هـ/1345م، بتجديد المسجد من الداخل وأبوابه، والذي أشير إليه في نقشه 

التذكاري الموجود في الواجهة الشمالية للمسجد.

4. السلطان الناصر ناصر الدين حسن خالل سلطنته األولى :
قام في سنة 751 هـ/ 1350م، بتجديد جناح للمسجد في الجهة الشرقية الشمالية، وذلك 

لما جاء بالنقش التذكاري الموجود في الرواق الشمالي للمسجد. وفقاً 

5. السلطان األشرف سيف الدين إينال :
بوضع  قام  كما  األقصى،  المسجد  في  مختلفة  بتعميرات  865هـ/1460م،  سنة  في  قام 

جهة)2(. عليه  ووقف  قارئاً  له  ورتب  األقصى  بالمسجد  الشريف  المصحف 

6. السلطان األشرف سيف الدين قايتباي :

المسجد األقصى، منها تجديد رصاص  قام في سنة 789هـ/1474م، بتعميرات مختلفة في 

المسجد. وقبة  أسطحه 

)1( قاسم عبده قاسم : عرص سالطني املامليك : التاريخي السيايس واالجتامعي، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية، الطبعة 

األوىل سنة 1998م، ص 65، 84، 116. 

)2( قاسم عبده قاسم : م. س، ص 116، وما بعدها.
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7. السلطان  األشرف قنصوه الغوري :

قام في سنة 915هـ/1509م، بتجديدات في المسجد اشتملت على إصالح رصاص السطح 

التذكاري  نقشه  في  ورد  ما  حسب  وذلك  ذلك،  وغير  وترميمها  األبواب  ودهان  الجدران  وبياض 

المسجد. في  الموجود 

المماليك والقبة المشرقة :
وفي الفترة المملوكية لم ينس السالطين متابعة االهتمام بقبة الصخرة والحفاظ عليها، فقد 

قام السلطان الظاهر بيبرس )685 - 676 هـ/1260 - 1277م(،  بتجديد  الزخارف الفسيفسائية التي 

تكسو األقسام العلوية الواقعة في واجهات التثمينة الخارجية، وذلك سنة 669 هـ/1270م.

أما السلطان الناصر محمد بن قالوون وفي فترة سلطنته الثالثة )709-741هـ/1309-1340م(، 

عامة،  بصورة  المعمارية  باإلنجازات  اهتموا  الذين  المماليك  سالطين  مشاهير  من  يعدُّ  والذي 

مثله مثل الوليد بن عبد الملك في الفترة األموية، فقد قام بأعمال صيانة وترميم عديدة في قبة 

الصخرة، نذكر منها : تجديد وتذهيب القبة من الداخل والخارج في سنة 718هـ/1318م، وذلك 

حسب ما ورد بالشريط الكتابي الموجود في أعلى رقبة القبة الداخلية، حيث جاء ما نصه : "بسم 

الفوقانية برصاصها، موالنا ظل  القبة  القبة مع  الرحيم، أمر بتجديد وتذهيب هذه  الرحمن  اللَّه 

المنصور الشهيد قالوون تغمده  الملك  القائم بسنته وفرضه، السلطان محمد بن  اللَّه في أرضه 

اللَّه برحمته، وذلك في سنة ثمان عشرة وسبع مائة". كما قام بتبليط الفناء )صحن( الذي يحيط 

المشرفة. الصخرة  بقبة 

الظاهر برقوق وفي فترة سلطنته األولى )784-791هـ/-1389 الملك  السلطان  وفي عهد 

الجنوبي  الباب  مقابل  المغارة  باب  من  الغرب  إلى  الواقعة  المؤذنين  دكة  تجديد  تم  1382م(، 

)القبلي( لقبة الصخرة، وذلك في سنة 789هـ/1387م على يدي نائبه بالقدس محمد بن السيفي 

بهادر الظاهري، نائب السلطنة الشريفة بالقدس وناظر الحرمين الشريفين، حسب ماورد في النص 

التذكاري الموجود، عليها. وفي عهد السلطان الملك الظاهر جقمق )842-857 هـ/1438-1453م(، 

تم ترميم قسم من سقف قبة الصخرة الذي تعرض للحريق إثر صاعقة عنيفة.

عن  إما  عليها،  والحفاظ  الصخرة  قبة  وترميم  صيانة  على  المماليك  سالطين  واظب  وقد 

الدائم  المالي  الرصيد  بمثابة  كانت  التي  الوقوفات  طريق  عن  أو  الفعلية،  الترميمات  طريق 

لضمان نفقات ومصاريف مسجد قبة الصخرة المشرفة. فقد أمر السلطان الملك األشرف برسباي 

)825-841هـ/1422-1437م(، بشراء الضياع والقرى ووقفها لرصد ريعها لإلنفاق على قبة الصخرة 
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المشرفة، حيث جاء في  النص الوقفي : "جدده وأنشأه ناظر الحرمين الشريفين أثابه اللَّه الجنة، 

وهو مشتراه مما ثمره من مال الوقف من أجور المسقفات في كل شهر ألفا درهم خارجاً عن 

العوجاء،  قرية  بحارة حواصل  الخراب  الحمام  المستحقين وما جدده وأنشأه من  تكملة جوامك 

والنويعمة بالغور، ومرتب الجرجان الواردين تمامه، وأن يصرف جميع ما تحصل من ذلك برسم 

الشريفة،  الصخرة  لصندوق  يرصد حاصالً  الشريف مهما حصل من ذلك  األقصى  المسجد  عمارة 

أرصد ذلك جميعه برسم العمارة خاصة إرصاداً صحيحاً شرعياً بمقتضى المرسوم الشريف المعين 

السلطان  الرخامة حسنة جارية في صحائف موالنا  تاريخه أعاله ورسم أن ينقش ذلك في هذه 

الملك األشرف برسباي خلد اللَّه ملكه على مستمر الدوام ما تعاقبت الشهور واألعوام، فمن بدله 

بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه".

القدس في العهد العثماني :
لقد كان للعثمانيين دور هام في متابعة مسيرة المحافظة على المسجد األقصى المبارك، 

سليمان  السلطان  يد  على  وخاصة  األقصى.  المسجد  في  بترميمات ضخمة  سالطينهم  قام  حيث 

القانوني )969هـ/1561م()1(، والسلطان محمود الثاني )1233هـ/1817م(، والسلطان عبد المجيد 

الثاني  الحميد  عبد  والسلطان  )1291هـ/1874م(،  العزيز  عبد  والسلطان  )1256هـ/1840م(، 

)1293هـ/1876م()2(.

الفترة  المشرفة قد دخل مرحلة جديدة في  الصخرة  قبة  بناء  تاريخ  إن  القول  ونستطيع 

الصخرة،  لقبة  والصيانة  المحافظة  أهمية  تنقص  لم  حيث  قرون،  أربعة  استمرت  التي  العثمانية 

بل إنها زادت وتضاعفت، فكان أول سالطين العثمانيين الذين اهتموا بقبة الصخرة ورعايتها هو 

السلطان سليمان القانوني )926-974هـ/1520-1566م(، الذي استطاع أن يصبغ قبة الصخرة بالفن 

العثماني من خالل مشروعه الكبير المشار إليه في نقشه التذكاري الموجود فوق الباب الشمالي 

واجهات  تغطي  كانت  التي  الفسيفسائية  الزخارف  استبدال  على  اشتمل  والذي  الصخرة،  لقبة 

التثمينة الخارجية منذ الفترة األموية، حيث استبدلت بالبالط القاشاني المزجج والملون في سنة 

959هـ/ 1552م، مما أكسب قبة الصخرة روعة وجماالً فائقين من الخارج كما هي في الداخل، كما 

قام بتجديد النوافذ الجصية الواقعة في رقبة القبة وذلك في سنة 945 هجرية/ 1438 ميالدية)3(.

)1( يلامز أوزتونا : تاريخ الدولة العثامنية، ترجمة محمود عدنان سليامن، مراجعة محمود األنصاري، مؤسسة فيصل للتمويل ــ تركيا 
ـ 1988م، ج 1/ 358-259. 

)2( يلامز أوزتونا : تاريخ الدولة العثامنية، ج 2 / 95 - 199.
)3( د. عبد العزيز محمد الشناوي : الدولة العثامنية دولة إسالمية مفرتى عليها، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة 1980 م، ج1، ص 11.
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الحفاظ  الطويلة على استمرارية  العثمانيين بشدة خالل فترة توليهم  ولقد حرص سالطين 

على مسجد قبة الصخرة، حتى أنهم قاموا بتشكيل لجنة تختص بشؤون إعمار قبة الصخرة  والمسجد 

األقصى، تألفت من شيخ الحرم وأمين البناء وأمين الدفتر.

ومن مشاريع الترميمات العثمانية المهمة تلك التي أنجزت في عهد السلطان عبد المجيد 

الدولة  خزينة  كلفت  ضخمة،  ترميمات  إنجاز  تم  حيث  1839-1861م(،  هـ/   1277-1255( األول 

أمواال طائلة، حيث استدعي خبراء ومهندسون من خارج البالد لتقوية وصيانة المبنى األساس للقبة 

وزخارفها من الداخل والخارج.

وفي عهد السلطان عبد المحيد الثاني )1293 - 1328 هـ/ 1876 - 1909 م(، تمت كتابة 

سورة يس في أعلى واجهات التثمينة الخارجية، وقد كتبت بالخط الثلث على القاشاني، كما أمر 

الثمين. بالسجاد  الصخرةالمشرفة  قبة  بفرش مسجد  الحميد  السلطان عبد 

والتي  المغاربة،  مدخل  من  الغرب  إلى  تقوم  التي  الصغيرة  القبة  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 

يظهر أنها أضيفت في الفترة العثمانية، وعرفت بحجرة شعرات النبي عليه السالم، وقد قال المؤرخ 

المقدسي بخصوصها : ...» وقد عهد إلى آل الشهابي من األسر القديمة في بيت المقدس بمهمة 

االحتفاظ بهاتين الشعرتين من شعر النبي ويحتفل القوم بها مرة في كل سنة، ... في اليوم السابع 

والعشرين من شهر رمضان«.

االعتداءات الصهيونية على المسجد األقصى.
1.  في السابع والعشرين من يونيو عام 1967 عقد في القدس مؤتمر لحاخامات اليهود في 

العالم، ناقشوا فيه موضوع القدس والهيكل، وطالب الحاضرون باإلسراع في عملية إعادة 

بناء الهيكل الثالث.

)شلومو  وجيشها  إسرائيل  حاخام  دخل  1967م،  عام  أغسطس  من  عشر  الخامس  في   .2

يرافقه عشرون من ضباط  المسجد األقصى  إلى ساحة  العسكري  الزي  غرين( مرتدياً 

الجيش، وهرع داخل الساحات ملوحا برشاش كان معه، ومجرياً القياسات هنا وهناك، 

اليهودية. الشعائر  لتأدية  الجيش  ثم اصطف معه ضباط 

3.  في الحادي والثالثين من أغسطس عام 1967م، استولى جيش اليهود على مفتاح باب 

المغاربة لتيسير الدخول إلى حائط المبكى كلما أرادوا، وكان ذلك بإيعاز من )شلومو 

غرين(، الحاخام األكبر للجيش اإلسرائيلي آنذاك.



د. عبد الرحمن حماد

مجلة الجامعة : العدد الثاني عشر 28

4.  في الحادي والعشرين من أغسطس عام 1969م، أوعزت جهات يهودية لسائح أسترالي 

من أصل يهودي اسمه )مايكل دينيس روهان( إلشعال النار في المسجد  األقصى توطئة 

السطح  إحراق  عن  الجريمة  أسفرت  وقد  أنقاضه،  على  الهيكل  وبناء  وإزالته،  لهدمة 

الشرقي الجنوبي للمسجد، ومنبر صالح الدين األيوبي بأكمله.

في عام 1976م :
في  اليهود  حق  اإلسرائيلية  المحاكم  إحدى  أقرت  1976م،  عام  يناير  من  الثالثين  5.  في 

الصالة بساحات األقصى في أي وقت يشاءون من النهار، وذلك بعد أن برأت 40 يهودياً 

اتهموا بالدخول عنوة داخل المسجد األقصى، مرددين األناشيد اليهودية مما تسبب في 

وقوع اشتباكات بينهم وبين المسلمين عند ساحة األقصى.

اكتشف  عندما  األقصى  المسجد  لنسف  محاولة  1980م جرت  عام  مايو  من  األول  في   .6

بالقرب من المسجد األقصى أكثر من طن من مادة )تي إن تي( شديدة االنفجار، فوق 

أسطح إحدى المعابد اليهودية القريبة من األقصى، واكتشفت متفجرات أخرى في مدرسة 

)باشيفا( اليهودية للغرض نفسه، وقد حوكم في هذه القضية اإلرهابي مائير كاهانا.

في عام 1981م :
7.  في التاسع من أغسطس عام 1981م، تجمهر 300 من جماعة جوش إيمونيم عند المسجد 

األقصى، وكسروا  قفل باب الحديد، وأدوا الشعائر اليهودية بشكل استفزازي للمسلمين.

8.  في الخامس والعشرين من أغسطس عام 1981م، أعلنت الهيئات اليهودية الدينية عن 

اكتشاف نفق يبدأ بحائط البراق ويؤدي إلى فناء المسجد األقصى، وأعلنوا أن لذلك عالقة  

بالهيكل الثاني، وبدأوا عمليات حفر هددت جدران المسجد باالنهيار.

في عام 1982م :
9.  في عام 1982م، قام )يرئيل لرنر( هو من نشطاء حركة كاخ بمحاولة لنسف مسجد 

الصخرة المشرفة، وكان قد جمع عددا من الشباب الصغار ضمن حركة سرية، ووضع 

بالمنطقة. المساجد اإلسالمية األخرى  خططا لنسف 

المسجد  القتحام  بمحاولة  المدنية  الكلية  من  )أرنيل(  الرابي  قام  1982م،  عام  في   .10

شخصا.  عشرين  يبلغون  طالبه  من  مجموعة  مع  األقصى 

11. في الثاني من مارس عام 1982م، قام خمسة عشر شخصاً من جماعة أمناء جبل الهيكل 

مزودين  وكانوا  السلسلة(  )باب  األقصى  للمسجد  الخارجية  األبواب  أحد  باقتحام 
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فاشتبكوا معهم، وأصيب  الداخل  المسجد في  النارية، واعتدوا على حراس  باألسلحة 

المسلمين. الحراس  أحد 

أن  المبارك مستمرة ومتتابعة منذ  األقصى  المسجد  الصهيونية على  االعتداءات  تزال  وال 

وطئت أقدام اليهود فلسطين في مطلع القرن العشرين الميالدي وبخاصة بعد صدور وعد بلفور 

1917م، الذي غرس العنصر اليهودي في بقعة مباركة عزيزة على كل مسلم، ورغم ذلك رفضت 

المنظمات العالمية النزيهة الممارسات الصهيونية في القدس الشريف مثل األمم المتحدة، ومنظمة 

المسجد  صيانة  على  اإلسالمي  العالم  دول  في  اإلسالمية  الحكومات  حرصت  وكذلك  اليونسكو، 

األقصى المبارك من العبث، ومن طمس هويته اإلسالمية مادياً ومعنوياً، ولعله من المهم أن نذكر 

أكتوبر  في 14  اآلثار، فقد أصدرت قراراً  العالمية لحفظ  اليونسكو  المجال قرار منظمة  في هذا 

سنة 2016م ينص على : أن منظمة اليونسكو تعتبر المسجد األقصى أحد المقدسات اإلسالمية، وال 

عالقة تاريخية ألي طائفة أخرى بالمسجد األقصى المبارك، وقد رحب بهذا القرار هيئات ومنظمات 

إسالمية كثيرة في مقدمتها منظمة التعاون اإلسالمي، ومرصد الجامع األزهر الشريف.

المتغطرسة  الصهيونية  والممارسات  لالنتهاكات  العالمي  الرفض  هذا  من  الرغم  وعلى 

قديماً وحديثا، فما أشبه اليوم بالبارحة، فمؤخراً بتاريخ السادس من ديسمبر لعام 1917م، أعلن 

الرئيس األمريكي رونالد ترامب أن القدس هي عاصمة إلسرائيل وأتبع ذلك بقرار نقل السفارة 

األمن  العالمية مثل مجلس  الهيئات  من  تاماً  القرار رفضاً  لقي هذا  القدس، ولقد  إلى  األمريكية 

الذي رفض القرار بتصويت من 128 دولة من أعضاء مجلس األمن وغيره من المنظمات العالمية، 

هذا وقد رفضت جميع الحكومات اإلسالمي هذا القرار فضالً عن الشعوب اإلسالمية قاطبة. ولقد 

نشطت المؤسسات العلمية في العالم اإلسالمي بعقد المؤتمرات التي ترفض وتدين هذا القرار 

الذي عقد تحت  آباد  بإسالم  ـ  العالمية  اإلسالمية  الجامعة  المؤتمرات، مؤتمر  الجائر. ومن هذه 

عنوان : "القدس، التاريخ والمكانة والسيادة ودور المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان 

اإلسالمية في نصرة القضية الفلسطينية"، وذلك يوم الخميس الموافق 14 / 12 /2017م في قاعة 

العالمة محمد إقبال بمسجد الملك فيصل، بالعاصمة الباكستانية إسالم آباد، وفي السياق نفسه عقد 

األزهر الشريف مؤتمراً عالمياً في يومي األربعاء والخميس الموافق17/ 01 /2018م، تحت عنوان : 

"مؤتمر األزهر الشريف لنصرة القدس". وقد حضرته وفود من ست وثمانين دولة.

نتائج البحث
أوالً : من خالل هذا التأريخ للقدس الشريف والمسجد األقصى المبارك يتبين لكل منصف 

وصاحب عقل رشيد عربية وإسالمية القدس الشريف وفلسطين.
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الذين  الطغاة،  الروم  أيدي  من  وفلسطين  القدس  الذين خلّصوا  المسلمين هم  أن   : ثانياً 

عديدة. لسنوات  باالحتالل  وغيرهم  والرومان  الفرس  مع  تداولوها 

يكونوا  لم  تاريخهم ألنهم  االستقرار طوال  يعرفوا  لم  اليهود  أن  التاريخ  أثبت  لقد   : ثالثاً 

قوة في يوم من األيام ال في الشرق وال في الغرب، بل يعملون بالتجارة التي من سماتها التنقل 

أولئك. أو  تابعين لهؤالء  إال  اليهود  والترحال وعدم االستقرار، ولم يكن 

رابعاً :  أثبتت الدراسة أن عروبة القدس وإسالميتها تمتد آلالف السنين، وأن ادعاء اليهود 

أن لهم حقاً تاريخياً في أرض فلسطين لهو محض ادعاء كاذب فلم تقارب مملكة داود وسليمان 

عليهما السالم بالقدس إال  أقل من ثمانين سنة احتالالً للقدس من سكانها األصليين.

خامساً :  توصل البحث إلى أنه لما لم يكن لليهود عبر التاريخ حضارة وال دولة فقد اعتمدوا 

على أحد أمرين : إما االدعاء الكاذب من أجل تحقيق ما يطمحون إليه، وإما بالقوة الغاشمة وتأييد 

ممن ال يملك لمن ال يستحق.

سادساً :  أن العرب المسلمون هم الذين خلّصوا القدس وفلسطين وسائر بالد اإلسالم من 

أيدي الروم البيزنطيين والفرس، ولم يكن لليهود أي دور يذكر حتى يدعوا أن لهم حقاً تاريخياً.

سابعاً :  أن اللَّه تعالى وعدهم حال كونهم مؤمنين بدخول األرض المقدسة ـ وشتان ما بين 

مجرد الدخول الذي اتخذوا منه ذريعة لالستيطان وبين الوطن المعروف ألهله المقيمين فيه قلبهم 

ـ ولكنهم لما عصوا نبيهم موسى عليه السالم وغيروا دين اللَّه وقتلوا األنبياء حرمها عليهم تحريماً 

أبدياً وضرب عليهم التيه في األرض أي ال وطن لهم وهذا حكم اللَّه تعالى.

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.



المقدسات والمعالم األثرية في فلسطين
د. يوسف محمد طاهر)❊(

أوالً : املقدسات الدينية :
القدس / المسجد األقصى / قبة الصخرة / الحرم اإلبراهيمي/ المسجد العمري/ حائط البراق/ 

كنيسة المهد / كنيسة القيامة/ كنيسة البشارة.

القدس :
إّن القدس هي مدينة الديانات السماوية الثالث، التي ظّل أتباعها يتعاملون فيما بينهم على 

في  البشري  لالجتماع  الناظم  اإلطار  وهي  المشترك،  العيش  ومبدأ  باآلخر،  االعتراف  قاعدة  أساس 

القدس، حتى طرق باب فلسطين المشروع الصهيوني الذي اتّخد موقفاً إقصائياً، لصالح تهويد القدس 

ليكّرر بذلك التجربة الصليبية، سيئة الذكر والمصير.

وقد اتفق علماء التاريخ البشري أنّه لم تحَظ مدينة قط بما حظيت به القدس من أهمية 

لدى شعوب األرض قاطبة، فهي مهبط الوحي، وموطن إبراهيم خليل الرحمن عليه السالم، ومقر 

األنبياء، ومبعث عيسى كلمة اللَّه التي ألقاها إلى مريم، وهي أولى القبلتين، استقبلها المسلمون 

زهاء عاٍم ونصف بعد هجرة الرسول الكريم � إلى المدينة، وخّصها اللَّه بإسراء رسوله وحبيبه 

المصطفى �، وحتى اليهود يزعمون بأنها تضم "هيكلهم المقدس".

القدس في اإلسالم :
تحتضن القدس أكثر من 197 أثراً إسالمياً، تنقسم بين المساجد والقباب والقصور والتكايا 

والزوايا والمدارس واألسبلة واألبواب ... إلخ. وتعود هذه اآلثار إلى مختلف العصور اإلسالمية. ومن 

أهم  اآلثار اإلسالمية في القدس المسجد األقصى، وقبور األنبياء والمرسلين وأضرحتهم. ففي بيت 

المقدس وما حوله توجد أضرحة الكثير من األنبياء والرسل الكرام. فعلى مقربة من المسجد األقصى 

)❊( أستاذ مساعد ـ قسم السرية والتاريخ اإلسالمي، الجامعة اإلسالمية العاملية ـ إسالم أباد.
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ضريح نبّي اللَّه المسلم داود ـ عليه السالم ـ ، وبجانبه مسجد كبير كانت تقام فيه الصلوات الخمس 

اللَّه موسى عليه  نبّي  القدس مقام  اليهود وسيطرتهم عليه. ويوجد في شرقي  قبل وقوعه في يد 

السالم، وعليه مسجد كبير، وحواليه أبنية وآثار إسالمية من بناء الملك الظاهر بيبرس ومن جاء 

بعده من ملوك المسلمين وسالطينهم رحمهم اللَّه)1(. ويوجد في مقبرة "باب الرحمة" في بيت 

المقدس قبور جماعٍة من الصحابة ـ رضوان اللَّه عليهم ـ الذين سكنوا القدس وماتوا فيها، ويَُعرف 

منها :  قبر "شداد بن أوس" الصحابي عالم بيت المقدس، وقبر عبادة بن الصامت، أحد نقباء األنصار 

وأول قاض مسلم في فلسطين، وهما بجانب السور الشرقي للمجسد األقصى. وباإلضافة إلى القبور 

واألضرحة والمساجد، هناك المئات من الزوايا الصوفية والتكايا، فهناك : الخانقاه الصالحية التي 

الدين  بدر  الشيخ  الفخرية، وزواية  الداودارية  القدس والخانفاه  األيوبي في  الدين  أنشأها صالح 

الحسيني بظاهر القدس، وفي القدس وحدها أكثر من عشر زوايا، منها : الزاوية الختنية، والزاوية 

الجراحية، والزاوية الكبكية. وتضّم القدس أكثر من ثالثين مدرسة من المدارس التاريخية األثرية 

اإلسالمية التي أنشأها ملوك المسلمين وسالطينهم في مختلف العصور، مثل : المدرسة المأمونّية، 

ومدرسة قايتباي، ومدرسة تنكز، والمدرسة العمرية، والمدرسة األشرفية، والمدرسة المزهرية ... 

وغيرها، وقد تخّرج من هذه المدارس طائفة من العلماء والصالحين.

والتاريخية،  واللغوية  الدينية  الكتب  نفائس  على  تحتوي  مكتبات  القدس  في  يوجد  كما 

وكذلك طائفة من المخطوطات األثرية في علوم التفسير والحديث والفقه. وقد جعل المحسنون 

المسلمون تلك اآلثار أوقافاً بشرط أْن يصرف ريعها وناتج محصوالتها وأجرة عقارتها في عمارة 

تلك المساجد والمعابد والمدارس واألربطة، وفي مصالحها حسب شروط التي وضعها المحسنون. 

وتحتوي سجالت المحاكم الشرعية، وبخاصة سجالت محاكم القدس، على وثائق تلك األوقاف، مع 

العلم أن القسم األكبر من هذه األوقاف قد أصبح تحت سيطرة اليهود، فتعطّل صرف ريعها في 

األوجه الشرعية التي ُوِقَفْت عليها.

القدس في المسيحية : 
وتحظى القدس في الديانة المسيحية بمكانة خاصة، حيث يوجد بها أكثر من 47 أثراً منها 

كنيسة القيامة )وفيها عدة كنائس(، ودير أبينا إبراهيم عليه السالم والدير الكبير. وفيها ـ حسب 

معتقدهم ـ موقع صلب يسوع ودفنه، وفيها طريق اآلالم، كما توجد مغارة في القدس يعتقدون 

أنها موضع الجحيم الذي نزل إليه يسوع بعد موته ليحرر األنفس البشرية. وتحتضن القدس دير 

)1( الهيئة العربية العليا لفلسطين : المقدسات اإلسالمية في فلسطين والمطامع اليهودية الخطيرة، ص 9 - 33 :
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مار إبراهيم للروم األرثوذكس، وقد سّمي بهذا اإلسالم تيمناً بالتقليد المسيحي الذي يقول إّن النبي 

إبراهيم جاء إلى هذه الصخرة ليقّدم ابنه إسحاق ذبيحة. ويوجد في  الكنيسة مذبح وشجرة زيتون 

اليمين كنيسة مار يعقوب  الدير، كما توجد إلى  بئر عظيمة تحت  الجدي بفروعها. وتوجد  علق 

لألرمن، وكنيسة القديس ميخائيل لألقباط. وإلى يسارها ثالث كنائس مخصصة للقديس يعقوب 

والقديس يوحنا والشهداء األربعين، والدرج الذي إلى اليمين قبل الدخول إلى الكنيسة يؤدي إلى 

معبد "سيدة األوجاع"، ويقال له أيضاً كنيسة اإلفرنج، وهي لآلباء الفرنسيسكان الذين يحتفلون فيها 

بالقداس اإللهي كّل يوم، وتحت هذه الكنيسة تقوم كنيسة أخرى مخصصة للقديسة مريم المصرية.

القدس في الديانة اليهودية :
أبنية  أو  مستأجرة،  أبنية  إّما  جميعها  ومعبداً  كنيساً  عشر  خمسة  من  أكثر  القدس  تضّم 

أنشئت خالل القرنين التاسع عشر والعشرين، ولكن أهّم المقدسات اليهودية والتي يّدعي اليهود 

وجودها هو هيكل سليمان المزعوم والذي له مكانة خاصة في التدين اليهودي، إذ يعتقد اليهود 

أنه بُني في وسط القدس التي تقع في وسط العالم، وقدس األقداس يقع في وسط الهيكل، فهو 

بمثابة المركز، وأمام )قدس األقداس( حجر األساس )النقطة التي عندها خلق اإلله العالم(، وهو 

يمثل الكنز لديهم، فاإلله في تصورهم خلق العالم بيد واحدة، بينما خلق الهيكل بكلتا يديه، بل إنه 

خلق الهيكل قبل العالم، وهم بهذا يرونه أهّم ما في اليهودية)1(.

ويعتقد اليهود أّن كسارة ألواح موسى عليه السالم مدفونة تحت الجدار الغربي من سور  

المسجد األقصى ببيت المقدس )حائط البراق(، وهم يجتمعون هنالك يبكون ويحيون ذكر مجدهم 

الديني في هيكلهم المزعومـ  هيكل نبي اللَّه سليمان، عليه السالمـ  الذي يظنون أنه تحت المسجد 

األقصىـ  ولم يوجد أي أثر له، كما أنهم يطلقون عليه اسم حائط المبكى، إال أنّه وقف إسالمي. وقد 

ظل حائط البراق منذ الفتح اإلسالمي وقفاً إسالمياً، وهو حق خالص للمسلمين وليس فيه أي حجر 

يعود إلى عهد الملك سليمان كما يدعي اليهود)2(.

المسجد األقصى :
يَُعّد المسجد األقصى من أهم اآلثار اإلسالمية في القدس. ويقع داخل البلدة القديمة. وهو 

كامل المنطقة المحاطة بالسور، واسم لكل ما هو داخل سور، المسجد األقصى الواقع في الزاوية 

)1( سفر الملوك األول، الثاني.
)2( http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2015/10/22
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الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة المسورة)1(، والتي تقع تقريباً في وسط فلسطين. ويقع على 

هضبة عالية تسمى هضبة )موريا(.

تبلغ مساحة المسجد األقصى حوالي 144 ألف متر مربع، وهو على شكل مستطيل طول 

ضلعه الجنوبي 281م، والشمالي 310 م، والشرقي 462م، والغربي 491م، تقريباً، ويشغل المسجد 

األقصى حوالي سدس مساحة القدس القديمة، ومن الجدير بالذكر أن حدوده ومساحته لم تتغير 

على مدى العصور فلم تحدث له أي توسعة أو زيادة منذ وضع على األرض، بعكس المسجد الحرام، 

والمسجد النبوي اللذين عرفا عدداً من التوسعات على مر العصور المختلفة.

اه  ويتكون المسجد األقصى من سور على هيئة مستطيلـ  وهو ليس سور مدينة القدسـ  حدَّ

الجنوبي والشرقي هما حّدا مدينة القدس القديمة، وكل ما يقع داخل هذا السور فهو جزء من 

المسجد األقصى )بيت المقدس(. ولهذا السور أبواب، وبداخله مجموعة من المساجد، والمصليات، 

مئتين،  حوالي  المعالم  من  به  ما  عدد  ويبلغ  والمدارس.  واألروقة  واألسبلة،  والمآذن،  والقباب، 

وهذا هو الصحيح فكل ما هو داخل محيط السور هو جزء من المسجد األقصى، وليس كما شاع 

عند معظم العامة أنه المسجد ذو القبة الذهبية )مسجد قبة الصخرة(، والذي بناه الخليفة األموي 

الخامس عبد الملك بن مروان سنة 72هـ، أو الجامع الِقبلي ذو القبة الرصاصية أو البرونزية.

)1( المسجد األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، قناة الجزيرة.
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للمجسد األقصى عدة أسماء أهّمها ثالثة :

َي األقَصى لبعد ما بينه وبين المسجد  المسجد األقصى : وكلمة "األقصى" تعني األبعد)1(، وُسمِّ
الحرام، وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في األرض يعظَّم بالزيارة)2(، والذي سّماه بهذا االسم اللَّه 

َن اْلَمْسِجِد  تعالى في القرآن الكريم، وذلك في اآلية الكريمة : ﴿ ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرٰى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ

ِميُع اْلَبِصيُر ﴾)3(. اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلأَْقَصى الَِّذي بَاَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِريَُه ِمْن آيَاِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

المسلمين  علماُء  ذكر  وقد  والمطّهر،  المبارك  تعني  "المقّدس"  وكلمة   : س  الُمَقدَّ البيت 
العسقالني)4(. حجر  ابن  اإلمام  قال  كما  كثيراً،  االسم  هذا  وشعراؤهم 

ِدس : وهذا االسم كان متعارفاً عليه قبل أن يُطلق عليه اسم "المسجد األقصى"  بيت الَمَقْ
في القرآن الكريم، كما أنه مستَخَدم في معظم أحاديث النبي �، مثل الذي قاله يوم اإلسراء 

والمعراج :  »ثم دخلت أنا وجبريل عليه السالم بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين«)5(.

يعتقد الكثيرون أن المسجد األقصى هو فقط الجامع المبني جنوبي قبة الصخرة )المصلى 

القبلي(، وهو الذي تقام فيه الصلوات الخمس اآلن للرجال، والصحيح أن المسجد األقصى هو اسم 

لجميع المسجد، وهو كل ما هو داخل سور المسجد ويشمل الساحات الواسعة، والجامع القبلي 

وقبة الصخرة والمصلى المرواني واألروقة والقباب والمصاطب وأسبلة الماء والحدائق وما تحت 

أرض المسجد وفوقه وغيرها من المعالم، وعلى أسواره المآذن، والمسجد كله غير مسّقف سوى 

والمؤرخون، وعليه تكون  العلماء  اتفق عليه  ما  الجامع، وهذا  القبلي  الصخرة والمصلى  قبة  بناء 

مضاعفة ثواب الصالة في أي جزء مما دار عليه السور، وتبلغ مساحته تقريباً : 144000 متراً مربعاً.

اليُعرف بشكل دقيق متى بُني المسجد األقصى ألول مرة، ولكن ورد في أحاديث النبي�، 

بأن بناءه كان بعد بناء الكعبة بأربعين عاماً كما ورد في حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه أنه قال :  

قلت : يارسول اللَّه ! أي مسجد وضع في األرض أول ؟ قال : »المسجد الحرام« قلت : ثم أي ؟ قال : 

»المسجد األقصى«. قلت : كم بينهما؟ قال : »أربعون سنة«)6(.

)1( المعجم الوسيط، معنى أقصى.

)2( القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تفسير سورة اإلسراء.

)3( سورة اإلسراء، اآلية : 1 .

)4( كما نقله عبد الغني النابلسي في كتابه، الحضرة األنسية في الرحلة القدسية، ص 151 .

)5( رواه البهقي في دالئل النبوة عن أبي سعد الخدري،  2/ 390 .

)6( رواه مسلم في »كتاب اإليمان« ، باب اإلسراء برسول الله �، )162(. 
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أنهم   : الباني األول للمسجد األقصى على عدة أقوال  المؤرخون في مسألة  وقد اختلف 

النبي إبراهيم.  وقد رجح  ابنه شيث، أو سام بن  نوح، أو  البشر أو  أبو  النبي آدم  المالئكة، أو 

أن  ولترجيح  عباس،  ابن  عن  لرواية  األول،  البناء  األقصى  المسجد  بنى  من  هو  آدم  أن  البعض 

يكون آدم هو الباني للكعبة كما رجـحه اإلمام ابن حـجر العسقالني في الفتـح، ويرجح عبد اللَّه 

معروف أن البناء األول للمسجد األقصى قد اقتصر على وضع حدود مساحته التي تتراوح ما بين 

142 و 144 دونماً)1(.

كما يُقّدس اليهود أيضاً المكان نفسه، ويطلقون على ساحات المسجد األقصى اسَم "جبل 

العديد من  وتُحاول  ـ،  ـ حسب زعمهم  السالم  عليه  اللَّه سليمان  نبي  إلى هيكل  نسبة  الهيكل" 

األقصى،  المسجد  مكان  الهيكل  بناء  إلعادة  الحجة  بهذه  التذرع  المتطرفة  اليهودية  المنظمات 

ُمعتقدها. حسب 

قبة الصخرة
مصلى قبة الصخرة أحد أجزاء المسجد األقصى؛ "فالمسجد األقصى هو كل ما داخل سور 

األقصى" . وهو جزء من أحد أهم المساجد اإلسالمية في مدينة القدس وفلسطين والعالم اإلسالمي 

ومن أجمل األبنية في العالم، إذ تُعتبر قبّته من أهم وأبرز المعالم المعمارية اإلسالمية، كما يُعتبر 

أقدم بناء إسالمي بقي ُمحافظاً على شكله وزخرفته.

فيما تعتبر قبة الصخرة المشرفة إحدى أهم المعالم اإلسالمية في العالم، إذ إضافة إلى 

مكانتها الدينية، فهي تمثل أقدم نموذج في العمارة اإلسالمية من جهة، ولما تحمله من روعة فنية 

وجمالية تبرز زخارفها بصمات الحضارة اإلسالمية على مر فتراتها المتتابعة من جهة أخرى، حيث 

جلبت انتباه واهتمام الباحثين والزائرين من كل بقاع الدنيا، لما امتازت به من تناسق وانسجام بين 

عناصرها المعمارية والزخرفية، حتى اعتبرت آية في الهندسة المعمارية.

الّنبي عليه  التي تحتضنها والتي عرج منها  الّصخرة  إلى  الّصخرة نسبة  بقبة  وتّم تسميتها 

الصالة والّسالم إلى السماء. ويرجع تاريخ بنائها إلى عهد الخليفة األموي عبد الملك بن مروان، سنة 

68 هـ/ 688م، حول الصخرة المشرفة الواقعة على صحن مرتفع في وسط ساحة الحرم الشريف، 

وانتهى البناء سنة 72 هـ/ 691م.

الله معروف،  الباري شرح صحيح البخاري 6/ 402. عبد  فتح  ، ابن حجر العسقالني،  تاريخ بيت المقدس، ص 37  )1( ابن الجوزي، 

المدخل إلى دراسة المسجد األقصى المبارك، ص 47 68 - 70، دار العلم للماليين، ط 2009.
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التي أجراها علماء مختصون على  األثرية  الدراسات واالختبارات  بالذكر، أن جميع  وجدير 

البناء خالل عمليات الصيانة والترميم على مدى األزمان، أثبتت بما ال يدع مجاالً ألي شك، أن قبة 

الصخرة، بكامل أساساتها وجدرانها الخارجية، هي من إنشاء عبد الملك بن مروان، وأنها بناء متجانس 

األجزاء، ال يضم بقايا أي بناء قديم كما توهم بعضهم.

وقد اهتم المسلمون برعاية قبة الصخرة المشرفة، على مر الفترات اإلسالمية المتعاقبة، 

وبخاصة بعد ما كان يحدث بها من خراب جراء التأثيرات الطبيعية، مثل الهزات األرضية والعواصف 

واألمطار والحرائق، فلم يتأخر أي خليفة أو سلطان عن ترميمها والحفاظ عليها. كما حدث في عهد 

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه عندما فتح القدس بنى بناءاً خشبياً حول الّصخرة 

والقدس  عاصمتهم  كانت  الّشام  ألّن  األموية،  الخالفة  عهد  في  والّزخرفة  البناء  وتطّور  المشرفة، 

قريبة جداً منها.

في  الّشريف  المعراج  موطىء  أنها  الّسماوية  األديان  في  المشرفة  الّصخرة  مكانة  تكمن 

اإلسالم، وأّما عند اليهود ومن منطلق أّن الّصخرة يوجد تحتها كهف ينتهي بمحراب قديم يستطيع 

األنبياء،  المحراب مصلى  على  ويُطلق  قديمة.  إحدى عشرة درجة  باستخدام  إليه  الّنزول  الّشخص 

وهيكل سليمان المزعوم عند اليهود، وما زال اليهود ينّقبون ويبحثون عن هيكلهم حسب ما ذكر في 

كتبهم الّدينية المحرّفة. وعند المسيحيّة يُطلق عليه معبد الرّب، والمكان الذي حصلت به معجزة 

مريم عليها الّسالم حسب ما ذكر لديهم في كتبهم المقدسة.
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أما الفرق ما بين قبة الّصخرة والمسجد األقصى، فإن المسجد األقصى هو بيت من بيوت 

قبة  مصلى  مع  مقارنة  الحجم  وصغيرة  اللون  فضيّة  قبّة  المسجَد  ويغطّي  القبلتين،  وأولى  اللّه 

الّصخرة. وساحة المسجد كبيرة، وأّما الّصخرة المشرفة فهي مقام مقّدس يقع قريباً من المسجد 

األقصى وقبّتها ذهبية اللون كبيرة الحجم، والحرم المقدسّي هو كّل ما دار عليه السور وفيه يقع 

القبة الخضراء، وساحاتهما. مسجد قبة الصخرة، والمسجد القبلّي ذو 

الحرم اإلبراهيمي :
األقصى  المسجد  بعد  للمسلمين  األهميّة  الثاني من حيث  المعلم  اإلبراهيمي هو  الحرم 

المبارك، وهو في المرتبة الرابعة من بين أقدس مقدسات اإلسالم بعد الكعبة المشّرفة، والمسجد 

عليه  إبراهيم  لسيدنا  فيعود  االسم،  بهذا  تسميته  سبب  أّما  األقصى.  والمسجد  الشريف،  النبوّي 

الّصالة والّسالم، حين هاجر لمدينة الخليل وسّميت المدينة باسمه "خليل الرحمن"، وسّمي الحرم 

باسمه أيضاً، وذلك قبل أربعة آالف عاٍم تقريباً، ويسميه اليهود كهف البطاركة أو مغارة المكفيلة 

األماكن  ثاني  وهو  تقريباً،  انقطاع  دون  اليوم  حتى  ُمستخدم  ُمقّدس  بناء  أقدم  ويُعتبر  بالعبرية. 

المقدسة عند اليهود بعد جبل الهيكل. وسبب قُدسيته أنه بُني فوق مغارة مدفوٌن فيها كٌل من النبي 

إبراهيم، وولده إسحاق وولده يعقوب وزوجتيهما رفقة وليئة، كما تذكر بعض الروايات أن يوسف 

وآدم وسام ونوح مدفونون هناك أيضاً)1(.

يقع الحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمة لمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية في فلسطين، 

وهو يشبه في بنائه المسجد األقصى)2(.  ويحيط بالمسجد سوٌر عظيٌم مبنٌي من حجارة ضخمة يصل 

طول بعضها لـ 7 أمتار، ترجع أساساته لعهد هيرودس األدومي في فترة حكمه للمدينة )37 ق. 

م - 7 ق.م ()3(.  بعدها قام الرومان ببناء كنيسة في مكانه، ثّم ُهدمت بعد أقل من 100 عام على 

يد الفرس، لتتحّول بعدها إلى مسجد في العصور اإلسالمية األولى. ومع احتالل الصليبيين للمنطقة، 

بُني مكان المسجد كنيسة كاتدرائية، ما لبثت أن تحّولت مرة أخرى لمسجد بعد تحرير صالح الدين 

األيوبي لفلسطين عام 1187 .

)1( نظمي الُجعبة وآخرون، الخليل القديمة سحر مدينة وعمارة تاريخية )ط 2008( لجنة إعمار الخليل.ص 51 - 63.
)2( علي أحمد محمد السيّد. الخليل والحرم اإلبراهيمي في عصر الحروب الصليبّية )الطبعة 1998(. دار الفكر العربي. صفحات 73 - 87 .

)3( معهد األبحاث التطبيقية، دليل مدينة الخليل، )الطبعة 2009( صفحة 6.
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وعندما احتّل الرومان فلسطين بنوا كنيسة فوق هذه المغارة، وذلك بأمر من اإلمبراطور 

يوستنياتوس الروماني، وقد هدمها الفرس بعد أقّل من مئة عام عندما استعمروا فلسطين، وقد 

أعاد الرومان بناءه مرة أخرى. أّما المسلمون فقد قاموا في فترة الحكم األموّي ببناء سقف وقبب 

لهذا المكان، وحّولوه لمسجد، وفي العصر العباّسي فتحوا باباً له من الجهة الشرقيّة. وبقي المكان 

مسجداً للمسلمين حتى جاءت الحمالت الصليبيّة، وحّولت المسجد إلى كنيسة كاتدرائيّة، وذلك 

عام 1175م واستمرت كذلك لمّدة تسعين عاماً، حتى فتح صالح الدين األيّوبّي فلسطين بعد معركة 

حطين عام 578 هـ، حيث أعاده إلى مسجد للمسلمين، ووضع فيه منبراً يعتبر أقدم منبر إسالمّي، 

صنع في مصر عام 484 هـ، ونقل لعسقالن، ثّم إلى الحرم، وهو مصنوع من خشب األبنوس، وال 

يوجد به مسمار واحد.

المجزرة  تاريخ المسجد اإلبراهيمي حين وقعت  العام 1994م، محطة مهمة في  لقد كان 

/ شباط 1994  فبراير  الجمعة 25 من  يوم  فجر  اإلبراهيمي في  الحرم  بمجزرة  المعروفة  الشهيرة 

الموافق الـ 15 من رمضان 1415 للهجرة، حين هاجم المستوطن باروخ غولدشتاين المصلين وأطلق 

النار وهم يؤدون صالة الفجر، مما تسبب في استشهاد 29 مصلياً وإصابة 15 آخرين قبل  عليهم 

أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه. وبعد انتهاء المذبحة أغلق جنود االحتالل الموجودون في 

الحرم أبواب المسجد لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا القادمين من خارج الحرم من الوصول 

إلى ساحته إلنقاذ الجرحى.

وخالل تشييع ضحايا المجزرة أطلق الجنود اإلسرائيليون رصاصاً على المشيعين، مما رفع 

عدد الضحايا إلى خمسين شهيداً، ثم شكل االحتالل اإلسرائيلي لجنة تحقيق أسفرت عن أول قرار 
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إلكترونية، وفرضت  بوابات  إلى كنيس يهودي ومسجد، ووضعت على مداخله  المسجد  بتقسيم 

قيود على دخول المصلين إليه. ومنذ ذلك الوقت توالت االعتداءات على المسجد، وأغلقت البلدة 

ـ  أكثر  من خمسمائة محل تجاري  ـ وفيها  القريبة منه  القديمة في محيطه،  ومازالت األسواق 

مغلقة، كما يمنع رفع األذان فيه عشرات المرات شهرياً)1(.

المسجد العمري الكبير 
يقع مسجد عمر بن الخطاب في البلدة القديمة من القدس في حارة النصارى في الجهة 

البدايات األولى لإلسالم في القدس،  القيامة، وتعود قصة بناء المسجد إلى  الجنوبية من كنيسة 

البطريرك  له  سمح  أن  بعد  القيامة  كنيسة  في  الصالة  يقيم  أن  الخطاب  بن  عمر  رفض  حين 

صفرونيوس بذلك، خشية أن يتنازع المسلمون والنصارى على ملكية الكنيسة، فخرج منها وأقام 

منها. بالقرب  الصالة 

ويعود تاريخ بناء المسجد إلى أيام الملك األفضل نور الدين ابن الناصر صالح الدين األيوبي. 

ويقال إن مئذنه المسجد تعود للفترة المملوكية، حيث تشابه المئذنة طراز بناء المأذن المملوكية، 

والراجح أن البناء تم في مكان غير المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، وذلك 

ألن مدخل كنيسة القيامة كان في الجهة الشرقية، حتى تم تحويله خالل فترة االحتالل الصليبي 

إلى الجهة الجنوبية. وبذلك كان البناء في مكان غير الذي صلى فيه خليفة المسلمين عندما افتتح 

القدس عام )15 هـ / 636م( حيث تميز بالسماحة الدينية من خالل العهدة العمرية التي يوجد 

نص على حجر يخلدها في هذا المسجد.

)1( تطبيق القرار 191 م/10  بشأن " الموقعين الفلسطينيين" الحرم اإلبراهيمي / كهف البطاركة في الخليل.
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وقد أدخلت على المسجد إصالحات في العهد األموي، وتحديداً في عصر عبد الملك بن 

مروان، وهو اليوم محاط بالكنس والمتاجر التابعة للمستوطنين اليهود المقامة على أنقاض الدور 

ومحالت السكن العربية. وللمسجد مأذنة يبلغ ارتفاعها 15 متراً)1(.

البطريرك صفرونيوس  من  المقدس  بيت  مفاتيح  تسلم  عندما  الخطاب  بن  عمر  وخطب 

"Sophronius"،  في أهل بيت المقدس قائالً : "يا أهل إيليا لكم ما لنا وعليكم ما علينا". ثم دعاه 

البطريرك لتفقد كنيسة القيامة، فلبى دعوته، وأدركته الصالة وهو فيها فالتفت إلى البطريرك وقال له 

"،  فقال : ماكان لعمر أن يصلي  في كنيسة القيامة فيأتي المسلمون  أين أصلي، فقال " مكانك صلَّ

من بعدي ويقولون هنا صلى عمر ويبنون عليه مسجداً. وابتعد عنها رمية حجر وفرش عباءته وصلى.

وأعطى عمر أهل بيت المقدس عهداً مكتوباً )العهدة العمرية( وكان ذلك في العام 15 للهجرة)2(.

حائط البراق :
لحائط البراق مكانة مميزة عند المسلمين، حيث إنه جزء ال يتجزأ من سور المسجد األقصى 

والحرم القدسي الشريف، وهو وقف إسالمي متواتر. وهذا السور يقع في الجهة الغربيّة من سور 

المسجد، ويمتد هذا الحائط من باب المغاربة في الجنوب إلى المدرسة التنكزية في الشمال. يبلغ 

تسميته  سبب  أّما  أمتار.  ثالثة  وعرضه  تقريباً،  متراً  عشرين  وارتفاعه  متراً،  خمسين  السور  طول 

بهذا اإلسم، فالرتباطه بـ "حادثة اإلسراء والمعراج". فالبراق هو اسم للدابة التي أسرى بها الرسول 

محمدملسو هيلع هللا ىلص من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد األقصى في مدينة القدس الشريف، 

حيث ربطها في هذا الحائط، ثّم عرج إلى السماء، ومن هناك للسماوات العلى. قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: 

»أتيت بالبراق ... فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط به األنبياء، ثم دخلت 

المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السالم بإناء من خمر وإناء من لبن، 

فاخترت اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء«)3(.

أّما اليهود فيعتبرون هذا السور األثر المتبقي من هيكل سليمان المزعوم، ويزورونه للصالة 

فيه ويؤدون أمامه طقوسهم الخاصة حداداً منهم وحزناً على دمار وخراب هيكلهم المزعوم. وقد 

زادت أهمية هذا الحائط عند اليهود، وأصبح الكثير منهم يأتون إليه بعد القرن التاسع عشر، وهو 

اليهود الصهاينة رمز ديني وطني ويسعون منه إلى السيطرة على كّل المسجد األقصى  في نظر 

وتدميره ليقيموا فوقه الهيكل المزعوم.

)1( محمد الكفراوي، مساجد بيت القدس، نادي الخريجين العرب، القدس، 1983، ص 21.

)2( د. راغب السرجاني، الموسوعة الميسرة في التاريخ اإلسالمي.

)3( رواه مسلم.
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وبعد نكسة 1967 أخذه اليهود المحتلون بالقوة وفرضوا سيطرتهم عليه، وهدموا البيوت 

التي كانت محيطة به، والتي تمثل حي المغاربة، وأصبح علماً دينياً يهودياً.

ومما ال شّك فيه، أّن هذا الحائط متنازع عليه بين المسلمين واليهود، وقد استطاع اليهود 

أن يحكموا سيطرتهم عليه، ويشهد التاريخ حوادث كثيرة وقعت بين المسلمين واليهود في النزاع 

على أحقية هذا الحائط، أشهرها " ثورة البراق"  التي حدثت في عام 1929م  بعد أن سمح االنتداب 

البريطاني لليهود بالصالة والبكاء والنواح عند هذا الحائط.

ومن تسمياته أيضاً الحائط الغربي حسب التسمية اليهودية العبرية، وهو الحائط الذي يحد 

الغربي للحرم المحيط بالمسجد  الحائط  الغربية، أي يشكل قسماً من  القدسي من الجهة  الحرم 

األقصى، ويمتد بين باب المغاربة جنوباً، والمدرسة التنكزية شماالً، طوله نحو 50م، وارتفاعه يقل 

عن 20م، وقد أصبح الحائط مصلى يهودياً مشهوراً في بداية القرن السادس عشر، وتعاظمت أهميته 

في نظر اليهود في القرن التاسع عشر حتى أصبح أهم المعالم اليهودية الدينية في رأي أكثريتهم.

وقد كان اليهود يؤدون صلواتهم وطقوس الحداد على خراب هيكل النبي سليمان في أماكن 

مختلفة قبل القرن السادس عشر حول الحرم القدسي. حيث ورد أول ذكر لذلك في تقرير لحاج 

مسيحي من مدينة بوردو زار القدس سنة 333م، حيث يقول إن اليهود يحتشدون سنوياً أمام حجر 

قريبة من السور المحد للحرم القدسي ويتفجعون. ويذكر الرحالة اليهودي بنيامين من توديال الذي 

زار القدس في نهاية القرن الثاني عشر، مصلّى يهودياً أمام قبة الصخرة يسمى "الحائط الغربي"  

أو "باب الرحمة". 

المكانة السياسية :
منذ الفتح اإلسالمي لبيت المقدس، إبان خالفة عمر بن الخطاب، تحولت إدارة الحرم القدسي 

وما حوله )بما فيها حائط البراق( للمسلمين واستمرت كذلك حتى في فترات االحتالل الصليبي.

وفي أيام الدولة العثمانية، سمح لليهود المقدسيين بأداء بعض الطقوس الدينية قبالة الحائط 

ومنعوا من وضع المقاعد قبالة الحائط أو السعي لجعل المكان مصلى يهودياً دائماً. وفي عام 1887م 

قام أدموند دي روتشيلد من يهود فرنسا، بمحاولة فاشلة لشراء الحائط وجعله ملكاً يهودياً. وقد عارض 

هذه المحاولة الحاخامون المقدسيون خشية من هز العالقات بين اليهود والسلطات اإلسالمية.

وفي 12 نوفمبر1911م قام متولي األوقاف أبو مدين الغوث باالحتجاج حين قام أفراد من 

أثناء  عليها  للجلوس  كراسي  بجلب  وقوفاً،  الحائط  بزيارة  عادتهم  الذين جرت  اليهودية،  الطائفة 

الزيارة. وطلب متولي األوقاف إيقاف هذه الحالة تجنباً الدعاء اليهود في المستقبل بملكية المكان. 
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وبناًء على ذلك أصدر مجلس إدارة لواء القدس تعليمات تنظم زيارة اليهود للحائط، وتمنع جلب 

أي مقاعد أو ستائر عند الحائط. بعد انتهاء الحرب العالمية األولى واعتماداً على وعد بلفور الذي 

يعد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، أخذ اليهود يسعون إلى اكتساب حقوق واسعة لهم 

في هذا المكان عن طريق تغيير الحالة التي كان عليها الحائط قبل الحرب.

في يناير 1914م قام األديب اليهودي دافيد بالين بمبادرة أخرى لشراء الحائط. ففي  رسالة 

للسفير األمريكي لدى إسطنبول قال يالين : " نأمل أن تفعل كل ما بوسعك لتحرير أقدس األماكن 

من بين جميع األماكن المقدسة في المدينة التي كانت من قبل أروع المدن")1(. في هذه الرسالة 

المبادرة كما فشلت  الحائط بمليون فرنك فرنسي على األقل. وقد فشلت هذه  يالين ثمن  قدر 

المحاولة التي سبقتها.

أسباب النزاع :
يعتقد اليهود أن حائط البراق جزء من هيكلهم المزعوم، وذلك على خلفية ادعاءات متفرقة 

منها أن الحائط المذكور، هو جزء من بقايا معبدهم القديم، وهو ما تدحضه المعطيات التاريخية 

ونتائج التنقيبات عن اآلثار. فالموسوعة اليهودية تقول إن اليهود لم يصلّوا أمام هذا الحائط إال في 

العهد العثماني، ويذهب عالم اآلثار اليهودي  فينكلشتاين ـ رئيس قسم اآلثار في جامعة تل أبيب 

ـ إلى أنه : "ال يوجد أي سند )يعني سند علمي( لما ورد في العهد القديم بشأن حائط المبكى"، 

ويذهب إلى أبعد من ذلك بتشكيكه بوجود الهيكل أصالً)2(. ومن جهة أخرى، ليس هناك أي أثر 

يثبت وجود الهيكل اليهودي أو ما يمكن أن يمت إليه بصلة، خاصة وأن علماء اآلثار والمنقبين 

اليهود أنفسهم أو الذين استقدمهم اليهود وصلوا إلى صخرة األساس في المكان ولم يعثروا على 

أي دليل مادي مهما كان صغيراً يؤكد صحة الروايات اليهودية.

وال يعدو األمر أن يكون عملية انتحال مكشوفة يقوم بها اليهود الصهاينة، ال فرق في ذلك 

بين انتزاع ملكية األراضي من الفلسطينيين وتهجيرهم من بالدهم بالقوة الغاشمة، وبين اغتصاب 

حائط البراق الذي يعد ملكاً إسالمياً ومعلماً بارزاً من معالم الحرم القدسي.

كنيسة المهد :
تعتبر كنيسة المهد في مدينة بيت لحم من أهّم األماكن المقدسة لدى المسيحييّن من كّل 

اإلمبراطور  بناها  السالم.  عليه  المسيح  فيه  ولد  الذي  الموضع  بأنها  العتقادهم  وذلك  الطرائف، 

)1( ترجمة من الرسالة التي عرضها األرشيف المركزي في القدس لتاريخ الشعب اليهودي أمام الجمهور في 15 مايو 2007م.

)2( وكالة األنباء العربية الثالثاء 4/ 11 / 2006م.
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الروماني "قسطنطين" في عام 335م، باإلضافة إلى كنيستين أخريين، وذلك بعد إعالن المسيحية 

ديانة لدولته. وهي تعتبر من أقدم كنائس العالم وأقدم كنائس فلسطين أيضاً، وتقام فيها طقوس 

دينيّة إلى يومنا هذا منذ بداية القرن السادس للميالد حيث أنشأها اإلمبراطور الرومانّي " يوستنيان" 

في شكلها الذي يوجد إلى اليوم.

التراث العالمّي، كأول موقع  وفي عام 2012م تّم إدراج كنيسة المهد ضمن قائمة مواقع 

فلسطينّي يدرج في هذه القائمة. وللكنيسة مكانه خاصة لدى المسيحييّن من كّل الطوائف، ففيها 

ولد المسيح، وعند بناء الكنيسة تم بناء ما يعرف فيها بـ "كهف ميالد المسيح"، والذي يعتقد أنّه 

ولد في ذلك المكان تحديداً. وأرضية هذا الكهف بيضاء من الرخام، وفيها خمسة عشر قنديالً يرمز 

الكنيسة  أديرة وكنائس أخرى داخل  فيها  الموجودة. ويوجد  المسيحيّة  للطوائف  كّل واحد منها 

"البازليك"،  فيها  يوجد  كما  الفرنسيسكاني.  والدير  األرمني،  والدير  األرثوذكسي،  كالدير  نفسها، 

وهي ساحة مبلّطة تعتبر جزءاً من الكنيسة، وهي كالرواق القديم الذي تحّوطه العمدان، ويوجد 

فيها أيضاً كنيسة القّديسة "كاترينا". وقد تعّرضت الكنيسة للكثير من العوامل المدمرة، فقد دمّرها 

السامريّون في عام 529م وهم يهود في األصل، ثم تمت إعادة بنائها بعد ذلك على مساحة أكبر في 

عام 535م. كما قام األمبراطور "هرقل" بهدمها في الحرب التي نشبت بين الفرس والروم، وأعيد 

بناؤها في عام 614 م. ووضع الكثير من أعمال الفسيفساء الرائعة فيها. 

ومن مميزات البناء الذي أنشأه اإلمبراطور قسطنطين أنه حوى في بنائه األساسي مثمناً 

فيه فتحة تؤدي إلى مغارة الميالد حيث المذود والنجمة، وغرباً توجد بازيليكا كبيرة تنتهي ببهو 

محاط باألعمدة يُطّل على مدينة بيت لحم. وقد أعيد بنائها في القرن السادس الميالدي في عهد 

يوستنيان. اإلمبراطور 

في 28 يونيو 2012، أدرجت اليونسكو كنيسة المهد ضمن قائمة التراث العالمي. وأدرجت 

الكنيسة بغالبية 13 صوتا من أصل 21، مقابل ستة أصوات معارضة وامتناع اثنين عن التصويت 

أثناء جلسة تصويت أعضاء لجنة التراث المجتمعين مدينة سانت بطرسبورك، وتعتبر بذلك أول 

موقع فلسطيني يدرج ضمن الئحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو)1(. وتقدم الفلسطينيون في 

إجراء عاجل بطلب إدراج الموقع بعد خصولهم على عضوية منظمة اليونيسكو في أكتوبر 2011. 

وكانت إسرائيل أكدت أن ال اعتراض لديها على إدراج الموقع في التراث العالمي لكنها احتجت 

على استخدام اإلجراء العاجل معتبرة أنه "طريقة للتلميح إلى أن إسرائيل التحمي الموقع".

)1( اليونسكو تدرج كنيسة المهد في بيت لحم على قائمة التراث العالمي، دار الحياة، 2012-06-29 .
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كنيسة القيامة أو القبر المقدس  :
سميت كنيسة القيامة بهذا اإلسم نسبة إلى قيامة المسيح من بين األموات في اليوم الثالث 

أنه  يُعتَقد  إذ  المسيحية،  الديانة  اعتقاد  وذلك حسب  وموته،  إلى صلبه  أدت  التي  األحداث  من 

ُصلب يوم الجمعة، ثّم قام وصعد إلى السماء يوم األحد، فكان بناء الكنيسة في نفس المكان الذي 

دفن فيه، وقام منه، وهو ما يطلق عليه حالياً اسم القبر المقدس، حيث أمر اإلمبراطور قسطنطين 

بتنظيفه من األتربة، وبناء بازيليك القيامة فوقه لحمايته. وال بد من اإلشارة إلى أّن الكنيسة تنقسم 

إلى األرثوذكسية الشرقية، والكاثوليكية األرثوذكسية المشرقية، كما تحتوي بداخلها على كنيسة 

الروم األرثوذكس التي يقع مدخلها مقابل واجهة قبة القبر، علماً أن فيها عرشين أحدهما للبطريرك 

األنطاكي، واآلخر للبطريرك األورشليمي، كما فيها حجرة تحتوي على أواٍن وتحف قديمة، وأماكن 

أثرية أهمها الجلجثة.

وتقع كنيسة القيامة أو كما تعرف بكنيسة القبر المقدس في البلدة القديمة في القدس 

الشريف في فلسطين المحتلة، حيث تتميز بزخرفتها الجميلة، ونقوشها، ورخامها الملون، وصورها 

التي تزين جدرانها، وقد بنيت فوق الصخرة التي يظن البعض أن المسيح عيسى بن مريم صلب 

عليها، والبد من اإلشارة إلى أن المسيحيين يعتقدون أنها تحتوي على قبر المسيح، فهي من أقدم 

الكنائس التي بنيت في بيت المقدس.

الديانة  لدى  المقدسة  األثرية  األماكن  ألهم  من ضمها  أهميتها  القيامة  كنيسة  وتكتسب 

من  فهي  العالم.  على مستوى  يجعلها مشهورًة  الذي  األمر  العالم،  أنحاء  مختلف  في  المسيحية 

أكثر األماكن التي يزورها النصارى من مختلف بقاع األرض، ومن أكثر األماكن الدينية التي تلقى 

الفنية، والمشاهد الجمالية،  أنها تحتوى على العديد من التحف  اهتماماً، ورعايًة، وصيانًة، علماً 

والمعمارية.  الهندسية  واللمسات 

كنيسة القيامة في العهد اإلسالمي
بنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مسجداً بالقرب من الكنيسة أسماه مسجد عمر، وفي 

ذلك داللة على التعايش والتسامح بين الديانتين المسيحية واإلسالمية، وقد وصفها عدد من الرحالة 

المسلمون في كتبهم، وكان الخليفة العباسي المأمون قد رممها في فترة الخالفة العباسية. كما سمح 

هارون الرشيد للملك شارلمان بأن يبعث لها بعثًة للحصول على بعض االمتيازات التي تقدمها. وقد 

حدث خالف في عهد صالح الدين األيوبي بين العائالت المسيحية حول من يحتفظ بمفتاح الكنيسة، 

فوافق  الكنيسة،  عن  المسؤولة  تكون هي  مسلمة  لعائلة  المفتاح  يعطى  بأن  الدين  فأشار صالح 
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الجميع على ذلك، وأصبحت تشرف عليها عائلتان مسلمتان، هما : عائلة نسيبة : تقوم بفتح أبواب 

الكنيسة وإغالقها صباحاً ومساًء. وعائلة جودة : تحمل مفاتيح الكنيسة وتحافظ عليها.

ولقد تعرضت كنيسة القيامة للحرق سنة 614م لما غزا الفرس بيت المقدس بقيادة الملك 

خسرو الثاني، واستردها البيزنطيين سنة 630م ورممها اإلمبراطور هرقل. وفي سنة 638 استولى 

البشر  من  أحد  أو  المسيح  إللهية  المنكرين  باللَّه  الموحدين  واالريوسيين  القدس  على  العرب 

بأمر  الحاكم  الفاطمي  الخليفة  أمر   1009 سنة  وفي  والتخريب.  التدمير  من  نجت  الكنيسه  لكن 

باللَّه بهدمها، وقال : "فليصير طولها عرضاً وسقفها أرضاً" )1( فهوجمت وانتهبت وخربت، ورممها 

الرابع مونوماخوس. اإلمبراطور قسطنيطين  البيزنطيون في سنة 1048 في عهد 

شديدة  وكراهية  كبيرٍة  أحقاداً  خلّف  فيها  حدث  الذي  والتخريب  عليها  االعتداء  لكن 

المسلمين وطردهم من إسبانيا   التي مهدت لشن حرب على  للمسلمين، وتعد هذه من األشياء 

.)1096( الصليبية  الحروب  وقيام   )1091( وسيسيليا 

لم يمس الفتح اإلسالمي عام 638 م القبر المقدس بسوء وتمتع المسيحيون بالحرية الدينية 

التي كانت تتخللها بعض أعمال العنف، وقد أعطى لهم خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي اللَّه 

عنه عهدة المسلمين المشهورة )العهدة العمرية( عند فتح القدس، وصلى بجانب الكنيسة، وبني 

مكان صالته مسجد عمر. وفي عام 1048 نال اإلمبراطور البيزنطي اإلذن بإجراء بعض التصليحات.

تغيَّر وضُع اليهود والمسيحيين مع تولّي الحاكم بأمر اللَّه شؤون الِخالفة، فقسا عليهم في 

َة الذين ساءهم أن يتقرَّب الُخلفاء  المعاملة، ويُحتمل أن يكون ذلك بسبب ضغط المسلمين بعامَّ

ة بلبس الغيار،  من غير المسلمين ويُعينوهم في المناصب الُعليا، فأصدر الحاكم أمراً ألزم أهل الذمَّ

نة ُمعظمها أسود، حول أوساطهم، ولبس العمائم السود على رؤوسهم، وتلفيعات  وبوضع زنانير  ُملوَّ

سوداء، وذلك لتمييزهم على المسلمين. وفي وقٍت الحق منعهم من االحتفال بأعيادهم، وأمر  بهدم 

القيامة في بيت المقدس. وكان هدم كنيسة  القاهرة، كما صدر سجل بهدم كنيسة  بعض كنائس 

القيامة أقدس المواقع المسيحية على اإلطالق أحد األسباب الرئيسية لنشوء الحمالت الصليبية)2(.

)1( ابن األثير، الكامل في التاريخ، دار المعرفة، بيروت 2007. 

)2( المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر، تحقيق الدكتور جمال الدين الشنال 1416 هـ 1996م.                                                                

اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء، الجزء الرَّابع )الطبعة الثانية(. القاهرة ـ مصر : المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.   
الم تدُمرّي 1990م. السَّ : ُعمر عبد  ـ األنطاكي، يحيى بن سعيد بن يحيى؛ تحقيق  صفحة 72 

تاريخ األنطاكي، المعروف بصلة تاريخ أوتيخا )الطبعة األولى(. طرابلس ـ لبنان : جروس برس، ص 25.  
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وفي  15 تموز )يوليو( 1099 دخل الصليبيون مدينة القدس وقرروا إعادة بناء الكنائس القديمة 

المتهدمة، بل وإنشاء مبنى ضخم يحوي داخله جميع األبنية األساسية، وهي موضع موت )الجلجة( 

وقيامة )القبر( يسوع.

وفي عام 1808م شّب فيها حريق دّمر القبة تماماً فأصلحها الروم بإذن من الحاكم التركي، 

فبنيت بشكلها الذي نراه اليوم. كما هدد زلزال عام 1947 قبة الكنيسة األرثوذكسية الكاثوليكية 

ترعى  التي  الثالث  الطوائف  موافقة  على  الحصول  اإلنجليزي  الحاكم  يستطع  لم  ولما  بالدمار، 

الكنيسة قام بإجراء بعض أعمال التقوية والدعم التي لم ترتكز على أساس جيد.

بأعمال  القيام  الثالث على  الطوائف  اتفق رؤساء  )ديسمبر( عام 1994  األول  كانون  وفي 

الترميم في القبة التي فوق القبر المقدس. وقد أعّد التصاميم الفنان األمريكي آرا نورمارت برسم 

يمثل الشمس التي تسطع في منتصف القبة من الفتحة التي في القمة ونبع عنها إثنا عشر شعاعاً، 

والداللة واضحة إلى يسوع القائم كبزوغ فجر يوم جديد وإلى اإلثنى عشر رسوالً : إشعاع اإليمان 

في األرض، في حين تولّت »البعثة البابوية في سبيل  فلسطين« اإلشراف على األعمال حيث حازت 

على ثقة الطوائف الثالث. وقد تم تدشين القبة في احتفال مهيب في الثاني من شهر كانون الثاني 

)يناير( عام 1997م.

كنيسة البشارة :
تعتبر كنيسة البشارة في مدينة الناصرة ثالث أهم مكان مقدس للديانة المسيحية، بعد 

الكنيسة إلى أحد  المهد في بيت لحم. وتاريخياً، يعود اسم  القدس، وكنيسة  القيامة في  كنيسة 

وتشير  بحملها.  العذراء  مريم  المالك جبرائيل  تبشير  المسيحية، وهي  العقيدة  في  األسس  أهم 

بنيت في 15  البشارة. وقد  الناصرة هي كنيسة  بنيت في  إلى أن أول كنيسة  األثرية  الحفريات 

أكتوبر سنة 1630 على أنقاض كنيسة قديمة وفوق موقع بيت مريم العذراء. وتقسم الكنيسة إلى 

ثالثة أقسام، ومدخل الكنيسة في وسطها، وبعد التقدم إلى الداخل يظهر باب المغارة وفوقه صورة 

المسيح وعلى الجوانب درجان كالهما من اِثنتي عشرة درجة، يوصالن إلى سطح المغارة والهيكل 

الكبير حيث التماثيل والصور. ويبلغ طول الكنيسة 21,5 متر، وعرضها 15,25 متر)1(.

وتقع هذه الكنيسة فوق النبع الموجود داخل المغارة الذي كانت تستقي منه مريم العذراء، 

والذي ال يزال قائماً حتى اآلن داخل هذه الكنيسة)2(.

)1( قعوار، نهى زعرب )2000(. "كنيسة البشارة لالتين" كتاب تاريخ الناصرة، ص 219 - 223.

)2( قعوار، نهى زعرب )2000(. "كنيسة البشارة للروم األرثوذكس" . كتاب تاريخ الناصرة، ص 237 - 240.
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القديم  والقسم  الـ 18،  القرن  المركزي من  الصالة  مبنى   : إلى قسمين  الكنيسة  وتنقسم 

الذي بقي بحالة جيدة من القرن الـ 12، والذي يمكن الوصول إليه من خالل معبر مقوس مرصوف 

من الداخل ببالط عثماني، كما نجد في القبو منبراً مرتفعاً وخلفه المنبع الذي تتدفق منه مياه 

العين من فوق الكنيسة، عبر الكنيسة إلى السبيل الذي يقع في دوار مريم، المشهور أيضا باسم 

"بئر مريم" وقد كتبت على الجدران عبارة تتحدث عن البشارة والعين. وفي المكان الذي يبدأ فيه 

لتسهيل استعماله على الحجاج الذين يأخذون المياه المقدسة من  الرواق يوجد بئر ماء مرتفعاً 

فوق المذبح لوحة  للبشارة)1(.

من  وتشكل جزءاً  األول  القرن  إلى  تعود  مغارات  فتوجد  السفلي  الكنيسة  طابق  في  أما 

القرية القديمة، فيها جرن مع رموز لسر العماد ترقى إلى عهد الجماعة المسيحية األولى وسبع 

أجواق  لستة  رموز  عليها  بالفسيفساء  مرصوفة  وبركة  القدس،  الروح  مواهب  إلى  ترمز  درجات 

المالئكة، والحجر في وسط البركة يرمز إلى المسيح، وعلى جدران البركة قناة صغيرة ترمز  إلى  

األردن)2(. نهر 

وتقع كنيسة البشارة في مدينة الناصرة. ويرجح أنها أنشئت في البداية خالل العهد البيزنطي، 

وتم إعادة بناؤها في زمن الحروب الصليبية، ومرة أخرى في القرن الثامن عشر تحت حكم ظاهر 

العمر، حاكم العرب في منطقة الجليل. 

ثانياً  : املعامل األثرية :

تل السكن في غزة :
يقع تل السكن في مدينة الزهراء جنوبي مدينة غزة، اكتشف عام )1998م( أثناء بناء مجمع 

سكني، حيث ظهرت بقايا كبيرة من الطوب اللبن، إضافة إلى معالم معمارية أخرى، والعديد من 

القطع األثرية المتنوعة. وقد ساعد اكتشاف التل على توضيح التاريخ القديم لغزة، وتطور العالقات 

المصرية والكنعانية التي مرت بمراحل متعددة، وذلك خالل األلفيتين الثالثة والرابعة قبل الميالد. 

ويعتبر من أقدم المناطق األثرية الكنعانية التي تم اكتشافها في فلسطين، ويعود تاريخ تل السكن 

في  الكنعانيون  فيه  سكن  الذي  العصر  وهو  ق.م(،   3300  -  2300( المبكر  البرونزي  العصر  إلى 

فلسطين.

)1( موقع مدينة الناصرة "كنيسة البشارة للروم األرثوذكس" اطلع عليه بتاريخ 66 مارس2011م. 

)2( قعوار، نهى زعرب )2000( "كنيسة القديس يوسف" كتاب تاريخ الناصرة، ص 225 - 226.
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وقد ساعدت الحفريات األثرية في التل التي بدأت 1999م بالتعاون بين وزارة السياحة 

الرئيسة له والتأكد من  المالمح  الفرنسية على تحديد  العلمية  الوطني للبحوث  واآلثار والمركز 

التي عرفها تطوره. التاريخية  المراحل  تسلسل 

الرئيس  المكان  بمثابة  كان  وقد  فلسطين،  في  محّصن  مصري  إداري  مركز  أقدم  وهو 

من  مختلفتين  مرحلتين  التل  شهد  وقد  لها.  المجاورة  والمناطق  مصر  بين  التجارية  لألعمال 

البرونزي  العصر  إلى  تعود  بأنها حضارة مادية  تميزت  التي  المصرية  المرحلة  االستيطان، وهما 

كبيرة،  معماوية  تحصينات  عن  الكشف  بسبب  والحصانة  بالمناعة  الموقع  تميز  الحديث، حيث 

التاريخ. مدار  على  مرتين  أنشئت 

في  فلسطين  غربي  جنوب  في  الفرعونية  للمستوطنات  اإلداري  المركز  التل  شكل  وقد 

الموقع  توسع  له،  وتركها  فلسطين  من  مصر  انسحاب  وبعد  الميالد،  قبل  الرابعة  األلفية  نهاية 

الثانية.  االستيطانية  المرحلة  وهي  فيه  الكنعانية  الحضارة  وازدهرت 

إلكترونية لوقف  أكتوبر 2017، أطلق مثقفون ونشطاء عرب وفلسطينيون، عريضة  وفي 

تجريف وتدمير المكان، وطالبت العريضة بالوقف الفوري ألعمال التجريف في الموقع واتخاذ 

كافة االجراءات الميدانية لحماية الموقع وإغالقه لحين انتهاء التحقيق، والمباشرة بتقييم االضرار 

في الموقع وإجراء أعمال تنقيب إنقاذية فورية في الموقع للحفاظ على ما تبقى منه.
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رامة الخليل :

أقدم  من  فلسطيني  أثري  معلم  هو  الرامة"  حرم  "ببئر  يعرف  ما  أو  الخليل  رامة 

مدخلها  من  بالقرب  يقع  والسياحية،  التاريخية  الخليل  مدينة  في  وأهمها  التاريخية  المواقع 

بأنها موقع  التاريخية وأهمها في المدينة، ويعتقد  الشمالي الشرقي. وهو من أقدم المواقع 

القرية الكنعانية تربينتيس :  كما دلت الحفريات على وجود آثار تعود إلى فترة سيدنا إبراهيم 

الحجارة  تشبه  الموقع  الموجودة في  الحجارة  أن  كما  أخرى،  السالم، وعصور مختلفة  عليه 

الجير. حجر  من  وهي  براهيمي،  الإ المسجد  بناء  في  المستخدمة 

وقد أصبح الموقع من أهم المراكز التجارية في العصر الروماني خاصة بعد تدمير موقع تل 

الرميدة، وقد بني فيها إحدى أهم الكنائس في فلسطين في عهد قسطنطين الكبير بعد زيارة أمه 

القديسة هيالنة إلى  فلسطين، وتشير الحفريات إلى أن الجدار الجنوبي للكنيسة بلغ طولة 64 م 

والغربي 50 م، كما يضم الموقع بئراً بني بالحجر ما زالت بعض أجزائه قائمة، وأرضية فسيفسائية 

واسعة، وبالقرب منها توجد أحواض حجرية صغيرة كانت تستعمل لسقاية الحيوانات.

قصر هشام في أريحا :
أهم  ويعتبر من  أريحا،  الشمال من مدنية  إلى  مترات  ميلو   5 بعد  يقع قصر هشام على 

 ،)743 -  724( الملك سنة  عبد  بن  األموي هشام  الخليفة  فلسطين، شيده  السياحية في  المعالم 

والوليد بن زيد )443 - 744م( مقراً للدولة، فقد فضل هشام بن عبد الملك العيش في الصحراء 

على العاصمة دمشق. والقصر هو عبارة عن مجموعة من األبنية وأحواض االستحمام والجوامع 

الكبيرة.   والقاعات 
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القصور  الهامة في فلسطين، ولم تكن هذه  األثرية  المعالم  من  القصر معلماً  ويُعّد هذا 

للراحة واالستجمام للخلفاء خاصٍة في رحالت الصيد  للحكم، بل كان البعض منها مخّصصاً  مقراً 

التي كان يقوم بها الخليفة مع حاشيته، كما كانت تُستخدم كمقر للجند لحماية القوافل التجارية 

مياه  لجمع  وآبار  البادية،  لمراقبة  أبراٌج  بها  تقام  كانت  القصور  هذه  من  والبعض  البادية،  في 

األمطار للشرب، وتتكّون هذه القصور التي ذكرت فيما سبق من مجموعة من األبنية واألحواض، 

تكون  ما  عادًة  الواسعة،  والقاعات  والجوامع  األمطار،  مياه  لجمع  وآبار  والحدائق،  والحّمامات، 

أرضيتها  وترصف  والزخارف  الرسومات  حجراتها  تُزين  طبقات،  عدة  من  مكّونًة  القصور  هذه 

لها. زائٍر  التي تجذب نظر كل  الرائعة  بالفسيفساء 

الرئيسي  القصر  أريحا عبارة عن ساحة واسعة، فمدخل  الملك في  فقصر هشام بن عبد 

من الجهة الشرقية عبارة عن ممر تنعقد فوقه القباب، مبنيّة فيه مقاعد حجرية مزينة برخارف 

قاعٍة  على  األرضي  الطابق  ويحتوي  والجند،  الحراس  لجلوس  مخّصصة  الجمال،  رائعة  حجرية 

واسعٍة الستقبال الضيوف، وحجرات صغيرة تستخدم كمناماٍت للخدم، وتحتوي القاعة أيضاً على 

في  ما  وأجمل  البارد.  الحّمام  حجرة  إلى  يصل  سرداب  الساحة  من  جزء  وفي  للخليفة،  مسجٍد 

القاعة الكبيرة. وكان الطابق  الرائعة تُزين واجهة  القصر شجرة الحياة التي رسمت بالفسيفساء 

والزخارف  بالرسومات  الطابق  هذا  حجرات  وزيّنت  الخليفة،  لنوم  مخّصصاً  القصر  من  العلوي 

المياه  التي تنتشر في المنطقة. وكانت  النباتات  الجميلة. وأغلبها رسومات وزخارف ألنواع من 

تصل إلى حجرات القصر بواسطة قنوات مغلقة، من نبع عين الديوك وعين النويعمة الواقعتين 

قرنطل. جبل  أسفل 
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اكتشف الموقع عام 1873)1(. وكان فريديريك ج بليس قد كتب عن الموقع عام 1894م لكنه 

لم يقم بحفزيات وأغلب المعلومات عن الموقع مستمدة من الحفريات التي أشرف عليها عالم 

اآلثار الفلسطيني ديمتري برامكي بين األعوام 1934 وحتى 1948)2(.

نشرت نتائج أبحاث برامكي في تقارير أولية ومقاالت في فصلية دائرة اآلثار الفلسطينية 

والحقاً في أطروحة دكتوراه برامكي. وفي عام 1959 قام زميل  برامكي روربرت هميلتون بنشر 

كتاب عن الموقع بعنوان : "خربة المفجر : قصر عربي في غور األردن"، ويحلل الكتاب محتويات 

خالل  وجد  مما  والعديد  األثري.  برامكي  لبحث  يتطرق  وال  الفن،  تاريخ  نظر  وجهة  من  القصر 

حفريات برامكي وهميلتون محفوظ اليوم في متحف روكفلر في القدس. وفي عام 2006، نفذت 

حفريات جديدة تحت إشراف د. حمدان طه من وزارة السياحة واآلثار التابعة للدولة الفلسطينية.

تفاصيل القصر :
باألعمدة  مليئة  وقاعات  والجوامع  والحمامات  البنايات  من  مجموعة  من  القصر  تكون 

اإلسالمية  والعمارة  للفن  الرائعة  األمثلة  التي من  والحلي  والزخارف  الفسيفساء  وتعتبر  األثرية، 

المنطقة ودمر األبنية في قصر هشام قبل أن  الخبراء بأن زلزاال عنيفا قد ضرب  القديمة. يقول 

تكتمل. وبفعل األتربة واألنقاض المتراكمة حفظت الفسيفساء والرسومات الرائعة الموجودة في 

القصر. وتعتبر الفسيفساء  الموجودة على أرضية الحمامات إلى جانب شجرة الحياة الموجودة في 

غرفة الضيوف من أهم عناصر الجذب للسياح والزوار، هذه الفسيفساء تعتبر واحدة من أجمل 

الفنية القديمة في العالم. األعمال 

قام صالح الدين األيوبي وجنده بمحاولة إعادة السيطرة على القصر في القرن الثاني عشر 

للحجارة  مقالع  بمثابة  القصر  كان  القرن  هذا  من  1940م  سنة  وحتى  ذلك  بعد  ولكن  الميالدي، 

أريحا. ألهالي 

زمن  بنائها  إعادة  وتّمت  البناء  من  كبير  جزء  فتهّدم  زلزاٍل  إلى  المنطقة  تعّرضت  وقد 

للدولة.  عامة  كمرافق  القصر  أبنية  استخدام  وتّم  األيوبي،  العصر  وفي  العباسيين 

مدينة أريحا :  
القدس  من  الشمال  إلى  تقع  العالم،  مدن  أقدم  من  وتعتبر  القديمة،  فلسطين  مدن  من 

الشريف، وهي البوابة الشرقية لفلسطين، وفيها شبكة طرق معبّدة تربطها بالضفة الغربيّة، وتحتوي 

)japan to fund uncovering jericho mosaic )1 وكالة معا اإلخبارية.
    وتمت أرشفته من األصل في 3 - 4 - 2016.  اطلع عليه بتاريخ 12 - 2 - 2018. 

)2( Dimitri Baramki : Discovering Qasr hisham Whitcomb.
   دميتري برامكي : اكتشاف قصر هشام، تمت أرشفته من األصل في 27 - 3 - 2015. اطلع عليه بتاريخ 27 - 1 - 2018. 
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على معالم أثرية هامة مثل : تل أريحا، ودير القرنطل، وعين السلطان، وقد أضاف قصر هشام بن 

عبد الملك قيمٌة أثرية للمدينة.

مدينة الناصرة :
تُعتبر مدينة الناصرة إحدى أكثر المدن قداسة في الديانة المسيحية، وبحسب اإلنجيل، فإن 

المالك جبرائيل بّشر مريم العذراء بوالدة يسوع المسيح، حيث نشأ فيها فُنِسَب إليها وُدعي بيسوع 

الناصري، كما ُدعي أتباعه بالنصارى، وابتداًء من العصر البيزنطي، أضحت المدينة مركزاً دينياً، ومع 

الحمالت الصليبية للمدينة ازدادت أهّميتها الدينية، إذ كانت مركز األبرشيات الكاثوليكية، كما تبعتها 

كنائس منطقة الجليل. وبسبب قدسية مدينة الناصرة لدى العالم المسيحي، أصبحت المدينة مقصداً 

للحجاج الزائرين، وقد زارها ثالثة بابوات، البابا بولس السادس في 5 كانون الثاني/يناير 1964م، البابا 

يوحنا بولس الثاني في عيد البشارة في 25 آذار/ مارس 2000م، والبابا بنديكتوس السادس عشر في  

14 أيار/ مايو 2009م. ويعيش اليوم في مدينة الناصرة أكبر تجمع مسيحي في فلسطين التاريخية.

عليها  فتعاقب  الشماليّة،  الحدود  من  التاريخية  فلسطين  إلى  الغزاة  بوابة  الناصرة  كانت 

حتى  والبريطانيون،  والعثمانيون  والمغول  والصليبيون  والبيزنطيون  والرومان  واإلغريق  الفرس 

أن  إلى  اإلشارة  تموز/يوليو 1948م. وتجدر  المسلحة في 16  اليهودية  المنظمات  عليها  استولت 

اسم الناصرة أُطلق على عدد من المدن في مختلف أنحاء العالم، وقد تأسس أول مجلس بلدي 

للمدينة في العهد العثماني عام 1875م. وبسبب أهمية المدينة بالنسبة للعالم المسيحي سميّت 

وتكنت العديد من المدن حول العالم باسمها "الناصرة"،  فضالً عن مدارس وجامعات ومستشفيات 

المعتقدات المسيحية)1(. البشارة حسب  بمدينة  ورهبانيات وكنائس ُدعيت بهذا االسم تيمناً 

بـ "عين  قديماً  العين أيضاً  القديم هو "آبل"، وقد ُسميت  الكنعاني  الناصرة  واسم مدينة 

العهد  في  الناصرة  اسم  ُذكر  ولقد  الحياة.  عين  أيضاً  تعني  التي  العذراء  عين  اليوم  وهي  آبل"، 

الجديد 29 مرة، وهذا يعني بأنها كانت مدينة مهمة في تلك الفترة بالرغم من عدم ذكر اسمها 

وال مرة في العهد القديم. وكانت الناصرة في أيام الهيكل الثاني )في القرن السادس قبل الميالد( 

قرية يهودية، ويعود أصل اسمها إلى اللغة العبرية. وكما يبدو فإن اسم المدينة مشتق من اللغة 

العبرية حيث تعني عصاً أو غصناً. ويعتبر المسيحيون ذلك رمزاً إلى كون يسوع في األصل من بيت 

عليه  تقع  الذي  المرتفع  بالجبل  ذلك  يرتبط  وقد  الحراسة،  يعني  االسم  يكون  أن  ويتمكن  داوود، 

المدينة، والذي يعنى بحراسة مرج بن عامر الذي شهد الكثير من المعارك في الفترات الغابرة)2(.

)1( "المسيحيون العرب يتفوقون على يهود إسرائيل في التعليم"، موقع بكرا، 28 ديسمبر 2011م. 

)2( أصل تسمية الناصرة / بلدية الناصرة.
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ناً بالمدينة، ويعكس  نشأ المسيح يسوع في مدينة الناصرة، وقد سمي أيضا بالناصري تيمُّ

ذلك التقاليد الشرقية وفق انتساب الشخص لمدينة نشأته ونسبة، وفي القرآن، يشار إلى المسيحيين 

باسم النصارى، وهذا يعني "أتباع الناصري"، أو "الذين يتبعون يسوع في اللغة العبرية، أي أتباع 

يسوع الناصري، وذلك بسبب عدم اعتراف اليهود بكون يسوع هو المسيا أو المسيح المنتظر)1(.

صارت الناصرة في الفترة البيزنطية مدينة مقدسة بالنسبة للعالم المسيحي، وأُقيمت فيها 

البشارة  بقايا منها في كنيسة  مازالت  التي  البيزنطية،  البشارة  األولى، وهي كنيسة  للمرة  كنيسة 

رحبوا  قد  كانوا  وإذا  إليها.  المسيحيين  الحجاج  وفود  من  أهلها  استفاد  وقد  اليوم.  الحديثة حتى 

بالحجاج المسيحيين واستقبلوهم بحفاوة وأطلعوهم على المواقع الهامة للمسيحيين مثل الكنيس 

الذي كان يسوع المسيح يصلي فيه، إال أنهم بقوا معادين للمسيحية ورفضوا إقامة كنيسة في المدينة 

حتى لم يبَق أمامهم مفر. وقد انتهى الوجود اليهودي في الناصرة عند نهاية هذه الحقبة من الزمن)2(.

دخل المسلمون المدينة عام 634 على يد القائد شرحبيل بن حسنة وأصبحت آنذاك تابعة 

لجند األردن الذي كانت قاعدته طبريا. ويذكر البعض أن الناصرة لم يرد لها أي ذكر بعد الفتوحات 

اإلسالمية، فلم تُذكر في الكتب األدبية والمؤلفات، ولكن الصحيح غير ذلك، فقد ذُكرت كثيراً عند 

الجغرافيين والمؤرخين المسلمين، وعلى الرغم من المعاملة التي اتسمت بالتسامح واللين تجاه 

الفترة مركزان رئيسيان  الناصرة في تلك  التوُجه من خليفة آلخر. وكان في  المسيحيين، فقد تغير 

فيه  تقع  الذي  والمكان  يوسف،  القديس  كنيسة  اليوم  فيه  تقع  الذي  المكان   : المقدسة  للمواقع 

كنيسة البشارة. ويبدو أنه على األقل في الجزء األول من أيام الحكم العربي اضطر المسيحيون 

لدفع مبالغ كبيرة للحكم العربي اإلسالمي من أجل المحافظة على كنيسة البشارة. لكن، مع مرور 

العربي كادت  الحكم  أواخر  أنه في  إلى درجة  الناصرة  الموقع وتدهورت مكانة  السنين، أهمل 

الكنيستان تندثران حيث منع بناء وترميم الكنائس)3(.

وعندما بدأت الحمالت الصليبية على المنطقة، كانت الناصرة من ضمن المدن التي شهدت 

نزاعات كثيرة بين الفرنجة والمسلمين، فبعد أن استولى الفرنجة على القدس، دفعوا بجيوشهم إلى 

منطقة الجليل شماالً، واستولوا عليها، ووضعوا حاميات لهم في بعض بقاعها ومن ضمنها الناصرة. 

عليها  استولى  ثم  بيسان،  أسقفية  إليها  ونقل  المدينة،  في  الكنائس  بناء  في  الفرنجة  قائد  وشرع 

)1(  البعلبكي منير )1991م( "النصرانية المسيحية"،  موسوعة المورد. 

)2( البيزنطيون في الناصرة )324 - 634( / بلدية الناصرة.

)3( الفترة العربية في الناصرة )634 - 1099(، بلدية الناصرة. 
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المسلمون قسراً بعد معركة حطين، وبقيت بحوزتهم إلى أن عقدت معاهدة عام 1229 بين ملك 

الفرنجة والملك الكامل، وبموجب هذه المعاهدة عادت الناصرة إلى  الفرنجة. بعد ذلك تناوب عليها 

الطرفان، فهي تارة بحوزة المسلمين وتارة أخرى تحت سيطرة الفرنجة. وعلى سبيل المثال هاجمها 

الظاهر بيبرس عام 1263 واستولى عليها، وبعد ذلك بثمان سنوات احتلها الفرنجة مرة أخرى، وبقيت 

تحت سيطرتهم حتى عام 1291 حين استولى عليها المسلمون على يد خليل بن قالوون)1(.

ثالثاً : فضائل فلسطين 
المسلمين  قلوب  في  ولها  وأشرفها،  البالد  أقدس  من  بل هي  مباركة،  بقعة  فلسطين  إن 

جميعاً مكانة سامية، ففيها المسجد األقصى المبارك الذي شّرفه اللَّه تعالى بالتقديس، حيث كان 

المسجد األقصى بفلسطين قبلة المسلمين األولى لمدة 14 عاماً، ولما يقرب من سبعة عشر شهراً 

من هجرة النبي � للمدينة، قبل أن يأمر اللَّه نبيه بتحويل قبلته إلى المسجد الحرام.

عن البراء بن عازب، رضي اللَّه عنه، قال : " إن النبي �، كان أول ماقدم المدينة نزل 

على أجداده، أو قال أخواله، من األنصار وأنه � صلى ِقبَل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو 

سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته ِقبَل البيت، وأنه صلى أول صالة صالة العصر وصلى 

معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال : أشهد باللَّه، لقد 

صليت مع رسول اللَّه �، ِقبل مكة، فداروا كما هم ِقبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان 

يصلي قبل بيت المقدس، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك")2(.

فالمسجد األقصى ال تُشد الرحال إال إليه وإلى البيت الحرام ومسجد رسول اللَّه �، روى 

َحاُل إال إِلَى ثاَلثَِة َمَساِجَد:  البخاري عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي �، قال »ال تَُشدُّ الرِّ

ُسوِل �، َوَمْسِجِد األَقَْصى«)3(، مسرى رسول اللَّه �، كما ورد  الَْمْسِجِد الَْحَراِم، َوَمْسِجِد الرَّ

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى  في اآلية : الكريمة باسمه الصريح :  ﴿ ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرٰى ِبَعْبِدِه َلْيالً مِّ

ِميُع اْلَبِصيُر ﴾)4(.  َْقَصى الَِّذي بَاَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِريَُه ِمْن آيَاِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ اْلَمْسِجِد اْلأ

د تعالى نفسه، ويعظم شأنه، لقدرته على ما ال  قال ابن كثير في تفسير اآلية الكريمة : يَُمجِّ

يقدر عليه أحد سواه، فال إله غيره وال ربِّ سواه، )الّذي أَْسَرى ِبَعبِْدِه( يعني محمداً �، )لَيْالً( : أي 

)1( الناصرة ومواقعها، تحرير : إيلي شيلر، صادر عن »أريئيل«.

)2( رواه البخاري في كتاب اإليمان، باب الصالة من اإليمان، )40(.

)3( متفق عليه. 

)4( سورة اإلسراء، اآلية : 1.
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في جنح الليل، مَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم : وهو مسجد مكة  )إلَى الَْمْسِجِد األقَْصى( وهو بيت المقدس 

الذي بإيلياء معدن األنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه الصالة والسالم، ولهذا ُجمعوا له هناك 

كلهم، فأّمهم في محلتهم ودارهم، فََدلَّ على أنه هو اإلمام األعظم، والرئيس المقدم، صلوات اللَّه 

وسالمه عليهم أجمعين)1(. 

المسجدين،  وثاني  القبلتين،  أولى  األقصى  فالمسجد   : المعاني  روح  في  األلوسي  ويقول 

وثالث للحرمين الشريفين، ومسرى نبينا �، ومعراجه، ويذكر األلوسي في تفسيره سبب هذه 

فيها،  بُعثوا  والسالم  الصالة  عليهم  األنبياء  أكثر  ألن  البركة  بعموم  »ووصفها   : يقول  حيث  البركة، 

والدنيوية«)2(.  الدينية  والخيرات  الكماالت  مبادىء  هي  التي  شرائعهم  العالم  في  وانتشرت 

ففي المسجد األقصى في فلسطين صلى جميع األنبياء جماعة خلف إمامهم نبينا الكريم 

محمد �، خالل رحلته لألقصى ليلة اإلسراء والمعراج، وكان مبدأ معراج محمد �،  إلى 

السماء، روى مسلم عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال : 

»أُتِيُت ِبالْبَُراِق ـ َوُهَو َدابٌَّة أبْيَُض طَِويٌل فَْوَق الِْحَماِر َوُدوَن الْبَّغِل يََضُع َحاِفَرُه ِعْنَد ُمْنتََهى طَْرِفِه ـ 

قَاَل : فََركِبْتُُه َحتَّى أَتَيُْت بَيَْت الَْمْقِدِس، فََربَطْتُُه ِبالَْحلَْقِة الَِّتي يَْرِبُط ِبِه األَنِْبيَاُء، ثُمَّ َدَخلُْت الَْمْسِجَد 

الَُم ِبِإنَاٍء ِمْن َخْمٍر َوإنَاٍء ِمْن لَبٍَن فَاْختَْرُت  فََصلَّيُْت ِفيه َركَْعتَيِْن ثُمَّ َخَرْجُت فََجاَءنِي ِجبِْريُل َعلَيُْه السَّ

َماِء« )3(. الَُم : اْختَْرَت الِْفطَْرَة، ثُمَّ َعَرَج ِبَنا إلَى السَّ اللَّبََن، فََقاَل ِجبِْريُل َعلَيُْه السَّ

الذي  الحديث  كما في  فلسطين،  منها  والتي  الشام  أجنحتها على  تبسط  المالئكة  إن  كما 

صححه األلباني عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول اللّه يقول : » يا طوبى للشام، يا طوبى  للشام«، 

قالوا : يارسول اللَّه، وبم ذلك؟ قال : »تلك المالئكة باسطة أجنحتها على الشام«، فهذه ميزة، للشام، 

ومنها فلسطين)4(.

موالة  سعد  بنت  ميمونة  عن  روي  فقد  والمنشر،  المحشر  يكون  فلسطين  أرض  وعلى 

اللَّه، أفتنا في بيت المقدس، قال : »أرض المحشر والمنشر«)5(. وفيها  النبي�، قالت : يا نبي 

)1( أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )ت : 774 هـ(، تفسير القرآن العظيم، 5/5 ، ت : سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر 
: 1420هـ/1999م. الثانية  الطبعة  والتوزيع، 

)2( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لأللوسي، 17 / 89.
)3( رواه مسلم.

)4( رواه الترمذي )رقم 3954( وقال : حسن غريب. واإلمام أحمد في المسند، 35 /483، طبعة مؤسسة الرسالة، وصححه األلباني في 
السلسلة الصحيحة، رقم 503.

)5( رواه ابن ماجه برقم )1407(، وأبو داود برقم )457(.
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يصرع الدجال ويقتل، حيث يلقاه عيسى عليه السالم عند باب لُّد، فيذوب كما يذوب الملح في 

فيقتله«)1(. فيضربه  تفوتني،  لن  فيك ضربة  لي  »إن   : له  فيقول  الماء، 

يقاتل  الساعة حتى  تقوم  : »ال  النبي �  اللَّه عنهما، عن  الله بن عمر رضي  وعن عبد 

المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبىء اليهود  من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر 

والشجر : يامسلم، يا عبد اللَّه، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إال الغرقد فإنه من شجر اليهود« 

قال اإلمام النووي يرحمه اللَّه تعالى في شرحه على مسلم : والغرقد نوع من  شجر الشوك معروف 

ببالد بيت المقدس)2(.  

وفي فلسطين موطن الكثير من صحابة رسول اللَّه؛ منهم عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، 

وأسامة بن زيد بن حارثة، وواثلة بن األسقع، وفيروز الديلمي، ودحية الكلبي، وعبد الرحمن بن غنم 

الصحابة  الجذامي، وغيرهم من  بن روح  وزنباع  أوس،  بن  الصامت، ومسعود  بن  األشعري، وأوس 

الكرام رضي اللَّه عنهم.

إنها فلسطين موطن اآلالف من أعالم األمة وعلمائها الذي أضاؤوا في سمائها بدورا ولمعوا 

فيها نجوماً، ومن هؤالء : مالك بن دينار، واألوزاعي، وروح بن زنباع، وسفيان الثوري، وابن شهاب 

الزهري، والشافعي، وابن قدامة المقدسي.

بأنها أرض  الكريم  القرآن  اللَّه تبارك وتعالى في  إن فلسطين أرض مباركة، حيث وصفها 

مباركة من خالل آيات كثر منها على سبيل المثال قوله تعالى : ﴿ إَلى اْلَمْسِجِد الأْقَصى الَِّذي 

.)3(﴾ َحْوَلُه  بَاَرْكَنا 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّذي بَاَرْكَنا َحْوَلُه ﴾ 

أي : بكثرة األشجار واألنهار والخصب الدائم، ومن بركته : تفضيله على غيره من المساجد، سوى 

المسجد الحرام، ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحال إليه للعبادة والصالة فيه، وأن اللَّه اختصه 

محال لكثير من أنبيائه وأصفيائه)4(.

ْيَناُه َوُلوطاً إَلى  ومن اآليات التي تدل على بركة أرض فلسطين قول اللَّه تعالى : ﴿ َونَجَّ

ِلْلَعاَلِميَن ﴾)5(. َْرِض الَِّتي بَاَرْكَنا ِفيَها  الأ

)1( أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، برقم )2897(.

)2( رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة )2921(، )2239(.

)3( سورة اإلسراء، اآلية : 1.

)4( عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللَّه السعدي )ت : 1376 هـ(، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،  453، تحقيق عبد 

: 1420هـ/2000م. األولى  الطبعة  الرسالة،  اللويحق، مؤسسة  بن معال  الرحمن 

)5( سورة األنبياء، االية : 71.
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قال قتادة : كان بأرض العراق، فأنجاه اللَّه إلى الشام، وكان يقال للشام : عماد دار الهجرة، 

وما نقص من األرض زيد في الشام وما نقص من الشام زيد في فلسطين. وكان يقال : هي أرض 

المحشر والمنشر، وبها ينزل عيسى ابن مرين، عليه السالم، وبها يهلك المسيح الدجال)1(.

وورد في تفسير القرطبي : »يريد نجينا إبراهيم ولوطاً إلى أرض الشام وكانا بالعراق، وذكر 

كثيرة  اللَّه أكثر األنبياء، وهي أيضاً  بََعَث  المقدس، ألَنَّ منها  المباركة هي بيت  : أن األرض  أيضاً 

الخصب والنمّو، عذبة الماء«)2(.

وقد زاد اللَّه تعالى أرض فلسطين شرفاً فغير أنها أرض مباركة، فهي أرض مقدسة كذلك، 

ومن هنا جاءت مكانتها العظيمة ومنزلتها السامية عند المسلمين، وقد وردت هذه التسمية في 

َْرَض  كتاب اللَّه في قول اللَّه تعالى حكاية عن موسى عليه السالم وقومه : ﴿ يَا َقْوِم اْدُخُلوا الأ

وا َعَلى أَْدباِرُكْم َفَتْنَقِلُبوا َخاِسِرين ﴾)3(. َسَة الَِّتي َكَتَب اللَُّه َلُكْم َول تَْرتَدُّ اْلُمَقدَّ

دمشق  المقدسة"  "األرض  إن  وقيل  أريحا.  هي   : قال  عنهما  اللَّه  رضي  عباس  ابن  وعن 

المباركة)4(.  المطهرة  "المقدسة"   : قوله  وعند  واألردن.  وفلسطين 

لقد بارك اللَّه عز وجل في أهل فلسطين إلى يوم القيامة، فأشار إلى أنهم ال يزالون على 

الحق إلى يوم القيامة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، حيث وصى النبي � بسكنى 

الشام : »عليك بالشام فإنها خيرة اللَّّه في أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده«)5(.

وعن أبي أمامة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه � : »ال تزال طائفة من أمتي على 

الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، اليضرهم من خالفهم، إال ما أصابهم من ألواء، حتى يأتيهم أمر 

اللَّه وهم كذلك« ، قالوا : يارسول اللَّه وأين هم ؟ قال : »ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس«)6(.

في  كما صلًّى  إماماً  باألنبياء  المبارك  األقصى  المسجد  في  رسولنا محمد �  لقد صلى 

ساحاته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وخالد بن الوليد، وعبد الرحمن 

بن عوف، وغيرهم من مئات الصحابة رضي اللَّه عنهم أجمعين.

)1(  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ) المتوفى : 774 هـ(. تفسير القرآن العظيم، 5 /353 ، ت : سامي 
بن محمد سالمة، الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة : الثانية  1420 هـ/ 1999 م.

)2(  تفسير الجامع ألحكام القرآن، لإلمام القرطبي 11/ 305.

)3(  المائدة، اآلية : 21 .

)4(  أبو جعفر الطبري )المتوفى : 310 هـ(، جامع البيان في تأويل القرآن، 10 /168، ت : أحمد محمد شاكر، الناشر : مؤسسة الرسالة، 
األولى، 1420 هـ/2000 م.

)5(  رواه أبو داود وأحمد، بسند صحيح. 
)6(  الحديث في مسند اإلمام أحمد.
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فالمسجد األقصى المبارك ملك للمسلمين جميعاً في مشارق األرض ومغاربها، لذلك يجب 

على األمة المحافظة عليه، ودعم صمود أهله المرابطين فيه)1(.

أهم النتائج
صارت  قد  فإنها  قبل  من  سكنوها  وإن  األرض  ألن  القدس،  في  حصة  لليهود  ليس   : أواًل 
للمسلمين، ألن اليهود كفروا ولم يعودوا على دين المؤمنين من بني إسرائيل ممن تابعوا وناصروا 

السالم. عليهما  موسى وعيسى 

سنة،  آالف  بستة  الميالد  قبل  الكنعانيون  فلسطين  من سكن  أول  أن  التاريخ  يقرر   : ثانيًا 
وهم قبيلة عربية قدمت إلى فلسطين من الجزيرة العربية وسميت فلسطين بعد قدومهم إليها 

اليهود فكان أول دخولهم فلسطين بعد دخول إبراهيم بما يقارب ستمائة عام،  باسمهم)2(. وأما 

أي أنهم دخلوها قبل الميالد بحوالي ألف وأربعمائة عام، فيكون الكنعانيون قد دخلوا فلسطين 

أربعة آالف وخمسمائة عام)3(.   اليهود بما يقارب  وقطنوها قبل أن يدخلها 

ثالثًا : إن االعتداء على فلسطين هو اعتداء على ديننا، واإلساءة لها هي إساءة إلى مقدساتنا.

)1( د. يوسف جمعة سالمة، خطيب المسجد األقصى المبارك، صحيفة االتحاد اإلماراتية، األربعاء 21 جمادى األولى 1439 هـ / 07 

فبراير 2018 م.

)2( أحمد العوضي، الصهيونية، نشأتها، تنظيماتها، أنشطتها، ص 7.

)3( المرجع السابق، ص 8.





احلياة الثقافية والفكرية والعلمية
يف القدس يف عهد السلطان صالح الدين األيويب

583 - 589 هـ / 1187 - 1193م
الدكتور محمد محمود الحروب)❊(

املقدمة :
تعطلت الحياة الثقافية والعلمية يف فلسطني عامة ويف بيت املقدس خاصة عىل اثر االحتالل 

مثانية  أكرث من  وأهلها  والقدس  فلسطني  بني  االنقطاع  وامتد  العام 492هـ/1099م  لها يف  الصليبي 

عقود، حتى حررها السلطان صالح الدين األيويب بعد معركة حطني يف العام 583هـ/ 1187م، انطلق 

مد الثقافة العربية اإلسالمية يف املدينة بتوجيهات من السلطان فكانت تباشري هذه االنطالقة بتأسيس 

لقداستها  ليس  املدينة،  يف  العلمية  النهضة  نواة  هي  والبيامرستان  والربط  والخانقاوات  املدارس، 

فحسب وإمنا الستمرار واستقرار الحكم األيويب فيها قياساً مع تأرجحه عىل باقي املدن األخرى.

والخانقاه  الصالحية  املدرسة  السلطان  أنشأ  القدس  يف  والفكرية  العلمية  الحياة  لتطور   

الصالحية، والبيامرستان، وأوقف عليها الوقوف الجزيلة لتستمر يف التطور وأداء مهمتها، واستقدم 

املقدسة  املدينة  يف  وفكري  علمي  إشعاع  منارة  لتكون  واألطباء  والصوفية  والفقهاء  العلامء  إليها 

الفلسطينية. املدن  وباقي 

فلسفة بناء هذه املؤسسات من قبل السلطان كان نتيجة ثقافية األوىل ال سيام وانه تلقى 

تربيته وتعليمه يف خانقاه بعلبك وخانقاه دمشق زمن والده نجم الدين أيوب، وكذلك استمراراً 

يف سياسة سيدة نور الدين زنيك الذي بنى املدارس والخانقاوات والبيامرستانات يف دمشق وحلب 

)❊( جامعة القدس املفتوحة / فلسطني، مدير فرع الجامعة يف يطا / الخليل.
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وغريها، وكذلك لريسخ من خاللها املذهب السني الذي تزعزع بتأثري السياسية املذهبية للفاطميني 

أيام دولتهم وامتدادها إىل فلسطني.

يف  الجامحة  ورغبته  والفقهاء،  والعلامء  للعلم  محبته  هو  الدين  صالح  السلطان  ميز  وما 

مخالطتهم ومجالستهم، وتقريبهم إليه ليكونوا له عوناً يف نرش املذهب السني، ويف مقارعة الصليبيني 

من خالل التفاف الناس حولهم، لدرجة أنه كان يستشريهم يف كثري من أموره، وبعضهم تطوع معه 

يف كثري من معاركه مبا فيها حطني وفتح بيت املقدس.

النشاط العلمي يف هذه املؤسسات متحور حول املوضوعات الدينية وعلوم العربية والتاريخ 

والحساب وغريها، باإلضافة للبيامرستان الصالحي، والذي إىل جانب تقدميه العالج للحجاج والزائرين 

واملرىض يف مدينة القدس وغريها فانه كان يلحق بد مدرسة لتعليم الطب نظرياً ويتم تطبيقه عملياً 

يف هذا البيامرستان.

يعترب صالح الدين املؤسس الحقيقي للمدارس مبعناها التام يف القدس من حيث كونها منشأه 

سلطانية ذات أوقاف ضخمة وعامل ومدرسني، وهو الذي جعل الخانقاه تأخذ صفه رسمية ذات 

كيان وأوقاف وبرامج، واألريحية التي منحها للمدرسني والطالب والصوفيني يف الرصف عليهم من 

رواتب ومسكن وطعام، حتى أن ابن جبري يف رحلته شجع أبناء جلدته من املغرب بالقول إن أبواب 

الرشق مفتوحة ملن يريد العلم، وال حجة ألي مقرص يف ذلك.

وعىل الرغم من أن مدينة القدس أصبحت يف زمنه منارة إشعاع فكري وثقايف وعلمي، إال 

أن حجم ما أنجزه صالح الدين مل يوازي طموحاته، لقرص عمره بني تحرير املدينة بشكل خاص، 

وقرص عمر الدولة األيوبية بشكل عام، لكن هذه املؤسسات كانت مقدمة ليتم تطوير بعضها بعد 

وفاته من قبل بعض أبنائه وأخيه العادل وأبنائه ليستكمل املشهد بشكل كيل يف زمن دولة املامليك.  

السلطان صالح الدين األيويب 583 - 589 هـ /1187 - 1192م
الدين شريكوه يف مدينة  أسد  أيوب وعمه  الدين  والده نجم  األيويب مع  الدين  نشأ صالح 

العام 534 هـ/1139م من قبل  عليها يف  والياً  بعلبك، عندما عني  انتقل مع والده إىل  ثم  املوصل، 

الزنكيني)1(  فأنشأ والده نجم الدين أيوب يف بعلبك رباطا ًللصوفية، وعندما انتقل والده إىل دمشق 

أنشأ فيها رباطاً آخر، و من هنا اكتسب صالح الدين األيويب ثقافته العلمية األوىل ونشأته بني رباط 

)1( ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج11، ص36-37، ابن خلكان، وفيات األعيان، ج 3، 483-482،139،137.
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بعلبك ورباط دمشق، اللذان كان يؤمهام عدد من الزهاد واملتصوفة العلامء والشعراء، وفيهام تعلم 

اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث والفقه)2(.

عمره،  من  الرابعة عرشة  يف  وهو  حلب،  إىل  546هـ/1152م  العام  يف  الدين  انتقل صالح 

ليدخل يف خدمة عمه أسد الدين شريكوه، الذي عّرفه عىل نور الدين زنيك)3(، ومن خاللهام باإلضافة 

إىل والده، تعلم محبة العلامء والفقهاء ومخافة الله، فوالده كان كثري الصالح مائالً إىل أهل الخري)4(، 

وعمه كان »يحب أهل الدين والخري والعلم«)5( ، ونور الدين زنيك كان«يكرم العلامء وأهل الدين 

ويعظمهم«)6(.

الخري ويقربهم  العلامء وأهل  الدين األيويب »يحب  النشأة والرتبية، كان صالح  ألجل هذه 

العلم وأكابر  الدين عىل مشايخ أهل  تثقف صالح  النشأة،  )7( . باإلضافة إىل هذه  إليهم«  ويحسن 

الفقهاء وأساتذة منطقة الشام، ومنهم الشيخ قطب الدين النيسايوري، الذي علمه وجمع له عقيدة 

فيها جميع ما يحتاج إليه، ومن حرص: »كان يعلمها للصغار من أوالده حتى ترتسخ يف أذهانهم«، 

وبفضل ذلك متتع صالح الدين برصيد أخالقي، فاتصف بالتقوى والعبادة وسامع القرآن والحديث)8(.

هكذا اهتم صالح الدين بالعلم والعلامء قبل فتح مدينة بيت املقدس يف العام 583 هـ/1187م، 

فمنذ أن تسلم الوزارة للخليفة الفاطمي العاضد يف العام 564ه /1168م، لجأ إىل تأسيس املدارس 

العام  الشيعي، ففي  املد  السني وإضعاف  بالعلم والعلامء، وكذلك لنرش املذهب  السنية، اهتامماً 
566هـ/ 1170م هدم سجن دار املعونة يف القاهرة، وأقام مكانه مدرسة برسم الفقهاء الشافعية)9(. 

وسميت  الغزل،  دار  مكان  املالكية  للفقهاء  مدرسة  أنشأ  السنة  نفس  من  املحرم  منتصف  ويف 

باملدرسة القمحية)10( وذكر يف ذلك بالقول: »وهو وزير« كان مقراً ملذهب السنة غارس يف البالد 

أهل العلم والفقه والتصوف)11(. وبعد إنهاء صالح الدين للدولة الفاطمية الشيعية يف مرص يف العام 

)2( جب، صالح الدين، ص118، شبا، السالطني، ص140، الصاليب، صالح الدين، ص226، اليافعي، مرآة الجنان، ج3، ص385 )بني خانقان 
للصوفية يقال لها النجمية(.

)3(  أبو شامة، كتاب الروضتني، ج1، ص265، الحياري، صالح الدين، ص25-24 .
)4( ابن خلكان، وفيات األعيان، ج1، ص137، اليافعي، مرآة الجنان، ج3، ص 385

)5( ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج11، ص 36-37، ابن خلكان، وفيات األعيان، ج 3، 483-482،139،137.
)6( ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج11، ص 195-196، التاريخ الباهر، ص 174.

)7( ابن خلكان، وفيات األعيان،ج3، ص513
)8( ابن شداد، النوادر السلطانية، ص48،41،62-33، 70

)9(   البنداري، سنا الربق، ص57، املقريزي، املواعظ واالعتبار، ج4، ص 200، ابن خلكان، وفيات األعيان،ج 3،ص 513-512 النويري، 
نهاية األرب، ج28، ص363.

)10( ابن واصل، مفرج الكروب، ج1 ص198-199، املقريزي، املواعظ واالعتبار، ج4 ص201.
)11( ابن شداد، النوادر السطانية، ص 81.
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567هـ/1171م)12( قام باستكامل بناء املدارس، ففي العام 572هـ /1176م بنى يف مرص مدرستني، 

القاهرة  يف  مدرسة  وبنى  للحنفية)13(،  بالسيوفية  والثانية  بالصالحية،  عرفت  للشافعية،  إحداهام 

بجوار املشهد الحسيني، ويف العام 577هـ/1181م بنى مدرسة للشافعية يف اإلسكندرية)14(، وتواىل 

بعدها بناء املدارس يف الكثري من األماكن يف مرص وبالد الشام من قبل صالح الدين األيويب وغريه)15(، 

حتى أصبح بناء املدارس سنة متبعة من قبل أعيان الدولة من الرجال والنساء. وجلب لهذه املدارس 

مدرسني مشهورين من العلامء حتى يكونوا عنرص جذب للطالب من جميع أنحاء العامل اإلسالمي، 

وحتى يشاركوا بجهودهم يف الحركة العلمية)16(. وباإلضافة إىل املدارس، قام صالح الدين األيويب ببناء 

الخوانق والربط لرجال الصوفية، وجعلها مأوى للعلامء والصلحاء، وأهمها الخانقات الصالحية التي 

أنشأها يف العام 569 هـ/1174م، والتي تعرف بسعيد السعداء، وهي أول دار للصوفية يف مرص، 

واجتذب إليها مشاهري الصوفية من مختلف البالد اإلسالمية واختص بالعناية بهم)17(، وأنشأ غريها 

من الخانقاوات حتى جعل داره يف دمشق خانقاه للصوفية)18(.

املدارس  والسيام  العلمية،  واملؤسسات  والعلامء  بالعلم  األيويب  الدين  صالح  اهتم  هكذا 

ثقافته وتربيته  أسباب منها،  لعدة  يعود  أن ذلك  املقدس، وأعتقد  بيت  قبل تحرير  والخانقاوات، 

قبل  فكرياً  املسلمني  بالد  لتوحيد  لديه  الجامحة  الرغبة  ومنها  والعلامء،  للعلم  ومحبته  األوىل، 

توحيدها سياسياً وعسكرياً، وذلك بالقضاء عىل املذهب الشيعي الفاطمي، والذي انترش عرب املدارس 

والحسينيات التي المست عواطف الناس، فأنشأ مدارس سنية عىل نهج سلفه نور الدين زنيك إلنهاء 

المتدادهم  كان  إن  حيث  ذلك،  يف  املتصوفة  وشارك  والدينية.  الفكرية  وآثاره  الشيعي  املد  هذا 

الشيعية)19(. بالحسينيات  تأثروا  الذين  أثر فعال وتأثري روحي كبري عىل  الشعبي 

تحرير مدينة  قبل  األيويب  الدين  به صالح  قام  ما  والرضورية ملعرفة  املهمة  التقدمة  هذه 

فيها، حيث  والعلمية  الثقافية  الحياة  دمر  الذي  الصليبي  االحتالل  تعاين من  كانت  والتي  القدس، 

كانت هذه املدينة قبلة للعلامء والفقهاء قبل احتاللها يف العام 492هـ/1099م. وعندما دخل إليها 

باإلضافة  للمقاومة،  إسالمية وعنارص تحفيز  كانوا رموزاً  منهم، ألنهم  كبرياً  قتلوا عدداً  الصليبيون 

)12( ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ج11، ص 179، أبو شامة، كتاب الروضتني، ج2، ص136-135.

)13( ابن جبري، رحلة ابن جبري، ص22-23 املقريزي، املواعظ، ج4، ص204 ابن واصل، مفرج الكروب، ج1، ص55-54.

)14( ابن جبري، رحلة ابن جبري، ص15، ابن خلكان، وفيات األعيان، ج3، ص 513-512.

)15( ابن خلكان، م.س، ج3، ص 513، املقريزي، م.س، ج4، ص204-203.

)16( املقريزي، ام.س، ج4، ص200، الصاليب، م.س، ص 254-253.

)17( املقريزي، م.س ،ج4، ص282،ابن جبري، م.س، ص 256.

)18( ابن خلكان،م.س، ج3، ص493، الصاليب، م.س، ص 259.

)19( عبد الجليل عبد املهدي، بيت املقدس، ص 58-59، خالد الرشيدة، إدارة بالد الشام، ص 267 - 277.
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الشيخ  املثال،  سبيل  عىل  قتل  وممن  وأمرائها)20(.  وعلامئها  وأمئتها  سكانها  من  كبري  عدد  قتل  إىل 

أبو بكر محمد بن أحمد بن عيل الطويس، املقرئ الصويف، إمام صخرة بيت املقدس، والشيخ أبو 

القاسم ميك بن عبد السالم األنصاري الشافعي، وأبو القاسم عبد الجبار بن أحمد بن يوسف الرازي 

األصفهاين)21(. وأحرقوا ما كان يف بيت املقدس من املصاحف والكتب)22(، وقاموا بتحويل قبة الصخرة 

بعض  ملكهم)23(، وهرب  لسكنى  منزل  إىل  املسجد  لوا  وحوَّ والتامثيل،  بالصور  وزينوها  كنيسة  إىل 

العلامء والفقهاء، ومنهم أرسة بني قدامه التي اشتهرت بالعلم واملعرفة)24(. وهكذا تعطلت الحياة 

العلمية يف مدينة القدس عىل إثر االحتالل الصليبي وتعطلت مؤسساتها العلمية والثقافية، وخلت 

مدارس فلسطني وأربطتها وزواياها من العلامء والطالب، واستمر هذا االنقطاع لثامنية عقود)25(، 

مام أجج الرغبة لدى القادة والعلامء والشعراء والفقهاء من العامل اإلسالمي لتحريرها.

عودة احلياة الثقافية والعلمية ملدينة بيت املقدس··

بعد انتصار صالح الدين األيويب يف معركة حطني يف العام 583هـ/1187م وإجالء الصليبيني 

عن غالبية مدن فلسطني مبا فيها مدينة القدس، أخذت الحياة الفكرية والعلمية بالنهوض من جديد، 

فمن نتائج هذا التحرير أن توافدت إىل املدينة أعداد غفرية من العلامء والفقهاء واألدباء والشعراء، 

بعدما تم تأمني الطريق إىل القدس باسرتداد مدن الساحل)26(، فقصدوها من الشام والعراق واملغرب 

ومرص وغريها من أرجاء الدولة اإلسالمية، من أجل الزيارة والدراسة، بحيث مل يتخلف معروف 

قال: »ملا فتح  القفطي،  الفقيه إسامعيل بن صالح  الحضور)27(. ومن ذلك أن خطيب عيذاب،  عن 

السلطان الساحل ارتحلت من عيذاب لزيارة القدس«)28(. وتجىل هذا النشاط الفكري فيام أورده 

العامد األصفهاين وغريه من املؤرخني من أقوال، ومنها: »وجلس السلطان للهناء للقاء األكابر واألمراء 

واملتصوفة والعلامء، وهو جالس عىل هيئة التواضع وهيبة الوقار بني الفقهاء وأهل العلم جلسائه 

)20( ابن األثري، الكامل ج1 ص 131، الحيارى، القدس، ص 45-43 ، رنسيامن، تاريخ الحروب الصليبية، ج1 ص 426 - 427، املقريزي، 
اتعاظ الحنفا، ج3، ص23.

)21( العليمي، األنس الجليل، ج1، ص299-298، املدين، الحياة العلمية، ص 92 - 93.
)22( املقريزي، اتعاظ الحنفا، ج3، ص23 املدين، الحياة العلمية، ص94 - 95.

)23( االصفهاين، الفتح القيس، ص141، ابن االثري، الكامل، ج11، ص264 ابن واصل، مفرج الكروب، ج2، ص217، الدباغ، بالدنا فلسطني، 
ج9 ق2 ص 198 - 199.

)24( املدين، الحياة العلمية، ص97 - 98، سعيد البيشاوي، نابلس، ص209.
)25( األصفهاين، الفتح القيس، ص122، أبو شامة، كتاب الروضتني، ج3، ص219.

)26( األصفهاين، الفتح القيس، ص134 - 148، املدين، الحياة العلمية، ص168.

)27( ابن خلكان، وفيات األعيان، ج3، ص499، أبو شامة، كتاب الروضتني، ج3، ص213-222، ابن شداد، النوادر، ص135.

)28( ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، ص605.
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اإلبرار،«والقراء جالسون يقرأون ويرشدون، والشعراء وقوف ينشدون وينشدون«)29(. ويف موضع 

الزهاد والعباد، »وأمىل  القراء، واجتمع  الغريب منه إىل موطنه«. وورد  آخر، قال: »وعاد اإلميان 

الحفاظ، وأسىل الوعاظ، وتذاكر العلامء، وتناظر الفقهاء، وتحدث الرواة، وروى املحدثون، ولْحَض 

املفرسون، وفرس امللحضون، وانتدى الفضالء وانتدب الخطباء«)30(.

باإلضافة لحضور فتح بيت املقدس  الكثري من أهل العلم، »وكان فتوحا عظيامً شهده من أهل 

العلم خلق عظيم ومن أرباب الخرق )الصوفية(  والحرف«)31(، وال أدل عىل انتعاش الحياة الثقافية 

بقوله:  العلامء  املرشفة ووجود  للصخرة  أبو شامة يف وصفه  ذكره  ما  القدس  مدينة  والعلمية يف 

»وغسلت من أدران الكفر، وأعيد إليها ذكر الله تعاىل بعد طول الغربة، وسكن العلامء والفقهاء يف 

مواطن البطرك والقس«. ويف موطن آخر يقول: »وخرج البطاركة والقسيسون من مساجد األمئة، 

»وطنت  واملذاهب«،  الخالف  فيه  وُدّرس  والجامعات،  الجمع  وأقيمت  مدارس،  الكنائس  وعادت 

أوطانه بقراءة القرآن ورواية الحديث وذكر الدروس«)32(.

وقال العامد األصفهاين يف موضع آخر عن النشاط الثقايف والعلمي وأنواع العلوم : » فام ترى 

إال قارئاً باللسان الفصيح، وراوياً للكتاب الصحيح، ومتكلامً يف مسألة، ومتفحصاً عن مشكلة، ومورداً 

لحديث نبوي، وذاكر لحكم مذهبي، وسائالً عن لفظ لغوي ومعنى نحوي، أو مقرضاً بقريض، أو 

معرضاً بترصيح، أو مرصحاً بتعريض«، أو »ناشداً بنشيد أو مسمعاً بتغريب وتغريد«)33(.

هذه األقوال واالقتباسات تدلل عىل صور من معامل الحياة الفكرية والعلمية بعد اسرتداد املدينة 

ومناظرات  واألدبية،  العلمية  املجالس  املتمثل يف  والفكري،  األديب  النشاط  وتدل عىل مدى  املقدسة، 

الشعراء واألدباء، وعلامء الدين يف مختلف العلوم اإلسالمية من حديث، وتفسري، وفقه، وعبادات)34(.

ويرجع هذا النشاط الفكري والثقايف يف بيت املقدس الهتامم صالح الدين نفسه بالعلوم، 

وتكرميه للعلامء ورجال الدين، وإجزال العطاء لهم وتقريبهم ومناقشتهم. »كان السلطان يفاوض 

جلساءه من العلامء اإلبرار واألتقياء األخيار«)35(. وكان قد وزع جزءاً من املال الذي حصل عليه بعد 

)29( األصفهاين، الفتح القيس، ص130، أبو شامة، كتاب الروضتني، ج3، ص222، العليمي، األنس، ج1، ص331.

)30( األصفهاين، الفتح، ص137 - 138 .

)31( ابن شداد، النوادر السلطانية، ص135، أبو شامة، كتاب الروضتني، ج3، ص213.

)32( أبو شامة، كتاب الروضتني، ج3، ص 226 - 229.

)33( األصفهاين، الفتح القيس، ص 151.

)34( محمد مؤنس عوض، الصليبيون يف الرشق، ص97.
)35( األصفهاين، الفتح القيس، ص145.
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فتح بيت املقدس عىل األمراء والعلامء والفقهاء والصوفية))36، ومن ذلك ما ذكره العامد األصفهاين: 

»وما ترك قارئاً إال أقرأه وال راوياً إال أشبعه وأرواه، وال حافظ حديث إال حفظه من الحدثان، وال 

محسن صنعه إال اصطنعه باإلحسان، وال ناظم مدائح إال نظم له املنائح«)37(.

باإلضافة إىل ذلك شارك السلطان يف مجالس العلم، حيث ذكر الطبيب والرحالة عبد اللطيف 

وأصحابه  محبة،  والقلوب  روعة،  العني  ميأل  عظيامً  ملكاً  فرأيت  القدس  إىل  »توجهت   : البغدادي 

يتشبهون به يتسابقون إىل املعروف، وأول ليل حرضته وجدت مجلساً حافالً بأهل العلم يتذاكرون 

راتباً  له  الدين عني  السلطان صالح  وإن  واملشاركة«)38(،  االستامع  يحسن  العلوم، وهو  أصناف  يف 

شهرياً قدره ثالثون ديناراً تشجيعاً له، وأعطاه  أبناء صالح الدين رواتب أخرى حتى كان يحصل يف 

الشهر عىل مائة دينار)39( ألجل اهتاممه هذا بأهل العلم والتصوف والفقه والدين. و»هرع الناس 

إليه من كل صوب ويفدون عليه من كل جانب«)40(. وألن صالح الدين األيويب كان يحسن االستامع 

الفقهاء  كبار  »من  كأنه  وأصبح  عنهم  الكثري  أخذ  فقد  العلم،  أهل  ويكرث من مجالسة  واملشاركة، 

يرضب يف كل علم من علوم الدين بالسهم الصائب«)41(، ووصف أنه »ملداومته الكالم مع الفقهاء 

ومشاركة القضاة يف القضاء صار أعلم منهم باألحكام الرشعية«)42(.

وكان عند مالزمته للقايض ابن شداد يتلقى منه دروس الحديث حتى وهو يف ميدان القتال)43(، 

وهذا ما كان اعتاد عليه السلطان سابقاً، عندما كان يف اإلسكندرية، حيث كان يحرض دروس اإلمام 

العامل أبو الطاهر عامد الدين األصفهاين، الحافظ السلفي، مع من يصحبه من أوالده، ورجال دولته، 

وأنه سمع بها موطأ اإلمام مالك)44(. وكذلك وصف صالح الدين بأنه كان شغوفاً يحب الشعر حتى 

أقدم عىل حفظ ديوان الحامسة أليب متام)45(، باإلضافة لحبه الشديد لسامع القرآن، وكان يشرتط 

)36( األصفهاين، الفتح القيس، ص150، أبو شامة، كتاب الروضتني، ج3، ص 213، ابن شداد، النوادر، ص136 ، ابن سعيد املغريب، املغرب 
يف حىل املغرب، ص155، عارف العارف، املفصل يف تاريخ القدس، ص 282

)37( األصفهاين، الفتح القيس، ص 150-151، 182، ابن شداد، النوادر، ص42، ص 48 )ذكر انه مل يرد قاصداً أبداً وال طالب حاجة كان 
يكرم من يرد عليه من املشايخ وأرباب العلم والفضل وينالهم من إحسانه( ص 68-66.

)38(  البغدادي، اإلفادة واالعتبار، ص43، ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، ص639 ، الذهبي، سري أعالم النبالء، ج 15، ص 412.
)39(  ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، ص 639 الذهبي، سري أعالم النبالء، ج 15، ص 413.

)40(  ابن شداد، النوادر، ص 81،67،66.
)41( السبيك، طبقات الشافعية، ج4، ص222، ابن شداد، النوادر، ص33 »قيل أخذ عقيدته بواسطة مشايخ أهل العلم وأكابر الفقهاء«، 

بدوي، الحياة العقلية، ص5-6، املدين، الحياة العلمية، ص190. 
)42(  األصفهاين، الفتح القيس، ص656.

)43( ابن شداد، النوادر، ص51، 55، 56، 62 )كنت مالزماً للسلطان عىل مرج عيون وانأ يف خدمته نقرأ شيئاً من الحديث أو شيئاً من 
الفقه. ولقد قرأ عيل كتاباً مخترصاً لسليم الرازي يشمل عىل األرباع األربعة يف الفقه( ص62.

ابن شداد، النوادر، ص 36، املقريزي، املواعظ واالعتبار، ج3، ص407، املدين، الحياة العلمية، ص 191  )44(
)45( الذهبي، السري ، ج15، ص 413، املدين، الحياة العلمية، ص 264.
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فيمن يقرأ أن يكون عاملاً بعلوم القرآن، شديد الرغبة يف سامع الحديث، ويأمر الناس بالجلوس عند 

سامعه إجالالً له)46(.

وملتابعته الفكرية والعلمية والدينية، فقد كان السلطان شغوفاً باألنساب والتاريخ »حافظاً 

الدنيا  بعجائب  بسريهم وأحوالهم، حافظاً ألنساب خيلهم، عاملاً  العرب ووقائعهم، عارفاً  ألنساب 

ونوادرها، بحيث كان يستفيد املحارضة منه ما ال يسمع من غريه« )47(.

املؤسسات التعليمية يف بيت املقدس زمن صالح الدين ··

1 . املسجد األقصى:

ظل املسجد األقىص طوال العرص اإلسالمي مركزاً للحياة العلمية مبا ورد عليه من العلامء 

حتى  والعلمية،  الدينية  ملكانته  نظراً  فيه،  االستقرار  منهم  الكثري  وفَضل  والرحالة،  الدين  ورجال 

كنيسة وسكن  إىل  الصليبيون  أن حوله  بعد  فيه،  الفكرية  الحركة  فركدت  عليه،  الصليبني  استيالء 

الفكرية  شعلته  بجهلهم  فأطفأوا  لخيولهم،  واسطبالت  لذخريتهم  ومستودعات  الداوية  لفرسان 

فذكر  العلمية،  مكانته  األقىص  للمسجد  عادت  583هـ/1187م  العام  يف  وبتحريره  والعلمية)48(. 

األصفهاين، أنه منذ الحملة التي تلت الفتح تنافس الفقهاء والعلامء ورجال الدين والخطباء واألدباء 

للفوز بالخطابة يف صالة الجمعة، حيث قال: » وانتدب الخطباء وكرث املرتشحون للخطابة املعروفون 

بالفصاحة، املوصوفون بالحصافة، فام فيهم إال من خطب الرتبة، ورتب الخطبة، وأنشأ معنى شائعاً، 

ووىش لفظاً رائعاً«، حتى أوعز السلطان بالخطبة إىل القايض محي الدين أيب املعايل محمد بن الزيك 

القريش )ت598هـ()49(، وأقيم بعدها أول درس وعظ يف املسجد األقىص، ألقاه الشيخ زين الدين أبو 

الحسن عيل بن نجا )ت596هـ(، وجلس عىل رسير تجاه القبلة، وحرضه صالح الدين وجمع غفري من 

الناس، والبهجة والخشوع ظاهرة عليهم. وبعدها رتب السلطان يف املسجد األقىص خطيباً)50( وعني 

إماماً برسم الصلوات الخمس، »من أحسن القراء تالوة، وأزينهم طالوة، وأعرفهم بالقراءات السبع 

بل العرش«، ووقف عليه داراً وأرضاً وبستاناً، ووضع يف قبة الصخرة ومحراب األقىص »مصاحف 

)46(  ابن شداد، النوادر، ص 37-36، 42.
)47(  ابن شداد، النوادر، ص70.

األصفهاين، الفتح القيس، ص141، ابن األثري، الكامل، ج11، ص264، ابن واصل، مفرج، ج2، ص217 العسيل، معاهد العلم، ص26.  )48(
)49( األصفهاين، الفتح، ص 139، ابن واصل، مفرج الكروب، ج2، ص219-218، العليمي، األنس، ج1،ص332، النويري، نهاية األرب، 

ج28، ص405.
)50( األصفهاين، الفتح القيس، ص 140، ابن كثري، البداية والنهاية، ج12، ص 363، الدباغ ، بالدنا فلسطني، ج9، ق2، ص 197 العيني، 

عقد الجامن، العرص األيويب،  ج2، ص 79. البنداري، سنا الربق، ص 315.
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وختامت وربعات معظامت«)51(، بعد أن فرش املسجد بالبسط وعلقت القناديل فيه)52(، ورتب لقبة 

القامئون  العاكفون  العارفون  إال  ترتب  فام  بأمره(«،  )قامئون  قومه  عامة  وللبيت  خاصة  الصخرة 

بالعبادة«)53(، وهكذا عاد الحرم القديس مركز علم وعبادة.

قام نظام التدريس يف املسجد كباقي مساجد العامل اإلسالمي حسب نظام الحلقات العلمية 

وتعددت تلك الحلقات داخله، حيث كان لكل شيخ من الشيوخ حلقة حول عمود من أعمدة املسجد 

يتحلق الطالب حول شيخهم يف أروقة الحرم أو مصاطبه)54( مضاف إىل ذلك ما كان يعقد فيه من 

املجالس العلمية ويتدارس فيها العلامء والفقهاء ويتناقشون يف املسائل الفقهية والعلوم املختلفة، وقد 

ذكر البغدادي أنه حرض أحد تلك املجالس عندما زار القدس)55(. وممن درَّس يف املسجد األقىص يف 

عهد صالح الدين، الفقيه عىل بن نجا، والشيخ جالل الدين محمد الشايش، وعبد اللطيف البغدادي، 

وكانوا يأخذون مرتباتهم مام أوقفه صالح الدين عليه)56(. وتنوعت العلوم التي درست فيه بني العلوم 

الرشعية واللغوية واملنطق والتاريخ، باإلضافة لكتب فضائل القدس واملسجد األقىص)57(.

2. الكتاتيب :

انترشت يف فلسطني يف العهد األيويب، واشرتط يف معلم الكتّاب أن يكون عاقالً تقياً صحيح 

العقيدة، وهدفها ينحرص برتبية األطفال عىل الفضائل، وتعليمهم قراءة القرآن وحفظه، باإلضافة 

الطفل  تؤهل  الكتاتيب  وكانت  الحساب،  وأصول  الشعر،  وبعض  والخط  والكتابة  القراءة  ملبادئ 

لدخول املدرسة)58(. ومن أشهر الكتاتيب يف العهد األيويب، كتّاب صالح الدين ببيت املقدس الذي 

أوقفه صالح  برشم van berchem(. وقد  )فان  السويرسي  اآلثار  ورد ذكره يف نقش سجله عامل 

الدين عىل أوالد املسلمني عامة، لتعليم القرآن، وأوقف عىل ذلك داراً كانت تعرف بدار أيب نعامه 

مقابل باب املسجد األقىص، عىل أن ترصف أجرة الدار املذكورة إىل املعلم، وإشعال القنديل واملاء 

)51( األصفهاين، الفتح القيس، ص 142، ابن األثري، الكامل، ج11، ص 264، الدباغ، بالدنا فلسطني، ج9 ق2، ص 197، ابن واصل، مفرج 
الكروب، ج2، ص 230، العيني، عقد الجامن، العرص االيويب، ج2، ص 79، أبو شامة، كتاب الروضتني، ج3، ص257.

)52( العليمي، األنس الجليل، ج1، ص 331، أبو شامة، كتاب الروضتني، ج3، ص 256.
)53( األصفهاين، الفتح القيس، ص142، البنداري، سنا الربق، ص 316 ، العليمي، األنس الجليل، ج1،ص339، العيني، عقد الجامن، 

العرص االيويب، ج2، ص79، ناهده الكسواين، “الحركة الفكرية” ، مجلة جامعة القدس املفتوحة عدد 18، مج2، سنة 2010، ص309.
)54( العسيل، معاهد العلم، ص39

)55( البغدادي، اإلفادة، ص43، ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، ص639، محمد مؤنس، الصليبيون يف الرشق، ص101.
)56( ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، ص639، محمد مؤنس، الصليبيون، ص102، العيني، عقد الجامن، العرص األيويب، ج2، ص79 .

)57(العسيل، معاهد العلم، ص38-37.
)58( ابن جبري، رحلة ابن جبري، ص 245، السبيك، معيد النعم، ص 130، املدين، الحياة العلمية، ص201-200، العسيل، “التعليم يف فلسطني”، 

املوسوعة الفلسطينية، ج3. ق2، ص13، طالب صوايفه، األوضاع الحضارية، ص146، خالد الرشيدة، إدارة بالد الشام، ص 278 .



د. محمد محمود الحروب

مجلة الجامعة : العدد الثاني عشر 70

الدين والصالح والنقش مؤرخ  املعلم من أهل  األلواح والرشب، برشط أن يكون  للصبيان لغسل 

سنه595هـ/1198م)59(.

املدارس :

املدرسة  وأهمها  اإلسالمية)60(،  الدولة  يف  استحدث  مام  كانت  املدارس  أن  املقريزي  يذكر 

أهداف  وأحد  ه/1092م(،  امللك )ت 485  نظام  السلجوقي  الوزير  إىل  واملنسوبة  بغداد  النظامية يف 

إنشائها نرش تعاليم املذهب السني يف العامل اإلسالمي كرد فعل عىل ما كانت تقوم به مؤسسات العلم 

الفاطمية الشيعية، من نرش املذهب الشيعي اإلسامعييل)61(،وحذا السالطني حذو الوزير نظام امللك 

من إنشاء هذه املدارس والتي توفر التعليم املجاين للطالب مدعومة من خزينة الدولة، وبرز منهم 

السلطان نور الدين زنيك حيث أسس مدارس مامثلة يف بالد الشام)62(، واقتفى أثره السلطان صالح 

الدين األيويب، والذي أسس العديد من املدارس يف مرص وبالد الشام، والهدف الرئييس منها نرش تعاليم 

املذهب السني، ومن خالله تعبئة الجامهري ملواجهة الوجود الصليبي، وهكذا أصبحت هذه املدارس 

القيام مبهامهم)63(. يعد صالح  لتثقيف وتعليم اإلدارة األيوبية وتزويدها بقادة قادرين عىل  مصدراً 

الدين هو املؤسس للمدارس مبعناها التام يف بيت املقدس، فاملدرسة كمنشأة كبرية ومنشأه سلطانية 

ذات أوقاف ضخمة وموظفني عديدين ومدرسني أعالم،إمنا عرفتها القدس أول مًرة زمن األيوبيني يف 

عهد صالح الدين بالذات)64(، ترجم صالح الدين ذلك بأنه بعد انتهاء خطبة الجمعة يف املسجد األقىص 

من العام 583هـ/1187م قرر إنشاء املؤسسات التعليمية والثقافية يف القدس، »فقد فاوض السلطان 

جلساءه من العلامء األبرار األتقياء األخيار يف مدرسة للفقهاء الشافعية ورباط للعلامء الصوفية، فعني 

للمدرسة الكنيسة املعروفة بضد حنه عند باب األسباط«)65(. ويذكر أن سبب اختيار صالح الدين ملوقع 

املدرسة مكان الكنيسة، أنه كانت فيها دار علم فاطمية لنرش وتعليم املذهب الشيعي قبل االحتالل 

املال  بيت  القديس، وكيل  بن خرض  الله  عبد  أبو  الفقيه  الشيخ  إىل  أوكل  السلطان  وأن  الصليبي)66(، 

بالقدس، بيع جزء من أمالك بيت املال، واشرتى بها كنيسة ضد حنة)67(سنة 583 هـ/1187م.

)59( املدين، الحياة العلمية، ص201، هادية الدجاين، الرصاع اإلسالمي،  502 - 507.
)60( املقريزي، املواعظ واالعتبار، ج4، ص199.

)61( خليل عثامنة، فلسطني يف العهدين، ص403-402، طالب صوايفه، الحياة الحضارية يف القدس، ص146.
)62( اليافعي، مرآة الجنان، ج3، ص 386-387، ابن األثري، التاريخ الباهر، ص170، خليل عثامنة، فلسطني، ص403 404-، جامل عريكيز، 

فقهاء الشام، ص159-158.
)63(خليل عثامنة، فلسطني يف العهدين، ص404، طالب صوايفه، الحياة الحضارية، ص147 املدين، الحياة العلمية، ص206-208.

)64( هادية الدجاين، الرصاع اإلسالمي الفرنجي، ص502، العسيل،التعليم يف فلسطني، املوسوعة الفلسطينية، مج3، ص13.

)65( االصفهاين، الفتح القيس، ص145،612، ابن األثري، الكامل، ج11، ص265، العليمي، األنس الجليل، ج2، ص41، ابن واصل، مفرج 
الكروب، ج2، ص230، ابن كثري، البداية والنهاية، ج12، ص363.

)66( ابن واصل، مفرج الكروب، ج2، ص407، أبو الفداء، املخترص، ج2، ص170-169، عارف العارف، املفصل يف تاريخ القدس، ص290.
)67( العليمي، األنس، ج2، ص144، عبد الجليل عبد املهدي، املدارس، ج1، ص183.
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3. املدرسة الصالحية :
وتقع  الصليبني،  من  تحريرها  بعد  القدس  يف  أقيمت  التي  املدارس  وأهم  أُوىل  من  تعترب 

الحرم  من  الشاملية  الجهة  يف  األسباط  باب  قرب  املدينة  سور  داخل  من  أمتار  بضعة  بعد  عىل 

القديس)68(، ورغم أن املدرسة اتُّخذ القرار بتأسيسها عام 583هـ/1187م، إال أن التدريس فيها قد 

تم عام 588هـ/1192م، حسبام يشري النقش املوجود عىل باب املدرسة الرئييس، واشرتط يف وقفيته 

أن تكون هذه املدرسة مقترصة عىل الفقهاء الشافعية)69(، ونصه : »بسم الله الرحمن الرحيم، وما 

والدين،  الدنيا  النارص صالح  امللك  موالنا  وقفها  املباركة  املدرسة  هذه  الله،  فمن  نعمة  من  بكم 

سلطان اإلسالم واملسلمني، أيب املظفر يوسف بن أيوب بن شادي محيي دولة أمري املؤمنني أعزه 

الله وأنصاره وجمع له بني خري الدنيا واآلخرة عىل الفقهاء من أصحاب اإلمام أيب عبد الله محمد 

بن إدريس الشافعي ريض الله عنه، سنة مثان ومثانني وخمسامئة«)70(، وقد أوقف السلطان عليها يف 

العام 583هـ/1187م« وقف عليها وقوفا وأسدى بذلك إىل الطائفتني معروفا«)71(، ثم زاد يف أوقافها 

ببساتينها«)73(، ومن ضمن  أوقافها«)72(، »سوقا بدكاكينها وأرضا  العام 588هـ/1192م« وزاد يف  يف 

األوقاف عليها كذلك، سوق العطارين)74(. كام عدد العسيل الكثري من األوقاف عليها، وهي: قرية 

سلوان وعني سلوان ووادي قدرون، وبستان يقع بالقرب من باب املغاربة، وبستان يقع بالقرب من 

برئ أيوب، ودكانا يف شارع داود، باإلضافة إىل حامم باب األسباط، وقرية القسطل وقرية صوبا، واثنا 

عرش دكانا يف باب حطة، وعدة أوقاف أخرى)75(، ومنها ثلث نابلس)76(. وبهذا يكون صالح الدين قد 

الكثرية عليها، وفوض  وضع األساس املادي لتطوير مدرسته وازدهارها، وذلك بتخصيص األوقاف 

النظر يف أوقافها للقايض بهاء الدين يوسف بن رافع، املعروف بابن شداد)77(.

املشيخة والتدريس يف املدرسة الصالحية :
تعترب مشيخة املدرسة الصالحية من الوظائف الهامة يف الدولة اإلسالمية، حيث كان يتوالها 

كبار العلامء، ويشرتط يف شيخها أن يكون من أعلم علامء الشافعية. ووظيفة مشيختها من الوظائف 

)68( مقبولة خليل، مدينة القدس، ص112، طالب صوايفة، الحياة الحضارية، ص154.
)69( األصفهاين، الفتح اإلسالمي، ص 612،145، ابن األثري، الكامل، ج11، ص265، أبو شامة، الروضتني، ج2، ق230.

)70( العلمي، األنس، ج2، ص 102،41، عارف العارف، املفصل، ص290، العسيل، معاهد العلم، ص54.
)71( األصفهاين، الفتح، ص 145، ابن كثري، البداية والنهاية، ج 12، ق 363، العليمي، األنس،ج1، ص341.

)72( األصفهاين،الفتح، ص 612 ابن الفرات، تاريخ، ج2، مج4، ص 88.
)73( أبو شامة، الروضتني، ج4، ص194، أبو الفداء، املخترص، ج2، ص169-170.

)74(  العليمي، األنس، ج2، ص50.
)75( العسيل، معاهد العلم، ص65، هادية الدجاين، الرصاع، ص 503 - 504.

)76( ابن واصل، مفرج، ج2، ص407، ابن الوردي، تاريخ، ج2، ص103.
)77( األصفهاين، الفتح القيس، ص 410 - 411، ابن شداد، النوادر، ص 354، ابن واصل، مفرج، ج2، ص407 - 408، ابن الفرات، تاريخ، 

ج2، حج4، ص 88 - 89.
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السنية الهامة، حيث يتم تعيينه مبرسوم سلطاين صادر مبارشة من السلطان األيويب)78(، ويلقب بشيخ 

فيدعى قايض  إليها،  القضاء  إذا جمع وظيفة  أما  أخرى،  املشيخة وظيفة  إذا مل يجمع مع  اإلسالم 

القضاة وشيخ اإلسالم)79(.

حيث  ومعيدوها،  ومدرسوها  شيوخها  به  قام  الذي  العلمي  للدور  ذلك  أهمية  وتكمن 

يعترب  يتسلم مشيختها  أخرى، ومن  إسهامات  لهم  كان  بل  التدريس فقط،  يقترص دورهم عىل  مل 

الحرمني  وناظر  السلطان  نائب  إىل جانب  القدس،  يف  الفعلية  السلطة  يتولون  أشخاص  ثالثة  أحد 

الرشيفني)80(.

أما املوضوعات التي كانت تدرس يف املدرسة الصالحية، فقد تنوعت بني العلوم الدينية، مثل 

القرآن والحديث والفقه، عىل املذهب الشافعي خاصة، واملذاهب األخرى عامة، كام درست بها 

القراءات، وعلوم العربية، وهي: علم املعاين والبيان واألدب والعروض والقافية، وعلم املنطق وعلم 

الكالم، باإلضافة إىل علم التاريخ، والعلوم الرياضية، من حساب وجرب وغريها)81(. وكان هذا الشيخ 

املعني يدرس فيها ويساعده عدد من املدرسني من ذوي السمعة الجيدة واملكانة العالية، وغالبا ما 

السلطان مبارشة يتضمن  الكبرية مبوجب مرسوم صادر عن  كان يصدر تعيني املدرس يف املدارس 

نصائحه وتوجيهاته)82(، ومثال

ذلك تفويض السلطان صالح الدين إىل شيخ اإلسالم بهاء الدين بن شداد التدريس يف املدرسة 

بعد تأسيسها مبارشة)83(، وكان بعض املدرسني يتولون مناصب أخرى إىل جانب التدريس كالخطابة 

التدريس،  جانب  إىل  السلطان  إليه  أوكل  أيضا حيث  شداد  ابن  مع  كام حصل  والقضاء،  واإلمامة 

الوقف  إذا نصت وثيقة  التدريس يف مدرسة أخرى  القدس)84(، وكان املدرس مينع من  تويل قضاء 

)نيابة  عىل ذلك، وكان من حق املدرس أن يستنيب من يدرس مكانه ويسمى وظيفته اصطالحاً 

التدريس(، ومن ذلك أن والد ابن واصل الحموي استناب ابنه للتدريس فيها)85(، يأيت بعد املدرس 

يف الرتبة املعيد، والذي يتوىل مهمة الرشح وتفسري املحارضة التي يلقيها املدرس ويزيل سوء الفهم 

)78( العليمي، األنس، ج2، ص41، العسيل، معاهد العلم، ص66، هادية الدجاين، الرصاع، ص504، عبد الجليل، املدارس، ج1، ص187.
)79( مقبولة خليل، مدينة القدس، ص113، املدين، الحياة العلمية، ص210 - 211.

)80( هادية الدجاين، الرصاع، ص 504، املدين، الحياة العلمية، ص210 .
)81( السبيك، طبقات الشافعية، ج8، ص236، عبد الجليل عبد املهدي، املدارس يف بيت املقدس، ج1، ص 13-100. العليمي، األنس، 

ج2، ص 179 - 183 العسيل، معاهد العلم، ص70، خليل عثامنة، فلسطني، ص404.
)82( األصفهاين، الربق الشامي، ج5، ص 125، القلقشندي، صبح األعىش، ج12، ص246، طالب صوايفة، الحياة الحضارية، ص 147.

)83( األصفهاين، الفتح القيس، ص612، ابن شداد ،النوادر، ص354، ابن واصل، مفرج، ج2، ص407.
)84( العليمي، األنس، ج2 ص 102، ابن واصل، مفرج، ج2، ص408، أبو شامة، الروضتني، ج4، ص 194.

)85( ابن واصل، مفرج الكروب، ج2، 208.
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املفاهيم والصيغ حتى ترسخ يف أذهانهم)86(، وكان مستوى  الطلبة، لتسهيل استيعاب  الذي يواجه 

املعيدين يف املدرسة الصالحية مرتفعاً بحيث كان من املمكن أن يعمل مدرساً أو شيخاً يف مدرسة 

أخرى)87(، وتأيت بعدها وظيفة املفيد، ومهمته التوسع يف الدرس املرشوح بحثاً وإفادة، ويشرتط عىل 

العلمية،  النابهني حتى يحصل عىل هذه الوظيفة. هذه هي الوظائف  املفيد أن يكون من الطلبة 

وهناك الوظائف اإلدارية يف املدرسة وفيها الناظر، وهو املدير العام لها، ومن مهامه تأجري العقارات 

املوقوفة عليها ويؤمن لوازمها ويرصف الرواتب ملوظفيها، ويكون الناظر عادة من العلامء، وهناك 

وظيفة الخازن الذي يتوىل شؤون املكتبة، وتنظيم إعارتها وإعادتها، ووظيفة جايب الوقف، ومهمته 

تحصيل ربع الوقف ورصفه بأمر الناظر، أما كاتب الغيبة وهو الذي يقوم بتسجيل أسامء من يتخلف 

عن الحضور من املدرسني والطلبة، ويرفعه إىل الناظر لخصم يشء من مخصصاته)88(.

لقي الطالب الرعاية واالهتامم الواسع، وكان لهم الحرية يف اختيار املواد واملدرس، وخالل 

فرتة صالح الدين ومن جاء بعده، وفد إىل القدس العديد من الطالب لتلقي العلوم، ليس من املرشق 

وحده بل من املغرب واألندلس أيضاً، حيث خصصت لهم املساكن والرواتب لسد حاجتهم املعيشية، 

بها  األصفهاين:«ووقف  يقول  الطلبة ويف ذلك  لهؤالء  األوقاف  الدين جزًء من  أوقف صالح  ولهذا 

وقوفاً، وأعطى الوفا للوافدين من أهل الطريقة واملعرفة، وللطلبة املتعففة املتنزهة وكتب الرزق 

لهم إىل كتاب األجل)89(.

وهذا ما فعله االبن األكرب لصالح الدين، األفضل نور الدين عيل، أسوة بوالده تجاه املؤسسات 

وطلبة العلم، فأوقف حارة املغاربة عىل طائفة من أهل املغرب من الفقهاء والطالب الذين وفدوا 

إىل القدس)90(، واهتم صالح الدين كذلك باألوقاف عىل العلامء والفقهاء، حيث أوقف أرض جبل 

الطور ـ طور زيتا ـ رشقي القدس عىل الشيخ الصالح ويل الدين أيب العباس احمد بن أيب بكر بن 

داوود الهكاري، وعىل الشيخ اإلمام أيب الحسن عيل بن أحمد بن عبد الله الهكاري سوية بينهام، ثم 

عىل ذريتهام وذلك سنة 584هـ /1188م)91(، وإلدارة هذه األوقاف تم تولية بهاء الدين بن شداد 

والصحية  التعليمية  للمؤسسات  خصصت  والتي  /1192م،  588هـ  عام  القدس  يف  األوقاف  نظارة 

والدينية التي أنشأها صالح الدين يف القدس، ثم توىل ديوان األوقاف القايض محي الدين بن الزيك 

)86( السيوطي،حسن الحارضة، ج2، ص257، املدين، الحياة العلمية، ص227. خليل عثامنة، فلسطني، ص 407 - 408، عبد الجليل،املدارس، 
ج1،ص272، خالد الرشيدة، إدارة بالد الشام، ص 278.

)87( عبد الجليل، املدارس،ج1، ص120، محمد مؤنس، الصليبيون، ص 107.
)88( السبيك، معيد النعم، ص108 - 111، طالب صوايفة، الحياة الحضارية، ص148 - 149. خالد الرشيدة، إدارة بالد الشام، ص 287 - 288.

)89( األصفهاين، الفتح القييس، ص182، املدين، الحياة العلمية، ص 207-206.

)90( طالب صوايفة، الحياة الحضارية، ص149.
)91( العليمي، األنس، ج2، ص103، 118
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ثم توالها بالضامن شمس الدين بن الليثي)92(. تعاقب عىل التدريس يف الصالحية نحو ثالثني شيخاً 

يف الدولة األيوبية، سنتحدث فقط عن أولئك الذين درسوا يف عهد صالح الدين، مضمنني جزء من 

تكوينهم الثقايف واشتغالهم بالتدريس بشكل عام ويف املدرسة الصالحية بشكل خاص، ومشاركتهم 

يف الحركة الفكرية والسياسية واالجتامعية، ومن أهم شيوخها: 

1. هباء الدين بن شداد )588 - 589هـ/1192 - 1193(
بابن  أبو املحاسن يوسف بن رافع بن متيم األسدي، املعروف  القضاة شيخ اإلسالم  قايض 

شداد ذكر يف السابق أن صالح الدين فوضه لإلرشاف عىل املدرسة والتدريس فيها، وجعل النظر 

كفايته  يف  واعتقاداً  بأمانته  »رضاء   : وقال  وقفه  كتاب  ذلك يف  ونص عىل  إليه،  أوقافها  ويف  فيها 

املهمة،  بهذه  للقيام  له  الدين  اختيار صالح  أسباب  أحد  يتبني  ورد  ديانته«)93( مام  عىل  واعتامداً 

باإلضافة لكونه حافظاً للقرآن ودارساً للقراءات السبع وقارئاً بها، واشتغل بالعربية وروى الحديث 

وبرز يف الفقه الشافعي، وكذلك كان معيداً بالنظامية يف بغداد نحو أربع سنني، اتصل بصالح الدين 

الحديث)94(،  يف  جزءاً  له  وأخرج  الجهاد  يف  كتاباً  له  وصنف  إليه  املقربني  من  وأصبح  دمشق،  يف 

فواله السلطان قضاء العسكر وقضاء القدس يف العام 584هـ/1188م)95(، ونال عند السلطان منزله 

التدريس يف الصالحية عام 588هـ/1192م، ومل يبق إال عام  رفيعة، فواله نظر األوقاف ومشيخة 

واحد ميارس مهامه، ألنه رحل لدمشق لجمع الكلمة بني أبناء صالح الدين بعد وفاة والدهم)96(.

2. جمد الدين بن جهبل)596-589هـ/1200-1193م(
شيخ اإلسالم مجد الدين محمد بن ظاهر بن نرص الله بن جهبل الحلبي الشافعي، بدأ حياته 

يف دمشق ونشأ فيها وتعلم يف مدارسها، ثم التحق بخدمة السلطان نور الدين زنيك وخالل عمله 

صنف له كتاباً يف فضائل الجهاد، وتوىل التدريس يف املدرسة النورية يف حلب واملدرسة الجاروخية 

يف دمشق)97(، أمّل ابن جهبل مبجموعة من العلوم، فقد وصف بأنه إمام يف علوم الفقه والحساب 

والفرائض وعلم الوصايا والحديث وتدريسها وله معرفة يف التأليف والتصنيف)98(، وبهذا يكون قد 

)92( األصفهاين، الفتح القيس، ص612، ابن واصل، مفرج، ج2، ص408، أبو شامة، الروضتني، ج4، ص198.
)93( العليمي، األنس، ج2، ص102، ابن الوردي، تاريخ، ج2، ص103.

)94( ابن شداد، النوادر، ص141، العليمي، األنس، ج2، ص102 جامل عركيز، فقهاء اإلسالم، ص 294.
طبقات، ج8،  السبيك،  األنس، ج2، ص102  العليمي،  الفتح القيس، ص 612،  وفيات، ج3، ص454-455، األصفهاين،  ابن خلكان،   )95(

ص361. عبد الجليل، املدارس، ج1، ص 200 - 201 - 202 مقبولة خليل، مدينة القدس، ص113.
)96( ابن شداد، النوادر، ص354، األصفهاين، الفتح القيس، ص612، ابن خلكان، وفيات، ج3، ص456، اليافعي، مرآة الجنان، ج4 ص82، 

العليمي، األنس، ج2، ص102، النعيمي، الدارس، ج1، ص225.
)97( ابن قايض شهبه، طبقات، ج2، ص31، العليمي، األنس، ج2، ص103، ابن كثري، البداية، ج13، ص25، مقبولة خليل، مدينة القدس، 

ص114، طالب صوايفه، الحياة الحضارية، ص 157، النعيمي، الدارس، ج1، ص173.
)98( العليمي، األنس، ج2، ص103، األسنوي، طبقات، ج1، ص372، طالب صوايفه، الحياة الحضارية، ص157، عبد الجليل، املدارس، 

ص105، 204 - 205، املدين، الحياة العلمية، ص211 - 212.
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اكتسب خربة طويلة يف التعليم قبل أن يتوىل التدريس يف الصالحية سنة 589هـ/1193 واستمر يف 

التدريس فيها حتى وفاته سنه 596هـ 1200م)99( ومن الجدير ذكره أن ابن جهبل كان أول من ألقى 

درساً عىل الصخرة املرشفة بعد تحريرها من الصليبيني، فقد عهد إليه صالح الدين بذلك ألنه برش 

يف العام 579هـ /1183م بتحرير بيت املقدس، ويف ذلك قيل« ثم ادخله إىل القدس وأمره أن يذكر 

درساً يف الفقه عىل الصخرة«)100(.

3. اخلانقاوات والزوايا :
حفلت مدينة القدس بالعديد من الخانقاوات والزوايا زمن الدولة األيوبية، ويف عهد صالح 

طابعها  رغم  ألنها  الرسمية،  السلطانية  السياسة  محاور  من  محور  مأسستها، وشكلت  الدين متت 

الديني الخريي، إال أنها قامت بدور تعليمي تثقيفي، وصارت رديفاً للمدارس)101(، واهتامم صالح 

كام  ـ  دمشق  وخانقاه  بعلبك  خانقاه  وتعلم يف  ترىب  األوىل حيث  ثقافته  من  جاء  بإنشائها  الدين 

أوالً،  زنيك  الدين  ونور  السالجقة،  عرب  الشام  وبالد  الشيعي يف مرص  املد  وملحاربة  ـ  سابقاً  ذكرنا 

ومن بعدهم وريثهم يف هذه السياسة صالح الدين، للقضاء عىل آثار املذهب الشيعي عن طريق 

التصوف السني)102(. ولهذا انشأ الخانقاه الصالحية األوىل يف القاهرة مكان الدار املعروفة بسعيد 

السعداء زمن الدولة الفاطمية »برسم الفقراء الصوفية الواردين من البالد الشاسعة ووقف عليها 

األوقاف ورتب للصوفية فيها طعاماً«)103(، وأنشأ كذلك خانقاه أخرى يف دمشق)104(، وباإلضافة لدور 

الصوفيني الفكري والثقايف والخريي والعلمي، فقد ساهموا يف تسهيل مهمة السلطان ضد الصليبيني، 

والتطوع يف الجهاد يف كثري من املعارك التي خاضها صالح الدين، ودخلوا معه مدينة القدس عندما 

تحريرها)105(. تم 

املؤسسات التي أقيمت للصوفية عىل اختالف مسمياتها، كانت تعبرياً عن التوجه الذي تبناه 

العرص يف مرشق  كانت سمة  والتي  التصويف،  بلبوسها  الدينية  الثقافة  بتجسيد  أيوب  بني  سالطني 

العامل اإلسالمي منذ مطلع القرن الخامس الهجري، الحادي عرش امليالدي، والنقلة النوعية عىل هذه 

املؤسسات كان زمن السلطان صالح الدين، إذ صارت الدولة ممثلة بالسالطني أو نوابهم يف أقاليم 

)99( العليمي، األنس، ج2، ص103، النعيمي، الدارس، ج1، ص 230.
)100( ابو شامة، الروضتني، ج3، ص111، العليمي، األنس، ج1، ص317، النعيمي، الدارس، ج1، ص173.

)101( خليل عثامنة، فلسطني، ص 410-409.
)102( جب، صالح الدين، ص136        

)103( املقريزي، املواعظ واالعتبار، ج4، ص282، ابن جبري، رحلة ابن جبري، ص256-257، خليل عثامنة، فلسطني، ص410، السيوطي، 
حسن املحارضة، ص200

)104( ابن سعيد املغريب، املغرب، ص134، ابن جبري، رحلة ابن جبري، ص263-262.

)105( األصفهاين، الفتح القيس، ص 130، ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج14، ص330، ابن كثري، البداية والنهاية، ج12، ص356 - 358 . 
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البالد هي التي تبادر يف إنشائها وتعيني شيوخها وإدارييها من النظار)106(، باإلضافة لتحبيس األوقاف 

عليها والتي كان ريعها السنوي يخصص لتغطية النفقات الثابتة والجارية عليها وعىل املقيمني بها، 

إىل جانب ما يقدمه السالطني من رواتب نقدية وهبات، وبسبب طبيعة هذه املؤسسات الخريية، 

فقد كانت مفتوحة أمام جميع فئات السكان وخاصة الفقراء والضعفاء والغرباء وأبناء السبيل الذين 

انقطعت بهم السبل)107(.

بها من خدمات  يلحق  ما  للسكن واإلقامة مع  فيها غرف  كان  الكربى  الصوفية  املؤسسات 

ومنافع، أما الجانب التعليمي فيها فيتمثل يف وجود مدرسة داخلها، حيث كان السلطان يعني فيها 

مدرساً بوظيفة رسمية، وعنده عدد من الطالب يتلقون العلم مجانا، ومينحون راتبا شهريا عىل غرار 

طالب املدارس العادية)108(، ومن أهم املؤسسات الصوفية التي أنشأها صالح الدين األيويب يف القدس:

4. اخلانقاه الصالحية : 
كأول  القيامة)109(،  كنيسة  شامل  بإنشائها  أمر  القدس  ملدينة  الدين  صالح  اسرتداد  بعد 

مبا  البطرك  حارة  يف  وعقارات  أمالكا  تضم  التي  الكثرية  األوقاف  عليها  ووقف  صوفية،  مؤسسة 

فيها طاحونة وفرن ودور وحوانيت مجاورة لها، وأرايض الجورة العليا والجورة السفىل يف داخل 

املدينة، وأرض البقعة، وبيت صفافا، وصور باهر خارج املدينة. ويظهر يف وقفية السلطان أنه أوقف 

من  واملجردين  البالغني  والشباب  والكهول  الصوفية  املشايخ  السادة  والعقارات عىل  األمالك  تلك 

العرب والعجم من سائر البالد)110(، وكان من رشوط السكن يف الخانقاه االجتامع يف أوقات محددة 

لقراءة القران، وسامع كالم األمئة الصوفية، والدعاء للواقف وللمسلمني أجمعني، ويف مقابل ذلك 

الوقفية كانت  الخانقاه. وهذه  الدار ويأكلون مجانا من ريع وقف  الصوفية يقيمون يف  كان أهل 

وقفها  يف  الدين  السلطان صالح  زاد  588هـ/1192م  العام  نهاية  ويف  585هـ/1189م)111(،  العام  يف 

وأجرى ملنتسبيها الرواتب)112(، وهكذا كانت الخانقاه للمتصوفني وللعبادة والعلم، فقد كانت تدرس 

)106( خليل عثامنة، فلسطني، ص 409 - 412  طالب صوايفه، الحياة الحضارية، ص69 -170.

)107( املقريزي، املواعظ واالعتبار، ج4، ص280 - 284، ابن جبري، رحلة ابن جبري، ص16- 263، خليل عثامنة، فلسطني، ص411، طالب 

صوايفة، الحياة الحضارية، ص170.

)108( املقريزي، املواعظ، ج4، ص282 - 284، املدين، الحياة العلمية، ص221، خليل عثامنة، فلسطني، ص412.

)109( األصفهاين، الفتح، ص145، 182، ابن األثري، الكامل، ج 12، ص 43، ابن واصل، مفرج، ج2، ص 408 العليمي، األنس، ج 2، ص 

340 - 341، عبد الجليل، املدارس، ج1، ص403 - 404.

)110( ابن واصل، مفرج، ج2، ص408، مقبولة خليل، مدينة القدس، ص120، طالب صوايفة، الحياة الحضارية، ص 172.
مدينة  - 412، مقبولة خليل،  فلسطني، ص411  الرصاع، ص504، خليل عثامنة،  الدجاين،  األنس، ج2، ص47، هادية  العليمي،   )111(

ص 121. القدس 
)112( األصفهاين، الفتح القيس، ص612، ابن واصل، مفرج، ج2، ص408، ابن األثري، الكامل، ج12، ص43، أبو شامة، الروضتني، ج4، ص194



الحياة الثقافية والفكرية والعلمية في القدس في عهد السلطان صالح الدين األيوبي

77مجلة الجامعة : العدد الثاني عشر

النبوي والقراءة والتصوف وغري ذلك من العلوم  فيها املذاهب الفقهية، كام يدرس فيها الحديث 

الرشعية)113(، وشكلت مراكز إقامة للوافدين من طالب العلم، وكان هنالك ارتباط وثيق بني هذه 

الخانقاه واملدرسة الصالحية، حيث كانت هذه الخانقاه مقراً للفقهاء الشافعية الذين يدرسون يف 

الصالحية، وقد جمع هؤالء الفقهاء بني االشتغال بالعلم باملدرسة الصالحية ومامرسة التصوف علام 

وسلوكا يف الخانقاه)114(، وعني عليها عدد من الشيوخ والعلامء والفقهاء ليقوموا مبهمة التعليم فيها، 

وكان للمؤسسة شيخ من أهل التصوف يعينه السلطان، يسمى شيخ الشيوخ، ومسؤول إداري يسمى 

الناظر، وموظفني آخرين يوكل إليهم ترتيب طقوس الذكر وغريها)115(، وتعترب مشيخة الخانقاه من 

الحرمني  الرفيعة، حيث يعنّي شيخها مبرسوم سلطاين يتىل يف حفل يحرضه ناظر  الدينية  املناصب 

ونائب السلطان والقضاة)116(، ومن شيوخها يف عهد صالح الدين :

1.  الشيخ غانم بن عيل بن إبراهيم بن عساكر املقديس النابليس الخزرجي )ت 632هـ/1234م(: 

ولد ونشأ يف بورين قضاء نابلس، وأصبح من العلامء الزاهدين، وقدم مع صالح الدين إىل 

القدس بعد حطني واستقر فيها، وخالل إقامته صحب بعض املشايخ وأخذ عنهم املآثر، 

واله صالح الدين مشيخة الخانقاه والنظر عليها، وذكر العليمي : »انه رأى توقيعاً بذلك 

وعليه خط السلطان«، ويعترب الشيخ غانم أول من ويل مشيخة هذه الخانقاه، وكان أحد 

مشايخ أهل زمانه وسادته األولياء، وكان مشهورا بالكرامات وحسن املآثر، وقىض عمره 

يف التدريس والعبادة)117(.

الزوايا :
للعلم والتصوف، وأصبحت فيام بعد مبدرسة يرتادها  الذي يقيم فيه شيخ ما  هي املكان 

طالب العلم، وهي تقوم بدورين: علمي يتعلم فيها روادها، وديني اللتقاء املتصوفني فيها)118(، وهي 

نوع من الخوانق ولكنها أصغر منها، حيث ال تتسع اال لعدد محدود من املتصوفة والزهاد، وعادة ما 

تضم الزاوية غرفة للصالة أو محراب وغرفة أو أكرث مخصصة لضيوف الزاوية وللحجاج وللمسافرين 

والطلبة، ومكانا لتحفيظ القرآن، أسس صالح الدين األيويب بعض الزوايا يف القدس ومنها :

)113( املقريزي، املواعظ، ج، ص384-382، عبد الجليل، املدارس، ج1، ص 405،404، 112

)114( العسيل، معاهد العلم، ص335، محمد مؤنس، الصليبيون، ص118، الدواداري، كنز الدرر، ج7، ص90.

)115( ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص18، طالب صوايفة، الحياة الحضارية، ص170، خليل عثامنة، فلسطني، ص412.

)116( القلقشندي، صبح األعىش، ج12، ص103-101، ص105، هادية الدجاين، الرصاع، ص505.

)117( العليمي، األنس، ج2، ص146، عبد الجليل، املدارس، ج1، ص407-406، مقبول خليل، مدينة القدس، ص121.

)118(  النعيمي، الدارس، ج2، ص174-153، املقريزي، املواعظ، ج4، ص313، طالب صوايفة، الحياة الحرضية، ص174.
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1. الزاوية اخلتنية : زاوية ومدرسة تقع إىل الجنوب من املسجد األقىص، وهي ملتصقة بالسور 
الختني، والذي كان  الشيخ  الجنويب، وسميت بهذا االسم نسبة إىل أحد شيوخها، وهو 

شيخها يف القرن الثامن الهجري، الرابع عرش امليالدي، أنشأها صالح الدين ووقفها عىل 

إىل شاش وهي  )نسبة  الشايش  بن محمد  احمد  بن  الدين محمد  الزاهد جالل  الشيخ 

طشقند اليوم( يف العام 587ه/1191م، ورشط عىل من يأيت بعده أن يسري عىل مساره 

يف الصالح والتقوى وإلقاء دروس العلم عىل مرتاديها)119(، ولعبت دوراً بارزاً يف الحركة 

الفكرية يف القدس يف العهد األيويب)120(.

األمري  واقفها  إىل  وتنسب  األسوار،  القدس خارج  تقع يف شامل غرب  الزاوية اجلراحية :   .2
حسام الدين الحسني بن رشف الدين عيىس الجراحي )ت 598هـ/1202م(، وهو أحد 

أمراء السلطان صالح الدين الذين شاركوا معه يف فتح بيت املقدس، وعند وفاته دفن يف 

الكثرية)122(. زاويته املذكورة)121(، وأوقف عليها األوقاف 

5. البيامرستان الصالحي :
1.  اهتم صالح الدين بالطب واعتنى باألطباء وأكرمهم ووفر لهم احتياجاتهم، فقبل إنشاء هذا 

البيامرستان يف القدس، فقد انشأ البيامرستان النارصي يف القاهرة، يف العام 572هـ/1176م 

يف إحدى قاعات القصور الفاطمية، وأوقف عليه الوقوف)123(، وحول خزانة األرشبة التي 

والجرائحيني  والكحالني  األطباء  له  واستخدم  البيامرستان)124(،  ألدوية  القرص  يف  كانت 

والعامل والخدام، ووفر له العقاقري واألرشبة عىل مختلف أنواعها)125(، وأنشأ بيامرستان 

آخر يف اإلسكندرية يف العام 577ه/1181م)126(، وكذلك جعل دار األسقف يف عكا مارستانا. 

الدين  صالح  أنشأ  وعندما  583ه-1187م)127(.  العام  يف  وذلك  األوقاف،  عليها  وأوقف 

منذ أن أنش دولته، كان قد  القدس فانه كان ميارس تقليداً  البيامرستان  الصالحي يف 

)119( العليمي، األنس، ج2، ص 34، ص 144، العسيل، معاهد العلم، ص103-100، هادية الدجاين، الرصاع، ص507، مقبولة خليل، مدينة 
القدس، ص122، عبد الجليل، املدارس، ج1، ص428-426، الدباغ، بالدنا فلسطني، ج9، ق2، ص207.

)120(  ناهدة الكسواين، الحركة الفكرية، ص317.
)121( العليمي، االنس، ج2، ص84، عارف العارف، املفصل، ص 373، طالب صوايفة، الحياة الحضارية، ص361، 571، هادية الدجاين،  

الرصاع، ص705، مقبولة خليل، مدينة القدس، ص221، العسيل، معاهد العلم، ص343.
)122(  ناهدة الكسواين، الحركة الفكرية، ص713.

)123(  أبو شامة، الروضتني، ج2، ص492.

)124( النويري، نهاية األرب، ج 28، ص366، القلقشندي، صبح األعىش، ج3، ص417.
)125( ابن جبري، رحلة ابن جبري، ص26، املقريزي، املواعظ، ج2، ص287 - 288.

)126( ابن جبري، رحلة ابن جبري، ص15 - 16.
)127( العيني، عقد الجامن، العرص األيويب، ج2، ص 83.
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مارسه يف القاهرة واإلسكندرية وعكا ودمشق، وسياسته الصحية هذه كانت استمرارية 

لسياسة سيده نور الدين زنيك، الذي سبق أن أنشأ أكرب مستشفيات القرون الوسطى يف 

دمشق و حلب)128(. أنشا صالح الدين البيامرستان الصالحي يف القدس بعد توقيع صلح 

بقرب  االسبتار  لدار  املجاورة  الكنيسة  تجعل  بان  العام 588ه-1192م«وأمر  يف  الرملة 

قاممة بيامرستاناً للمرىض«)129(ويف قول ابن شداد : »وأمرين باملقام بالقدس الرشيف إىل 

حني عودته لعامرة بيامرستا«ن)130( ويقع البيامرستان يف الجزء الغريب من الحي املعروف 

بحي الدباغة)131(، وقد التحق به مدرسة لتدريس العلوم الطبية، أسوة باملدرسة التابعة 

لبيامرستان نور الدين زنيك بدمشق »يدرس فيها صناعة الطب«)132(، حيث درس فيها 

العديد من األطباء و يتكون من عدة قاعات متعددة األغراض، ومن حجم الوقف عليه 

والذي يزيد عن مائة عقار متنوع يدل عىل حجم وأعامل البيامرستان، حيث مياثل ما كان 

يف القاهرة ودمشق وبغداد)133(. وقد خص السلطان صالح الدين البيامرستان باألوقاف 

الكثرية حتى يغطي النفقات املرتتبة عليه من مباين وعاملني وأدوية للمرىض،ليستمر يف 

أداء رسالته االجتامعية والصحية والعلمية، ويف ذلك قيل: »واتخذ فيها بيوتاً فيها حاجات 

أصحاب األمراض عىل اختالفها تقىض، ووقف مواضع عليها وسري أدوية وعقاقري عزيزة 

الوجود إليها«)134(«، ونقل إليه العقاقري واألدوية من جميع األنواع واأللوان«)135( . وهكذا 

تعددت مصادر الوقف عليه ليكون له موارد ثابتة كاألرايض واألطيان والدور واألسواق 

أنها تحتوي  الدين  والحوانيت، وغري ذلك. وورد يف وقفية صالح  واملزارع  والحاممات 

عىل  مثانية وثالثني بيتاً وفرنني ومزرعتني وثالث طواحني وخمسة وثالثني دكاناً وسبعة 

عرشة مخزناً، ومعرصة وكرماً وصهريجاً واحداً وأرضاً زراعية)136(. وكام ذكرنا سابقاً كان 

قد فوض القايض بهاء الدين بن شداد إدارة هذه األوقاف)137(.

)128( ابن جبري، رحلة ابن جبري، ص 228 ـ 255، ابن أيب صيغة، عيون األنباء، ص294، خليل عثانه، فلسطني، ص417.
)129( األصفهاين، الفتح القيس، ص612، ابن األثري، الكامل، ج 12، ص43، أبو شامة، الروضتني، ج4، ص 194، ابن واصل، مفرج، ج2، ص 

407 - 408، ابن الفرات، تاريخ، ج4، مج1، ص 88 ـ 89.
)130( ابن شداد. النوادر، ص 354.

)131( حي الدباغة : إحدى حارات القدس، تأسست يف العهد العثامين بالقرب من كنيسة القيامة إىل الغرب من الحرم القديس. رائف 
نجم، كنوز القدس، ص 357.

)132( ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، ص 627 - 628 ، درس فيها رشف الدين بن الرحبي )ت 667 هـ(، املوسوعة الفلسطينية، مج 3، 
ق2، ص12.

)133( العسيل، مقدمة يف تاريخ الطب يف القدس، ص 109 - 110.
)134( األصفهاين، الفتح القيس، ص612، ابن األثري، الكامل، ج12، ص43، ابن واصل، مفرج، ج2، ص408،  العيني، عقد الجامن، العرص 

االيويب، ج2، ص246.
)135( أبو شامة، الروضتني، ج4 ص 194.

)136( العسيل، مقدمة، ص 105-108، طالب صوايفة، الحياة الحضارية، ص131.
)137( أبو شامة، الروضتني، ج4، ص194، ابن واصل، مفرج، ج2، ص408، املوسوعة الفلسطينية، مج3، ق2، ص12.
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الذكر، فقد  البيامرستان يقوم بدور فكري وعلمي ال يقل شأناً عن املؤسسات سابقة  كان 

وكان  مكتبة)139(،  بالبيامرستان  تلحق  كانت  ما  وكثرياً  عملياً)138(.  وتطبيقه  الطب  تدريس  فيه  تم 

البيامرستان من رضورات املدينة، ال سيام وأن الحجاج املسلمني والعلامء والفقهاء والطالب تدفقوا 

عليها من جميع أنحاء العامل اإلسالمي، وترتب عىل قدوم تلك األعداد الهائلة من الحجاج الخشية 

من تفيش األمراض و األوبئة)140( . ومن أطباء البيامرستان الصالحي زمن صالح الدين :

1. موفق الدين يعقوب بن صقالب )ت 625هـ/1228م(
ولد ونشأ يف القدس من أرسة نرصانية يف حارة املشارقة، وواصل تعليمه يف الطب يف أحد 

،خبريا  زمانه  أهل  املشهورين وعلامء  األطباء  بأنه من  أصبيعه  أيب  ابن  القدس)141(، ووصفه  أديرة 

بالعلم الطبيعي متقنا للهندسة وعلم الحساب، ومارس الطب وصناعته يف الفرتة الصليبية وعمل يف 

مستشفى القدييس يوحنا )االسبتارية(. وبعد تحرير املدينة، التحق بخدمة صالح الدين وعمل يف 

البيامرستان الصالحي منذ  تأسيسه واستمر العمل فيه حتى العام 615ه/1281م)142(.

2. رشيد الدين أبو املنصور بن أيب الفضل بن عيل الصوري )ت639هـ/1241م( 
هو أحد األطباء املشهورين الذين عملوا يف البيامرستان الصالحي، ولد يف العام 573هـ/1177م، 

يف مدينة صور، وتعلم الطب عىل يد الشيخ موفق الدين عبد اللطيف البغدادي، الطبيب املشهور، 

وبقي يف القدس يعمل طبيباً يف البيامرستان ملدة سنتني، ويعد من أعلم أهل عرصه يف مجال املعرفة 

باألدوية املفردة وماهيتها واختالف أسامئها)143(.

هذان الطبيبان الوحيدان من أطباء البيامرستان الصالحي اللذان ذكرا يف العرص األيويب، وهو 

العرص الذي تأسس فيه البيامرستان، لكن القدس عرفت الكثري من األطباء الذين ارتفعت مكانتهم يف 

العرص األيويب، ومنهم موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي )ت629هـ/1232م( حيث جاء 

إىل القدس بعد صلح الرحلة ومعه كتب األقدمني الطبية وحرض مجلسا علميا بحضور صالح الدين 

)138( ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، ص 627-628، 634 العسيل، معاهد، ص295، مقبولة خليل، مدينة القدس، ص 124 عبد الجليل، 
املدارس، ص343، الصاليب، صالح الدين، ص350.

)139( املقريزي، املواعظ واالعتبار، ج4، ص 266 - 267، طالب صوايفه،الحياة الحضارية، ص129.

)140( محمد عيىس صالحية، الطب واألطباء يف فلسطني، املوسوعة الفلسطينية، املجلد 3، ق2، ص 393-392.

)141( ابن العربي، تاريخ مخترص الدول، ص222، القفطي، إخبار العلامء، ص248، العسيل. مقدمة، ص 109.

)142( ابن أيب أصبيعه، عيون األنباء، ص649، العسيل، مقدمة، ص110.

)143( ابن أيب أصبيعه، عيون األنباء، ص651-652، العسيل، مقدمة، ص 113 - 114.
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نفسه، وخالل إقامته يف القدس صنف بعض الكتب وساهم يف دفع الحركة الطبية)144( وال شك أن 

هؤالء األطباء كانوا يقومون بتعليم الطب وإجراء األبحاث الطبية وتدريب األطباء وتعليمهم )145(.

عليه  كانت  مام  أكرث  والتطور  التقدم  من  كان  الصالحي  البيامرستان  ان  القول  لنا  وميكن 

بيامرستاننور الدين رنيك يف دمشق وحلب، او بيامرستان صالح الدين يف القاهرة، والتي وصفت 

وكيف  للمرىض  وعالج  طعام  من  يؤمنوه  وما  العقاقري،  خزائن  من  فيها  وما  واالتساع،  بالحسن 

واألطباء  البيامرستانات  يتابع هذه  كان  أن صالحالدين  وال شك  أعاملهم)146(،  يتابعون  األطباء  أن 

واعاملهم ويشدد عىل منع العالج باالدعاء والتخمني )147(، هذا وقد ورد يف املصادر أن صالح الدين 

األيويب كان يجزل العطاء لألطباء لتشجيعهم، و منهم الحكيم االمام العامل موفق الدين اسعد بن 

الفرج  ابو  الطبيب  منهم  و  كبريا«،  مبلغا  املال  »ونال من جهة  الدين  املطران، حيث خدم صالح 

النرصاين و الذي شىك لصالح الدين احتياجه للامل، فأعطاه ثالثني الف درهم)148(، و موفق الدين عبد 

اللطيف البغدادي ، الذي كان عاملا بالطب ، كتب له صالح الدين كل شهر بثالثني دينارا)149( واعطاه 

ابناء صالح الدين رواتب حتى تقرر له يف الشهر مائة دينار)150(.

)144( ابن أيب أصبيعه، عيون األنباء، ص635-634، العسيل، مقدمة، ص 118 - 119.

)145( هادية الدجاين، الرصاع اإلسالمي، ص 506، العسيل، معاهد، ص  294 املدين، الحياة العلمية، ص 270-269.

)146( ابن جبري، رحلة ابن جبري، ص255،26، 256.

)147( عن توصية صالح الدين للمحتسب مبتابعة هؤالء املعالجني، انظر، األصفهاين، الربق الشامي، ج5، ص135-139 خالد الرشيدة، 

إدارة بالد الشام، ص290-289.

)148( ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، ص 603 ـ 604.

)149( املصدر السابق ص 624.

)150(املصدر السابق ص 639.





تفنيد دعوى سامح السلطان سليامن القانوين
لليهود بالوقوف أمام حائط الرباق

د. إبراهيم ربايعه)❊(

الدول وامللوك، فكل زاوية يف حياته  النوادر يف عامل  القانوين صاحب  السلطان سليامن  يعّد 

تستحق الدراسة والبحث ملا لها من أثر بالغ عىل الدولة العثامنية يف جميع مجاالتها ويف مختلف حاالتها. 

وقد حظيت مدينة القدس الرشيف بشكل عام واملسجد األقىص بشكل خاص باهتامم السلطان 

سليامن، فعندما تذكر القدس الرشيف أول ما يستوقفك بها آثار الشخصيات الكربى، التي كانت سبباً 

يف رسم الوجه اإلسالمي الحضاري للقدس الرشيف عرب عصورها املختلفة.

وعندما نتحدث عن السلطان سليامن والقدس الرشيف نجد يف جعبة التاريخ سفونية ينفرد 

بها عن غريه من السالطني، تستوقفك بها األسوار وروعتها، واألبواب وجاملها، والقالع الشامخة عىل 

ظهور الجبال الراسيات. 

وإغداق  وتنظيم،  وإصالح  تعمري  األقىص من  للمسجد  قدمه  ما  األعامل  وتعانق هذه  كام 

األموال الطائلة عىل هذا املكان الرشيف، واألهم من ذلك أنك إذا ما وقفت عىل واقع الحياة الدينية 

والعلمية يف املسجد األقىص فستجد أن الحناجر كان تصدح بالدعاء واالبتهال لهذا السلطان، بفعل 

القراء والخدام واملؤذنني يف املسجد األقىص الرشيف،  الفئات من  التي حبسها عىل هذه  األوقاف 

وهي تصل إىل مئات الوظائف.

 يف ضوء ذلك يعد هذا السلطان سليامن القانوين هو الباين الحقيقي للقدس مع دخول املدينة 

يف حقبة زمنية جديدة، فهل شخص بهذه املكانة وهذا املستوى من العطاء للقدس وأهلها، ميكن أن 

يلحق أي رضر مبكانة القدس الدينية مهام اختلفت املواقف وتباينت التأويالت؟.

irabayah@qou.edu ،جامعة القدس املفتوحة، فلسطني 2017م )❊(
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ويسعى هذا البحث إىل الكشف عن حقيقة ما اتهم به هذا السلطان من كونه كان سبباً 

يف السامح لليهود بالوقوف أمام حائط الرباق، وهو الحائط الغريب للمسجد األقىص،  وهذا باعتقاد 

البعض جرمية دينية بحد ذاتها، فهو من جهة سور للمسجد األقىص، ومن جهة أخرى وقف لطائفة 

التأويل والتفسري صدور قرارات  أنه ترتب عىل هذا  القدس الرشيف. واملهم يف األمر  املغاربة يف 

دولية من عصبة األمم واألمم املتحدة تدرج املكان. ضمن املزارات الدينية لليهود، مع اعرتاف هذه 

املؤسسات، بأنه وقف اسالمي.

مرسوماً  سليامن  السلطان  أعطى  : هل  الدراسة  عليه يف هذه  اإلجابة  أود  الذي  والسؤال 

الرباق؟ حائط  أمام  الوقوف  لليهود  يسمح 

ساد فهم مغلوط لدى قطاع عريض يف الفئة املتعلمة واملثقفة يف املجتمع الفلسطيني، بل 

أضحى حقيقة يجب األخذ بها وعدم التشكيك يف مدلوالتها. وبعد البحث الطويل وجدت تناقضات 

غريبة وعجيبة ال ميكن أن متر عىل ذي عقل لبيب، وقد تعزز اهتاممي بهذا املوضوع بعد أن كشفت 

املصادر األرشيفية حقائق مغايرة ملا هو متداول. واألهم من ذلك أن هذا املوضوع كان حلقة يف 

سلسلة حلقات مخطط لها بدقة ومتابعة بعناية شديدة لتعزيز أحقية امتالك اليهود للقدس وفق 

ما يروج له الفكر الصهيوين.

ومن املؤسف أن هذا الزعم والتحليل غري العلمي وضع لتربير انتقال تعبد اليهود من خارج 

املدينة إىل داخلها، وليس ذلك فحسب، بل كان له أثر اسرتاتيجي يف نقل حلبة الرصاع اإلسالمي 

اليهودي حول أقدس األماكن عند املسلمني فعندما نتحدث عن املسجد األقىص املبارك، نعني حائط 

الرباق، هذا الحائط الذي جندت يف سبيل صهينته أقالم كثرية، عن قصد أو دون قصد.

وتهدف الدراسة إىل إثبات أن ما قامت عليه التقارير التي وظفت لحسم الرصاع الذي نشب 

يف أحداث ثورة الرباق 1929م، ليست صحيحة.

فبعد دارسة مستفيضة للسجالت املقدسية واألرشيف العثامين، وهي املصدر الرئيس الوحيد 

الذي ينبغي الركون إليه إذا ما حاولنا تبيان حقيقة ما جرى يف ذلك العرص، كانت النتيجة إثبات عدد 

من الحقائق تفند هذا االدعاء وتربئ السلطان سليامن من هذه التهمة.

وأول ما ميكن تفنيده، قضية األمن كسبب يف تربير الوقوف أمام حائط الرباق، والتي تفيد 

اليهودية  بالطقوس  القيام  عليهم  تعذر  أن  بعد  الحائط  أمام  بالوقوف  لليهود  السلطان سمح  بأن 

يف األماكن الواقعة خارج أسوار القدس النعدام األمن. لكن املعلوم أن الدولة العثامنية كانت قد 
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أخذت عىل عاتقها حفظ أمن جميع األماكن الدينية يف القدس ملختلف الطوائف وتأمني طرقاتها، 

فام الداعي لنقل أماكن التعبد إذا كان األمن متوفراً، وملاذا اليهود بعينهم؟، فالنصارى، مثالً، لهم 

أماكن كثرية خارج القدس ومل نسمع يوماً أنهم انتقلوا أو بدلوا أماكن تأدية صلواتهم أو انقطعوا 

عن أدائها يف هذه األماكن حتى أنهم كانوا يذهبون إىل نهر األردن البعيد جداً عن القدس واملهددة 

باالعتداء من قطاع الطريق لكنهم استمروا ومل ينقطعوا يوما عن أماكنهم. فإذا كان  دروبه دوماً 

اليهود لهم اعتقاد يف قدسية مكان ما، فكيف يبدلون معتقدهم يف ذلك املكان من خالل أداء هذه 

الطقوس يف أماكن غريه)1). 

فعندما تقول تلك الدراسات إن السلطان سليامن القانوين هو الذي سمح لهم بأداء الطقوس 

عند حائط الرباق، يطرح السؤال كيف لهذا السلطان أن يقوم بذلك وهو من أكرث امللوك اعتقاداً 

بحرمة املسجد األقىص، وهل هذا السلطان الذي قدم للقدس الكثري ميكن أن يرتكب مثل هذا األمر؟ 

وما الداعي لذلك، وهو من عرف عنه أنه كان متسامحاً مع مختلف الطوائف، حتى البالد التي كان 

يدخلها يف حروبه ُعهد عنه مثل هذه األفعال، ومنها بالد املجر ورومانيا وغريها؟)2).

والجدير بالذكر أنه من خالل دراسة السجالت املعارصة لفرتة السلطان سليامن القانوين مل 

أعرث عىل يش من هذا القبيل، بل نجد أن جميع الطوائف كانت تقوم بأداء شعائرها دون خوف 

الدينية من جميع  لألماكن  الزوار  لخدمة  كاملة  عسكرية  فرقاً  الدولة وضعت  أن  أحد، حتى  من 

الزائرين ملقام سيدنا  كانت تفرض عىل اليهود  الطوائف، كام جاء يف وثيقة أشارت إىل أن رسوماً 

صموئيل قرب القدس، حيث كانت تجري وفق نظام التلزيم، يقوم املقاطع بأخذ الرسوم من كل 

زائر من طائفة اليهود إىل هذا املكان مقابل توفري األمن لهم.

هذا عىل عكس ما روجت له بعض الدراسات أن بناء سور القدس أحدث رضراً بالطوائف 

اليهودية واملسيحية تحديداً، إذ اصبحت تخىش عىل نفسها من قطاع الطريق عند زيارة األماكن التي 

لهم فيها اعتقاد)))، ومن ثم كان السبب يف انتقال اليهود ألداء شعائرهم داخل املدينة. وهذه الوثيقة 

بينة قاطعة عىل استمرار أداء الطقوس خارج أسوار القدس بحضور العساكر العثامنية الراعية لها 

والناظمة ألدائها زمن السلطان سليامن القانوين))).

)1)  إبراهيم ربايعه، "طائفة اليهود يف القدس من بداية الحكم العثامين إىل قبيل قيام الحركة الصهيونية"، مجلة التاريخ واآلثار، الجامعة 
األردنية، 2008م.

)2) "حائط الرباق وليس حائط املبىك"، عادل حسن غنيم، أستاذ التاريخ الحديث واملعارص بكلية اآلداب ـ جامعة عني شمس.،
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=2165 

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=2165 ،حائط الرباق وليس حائط املبىك"، عادل حسن غنيم" (((
))) سجل القدس، 28، ح)، ص251.
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كام وردت حجة تفيد طلب تنفيذ مرسوم من السلطان سليامن القانوين، مفاده أن الطوائف 

اليهودية كانت متارس شعائرها خارج األسوار، ويف معرض تفنيد ما جاء يف األمر السلطاين تبنّي أن 

السبب يف صدور هذا املرسوم، منع أهل القرى التي متارس فيها الطقوس مثل قرية النبي شموئيل 

اليهود  الزوار  بعض  منع  عن  التوقف  وكذلك  والخروج،  الدخول  يف  الزوار  عىل  الرسوم  أخذ  من 

األمر  جاء  ذلك  الطاعون، يف ضوء  بلد  من  جاؤوا  أنهم  بدعوى  القدس  دخول  من مرص  القادمني 

السلطاين طالباً من الحاكم يف القدس وقايض املدينة رفع هذه املامرسات والسامح لليهود مبامرسة 

طقوسهم وفق القانون العثامين. واملالحظ أن أداء الطقوس يف خارج املدينة أيرُس من داخلها، وهذا 

االستنتاج يخالف متاماً ما دعوى انصدام األمن خارج املدينة. وهكذا يتضح بشكل غري قابل للتأويل 

ما جاء به أمر السلطان سليامن القانوين، عرب وثيقة رسمية مقيدة يف سجالت القدس)5). 

وحتى لو ذهبنا يف تبني وجهة النظر املادية للسلطان، فكان األجدر به أن يحرص عىل استمرار 

هذه الطقوس يف هذه األماكن، ألن رسوم الزوار تعود إىل خزينة السلطان شخصياً، فهل يعقل من 

سلطان بهذه القوة والحضور أن يقطع دخالً ما لخزينته لسبب بسيط جداً، هذا السلطان الذي جاب 

أرض أوروبا رشقاً وغرباً، ملحقاً الهزائم بالجيوش العرمرم يف موهاكس وغريها ال يستطيع حامية 

عقر داره عندما يتعلق األمر بحراسة قلة قليلة من الزوار مهددة من فئة رمبا ال تتجاوز عدد أصابع 

اليد إذا ما حاولت حرصها))).

)5) سجل القدس، 8)، ح5، ص))2.

)))  إبراهيم بك حليم، تاريخ الدولة العثامنية العلية املعروف بالتحفة الحليمية، بريوت، 08)1هـ/1988م، ص )8-95؛ بيرت شومرب، 

أوروبا العثامنية 1354-1804، ترجمة عاصم الدسوقي، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 1998م، ص 209. خليل إينالجيك، تاريخ 

الدولة العثامنية من النشوء إىل االنحدار، ترجمة محمد األرناؤوط، دار املدار اإلسالمي، بريوت، 2002م.
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أما عن الدراسات التي اشارت إىل أن بعض الزوار للقدس يف النصف األول من القرن السابع 

اسم هذا  تذكر  بداية مل  الدراسة  الرباق، فهذه  لهم طقوس يف حائط  اليهود كان  بأن  أفادوا  عرش 

الرحالة من جهة، ومن جهة ثانية، وردت يف الفرتة الزمنية ذاتها وتحديداً سنة )2)1م وثيقة مهمة 

جداً، مفادها أن قايض القدس كان مراقباً ملقربة اليهود التي تقع يف واد جهنم إىل الرشق من املسجد 

الوادي  اليهود من تجاوز وسط  القايض منع  األقىص املستأجرة من وقف املدرسة الصالحية، وأن 

جهة الغرب عىل أن تكون املقربة يف الجهة الرشقية من الوادي، وقد كان حازماً يف ذلك، حتى أنه 

أجربهم عىل نقل بعض القبور من املنطقة املشمولة باملنع، ولسان حاله يقول إن االنتقال إىل الحافة 

الوثيقة لعبارة مهمة  القايض يف منت  الغربية يعني االقرتاب من حائط املسجد األقىص. وقد أشار 

وقيمة مازالت أصداؤها تصدح إىل هذا اليوم وهي : »وما قنعوا بهذا املقدار حتى تجاوزوا الحد 

فجعلوه قريباً من القدس الرشيف )املسجد األقىص) وليس قصدهم بذلك إال التقرب منه)))«.  فإذا 

كان القايض أمر بهذا املنع شخصياً ـ وهو بعيٌد نسبياً عن سور املسجد األقىص الرشيف ـ فكيف له 

أن يسمح لهم بالتمسح بأسواره الغربية!!!.

))) سجل القدس )10، ح1، 18.
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املغاربة  لحارة  متاماً  املحاذي  الرباق  حائط  أمام  بالوقوف  لليهود  بالسامح  يتعلق  فيام  أما 

مقابل دفع رسم لجهة وقف املغاربة، عىل اعتبار أن األرض مبا فيها من عامئر وقف املغاربة، فإن 

هذا األمر مستغرب ايضاً، فخالل دراستي للقرون األوىل من الحكم العثامين للقدس مل أجد أي إشارة 

من قريب أو بعيد لهذه الرسوم. ويذكر أن شيخ طائفة املغاربة كان يعد تقريراً سنوياً مفصال ملال 

الوقف من حيث الواردات واملرصوفات، ويعرضه أمام القايض، وبعد املصادقة عليه يتم تقيده يف 

سجالت محكمة القدس، وباالطالع عىل الدفاتر املذكورة جميعها مل أجد أي إشارة لهذه الرسوم، 

وأعني رسم وقوف اليهود أمام حائط الرباق. فإذا كان فعالً يوجد رسوم فأين كانت تدفع؟ وفيام 

كانت ترصف يا ترى!!!، وحتى أكون موضوعياً يف تحلييل : إذا كان هذا األمر موجوداً ـ فيام يتعلق 

برسوم زيارة الحائط- فأعتقد أن هذا محدث ال يتجاوز القرن التاسع عرش امليالدي عىل أبعد تقدير.

اليهود صعدن عىل  وما يعزز ذلك ما ورد أيضا يف حجة ثانية تفيد بأن جامعة من نسوة 

سطح املدرسة املنجكية فكشفن املسجد األقىص بأنظارهن، وأنا أسأل إذا كان حائط الرباق وهو 

حائط املسجد األقىص الغريب متاحاً للزيارة والتمسح، فام الداعي للمخاطرة يف ركوب أسطح البيوت 

واملدارس لهذا األمر!!!.
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التي حاولت وضع تصور  الدراسات  نتج عن هذه  ما  أن  إىل  النهاية  اإلشارة يف  والبد من 

تاريخي لحائط الرباق عند تحديد الجهة املالكة له، واألخطر يف املوضوع أن هذا التصور اعتمد عليه 

يف تقرير لجنة شو التي خلصت إىل أن الحائط وقف إسالمي، مع تثبيت حقوق دينية لليهود يف هذا 

املكان، والعربة من كل ما ذكر نسوقها بسؤال استنكاري : ما فائدة أن يقال إن املكان وقف إسالمي 

من قبل مؤسسة دولية، وباملقابل إطالق يد اليهود يف املكان عرب قرار دويل ورشعنة مامرساتهم فيه؟ 

فهل نحن بحاجة لقرار يثبت أنه ملك املسلمني أم أن األمر يتعلق بتمرير مخططات أخرى؟ ويالحظ 

أنه من ذلك التاريخ 1)19م مل نسمع يوماً عن حدوث مشكلة عىل هذا املكان؛ ألن األمر بات تحت 

السيطرة، وانتقل اإلعداد إىل ما بعدها من خطوات، والعاقبة ملن اعترب)8). 

˝حائط الرباق ..وقف إسالمي يسيطر عليه اليهود˝،  (8(

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2015/10/22/%D8%AD%D8%A(%D8%A(%D8%B(-%D8

%A(%D9%8(%D8%A8%D8%B1%D8%A(%D9%82
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النتيجة :
ــ  إلصاق التفريط باملقدسات واألقىص بالدولة العثامنية وعىل يد أكرب رموزها، ونعني به 

النيل من شخصه وسمعته وحضوره العاملي السيام عند املسلمني. القانوين،  السلطان سليامن 

ــ   أن هدف املخططات هو املسجد األقىص بعينه ال حائط الرباق وال املبىك وال غريه.

ــ  وجوب اعتامد األرشيف العثامين بكل مكوناته وتفرعاته املصدر الرئيس والوحيد عند  

الكالم عن تاريخ البالد املنضوية تحت الحكم العثامين آنذاك.

توصيات :
ــ   استنهاض الكتّاب للذود عن موروثهم الحضاري يف القدس الرشيف ورفع كل ما ألصق به 

من تزييف وتضليل ومؤامرات.

ــ   دعوة املؤسسات البحثية والرسمية لخلق واقع ثقايف وفكري منسجم مع التاريخ العريق 

للقدس الرشيف.



رهانات التفكري الديني وراهنية حممد إقبال)))
د. محمد التهامي الحراق)❊) )))

اليوَم)3) باملفكر والشاعر والرمز محمد إقبال )877)-938)م) ليس مجرد احتفاٍء  االحتفاُء 

عابٍر، أوطقٍس متجيدي لَعَلم من أعالِم الفكِر واألدِب اإلسالميني؛ إنه اعرتاٌف ضامر وظاهر براهنية 

محمد إقبال مبا هو فكٌر وموقٌف وأفق؛ هو أيضاً دعوٌة للتفكري يف امُلنَجِز الفكري واإلبداعي ملحمد 

ر يف بعِضَها وحَدَس  إقبال، وَمَعه ومن خاللِه، يف أسئلة ُمحرجٍة، وقضايا إشكالية، ومآزَق معرفية َفكَّ

وتنبَّأ بأخرى. 

برضورة  وإمياٍن  االجتهاد،  عىل  وإقداٍم  السؤال،  عىل  جرأٍة  من  ميثله  مبا  إقبال،  محمد  إن 

ة حواٍر نقدي مع الرتاث الفكري اإلسالمي واملنَجِز  وملحاحية التجديد، وقدرٍة استثنائيٍة عىل ُمباَشَ

نستنرُي  اإلسالمي، وشمعًة  العاملِ  النهضة يف  إرث  ذاكرِة  ملعًة يف  لُيَعدُّ  السواء؛  الغريب عىل  الفكري 

بإضاءاتها يف سعينا الحتمي لإلجابِة عىل الرهانات القاسية التي تطوُق فهَمنا اليوم لدينَنا، وصياغَتنا 

ملوقعنا، نحن املسلمني، يف عامل صارْت فيها الحداثُة قدراً وليسْت اختياراً، وآَل فيِه سؤاُل الدين إىل 

د دينيٍّ  إشكاٍل كوين يتعلُق به مصرُي اإلنسان فرداً ومجتمعاٍت، ويعاين من تجاذبات متناِبَذة بني تشدُّ

وآخَر الدينّي؛ بني عدمية دينيٍة تتنكر باسم التقديٍس لقيم الروِح والعْقِل والتاريخ، وعدميٍة ال دينيٍة 

تتنكر باسم العقِل لنفِس القيِم، وتسعى إىل إفراغ العامل من كل معنى، وتجفيفِه من كل تعال وكل 

رأسامليٌة  تؤججها  وسياسية،  وعرقيًة  طائفيًة  نزاعاٍت  املتنابذِة  التجاذبات  تلك  إىل  أضف  تقديس؛ 

متوحشة وليربالية جديدة ال ُتعنى إال بعوملة املصلحة والنفعانية والفردانية، مع ميل جنوينٍّ لتأليِه 

الربح والذهاب باملغامرات العلمية والتقنية إىل املجهول يف انفصال عن كل القيم واملعاين واألسس 

األخالقية واألنطولوجية الصائنة لكينونة اإلنسان ولروحانيته.

))) ورقة بحثية ُقدمت ضمن أشغال الندوة الدولية التي نظمها »مخترب اإلنسان والفكر وحوار األديان«، بالتعاون مع »اتحاد جامعات العامل 
اإلسالمي«، و »الجامعةاإلسالمية العاملية بإسالم آباد«، و »معهد إقبال الدويل للبحوث والحوار«؛ وذلك بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

بالرباطـ  جامعة محمد الخامسـ  يوم الخميس 7) دجنرب 8)0)م.
))) أكادميي مغريب متخصص يف اإلسالميات والتصوف.

)3) يف هذه السنة تكون قد مضت مثانون عاماً عىل وفاة العالمة محمد إقبال.
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ها هنا، يتخذ االحتفاُء مبحمد إقبال، مفكراً وشاعراً ورمزاً، معناُه اإلسالمي ومغزاُه الكوين. 

التفكري  االقرتاب من بعض رهانات  إقبال عرب  راهنيِة  إبراِز  فيِه من خالل  اإلسهاَم  نقرتُح  ما  وهو 

أجد  ثالثة،  رهانات  وسأقترص يف حديثي عىل  فيها.  النَّظر  تعميق  من  فكُرُه  يسعفنا  التي  الديني 

أن إملاعات محمد إقبال مفيدٌة للغاية يف إنارة التفكري فيها؛ عيَّنتها يف ثنائيات هي: رهان الوحي 

والتاريخ؛ ورهان العلم والدين؛ ورهان العقل والروح. فكيف نفهم بداية اصطالحات »الرهان«، 

الورقة؟ عنوان هذه  الديني« يف  و»التفكري  و«الراهن«، 

جاء يف »لسان العرب«: »كل يشء يحتِبُس به يشء فهو رهيُنُه ومرتَهُنُه، وارتهن منه رْهًنا: 

أخذُه، والرهاُن واملراهنُة: املَخاَطَرة، وقد راهَنه وهْم يرتاهُنون، وأرهنوا بينهم َخَطراً: بذلوا منه ما 

يرَض به القوم بالًغا ما بلغ فيكوُن لهم سْبًقا، وراهنُت فالناً عىل كذا مراهنًة خاطرُته...«))).

ما  يشء  عىل  أمٍر  توقُّف  هام  َستنْي  مؤسِّ داللتنْي  »الرهان«  للفظ  الداليل  الحقل  من  نفيد 

واحتباُسه به، فهو رهيُنه ومرتَهُنه، وهذه هي داللُة »التعلُّق«، والثانية تعني املغامرَة واملقامرة، 

وهذه هي داللُة »املخاَطرة«. ومن ثم فحديثنا عن »رهانات« التفكري الدينيُّ هو بحٌث فيام يقُف 

يظل هذا  إشكاله  منه، وحلِّ  ِر  والتحرُّ تجاوِزه،  بدون  الذي  ُمتعلََّقه  ل  ويشكِّ الديني،  التفكرُي  عليه 

َر واالنفكاَك من هذا  هان« إىل أن هذا التحرُّ التفكرُي »ُمْحتَبساً« به، أي يف أزمة، مثلام نشري بـ »الرِّ

االحتباِس يشرِتُط املغامرَة واملخاَطرة؛ ومعلوٌم أن كلَّ تفكري، باملعنى املعريف الدقيق والعميق، هو 

بحٌث عْن مجُهول، وتشوٌف إىل غريب، وتوتر َيخرُج بالفكِر نحو أفق إبداعيٍّ وتجديدّي غرِي مسبوق 

بْعُد. إذن،  ْر فيه  ُيَفكَّ بـ »املخاطرة«، ألنه ذهاٌب الكتشاف ما مل  وال مطروق، وهذا فعٌل مرشوٌط 

آفاته وأزماِته،  التفكري من  إنقاُذ هذا  يتوقَّف عليها  الديني هي قضايا وإشكاالٌت  التفكري  رهاناُت 

رية جريئة تستلزم املغامَرة واملخاطرة؛ إذ بدونهام سيظلُّ هذا  مثلام يقتِض هذا اإلنقاُذ مبادرَةً تفكُّ

املوروثِة واملَكرورة. انسداداتِه وتخومِه  انِغالقاته وتكلَُّساِته، وسجنَي  التفكرُي أسرَي 

ثم، إننا حني نتحدث عن »الراهن«، نتحدث عن »الثابِت« و »الدائِم«، والقائِم اآلن، جاء يف 

»لسان العرب« أيضاً : »...طعاٌم راهن : أي دائم... وراهَنٌة يف البيِت : دامئة ثابتة«؛ ومنه أخذ لفُظ 

»الراهِن« مبعنى الوقت الحارض؛ أي الثابُت اآلن. وعليه فإن »الراهَن« ما يتعلق به الزمُن وَيْحَتِبُس 

به اآلن، وقد تبلوَر هذا املعنى إىل صاَر لفظ »الراهن«، يف استعاملنا العريب املعارص، داالً عىل الزمن 

الحارض أو الحايل أو املعارص... إلخ؛ أي الزمن »املحجوز« و »املحتَبس« برهاناِت الحارض وتعلقاِته، 

والتي لَها صفة »الثباِت« و »الدوام« كام أشنا آنفاً.

))) ابن منظور، »لسان العرب«، مادة »رهن«.
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هان« و »الراهن«، نقرتُب من »التفكري  اهتداًء بهذا اإلنارات اللغوية والداللية ملصطلَحي »الرِّ

بدايًة  فنحن  الديني«،  »التفكري  نتحدث عن  أننا حني  إقبال وِمن خاللِه. عىل  عنَد محمد  الديني« 

وبداهًة ال نعني بهذا الرتكيب االصطالحّي الديَن يف تعاليه وتساميه كام ُتبلوره النصوص الوحيانية، 

وكام يصبو إليه وجداُن املؤِمِن ويعيُشه يف رسيَرِته املخصوصِة وروحانية الباطنية التي ال تنقال؛ بل 

ل من أسئلٍة، وأدواٍت،  نعني بـ »التفكرِي الديني«، ذاك امُلنَجز واملنَتج الفكري البرشي الذي يتحصَّ

ومفاهيَم، وآلياٍت عقليٍة، ومعارَف علميٍة، وقد تفاعلت مَع النصوص الوحيانية يف سياقاٍت قراِئيٍَّة 

ُر فيَها، مثلام  َسِة التي ُيَفكِّ وتاريخيٍة معيَّنة. ومن َثم فهذا التفكرُي ال َيُحلُّ محلَّ النصوِص الدينيِة املقدَّ

ال يحَظى بأي قداسٍة مخصوصٍة، بْل هَو قابٌل لألخِذ والرِد واملراجعِة والنقِد، والتجديد. وهذا أوَّ 

ٍة راهُن التفكري الديني يف اإلسالم.  ُلام ُنفيدُه من معاَشِة فكِر محمد إقبال، ويحتاجه بإلحاٍح وقوَّ

يف  العروي  الله  عبد  املغريب  املفكر  يكتب  واالجتهاد.  والنقد  واالختالِف  التفكري  عىل  الجرأُة  إنها 

كتابه األخري »نقد املفاهيم« متحدثاً عن كتاب إقبال »تجديد التفكري الديني يف اإلسالم«)))، فيقول : »أالِحظ أن 

إقبال ُيرّكُز يف بدايِة ونهاية مؤلَِّفه عىل مفهوم االجتهاد، وإنه يتحىّل بجرأة فكريٍة عىل تأويل القرآِن 

والفقه...«))). والحديث 

اعتباراً بهذه الجرأة الفكرية التي يتميز بها محمد إقبال، واملتمثلة يف عنايته مبفهوم االجتهاد، 

الوحي  العنايِة بشكل يضء عالقة  الجرأة وهذه  تلك  نفهَم  أن  التايل: كيف ميكننا  السؤال  نطرح 

بالتاريخ يف التفكري الديني اليوم؟ وهو الرهاُن األول الذي نقرتح إمعان وإنعاَم النظر فيه. 

رهاُن الوحِي والتاريخ
إن الخصيصة اإلقبالية األوىل املتمثلة يف عنايتِه مبفهوم »االجتهاد« تنطلُق من عنايته مببدأ 

مركزي يف كتاب »تجديد التفكري الديني يف اإلسالم«، وهو مبدأ »الَحَركة«)7)؛ وذلك يف جدلية مثمرة مع مبدأ 

»اإلْخالص«. لقد استطاع إقبال ِبثاِقب ذهِنه وعمِق تفكريه أن يصوغ هذه الجدليَة التي تحتاجها 

والتعبدّية  الَعقدية  وملتعالياته  الدين  لروح  اإلخالِص  و»الحركة«؛  »اإلخالص«  اليوم، جدليَة  األّمة 

واألخالقية، مع استيعاب »الحركة«؛ أي تغرِي التاريخ وصريورة املجتمعات وتطوِر املعارف والعلوم 

والظاهرية  الحرفية  االتجاهاِت  كلُّ  استيعابها  أخفقت يف  التي  الجدلية  املتوالية. وهي  وفتوحاِتها 

والالتاريخية يف فهِم الدين، مثلام أخفقت يف فهمها أيضاً االتجاهاُت التاريخية والعلموية الوضعانية، 

))) وهو يضم بني ثناياُه املحارضات التي ألقاها إقبال يف جواله جنويب الهند ما بني 8)9)-9)9)، بدعوة من الرابطة املسلمة للمدارس، 

وقد صدر الكتاب باإلنجليزية عام 930).

))) العروي، عبد الله، »نقد املفاهيم«، املركز الثقايف للكتاب، الدار البيضاء 8)0)، ص ))).

)7) إقبال، محمد، »تجديد التفكري الديني يف اإلسالم«، ترجمة عباس محمود، راجع املقدمة والفصل األول عبد العزيز املراغي، وراجع 
بقية الكتاب مهدي عالم، دار الهداية، 000)، ص 73) وما بعدها.
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غّلبت  فيام  التاريخ،  وإلغاِء  الظاهر  توثني  يف  فوقعت  وظاهَره  الّنص  حرفانيَة  األوىل  غّلبت  حيث 

الثانية التعامَل التاريخوي مع النصِّ الوحياين فوقعت يف توثني التاريخ وإلغاِء الغيب والتعايِل. وها 

هنا يطرح إقبال من خالل مفهوم االجتهاِد جدليَة اإلخالص والحركة كأفٍق للتفكري الديني، يحفُظ 

للتعايل حقيقَته يف التاريخ ال خارَجه، وهنا يتبدى مبدأ »اإلخالص«؛ أي اإلخالِص لألصول واملتعاليات؛ 

فيام هو يقيُم االعتباَر للتاريِخ مبا هو تحوٌل وتغري وصريورة، وهو ما يلخصه مبدأ »الحركة«. عىل 

أن هذه الجدلية تقتض االحتفاء مبفهوم االجتهاد »من حيُث هو مبدأ داخيل للحركة يف اإلسالم«)8)؛ 

أي باعتباره األداَة املحققَة لهذه املزواجة بني »اإلخالص« لألصول واملتعاليات واستيعاب »حركة« 

التاريخ واملجتمعات، أو قل املواءمة واملصالحة بني »التعايل« و»الصريورة«؛ أي بني الوحي والتاريخ.  

بهذا األفق يضمن االجتهاُد تجديَد التفكري الديني مبا يجعله نقدياً وحديثاً؛ ذلك »أن مبدأ 

الحداثة ـ كام يقول سليامن بشري ديان ـ الذي يجمع بني اإلخالص والحركة هو الذي يسمح باإلعالن 

بحسب عبارة باسكال البليغة: إنه ميكننا أن نقول عكَس ما يقوُله القدماء من دون أن نتناقض معهم، 

مني كام قال إقبال بالروِح نفِسها«)9). وبهذا االعتبار تصبح - كام  »ولو أدى بنا ذلك إىل مخالفِة املتقدِّ

يقول سليامن بشري أيضا ـ »حركُة اإلصالح هي روُح اإلسالم نفِسه أو يجب أن تكون كذلك؛ ألن 

الدامئني، مام يُحول دوَن  القرآين للحياة يتمثل يف مسار الخلق املستمر واإلبداع والظهور  التصوَر 

عي »طابعاً نهائياً«. ولهذا السبِب أيضا  انغالِق مقصد الدين يف األقيسِة والتأويالت القانونية التي تدَّ

يتبني أن املسؤولية اإلنسانية متدرجٌة بحسب تعاقب األجيال، وبعبارة أخرى يتعني عىل كلِّ جيل أن 

يتسامى إىل مستوى املسؤولية امللقاة عىل عاتِقه يف إعادة تصوِر املبادئ الرشعية بحسب إشكاالته 

الخاصة، بالسعِي دوماً إىل أن يستعيد الفكُر اإلسالمي حركَته األوىل«)0)).

التصور اإلقبايل لجدلية اإلخالص والحركة من خالل االجتهاد والتجديد مبا هام روُح  بهذا 

املتعايل  أو  بالتاريخ،  الوحي  عالقة  يف  للتفكري  استثنائياً  أفقاً  إقبال  لنا  يقدم  اإلسالم،  يف  اإلصالح 

بالبرشي، أو الثابت باملتحول. وهي واحدة من القضايا التي ال تزال تعوق التفكري الديني عن أن 

امُلْحِرجة. الراهِن  أسئلة  من  زمرًة  وجرأة  بشجاعٍة  يواجه 

رهاُن العلم والدين
الرهان الثاين الذي نريد الوقوف عنده يتعلق بثنائية العلم والدين، وهي ذات أوشاج عميقة 

مع الثنائية األوىل ملا بينهام من توالج وتواشج. ومعلوٌم أن من أهم خصائص االتجاه التحديثي يف 

)8) ديان، سليامن بشري، »اإلسالم واملجتمع املفتوح، اإلخالص والحركة يف فكر محمد إقبال«، ترجمة السيد ولد باه، جداول، بريوت، 
))0)، ص 0)).

)9) ديان، سليامن بشري، »اإلسالم واملجتمع املفتوح، ..«، م.س، ص )))-))).
)0))  ديان، سليامن بشري، »اإلسالم واملجتمع املفتوح، ..«، م.س، ص 8))-9)).
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الفكر اإلسالمي التوفيُق بني العلم والدين؛ خصوصاً وأن السياق املسيحي الغريب الوسيط كاَن قد 

عرَف رصاعاً ضارياً  بينهام؛ حيث وقفت الكنيسة الكاثوليكيُة ضد كشوفات العلامء باعتبارها حقائق 

تنسف مسلامت الكتاب املقدس عىل املستوى الكوسمولوجي؛ فحاربت أعالم العلامء ونصبت لهم 

الفيلسوف  وأحرقت  )ت.3)))م)،  كوبرنيكوس  التمثيل،  سبيل  عىل  فطاردت،  التفتيش،  محاكم 

اإليطايل جيورداف برونو )ت. ))))م)، وحاكمت جاليليو عام 33))م، ومل ُتراجع موقفها هذا إال 

يف العرص الحديث؛ حيُث صفحت الكنيسة عن جاليليو عام )99)م، وحينها قال البابا يوحنا بولس 

الثاين يف خطبته باملناسبة : »إن خطأ رجاِل الالهوت يف ذلك العرص عندما أكدوا مركزية األرض، كان 

يكمُن يف اعتقادهم أن فهم البنية املادية للعامل يفرُضها بشكل ما املعنى الحريف للكتاب املقدس...«.  

هذه العالقة الرصاعية يف السياق املسيحي الوسيط بني العلم والدين، وذاك املوقف العنيف للكنيسة 

الثورات  تأجيج  الذي أسهم، ضمن عوامل أخرى، يف  العلامء هو  العلم وفتوحات  حيال كشوفات 

الرافضة للتدين الكنيس؛ بل واتخاذ العلم سالحاً ملواجهة الكنيسة ورؤيِتها للعامل.

بخالِف ذلك، سعى محمد إقبال إىل إثبات أن املوقف اإلسالمي ال يناقض العلم الطبيعي 

وتطورات بحوثه وكشوفه، ومن ثم فإن الِعلم التجريبي يف الغرب انترص عىل تدين معني وفهم 

معني للدين، ال عىل الدين وروحه املتعالية؛ بل إن إقبال، ومن خالل قراءة مبدعة وتعامل خالق 

املعارف  وفتوحات  العلمية  الكشوفات  من  تفيُد  قراءًة  اآلياِت  هذه  يقرأ  القرآنية،  اآليات  مع 

الطبيعية يف زمانه؛ لكنه ال يقع يف آفات اإلسقاط والتقويل، ويلِّ أعناق النص الوحياين، طلباً إلخضاع 

ظنية  حقائُقها  علمية  بحوث  لنتائج  َتَبًعا  ليكون  واملتعالية،  املطلقة  بالحقائق  ينضح  إلهي  كتاب 

ومؤقتة ونسبية. يكتب سليامن بشري ديان : »إن ما يظهر يف اإلحاالت العلمية ]عند إقبال[ ليس 

مجرد طالء غرِي أساس، كام أنه ليس »دجاًل فكرياً« يهدف إىل العمل عىل استرياد الخطاب العلمي 

بزْعِم جعل الحد الفاصل بني العلم والفلسفة، إنَّ األمر يتعلق بإعادة بناِء أدوات ووسائل قراءة 

وتأويل نصٍّ ال يزال حياً أي مفتوحاً، ويتم هذا التجديُد يف وضع ثقايف مرتبط بدوره بشكل معني 

العلمي«)))).  الخطاب  من 

ونظريتها يف  الحديثة  الطبيعيات  إىل  استناداً  النور  آية  يفسِّ  مثاًل، حني  إقبال،  فإن  وعليه 

أن  العلِم  يريد من  النظرية، وال  القرآين عىل هذه  الخطاب  بأسبقية  يقول  فإنه ال  الضوء،  انتشار 

د يف أدوات قراءة النص الوحياين  يشهد عىل الصحة اإللهية للخطاب القرآين، بقدر ما يريد أن يجدِّ

مبا يجعله حيًّا ومنفتحاً عىل السياقات املتجددة؛ فإقبال يعي الفرَق بني غاية الدين وغاية العلوم 

الطبيعة يف  يبحث عن  الذي  الكيمياء  أو علم  الطبيعة  ليس علم  : »فالدين  الطبيعية حني يكتب 

)))) ديان، سليامن بشري، »اإلسالم واملجتمع املفتوح، ..«، م.س، ص ))).
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قوانني السببية، ولكن غايَته الحقيقية هي تفسري ميدان من ميادين التجارب اإلنسانية، هو ميدان 

الرياضة الدينية الذي يختلف عن ميادين العلوم السابقة كل االختالف، والذي ال ميكن رد أسسه 

إىل أسس أي علم آخر«)))).

قة لآليات الكونية واملتعلقة  يؤكد هذا املرمى التجديدي سعُي إقبال إىل تقديم قراءٍة خالَّ

بالطبيعة يف القرآن الكريم، وهي قراءة تنطلق من الوعي بالفرِق بني ميدان التجربة الدينية وميدان 

تلك العلوم، وكذا بحدود العالقة بينهام، لتنتهي هذه القراءة إىل أمٍر رئيس مييز حضوَر الطبيعة يف 

القرآن الكريم، مبا هو حضور يجمع بني الحس واملعنى، بني املادي والالمادي، بني الكثيف واللطيف، 

بحيث ال يلغي أحدُهام اآلخر، وبحيث يتواشُج التأمل يف عظمة الخلق وبديِع الصنع اإللهي املاثل 

يف األكوان، بالَحضِّ عىل االستبار التجريبي للطبيعة واستخالص نواميسها الفيزيقية. إنها قراءٌة تجمُع 

العلمي االختباري. يقول  الطبيعِة بني االستبطان اإلمياين االعتباري واالستبار  آيات  التعامل مع  يف 

محمد إقبال بعد أن يورد جملًة من اآليات القرآنيِة الحاثِة عىل النظِر التأميل يف مكوناِت الطبيعة : 

»وال شك أن أول ما يستهدُفه القرآن من هذه املالحظة التأملية للطبيعة هو أنها تبعَث يف اإلنسان 

الشعور مبن تعد هذه الطبيعة آيًة عليه. ولكن ما ينبغي االلتفاُت إليه هو االتجاه التجريبّي العام 

العلم  أساِس  واضِعي  األمر  آخَر  منهم  وجعل  الواقع،  بتقدير  شعوراً  أتباعه  يف  ن  كوَّ مام  للقرآن، 

عامل  َيرفُض  كان  يف عرص  التجريبية  الروَح  تلك  القرآُن  يوِقظ  أن  حقاً  عظيم  ألمر  وإنه  الحديث، 

املرئياِت بوصفه قليَل الغناء يف بحث اإلنسان وراء الخالِق«)3)).

يل االعتباري امليتافيزيقي مع الطبيعة  إن مثل هذا الفهم املبِدع، الواِشج بني التعامل التأمُّ

والتعامل االستباري االختباري الفيزيقي معها))))، واحٌد من أبرز مؤشات رفِع وهم التناقض بني 

العلم والدين يف التفكري الديني اإلسالمي. ويذهب إقبال يف هذا األفق إىل أبعِد مداُه حني ينفتُح 

ل بها من أجل إعادة بناء  عىل مختِلف املعارف العلمية والفلسفات الحديثة والعلوم اإلنسانية للتوسُّ

التفكري الديني نفِسه وتجديدِه. فهو مل يكتف بـ »التجديد« من خالل إصدار فتاوى جديدة وجريئة 

تخص بعض النوازل يف العرص الحديث، وال سعى إىل تقديم تفسري يستثمر العلوم واملعارف الحديثة 

من خالل العمل عىل مالءمة بعض اآليات القرآنية مع نتائج البحوث العلمية الطبيعية والتجريبية 

كام فعل اإلمام محمد عبده، أو كام قام بذلك بشكل أوضح طنطاوي جوهري يف تفسريِه، وال اكتفى 

حة عىل غرار اإلمام محمد عبده يف »رسالة التوحيد«؛ بل إنه  بعرض مدريسٍّ لعلم الكالم بلغة موضَّ

)))) إقبال، محمد، »تجديد التفكري الديني يف اإلسالم«، م.س. ص )3.

)3)) إقبال، محمد، »تجديد التفكري الديني يف اإلسالم«، م.س. ص 3).

)))) ملزيد بيان لهذه النقطة ميكن الرجوع إىل مقالنا : »الطبيعة يف األفق الروحاين اإلسالمي«، ضمن مجلة »أفكار«، ع 30 أكتوبر 

8)0)، ص 8.
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عمل عىل تجديد بنية التفكري الديني يف اإلسالم فذهب إىل الجذور، و»سعى لزحزحة علِم الكالم 

مبا  اغتنت  وإمنا  بذاتها،  مكتفيًة  ليست  للدين  بديلة  فلسفة  بناء  عىل  جُهوده  ومتحورت  القديم، 

استوعبته ومتثلته من معارف اآلخر«)))). وهذا ما نلحظه يف انفتاح إقبال عىل تنوع املرجعيات بكل 

أصنافها يف الفكر الحديث؛ من فلسفة وعلم نفس وعلم اجتامع وعلم الهوت وغريها من املعارف 

اإلنسانية واالجتامعية والطبيعية يف زمانه؛ فضاًل عن الرتاث اإلسالمي بفقهائه وأصولّييه وفالسفته 

إلخ. ومتكّلميه... 

ومن آثاِر هذا االنفتاح الذي أسهَم من خاللِه إقبال يف رفع التناقض بني العلم والدين، بذُلُه 

امُلبِدع من أجل تجاوِز االنحسار واالنحصاِر واالنغالق يف قراءة حرفية للنص الوحياين، هذا االنغالق 

الذي كان واحداً من أسباب الرصاع بني العلم والدين يف السياق املسيحي، كام اعرتَف بذلك البابا 

، يف خطبته املشاِر إليها آنفاً، بخطأ رجاِل الالهوت يف تعاملهم الحريف مع البنية املادية للعالَم  حني أقرَّ

يف الكتاب املقدس ومحاكمِة جاليليو بناًء عىل ذلك. هكذا نجد أن إقباالً قد »تحىل برباعة يف تأويل 

القرآن، وتعاطى مع لغته باعتبارها لغة رمزيًة خاطَب الله بها اإلنساَن لإلشارِة إىل معان ال تتسع 

لها قوالُب األلفاظ. وأتاح له هذا األسلوب أن يغور يف مداليِل النص الخفية، ويتوغَل يف مضمونه 

الباطني، باعتباره رموزاً وإشاراٍت لحقائَق تضيق عنها العبارات«)))).

ر إقبال التعامَل مع القصِص القرآين من املقاربة الحرفية  لنسجل، عىل سبيل املثال، كيف حرَّ

للكلياِت  امُلراعي  الخالق،  امُلبِدع  الَفهِم  عىل  وفتَحها  التاريخ،  وبني  القصص  هذه  بنَي  ُتطابق  التي 

أو  هِة لنص الوحِي. يكتب إقبال: »وطريقة القرآِن يف تحوير القصص تحويراً جزئياً  املتعالية املوجِّ

كلياً، ليبعَث فيها معايَن جديدًة يالئم بينها وبني روِح التقدم يف الزمن أمٌر لُه خطُره، ولكن داريس 

من  القرآن  وهدُف  الدوام.  عىل  يهملونه  كادوا  السواء  عىل  املسلمني  وغرِي  املسلمني  من  اإلسالِم 

ا  إجراء هذه القصص قلام يكوُن العرَض التَّاريخي، بل يكاد دامئاً يهِدُف إىل أن يجعَل لها مغزى عامًّ

َد  ُق قصَده هذا بحذف أسامِء األشخاص واألماكِن التي من شأنها أن تحدِّ أو مضموناً فلسفياً، ويَحقِّ

معنى القصة ِبصبِغَها بصبغِة حادثة تاريخية معيَّنة«)7)).

إن هذا املنظور املنفتح للتعامل مع القصص القرآين حرر املقاربة اإلقبالية من كل سجن 

حريف أو انغالق ظاهري يف التعامل مع القرآن الكريم، دوَن أن يوقعه يف آفتي اإلسقاط والتقويل؛ 

البنيويِة والسياقية وكلياته املتعالية. وبهذا املنهاج نكوُن  ألنه يضبط هذا االنفتاح برشائِط النص 

إزاَء أفق آخر يف العالقة بني الدين والعلم، من خالل امتالِك القدرة التأويلية عىل رفع كل تناقض 

)))) الرفاعي، عبد الجبار، »إنقاذ النزعة اإلنسانية يف الدين«، دار التنوير، بريوت، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، 3)0)، ص 8)).

)))) الرفاعي، عبد الجبار، »إنقاذ النزعة اإلنسانية يف الدين«، م.س، ص ))).

)7)) إقبال، محمد، »تجديد التفكري الديني يف اإلسالم«، م.س. ص 00).
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بني العلوم التجريبية والنص الوحياين، أو بني علم التاريخ والقصِص القرآين عىل سبيل املثال، مثلام 

ُد فيه اإلمياُن باالنفتاح عىل املعرفة العلميِة املتجددة، وكذا إزاء معرفة علمية  نكون إزاء دين يتجدَّ

يغذي اإلمياُن الطلَب الدائم لالستزادة الالنهائية منها.

رهاُن العقل والروح
ل، بحصافة، أحُد كباِر املفكرين املسلمني املتأثرين بإقبال، الباكستاين فضل الرحمن  لقد سجَّ

يف كتابه »اإلسالم«، مالحظًة نفيسة حني كتب ما ييل: »عندما يكون املَخاَطب هو الغرُب واملسلُم 

د  املستغِرب، مييُل إقبال إىل التقليل من قيمة دور العقل، بل وحتى إىل االستخفاِف به؛ يف حني يؤكِّ

عىل قيمِته حني يكوُن املخاَطُب املسلَم املحافَظ الذي يرغُب إقبال دامئاً يف أن يتساوق مع النزعة 

العقلية الغربية والعلامنية. ومن ثم فعىل املستوى الداخيل لفكر إقبال هناَك وحدة عميقة وهدف 

بعيد املقاصد«)8)).

األقىص  االعتبار  إيالء  إىل  يسعى  حنَي  إقبال  يرومه  الذي  األفق  تلخُص  املالحظة  هذه  إن 

للعقل يف مخاطبتِه للمسلمني، فيام يوجه نقداً روحانياً للحداثِة الغربية كام سرنى الحقاً. فمجرُد 

الديني يف اإلسالم، والذي ظل راكداً عىل مدى قرون)9))، والعمل  التفكري  إقبال إىل تجديِد  سعي 

عىل إعادة بنائه وفق قواعد الحركة العقلية اإلنسانية، بتجاوز »املجال الفقهي الذي ينكب عليه 

املجتِهُد واملجاِل املؤسيس الذي اعتنت به املدرسُة اإلصالحية«)0))، ُيَعدُّ احتفاًء خاصاً بالعقل؛ مثلام 

أن االحتفاَء بالعلم سواء يف مجاالتِه االجتامعية واإلنسانية، أو مجاالته الطبيعية والتجريبية، هو 

آلياتهام  ومراجعة  والتجديد،  االجتهاد  عىل  اإللحاح  إن  ثم  وأدواتِه،  العقِل  هذا  مبنتجات  احتفاء 

بالعقل. العقل املسلم، هو احتفاء  وتجديد أدوات تفكرِي 

ويبقى من أبرز مجايل هذا االحتفاء ذاَك الفهُم التنويريُّ املبَتَكر لداللة »ختم النبوة«، والتي 

تــشرُي، حسَب محمد إقبال، إىل ُرشِد العقِل وأهليِتِه لبلوِغ أرساِر تدبري عاملِ الشهادِة، وهَي األرساُر 

إعالن  النبوِة يف  الذي جعل عنَي كامل  األمر  تدبرِيها؛  لزماِم  البرشيَة  لوَن  ُيؤهِّ ُسُل  الرُّ فِتَئ  ما  التي 

النبوة  إلغاِء  الحاجة إىل  إدراِك  لتبلُغ كاملها األخري يف  النبوَة يف اإلسالم  : »إن  إقبال  ختِمها، يقول 

نفِسها. وهو أمر ينطوي عىَل إدراكها العميق الستحالِة بقاِء الوجود ُمعتِمداً إىل األبِد عىل ِمْقود ُيقاُد 

منه، وأن اإلنسان ليك يحصل عىل كامل معرفته بنفسه ينبغي أن ُيرْتَك ليعتمَد عىل وسائلِه هو«)))). 

)8)) الرحمن، فضل، »اإلسالم«، ترجمة حسون الساي، مراجعة وتقديم عبد الجبار الرفاعي، الشبكة العربية لألبحاث والنرش، بريوت، 
ومركز دراسات فلسفة الدين، بغداد،7)0)، ص7)3. 

)9)) إقبال، محمد، »تجديد التفكري الديني يف اإلسالم«، م.س. ص )).

)0)) عزام، عبد الوهاب ترجمة وتقديم ، »فيلسوف الذاتية محمد إقبال«، فاروس للنرش والتوزيع، القاهرة، ))0)، ص 0)3. 

)))) إقبال، محمد، »تجديد التفكري الديني يف اإلسالم«، م.س. ص 9)).
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عىل أن احتفاء إقبال بالعقِل يتخُذ داللًة روحية حني يعترُب أن »كل طلٍب للمعرفة هو يف جوهره 

اًل علمياً هو نوع من الصويف الباحث عن العرفان  ُل يف الطبيعة تأمُّ صورٌة من صوِر الصالة، فاملتأمِّ

يؤدي صالته«)))).

إن تشبيه الباحِث العلمي يف الطبيعة بالصويف، واعتباَر الدعوة القرآنية للنظر يف الطبيعة 

أساساً للبحث التجريبي كام مرَّ معنا، مُيثل وجهاً ساطعاً من أوجِه جدلية العقل والروح عند إقبال. 

وإذا كان املسلمون اليوم يف مسيِس الحاجة إىل »العقلنة« وإعادة االعتبار للتفكري، وتجديِد أدواته 

املعرفية وآلياته العقلية من أجل مواجهة مختِلف القضايا واألسئلة والرهانات واملستجّدات التي 

تنطرح عىل عقل وتاريخ وواقع املسلم اليوم، فإن البعَد الكوين يف اإلسالم؛ أي »فهَم معنى اإلسالم 

التي  العناية االستثنائية  اليوم من  بوصفه رسالًة لإلنسانية كافة«)3))؛ يقتض اإلفادَة  فهاًم صحيحاً 

أجل  من  وذلك  الغربية،  للحداثة  األساس  نقده  كاَن مصدر  والذي  الروحاين،  لألفق  إقبال  أوالها 

تجديد طرِح سؤال الروحانية يف سياق الحداثة.

وفالسفته  ومتكلميه  وأصولييه  بفقهائه  اإلسالمي  الرتاث  عىل  ينفتح  وهو  إقبال  فكر  إن 

املفتوح  الحوار  هذا  خالل  ومن  وناقداً.  مقتبساً  الغرِب  فالسفة  كبار  أيضاً  يحاوُر  كان  وصوفيته، 

واالستثنايئ الذي عَقَده بني أعالم الثقافتني اإلسالمية والغربية، كان يدعو إىل تجديد العقِل املسِلم 

باالنفتاح عىل مختِلف معارِف الحداثة الغربية وعدم التكلس يف معارف ومعاجم وأدوات قد يكون 

الزمن املعريف قد تجاوزها وألقى بها يف متحف التاريخ، ويف ذات الوقت كان يحتفي باألفق الروحاين 

املتعايل يف الرتاث اإلسالمي بعد إعادة قراءته قراءة تبحث يف الذات عن قوة الحركة، وتخرُجها من 

مثبطات الجربية، أو الصوفية الحاملة، أو االنحسار بالفهم التجريدي أو الحريِف للدين. ها هنا يتفاعل 

إقبال مع الرتاث الفلسفي والعرفاين اإلسالمي مبا يبعث فيه الحياة وُيقِدُرُه عىل تجديد التفكري الديني 

يف اإلسالم بشكل يتمحور حول االحتفاء التكاميل بأبعاد اإلنسان العقلية والروحية عىل السواء.

وهنا نحتاج أيضاً، وبشكل ملح، ألفق محمد إقبال من أجل نقد الخرافية امللتبسة بالروحانية 

يف راهننا اإلسالمي، فيام مثة فرق دقيق بني الروحانية والخرافية، فالروحانية ليست أبداً مناهضًة 

َعٌة لها، وتدخل معها يف عالقة جدلية مبوجبها يعمُل العقُل عىل توسيع مجاله  للعقالنية، بل هي موسِّ

ن الروحي يف اإلنسان، ويقف عنَد حدود الغيب الذي ُتغذي الروحانيُة  مبا يتيح له االعرتاف باملكوِّ

العالقَة به وفق منطق خاص، يعرتف العقُل بخصوصيته واختالِف أدواته دون أن يتناقَض معه. يف 

تدحُضها  بل  تهافَتها،  العقُل ويربز  يدحُضها  تفسرياٍت  وتقدم  العقالنية،  الخرافيُة مع  تتناقض  حني 

ي قوَة العقِل عىل تفسري  العقالنية اإلميانيُة نفُسها حني تقدم أفقاً روحانياً يتعامُل مع املتعايِل مبا يغذِّ

)))) إقبال، محمد، »تجديد التفكري الديني يف اإلسالم«، م.س. ص 0)).

)3)) إقبال، محمد، »تجديد التفكري الديني يف اإلسالم«، م.س. ص 7).
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ُنه من الوقوف عند شاطئ الغيب الذي تِكلُّ أدواته عن اإلبحاِر فيه، دون أن تتوقف  الظواهر، وميكِّ

حركة املد والجزر بني الرب والبحر. 

امتلَك جرأة  الذي  املسلُم  الفيلسوُف  الكوين، هذا  إقبال  أفق  إىل  نحتاُج يف سياقنا  إننا  ثم 

الدين،  التحرَر من  مت  التعايل، وتوهَّ الغربية، لكونها أهملِت  نادرًة لتقديم نقد روحاين للحداثة 

يف حني يؤكُد إقبال عىل مركزية األفق الروحاين يف كينونه اإلنسان، مام مينحنا إمكاناً عقلياً وروحياً 

لتحرير الوضع البرشي بالدين ال من الدين. وأفق بهذه املثابة كفيٌل بأن نتسلَح به لنقد العدمية 

الالدينية التي سعْت إىل إفراِغ العاملِ من املعنى، وإبعاد اإلله عن العامل، وطرد كل رمزية غيبية من 

الحياة، وتجفيِف الوجود من نسائم القداسِة.

يكتب عبد النور بيدار: »قال نيتشه يف كتابه »غبطة املعرفة«، الفصل الخامس : »مات اإلله«، 

األواُن ليك  آن  الفاجعة. وقد  املقولة/  ترديد هذه  يكفَّ عن  والغرُب مل  ُمّذاك،  قاتلوه«.  و«نحن 

راً، ألن إعالن موت اإلله، هو يف حقيقِة األمر  نفهم إىل أي حدٍّ كان هذا التصور الغريب للديِن ُمَدمِّ

قتل اإلنسان، وألن إقدام اإلنسان عىل قتل اإلله، ال ميكُن أن يكون إال انتحاراً، مبعنى أن قتل اإلله،  

هو يف الواقع قيام اإلنسان بتصفية جميِع ما يسمُح بتجاوز ذاته، حيث إن اإلله هو املعنى الكامل 

والتام. وعليه، فإن تصورنا بأن الحداثة قد فتحت العهد لقتل اإلله، معنى ذلك أن اإلنسان قد حكم 

عىل نفسه بالعيش يف عامل يقدر فيه عىل إضفاء القداسة عىل حياته. ولعل الشاهد عىل ذلك هذا 

التضعضع النفيس، األخالقي، الروحي للفرد املعارص الذي خارت قواه الداخليَة واختزلها يف عبادة 

أشياء تافهة ألناه الصغرية«)))).

)))) بيدار، عبد النور، »كيف ُنضفي القداسَة عىل حياتنا؟«، ترجمة نور الدين ثنيو، ضمن كتاب »متهيد لدراسة فلسفة الدين«، إعداد 
وتحرير د. عبد الجبار الرفاعي، دار التنوير، مركز دراسات فلسفة الدين- بغداد، ))0)، ص0)). هذا ما قام بيدار بتعميقه يف جملة 
من كتاباته، حيث ما فتئ يؤكد عىل الخطأ الكبري الذي أوقعت فيه صيحُة نيتشه العامل الغريب بتأويله ملركزية اإلنسان يف العامل كموت 
لإلله، كام لو أن اإلنسان مل يكن بإمكانه الحصول عىل مكانة اإلله إال عن طريق القوة، ومل يستطع العامل الغريب أن يتصور سبياًل أخرى 
لذلك غري »الوقوع يف هذه الجرمية«، وهي السبيل التي ينتقدها بيدار انطالقاً من اإلسالم، وتعيينا من فكرة  »خالفة اإلنسان لله يف 
األرض« ال باعتباره منفذاً لإلرادة اإللهية يف األرض؛ بل باعتباره خليفة ووريثاً للسيادة اإللهية يف األرض، األمر الذي جعله ينتهي 
إىل أن مثة صيغة أخرى يف اإلسالم ملا سمي بـ »ديانة الخروج من الدين«، والتي يطرحها مارسيل غوشيه يف كتابه »نزع النزعة 
السحرية عن العامل«. )تم تعديل طفيف يف الرتجمة) لعدم دقة العبارة التي تفيد الكالم عن »قتل اإلله« )الجهة الناشة).

(Gauchet, Marcel, «Le désenchantement du monde, Une histoire politique de la religion», Col-
lection Bibliothèque des Sciences humaines, Gallimard,1985)،

صيغة ال تنفي اإلله من العامل وال تلغيه، وإمنا توِرث قوَته الخالقة واملبدعة لإلنسان، وال تستحرضه إال عىل سبيل االعرتاف الدائم بالجميل؛ 
جميل ما أودعه يف اإلنسان من طاقات ورثها عنه وأضحى اإلنسان بفضلها قادراً عىل تجاوز محدوديته والسعي الخالق نحو دميومة خالدة 

لكينونته. ملزيد بيان راجع :

Bidar, Abdennour, "L’islam sans soumission. Pour un existentialisme musulman", Albin Michel,2012.
Bidar, Abdennour, "Un islam pour notre temps", Seuil, 2017.
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الستبصاِر موقف إقبال الناقِد لكلَّ إلغاٍء للتعايل، والناقض لكلِّ عدمية الدينية، نستحرُض ما 

وجَهه من نقد »روحي« للتصور النيتشوي للدين، حيث عزا فشَل »عبقرية« نيتشه إىل اعتامده املطلق 

عىل قواه الداخلية بعيداً عن كل هداية روحية؛ يقول إقبال : »كان الفشل نصيب عبقري رسمت 

قواه الداخلية وحَدها رؤياه، وظل عقيَم اإلنتاج ألن حياته الروحية كان يعوزها هدايٌة داخلية«))))، 

وهو النقُد نفسُه الذي صاغه إقبال أيضاً بشكل رمزي يف »رسالة الخلود«، والتي يستلهم فيها أسلوَب 

الكتابة السدية املِعراجية عند الصوفيِة، حيث كتب: »سألُت الرومي: من هذا املجنون؟ فردَّ قائال: 

إنه العبقري األملاين ]يعني نيتشه[ ومكانه وسَط هذين العاملني. إن قيثارته تحتوي عىل نغمٍة قدمية، 

إنه حالج بال مشنقة، أو حبٌل أعاد ترديَد الكلامت القدمية نفِسها ولكن بأسلوب جديد... واأسفاه عىل 

مجذوٍب ُولِد يف أوربا... كان نيتشه حالجاً غريباً يف دياره، أنقذ روَحه من أمله ففتَك به الطبيب«.  

ثم يضيف إقبال عىل لسان الرومي : »مل يكن بني الفرنجة رجٌل عارٌف بالطريق، فتجاوزت نغمُة 

نيتشه طاقَة الرباب«)))). قرأ إقبال، إذن، نيتشه يف مرآة الحالج؛ إذ كالهام »ترنَّم بلحن غري معهود«، 

اُح  فارس بـ »أنا الحق«،  إذا استعرنا وصف عبد القادر الجيالين للشطحات الحالجية)7))، فصدع شطَّ

وصدع عبقريُّ أملانيا بـ »موت اإلله«. ولعل إقبال يشرُي بهذه القراءة الرمزية إىل أن »قتَل اإلله« الذي 

فاضت به نغمة نيتشه، ليس سوى وجه آخَر لـ »قتل اإلنسان« الذي أفضت إليه نغمُة الحالج، مبعنى 

أن نسَف التََّعايِل والديِن من حياِة اإلنساِن ليس سوى نسٍف لحياة اإلنساِن نفِسه.

وهو ما تسرُي نحَو إدراكِه، نوعاً من اإلدراك، مرحلُة »ما بعد الحداثة«. يكتُب فيليب نيمو 

يف كتابه »املوت الرحيُم لإللحاِد املعارص«: »منُذ قرننِي أكَد موريس كالفيل أنهام قد مرا يف »حضِن 

الشيطان«. وقد كان يقصُد أن هذين القرنني قد وجها كل مجهوداتهام الفكرية لدحر فكرِة اإلله.

تقرتُب هذه املرحلة حالياً من نهايتها؛ فالعالمة املميَزُة لـ »ما بعَد الحداثة« هي أنها ال تستطيُع أو ال 

تريُد دحَر فكرِة الله، وذلك ألنها مرهقٌة عىل املستوى امليتافيزيقي، وألنها وعت أخرياً بأنُه ال توجُد 

أشياء حسنة لتقدميها لإلنسانية«)8)).

هكذا يبدو أن فكر إقبال، الذي يقيم عالقة جدلية بني العقل والروح، يبقى يف قلِب حيويِة 

الراهن؛ بل إن ما يجعل إقبال راهنياً، حسب عبد النور بيدار، هو إميانه بكون الفكر العقالين والفكر 

))))  »تجديد التفكري الديني يف اإلسالم«، م.س، ص 9)).

))))  إقـبال، محمد، »رسالة الخلود، أو جاويد نامة«، تــرجمة محمد السعيد جامل الدين، مكـتبة الشـروق الدوليـة، ط )/007)،   

ص )))-3)). انظر كذلك ترجمة شعرية للنص ضمن : »رسالة الخلود«، ترجمة د. حسني مجيب املرصي، »ديوان محمد إقبال، 

األعامل الكاملة«، إعداد سيد عبد املاجد الغوري، دار ابن كثري، بريوت ))0)، ج )/)8)-83).

./http://tawaseen.com، »7))  راجع : الحراق، محمد التهامي، »الحالج شهيد النغم«، عىل املوقع اإللكرتوين »طواسني(

)8)) نيمو، فيليب، »املوت الرحيُم لإللحاِد املعارص«، ترجمة عادل بن عبد الله وعبد الحق الزموري، جسور للرتجمة والنرش، بريوت، 

8)0)، ص 9.
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الحديس الروحاين يف حاجة إىل بعضهام البعض، وهو ما يظهر يف عمله التحريري املزدِوج؛ تحريِر غري 

املؤمنني من الُحْكم املسبق بكون الفكر الفلسفي والعلمي يف الغرب قادٌر عىل تحقيق اكتفاِئه الذايت 

يف غري ما احتياج إىل الفكر الديني لفهم الحياة والعامل، وتحريُر املؤمنني من الحكم املسبق العكيس 

من كون الفكر الديني مكتٍف بذاته، يف غري ما احتياج أو حاجة إىل تساؤلية العقل الفلسفي. ومن 

أجل الوصول إىل هذا التحرير املزدوج يعمد إقبال إىل تجديد فهم »اإلسالم« و»الدين«، وذلك من 

خالل الذهاب إىل أبعد من مظاهر اإلسالم والحدث الديني القتطاف »الفواكه املجهولة«، والعمل 

عىل إنتاج »منط خطاب إنيس، ال هو بالديني وال بالدنيوي، بل مبحمول كوين حقيقي«. وهنا تشعُّ 

الحدية   التصنيفات  من  يتحرُر  قدرته عىل مخاطبة »وعي جمعي«  تظهر يف  والتي  إقبال،  راهنيُة 

واملسبقات اإلقصائية بني اإلميان والحداثة)9)).

وإجامالً، فإن ما بسطناُه، عىل عجٍل، من رهاناٍت تشغُل التفكرَي الديني بوجه عام، واإلسالمي 

ده الفيلسوف  بشكل خاص، يؤّكُد راهنيَة محمد إقبال كموقٍف وأفق للتفكري، وهذا ما سبَق أن أكَّ

الكندي تشارلز تايلور يف تقدميه لكتاب السنغايل املسلم سليامن بشري ديان قائاًل : »يجب أن ُنعيد 

قراءَة إقبال، كان من املمكن االعتقاُد ملدة من الزمن أنه ُنيس، ُأدرج يف غياهِب النسيان، مع غريه من 

كربيات شخصيات »التحديث اإلسالمي«، بيَد أنه كان البد أْن َيعود«)30)، ثم يضيُف ونتبنى إضافته:  

»مازلنا إذا بحاجة إىل قراءة إقبال كل منَّا بطريقته«))3).

(29) Bidar, Abdennour, «L’islam face à la mort de Dieu : Actualité de Mohammed Iqbal», Fran-
çois Bourin (2010), P.50-52.

)30) ديان، سليامن بشري، »اإلسالم واملجتمع املفتوح، ..«، م.س، ص 9

))3) ديان، سليامن بشري، »اإلسالم واملجتمع املفتوح، ..«، م.س، ص 0).
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متهيد :
مل تعد وظائف وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة تقترص عىل نقل األحداث والوقائع وتفسريها 

من وجهة نظرها، بل أصبح لها دور يف صنع هذه األحداث وصياغة القرارات وتوجيه الرأي العام 

املعلومات ونرشها وتداولها من بني  استقبال  القدرة عىل  وأفكاره. كام أصبحت  وتنميط سلوكه 

أهم مرتكزات القدرة عىل السيطرة يف سائر األعامل االقتصادية والسياسية واالجتامعية والثقافية، 

وأضحى اإلعالم اليوم قادراً بفضل التطور الهائل لتقنياته عىل املساهمة يف بناء اإلنسان أوهدمه، 

وعىل ترسيخ القيم أو تخريبها، كام أنه أصبح قادراً عىل تعزيز التفاهم واالحرتام بني الشعوب بقدر 

ما هو قادر كذلك عىل أن يشوه اآلخرين ويضفي التعتيم عىل قضاياهم.

اإلسالم  صورة  واقع  عن  الحديث  يعرف  مل   2001 أيلول  من  عرش  الحادي  أحداث  ومنذ 

املتتبع لتداعيات  اليوم، حيث إن  واملسلمني يف الغرب من االهتامم والبحث واملدارسة ما يعرفه 

تلك األحداث ال ميلك إال أن يستغرب لفظاعة الصورة التي تكونت يف اإلعالم الغريب عن اإلسالم 

واملسلمني، حيث وجد يف الصورة املصطنعة عن اإلسالم مادة خصبة لنسج صور منطية موغلة يف 

االزدراء واالستخفاف بتعاليم اإلسالم ومبادئه من جهة، وعادات وتقاليد املسلمني من جهة أخرى.

تاريخية  ذات جذور  الغرب  يف  واملسلمني  لإلسالم  مسيئة  ظاهرة صنع صورة  كانت  وإذا 

وفكرية امتدت لقرون عديدة ابتداء من املرحلة الصليبية خالل القرون الوسطى، ومروراً باملرحلة 

االسترشاقية، فإنه ميكن القول بأن هذه الظاهرة السلبية قد استأثرت بها يف السنوات األخرية وسائل 

اإلعالم الغربية، حيث أمست ظاهرة تشويه صورة اإلسالم والحضارة اإلسالمية يف وسائل اإلعالم 

ظاهرة حقيقية وليست متوهمة أو مبالغاً فيها. فقد استطاعت األجهزة اإلعالمية الغربية أن تنقل 

صور التشويه والتمييع من بطون الكتب والدراسات االسترشاقية إىل أن تكون زاداً مثرياً تقتات منه 

وسائل اإلعالم يف كل مكان، وغدت تلك الصور »جامهريية« بعد أن كانت »نخبوية«.

)❊(  رئيس مركز الدراسات يف مجال تصحيح صورة اإلسالم بفاس ـ اململكة املغربية.
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لقد أضحى الحديث عن اإلسالم يشكل وجبة دسمة يف مختلف وسائل اإلعالم الغريب التي 

برعت يف إلصاق تهمة العنف واإلرهاب به وبأتباعه، مام فاقم من حدة االهتامم واملتابعة لكل ما 

يرتبط بالعامل اإلسالمي الذي أمىس منبع الخوف والريبة بالنسبة للغربيني. وال شك أن اإلعالم الغريب 

مبا ميتلكه من إمكانات جبارة وقوة الجذب والتأثري قد استطاع أن يجعل الشأن اإلسالمي ضمن 

اهتاممات اإلنسان الغريب الذي أصبح يف اآلونة األخرية ينظر إىل املسلم يف الديار الغربية نظرة حذر 

أكرث  السلبية  اإلعالمية  واللقطات  العنرصية  الكاريكاتورية  الصور  باتت  ولذلك  وخوف،  وارتياب 

الصور انتشاراً وذيوعاً، وأمست اآللة اإلعالمية الغربية ال تجد غضاضة يف نهج مختلف السبل لعرض 

الغربيني،  واملشاهدين  للقراء  يجعله »معروفًا« حسب طريقتها  اإلسالم وتحليله وتصويره بشكل 

فتكونت من جراء ذلك صور مشوهة عنه تهم كل مجاالته وتعاليمه ومبادئه تكرست يف أذهان 

الغربيني وأمست شيئاً مألوفاً، فأصبحنا نقرأ ونسمع أوصافاً فظيعة وتهامً مكذوبة وأراجيف مختلقة 

توجه ضد اإلسالم واملسلمني، وتعمل عىل تشويه الصورة وتزييف الحقائق.

من جهة أخرى أضحت ظاهرة »اإلسالموفوبيا«)1) أو عقدة الخوف من اإلسالم ظاهرة قوية 

ومتفاقمة تكرس إشاعة الخوف منه وإحداث نوع من االقتناع لدى اإلنسان الغريب بأن اإلسالم دين 

ـ إعالمية منها عىل  الغربية، لذلك متكنت جهات غربية متعددة  مخيف وخطر محدق بالحضارة 

وجه الخصوص ـ من إيجاد صور مشوهة عن اإلسالم واملسلمني تجرد اإلسالم من كامل خصائصه 

السمحة ومالمح حضارته اإلنسانية املنفتحة، وذلك ضمن تصورات جديدة محددة وثابتة تعرب عن 

صور ذهنية منطية عن اإلسالم واملسلمني يسهل ترسيخها يف العقل الغريب.

مفهوم »اإلسالموفوبيا«
والتمييع  التشويه  عمليات  عىل  وداالً  جامعاً  مصطلحاً  »إسالموفوبيا«  لفظة  أصبحت  لقد 

لصورة اإلسالم، انطالقاً من مرض الخوف منه. إنه املصطلح األكرث تعبرياً عىل عقدة الخوف والهلع 

من انتشار اإلسالم ونفوذ قوته الدينية والثقافية والبرشية داخل املجتمعات والدول الغربية. وترد 

كلمة » الفوبيا« Phobia يف القواميس النفسية مبعنى الخوف املريض والرهبة)2) والٌرهاب، إنها تدل 

تحديداً عىل القلق العصبي أو العصاب النفيس الذي اليخضع للعقل ويساور املرء بصورة جامحة من 

حيث كونه رهبة يف النفس شاذة عن املألوف يصعب التحكم فيها. وتدل اللفظة أيضاً عىل خوف ال 

شعوري من أشياء أو أشخاص أو مواقف، ليس له يف الشعور ما يربره أو يفرسه. 

)1) االسالموفوبيا : مصطلح جامع ودال عىل عمليات التخويف من اإلسالم، انظر مقال : "اإلسالموفوبيا دالالت املصطلح وأبعاده"، 
ضمن كتاب : دور االعالم يف معالجة ظاهرة االسالموفوبيا - منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكوـ، 

2006، ص 162.
)2) جاء يف القرآن الكريم قوله تعاىل يف سورة القصص: 32 »واضمم إليك جناحك من الرهب« أي من الخوف.
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العام تدل لفظة »إسالموفوبيا«)3)عىل ما تم ترسيبه وتكريسه وإشاعته من  ويف االصطالح 

هذا  وينتعش  به.  يتصل  ما  وكل  اإلسالم  من  الغرب  لدى  شعوري  ال  نفيس  وخوف  مريض  قلق 

املصطلح بصورة أكرب عندما يحتد العداء الغريب لإلسالم ويظهر من خالل القيام بحمالت تشويهية 

لصورة اإلسالم خاصة عرب اإلعالم الغريب بكل مكوناته . وقد تم اخرتاع املصطلح حديثاً بسبب تسيب 

بعض املشاعر الدينية الغاضبة وتحويلها إىل أيديولوجيات تتصف بالعدوانية والعنف تجاه الغرب، 

وهنا يرى الغرب أنه مهدد، وهذا التهديد هو اإلسالم وبالتايل ظهر مفهوم اإلسالموفوبيا.

وقد دخل مصطلح »اإلسالموفوبيا« إىل دائرة االستعامل والتداول قريباً جداً، إذ تذهب بعض 

الدراسات إىل اعتباره من املصطلحات الجديدة كل الجدة رغم أن مدلوله مبا هو رهاب مريض من 

الدين اإلسالمي قديم قدم اإلسالم نفسه.

وكان أول إطالق للمصطلح عام 1996 عىل يد أعضاء »لجنة املسلمني الربيطانيني والفوبيا من 

اإلسالم«، ومع مرور الوقت زاد انتشاره مع ارتفاع معدل الحديث عن مشاكل املسلمني وأزماتهم يف 

العامل، خصوصاً يف صدامهم مع العامل الغريب تحديداً))). وبعد أحداث 11 شتنرب 2001 أصبح استعامل 

املفهوم دارجاً عىل لسان الجميع يف أوروبا كام يف أمريكا.

ظاهرة اإلسالموفوبيا وأسباب تفاقمها
مل يكن صعباً عىل الغرب يف فرتة من الفرتات العمل عىل إشاعة الخوف من اإلسالم وإحداث 

نوع من االقتناع لدى اإلنسان الغريب بأن اإلسالم دين مخيف وعدو جديد وخطر محدق بالحضارة 

الغربية، ومنذ قرون من الزمن متكن الغربيون من كنسيني ورهبان ومسترشقني واستعامريني من 

حضارته  ومالمح  خصائصه  كامل  من  اإلسالم  تجرد  واملسلمني  اإلسالم  عن  مشوهة  صورة  إيجاد 

اإلنسانية، وذلك ضمن مالمح جديدة محددة وثابتة تعرب عن صور ذهنية عن اإلسالم واملسلمني 

ترسخ يف العقل الغريب.

إن اإلسالموفوبيا تعني إجامال توليد وإشاعة الخوف من اإلسالم وأهله يف العامل أجمع وذلك 

عن طريق شن حمالت مشحونة بالدسائس واألكاذيب املوجهة إىل اإلسالم وحضارته، وإن مصطلح 

أبرزها  من  نفسه  الوقت  يف  فإنه  الضارية،  التشويه  حمالت  نتائج  من  كان  وإن  )اإلسالموفوبيا)، 
وأكرثها شهرة وشموالً، وهو مصطلح جامع لعمليات التشويه ونتائجها وصارت الكلمة هي األكرث 

داللة عىل ذلك.

)3) د أسعد رزوق : موسوعة علم النفس ـ طبعة بريوت، 1979، مادة : فوبيا.
((( Daniel Babees : Islamphobia, New york( 25oct/2005(
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وقد عرب أحد الصحفيني السويديني عن ذلك عندما قال : »لو أن مائة ألف عريب قتلوا ملا 

انتابني أي شعور غري عادي، أما بالنسبة لقوات الحلفاء الغربيني فاألمر مختلف ألين أشعر بالتعاطف 

معهم ومع أرسهم، إن العرب يبعثون الخوف يف نفيس عىل أية حال«.

كتابة يف مجلة سليتز  الشعور  أبان »إريك هرستاديوس« Eric horstadins عن هذا  وقد 

Slitz السويدية بعيد انتهاء حرب الخليج عام 1991 بوقت قصري، وباستثناء صوتني اعرتضا عليه، مر 

هذا املوقف برغم كل ما ينطوي عليه من عنرصية واضحة دون أي سجال يذكر أو حتى اكرتاث، 

ويرجع ذلك إىل سبب يف غاية البساطة هو أن هذا املوقف ليس شاذاً عن آراء ومشاعر الغالبية 

السويديني)5). من  الساحقة 

إن ظاهرة اإلسالموفوبيا، وإن كانت تدخل يف نطاق املسكوت عنه من حيث كونها تتداخل 

مع أشكال أخرى من العنرصية والتمييز ضد األجانب xénophobie، فإن اإلشارات الكثرية الصادرة 

القرن  السبعينات والثامنينات من  : ففي سنوات  السهل تعريتها  عمن يقفون وراءها تجعل من 

املدافعة  والجمعيات  املهاجرين  مآوي  نحو  باألساس  تتوجه  العدوانية  السلوكات  كانت  املايض 

عن حقوق األجانب، مبا يدفع للقول بأن رموز الهجرة واملهاجرين هي التي كانت مستهدفة من 

مختلف أشكال التمييز، أما اليوم فإن نفس املنطق يجعل املتأمل يقول بأن رموز الحضور اإلسالمي 

بالغرب هي املستهدفة عىل خلفية مهاجمة املساجد واألمئة والنساء املحجبات. هكذا إذن يرتكز 

الثقافية، ال عىل األصل، وإمنا عىل  الوسائط  اإلعالم وكل  الرفض يف اإلسالموفوبيا عرب كل وسائل 

املرجع الديني، باعتباره يحيل عىل الهوية. إنه اإلسالم إذن ديانة املهاجرين املستوردة والغريبة 

عىل الثقافة الالتينية، كام تؤطرها أطروحات اإلسالموفوبيا التي تجد من الفضاء اإلعالمي مجاالً 

النمطية  الصور  نفس  تكرار  من  متل  ال  والتي  واملسلمني،  لإلسالم  الضيقة  رؤيتها  لرتسيخ  شاسعاً 

ألناس يرون من ظهورهم وهم يصلون يف العراء، تجمعات حاشدة ترصخ وتهدد، نساء محجبات، 

وجوه ملتحية، أفواه مفتوحة وعيون محملقة.

مع اإلسالموفوبيا تتحول البرشة السوداء أو اللحية أو الحجاب أو املآذن أو الذبائح اإلسالمية، 

أو أي رمز من الرموز التي قد تتصل بشكل مبارش أو غري مبارش بالعامل اإلسالمي، إىل لوحة إنذار 

وتخويف ونفث للرعب يف أوساط جموع األوروبيني املستسلمني آللة اإلعالم العابث ليلعب بعقولهم 

يف غفلة من أمرهم عام تنقله وتركبه األوعية اإلعالمية الجهنمية من حقائق مفربكة لتعزيز الخوف 

املريض ويف نفس اآلن الكراهية تجاه اإلسالم واملسلمني.

)5) إنجامركالسون : اإلسالم وأوروبا : تعايش أم مجابهة، ترجمة سمري بوتاين، مكتبة الرشوق ـ القاهرة، طبعة 2003، ص 13.
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ويمكن إمجال أسباب تفاقم واستمرار ظاهرة اإلسالموفوبيا فيام ييل :

أواًل : قدرة اإلسالم عىل االنتشار واالمتداد، فالغربيون يعرتفون مع يشء من الحرية والدهشة 
بأنه فعالً هناك ما يخيف يف اإلسالم كدين له القدرة عىل االنتشار برسعة كبرية، ويحمل يف جوهره 

روحاً وثابة وقدرة خارقة عىل االمتداد جغرافيا يف شتى بقاع العامل. وهذا ما أثبته بعض الخرباء 

يف  تأثرياً  وأقواها  منواً  األديان  أكرث  هو  اإلسالم  بأن  اعرتفوا  عندما  أنفسهم  الغربيني  االسرتاتيجيني 

النفوس، وأوفرها أتباعاً جدداً، يقول جون اسبوزيتو، وهو يتحدث عن جذور الرصاع بني اإلسالم 

الديني  للغرب عىل املستوى  التحدي  الكبريين لإلسالم كانا مبثابة  النجاح والتوسع  : »إن  والغرب 

والسيايس والثقايف، وشكل تهديداً للغرب املسيحي، وكل من اإلسالم واملسيحية لديه شعور برسالة 

ومهمة عاملية، ولذلك كان محتامً أن يؤدي ذلك إىل املواجهة بدالً من التعاون«)6). ويبدو أن الوجود 

اإلسالمي املكثف يف الدول الغربية دفع إىل االعتقاد بأن ذلك يشكل تهديداً محتمالً عىل مستوى 

الرتكيب السكاين ملنظومة الغرب )األورو- أمرييك).

ثانيًا : إن إقبال الغربيني عىل اعتناق اإلسالم بكثافة وبكل تلقائية وطواعية واقتناع يجعل 
مواطنيهم من املهتمني واملتتبعني يتخوفون من احتامل تناقص أتباع املسيحية لصالح اإلسالم، خاصة 

إذا أخذنا يف االعتبار أن اإلحصائيات الغربية ذاتها  تثبت أن مجموع أعداد املسلمني بأوروبا وأمريكا 

ينيف عن الخمسة والعرشين مليوناً، ستة منها تتحرك داخل أمريكا، وتأيت بعدها فرنسا التي يوجد 

بها ما يناهز الخمسة ماليني.

التاريخ، وهي عالقة معقدة  املستقرة بني اإلسالم والغرب عرب  العالقة غري  استمرار  ثالثًا : 
سمتها الغالبة حصول التواصل حيناً والتنافر حيناً آخر، لكن التنافر وحصول الصدامات والرصاعات 

كان أمراً غالباً، ولذلك اعترب اإلسالم ديناً غريباً يشكل خطراً عىل الغرب. ويرجع السبب الرئيس يف 

استمرار هذا العداء إىل أن الغربيني ورثوا ذلك منذ قرون عديدة وبقيت صورة اإلسالم يف الغرب 

 : Gustave le Bon مشوهة لكن بشكل أقل حدة، يقول املؤرخ الفرنيس الشهري جوستاف لوبون

»إننا لسنا أحراراً قط يف تفكرينا حول بعض املعلومات، فقد استمر التعصب الذي ورثناه ضد اإلسالم 

ورموزه خالل قرون عديدة حتى أصبح جزءاً من تركيبنا العضوي«)7). 

ودخول  الغربية  البلدان  يف  وأحفادهم  وأبنائهم  واملسلمني  العرب  أعداد  تزايد  إن   : رابعًا 
نخبة منهم إىل قبة الربملانات األوروبية ميكن أن يؤدي يف املستقبل املنظور إىل إمكانية بروز تأثري 

للجاليات العربية واإلسالمية عىل القرارات السياسية للدول املضيفة، وهي دول تخضع إىل حد كبري 

)6) جون إسبوزيتو : التهديد اإلسالمي، خرافة أم حقيقة، ص 318.

)7) مالك بن نبي : مستقبل اإلسالم، طبعة بريوت، ص 29.
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إىل تحالفات اللوبيات اليهودية واملسيحية الغربية املتعاطفة معها يف إطار الرتاث اليهودي املسيحي

Judéo-christianisme، ومن املنطقي أن تشعر اللوبيات بالخطر املحدق بنفوذها. 

شعارات اإلعالم الغريب التخويفية 
يبدو اإلسالم من منظور أجهزة اإلعالم الغربية ديناً يتسم باالنغالق والجمود ، ويثري الخوف 

والرعب ، ومن هنا تكمن رضورة تقزميه وتحجيم دوره ، وذلك عن طريق جعله مادة استهالكية يف 

وسائل اإلعالم من أجل التأثري بشكل سلبي عىل تشكيل الرأي العام الغريب وحتى الدويل يف رؤيته 

لإلسالم. ولعل هذا ما اتضح بجالء بعد أحداث 11 أيلول 2001 حيث أضحى اإلسالم، مادة دسمة يف 

مختلف وسائل اإلعالم التي برعت يف إلصاق تهم وافرتاءات به وبأتباعه، مام فاقم من حدة االهتامم 

واملتابعة لكل ما يرتبط بالعامل اإلسالمي الذي أضحى مصدراً للخوف والريبة بالنسبة للغربيني. ومن 

لتشويه صورة  بها  يلوح  التي أصبحت تشكل شعارات تخويفية وفزاعات  التهم واالفرتاءات  أبرز 

اإلسالم واملسلمني ما ييل :

أواًل : العنف واإلرهاب :
املسلمني  وتصف  باإلرهاب  اإلسالم  تقرن  وعفوية  تلقائية  مزاوجة  هنالك  أصبحت  لقد 

باإلرهابيني. ويعترب إلصاق تهمة اإلرهاب بالعرب واملسلمني أبرز سالح يوظفه الغرب يف مواجهة 

الساحة  من  إقصائه  بهدف  منه  والتوجس  الخوف  روح  إذكاء  سبيل  يف  واإلسالمي  العريب  العامل 

الغريب  اإلعالم  تعامل  الغريبة يف  واملفارقة  التعامل معه.  التعاطف معه ومستوى  وتقليص درجة 

إرهابيون  بأعامل عنف، فهم  أو مسلمني  قيام عرب  االشتباه يف  تم  إذا  أنه  اإلرهاب  مع موضوع 

مسلمون، فيقرن بذلك إرهابهم بإسالمهم وذلك بصورة تلقائية. ولكن عندما تكون هنالك أعامل 

عنف يرتكبها غربيون يف إيرلندة أو يف إقليم الباسك اإلسباين أو يف غريهام، فإن إرهاب هؤالء ال 

يقرن بأديانهم، فليس هناك إرهابيون بروتستانت )أثناء الحرب األهلية يف إيرلندة)، أو إرهابيون 

كاثوليك )يف إقليم الباسك بإسبانيا). كام أن الرصب قد اقرتفوا كل ما ال يخطر عىل البال من مذابح 

األرثودوكس)8). باإلرهابيني  أحد  ينعتهم  ومل  البوسنيني  املسلمني  وجرائم ضد 

خاصة  نكهة  للحدث  يعطي  واملسلمني  باإلسالم  اإلرهاب  تهمة  إلصاق  أن  واضحاً  ويبدو 

لدى الغربيني، ويحلو لوسائل اإلعالم الغربية املختلفة النفخ بقوة يف عملية املزاوجة الباطلة بني 

اإلسالم واإلرهاب، ومقابل ذلك فإن املسلمني إذا كانوا يدينون األعامل اإلرهابية أياً كان مقرتفها 

)8) د. حسن عزوزي : اإلسالم و تهمة اإلرهاب، طبعة رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، سلسلة دعوة الحق، عدد 209، ص 57.
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ومجرتحها انطالقاً من تعاليم دينهم السمحة ومبادئه السلمية، فإنهم ال يقبلون بتاتاً أن يتم اتهام 

أتباعه نزعة العنف واإلرهاب، أو أن تعاليمه ومبادئه تتضمن دعوة إىل  اإلسالم بأنه يغذي لدى 

الرتويع أو القتل بغري حق. 

ثانيًا : املرأة
وضع اإلعالم الغريب مبختلف مكوناته املرئية واملسموعة واملكتوبة وحتى الكاريكاتري املرأة 

وأفكار  معلومات  من  انطالقاً  اإلسالم  عىل  التهجم  بذلك  وتم  مشوهة،  منطية  قوالب  يف  املسلمة 

خاطئة عن مكانة املرأة يف اإلسالم. وهكذا يتم الزعم بأن املرأة املسلمة مظلومة ومسلوبة اإلرادة 

واحتقاراً  تثار تعترب تخلفاً  الحجاب عندما  الحقوق اإلنسانية، فقضية  والحرية ومحرومة من أدىن 

للمرأة. ونظام اإلسالم يف تعدد الزوجات يعترب وسيلة من وسائل اإلشباع الجسدي واملتعة الجنسية، 

الطالق  باملرأة املسلمة مثل  املرتبطة  القضايا  الغريب يركز بقوة عىل مختلف  وهكذا نجد اإلعالم 

والشهادة وعدم املساواة بني الرجل واملرأة وغري ذلك، فيستغلها إعالمياً إلظهار اإلسالم واملسلمني 

بصورة يطبعها التخلف والجهل وعدم مسايرة العرص.

ويغلب عىل اإلعالم الغريب ليك يبلغ أهدافه ومقاصده من تشويه صورة اإلسالم واملسلمني 

أغلب  يف  تحصل  معزولة  وأحداث  وقائع  عند  الوقوف  اإلسالم  يف  املرأة  عن  الحديث  خالل  من 

األحيان داخل مجتمعات األقليات املسلمة يف البلدان الغربية، فتم استغاللها من أجل التضخيم يف 

أبعادها واملبالغة يف استنتاج األحكام، بلوغاً إىل اتهام اإلسالم بأنه املصدر الرئيس الذي يتغذى منه 

كل مسلم أساء معاملة زوجته. وتكفي اإلحالة عىل مجلة »لونوفيل وبرسفاتور« الفرنسية التي سبق 

التجني  الحجاب« بفرنسا إىل هذا املوضوع بكثري من  أثناء »أزمة  أن تعرضت يف أحد أعدادها)9) 

 le piège religieux »واالزدراء؛ لقد عنونت املجلة امللف املخصص لقضية الحجاب »بالفخ الديني

لإلسالم،  بعدائهم  املشهورين  الفرنسيني  الكتاب  ألبرز  املقاالت  من  مجموعة  العدد عىل  واحتوى 

ومن عناوين املقاالت املنشورة ميكن أن نقرأ مثالً : »الربقية املشفرة للخامر« .. »بيوت الالتسامح« 

.. »املدرسة أو الفخ الديني« .. »نساء محجبات نساء مقهورات«، ويف وهذا املقال األخري تم الرتكيز 

عىل أن الحجاب يرمز للمكانة املتخلفة والرجعية )rétrograde) التي تحتلها املرأة يف اإلسالم، وأنه 

قد آن األوان للتصدي لظاهرة الحجاب يف فرنسا حتى ال يأيت زمان تطالب فيه املحجبات بإقامة 

الصلوات أثناء الحصص الدراسية.

(9( le nouvel observateur 26/10/1998
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ثالثًا : اجلهاد :
يبدو أن تركيز اإلعالم الغريب عىل موضوع الجهاد يراد منه اإلشارة إىل أن اإلسالم دين يحث 

مرادفة  »الجهاد«  لفظة  تجعل  أن  الغربية  اإلعالم  وسائل  عىل  ويغلب  اآلخر،  وقتل  الحرب  عىل 

للحرب املقدسة la guerre sainte، وهو مصطلح يستعمل بقوة يف اإلعالم الفرنيس الذي يسوق لهذا 

املصطلح يف فضاء يتميز أساساً بنوع من التشكيك يف تحركات ومامرسات أبناء الجاليات اإلسالمية. 

ففي فرنسا مثالً يتم التهويل من الوجود اإلسالمي من خالل اإلشارة إىل عدد املساجد بفرنسا الذي 

الذين يدخلون يف اإلسالم، فضالً عن عدد  الجمعيات اإلسالمية، وعدد  األلفني، وكذا عدد  يتجاوز 

املسلمني بصفة عامة، وهو عدد يتجاوز خمسة ماليني نسمة تعتربه مختلف وسائل اإلعالم املحلية 

عدداً كبرياً، هو األضخم يف الدول األوروبية، وال يرتدد كثري من الصحفيني والكتاب يف اعتبار عدم 

قدرة املسلمني الفرنسيني عىل االندماج دليالً عىل أن اإلسالم يشكل عقبة يف سبيل انفتاح وتأقلم 

أتباعه، وبالتايل فهو دين شمويل ال يسمح باالندماج يف املجتمعات املضيفة مام يفتح الباب العتناق 

مفاهيم الجهاد والحرب املقدسة. من جهة أخرى يغلب عىل كثري من وسائل اإلعالم الغربية تفسري 

ظاهرة العنف األصويل التي يقف وراءها منتسبون إىل اإلسالم، بكونها ذات جذور عقدية وترشيعية 

مالزمة للدين اإلسالمي يحتل مفهوم الجهاد فيها موقعاً أساسياً.

ويلخص بروس لورانس مفهوم الجهاد كام يراه الغربيون بقوله : »غالباً ما ترتجم اللفظة 

إىل اإلنجليزية )حرب مقدسة) أي الحرب التي يتم شنها عىل غري املسلمني أو مثل حرب صليبية 

معكوسة، وباإلمكان استحضار الجهاد يف االحتجاجات اإلسالمية ضد الحكم االستعامري األورويب، 

وهو أمر حصل فعالً يف السابق، إذ أن الجهاد يجسد إيديولوجية، فهو يرتجم الفكر إىل عمل ويجيش 

االلتزام لقضية ينظر عىل أنها عادلة ورضورية يف آن واحد...«)10).

إجامال ميكن القول بأن مفهوم الجهاد كام تكرسه وسائل اإلعالم الغربية يعني الكفاح الذي 

يرمي إىل مواجهة غري املسلمني، وهو واجب ديني مقدس تم االلتزام به وتنفيذه عرب تاريخ اإلسالم 

املديد، وبذلك يبدو الفهم الخاطئ ملفهوم الجهاد واضحاً وجلياً، فالجهاد يف اإلسالم قد رشع من 

اإلرهاب  بذلك يختلف عن  العدل والسالم واألمن، وهو  الظلم وإقرار  الحق ودفع  أجل إحقاق 

اختالفاً جوهرياً يف كل يشء، فالجهاد مرشوع والعدوان ممنوع، والجهاد يف اإلسالم مبعنى القتال ال 

يكون إال عند الرضورة وال يكون إال ضد الكفار الذين ال تربطهم باملسلمني معاهدات وال يعيشون 

بني املسلمني بعالقات الذمة )11).

)10) بروس لورانس : تحطيم األسطورة : تخطي اإلسالم للعنف، تعريب غسان علم الدين، ط 1/206، دار العبيكان، ص 15.
)11) اإلسالم وتهمة اإلرهاب، مرجع سابق، ص 36.
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سبل مواجهة »اإلسالموفوبيا« يف االعالم الغريب
من خالل استيعاب مختلف القضايا واملوضوعات التي انصبت عليها حمالت التشويه اإلعالمي 

الغريب لإلسالم وحضارته، ومن منطلق الوعي بطبيعة املهام امللقاة عىل عاتق الجهات املسؤولة عن 

التي  العمل  أهم مجاالت  تربز  اإلسالمية،  وللحضارة  لإلسالم  اإلعالمي  التشويه  الرد عىل حمالت 

ينبغي أن تتوجه إليها الجهود وتفرغ فيها الطاقات من أجل التصحيح، وتوزع عىل النحو التايل :

املجال اإلعالمي : 
ال شك أن أبرز سالح ميكن الرد به عىل الحمالت التشويهية لصورة اإلسالم واملسلمني يف 

اإلعالم الغريب هو السالح اإلعالمي ذاته الذي أضحى يتبوأ مكانة متميزة يف ظل املستجدات الدولية 

الراهنة، إنها معركة الكلمة واملعتقد، وقد جعل الله تعاىل األمة اإلسالمية أمة مثىل تقوم باإلعالم 

عن دين الله الحق وبيانه للناس.

إن مؤسسات االتصال الجامهريي الحديثة تستطيع االضطالع بأدق املهام واألدوار لتحقيق 

خطة الرد عىل حمالت التشويه اإلعالمي لإلسالم، نظراً ملا تتمتع به من ميزة التنوع والتعدد وسعة 

ينبغي  لذا  أي مكان،  أي وضع ويف  أي وقت ويف  الجامهري يف  إىل  الوصول  والقدرة عىل  االنتشار 

النجاح  استثامر املعطيات اإلعالمية العرصية ونظم االتصال استثامراً جيداً من أجل توفري أسباب 

وعوامل االنتشار والتأثري. ولن يتأىت هذا األمر بصورة عملية ومجدية إال عن طريق اإلعالم اإلسالمي 

الهادف الذي إن صح أداؤه وحسن استغالله، فإنه قمني بأن يحقق ملهمة تصحيح صورة اإلسالم 

واملسلمني نتائج مثمرة.

لذلك فإن اإلعالم اإلسالمي املوجه إىل املجتمعات الغربية، ينبغي أن يكون قامئاً عىل األسس 

التالية :

اللغات  مبختلف  املوجه  اإلسالمي  اإلعالم  قيام  سبل  يبني  ومدروس  محكم  تصور  وضع   .1

وحضارته. اإلسالم  عن  الخاطئة  واألفكار  األكاذيب  ودرء  الشبهات  وتفنيد  املفاهيم  بتصحيح 

خصائص  عىل  للتعرف  مدروسة  علمية  خطط  عىل  قامئة  واعية  إسالمية  رؤية  تحديد   .2

املجتمعات التي يتوجه إليها الخطاب اإلعالمي من حيث الفئات واملستويات املعرفية 

والثقافية والخلفيات الدينية والفكرية، فالرسالة اإلعالمية الهادفة ينبغي أن تكون ذات 

معنى يف حياة املتلقي وقادرة عىل كسب ثقته.

3.   العمل من أجل توفري تدفق إعالمي إسالمي نحو املجتمعات األخرى، وال شك أن إلغاء 

الحدود الجغرافية وامتالك اإلعالم املعارص القدرة عىل الوصول إىل جميع أنحاء العامل 
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هو يف صالح خطة تصحيح صورة اإلسالم والرد عىل حمالت التشويه اإلعالمي لإلسالم 

مبختلف اللغات، فاإلسالم رسالة اإلنسان العاملية القادرة عىل التأثري واالمتداد)12).

الحمالت  الرد عىل  تبني اسرتاتيجية إعالمية موحدة كجزء من اسرتاتيجية   وهكذا ميكن 

اإلعالمية الغربية عن طريق التنسيق والتعاون بني املنظامت والهيئات والجمعيات الثقافية خاصة 

منها تلك العاملة يف الديار الغربية ، وذلك انطالقاً من املقرتحات التالية.

أوالً :  إنشاء قناة فضائية إسالمية األساس والتوجه تبث برامجها مبختلف اللغات األجنبية)13)، 

  30  -  29 يومي  الدوحة  يف  املنعقد  الثقافة  لوزراء  الثالث  اإلسالمي  املؤمتر  أن صادق  سبق  وقد 

دجنرب 2001 عىل مرشوع إنشاء قناة فضائية إسالمية ومن أهدافها املرتبطة مبرشوع الربنامج:

أ) الرد عىل حمالت التشويه اإلعالمي الغريب لإلسالم وحضارته، وذلك من خالل تصحيح 

الرائجة عن اإلسالم والعمل عىل تحسني معامل صورته. املفاهيم واملعلومات الخاطئة 

عن  كل يشء  األعم  الغالب  يف  يجهلون  الذين  للغربيني  وحضارته  باإلسالم  التعريف  ب) 

اإلسالم وتعاليمه مام يجعلهم يتقبلون ويصدقون ما يروجه اإلعالم الغريب من مغالطات وافرتاءات 

التصحيح  عمليتي  بني  املزج  خالل  من  يتحقق  الهدف  هذا  بأن  القول  وميكن   ، اإلسالم  بحق 

باإلسالم). )التعريف  والبناء  والتفنيد)  )الرد  الدفاع  عمليتي  بني  باألحرى  أو  والتعريف، 

ج) ترسيخ رؤية اإلسالم للتفاعل والتعاون والتعارف الحضاري بني األمم والشعوب، انطالقاً 

من التأكيد عىل أن اإلسالم دين أمن وسالم يدعو إىل التسامح والتعايش ونبذ العنف واإلرهاب 

والتطرف.

ونظراً إىل كون القناة الفضائية موجهة باألساس إىل شعوب ومجتمعات ذات خصوصيات 

مغايرة، فإن التفكري يف تطوير األساليب والوسائل وطرق العرض وطبيعة املضامني ومراعاة أمناط 

التفكري لدى املشاهدين املخاطبني، كل ذلك يبدو أمراً ملحاً ورضورياً، إذ األمر يستدعي أن تكون 

عىل مستوى فني وتقني عال جداً يف إعداد الربامج واستخدام كافة وسائل العرض ولجميع الفئات 

واألمزجة. ولتحقيق ذلك ميكن مراعاة ما ييل : 

ووضع  الغريب،  الجمهور  تناسب  التي  والفقرات  واملوضوعات  الربامج  أولويات  تحديد  أ) 

ومستجداته. الواقع  ملتغريات  طبقاً  األولويات  لهذه  واسرتاتيجي  مرحيل  تخطيط 

)12) ندوة »وســائل االتصال الحديثة وأثرها عىل املجتمعات اإلســالمية« منشــورات اإليسيسكو، 1996، ص 35. 

)13) د حســن عزوزي : التعريف باإلســالم باللغات األجنبية، رابطة العامل اإلســالمي، سلســلة دعوة الحق، عدد 229، ص 81.
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ب) توفري العدد الالزم من كبار الخرباء وأساتذة اإلعالم واالتصال من جهة، والعلامء ورجال 

للمواد املعدة  الدعوة والفكر من جهة أخرى، ومن أجل يف اإلعداد واإلرشاف والرقابة واملتابعة 

للبث.

ج) تشكيل هيئة من املرتجمني األكفياء ومقدمي الربامج ذوي املهارات العالية يف األداء واإللقاء.

الدفاع  مع  السامية  وحقائقه  وثوابته  العليا  ومثله  اإلسالم  قيم  بإبراز ورشح  االهتامم  د) 

عن القضايا العادلة لألمة اإلسالمية واألقليات والجاليات اإلسالمية يف الغرب ، وذلك بالصورة التي 

تجعل العامل الخارجي يغري من مفاهيمه وتصوراته الخاطئة عن اإلسالم.

ثانيًا : استثامر الفضاء اإلعالمي يف الغرب.
هناك فرص ومجاالت متعددة مهام كانت محدودة الستغالل الفضاء اإلعالمي املنطلق من 

إىل  الهادفة  الوسائل  أنجع  من  يعترب  الفرص  مثل هذه  استثامر  أن  وال شك  ذاتها،  الغربية  الدول 

املجاالت: تصحيح صورة اإلسالم واملسلمني، ومن هذه 

أ) ربط جسور التعاون والتواصل مع املرشفني عىل بعض الربامج الدينية املخصصة لإلسالم 

يف سياق تخصيص بعض القنوات الغربية واسعة االنتشار لحصص محددة للديانات الساموية، وهذه 

التعاون  خالل  من  استغاللها  ميكن  الغريب  للجمهور  موجهة  تكون  ما  عادة  التي  الدينية  الربامج 

واألفكار  املفاهيم  اإلسالم وتصحيح  أجل تحسني صورة  عليها من  املرشفة  الجهات  مع  والتنسيق 

الخاطئة التي يروجها اإلعالم الغريب عنه.

القنوات  بعض  يف  والتلفزي  اإلذاعي  للبث  معدودة  ساعات  استئجار  فكرة  استثامر  ب) 

اإلذاعية والتلفزية املستقلة بالبلدان الغربية، والعمل عىل تخصيص فقرات تتضمن استقبال املكاملات 

الهاتفية واإلجابة عىل استفسارات وتساؤالت الغربيني املستمعني واملشاهدين فيام يتعلق بأحكام 

اإلسالم وتعاليمه وقضاياه. ومثل هذا النوع من اإلعالم له دوره يف تصحيح صورة اإلسالم يف الغرب.

ج) العمل عىل التعاون مع املرشفني عىل اإلذاعات املوجهة ألبناء الجاليات اإلسالمية، والتي 

تتخذ من العواصم الغربية مقراً لها، من أجل تخصيص حصص للتعريف باإلسالم وتصحيح صورته 

بلغة البلد املضيف.

د) التنسيق مع املثقفني املسلمني املقيمني يف الدول الغربية )أساتذة جامعيون، صحفيون، 

قادة العمل اإلسالمي، مفكرون ودعاة) ممن تتم استضافتهم إىل نرشات األخبار والربامج الثقافية 
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للحديث عن اإلسالم وحضارته بهدف التأكيد عىل أهمية توضيح الصورة الحقيقية لإلسالم وتبيان 

محاسنه وفضله عىل الحضارة اإلنسانية.

ثالثًا  : دور الصحافة املكتوبة باللغات األجنبية يف إبراز صورة اإلسالم
الشك أن التعريف باإلسالم ومبادئه باللغات األجنبية يعترب مظهراً من مظاهر الطابع العاملي 

لإلسالم. ويعترب مبدأ عاملية الرسالة اإلسالمية األساس الثابت الذي تقوم عليه عالقة املسلم مع أهل 

الثقافات واألديان األخرى، ومن هذا املبدأ تنبع رؤية اإلسالم يف توجيه الدعوة نحو غري املسلمني 

والعمل عىل  السمحة من جهة،  الصحيح ومبادئه  باإلسالم  تعريفهم  الدعوة  يفرض واجب  الذين 

تصحيح صورته وتحسينها من جهة أخرى. ويتحمل العلامء والدعاة واملفكرون واجباً كفائياً يحملهم 

عىل رضورة استخدام اللغات األجنبية كوسيلة لنرش اإلسالم والتعريف به، ونقل معطياته إىل العامل 

برمته. ومن املعلوم أن حاجز اللغة كأداة للتواصل والتفاهم يعترب أبرز األسباب التي تحول دون 

يتم يف  إمنا  اإلسالم  تشويه صورة  أن  وتعاليمه، كام  اإلسالم  األخرى عىل حقائق  الشعوب  تعرف 

الغالب األعم بلغات أجنبية يف دول غري إسالمية، لذلك بات من الرضوري تجاوز هذه العقبة من 

أجل إبراز صورة اإلسالم الناصعة عن طريق إصدار صحافة مكتوبة باللغات األجنبية.

وملا كان لوسائل اإلعالم أبرز الدور يف عملية تصحيح صورة اإلسالم، فإن الصحافة املكتوبة 

وإذا  وتغيريها،  الصورة  تعديل  يف  الكبري  أثرها  لها  للغربيني  أساسا  واملوجهة  األجنبية  باللغات 

أهميتها يف  لها  اإلسالمي  العامل  بلدان  داخل  والصادرة  األجنبية  باللغات  املكتوبة  الصحافة  كانت 

يتناسب  مبا  أوضاعهم  وتعديل  املسلمني  أحوال  وترشيد  الداخل  اإلسالم يف  تصحيح صورة  سياق 

البلدان  األجنبية والصادرة يف  باللـغات  املكـتوبة  الصحافة  العرص ومستجداته، فإن  مع متطلبات 

تخاطب  فهي  والصحيحة،  الحقيقية  اإلسالم  إبراز صورة  يف  بالغ  وأثر  قصوى  أهمية  لها  الغربية 

الغربيني مبارشة وتستحوذ عىل نسبة عريضة من الجمهور الذي ميكن أن تستهدفه عملية التعريف 

ومظاهر  صور  كل  وتبديد  لإلسالم  والواضحة  الناصعة  الصورة  إبراز  ثم  ومن  الصحيح  باإلسالم 

اإلسالم.  الخوف من 

الغرب عن طريق الصحافة  إبراز صورة اإلسالم يف  ومام الريب فيه أن من أنجع وسائل 

املكتوبة باللغات املختلفة العمل عىل خلق إعالم إسالمي مكتوب ينطلق من داخل الدوائر الغربية 

ذاتها، ويتوجه إىل جمهور كبري من القراء. وهذا اإلعالم يرتكز أساسا عىل تحقيق بعدين متكاملني:

عن  الخاطئة  واآلراء  واملغالطات  الشبهات  وتفنيد  اإلسالم  من  الخوف  ظاهرة  تبديد   .1

واملسلمني. اإلسالم 
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واملسيئة،  املشوهة  الصورة  بديلة عن  اإلسالم وحقائقه ضمن صورة  تقديم معطيات    .2

وذلك وفق أحسن صور اإلقناع والتأثري التي يؤمل أن تبدد ومتحو صور التشويه والتضليل 

اإلعالمي الغريب.

ومن أجل حتقيق مستوى أفضل للصحافة املكتوبة باللغات األجنبية يمكن اقرتاح ما ييل :

1.  إذا كان اإلعالم الغريب املوجه يؤثر عىل صورة اإلسالم يف الغرب ويعرقل مهمة القامئني 

والساهرين عىل الشأن الثقايف اإلسالمي يف البلدان الغربية، فإنه مام ينبغي توجيه العناية 

إليه بخصوص تفعيل دور الصحافة املكتوبة يف إبراز صورة اإلسالم العمل عىل الدفاع 

عن قضايا العامل اإلسالمي والتخفيف من حدة الكراهية واالزدراء التي تكنها له بعض 

الجهات واألوساط اإلعالمية والثقافية يف الغرب، وهو ما ميكن تحقيقه من خالل ما ييل:

املوجهة لخدمة قضايا اإلسالم واملسلمني، وإبراز  املكتوبة  الصحافة  الرفع من مستوى    .2

ظاهرة  وتعاظم  تفاقم  من  تحد  أن  شأنها  من  التي  والناصعة  الصحيحة  الصورة 

اإلعالم  لتقديم  الالزمة  الوسائل  توفري  تحقيقه من خالل  ما ميكن  اإلسالموفوبيا، وهو 

الغريب. الواقع  مع  تتوافق  التي  املناسبة  بالصورة  املكتوب 

باستقطاب جمهور  الكفيلة  املالمئة  والتوزيع  النرش  إمكانات  توفري  البحث عن سبل    ب) 

وأكرب. أوسع 

وغريها،  الجيب،  كتاب  منشورات،  مجالت،  صحف،  املكتوبة:  الصحافة  وسائل  تنويع  ج) 

التطورات الحاصلة يف ميدان اإلعالم املكتوب مع  والعمل عىل تعزيز كل ذلك مبا يؤهلها ملواكبة 

الغربية. املكتوبة  الصحافة  تعرفه  الذي  التطور  باالعتبار  األخذ 

مع  والتواصل  املكتوب  الغريب  اإلعالم  مع  والتعاون  الحوار  جسور  تفعيل  يف  اإلسهام    .1

وتزويدهم  مكوناتها  مبختلف  الغربية  املكتوبة  الصحافة  عىل  واملسؤولني  املرشفني 

بالحقائق التي تصلح كامدة إعالمية متوازنة ومنصفة عن اإلسالم واملجتمعات اإلسالمية, 

وهذا ما يكفل تحقيق ما ييل :

التي تتعرض للحديث عن اإلسالم  الغربية  الكتابة الصحفية  أ)  السهر عىل متابعة طبيعة 

واملسلمني والعمل عىل توجيهها بالنقد والتصويب واالحتجاج، وهو ما يجعل املسؤولني عن اإلعالم 

االستفزاز  أسباب  تفادي  عىل  ويحرصون  اإلسالمي،  الشأن  مع  وحيطة  بحذر  يتعاملون  الغريب 

الدينية. املشاعر  وإثارة  واالزدراء 
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ب) التعاون مع منابر الصحافة املكتوبة الغربية يف إنجاز مقاالت أو دراسات أو تحقيقات 

واستطالعات تهم اإلسالم وقضايا العامل اإلسالمي، وهي طريقة يلجأ إليها اإلعالم الغريب بصفة عامة 

من خالل اتفاقيات تعاون وتنسيق، وهذا ما يكفل ـ بشكل طبيعي ـ الحد من محاوالت التشويه 

املغرضة التي يدأب اإلعالم الغريب عىل تكريسها، ويندرج يف هذا اإلطار مساهمة املسلمني بالكتابة 

يف الصحف واملجالت الغربية مبختلف الطرق مثل الكتابة يف صفحات الرأي واملساهمة يف إنجاز 

التحقيقات واالستطالعات واملشاركة يف زوايا القراء أو صفحات القراء، ملا ملثل هذه اإلسهامات عرب 

الصحافة الغربية املكتوبة من أهمية يف إبراز الصورة الحقيقة لإلسالم وتنوير الرأي العام وتغيري 

الصورة النمطية املكونة لديه.

الغربية  بالديار  العاملة  والثقافية  اإلعالمية  والكفاءات  األطر  تجنيد وتوفري  العمل عىل   .3

إبراز  الهادفة إىل  والتي يؤمل أن يكون لها دور فاعل يف اإلسهام يف الصحافة املكتوبة 

صورة اإلسالم والتعريف بقضاياه، ويعترب املسلمون ذوو األصول الغربية أفضل الناس 

الغريب  املحاور  أدرى بطبيعة  املجال ألنهم  الغربيني يف هذا  القراء  تحاورا وتواصال مع 

ودراية  علم  يكونون عىل  عندما  وهم  األمور،  حقائق  عن  واإلبانة  اإلقناع  وأقدر عىل 

واسعني بحقائق اإلسالم ومبادئه يكون لهم أكرب األثر يف رد ما يثار من مغالطات وما 

واملسلمني. اإلسالم  يزعم من شبهات ضد 

من جهة أخرى فإن العمل عىل ربط عالقات تعاون مع الشخصيات واملؤسسات والهيئات 

والجمعيات الغربية املعتدلة يف نظرتها إىل اإلسالم كفيل باستقطاب واستكتاب أقالم غربية منصفة 

ويدخل  واملسلمني،  باإلسالم  الصلة  ذات  القضايا  مع  والتعاطف  واإلقناع  التأثري  يف  الدور  أكرب  لها 

واستطالعاتهم  مقاالتهم  تتسم  غربيني  وإعالميني  تعاون مع صحفيني  ربط عالقات  اإلطار  يف هذا 

بالحيدة واملوضوعية ويشكلون أصواتا منصفة ومعتدلة ترفض بقوة تشويه صورة اإلسالم واإلساءة 

إىل املسلمني.

فضح  إىل  والسعي  واملسلمني  اإلسالم  من  التخويف  ظاهرة  منابع  تجفيف  عىل  العمل   .(

الحمالت اإلعالمية املسيئة لإلسالم واملسلمني، وهو ما يعود أصالً إما إىل عداء وحقد 

دفينني أو إىل جهل وسوء فهم بالغني لحقائق اإلسالم وتعاليمه، وميكن تحقيق ذلك من 

خالل ما ييل :

أ) رصد كل الحمالت التشويهية التي تثار ضد اإلسالم واملسلمني عرب وسائل اإلعالم الغربية، 

وكذا ما تروجه الكتابات االسترشاقية ثم القيام بالتنبيه والرد عليها.
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الشأن  يف  املختصني  الغربيني  الصحفيني  الكتاب  مع  والتواصل  الحوار  أسلوب  نهج  ب) 

اإلسالمي ممن يشكلون ما يعرف باالسترشاق الصحفي، وهم فئات من الصحفيني مزجوا بني العمل 

لفائدة  واإلسالمية  العربية  األحداث  تغطية  يف  واختصوا  االسترشاقي  والبحث  اإلعالمي  الصحفي 

قطاع الصحافة الغربية بكل شبكاتها اإلعالمية، يزودونها ـ عىل وجه الرسعة واالستعجال ـ مبقاالت 

وتحقيقات واستطالعات تتسم باإلثارة التي تستدعي من هؤالء تشويه الحقائق والغلو يف إطالق 

االستغراب. يثري  الوقائع بشكل  األحكام واالستنتاجات وتحريف 

ولقد أخذ كثري من هؤالء يعززون مواقعهم الصحفية باالضطالع بدراسات ميدانية يف بعض 

الدول اإلسالمية، وتغطية األحداث السياسية واالجتامعية والثقافية ذات الطابع اإلسالمي بصورة 

نزاعة إىل التهويل والرتويع من كل ما له صلة باإلسالم. إن الذي نود التأكيد عليه هو أن مقاالت 

الرضوري  من  بات  لذلك  اإلسالم،  من  التخويف  لسياسة  والركيزة  األصل  تعترب  هؤالء  ودراسات 

التفكري يف سبل عقد صالت تعاون وتفاهم بني الصحافة املكتوبة باللغات األجنبية والصحافة الغربية 

التي تحتضن كتابات هؤالء املسترشقني الصحفيني، وذلك بهدف احتواء توجهات حمالتهم اإلعالمية 

املسيئة والعمل عىل إقناعهم بالتزام املوضوعية والنزاهة والحياد أثناء قيامهم بالتحقيقات الصحفية 

ذات الصلة باإلسالم واملسلمني، وميكن لإلعالم املكتوب أن يفتح صفحاته لهؤالء بعد توطيد الصلة 

بهم وفتح قنوات التواصل والتفاهم معهم، وهو ما يسهم ـ بدون شك ـ يف تجفيف منابع تشويه 

صورة اإلسالم والتخويف منه.

ج)  نهج أسلوب اإلنكار واالحتجاج عرب الصحافة املكتوبة باللغات األجنبية، واملقصود بذلك 

والتمييع  التشويه  محاوالت  من  مكوناته  مبختلف  الغريب  اإلعالم  يفرزه  ما  كل  ومتابعة  مالحقة 

تجاه اإلسالم واملسلمني، ومن املعلوم أن االحتجاج يثري الرأي العام ويدفع الجهات اإلعالمية التي 

تقف وراء التحامل ضد اإلسالم إىل التحفظ وأخذ الحيطة والحذر، من جهة أخرى ينبغي العناية 

بتطوير وتكثيف وسائل الضغط التي ميكن للصحافة املكتوبة أن تلعب دوراً أساسياً يف قيام املسلمني 

بتوظيفها خدمة لجهود التصحيح وصناعة الصورة البديلة.

رابعًا : االستفادة من الكفاءات املسلمة يف الغرب
إذا كان الوجود اإلسالمي يف الغرب مل ينجح كثرياً يف تصحيح املفاهيم املغلوطة عن اإلسالم 

إذا  ـ  منها  يؤمل  الغرب  يف  املقيمة  املسلمة  الكفاءات  فإن  للغربيني،  الحقيقية  تجلية صورته  ويف 

اإلسالم  وتصحيح صورة  الغربية  اإلعالمية  الحمالت  مواجهة  بقوة يف  اإلسهام  ـ  معها  التعاون  تم 

العامل  بني  العالقة  توطيد  مداخل  من   ً مدخال  يشكلون  بطبيعتهم  هؤالء  كان  وإذا  وحضارته))1). 

))1) د عبد العزيز  بن عثامن التويجري : الجاليات واملؤسسات اإلسالمية ودورهل يف إبراز صور اإلسالم- منشورات اإليسيسكو 2003، ص 36.
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اإلسالمي والغرب عىل الرغم من تشبع الكثري منهم بالثقافة الغربية املغذية ملختلف التخصصات، 

فإنه البد من إعادة االعتبار والتقدير لهذه الفئة من عقول األمة وتعزيز الروابط والصالت بينها 

اإلسالمي)15). العامل  اإلسالمية يف  والهيئات  املنظامت  وبني 

ويف مجال الرد عىل التشويه اإلعالمي الغريب لإلسالم وحضارته ميكن االستفادة من الكفاءات 

املهاجرة من خالل ما ييل :

1. التنسيق مع املراكز الثقافية واملؤسسات العلمية ومعاهد البحوث والدراسات اإلسالمية 

يف الغرب بهدف استقطاب العقول املهاجرة والطاقات العلمية القادرة عىل اإلسهام يف 

مهمة تصحيح صورة اإلسالم يف الغرب. وميكن يف هذا الصدد إيجاد قواعد بيانات مفصلة 

عن أبرز الكفاءات والخربات اإلسالمية املرشحة للتعاون يف هذا املضامر .

2. العمل عىل توجيه هذه الطاقات والكفاءات إىل القضايا األساس التي تتعلق مبجال تصحيح 

عىل  وتشجيعها  وحضارته  لإلسالم  اإلعالمي  التشويه  بآفات  وتوعيتها  اإلسالم  صورة 

الفكرية والقدرة عىل متابعة ما يكتب ويقال عن اإلسالم يف مختلف  املناعة  اكتساب 

الغربية. اإلعالم  وسائل 

والحضاري  الثقايف  الحوار  تعميق جسور  يف  الغرب  يف  املسلمة  الكفاءات  إسهام  تعزيز   .3

مع املؤسسات اإلعالمية والثقافية الغربية مام ميكن من ترسيخ قيم التفاهم والتعايش 

اإلنسانية. الصحيحة ومعامل حضارته  وإبراز حقائق اإلسالم  املتبادل  واالحرتام 

).  التشجيع عىل إنشاء جمعيات للصداقة بني الكفاءات املسلمة املهاجرة وبني الجمعيات 

املثيلة لها يف البلدان املضيفة ، وهو ما يكفل تعزيز جسور الحوار والتبادل الثقايف ويسهم 

يف التخفيف من حدة التحامل الغريب عىل اإلسالم واملسلمني .

5. حث الكفاءات املسلمة يف الغرب عىل القيام بحمالت توعية وتوجيه يف أوساط املجتمعات 

تأثري  الغرب تحت  أبنائها يف اإلساءة إىل صورة اإلسالم يف  التي يسهم بعض  اإلسالمية 

ضغوط الغربة واألوضاع غري املستقرة، فمعركة إصالح صورة اإلسالم يف الغرب البد أن 

تسبقها معركة إصالح صورة أبناء املجتمعات اإلسالمية أمام أنفسهم، وال يستقيم ذلك 

إال بتصحيح صورة اإلسالم من الداخل وتغيري حال األمة.

6. املساهمة بالكتابة يف الصحف واملجالت الغربية وبرامج الحوار التلفزيوين والرد العاجل 

عىل كل ما يكتب أو يذاع مشوها لصورة اإلسالم وحضارته.

)15) اسرتاتيجية االستفادة من العقول املهاجرة يف الغرب، منشورات اإليسيسكو، 2002، ص12.
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خامسًا : دور اجلامعات يف مواجهة ظاهرة االسالموفوبيا
إن الجامعات اإلسالمية ليست معاهد للعلم فحسب، وإمنا هي منارات إلبراز صورة االسالم 

الناصعة وحراسة الثوابت الدينية واملبادئ واملسلامت التي يقوم عليها الدين الحنيف، وبذلك تكون 

مسؤوليتها يف بناء رصح األمة الحضاري ال تعادلها مسؤولية أية جامعة ال تتوفر لها هذه الخصائص 

واملميزات. وبقدر عظم هذه املسؤولية تتعاظم الرسالة الحضارية للجامعات االسالمية مام يدعو 

اىل تكثيف الجهود يف اتجاه االهتامم الواسع بالبناء الحضاري.

ويكتيس هذا األمر أهمية قصوى يف املرحلة الراهنة حيث تسارعت األحداث والتطورات 

لإلسالم  مناوئة  هناك حمالت  وأصبحت  الغريب،  االهتامم  قلب  يف  اإلسالمي  الشأن   التي جعلت 

وحضارته بلغت درجة من التحدي املكشوف غري معهودة من قبل، مام أفرز تفاقام بالغا لظاهرة 

اإلسالم  من  التخويف  سياسة  لرفض  حازمة  وقفة  اإلسالمية  الجامعات  من  اإلسالموفوبيايتطلب 

التي تبذلها الجهات االعالمية الغربية الحاقدة مستغلة الظروف واملتغريات الراهنة من أجل إثارة 

واإلنسانية. الحضارية  واملسلمني  اإلسالم  األحقاد وتشويه صوره 

وإذا كان اإلعالم الغريب ينهج سياسة التخويف من اإلسالم وفق وسائل وأساليب رهيبة، فإن 

تبديد هذه الحمالت يحتاج إىل قدرة فائقة عىل اإلقناع بأن اإلسالم ال يخيف وال يشكل أدىن خطورة 

عىل الغرب، وأنه باملقابل يدعو إىل التعايش والحوار والتعاون، وال شك أن مهارة اإلقناع والقدرة 

عىل التأثري يف هذا املجال إمنا تتأىت بصورة أوكد للكفاءات العلمية الجامعية والفعاليات األكادميية 

خاصة وأن الدفاع عن االسالم والحرص عىل تصحيح صورته ينبغي أن يكون علمياً عايل املستوى 

أصوات  يرفع  االكتفاء  اليوم  مقبوالً  يعد  مل  أنه  واالنفعال، كام  االرتجال  عن  وبعيداً  األداء،  وجيد 

اإلنكار واالحتجاج وإبداء الحامسة واتهام اآلخر من طرف املنظامت والجامعات اإلسالمية، بل البد 

من االضطالع مبواقف بنائية ودفاعية رصينة ذات طابع علمي وأكادميي.

إن الذي يدفع إىل ترشيح الجامعات اإلسالمية للقيام بدور فعال وناجع يف مواجهة ظاهرة 

اإلسالموفوبيا املرتكزات اآلتية :

1.  توفر عدد هائل من الجامعات ومعاهد التعليم العايل مبختلف البلدان اإلسالمية، منها ما 

هو مرتبط بشؤون الدعوة وعلوم اإلعالم، ومنها ما هو مرتبط بالعلوم اإلنسانية.

ظاهرة  مواجهة  مبهمة  للقيام  املؤهلة  الجامعية  العلمية  والفعاليات  الطاقات  تنوع   .2

اإلسالموفوبيا.

3.  إمكانية التعاون والتنسيق املشرتك بني مختلف جامعات العامل اإلسالمي من خالل حشد 

الجهود وتعبئة القدرات واستثامر الخربات.
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اإلعالمي  التطور  بفضل  املتاحة  التكنولوجية  والخدمات  الوسائل  توظيف  سهولة   .(

األفكار. وانتقال  املعلومات  تدفق  ورسعة  والتكنولوجي 

وإذا كانت الجهات اإلعالمية الغربية املتحاملة واملسيئة لإلسالم واملسلمني من خالل تكريس 

خطاب الكراهية والتخويف من اإلسالم قد سعت يف الدرجة األوىل إىل تحقيق أهدافها من خالل 

تشويه صورة اإلسالم والحضارة اإلسالمية عن طريق مختلف مكونات اإلعالم املرئية واملسموعة 

واملكتوبة، فإن مواجهة تلك الحمالت ينبغي أن تكون بالسالح اإلعالمي ذاته، لذلك ينبغي أن يوضع 

اإلعالم اإلسالمي أمام واجباته مبا يعزز مسؤوليته املهنية واألخالقية من زوايا كثرية.

وال شك أن قطاع البحث العلمي الجامعي مطالب اليوم ـ أكرث من أي وقت مىض ـ باستغالل 

مواجهة  تنفيذ خطة  أجل  من  واملعلوماتية  االتصال  ونظم  اإلعالم  يف  العرصية  الوسائل  واستثامر 

ظاهرة اإلسالموفوبيا وخطاب الكراهية لإلسالم واملسلمني.

وينبغي أن يكون األمر قائاًم عىل األسس التالية :

بينهام،  الصلة  وتوثيق  اإلعالمي  والنشاط  الجامعي  العلمي  النشاط  بني  العالقة  ربط   .1

فاإلنتاج الجامعي يف مجال مواجهة سياسة التخويف من اإلسالم ال ميكن أن يتحقق له 

االنتشار يف غياب اإلعالم، لذلك تدعو الحاجة إىل وضع مشاريع تربوية وإعالمية تركز 

اإلسالم وحضارته. بثقافة  اآلخر  التعارف ومواجهة جهل  عىل 

مع  الجامعي  العلمي  البحث  فيها خطط  تتظافر  قوية  موضوعية  دعامات  إىل  االرتكاز   .2

القنوات  توظيف  إىل  حاجة  يف  الجامعي  العلمي  البحث  فخطط  اإلعالمية،  الخطط 

الفضائية والصحافة املكتوبة باللغات األجنبية وشبكة االنرتنت وغريها، كام أن الخطط 

اإلعالمية ال يكتب لها النجاح املطلوب يف ظل غياب مادة علمية أكادميية متخصصة يف 

اإلسالم. من  والتخويف  الخوف  ظاهرة  مواجهة  مجال 

3.  توفري املساندة اإلعالمية املنظمة ملهام الباحثني الجامعيني سواء عىل مستوى التعريف 

واإلعالم بإنتاجهم يف هذا املجال أو عىل مستوى توفري املنابر اإلعالمية الرضورية املكتوبة 

واملسموعة واملرئية.

من  يتخذ  الذي  اإلسالمي  اإلعالمي  الفضاء  مع  اإلسالمية  الجامعات  تعاون  سبل  بحث   .(

بحقائق  للتعريف  وتلفزية  إذاعية  برامج  أجل تخصيص  لها من  مقرا  الغربية  العواصم 

وتحسينها. اإلسالم  صورة  تصحيح  ًعن  فضال  اآلخر،  مع  املتعايشة  السلمية  وخصائصه  اإلسالم 
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تحرير  رؤساء  مع  والتواصل  التعاون  لجسور  اإلسالمية  بالجامعات  اإلعالم  أقسام  ربط   .5

الصحف واملجالت والقنوات الفضائية الغربية بهدف اإلسهام يف تبديد عوامل الخوف 

قد  ما  إىل  التنبيه  قصد  اإلسالم  عن  ويقال  يكتب  ما  وتصحيح  وحضارته  اإلسالم  من 

ينهجه اإلعالم الغريب من محاوالت التشويه والتمييع لحقائق اإلسالم وحمالت التخويف 

الكراهية. عىل  والتحريض 

6.  فتح قنوات التنسيق والتعاون بني الجامعات اإلسالمية وقادة العمل اإلسالمي يف الغرب 

من جألأجل إنشاء منابر إعالمية باللغات املحلية يكون من ضمن اهتامماتها إبراز صورة 

ضد  الكراهية  وخطاب  اإلسالموفوبيا  ظاهرة  مواجهة  عىل  والعمل  الصحيحة  اإلسالم 

اإلسالم واملسلمني.

سادسًا : دور العلامء واملفكرين
تجاهه  الغرب  مخاوف  وتبديد  الصحيحة  اإلسالم  الحفاظ عىل صورة  أن  فيه  ال شك  مام 

توظيف  عىل  العمل  يف  عاتقهم  عىل  امللقاة  املسؤولية  املسلمني  واملفكرين  العلامء  تحمل  يقتيض 

جميع السبل املمكنة واإلمكانات املتاحة لهم من أجل التعبري والكتابة لآلخرين بأن اإلسالم دين أمن 

وسالم وتعايش وال ميكن أن يخيف أو يرعب أحدا.

وليس كل العلامء واملفكرين مؤهلني للقيام مبهمة تصحيح صورة اإلسالم، فجسامة املسؤولية 

اإلسالموفوبيا  ظاهرة  ملواجهة  ينربي  الذي  املسلم  املفكر  أو  العامل  من  تتطلب  املهمة  وخطورة 

وخطاب الكراهية أن تتوفر فيه رشوط ومواصفات معينة تؤهله للقيام باملهمة.

واملنظامت  والجامعات  واملؤسسات  الرسمية  الجهات  بعض  به  تقوم  ما  ننكر  ال  كنا  وإذا 

اإلسالمية من خالل خربائها من العلامء واملفكرين من جهود يف سبيل مواجهة ظاهرة الخوف من 

اإلسالم فإن الواجب يفرض القيام برسم خطة محكمة لرصد كل الحمالت واالنتهاكات اإلعالمية 

التي متارس سياسة التخويف من اإلسالم واملسلمني بهدف البحث عن أسبابها وخلفياتها ثم مواجهتها 

والتصدي لها.

والشك أن واجب مواجهة ظاهرة اإلسالموفوبيا يستدعي اإلحساس املتزايد برضورة مراجعة 

الذات للنظر يف مستوى مسؤوليتنا نحن املسلمني بخصوص طبيعة صورة اإلسالم يف الداخل والخارج 

التي أفرزت موقف الخوف والتخويف من اإلسالم واملسلمني يف صفوف الغربيني. إن األمة اإلسالمية 

مطالبة اليوم أكرث من أي وقت مىض مبامرسة رضب من رضوب النقد الذايت البناء ملواجهة التحديات 

والضغوط التي تتعرض لها، واملقصود من هذا هو أن تصبح معركة تصحيح صورة اإلسالم وإبرازها 
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األوىل  بالدرجة  ذاتية  الغريب معركة  اإلعالم  الكراهية يف  اإلسالموفوبيا وخطاب  ومواجهة ظاهرة 

تخص العامل اإلسالمي بدل أن نلقي اللوم دوما عىل اآلخرين، وذلك انطالقا من املبدأ القرآين الذي 

ينص عىل أن الله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم.

إن مهمة العلامء واملفكرين يف مواجهة ظاهرة اإلسالموفوبيا وتغيري صورة اإلسالم واملسلمني 

األمة اإلسالمية برتشيد أحوالها وتحسني  أوالً يف تصحيح صورة  إيجايب تكمن  الغرب عىل نحو  يف 

ظروفها وتغيري أوضاعها، فاملسألة تتعلق بتصحيح الصورة يف العامل اإلسالمي موازاة مع التفكري يف 

إبراز الصورة الصحيحة لإلسالم وحضارته يف املجتمعات الغربية.

من هنا تبدو مسؤولية العلامء واملفكرين مضاعفة يف هذه املرحلة الدقيقة التي مير بها العامل 

اإلسالمي الذي يعاين من تفاقم مستوى تشويه صورته وتصاعد موجات الكراهية والعداء والتخويف 

من اإلسالم.

التخويف من اإلسالم يف  العلامء واملفكرين يف مواجهة سياسة  يعترب دور  من جهة أخرى 

الغرب دوراً رئيسياً يتعني البحث عن سبل تحقيقه للتأثري املطلوب والفاعلية املنشودة، فاإلنسان 

خالل  من  إال  يتحقق  ال  التحول  وهذا  لآلخر،  ونظرته  تفكريه  منط  لتغيري  كاف  وقت  إىل  يحتاج 

تعرضه ملصادر معلومات غري التي نشأ وهو يستقي منها أفكاره. وهذا ما ينبغي أن يحققه العلامء 

واملفكرون املسلمون من خالل كتاباتهم ومشاركاتهم يف وسائل اإلعالم الدولية من أجل إبراز مصادر 

معلومات جديدة بالنسبة للغربيني الذين قد تتغري مواقفهم من اإلسالم واملسلمني وتخف وطأة 

الخوف والرعب من قوة اإلسالم وحضارته.

إن عمل العلامء واملفكرين يف هذا املجال إذا صح أداؤه وحسن توجيهه وانبنى عىل رؤية 

املوصلة  الربامج واملناهج  األولويات وتضع  باألهداف وتحددها بحسب  اسرتاتيجية واضحة تبرص 

إليها فإنه كفيل بأن يحقق يف مجال مواجهة ظاهرة الخوف من اإلسالم وإبراز صورته الصحيحة 

املنشود. التأثري  االنتشار والفاعلية ويحقق 

إن جهود العلامء واملفكرين قادرة إىل حد كبري عىل تشكيل رأي عام صحيح تجاه اإلسالم 

وتبديد  طمس  ويف  والحضارية،  الثقافية  النامذج  صنع  يف  واسع  بقدر  فاعلة  وهي  ودوليا،  محليا 

وتذويب النامذج املضادة التي تسهم يف إذكاء مشاعر الخوف من اإلسالم واملسلمني. وليك يكون 

لجهود العلامء واملفكرين املسلمني تأثري واضح وأثر جيل يف مجال مواجهة األفكار التخويفية من 

اإلسالم يف وسائل اإلعالم الغربية وغريها ال بد من اعتبار جملة من العوامل والرشوط منها :
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لها عىل  1. نفوذ وخربة الكتابة العلمية، وهو ما يضفي قدرة تأثريية عىل الرسالة ونفوذاً 

الذي  باملوضوع  باملهمة  القائم  بالخربة مدى معرفة  الغربية، ويقصد  الديار  املتلقي يف 

يرمي من خالله إىل إقناع اآلخر.

2.  املصداقية واملوضوعية، حيث تزداد قوة تأثري الكتابة العلمية كلام كانت األبحاث واملقاالت 

التخويف منه مبنية عىل  والتحقيقات املوجهة إلبراز صورة اإلسالم ومواجهة حمالت 

أسس ذات مصداقية متينة وموضوعية عالية، وبهذا الصدد تجدر اإلشارة إىل أن اإلعالم 

الغريب يف سياسته التخويفية من االسالم وسعيه اىل تشويه صورته قد فطن اىل أهمية 

التمويه باعتامد املصداقية فعمل عىل االستعانة مبتحدثني وكتاب صحفيني منتسبني إىل 

اإلسالم ليك يتم إضفاء نوع من املصداقية عىل حديثها عن اإلسالم واملسلمني.

3.  اختيار منابر الكتابة والنرش ذات اإلشعاع اإلعالمي الواسع وجمهور القراء العريض، إذ ال 

يخفى أن الوسيلة اإلعالمية تتفاوت درجة تأثريها، والصحف واملجالت تختلف قيمتها 

ومكانتها وقدرتها عىل الجذب واالنتشار الواسع خاصة عىل مستوى البعد الدويل.

).  إن مضمون الكتابة العلمية التي يؤمل من العلامء واملفكرين تحقيقها ينبغي أن يكون 

هادفا ومؤثرا، فالغاية هي البحث عن سبل التعامل مع ظاهرة اإلسالموفوبيا وخطاب 

الكراهية يف اإلعالم الغريب وهذا يتطلب إتقان تحرير املضمون وحسن صياغته وتوجيهه 

فضال عن اختيار وانتقاء األقالم املشهورة وأصحاب الرأي املشهود لهم بالخربة والتجربة 

والريادة يف مجال مخاطبة الفكر الغريب.

التأكيد عىل أهمية ربط جسور الحوار مع اإلعالميني والكتاب الغربيني من أجل تبليغ   .5

حولت  والتي  الغربيني  لدى  الخوف  عقدة  بتبديد  الكفيلة  لإلسالم  الصحيحة  الصورة 

املجتمعات اإلسالمية إىل أنساق مستغلقة عىل اآلخر بشكل كرس من شكوكه ومخاوفه 

عىل  وقدرته  العقل  لقوة  الطريق  هو  الخوف  من  فالتحرر  واملسلمني،  اإلسالم  تجاه 

الخوف. عتبة  يتجاوز  يتحرر متاما عندما  إمنا  فالعقل  وإقناع،  بإيجابية  اآلخر  مواجهة 
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مقدمة 
التطور املتسارع لوسائط االتصال  العريب يف ظل  يحتل موضوع املضامني املوجهة للشباب 

منها  تجعل  مجتمعاتنا  مهمة يف  مكانة  تحتل  الشباب  الراهن. فرشيحة  الوقت  يف  قصوى  أهمية 

املحلية.  والحكومات  والدولية  والجهوية  الوطنية  املؤسسات  وانشغاالت  اهتامم  محور  اليوم 

فحسب آخر احصائيات األمم املتحدة للسكان لسنة 2017 )1( ، يوجد من الشباب يف العامل أكرث من 

أي وقت مىض. 

إذ هناك حوايل 1.2 مليار شاب ترتاوح أعامرهم بني 15 و 24 سنة، وكثري منهم يرتكزون يف 

البلدان النامية. ومن املتوقّع أن يرتفع هذا العدد ليصل إىل 1.4 مليار بحلول عام 2050. كام تشري 

نفس األرقام إىل أن العامل العريب من بني املناطق األكرث شباباً يف العامل، فاميقارب 50٪ من سكان 

العامل العريب هم دون سن الـ24. 

العربية  وباملنطقة  العامل عموما  الشباب يف  يحتلها  التي  باألهمية  توحي  األرقام  كل هذه 

خصوصا، مام يستدعي رضورة مواكبة احتياجاتهم ومتطلباتهم من خالل إعالم هادف وسياسات 

هام يف  دور  الجديدة)2(  االتصال  وسائط  عرب  الشبايب  لإلعالم  ويبقى  ناجحة.  واقتصادية  اجتامعية 

مشاكلها.  ومعالجة  قضاياها  وطرح  املجتمع  من  الهامة  الرشيحة  هذه  وتثقيف  وتوعية  إخبار 

خصوصا وأن الشباب العريب اليوم أكرث ارتباطا بوسائط االتصال الجديدة أكرث مام هو عليه األمر يف 

التقليدية.  واالتصال  االعالم  وسائط 

)❊( أستاذ الصحافة السمعية البرصية والرقمية، املعهد العايل لإلعالم واالتصال ـ الرباط )اململكة املغربية(.

)1( التوقعات السكانية يف العامل : تنقيح عام 2017، متاح عىل الرابط https://esa.un.org/unpd/wpp/، تاريخ التصفح فاتح أبريل 2018. 

)2( يقصد بوسائط االتصال الجديدة كل الوسائل والتقنيات املرتبطة بتكنولوجيات االنرتنيت من وسائل للتواصل االجتامعي وتطبيقات 
الويب وما إىل ذلك.
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كام تعيش املنطقة العربية عىل وقع تطورات متسارعة حيث يلعب الشباب دوراً أساسياً، 

منها الحروب التي مازالت تعصف بالعديد من الدول، واإلرهاب الذي مازال يهدد الكيان العريب، 

السياسية  والتغريات  العربية  للدول  والطبيعي  الجغرايف  املجال  تهدد  التي  البيئية  املشاكل  وكذا 

والحكومات. بالحكام  تعصف  التي  والثقافية 

أما عىل املستوى اإلعالمي فتعرف املنطقة تطوراً رسيعاً فيام يتعلق بالوصول إىل املحتوى أو 

االتصال عرب الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وتطبيقاتهام وبنياتهام التحتية الرقمية. وميثل ذلك 

مؤهالً أساسياً للرقمنة وإنتاج املحتوى. كام أن انتشار استخدام شبكة االنرتنيت يشكل عامالً آخر من 

العوامل املشجعة عىل رقمنة وإنتاج مضامني تهتم أساساً برشيحة الشباب ومنتجوها شباب أيضاً.

وتنبع أهمية موضوع اإلعالم الشبايب ووسائط االتصال الجديدة كذلك، من الدور الذي ميكن 

أن يلعبه اإلعالم الشبايب عرب الوسائط الجديدة يف توعية الشباب العريب وبناء قدراته وتقوية هويته 

وتحسني مهاراته وما إىل ذلك من خالل انتاج مضامني عربية التوجه متعددة اللغات تستهدف الشباب 

العريب عرب كل أقطار العامل، إضافة إىل اإلمكانات التي تتيحها الوسائط الجديدة لالتصال كفرصة من 

الفرص لتطوير املضامني املوجهة للشباب العريب يف ظل املنافسة الرشسة للمضامني األجنبية.   

اإلعالم  مضامني  عىل  الوسائط  هذه  تأثري  مامدى  محوري،  تساؤل  يطرح  اإلطار  هذا  ويف 

الشبايب بالعامل العريب ؟ وأية مضامني ميكن توجيهها للشاب العريب عرب وسائط االتصال الجديدة؟

لإلجابة عن هذين التساؤلني نقرتح معاجلة عنارصه ضمن حمورين : 

ــ  محور أول يتناول سامت اإلعالم الشبايب عرب وسائط االتصال الجديدة وكذا الحدود التي 

يعاين منها،

عرب  تداولها  الشبايب  لإلعالم  ميكن  التي  املضامني  وأشكال  لنوعية  نخصصه  ثاٍن  محور  ــ  

لالتصال.  الجديدة  الوسائط 

1. اإلعالم الشبايب عرب وسائط االتصال اجلديدة بالعامل العريب : السامت واحلدود
املحتوى  وهيمنة  اإلعالمي،  للمحتوى  العريب  للشباب  والرسيع  املطرد  االستهالك  يشكل 

القصري، ومنو جمهور »املشاهدة عىل السطح«)3( إحدى السامت البارزة لإلعالم الشبايب عرب وسائط 

العريب. العامل  الجديدة يف  االتصال 

)3(  وهو مصطلح جديد يف عامل اإلعالم الرقمي، ويعني مشاهدة املحتوى الفيلمي والتلفزيوين عرب شبكة اإلنرتنت دون الحاجة إىل 
االشرتاك مع إحدى رشكات توفري الخدمة التلفزيونية عرب الكوابل أو األقامر االصطناعية نظري مقابل مايل )لكن ذلك ال ينتقص 

التلفزيون(. املشاهدة ملحطات  معدالت  من  بالرضورة 
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ــ   استهالك إعالمي مطرد : يحتل استهالك الشباب العريب للمحتوى اإلعالمي أهمية كربى. 
فالشباب الذين يشكلون نسبة كبرية من سكان املنطقة تقارب 50 باملائة، ميضون وقتاً 

الفرد  التي ميضيها  الزمنية  الفرتة  متوسط  فقد وصل  اإلعالم.  وسائل  متابعة  طويالً يف 

الواحد يف املنطقة العربية يف استهالك املحتوى اإلعالمي خالل العام 2015 إىل 10.9 ساعة 

يومياً)4(. ويقارب هذا املعدل أرقام تعّرض املستخدم لوسائل اإلعالم يف دول مثل الواليات 

املتحدة األمريكية واململكة املتحدة، وأسرتاليا، التي يصل فيها معدل الفرتة الزمنية التي 

ميضيها الفرد يف تلقِّي املحتوى اإلعالمي ما بني 10 و 12 ساعة يومياً. ويشكل املحتوى 

الرقمي الذي يستهلكه الفرد العريب نسبة مهمة مقارنة مع التلفزيون والراديو والجرائد 

واملجالت والكتب، إذ يتجاوز نسبة 40 باملائة. ويتحدد ذلك االستهالك يف متابعة املنّصات 

الرقمية، واستخدام الهواتف النقالة، وهذه النسبة آخذة يف االرتفاع باطراد.

الذيك  الهاتف  املحتوى من خالل  الوصول إىل  : ساهمت سهولة  استهالك إعالمي رسيع  ــ  
الولوج  تيسري  يف  الوقت،  أغلب  الشباب  املستخدمون  يقيض  حيث  الفيديو،  ومنصات 

»األخبار  بدالً من  العاجلة«،  »املشاهدات  إىل  االتجاه  تحول  إذ  اإلعالمية.  املضامني  إىل 

العاجلة« بفضل االنتشار الفائق للتطبيقات. وتشكل رسعة الوصول إىل املعلومة ورسعة 

االستهالك.  أساسية من خصائص  عليها خاصية  االطالع 

ــ  هيمنة املحتوى القصري : يشكل املحتوى القصري السمة األبرز فيام يتعلق بإنتاج املضامني 

عرب وسائط االتصال الجديدة. »ففيام يخصُّ الفيديو، ياُلحظ أن النموذج القصري منه ميثل 

القطاع األرسع منواً، وهي مقاطع الفيديو التي ينتجها الهواة وتكون مدتها عادة بضع 

دقائق، وينسقها الشباب العريب ويوزعونها عىل منصات الفيديو، مثل »يوتيوب«. 

ــ  تنامي مجهور املشاهدة عىل السطح )Over the Top()5( : ساهم العدد املرتفع للشباب 
يف املنطقة العربية يف تنامي االستهالك اإلعالمي عىل وسائل اإلعالم االجتامعي، وتزايد 

يتميز  برز جمهور  إذ  املنطقة.  أنحاء  القصرية يف جميع  بصيغته  املريئ  املحتوى  شعبية 

بكونه مييض وقتاً هاماً يف متابعة خدمات »املشاهدة عىل السطح«، إضافة للوقت الذي 

التلفزيون.  أمام  يقضيه 

)4(  تقرير نظرة عىل اإلعالم العريب 2018-2018، شباب .. محتوى..إعالم رقمي، نادي ديب للصحافة ومدينة ديب اإلعالمية، اإلصدار 
.iii الخامس،  ص

.iv 5(  نفس املرجع، ص(



د. عبد الصمد مطيع

مجلة الجامعة : العدد الثاني عشر 128

ــ  ظهور حمتوى شبايب جديد : ساعدت مشاركة الشباب يف العامل العريب يف إنتاج املضامني 

اإلعالمية، وانتشار وسائل اإلعالم االجتامعي، والهواتف النقالة، وهيمنة النموذج القصري 

للمحتوى املحيل يف إغناء املحتوى املنشور عىل اإلنرتنت بالنموذج القصري الذي هو نتاج 

إبداعات الشباب العريب. »وهو محتوى محيل بطبيعته، ويقدم أنواعاً فنية ال تبث عىل 

مع  بالتعاون  أيضاً  للمؤثرين  االجتامعي  التأثري  ويطور  التقليدية.  التلفزيونية  القنوات 

أصحاب الخربة يف املحتوى ليزودهم مبصداقية عالية، ومينحهم هذا إمكانية أن يصبحوا 

سفراء لنرش الثقافة املحلية، وزيادة مستوى تأثريهم إلحراز منافع اجتامعية أكرب تتجاوز 

مصادر الدخل الحايل من االتصاالت والتسويق«)6(. 

الجديدة عىل ظهور جيل مؤثر  بروز جيل مؤثر من الشباب : ساعدت وسائط االتصال  ــ   
من الشباب منتج للمحتوى الرقمي بغزارة. وساهمت هذه الوسائط يف رعاية املواهب 

اإلبداعية الشابة، بل وعملت أيضاً عىل اكتشاف وتطوير وبناء جيل مؤثر من الشباب، 

فمثالً لعبت »الشبكات متعددة القنوات يف طفرة ثقافية غري مسبوقة«. إذ يغلب عىل 

والفنانون  االجتامعي«  اإلعالم  وسائل  يف  »املؤثرون  يُسمى  ما  الشبايب  املحتوى  إنتاج 

الشبكات  القنوات«)7(. وتحظى تلك  الذين يعملون ضمن »الشبكات متعددة  الناشئون 

اليوم بعدد من املشاهدين عىل موقع يوتيوب أعىل من أكرب رشكات البث التلفزيوين. 

ويؤدي كل هذا إىل زيادة الوقت الذي يقضيه املستخدمون يف متابعة املحتوى القصري 

الذي يقدمه الهواة عىل قنوات مثل »يوترين« و »تلفاز«، ومبعدل أرسع من زيادة وقت 

التلفزيون املدفوع. مشاهدة املحطات املجانية أو 

يعود الفضل يف كل هذا التطور إىل خصائص وسائط االتصال الجديدة التي تتيح إمكانيات  

أكان  سواء  واملتلقي،  باالتصال  القائم  بني  االتصالية  األدوار  تبادل  عىل  القامئة  كالتفاعلية  مهمة، 

االتصال مبارشاً، أو يف حجرات املحادثة، أو عرب مواقع تبادل رسائل الربيد اإللكرتونية، وكذا املشاركة 

واالنتشار الواسع للمضامني اإلعالمية يف بيئة اتصالية عاملية تتخطى حواجز الزمان واملكان والقارات 

والرقابة، ويف تجاوز تام للحدود الثقافية، إضافة إىل دمج كل وسائط االتصال مثل النصوص، والصوت، 

..إلخ، وتبادلها بشكل  البيانية ثنائية وثالثية األبعاد  الثابتة، والصورة املتحركة، والرسوم  والصورة 

مرن عىل مختلف الوسائط، من حواسيب، وهواتف نقالة، وألواح إلكرتونية وما إىل ذلك، وإمكانيات 

.iv 6(  نفس املرجع، ص(

. vi 7( نفس املرجع، ص(
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الرسائل االتصالية وتخزينها واسرتجاعها متى شاء  املتلقي من حفظ  التي متكن  الحفظ والتخزين 

واستخدامها يف الوقت املناسب.

غري أن هذه السامت رسعان ما تتم مراجعتها عند الحديث عن الوظائف األساسية لوسائط 

االتصال الجديدة، والتي تتحدد يف : 

الذي تضطلع به وسائط االتصال الجديدة يف  الدور  إذا كان   : وظيفة الرابط االجتامعي  ــ  

ينتمون ألعامر وأوساط اجتامعية متباينة ليس محط  أفراد  توحيد جمهور مكون من 

خالف كبري بني الباحثني والدارسني يف علوم اإلعالم واالتصال، فإن تأثريها عىل األمناط 

الفضاء  تؤثث  التي  القضايا  إزاء  الشباب،  يتبناها  التي  واملواقف  والثقافية  الفكرية 

بهوية  تتعلق  عميقة  تساؤالت  محط  يبقى  واالقتصادي  والثقايف  والسيايس  االجتامعي 

الشاب العريب ومبعتقداته وأمناط تفكريه. إذ كام تساعد الطريقة التي يتموقع بها الشباب 

يف عالقتهم مع املجال اإلعالمي يف التأثري عىل االسرتاتيجيات اإلعالمية التي تحاول التأقلم 

من جهتها مع ما يساهم يف ترسيخ األمناط الثقافية السائدة يف أوساط الشباب، فإن هذه 

الوسائط الجديدة تبقى تأثرياتها السلبية عىل الشباب واضحة وجلية سواء تعلق األمر 

يتم  إذ  وافرتاضية.  واقعية  كمجموعات  أو  املجتمع  أو  األرسة  داخل  كأفراد  بالشباب 

استخدام هذه الوسائط خارج الجامعة وبشكل فردي، كام يعد تأثري الثقافات السلبية 

الدخيلة، وتداول األخبار الزائفة واملضامني التي تستهدف املعتقدات الدينة والتحريض 

عىل الكراهية واإلرهاب، وما إىل ذلك من املظاهر السلبية الستخدامها.

ــ  وظيفة االنفتاح عىل املحيط اإلعالمي : تظهر هذه الوظيفة من خالل ما اتسم به الوسط 

اإلعالمي من انغالق قبل االنفتاح التدريجي للمجال اإلعالمي نتيجة إمكانات اإلنتاج والبث 

التي تتيحها الوسائط الجديدة لالتصال. إذ انفتح املتلقي عىل فضاء إعالمي متيز باالنفتاح 

عىل ثقافات أخرى. غري أن هذا االنفتاح يقرتن بالتوظيف الجيد لهذه الوسائل. فحدود 

العالقة بني اإلعالم املحيل والدويل مازالت محط تساؤل يف ظل عدم التوازن الذي يحكم 

اإلنتاج والتحكم يف تقنياته، وكذلك نوعية املضامني وجودتها. األمر الذي تربز معه أهمية 

وضع مخططات إلنتاج مضامني تراعي القوانني وأخالقيات اإلعالم واالتصال، وإعداد دالئل 

وبرامج تكوينية يف مجاالت إنتاج املضامني اإلعالمية الرقمية والرتبية اإلعالمية الرقمية.

2. الشباب العريب واملضامني اإلعالمية عرب الوسائط اجلديدة
لعل إشكالية املواضيع التي تتناولها املضامني اإلعالمية التي تستهدف الشباب تعد من بني 

العنارص األساس يف املقاربة اإلعالمية. فواقع اإلعالم مطروح بجدية يف الوسط الشبايب ولعدة أسباب. 
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ويرصد تقرير التنمية االنسانية العربية للعام 2016 الصادر عن برنامج األمم املتحدة االمنايئ حول 

«، جملة من هذه األسباب ـ التي ميكن  »الشباُب يف املنطقة العربية : آفاُق التنمية اإلنسانية يف واقٍع متغريِّ
اعتامدها يف تحديد طبيعة املواضيع اإلعالمية التي تستهدف الشباب ـ من خالل تشخيص عقلية 

أربعة  مجاالٍت  يف  العاملية،  الرأي  استطالعات  عىل  مبنّي  الشباِب  ِقيَم  تحليل  عرب  العريب  الشباب 

أساسية: الفرد، والعائلة، والكياِن السيايس، واملجتمع.

عن  التعبري  مثِل  الجوهرية  الِقيَم  يف  اٍت  تغريُّ عىل  التقرير  يُركِّز  الفردي،  املستوى  »فَعىل 

اُت يف ارتباط الفرد بالِقيَم العائلية ومساندة  الذات، واحرتاِم السلطة، والتديُّن. وتؤثِّر هذه التغريُّ

ن الوعُي الذايت واالرتباُط بالعائلة مواقَف الناس السياسيَة، مبا فيها نزوُعهم إىل  النزعة األبَوية. ويُكوِّ

االنخراط يف عمٍل َمدين وإظهاُر تفضيٍل للدميُقراطية عىل الحكومة/السلطة املطلقة. ولألفراد، يُتيح 

التامهي مع الدولة القومية، إىل جانب تنمية ِقيَم التسامح، باملشاركة السلمية يف العمل السيايس، 

من خالل مستوى التعبري عن الذات والرضا والتحكم يف مسار الحياة واألرسة واملشاركة يف الحياة 

الوطنية والتسامح االجتامعي والديني«)8(.  السياسية والهوية 

ويخلص التقرير إىل مجموعة من املالحظات األساسية التي ميكن أن تشكل لبنة أساسية يف 

الجديدة،  االتصال  العريب من خالل وسائط  للشباب  التي ميكن توجيهها  املضامني  تحديد مواضيع 

والتي أجملها يف خمسة نتائج : 

يف  التحكُّم  عىل  قدرًة  أقلُّ  بأنهم  ويشعرون  حياتهم  عن  ِرضاً  أقلُّ  العريب  الشباب    : أوالً 

األُخرى. العامل  أرجاء  يف  أمثالهم  من  مستقبلهم 

ثانياً : تتّجه املنطقُة العربية يف السنوات األخرية إىل تبّني بعض الِقيَم األكرث انفتاحاً؛ وبخاصٍة 

أّن الدعم للمساواة بني الجنسني ازداد، وأن مستوى املشاركة املَدنية اتّسع.

بلداٍن  الشباب يف  مع  باملقارنة  أبعاٍد عديدة  املنطقة محاِفظني يف  الشباُب يف  يبقى   : ثالثاً 

ين عن الدولة،  عىل املستوى نفِسه من التنمية؛ خصوصاً يف مجال املساواة بني الجنسني، وفصِل الدِّ

يني، والطاعة. وتبدو تأثريات التعليم التمكينيُة أقلَّ قوًة ماّم هي عليه يف  والتسامِح االجتامعي والدِّ

بقاٍع أُخرى، عاكسًة طابَعها املحافظ. 

العربية: آفاُق  الصادر عن برنامج األمم املتحدة االمنايئ حول » الشباُب يف املنطقة  العربية للعام 2016  التنمية االنسانية  تقرير   )8(

املتحدة اإلمنايئ، 2016، ص 38. برنامج األمم  العربية،  للدول  اإلقليمي  «، املكتب  التنمية اإلنسانية يف واقعٍ متغيِّ
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رابعاً : مثَّة سامٌت إقليميٌة وعامليٌة مهّمة مشرتكة عىل الرغم من التفاوت الواسع عرَب بلدان 

عِ نطاق وسائل اإلعالم، وتعزيِز  املنطقة. فنقاط التَقاطُعٍ وااللتقاٍء مدفوعة بتحّركات الناس، وتوسُّ

املجال الثقايف يف جميع أرجاء املنطقة. وقد برزت ظواهُر اجتامعيٌة واقتصاديٌة وثقافيٌة عّدة يف كّل 

املحسوبية  نسبة  وتصاُعِد  الشباب،  بني  البطالة  وتزايد  الخصوبة،  ل  معدَّ انخفاض  قبيل  مكان؛ من 

والفساد، وارتفاِع مستوى االلتزام الديني والِقيَم األبَوية. 

ت اآلراء عىل نحٍو جيّل منذ االنتفاضات:  ريورة السياسية. وقد تغريَّ خامساً : تأثّر اآلراء بالسَّ

وواحٌد  السلطة؛  طاعة  وبانحسار  الجنسني  بني  أكرَب  نحٍو خاص مبساواٍة  يتجىّل عىل  ريٌّ  تحرُّ واحٌد 

محافظ للتعامل مع الخوف من الفوىض ومن التغيري املتسارع؛ مثل هبوٍط يف مساندة الدميُقراطية 

وازدياٍد يف دعم الحكم القوي. وصارت الِقيَُم أكرثَ انقساًما وفَق أُسٍس طبَقية. فالنزعاُت الحداثية بني 

األرفع تعلياًم واألكرثِ ثراًء ُحيِّدت، واملظاملُ يف صفوف الفقراء تصاعدت؛ مايوحي بأن الرصاَع عىل 

خل قد يتعاظم يف املستقبل، مبا يف ذلك بني الشباَب.  توزيع الدَّ

وهنا يرصد التقرير كذلك جوانَب مختلفة إلضعاف الشباب، منها التعليم الذي يتعدى توفري 

أماكَن جديدٍة يف املدارس، وصعوبة االستقالل املايل يف مواجهة معّدالت بطالٍة مرتفعة ووظائَف غريِ 

ياُت الصحيُة الكبرية مستمّرٌة،  مستقّرة، واإلقصاُء املستمّر للشابّات، والتأخر يف تكوين األرُسة، والتحدِّ

ي التطرف العنيف، إضافة إىل خسائر انتشار النزاع باملنطقة العربية. كل هذه الجوانب ميكن  وتحدِّ

لإلعالم الشبايب أن يساهم فيها بشكل أو بآخر من أجل الحد من انعكاساتها وسلبياتها.

الجديدة خصوصا، يزود  املاسة إىل إعالم شبايب عرب وسائط االتصال  الحاجة  ومن مثة تربز 

جميع  املهمة  هذه  يف  وتشرتك  واملستقبلية،  اليومية  بحياتهم  املتعلقة  املعلومات  بكل  الشباب 

من  حاميتهم  أجل  من  لهم  واإلصغاء  توجيههم  عىل  يعمل  شبايب  إعالم  وكذا  املعنية،  القطاعات 

الوقوع يف أحضان اآلفات االجتامعية من جهة، كام يساعدهم عىل تجسيد مبادئهم ومشاريعهم من 

أخرى. جهة 

ومن الالزم لهذا اإلعالم الشبايب اإلسهام يف عملية االندماج االجتامعي واملهني للشباب التي 

القيام بحمالت  ... كام  التكوينية والرتبوية  األنشطة  إىل  باإلضافة  الجميع  إىل تضافر جهود  تحتاج 

توعية والوقاية من كل اآلفات املجتمعية كاالنحراف واإلجرام واإلرهاب والكراهية وما إىل ذلك. 

تنامي ظاهرة  املقبلة هو  املرحلة  اإلعالم يف  أبرز ما سيميز  أن من  وإن كان المياري أحد 

»الرقمنة اإلعالمية«، أي التحول إىل الخيار الرقمي يف اإلعالم، وذلك نتيجة ارتفاع عدد مستخدمي 

اإلنرتنت يف املنطقة العربية وزيادة نسب مشاهدة املحتوى اإلعالمي عرب األجهزة النقالة، فإن هذا 



د. عبد الصمد مطيع

مجلة الجامعة : العدد الثاني عشر 132

التحول يستدعي املواكبة بإيجاد الحلول والبدائل املناسبة التي تكفل لإلعالم العريب حدوداً تنافسية 

فّعالة، عالوة عىل وجوب حتمية التفكري يف أساليب تضمن املزاوجة بني الوسائط الجديدة لالتصال 

يف  الوسائط  تلك  وتوظيف  أخرى،  جهة  من  واإلذاعة  والتلفزيون  كالصحافة  والتقليدية  جهة  من 

نجاح اإلعالم الشبايب. ولن يتأىت ذلك إال بإنتاج مضامني ذات مواضيع هادفة وذات جودة تراعي 

العريب. الشباب  خصوصيات 

خالصة 
متطلباتهم  مواكبة  يستدعي  مام  العربية  املجتمعات  يف  األوسع  الرشيحة  الشباب  يشكل 

والتعرف عىل رغباتهم، إذ ال بد من وجود إعالم شبايب عريب فعال يراعي خصوصيات هذه الرشيحة 

الهامة من املجتمع ويضمن مشاركتها الفاعلة وينقل آرائها، ويعزز هويتها الوطنية وروح القيادة 

واالنتامء لديها، باإلضافة إىل متثيل تطلعاتها وقضاياها لدى الفاعلني وأصحاب القرار. 

الهموم  بنفس  يعيشون  لكونهم  القضايا  نفس  خالل  من  حتامً  يتواصلون  العريب  فالشباب 

وهم أقدر عىل إيصال أفكارهم من غريهم من خالل طرح مواضيع واألفكار جديدة بطرق حديثة 

ومختلفة. فإلعالم يحتاج لجهد كبري ومتواصل ورؤية جديدة ىف طرح عدد من قضاياهم. فاستخدامهم 

اهتامماتهم  عىل  والتعرف  إليهم  لالستامع  واعدة  فرصة  يشكل  لالتصال  الجديدة  للوسائط  اليوم 

وقضاياهم  ذواتهم  عن  التعبري  يف  يساعدهم  الوسائط  بهذه  الوثيق  ارتباطهم  ولعل  وانشغاالتهم. 

ومشاكلهم وهمومهم، وكذا االنخراط يف بناء أوطانهم، ويبقى لإلعالم الشبايب عرب الوسائط الجديدة 

أدوار ريادية تتمثل يف : 

له  ميتثل  أن  يجب  ما  عىل  الرتكيز  من خالل  الشبابية  والنجاحات  باملبادرات  التعريف   .1

اليومية، حياتهم  يف  ومناهج  وأخالق  سلوكيات  من  الشباب 

2. ترسيخ الثقافة اإلعالمية العربية يف عقول ونفوس الشباب؛ بالتصدي للرسائل التي تشوه 

صورة االنسان العريب من خالل إثراء الرصيد الثقايف واملعريف للشباب عرب متكينهم من 

الغرب،  وتكنولوجيا  بثقافة  االنبهار  وتجنب  األشياء  عىل  الحكم  يف  الصحيح  التفكري 

التبني، قبل  والتمحيص  للدراسة  منه  الواردة  الثقافة واملعلومات  وإخضاع 

3. خلق بيئة إعالمية متوازنة تعزز الثقة بني الشباب وأصحاب القرار والقامئني عىل اإلعالم 

وتبث  الصالح،  الفكر  وتدعم  الجادة،  الثقافة  تشيع  شبابية  مضامني  انتاج  خالل  من 

األفراد  والثقايف بني  التواصل االجتامعي  العادات والسلوك وتحقق  الصحيحة يف  القيم 

واألمم.  والجامعات 
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4.  إنتاج مضامني رقمية جاهزة للتداول عرب الوسائط الرقمية تعرف بقضايا الشباب وتعزز 

روح االنتامء العريب لديهم وتقرتح عليهم حلوال ملشاكلهم اليومية، 

عىل  وتشجيعهم  والحوار  الرأي  وإبداء  للمشاركة  الشباب  أمام  اإلعالمية  الربامج  فتح   .5

ومشاكلهم، همومهم  تقاسم 

6.  الحرص عىل الرتبية اإلعالمية للشباب وتكوينهم يف مجاالت اإلعالم الرقمي ووضع دالئل 

تساعدهم عىل إنتاج مضامني مفيدة ومؤثرة تحرتم أخالقيات املهنة وتستويف الضوابط 

املهنية. 

7.  االهتامم باإلعالم البديل للحفاظ عىل الشباب من االنحراف والتأثر باإلعالم الجديد، من 

خالل تنمية تطبيقات شبابية توفر للشباب املعلومات واألخبار.





وثـائـق





برنامج عمل بشأن تعزيز الدعم اإلسالمي والدويل 
للحفاظ عىل الرتاث احلضاري والثقايف 

يف القدس الرشيف

يف  املنامة،  مدينة  يف  املنعقد  الثقافة  لوزراء  االستثنايئ  اإلسالمي  املؤمتر  اعتمد 
مملكة البحرين، يوم 2018/11/29، برعاية صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل 
خليفة، ملك مملكة البحرين، مبناسبة االحتفاء مبدينة املحّرق عاصمة الثقافة اإلسالمية 
تعزيز  بشأن  عمل  )برنامج   : بعنوان  مهمة،  وثيقة  العربية،  املنطقة  عن   2018 لعام 
الدعم اإلسالمي والدويل  للحفاظ عىل الرتاث الحضاري والثقايف يف القدس الرشيف(.

ويهدف هذا الربنامج إىل التعريف بالرتاث الحضاري والثقايف للقدس الرشيف 
املادي وغري املادي، وتعميق الوعي بشأنه، باعتباره أحد أهم منارات التاريخ اإلمياين 
يتعرض  ما  لكل  والتصدي  عليه،  واملحافظة  حاميته  يتوجب  الذي  جمعاء،  لإلنسانية 
االحتالل  بها   القيام  يف  يتامدى  قانونية،  غري  وحفريات  وتجاوزات  انتهاكات  من  له 

اإلرسائييل لطمس معامله وأرسلتها )تهويدها(.  
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اإلطار املرجعي :

تعدُّ مدينة القدس الرشيف، َمهُد األنبياء والرساالت الساموية التوحيدية، إحدى أهم منارات 

التاريخ اإلمياين لإلنسانية جمعاء. فقد ظلّت عىل مّر العصور ملتقًى للحضارات والثقافات، ومجاالً 

واسعاً  وفضاًء  متبادل،  واحرتام  وئام  األجناس، يف  ومختلف  التوحيدية  الرساالت  أتباع  فيه  تعايش 

وملهامً للفن واإلبداع والنامء العمراين والثقايف، مامَّ أسهم يف اإلشعاع الحضاري والثقايف لهذه املدينة، 

وحافظ عىل خصوصيات وغنى وتنوع تراثها الثقايف، وحمى ُهويتَها الحضارية والدينية والثقافية من 

أي طمس أو تشويه، حتى جاء االحتالل اإلرسائييل الغاشم فرشع يف تهويدها وتزييف ُهويتها.   

ويعكس الرتاث الحضاري والثقايف للقدس الرشيف، بشقيه املادي وغري املادي، اإلبداع الذي ميَّز 

اإلنسان املقديس، كام يجيّل مهاراته ومعارفه التي شملت ميادين شتّى، من هندسة معامرية، وحرف 

وأدوات  شعبية،  وحكايات  وأمثال،   ، وطقوس،  وألعاب،  وأغاين،  وفنون،  تقليدية،  وصناعات  يدوية، 

حياتية، ومقامات ومزارات، والتي أصبحت مهّددة باالندثار، يف غياب عمل دويل مشرتك، يقّدم الدعم 

الالزم لحامية هذا الرتاث اإلنساين، ويتصّدى بكل حزم للمحاوالت اإلرسائيلية لطمسه وتهويده. 

الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  املقديس،  الرتاث  ملعامل  والفريدة  املتميزة  اإلبداعات  بني  فمن 

املساجد، والكنائس، والقالع، واألسوار القدمية، والبيوت التقليدية، واألزقة، واألبواب الحرضية، وأبواب 

اإلغريقية  األثرية  والبنايات  الشعبية،  واألسواق  الهندسية،  واألشكال  والزخارف،  والقباب،  األحياء، 

واألزياء  النفيسة،  التحف  يشمل  الذي  املنقول  الرتاث  إىل  إضافًة  القدمية،  واإلسالمية  والرومانية 

واملخطوطات.  والخزفيات،  والفخار،  القدمية،  واملسكوكات  املوسيقية،  واآلالت  والحيل،  التقليدية، 

أما الرتاث املقديس غري املادي فهو بدوره متنوع وغني، ومن بني أوجهه، أنظمة الوقف اإلسالمي 

واملسيحي، واملعارف التقليدية، واملهارات الحرفية، ومظاهر الزفاف وطقوسه، والحكايات الشعبية، 

والقصص، والروايات. فيكفي الوقوف عىل تنوع وغنى هذا املوروث اإلنساين والثقايف املتمّيز ملدينة 

القدس الرشيف، والذي يصعب أن نجده مجتِمعاً بهذا الشكل يف مدينة أو مكان آخر يف العامل، ليك 

القانونية واألخالقية يف حامية هذا الرتاث واملحافظة عليه  ندرك حجم مسؤولية املجتمع الدويل 

وضامن استمراريته، ومواجهة كل أشكال األرسلة )التهويد( والطمس التي تستهدفه.   

النضال  أشكال  من  شكالً  والثقايف  الحضاري  املوروث  حامية  عىل  العمل  لكون  واعتباراً 

هويتهم  عن  دفاعاً  الصمود  يف  يتوانَْون  ال  املقدسيني  فإن  اإلرسائييل،  االحتالل  ضد  الفلسطيني 

الحامية  لتحقيق  كاف  غري  يظلُّ  ذلك  أن  إالّ  واملسيحي؛  اإلسالمي  لرتاثهم  وحاميًة  وممتلكاتهم، 

املنشودة، نظراً لحجم األعامل التخريبية التي يقوم بها االحتالل اإلرسائييل لطمس هويتهم العربية، 
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ومصادرة  الهدم،  خالل  من  املقديس،  الثقايف  الرتاث  معامل  )تهويد(  وأرسلة  واملسيحية،  اإلسالمية 

املمتلكات، وتحريف التاريخ، وتغيري أسامء املواقع والشوارع واألزقة التاريخية، والتوسع العمراين 

وبناء املستوطنات اليهودية، ومحو مظاهر الهوية الوطنية الفلسطينية، وتهميش القدس التاريخية 

الرشيف.  القدس  مدينة  يف  الفلسطينية  الثقافة  وتقزيم  وسكانها، 

واإلسالمية  العربية  االختصاص  جهات  تتحملها  التي  التاريخية  للمسؤولية  واستحضاراً 

والدولية، من أجل حامية الرتاث الثقايف املقديس بكل أبعاده اإلنسانية، والتصّدي لكل املحاوالت 

بشأن  الدولية  االتفاقيات  ملقتضيات  وتفعيالً  واالندثار،  )التهويد(  واألرسلة  بالطمس  ده  تتهدَّ التي 

حامية الرتاث الثقايف والهوية الحضارية والتعددية الثقافية، خصوصاً يف مناطق النزاع، ومنها اتفاقية 

الهاي لحامية املمتلكات الثقافية يف مناطق النزاع، لعام 1954م، واتفاقية اليونسكو بشأن التدابري 

1970م،  لعام  الثقافية  املمتلكات  ملكية  ونقل  وتصدير  استرياد  ومنع  لحظر  اتخاذها  الواجب 

واتفاقية اليونسكو لحامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي، التي اعُتمدت سنة 1972م، واتفاقية 

اليونسكو لصْون الرتاث الثقايف غري املادي لعام 2003م، واتفاقية اليونسكو لحامية وتعزيز تنوع 

أشكال التعبري الثقايف لعام 2005م، وأخذاً بعني االعتبار مختلف القرارات التي اتخذتها اليونسكو 

منذ 1956م حتى 2017م، بشأن القدس الرشيف واملقدسات فيها، وركّزت عىل االهتامم باملدينة 

واألماكن  الثقافية  املمتلكات  عىل  واملحافظة  فيها،  اإلرسائييل  االحتالل  غريه  ما  وإلغاء  املقدسة، 

اليونسكو يف 2016م، والقايض  اتخذته  الذي  القرار  التعليمية فيها، مبا يف ذلك  املقدسة واملناحي 

للخطر،  ضة  املعرَّ الرتاثية  املواقع  الئحة  عىل  وأسوارها  املحتلّة  القدس  يف  القدمية  البلدة  بإدراج 

وتفعيالً لإلعالن اإلسالمي حول التنّوع الثقايف، الذي اعتمده املؤمتر اإلسالمي الرابع لوزراء الثقافة 

)الجزائر، ديسمرب 2004(، واإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية، الذي أقّره مؤمتر وزراء الثقافة، 

يف دورته الثامنة )املدينة املنّورة، يناير 2014(، واإلعالن اإلسالمي حول الرتاث الثقايف املعتمد يف 

الدورة العارشة للمؤمتر اإلسالمي لوزراء الثقافة )الخرطوم، نوفمرب 2017(، الذي أكَّد عىل الحاجة 

الرتاث  لحامية  فاعلية،  أكرث  عمل  وبرامج  جديدة  مبادرات  واعتامد  شمولية  رؤية  لبلورة  ة  امللحَّ

الحضاري والثقايف يف الدول األعضاء، وبخاصة يف القدس الرشيف، وأخذاً باالعتبار اإلنجازات التي 

املجال،  هذا  يف  املتخصصة  والدولية  واإلسالمية  العربية  واملؤسسات  الهيئات  من  العديد  حققتها 

وأخذاً كذلك باالعتبار الترشيعات الداخلية لجهات االختصاص يف دولة فلسطني بشأن حامية الرتاث 

الرتاث  عىل  للحفاظ  والدويل  اإلسالمي  الدعم  تعزيز  بشأن  هذا  العمل  برنامج  إعداد  تم  الثقايف، 

التوجه  تُعّزز  اسرتاتيجية جديدة، ورؤية مندمجة ومتكاملة،  الرشيف، وفق  القدس  الثقايف ملدينة 

لتنفيذ مرشوع إقليمي ودويل لحامية الرتاث الحضاري والثقايف املقديس. 
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ويتضمن هذا الربنامج ستة مشاريع، تغطِّي أولويات العمل لحامية الرتاث الحضاري والثقايف 

دة األهداف، ومجاالت التدخل، ومراحل التنفيذ، والنتائج املنشودة منها،  ملدينة القدس الرشيف، محدَّ

واملوازنات التقديرية لها بحسب حجم العمل املطلوب إنجازه ومداه القريب أو املتوسط، وهي :

تعزيز الجرد الشامل للرتاث املقديس املادي وغري املادي.

استكامل وضع نظام للمعلومات الجغرافية » GIS « حول القدس الرشيف.

إنشاء متحف افرتايض ملدينة القدس الرشيف.

الربنامج التكمييل لرتميم معامل الرتاث الثقايف املقديس وصيانتها.

برامج التوعية الشاملة بالحقائق التاريخية واملوروث الثقايف والحضاري للقدس الرشيف. 

دعم البحث والتأليف والرتجمة والنرش حول قضايا القدس الرشيف. 

كام يقرتح برنامج العمل مجموعة من آليات العمل عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل 

لتنفيذ هذه املشاريع، تعتمد بالدرجة األوىل عىل االستفادة من الخربات الواسعة املتوفرة يف هذه 

التي  اإلنجازات  وتعزيز  جديدة،  بخربات  تطعيمها  مع  وخارجها،  األعضاء  الدول  داخل  املجاالت 

تحققت إىل حد اآلن بإنجازات أخرى ملموسة، يف إطار مشاريع مبتكرة وشاملة، مع الحرص عىل 

املتخصصة  واللجان  الحكومية،  الحكومية وغري  الدولية  املنظامت  مع  تنفيذها  التعاون يف  تكثيف 

اإلقليمية  والدولية، ووكاالتها، والهيئات واملؤسسات األهلية، املانحة والداعمة، العربية واإلسالمية 

واإلقليمية والدولية، والجامعات ومراكز البحث العلمي داخل العامل اإلسالمي وخارجه.
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املرشوع األول : تعزيز اجلرد الشامل للرتاث املقديس املادي وغري املادي

اخللفية  :
ويوفِّر  أشكاله،  بكل  الثقايف  الرتاث  وحامية  تدبري  منظومة  يف  األساس  املرحلة  الجرد  يعترب 

اسرتاتيجية وطنية  أو  الرتاث، فبدونه، ال ميكن وضع أي سياسة  معطيات دقيقة عن مكوِّنات هذا 

بقي  ما  وتضبط  د  تحدِّ التي  هي  الجرد  عملية  فإن  األساس،  هذا  وعىل  املجال.  هذا  يف  مضبوطة 

محفوظاً من هذا الرتاث عىل مر السنني، يف مواجهة ظواهر الهدم أو االندثار أو الطمس. وهي التي 

ل يحتوي عىل كل املعلومات ذات الصلة بكل تحفة أو معلمة أو  متكِّن كذلك من وضع سجل مفصَّ

يُسهِّل حاميتها واملحافظة عليها، ويؤدِّي إىل تكوين رؤية عن  تقليدية، مام  أو مهارة  تعبري شفوي 

الجرد. والثقايف، موضوع  الحضاري  اإلرث  قيم  سلسلة 

ويف إطار هذا املنظور، وحرصاً عىل بناء قاعدة متينة لربنامج العمل هذا، سريكز هذا املرشوع 

الرشيف،  للقدس  والحضاري  الثقايف  الرتاث  مكونات  لكل  ومتكامل  شامل  عملية جرد  إطالق  عىل 

املادية وغري املادية، تعتمد عىل االستفادة من نتائج عمليات الجرد املختلفة والجزئية التي متت إىل 

حد اآلن، وتقوم عىل رؤية جديدة تحرتم املعايري العلمية املتعارف عليها، وخصوصيات هذا الرتاث، 

بحيث يتم الرتكيز عىل كل مكوِّنات هذا املوروث الثقايف الرتاثية، وإبراز أهميتها االسرتاتيجية بالنسبة 

للمدينة املقدسة التي تنئُّ تحت وطأة االحتالل. كام سريكز هذا املرشوع عىل تحيني سجالت الجرد 

التي أُنجزت سابقاً، والتي متحورت عموماً حول الرتاث املعامري.

وسينصب االهتامم ضمن هذا املرشوع عىل مواصلة جرد مكونات الرتاث املادي، املعامري 

والعمراين منه، كاملعامل الدينية اإلسالمية واملسيحية )املساجد، الكنائس، القباب، األرضحة،...(، واملعامل 

املدارس،  األبواب،  العمومية،  )الساحات  العمومية  واملعامل  األبراج...(،  األسوار،  )القالع،  العسكرية 

)املنازل،  الخصوصية  واملعامل  الحرفية...(،  والبنيات  الورشات  التقليدية،  الحاممات  املستشفيات، 

التقليدية، والحيل،  الهندسية واملعامرية، واملنقول منه، كاألزياء  القصور...(، واألشكال والخصائص 

العمالت،  وقطع  التقليدي،  املنزيل  التجهيز  ومستلزمات  الحربية،  والتحف  املوسيقية،  واآلالت 

املختلفة األخرى. كام سيَُهّم  الفخارية، واملخطوطات، والتحف  واملسكوكات، والخزفيات، واألواين 

الحرفية،  واملهارات  التقليدية،  كاملعارف  الرشيف،  القدس  يف  املادي  غري  الرتاث  مكونات  الجرد 

اللِّباس  وطرق  والروايات،  والقصص،  الشعبية،  والحكايات  واألمثال  وطقوسه،  الزفاف  ومظاهر 

التقليدية، والرتاث املوسيقي، وأمناط العيش، والكنوز البرشية الحية، واملهارات التقليدية، واملشاهد 

املدينة. لهذه  التقليدي  الحرضي  النسيج  الرشيف، ضمن  القدس  الثقافية ملدينة 
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األهداف : 
وغري  املادية  وتجلياته  مكوناته  مبختلف  املقديس،  والثقايف  الحضاري  الرتاث  جرد  تعزيز 

وتوثيقه؛   املادية، 

املادي  املقديس  والثقايف  الحضاري  للرتاث  ومتكاملة  شاملة  جرد،  سجالت  وتحيني  إعداد 

املادي؛ وغري 

توسيع واستكامل قواعد البيانات املتوفرة للرتاث الحضاري والثقايف املقديس.

حماور العمل : 
تعزيز القدرات يف مجال آليات وتقنيات جرد الرتاث املقديس؛ 

تنفيذ عمليات جرد جديدة للرتاث الحضاري والثقايف املقديس وإبراز مكوناته.

املحور األول : تعزيز القدرات يف جمال آليات وتقنيات جرد الرتاث املقديس.
الفلسطينيني، يف  الخرباء واملتخصصني  بناء قدرات  تعزيز  املحور عىل  يركز املرشوع يف هذا 

مجال التدريب عىل آليات وتقنيات جرد الرتاث، وتعميق الوعي بأهمية الجرد يف حامية الرتاث وإبراز 

مكوناته، والحفاظ عليه، وإعادة االعتبار له. وسيتم من خالل ُورش العمل واالجتامعات التي ستُعقد يف 

نات الرتاث املقديس املادي وغري املادي بشكل أدق، ودراسة اإلمكانات  هذا اإلطار، تحديد معامل ومكوِّ

الالزمة لجرده بشكل أشمل وتحديد املعيقات التي قد تحول دون ذلك، واعتامد استامرات جرد أكرث 

مالءمة يف ضوء املعطيات امليدانية للرتاث املقديس، ثم وضع خطة عمل للتنفيذ واملتابعة والتقييم.  

الربامج التنفيذية :
1. عقد اجتامع للخرباء لدراسة وضعية التدريب عىل جرد الرتاث يف فلسطني، بصفة عامة 

ويف مدينة القدس الرشيف بصفة خاصة؛

متت  التي  واإلصدارات  والدراسات  األعامل  حصيلة  حول  وطنية  دراسية  حلقة  عقد   .2

لتشخيص وتحديد مكوِّنات وعنارص الرتاث الحضاري والثقايف املقديس، وأهمية مواصلة 

عليه؛  واملحافظة  الجرد يف حاميته  عمليات 

3. عقد ورشة عمل وطنية لدراسة اإلمكانات املادية والبرشية املتوفرة واإلضافية الالزمة 

ملواصلة عمليات جرد الرتاث املقديس املادي وغري املادي، وتحديد املعيقات لتحقيق 

ذلك، واقرتاح الحلول لتجاوزها؛
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4. عقد ورشات تدريبية لتعزيز قدرات الخرباء حول معايري وضوابط جرد الرتاث العمراين واملعامري؛

5. عقد ورشات تدريبية لتعزيز قدرات الخرباء حول معايري وضوابط جرد الرتاث املنقول؛ 

غري  الرتاث  جرد  وضوابط  معايري  حول  الخرباء  قدرات  لتعزيز  تدريبية  ورشات  عقد   .6

الحية؛ البرشية  والكنوز  املادي 

7. عقد ورشات تدريبية لتعزيز قدرات الخرباء حول معايري وضوابط جرد املشاهد الثقافية. 

املقديس،  والثقايف  احلضاري  للرتاث  جديدة  جرد  عمليات  تنفيذ   : الثاين  املحور 
مكوناته. وإبراز 

نات الرتاث  يهدف املرشوع يف هذا املحور إىل مواصلة جرد وتوثيق مختلف عنارص ومكوِّ

الحضاري والثقايف املقديس املادي وغري املادي، من خالل تنفيذ برامج عملية جديدة، تعتمد عىل 

حدة،  عىل  عنرص  كل  وضوابط  وتحرتم خصوصيات  اآلن  حد  إىل  التي متت  الجرد  عمليات  نتائج 

الخربة واملعرفة، ومن  الصلة، ومن شهادات ذوي  امليدانية ذات  الدراسات  وتستفيد من مضامني 

املعلومات املتوفِّرة يف الوثائق اإلدارية واملنشورات العلمية والتقنية والفكرية. ويشّكل هذا املحور 

أو  تحفة،  كل  )استامرات( حول  تقنية  بطاقات  إعداد  تعتمد عىل  التي  للجرد  الجوهرية  العمليَة 

معلمة، أو مهارة، أو تعبري شفوي، أو مشهد ثقايف، أو كنز برشي حّي، تتضمن كل التفاصيل اإلدارية 

والتقنية والفوتوغرافية عنها، وسجلِّ جرد شامل ملكونات كل عيّنة من الرتاث الحضاري والثقايف، 

والثقايف  الحضاري  الرتاث  للحفاظ عىل  أكرث وضوحا وشمولية  سياسة  بلورة  من  سيُمّكن  ما  وهو 

التقنيات  تطبيقات  مُتّكن من مواكبة  أكرب وأدق،  بيانات  قاعدة  ويُوفّر  وتأهيل مكوناته،  املقديس، 

فيه. املستخدمة  الحديثة  والتكنولوجيات 

الربامج التنفيذية :
1. عقد اجتامع للخرباء لتشخيص وضعية جرد الرتاث الثقايف املقديس، ودراسة سبل تعزيزه، 

وتطوير سجالته ووثائقه.

2. تشكيل فرق العمل املتخصصة للقيام بالجرد :

فريق العمل يف مجال الرتاث العمراين واملعامري؛

فريق العمل يف مجال الرتاث املنقول؛
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فريق العمل يف مجال الرتاث غري املادي والكنوز البرشية الحية؛

فريق العمل يف مجال املشاهد الثقافية.

3. جمع املعطيات املتوافرة اعتامداً عىل كل مصادر املعلومة املمكنة، والبطاقات التقنية  

)كتب، أرشيف، مخطوطات، وثائق إدارية ووقفية، أفالم، منشورات...(؛ 

4. جمع املعطيات امليدانية من طرف كل فريق اعتامداً عىل البطاقات التقنية، ومراجعة 

املتوافر منها، من خالل :

يات ميدانية، معزَّزة بصور؛ القيام بدراسات وتحرِّ

نات الرتاث لدى جهات االختصاص. معالجة املعطيات املتوافرة عن مكوِّ

5. عقد اجتامعات للخرباء ملراجعة واعتامد البطاقات التقنية التي تم ملؤها.

6. إعداد سجالت الجرد املحيّنة من طرف كل فريق، واعتامدها من طرف جهات االختصاص 

يف دولة فلسطني.

7. إعداد قاعدة بيانات شاملة وُمحيّنة ملا تم جرده.

للقدس  والثقايف  الحضاري  للرتاث  الشامل  الجرد  نتائج  حول  دويل  خرباء  مؤمتر  عقد   .8

أرسلته  محاوالت  وفضح  الثقايف،  املوروث  هذا  وتنوع  بغنى  الوعي  لتعزيز  الرشيف، 

عليه. واملحافظة  حاميته  يف  الدويل  املجتمع  مسؤولية  وتأكيد  )تهويده( 

ونتائجه،  املؤمتر  توصيات  عىل  إلطالعها  الصلة،  ذات  والدولية  اإلقليمية  املنظامت  مخاطبة   .9

وتزويدها بنسخ من سجالت الجرد الشاملة واملحيّنة التي اعتمدتها جهات االختصاص يف دولة 

الحضاري والثقايف املقديس، والرتافع عنه. الرتاث  أنشطتها لحامية  تنفيذ  لتيسري  فلسطني، 

10. ضّم سجالت الجرد الشامل واملحنّي إىل ملف مدينة القدس الرشيف، كمدينة مهددة 

بالخطر، باعتبارها معرّبة عن املحتوى الثقايف اإلنساين الحي لهذه املدينة.
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                                             »GIS« املرشوع الثاين : استكامل وضع نظام للمعلومات اجلغرافية
حول القدس الرشيف

اخللفية
علمية  تطبيقات   »Geographic information system« الجغرافية  املعلومات  لنظام  إن 

وفوائد مهمة يف مجال توثيق الرتاث املعامري والعمراين، واملجال الحرضي بكل خصائصه املعامرية 

الجغرافية  البيانات واملعلومات  النظام عىل جمع  ه وتطوُّره. ويقوم هذا  والطبيعية، ومسارات تغريُّ

الخرائط  وعىل  دقيقة  معطيات  عىل  اعتامداً  وتحليلها،  ومعالجتها  وتخزينها  وتوزيعها،  والوصفية، 

والصور الجوية املتوفرة لدى عدد من جهات االختصاص. وبقدر ما يقوم هذا النظام بتحليل وصيانة 

هذه املعلومات واملحافظة عليها، بقدر ما يساعد عىل تدبري املجال الذي تتَّصل به، والتخطيط له، 

واستقراء خصائص ماضيه وحارضه، واسترشاف معامل مستقبله. 

إسالمية  ومعامرية،  عمرانية  معامل  من  الرشيف  القدس  مدينة  به  تزخر  ما  فإن  عليه،  وبناًء 

دقيق  بشكل  توثيقها  يستوجب  اإلرسائييل،  املحتّل  من طرف  من هدم وطمس  تعانيه  وما  ومسيحية، 

وشامل. ويف هذا اإلطار، فإن مرشوع استكامل وضع نظام للمعلومات الجغرافية حول املدينة، سيمكن  ال 

يتها الثقافية، ورصد االنتهاكات  محالة من التوفر عىل معطيات دقيقة حول تراثها املعامري والعمراين، وهوِّ

اإلرسائيلية لها، كام سيمّكن من إعداد وثيقة مرجعية يف هذا الشأن، تساعد عىل تتبع هذه االنتهاكات.

وسريكز هذا املرشوع عىل توثيق النسيج التقليدي ملدينة القدس الرشيف، ومآثرها العمرانية 

وأحياءها،  ومداخلها،  وأبوابها،  وأسوارها،  التاريخية،  وحدائقها  العمومية،  وساحاتها  واملعامرية، 

اهنة،  الرَّ املرحلة  يف  وحدودها  و1967م،  1948م  نكبتي  يف  اغتصابها  قبل  وحدودها  وأزقتها، 

واملسّميات األصلية لألحياء واألزقة والحدائق واملعامل واملآثر املعامرية واألبواب واألسوار، وتصاميم 

التهيئة العمرانية، والتصاميم الطبوغرافية ملجالها الحرضي، ومسارات التوسع العمراين، وعالمات 

الطمس والتشويه واألرسلة )التهويد( التي قام بها االحتالل اإلرسائييل داخل املدينة ويف حدودها 

الوسائل  بكل  واألعراق،  للمواقع  العربية  واألسامء  والبُنياَن  واإلنساَن  األرَض  مستهدفًة  األصلية، 

املمكنة، مبا يف ذلك الحفريات األثرية، إلثبات ما ورد من أساطري يف كتاب )الحاخامات اليهودية(.

األهداف : 
العمرانية  ومعاملها  العربية،  القدس  ملدينة  الجغرافية  للمعلومات  نظام  وتحيني  تطوير 

واملعامرية؛
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استكامل توثيق مختلف أوجه التغيري والتشويه ملدينة القدس الرشيف، ومعاملها العمرانية 

واملعامرية.

حماور العمل :
تعزيز بناء القدرات يف مجال تطبيقات نظام املعلومات الجغرافية لفائدة الخرباء والعاملني 

يف قطاع الرتاث الفلسطيني؛

لبياناتها  نظام  وتحيني  القدمية،  القدس  مدينة  عن  الجغرافية  املعطيات  جمع  استكامل 

الجغرافية. 

املحور األول : تعزيز بناء القدرات يف جمال تطبيقات نظام املعلومات اجلغرافية 
الفلسطيني لفائدة اخلرباء والعاملني يف قطاع الرتاث 

املعلومات  نظام  مرشوع  يحتاج  الرشيف،  القدس  مدينة  تعيشها  التي  الوضعية  ظل  يف 

الجغرافية إىل استكامله وتحيينه باستمرار. ومن أجل ضامن ذلك، سينصبُّ العمل ضمن هذا املرشوع 

عىل تعزيز بناء قدرات الخرباء واملتخصصني الفلسطينيني العاملني يف الرتاث العمراين واملعامري، أو 

النظام عىل  تطبيقات هذا  معارفهم ومداركهم يف  وإغناء  الجغرافية،  املعلومات  نظام  تطبيقات  يف 

الرتاث الثقايف والتوسع العمراين، ودورها يف توثيق الرتاث يف ارتباطه باملجال، وإبرازه، والحفاظ عليه، 

ده. وسيتمُّ  وتحديد مكوناته، بشكل أدق، وتبيان مراحل اندثاره أو طمسه، وأوجه االنتهاكات التي تهدَّ

خالل الُورش واالجتامعات التي ستُعقد يف هذا اإلطار، دراسة تطبيقات نظام املعلومات الجغرافية 

حاجيات  وتحديد  منها،  االستفادة  وسبل  الرشيف،  القدس  ملدينة  واملعامري  العمراين  الرتاث  عىل 

جهات االختصاص يف دولة فلسطني يف هذا املجال، وإبراز اإلمكانات واملعيقات ذات الصلة، وضبط 

األولويات ومواقع االشتغال، ووضع خطة عمل للتنفيذ واملتابعة والتقييم، مع الحرص عىل االستفادة 

من التجارب الناجحة ذات الصلة لعدد من الدول واملؤسسات املتخصصة.   

الربامج التنفيذية :
1. عقد اجتامع للخرباء لتشخيص الوضعية املعامرية والعمرانية للقدس الرشيف، وتحديد 

كل أشكال التهديد التي تعاين منها. 

2. عقد حلقة دراسية حول تطبيقات نظام املعلومات الجغرافية يف الحالة املقدسية، وتحديد 

األهداف واإلمكانات واملعيقات.  
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3. عقد اجتامع للخرباء لدراسة حاجات جهات االختصاص، بشأن تطبيقات نظام املعلومات 

الجغرافية يف مدينة القدس الرشيف.

الجغرافية  للمعلومات  نظام  ووضع  املعطيات  جمع  طرق  حول  تدريبية  دورات  عقد   .4

الرشيف.   القدس  ملدينة 

القديمة،  القدس  مدينة  عن  اجلغرافية  املعطيات  مجع  استكامل   : الثاين  املحور 
اجلغرافية  لبياناهتا  نظام  وحتيني 

سيتدرج العمل ضمن هذا املحور وفق ثالث مراحل : أوالً: استكامل جمع وتخزين البيانات 

وتحليل  وتدبري  معالجة  مواصلة   : ثانياً  املناسب،  املعلومايت  النظام  وفق  الجغرافية  واملعلومات 

املعلومات الجغرافية، ثالثاً : وضع مخطط عمل جديد للحفاظ عىل معامل القدس الرشيف بناًء عىل 

نتائج تحليل نظام املعلومات الجغرافية املعتمد. 

ويهدف املرشوع يف هذا املحور إىل استكامل جمع وتخزين كل البيانات الجغرافية عن مدينة 

وخصائصها  وتسمياتها،  التاريخية،  ومعاملها  األصلية،  وحدودها  التقليدي  ونسيجها  القدمية  القدس 

ع العمراين،  الهندسية، وتخزين البيانات الجغرافية عن البنايات الجديدة كذلك، وأشكال ومسارات التوسُّ

والتغيريات التي طرأت عىل مستوى الخريطة الحرضية والطبوغرافية واملجالية ملدينة القدس الرشيف. 

كام يهدف املرشوع إىل مواصلة القيام بجرد مفّصل ودقيق لالنتهاكات التي متارسها سلطات االحتالل 

اإلرسائييل لطمس الهوية التاريخية للمدينة املقدسة، وبلورة رؤية واضحة متكن من صياغة اسرتاتيجيات 

وسبل  دها  تهدِّ التي  املخاطر  أنواع  وتشخيص  الجغرافية،  البيانات  خالل  من  الرتاثية  املواقع  لتدبري 

وتكنولوجيات حديثة  بتقنيات  ونتائجه  تنفيذه  آليات  بعض  بربط  املرشوع  مواجهتها. وسيسمح هذا 

      .)GPS( كتقنيات الرصد الحديثة، واملسح الليزري ثاليث األبعاد، ونظام التموضع العاملي

الربامج التنفيذية :
1. عقد اجتامع لفريق عمل متخصص من أجل وضع خطة عمل لجمع املعطيات الجغرافية 

عن مدينة القدس القدمية، واختيار الربنامج املعلومايت واملناهج املناسبة للتحليل املكاين 

لهذه املعطيات. 

التاريخية،  املعامل  لتوثيق  امليدانية  والعمليات  التحريات  من  القيام مبجموعة  مواصلة   .2

وجمع املعلومات الجغرافية والوصفية املناسبة لها يف عني املكان، ومن خالل الكتب 
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واملراجع التاريخية، واألرشيف، واملخطوطات، والوثائق اإلدارية والوقفية، واملنشورات، 

والخرائط والتصاميم والصور الجوية املتوفرة، وغريها.  

قبل  التاريخية واألثرية،  الرشيف، ومبعاملها  بالقدس  املتعلقة  الخرائط  أرشفة  3. مواصلة 

إلكرتونياً. وتخزينها  واستنساخها  عام 1967م،  وبعد 

4. عقد مجموعة من االجتامعات لفريق العمل املتخصص لتحليل املعلومات واملعطيات 

الجغرافية التي تم جمعها. 

5. تحيني خريطة مدينة القدس القدمية قبل عام 1967م، وبعده، لتوضيح مختلف التغيريات 

غري القانونية التي قامت بها سلطات االحتالل اإلرسائييل، بشأن املواقع واملعامل الرتاثية 

املقدسية، بالنسبة ملُسّمياتها، ووظائفها، وأشكالها، وطبيعتها العمرانية.

نات الرتاث املعامري والعمراين املقديس، يوثق لالنتهاكات  6. إعداد أطلس رقمي شامل ملكوِّ

والتغيريات التي طرأت عليها.

الرتاث  ملعامل  واملسيحي  اإلسالمي  الحقيقي  الطابع  عن  للرتافع  منهجي  دليل  إعداد   .7

الجغرافية.  املعلومات  نظام  تحليل  نتائج  عىل  بناًء  املقديس، 

8. عقد مؤمتر دويل لفضح سياسة الكيان اإلرسائييل املحتل يف أرسلة )تهويد( مدينة القدس 

الثقايف والحضاري، كام  تراثها  الهوية اإلسالمية واملسيحية ملكونات  الرشيف وطمس 

تربزه نتائج هذا املرشوع.

املوازنة التقديرية لثالث سنوات : 4.000.000 دوالر أمرييك.

املرشوع الثالث : إنشاء متحف افرتايض ملدينة القدس الرشيف

اخللفية : 
من  الثقايف  الرتاث  استفادة  أوجه  إحدى   »virtual museums« االفرتاضية  املتاحف  تعدُّ 

يفرض  املتاحف  النوع من  أصبح هذا  فقد  واالتصال،  املعلومات  تكنولوجيا  توفرها  التي  الخدمات 

نفسه كفضاء ثقايف رقمي وتفاعيل، يشهد إقباالً متزايداً من قبل زوار الشبكات االجتامعية عرب العامل، 

ويتنامى دوره يف ظل العوملة واالهتامم بالهويات الثقافية، مبا يقدمه من معلومات ومعطيات حول 

املوروث الحضاري والثقايف، بشكل تفاعيل، جذاب، ومتجّدد، وعابر للحدود، وبطرق آمنة.    
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م  ويف هذا السياق، يقرتح هذا املرشوع إنشاء متحف افرتايض ملدينة القدس الرشيف، تُقدَّ

من خالله للعامل أجمع شواهد ذاكرتِها العربية ومكوناُت موروثها الحضاري والثقايف، اإلسالمي 

واملسيحي، التي تتعرض يومياً ملحاوالت الطمس والتهويد من طرف سلطات االحتالل اإلرسائييل، 

واستغالل اإلمكانات التي توفرها املتاحف االفرتاضية، النتقاء املواد واملواضيع والصور والوثائق 

والتحف املراد تقدميها يف املتحف االفرتايض املقديس، والتعريف الواسع بها، وإيجاد واقع افرتايض 

سة وتراثها.  مالئم »appropriate virtual reality« لدى الزائر للمتحف االفرتايض للمدينة املقدًّ

األهداف : 
التعريف باملوروث الحضاري والثقايف املقديس، وإبرازه، وتعزيز البحث والتواصل حوله؛ 

التوعية بأهمية املوروث الحضاري والثقايف املقديس، والدفاع عنه، وحاميته ؛ 

مواجهة االنتهاكات اإلرسائيلية التي تهدف إىل طمس املوروث الحضاري والثقايف للقدس 

الرشيف.

حمور العمل :  
آليات ومراحل إنشاء املتحف االفرتايض ملدينة القدس الرشيف، وتراثها الحضاري والثقايف، 

ومكوناته.

حمور العمل : آليات إنشاء املتحف االفرتايض ملدينة القدس الرشيف، وتراثها 
احلضاري والثقايف، ومكوناته.

يهدف املتحف االفرتايض املقديس إىل تقديم املعطيات املتعلقة بكل مكوِّنات املوروث الحضاري 

املنقول  والرتاث  والعمراين،  املعامري  املادي،  الرتاث  ذلك  يف  مبا  الرشيف،  القدس  ملدينة  والثقايف 

واملوجودات املتحفية، واملخطوطات، وعنارص الرتاث غري املادي، وأعالم الفكر والثقافة، والكنوز البرشية 

ص نافذة إلكرتونية لكل  دة، حيث تخصِّ الحية، وذلك وفق هندسة معلوماتية تراتبية، وبلغات متعدِّ

املتحف  هذا  وسيُمّكن  القوائم.  عرب  اإلبحار  أسلوب  بشأنه  ويُعتمد  حدة،  عىل  ترايث  ومجال  مكوِّن 

أو  الهدم  أو  الطمس  أوجه  املوروث، وتحديد مختلف  تنوع وغنى مكونات هذا  إبراز  االفرتايض من 

التغيري أو األرسلة )التهويد( التي يتعرض لها، كام سيساهم يف تعميق الوعي بطبيعته التفاعلية لحامية 

وتأهيل ما تبقى منه، وإعادة االعتبار ملا ُهّدم أو رُسق أو طُمس منه، وتعضيد الحوار الثقايف بشأنه، 

وإذكاء روح اإلبداع واالبتكار والدراسة والبحث يف مقّوماته اإلسالمية واملسيحية ملواجهة سياسة التطرف 

والعنرصية و األرسلة )التهويد( التي ينهجها االحتالل اإلرسائييل بشأنه.
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الربامج التنفيذية : 
1. عقد اجتامع لخرباء الرتاث والربمجة املعلوماتية لتحديد الحاجات التقنية واللوجستيكية، 

ووضع التصميم اإللكرتوين إلنشاء املتحف االفرتايض ملدينة القدس الرشيف. 

والصور  الوثائقية  واألفالم  والخرائط  والتصاميم  والوثائق  واملعطيات  املعلومات  جمع   .2

والثقايف. الحضاري  وموروثها  الرشيف،  القدس  مدينة  حول  القدمية 

املقرر  املقديس  املادي،  وغري  املادي  الرتاث  مكّونات  مفّصلة حول  بيانات  قاعدة  3. وضع 

االفرتايض. املتحف  ضمن  عرضها 

4. تحويل املعلومات واملعطيات والصور والوثائق والخرائط إىل معلومات وأرشطة وثائقية  

 Virtual Reality Modeling( الواقع االفرتايض ثاليث األبعاد رقمية، وفق برمجة لغة 

.)-Language -VRML

5. تصميم النوافذ اإللكرتونية للمتحف االفرتايض :   

نافذة منتدى الحوار؛

نافذة تقديم خدمات املعلومات للمشرتكني؛

نافذة الشبكة الدولية ألصدقاء املتحف االفرتايض املقديس.

املؤسسات  وبني  بينه  إلكرتونية  روابط  من خالل  املقديس،  االفرتايض  باملتحف  التعريف   .6

الصلة،  ذات  والدولية  اإلقليمية  واملنظامت  االختصاص،  وجهات  له،  الراعية  والهيآت 

وخارجه.  اإلسالمي  العامل  داخل  الكربى  الدولية  واملتاحف 

املوازنة التقديرية لسنتني : 600.000 دوالر أمرييك.

املرشوع الرابع : الربنامج التكمييل لرتميم معامل الرتاث الثقايف املقديس وصيانتها

اخللفية :
يتطلب تأهيل الرتاث الثقايف يف شقه املادي القيام بعمليات الصيانة والرتميم، وهي عمليات 

دقيقة، تعتمد عىل معايري علمية وهندسية، تختلف باختالف شكل وطبيعة املواقع والتحف التي يُراد 

ترميمها. فبفعل التقادم، وأثر الظواهر الطبيعية، وتدخل اإلنسان، تصبح املعامل األثرية واملوجودات 
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ة تفقد معها الكثري من مكوناتها، وخصائصها، وقيمتها،  املتحفية، واللّقى واملخطوطات يف وضعية هشَّ

ويندثر بعضها كلياً.

وقد عانت عنارص الرتاث الثقايف ملدينة القدس الرشيف من كل الظواهر السالف ذكرها، شأنها 

يف ذلك شأن كل املدن التاريخية، إالَّ أن هذه املعاناة تتضاعف نتائجها الوخيمة عىل عنارص هذا الرتاث، 

جراء ما يقوم به الكيان اإلرسائييل املحتل ألرسلته )لتهويده( وطمس هويته وتدمريه. وتشري اإلحصائيات 

الطمس  عمليات  أن  اآلثاريني،  للخرباء  اإليسيسكو  لجنة  ومن ضمنها  االختصاص،  جهات  لدى  املتوفرة 

تزايد مستّمر،  سة يف  املقدَّ للمدينة  والثقايف  الحضاري  املوروث  تطال  التي  والهدم  )التهويد(  و األرسلة 

وبخاصة منذ النكبة الثانية وإحراق املسجد األقىص املبارك سنة 1969م، وهو ما جعل منظمة اليونسكو 

تُدرج مدينة القدس الرشيف منذ عام 1981م، ضمن املدن التاريخية املهّددة بالخطر.

والحفاظ  الثقايف  الرتاث  معامل  لرتميم  املتطلبات  وحجم  التحديات  طبيعة  االعتبار  بعني  وأخذاً 

عىل النسيج املعامري ملدينة القدس الرشيف، تم إدراج هذا املرشوع الطموح ضمن برنامج العمل، من 

أجل مواصلة عمليات الرتميم، وتعزيز الدعم اإلسالمي والدويل بشأنها، للحفاظ عىل الرتاث الثقايف ملدينة 

القدس الرشيف.

األهداف : 
مواصلة ترميم معامل الرتاث الثقايف املادي ملدينة القدس الرشيف؛

املحافظة عىل النسيج العمراين التقليدي ملدينة القدس الرشيف؛

تعزيز حامية الهوية الثقافية اإلسالمية واملسيحية للقدس الرشيف.

حمور العمل :
املتطلبات العملية ملواصلة ترميم وتأهيل معامل الرتاث الثقايف املادي ملدينة القدس الرشيف.

حمور العمل : املتطلبات العملية ملواصلة ترميم وتأهيل معامل الرتاث الثقايف املادي 
ملدينة القدس الرشيف

يف  النفيسة  املتحفية  واملوجودات  األثرية  املعامل  وتأهيل  ترميم  مواصلة  عملية  تحتاج 

سة، إىل حشد إمكانيات برشية ومالية كبرية، وتكثيف التعاون بني املنظامت والهيآت  املدينة املقدَّ

للقدس  الثقايف  الرتاث  إلنقاذ  وشاملة  مشرتكة  عمل  خطة  ووضع  املختصة،  والدولية  اإلقليمية 

الرشيف، باعتباره إرثاً إنسانياً، وإنشاء هيأة مشرتكة لإلرشاف عىل تنفيذ خطة العمل، وصندوق 

الرتميم.   عمليات  لتمويل  خاص 
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الربامج التنفيذية :    

والتحف  والتاريخية،  األثرية  املعامل  ُمحينة حول تشخيص وضعية  تقنية  ملفات  إعداد   .1

املقدسية؛  واملخطوطات 

2. عقد مجموعة من اجتامعات الخرباء لتحليل وتحيني نتائج ما تم إعداده من الدراسات 

امليدانية، وما تم القيام به من عمليات الجرد والتشخيص للمعامل األثرية واملوجودات 

املتخصصة، ووضع  والهيئات  واملؤسسات  الدول  من  عدد  من  واملخطوطات،  املتحفية 

خطة عمل جديدة وشاملة لعمليات الرتميم والصيانة والتأهيل املزمع القيام بها، تُحّدد 

األولويات، ومراحل التنفيذ، وطبيعة وأشكال التدخل التقني، واملوازنات التقديرية؛ 

3. تشكيل فرق عمل الرتميم؛

املرصودة،  املوازنات  االعتبار  بعني  األخذ  مع  األولويات،  الرتميم، حسب  أشغال  إطالق   .4

التدخالت؛. مراحل  كل  وتوثيق  حالة،  لكل  املناسبة  التقنية  واستعامل 

5. عقد ُورش تدريبية لفائدة الخرباء واملكونني واألطر املرشفة عىل ترميم املعامل األثرية، بناء 

عىل نتائج أشغال الرتميم التي أنجزت؛

وبرامج  العمراين  النسيج  يف  ودمجها  الرتاثية  املعامل  لتأهيل  شاملة  اسرتاتيجية  وضع   .6

املقدسة؛ املدينة  يف  التنمية 

الثقايف  واملوروث  التارخيية  باحلقائق  الشاملة  التوعية  برامج   : اخلامس  املرشوع 
الرشيف للقدس  واحلضاري 

اخللفية : 
تهدف سياسة الكيان اإلرسائييل املحتل إىل ترسيخ االعتقاد لدى الرأي العام بأن النطاق املجايل 

القدمية، وتعمل مبوجب  البلدة  املوجودة يف  املقّدسة  األماكن  الرشيف، ينحرص فقط يف  القدس  ملدينة 

ذلك عىل إغالق ومنع إنشاء أيِّ مؤسسة ثقافية أو اجتامعية خارج هذا النطاق املجايل، خوفا من تعزيز 

تأصيل الوجود العريب واإلسالمي واملسيحي يف املدينة من خاللها. إال أن ذلك يشكل يف حد ذاته تهديداً 

خطرياً لالنتامء الحضاري، وللهوية العربية اإلسالمية واملسيحية لهذه املدينة املقدسة، التي متثل إحدى 

ركائز العمق الروحي للعرب واملسلمني واملسيحيني، وجوهر الثقافة الفلسطينية، ألنها الحاضنة الرئيسة 
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إنساين عىل الئحة  ل يف سنة 1981م، كرتاث  لتُسجَّ لها  أهَّ الساموية، وهو ما  والتاريخ والديانات  للرتاث 

الرتاث العاملي املهّدد بالخطر.

يتها الحضارية والثقافية، من تهديدات، تضع املجتمع  إن ما تعاين منه مدينة القدس الرشيف، وهوِّ

الدويل وجهات االختصاص اإلقليمية والدولية أمام مسؤوليات تاريخية وأخالقية، من أجل حامية هذا 

وبعمقه  واإلثنوغرايف،  الجغرايف  مبحيطه  ارتباطه  استمرارية  القدم، وضامن  يف  الضارب  اإلنساين  اإلرث 

العريب اإلسالمي واملسيحي. كام بات من الرضوري تعزيز وتطوير وسائل وآليات التوعية بالرتاث املقديس 

عه، وبغناه، ومبا يتعرض له من طمس وأرسلة )تهويد( وانتهاك خارج كل األعراف اإلنسانية  العريب، وبتنوُّ

والقوانني الدولية. ويف هذا اإلطار، يسعى هذا املرشوع إىل التوعية باملوروث الثقايف والحضاري للقدس 

الرشيف، من خالل الرتكيز عىل تنظيم مهرجانات فنية وثقافية، واالحتفاء بأعالم الفكر والثقافة املقدسيني، 

وإطالق حمالت للتوعية بأهميته، وعقد مؤمترات دولية للرتافع عنه، مامَّ سيساهم يف حامية هذا اإلرث، 

والحفاظ عليه، وصْونه، وتأهيله، وإعادة االعتبار له. 

األهداف : 
والثقايف  الحضاري  وتراثها  والروحية،  الدينية  القدس  مبكانة  والتعريف  التوعية  آليات  تطوير 

والفني؛

إطالق مبادرات ثقافية وفنية جديدة، وبشكل دوري لحشد الدعم من أجل املحافظة عىل الرتاث 

الثقايف والحضاري للقدس الرشيف، وذاكرتها الحيَّة.

حماور العمل :  
ــ تأسيس املهرجان الدويل السنوي للرتاث املقديس؛

التاريخية ملدينة القدس  الذاكرة  الرتبوية والثقافية واإلعالمية حول  التوعية  ــ  تنظيم حمالت 

والحضاري؛ الثقايف  وتراثها  الرشيف 

ــ  االحتفاء بأعالم الفكر والثقافة املقدسيني.

املحور األول : تأسيس املهرجان الدويل السنوي للرتاث املقديس 
بغضِّ النظر عن خصائصه الرتفيهية، سيشكل املهرجان الدويل السنوي للرتاث املقديس املقرتح 

والتعريف  والفنية،  الثقافية  املقديس،  وغري  املقديس  الشباب  وإبداعات  مواهب  إلبراز  متميزاً  فضاء 
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بتنوع وغنى التعبريات الشفوية للرتاث املقديس، وتنمية السياحة الثقافية، وتنشيط الحركة االقتصادية 

إطار  يف  إليه  الثقايف  االنتامء  روح  وإذكاء  فيه،  والفني  الثقايف  اإلبداع  أوجه  وتجلية  بشأنه،  والثقافية 

الحوار من  إليه، وتعزيز  الذي يدعو  العيش املشرتك  الرتبية عىل قيم  الثقافية، ودعم  التعددية  احرتام 

والفنية.  الثقافية  تعبرياته  خالل 

الرشيف، سيكتيس أهمية  القدس  مبدينة  خاصاً  تراثياً  فإن مهرجاناً  الخصائص،  إضافًة إىل هذه 

األرسلة  سياسة  ملواجهة  امللتزم  الثقايف  العمل  آليات  من  وآلية  فنياً  فضاء  منه  تجعل  وفريدة،  خاصة 

املقدسية  الرتاثية  الفنية  فالتعبريات  املقديس.  الرتاث  تجاه  اإلرسائييل  االحتالل  ينهجها  التي  )التهويد( 

كالفنون االستعراضية، واألغاين الشعبية، واأللعاب التقليدية، والطقوس االحتفالية، واألمثال، والحكايات 

الشعبية، واالبتهاالت الدينية، والروايات املتَّصلة باألنبياء والرسل، ميكن توظيفها فنياًّ يف إطار املهرجان 

الدويل السنوي للرتاث املقديس، إلبراز غنى وتنوع املوروث الحضاري والثقايف للقدس الرشيف، والدعوة 

إىل حاميته واملحافظة عليه. ولتحقيق ذلك، ينظم هذا املهرجان سنوياً، مرة يف عاصمة من عواصم الدول 

األعضاء، ومرًة يف إحدى عواصم الثقافة اإلسالمية، ومرة أخرى ضمن مهرجان منظمة التعاون اإلسالمي، 

وأهازيج  غنائية  من خالل حفالٌت  الرشيف،  القدس  ملدينة  املادي  غري  الرتاث  من  فقراٌت  فيه  م  وتُقدَّ

شعبية وعروض مرسحية واستعراضية، تربز مقّومات الرتاث الثقايف والحضاري للقدس الرشيف.

الربامج التنفيذية :    
1. إنشاء اللجنة العليا متعددة االختصاصات املكلفة باإلرشاف عىل إعداد وتنظيم املهرجان 

الدويل السنوي للرتاث املقديس؛

2. إعداد الربمجة السنوية للمهرجان، وتشمل األنشطة الثقافية والفنية واالستعراضية، وطنية 

وإقليمية ودولية؛

3. إعداد الوسائط واملواد اإلعالمية للمهرجان، كالدالئل واملطويات وغريها، تتضمن التعبريات 

واملهارات واإلبداعات الفنية التقليدية، والكنوز البرشية الحيّة للقدس الرشيف؛

الرشيف،  للقدس  والحضاري  الثقايف  الرتاث  عن  الفنية  األعامل  لدعم  برنامج  إطالق   .4

املقدسيني؛ وغري  املقدسيني  واملرسحيني،  والسينامئيني  التشكيليني  الفنانني  من  للمبدعني 

5. تخصيص جوائز تقديرية ألحسن األعامل الفنية املشاركة يف املهرجان.
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املحور الثاين : تنظيم محالت التوعية الرتبوية والثقافية واإلعالمية حول الذاكرة 
التارخيية ملدينة القدس الرشيف وتراثها الثقايف واحلضاري

تكتيس حمالت التوعية الرتبوية والثقافية واإلعالمية أهمية كربى يف إبراز املوروث الحضاري 

والثقايف لألمم، وإحيائه، وحاميته ماّم يتهّدده من أخطار. ومن هذا املنطلق، تدعو الحاجة إىل اعتامد 

اسرتاتيجية محكمة لتنظيم حمالت توعية داخل العامل اإلسالمي وخارجه، تتكامل فيها الجوانب الرتبوية 

والثقافية واإلعالمية، من أجل إحياء الذاكرة التاريخية املقدسية، وفضح محاوالت املحتل اإلرسائييل 

املعطيات  تصحيح  إىل  الثاين  محوره  املرشوع ضمن  الرؤية، سيسعى هذا  إطار هذه  ويف  لتحريفها. 

املتعلقة بالذاكرة التاريخية ملدينة القدس الرشيف، وتوضيح الحقائق بشأن تراثها الثقايف والحضاري 

من خالل عقد مجموعة من الدورات التدريبية وُورش العمل والحلقات الدراسية والندوات الدورية 

لفائدة طلبة املدارس والجامعات واألطر الرتبوية وجمعيات املجتمع املدين، والتأسيس لعقد مؤمتر 

سنوي حول حامية الذاكرة التاريخية والثقافية ملدينة القدس الرشيف، ووضع برنامج شامل للتوعية 

اإلعالمية داخل العامل اإلسالمي وخارجه. 

الربامج التنفيذية :    
1. عقد دورات تدريبية وورش عمل سنوية حول الذاكرة التاريخية ملدينة القدس الرشيف 

يف  واإلعالمية  والثقافية  الرتبوية  املؤسسات  أطر  لفائدة  والحضاري،  الثقايف  وتراثها 

الدول األعضاء؛ 

الثقايف  املوروث  حول  التاريخية  بالحقائق  للتوعية  سنوية  دراسية  وحلقات  ندوات  عقد   .2

املجتمع  لجمعيات  الشبابية  والقيادات  والطلبة  التالميذ  لفائدة  الرشيف،  للقدس  والحضاري 

املدين؛

3. عقد ملتقيات وندوات حول الذاكرة التاريخية ملدينة القدس الرشيف وتراثها الثقايف 

والحضاري يف املراكز الثقافية اإلسالمية واملؤسسات اإلعالمية ومراكز تكوين الصحفيني 

خارج العامل اإلسالمي؛

4. عقد املؤمتر السنوي حول حامية الذاكرة التاريخية والثقافية ملدينة القدس الرشيف؛

والثقافية  التاريخية  الذاكرة  لحامية  املتخصصني  والخرباء  للباحثني  دولية  إنشاء شبكة   .5

بشأنها.  املغالطات  وتصحيح  الرشيف،  القدس  ملدينة 
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املحور الثالث : االحتفاء بأعالم الفكر والثقافة املقدسيني
يهدف هذا املحور إىل جمع وتوثيق املعطيات عن الرموز وأعالم الفكر والثقافة املقدسيني 

عرب التاريخ حتى وقتنا الراهن، والتعريف بهم، وبإسهاماتهم، واالحتفاء بهم، وإعداد ونرش الدراسات 

واألبحاث بشأنهم، مامَّ سيساهم يف حفظ الذاكرة املقدسية.

الفكرية  االعتبار إلنتاجاتهم  إعادة  يقترص فقط عىل  لن  والرموز  األعالم  بهؤالء  االحتفاء  إن 

والثقافية، بل سيكون محّفزاً لألجيال القادمة من أجل املزيد من البذل والعطاء والصمود والكفاح 

املستقبل  بناء  لتعزيز  قوية  ورافعة  واملتنوع  الغني  الثقايف  تراثها  وعن  املقدسة  املدينة  عن  دفاعاً 

الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف. ويستدعي ذلك وضع برنامج عمل   الواعد للدولة 

يحدد الرموز واألعالم الفكرية والثقافية التي يتم االحتفاء بها، واالعتامد عىل قاعدة معلومات دقيقة 

بها. املقدسية، وضامن استمراريتها، والتعريف  الذاكرة  وعلمية، تهدف إىل حفظ 

الربامج التنفيذية :    
1. إنشاء قاعدة بيانات للرموز واألعالم املقدسيني، ومجاالت إسهاماتهم الفكرية والثقافية؛

إطار  يف  املقدسيني  والثقافة  الفكر  بأعالم  لالحتفاء  الدراسية  والحلقات  الندوات  عقد   .2

ثقافية؛ ومناسبات  ومهرجانات  تظاهرات 

وإسهاماتهم  املقدسيني،  والرموز  األعالم  حول  اإلسالمي  العامل  خارج  سنوي  ملتقى  عقد   .3

التوحيدية؛  الرساالت  أتباع  بني  الحوار  وتعزيز  اإلنسانية،  الحضارة  بناء  يف  والثقافية  الفكرية 

دة،  4. إطالق برامج إعالمية وتلفزية ومن خالل شبكات التواصل االجتامعي، بلغات متعدِّ

حول اإلسهامات الفكرية والثقافية للرموز واألعالم املقدسني، كجزء من الذاكرة املقدسية 

الحية. 

املرشوع السادس : دعم البحث والتأليف والرتمجة والنرش حول قضايا القدس الرشيف

خلفية املرشوع : 
واالنتهاكات  الرشيف،  القدس  مدينة  منها  تعاين  التي  الغاشم  االحتالل  ظروف  إىل  بالنظر 

من  مزيد  ماسة إليالء  فإن هناك حاجة  وثقافتها،  وتاريخها  ترتكب يف حق سكانها  التي  الجسيمة 

االهتامم لحامية الرتاث الحضاري والثقايف املقديس، بشقيه املادي والالمادي، وتوثيقه، وتعميق البحث 

والدراسة يف قضاياه وهو ما يندرج يف مهام ومسؤوليات الهيآت واملنظامت الحكومية وغري الحكومية، 
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اإلقليمية والدولية، والجامعات ومراكز األبحاث والدراسات، والباحثني والخرباء، للمساهمة العلمية 

واألكادميية يف إبراز قيمة هذا املوروث، الذي تتقاسمه هذه املدينة مع اإلنسانية جمعاء. ففي الوقت 

الذي يعمل فيه االحتالل اإلرسائييل عىل طمس هوية هذه املدينة بكل الوسائل غري املرشوعة، من 

خالل الحفريات غري القانونية، وإقامة املستوطنات، وهدم املعامل التاريخية، وتغيري وظائف البنايات 

التاريخية وتسمياتها، ونرش األبحاث والدراسات التي تزيّف الحقائق التاريخية والجغرافية، فقد أصبح 

من واجب الباحثني واملتخصصني تكثيف أعامل التأليف والرتجمة والنرش، لتصحيح هذه املغالطات، 

وتقديم املعطيات الصحيحة عن التاريخ الحضاري والثقايف ملدينة القدس الرشيف. وسيتم ذلك من 

بشأنها ونرشها،  العلمية  واألبحاث  الدراسات  وإعداد  األولوية،  ذات  البحث  مجاالت  تحديد  خالل 

لتشجيع  برنامج دويل  القضايا، وإطالق  وإصدار مجالت ودوريات ومطويات متخصصة حول هذه 

ودعم التأليف والنرش والرتجمة يف مجاالت الرتاث الحضاري والثقايف املقديس. 

األهداف : 
توفري الدراسات واألبحاث العلمية حول الرتاث الثقايف والحضاري للقدس الرشيف؛

دعم البحث والتأليف والرتجمة والنرش حول قضايا الرتاث الثقايف والحضاري للقدس الرشيف. 

حماور العمل :
الثقايف  الرتاث  قضايا  يف  املتخصصة  والدوريات  واملجالت  والبحوث  الدراسات  إصدار 

الرشيف؛ للقدس  والحضاري 

إطالق برنامج دويل لدعم البحث والتأليف والرتجمة حول قضايا الرتاث الحضاري والثقايف 

املقديس.

املحور األول : إصدار الدراسات والبحوث واملجالت والدوريات املتخصصة يف قضايا 
الرتاث الثقايف واحلضاري للقدس الرشيف

رغم العمق التاريخي والروحي والثقايف ملدينة القدس الرشيف، وحمولته يف الوجدان العريب 

واإلسالمي واملسيحي، فإن إرثها الحضاري والثقايف مل ينل ما يستحقه من الدراسات واألبحاث ذات 

ٍر شامل  الطابع العلمي أو التقني أو الفني أو األديب أو التاريخي. ويهدف هذا املحور إىل وضع تصوُّ

للقضايا ذات األولوية التي تركز عليها البحوث والدراسات واملجالت والدوريات واملطويات املزمع 
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إصدارها حول مختلف أشكال الرتاث املادي وغري املادي ملدينة القدس الرشيف، واستكتاب مراكز 

والبحوث،  الدراسات  هذه  إلعداد  املتخصصة  والدولية  اإلقليمية  واملنظامت  والجامعات،  البحث 

وضامن الرتويج لها عىل املستوى اإلقليمي والدويل. 

الربامج التنفيذية :    
1. إعداد ونرش الدراسات والبحوث حول الرتاث الثقايف املادي وغري املادي ملدينة القدس 

الرشيف، وفق التصور الشامل للقضايا ذات األولوية والصلة؛

الرشيف،  القدس  مدينة  تاريخ  متعددة، حول  بلغات  تعريفية،  إعداد ونرش مطويات   .2

املادي؛  وغري  املادي  الثقايف  تراثها  وعنارص 

3. إعداد وإصدار مجالت إلكرتونية متخصصة، تُعنى باملوروث الحضاري والثقايف املقديس؛

4. إعداد ونرش كتب وموسوعات متخصصة حول :

ــ األزياء التقليدية الفلسطينية، مبا فيها األزياء التقليدية يف مدينة القدس الرشيف؛

ــ  فنون الطبخ واملأكوالت الشعبية؛

ــ  الفنون االستعراضية؛

)البنايات،  الرشيف  القدس  يف  واملسيحي  اإلسالمي  الوقف  نظام  استثامر  إعادة  ــ 

األعراف(؛ القانون،  النظام،  املنقوالت، 

ــ  فنون األعراس والزفاف؛

ــ  املخطوطات املقدسية املوجودة يف فلسطني وخارجها؛

ــ فنون األلعاب التقليدية.

5. إنشاء بوابة إلكرتونية مرتبطة باملوقع اإللكرتوين لإليسيسكو، حول مونوغرافية مدينة 

الدراسات  من  اإلصدارات  جميع  عىل  االطالع  املوقع  لزوار  تتيح  الرشيف،  القدس 

وتحميلها. الرشيف،  للقدس  والحضاري  الثقايف  الرتاث  بشأن  واملجالت  والبحوث 
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املحور الثاين : إطالق برنامج دويل لدعم البحث والتأليف والرتمجة حول قضايا 
املقديس. والثقايف  الرتاث احلضاري 

الكتَّاب وإىل  لفائدة  الدعم  العلمية والفكرية وتقديم  املبادرات  وسيتم من خالله تشجيع 

املجالت املكتوبة واإللكرتونية لتعزيز اهتاممهم بقضايا الرتاث الحضاري والثقايف للقدس الرشيف، 

إنشاء  دعم  سيتم  كام  منهم،  الناشئني  وبخاصة  وأنواعه،  مجاالته  مختلف  يف   إنتاجاتهم  وتشجيع 

كرايس جامعية متخصصة، ونرش أعامل املنتديات واملؤمترات العلمية، واألبحاث الجامعية املتميِّزة 

املنجَزة من طرف األساتذة الباحثني والطلبة الجامعيني، حول املواضيع املتعلقة بالرتاث الحضاري 

والثقايف ملدينة القدس الرشيف، وبالخصوص تلك التي تُظهر غناه وتنوعه، وتوثق ملا لحق به من 

تغيري أو تهويد أو هدم. 

الربامج التنفيذية :    
للتأليف والرتجمة  العلامء واألساتذة واملفكرين والروائيني والفنانني،  الُكتَّاب، من  1. دعم 

للقدس الرشيف؛ الثقايف والحضاري  الرتاث  حول قضايا 

واإلقليمية  املحلية  والثقافية،  والفكرية  العلمية  واملؤمترات  املنتديات  أعامل  نرش  دعم   .2

الرشيف؛ القدس  بذاكرة  الصلة  ذات  والدولية، 

3. دعم نرش أبحاث جامعية متميِّزة، منجزة من طرف األساتذة والطلبة الباحثني من داخل 

العامل اإلسالمي وخارجه؛

4. إنشاء كرايس جامعية للبحث يف قضايا الرتاث الحضاري والثقايف والروحي املقديس. 

الثقافية  املجاالت  ملختلف  توثق  التي  لإلصدارات  جامع  بيبليوغرايف  فهرس  إعداد   .5

والحضادية للقدس الرشيف، بالتعاون مع املكتبات الوطنية يف دول العامل، وترجمته إىل 

تداوال. الدولية  اللغات  أكرث 





تـقـاريـر





تقرير حول أنشطة كريس اإليسيسكو 
واحتاد جامعات العامل اإلسالمي للتنوع الثقايف

بمعهد العالقات الدولية التابع جلامعة ياوندي 2 بالكامريون
للسنوات 2015 - 2016 و 2016 - 2017 و2017 - 2018. 

الربوفيسور إبراهيم مويش)❊(

مقدمة :
لقد كانت سنة 2015 - 2016 سنة انطالق أنشطة الكريس. وعقب تعييني من طرف املدير 

العام للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ بناء عىل اقرتاح وزير التعليم العايل  

يف جمهورية الكامريون ملنصب أستاذ الكريس، عملت اللجنة البيداغوجية التي أترأسها، والتي شكلها 

برنامج  وضع  عىل  الثانية،  ياوندي  لجامعة  التابعة  الدولية”،  للعالقات  الكامريوين  مدير”املعهد 

ماجستري  بحثي حول »التنوع الثقايف والسالم والتعاون الدويل«. وبعد ذلك، رشعنا يف هيكلة الكريس 

من خالل إنشاء سكرتارية دامئة ولجنة تسيري ولجنة بيداغوجية. وخالل سنة 2016، متكن الكريس 

من تنظيم حلقة دراسية منهجية لفائدة طلبة املاسرت 2 للعلوم السياسية، ومنتدى شبه إقليمي حول 

القيادة النسائية. ويتطلع الكريس إىل تعزيز دوره يف تطوير التنوع الثقايف عرب إنجاز مشاريع جديدة. 

ويساهم الباحثون أعضاء الكريس وكذلك الطلبة الذين يخضعون لتأطريهم يف تحقيق هذا الهدف.

األهداف الرئيسة : 
ــ  تطوير نظام مندمج ألنشطة البحث والتدريب واإلعالم والتوثيق يف مجال التنوع الثقايف؛

ــ  تسهيل التعاون بني الباحثني رفيعي املستوى وأساتذة “معهد الكامريون للعالقات الدولية” 

من ذوي الشهرة العاملية من جهة، ونظرائهم من مؤسسات التعليم العايل يف الكامريون 

ويف العامل أجمع.  

)❊( أستاذ الكريس، وأستاذ العلوم السياسية يف جامعة ياوندي الثانية ـ جمهورية الكامريون.
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1. أهداف برنامج ماجستري »التنوع الثقايف والسالم والتعاون الدويل« :  

يضم العامل حوايل 6000 مجموعة برشية وما يوازي ذلك العدد من اللغات. ومن الطبيعي 

أن ينشأ عن هذا االختالف تنوع يف الرؤى والقيم واملعتقدات واملامرسات التعبريية التي تستحق 

كل منها االحرتام والتقدير. والكامريون هي دولة التنوع بامتياز، إذ تتميز بتعايش ما يربو عن مائتي 

مجموعة إثنية منترشة عىل مجالني مختلفني أحدهام وريث الثقافة الكولونيالية االنجليزية واآلخر 

والثقافات  الشعوب  بني  الحوار  برضورة  شعوراً  أن  ومع  الفرنسية.  الكولونيالية  الثقافة  وريث 

أضحى يتنامى اليوم أكرث من أي وقت مىض، فإنه يف عامل يتغري باستمرار، ال ميكن أن ينشأ أي تعاون 

مثمر أو أي حوار حقيقي بني الثقافات والحضارات ما مل يكن هناك اعرتاف رسمي مببدأ التنوع 

الثقايف. ويف السياق نفسه، أصبح من امللح تطوير منوذج تربوي مرتكز عىل الحوار واحرتام التنوع 

الثقايف، الذي يعد جرساً المحيد عنه لتحقيق تعايش سلمي بني الناس وبناء مستقبل مشرتك تطبعه 

الطأمنينة والسكينة. 

2. تعريف املاجستري ومكانه :
ماجستري »التنوع الثقايف والسالم والتعاون الدويل« هو برنامج من برامج كريس اإليسيسكو 

التابع  الدولية  الكامريوين للعالقات  الثقايف أقيم  باملعهد  العامل اإلسالمي للتنوع   واتحاد جامعات 

لجامعة ياوندي 2.

3. منافذ الشغل :
يتم إعداد الحاصلني عىل ماجستري »التنوع الثقايف والسالم والتعاون الدويل« للعمل يف : 

ــ  املنظامت الدولية )املجموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، املجموعة االقتصادية 

السامية  املفوضية  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  األفريقي،  االتحاد  أفريقيا،  وسط  لدول 

وغريها(. للتنمية،  املتحدة  األمم  برنامج  املتحدة،  األمم  اإليسيسكو،  اليونسكو،  لالجئني، 

4. بنية االستقبال والتدريب :
كريس اإليسيسكو واتحاد جامعات العامل اإلسالمي للتنوع الثقايف : 

أ( أستاذ كريس اإليسيسكو واملسؤول عن التدريب

الدرجةاالسم الشخيص والعائيل

أستاذ كريسالربوفيسور إبراهيم مويش
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ب( السكرتري الدائم لكريس اإليسيسكو واملسؤول املساعد عن التدريب

الدرجةاالسم الشخيص والعائيل

)Elong Fils(  أستاذ محارضالدكتور إلونغ فيس

ت( املستشار

الدرجةاالسم الشخيص والعائيل

أستاذ محارضالدكتور عبد العزيز ياوبا  

5. الفرصة النظامية : 
كريس  برامج  جميع  شأن  ذلك  يف  شأنه  املاجستري،  هذا  وضع  تم  الدويل،  املستوى  عىل 

اإليسيسكو، تحت إرشاف املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( واتحاد جامعات 

مع  بالتعاون  أيضا  نعمل  ونحن  والكامريون.  اإليسيسكو  بني  التعاون  مثرة  وهو  اإلسالمي.  العامل 

أبابا.  بأديس  ـ  األفريقي  الربنامج  ـ  للسالم  املتحدة  األمم  جامعة 

6. القبول :
الثقايف والسلم والتعاون الدويل« يف »املعهد الكامريوين للعالقات  تأسس ماجستري »التنوع 

الدولية«، مبركزه الوحيد الكائن يف ياوندي، بناء عىل قرار وزير التعليم العايل. ويبلغ عدد املقاعد 

املخصصة لهذا املاجستري 35 مقعدا، إال أنه يتم قبول املرشحني العاملني دون فرض حصص محددة 

لهم. وتتم عملية انتقاء بناء عىل دراسة صارمة للملفات تشمل مرحلتني: دراسة امللفات من طرف 

لجنة وإجراء مقابلة مع املرشحني الذين تم انتقاؤهم من طرف ذات اللجنة.

ويجب عىل املرتشح استيفاء الرشوط التالية : 

ــ   أن يكون من جنسية كامريونية أو غريها، ويتم قبول املرشحني من جنسيات أجنبية دون 

تحديد حصص محددة لهم.  

العلوم  )الحقوق،  واإلنسانية  االجتامعية  العلوم  البكالوريوس يف  يكون حاصالً عىل  أن  ــ  

التاريخ،  األنرثوبولوجيا،  االجتامع،  علم  اآلداب،  والتدبري،  االقتصادية  العلوم  السياسية، 

الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، وغريها(، أو أي دبلوم آخر معرتف مبعادلته للبكالوريوس 

من طرف وزارة التعليم العايل.  
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7. مدة الدراسة وحمتوى الربنامج : 

فإن  هنا  ومن  محددة.  حاجة  لتلبية  إمنا  جامعي  كريس  أي  إحداث  فإن  معلوم،  هو  كام 

إطار  يف  الدولية  الدراسات  أولها   : تعليمية  تخصصات  ثالثة  بني  يوفق  هذا  املاجستري  برنامج 

العرض الدرايس التقليدي الذي يقدمه »املعهد الكامريوين للعالقات الدولية«، وبعدها الدراسات 

االجتامعية األنرثوبولوجية التي تهدف إىل وضع التنوع الثقايف يف سياقه العلمي، وأخرياً الدراسات 

كان  ما  اإلسالمي، عكس  العريب  العامل  منفتح عىل  برنامج  لدينا  األوىل  وللمرة  اإلسالمية.  العربية 

عليه الحال قبل ذلك حني كانت املناهج الدراسية ال تهتم إال بالعامل الغريب بالرغم من أنه يوجد 

يف الغرب، يف إطار الدراسات الجهوية، مجموعة متنوعة من مراكز الدراسات التي تهتم بأفريقيا 

وغريها. األصلية،  أمريكا  األوسط وشعوب  والرشق  وآسيا 

أربعة  إىل  الدويل«  والتعاون  والسالم  الثقايف  »التنوع  ماجستري  يف  الدراسة  مدة  وتنقسم 

فصول دراسية، تخصص الثالثة األوىل منها للدروس، يف حني يخصص الفصل الرابع للبحث وإعداد 

األطروحة.

املاجستري 1، الفصل 1 :

عدد الساعاتاملدرسوناسم الدورة الدراسية

الوحدة الدراسية : الدراسات القانونية األساسية

36الربوفيسور جوزيف أووناالقانون الدويل العام

36الدكتور بيفولو جيزيل ل.حقوق اإلنسان

36الدكتور أسريا ماريتقانون املنظامت الدولية

الوحدة الدراسية: العالقات الدولية

36الدكتور إلونغ فيسالعالقات الدولية

36الربوفيسور إيف ماندجيمالدراسات الجيوسياسية واالسرتاتيجية

36الربوفيسور زانغ لوراناملنظامت الدولية

36الدكتور عبد العزيز ياوباتاريخ العالقات الدولية

36الدكتور مانغا إيدميوالسياسة الخارجية للكامريون
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املاجستري 1، الفصل  2:

عدد الساعاتاملدرسونالوحدة الدراسية

الوحدة الدراسية: الدراسات االجتامعية األنرثوبولوجية 

36الدكتور جان نجويا سوسيولوجيا املنظامت

36الربوفيسور أالودجي زيالواألقليات اإلثنية والشعوب األصيلة

36الربوفيسور إبراهيم مويشسوسيولوجيا األديان

36الدكتور مبيدا مبيدا رمييالهوية الثقافية للكامريون

الوحدة الدراسية: نظريات العالقات الدولية والعالقات الدولية للعامل العريب اإلسالمي 

36الربوفيسور أبويا إيندونغ مانايس الجغرافية السياسية للمغرب العريب والرشق األوسط

36الدكتور عبد العزيز ياوبااملنظامت الدولية اإلسالمية

36الربوفيسور غي مفيلنظريات العالقات الدولية

الوحدة الدراسية: الدراسات القانونية املتخصصة

36الدكتور ميلفيس نديلوسيهحقوق األقليات

36الربوفيسور بروسيل ميتوالهيئات القضائية الدولية 

36الربوفيسور ميسانغا نيامدينغاألنرثوبولوجيا القانونية

الوحدة الدراسية: اللغات

20اللغة: العربية/اإلنجليزية/الفرنسية

املاجستري 2، الفصل 3 :

عدد الساعاتاملدرسونالوحدة الدراسية

الوحدة الدراسية : الدراسات االجتامعية األنرثوبولوجية 3

36الربوفيسور نغونو لويس مارتانالتنوع الثقايف والتواصل

36الربوفيسور نسوح كريستوفر نديكومتدبري التنوع الثقايف

36الربوفيسور إبراهيم مويشالنوع االجتامعي )الجندر(

الوحدة الدراسية: العالقات الثقافية واالقتصادية الدولية 
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36الدكتور إمانويل ونيو   التعاون والتنمية

36الدكتور أحمد أيونغالعمل الثقايف واالقتصادي للعامل العريب اإلسالمي 

36الدكتور أولغا مبانغاالقتصاد العاملي

36الربوفيسور إيبا إيبياملالية اإلسالمية

الوحدة الدراسية : الدراسات الدولية حول السالم والعمل اإلنساين 

36الربوفيسور نغيل ابادا مارسيالنقانون الحرب والعمل اإلنساين

36الربوفيسور صامويل كايل إيوويسالوقاية من النزاعات وحلها

الوحدة الدراسية : اللغات

20اللغة: العربية/اإلنجليزية/الفرنسية

8. األنشطة األكاديمية : التدريس والتدريب :

بدأ أول فوج دراسته يوم 23 فرباير 2016 مع االنطالق الفعيل للدروس يف مبنى »املعهد 

الطلبة  انتقاء  اختبار  نتائج  عن  العايل  التعليم  وزارة  إعالن  بعيد  الدولية«،  للعالقات  الكامريوين 

للسنة الجامعية 2015 - 2016. أما أطروحات البحث لهذا الفوج التي كانت األوىل يف إطار الكريس 

فقد متت مناقشة جلها يف املوعد املحدد. 

أما الفوج الثاين )2016 - 2017(، فهو بصدد إعداد بحوث التخرج، يف الوقت الذي أنهى فيه 

الفوج الثالث )2017 - 2018( امتحانات الفصل الثاين.

وفيام يخص التدريس، فإن الدروس يتم تقدميها بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية، وبنسبة 

تغطية تقارب 98 % من نسبة 80 % الواجبة لتنظيم االمتحانات. ويتم تنظيم امتحانات الفصل 

األول والثاين والثالث واالمتحانات االستدراكية بصورة دورية.

تم  السياسية  للعلوم  األمريكية  للجمعية  السخي  الدعم  وبفضل  التدريب،  يخص  وفيام 

امليداين:  “البحث  موضوع  حول  االجتامعية  العلوم  يف  والبحث  للمنهجية  دراسية  حلقة  تنظيم، 

التقنيات الكمية والنوعية لجمع البيانات وتحليلها” بني 14 و16 من يونيو 2016 باملعهد الكامريوين 

للعالقات الدولية. وقد شارك يف هذه الحلقة الدراسية 25 طالباً من مستوى املاجستري 2 يف تخصص 

العلوم االجتامعية عامة. السياسية  العلوم 
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8. املؤمترات :

نظم الكريس بالرشاكة مع املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافةـ  إيسيسكوـ  منتدى شبه 

إقليمي حول »القيادة النسائية للمجتمع املدين« من 6 إىل 8 سبتمرب 2016 بحرم »املعهد الكامريوين 

للعالقات الدولية«. وقد شارك يف املنتدى ثلة من الخرباء الذين أتوا من الغابون والسينغال. كام تم 

تنظيم يومي 27 و29 مارس 2017، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونيسكو واإليسيسكو، »ورشة 

اإليسيسكو يف هذه  الفكرية«. وقد مثل  امللكية  بحامية  املكلفة  العمومية  املؤسسات  لفائدة  وطنية 
الورشة الدكتور عبد العزيز ياوبا.

9. املشاريع اجلارية :

يف إطار ديناميكية تعزيز وتقوية عمل الكريس، يتم إنجاز العديد من املشاريع منها : 

ــ  االنتقاء األويل وإجراء املقابالت مع مرشحي الفوج الرابع ملاجستري »التنوع الثقايف والسالم 

والتعاون الدويل«.

ــ   تفعيل األنشطة العلمية من خالل إصدار مجلة علمية وتنظيم مؤمترات ومنتديات أخرى 

تتطلب دعام ماليا.

ــ   رضورة توفري البنيات التحتية التي تستضيف الكريس.

    





ملخصات بحوث قدمت لنيل ماجستري
التنوع الثقايف والسالم والتعاون الدويل
يف إطار كريس اإليسيسكو واحتاد جامعات العامل اإلسالمي للتنوع الثقايف

)جامعة ياوندي 2 ـ مجهورية الكامريون(





تعزيز احلقوق الثقافية يف أفريقيا 
من طرف اليونيسكو واإليسيسكو

مويش،  إبراهيم  وفيسور  ال�ب اف:  إ�ش تحت   ، ي
ديودو�ن ون  ن مبام�ي أونكل  الطالب  أعده 

. وإدارة : الدكتور عبد  ي
سالمي للتنوع الثقا�ن يسيسكو واتحاد جامعات العالم الإ أستاذ كرسي الإ

.2018/2017  : الجامعية  السنة  برسم  المعهد  ي 
�ن المحا�ن  الأستاذ  ياوبا،  العزيز 

طرف  من  أفريقيا  يف  الثقافية  الحقوق  »تعزيز  عنوان  يحمل  الذي  البحث  هذا  يعد 

واإليسيسكو يف  اليونيسكو  دور  الدائر حول  الكبري  النقاش  يف  واإليسيسكو« مساهمة  اليونيسكو 

االرتقاء بالحقوق الثقافية يف أفريقيا. وحيث أن أفريقيا  اليوم تجد نفسها يف ظل العوملة، تواجه 

ثقافات  لتمدد  اعتبارا  الخصوص   وجه  عىل  الثقافية  والحقوق  عام  بوجه  الثقافة  تعزيز  تحدي 

تعزيز  يف  واإليسيسكو  اليونيسكو  دور  عن  التساؤل  الرضوري  من  يبدو  فإنه  األخرى،  القارات 

الحقوق الثقافية يف القارة السمراء. ومن هنا تنشأ اإلشكالية التالية: ملاذا وكيف تسهم اليونيسكو 

واإليسسكو يف االرتقاء بالحقوق الثقافية يف أفريقيا؟ ما هي التحديات التي يواجهها تعزيز الحقوق 

الثقافية من طرف اليونيسكو واإليسيسكو؟ وما هي اسرتاتيجيات اليونيسكو واإليسيسكو لتعزيز 

أثرها؟ وما هو  الثقافية،  الحقوق 

وبناء  العمومي،  الفعل  يسم  الذي  للحدود  العابر  للطابع  النظرية  املقاربات  خالل  فمن 

عىل املنهج  االجتامعي التاريخي وتقنية البحث الوثائقي، خلصنا بفضل هذه الدراسة إىل أن بناء 

الدميوقراطية الثقافية ونرش الثقافة والتعليم والحفاظ عىل اإلرث الثقايف األفريقي هي كلها بعض 

أفريقيا.  يف  الثقافية  بالحقوق  االرتقاء  مجال  يف  واإلسيسكو  اليونيسكو  تواجه  التي  التحديات  من 

لقد أنجزت اليونيسكو واإلسيسكو العديد من األنشطة التي تساهم يف تعزيز الحقوق الثقافية يف 

أفريقيا، لكن جهودهام كانت غري كافية. لذلك قمنا بتحديد التحديات املتعددة التي تواجه هذا 

التعزيز، كام متكنا من استجالء فرص لتحسني اإلسهام التقني للمنظمتني لفائدة الدول األعضاء، كل 

الثقافية بشكل يراعي رفاه السكان والتطور االقتصادي واالجتامعي  ذلك من أجل تعزيز الحقوق 

ويفيدهام.   للدول 
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التعاون الدويل اإلسالمي
وتعزيز احلوار بني الثقافات يف أفريقيا

إندونغ،  أبويا  مناسي  الأستاذ  اف  إ�ش تحت   ، ي
ري�ن جيل  دوبولي  سوسو  الطالب  أعده 

السنة  برسم  ، وذلك  أستاذ محا�ن مبيدا،  مبيدا  ريمي  وفيسور  وال�ب بالجامعات،  أستاذ كرسي 

الجامعية:2018/2017.

يلعب الحوار بني الثقافات دوراً مهام يف الوقاية من الرصاعات االثنية والدينية والثقافية 

يف أفريقيا. فهو ميكننا من التقدم سوياً واالعرتاف باختالفاتنا الهوياتية من أجل البناء عىل أساس 

املشرتك. املشرتكة واملستقبل  الكونية  القيم 

فعىل مدى سنوات، ظلت منظمة التعاون اإلسالمي، التي وضعت نصب أعينها تحقيق ذلك 

الهدف، تعمل عىل تجسيد هذا الطموح اإلنساين. ولذلك تواكب أفريقيا يف تدبري األزمات وتنظيم 

النهايئ يف ذلك هو  الحوار، وهدفها  لتعزيز  العاملي  مجموعة من األنشطة والربامج عىل املستوى 

يف  يصبح  الثقافة حيث  من  عامل  يف  وبناءة  سلمية  بصورة  املشرتك  العيش  كيفيات  وترسيخ  نرش 

النهاية احرتام حقوق اإلنسان واالختالفات الثقافية والدميوقراطية واقعا دامئا. 

وبالرغم من الطابع النبيل لهذا الطموح، علينا أن نقر أن هذه املنظمة الدولية تحتاج إىل 

مزيد التعريف بها يف أفريقيا. ولتوسيع فعاليتها يجب عليها كذلك إيجاد حلول لتحديات االتصال، 

تدريب الخرباء يف مجال الحفاظ عىل السالم وتعزيز  وحضورها من خالل بنياتها التحتية، وأخرياً 

الحوار.
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مفهوم السلطة السياسية يف دول أفريقيا 
جنويب الصحراء وعواقبه : حالة مجهورية أفريقيا الوسطى

اف : الدكتور عبد الالي مفونكا، محا�ض أول بجامعة  ، تحت إ�ش سي أعده الطالب إبوت م�ي

يسيسكو  وفيسور إبراهيم مويش أستاذ متفرغ للعلوم السياسية، أستاذ كرسي الإ ياوندي 2 وال�ب

ي 
و�ض الكام�ي بالمعهد  الدولي  والتعاون  والسالم  ي 

الثقا�ض للتنوع  سالمي  الإ العالم  واتحاد جامعات 

للعالقات الدولية، برسم السنة الجامعية : 2017/2016.

منظور  من  يتناولها  إذ  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  يف  القامئة  األزمة  العمل  هذا  يعكس 

شمويل يغطي دول أفريقيا جنويب الصحراء التي ما يزال معظمها، ومنذ نيلها االستقالل السيايس 

األهلية  الحروب  مثل  ودموية  عنيفة  لنزاعات  خصبة  أرضية  يشكل  املايض،  القرن  ستينيات  يف 

والتمردات واإلبادة البرشية واالنقالبات. فاألرقام تبدو مزعجة بشكل كبري إذ تظهر اإلحصاءات 

أنه بني سنتي 1960 و 2013 اندلع أربعون نزاعاً مسلحاً عىل األرض األفريقية، وهو ما ميثل نصف 

1960و  سنتي  بني  فام  الثانية.  العاملية  الحرب  منذ  كله  العامل  يف  وقعت  التي  املسلحة  النزاعات 

2013، أفيد بوقوع مائتني وثالثني محاولة انقالبية نجحت منها سبعون محاولة وتسببت يف اندالع 

عرشة حروب أهلية. وقد أدت تلك األحداث كلها إىل إغراق دول أفريقيا جنويب الصحراء يف فقر 

مدقع وتقوية مركزها يف ذيل الدول األقل منواً يف العامل. وقد ذهبت هذه الحقيقة ببعض املحللني 

إىل القول إن »الدولة املستوردة« فشلت يف أفريقيا السمراء، وأنه أصبح من امللح إيجاد شكل آخر 

للتنظيم السيايس لهذا الجزء من العامل يكون أكرث مالءمة لثقافتها.

وخالفاً لهذه النظرة، خلص هذا البحث إىل أن املشكل األساس يف أفريقيا السمراء جنويب 

تم  التي  الحدود  يف  وال  الدولة،  يف  يتجىل  الذي  العرصي  السيايس  التنظيم  يف  يكمن  ال  الصحراء 

رسمها االستعامر بشكل عشوايئ وأدت إىل وجود العديد من املجموعات العرقية املختلفة داخل 

انطلقنا  واذا  داخلها.  اثني  انسجام  أي  إيجاد  من  العرصية  الدولة  تتمكن  أن  دون  الدولة  نفس 

والسيطرة  السيايس  النفوذ  تدور حول  واألزمات  الرصاعات  أن جميع  مؤداها  بسيطة  فكرة  من 

عىل املوارد الطبيعية، فإنه من األكيد أن العلل التي تعاين منها دول أفريقيا السمراء هو املفهوم 
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الخاطئ والشاذ للسلطة السياسية السائد، وهو مفهوم يولد بدوره مفهوماً خاطئاً وغري سوي يعترب 

الدولة »كعكة« وعصا سحرية يف يد املمسكني بالسلطة السياسية الذين يحصلون عىل املمتلكات 

متى يرغبون فيها بدون أية محاسبة كيفام كان نوعها. فالسلطة السياسية يف حد ذاتها ينظر إليها 

كأداة لخدمة املصالح األنانية وتُخِضع املواطنني اآلخرين لسلطتها وإرادتها بواسطة القمع واإلكراه. 

ومن خالل اللجوء إىل استثامر نتائج الدراسات التي أنجزها علامء األنرثوبولوجيا األوربيني 

عن أفريقيا قبل الحقبة االستعامرية، يربز هذا البحث أن هذا املفهوم الخاطئ للسلطة السياسية 

ليس سوى حدثاً تاريخياً وقع خالل الحقبة االستعامرية عندما حكم رجال اإلدارة االستعامرية يف 

املستعمرات كمستبدين وجعلوا الشعوب املستعمرة تعتقد أن االستبداد هو أفضل طريقة ملامرسة 

للدميوقراطية  األساسية  للمبادئ  الصارم  التنفيذ  إىل  البحث  ويدعو  املعارص.  السياق  يف  السلطة 

وحقوق اإلنسان والحكامة الجيدة التي تؤطر االشتغال الجيد للدولة العرصية وتتناغم مع الطبيعة 

املقدسة وامللتبسة للسلطة السياسية يف املجتمعات األفريقية التقليدية. وبعبارة أخرى، فإن تبني 

مناسبة  ظروفاً  ويخلق  ماضيهم  وبني  بينهم  يوفق  أن  إال  ميكنه  ال  املستوردة«  »للدولة  األفارقة 

للتنمية بعيداً عن الحروب القبلية والنزاعات بني األفراد والرصاع عىل السلطة.
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التعاون عرب احلدود بني الكامريون
ومجهورية إفريقيا الوسطى

أعده الطالب أونانا مولو سيمون، تحت إدارة الدكتور عبد العزيز ياوبا، الأستاذ المحا�ض 

اف : الأستاذ ماناسي أبويا إيندونغ. السنة الجامعية : 2017 / 2018. ي المعهد، وإ�ش
�ض

يف إطار مجموعة من املبادرات التي تحرتم ضوابط السياسة الخارجية والديبلوماسية بني الدول، 

يرتكز التعاون بني الكامريون وجمهورية أفريقيا الوسطى عىل أسس تعد مثرة الجهود الديبلوماسية 

التعاون عىل  ويتم هذا  املايض.  القرن  ستينيات  الوطنية يف  سيادتيهام  ناال  أن  بعد  البلدين  لهذين 

طول حدود سياسية وجغرافية تلتقي يف قطب للتنمية االقتصادية. وقد مكن إطارنا التحلييل املبني 

عىل الواقعية وتخطي الحدود الوطنية من إنجاز بحوث وثائقية والقيام بتحقيقات ميدانية كان من 

أهدافها تحديد شبكة من األفراد من ذوي الخربات املنتمني إىل مختلف املؤسسات والفاعلني، وكذلك 

التعرف عىل مامرساتهم ومناهج عملهم لبلوغ أهداف ذلك التعاون. 

وبناء عليه، فإن التعاون عرب الحدود بني الكامريون وجمهورية أفريقيا الوسطى يعد نشاطاً 

مرشوعاً تؤطره اتفاقيات التعاون الثنائية التي وقعها رئيسا الدولتني. كام ساهمت مؤسسات أخرى 

عىل إرساء ذلك التعاون منها املجموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا واملجموعة االقتصادية لدول 

وسط أفريقيا التي تهدف إىل بناء سوق مشرتكة موحدة يف وسط أفريقيا. 

تعد جمهورية أفريقيا الوسطى دولة ال منفذ لها عىل البحر، وميثل هذا الوضع مشكلة رئيسة 

لتجارتها الدولية. وقد دافعت املجموعة الدولية عن حق الدول غري الساحلية يف الوصول إىل البحر. 

وعىل هذا األساس، أنشأت الكامريون منطقة جمركية حرة للتخزين لفائدة تشاد وجمهورية أفريقيا 

الوسطى تنفيذا لهذا الترشيع املتعلق بالتعاون عرب الحدود يف مجال عبور البضائع. لذلك مكن إنتاج 

املعارف حول جانبي الحدود بني الكامريون وجمهورية أفريقيا الوسطى من تسهيل التنمية والتجارة. 

أفريقيا  لجمهورية  رشيك  أكرب  هي  الكامريون  أن  التجاري  النظام  هذا  يف  التفاعل  أوجه  وتكشف 

الوسطى فيام يتعلق بتصدير واسترياد السلع التجارية. ويف السياق الراهن، تشهد جمهورية أفريقيا 

الوسطى عدم استقرار سيايس مزمن، وهو ما يجعل هذا البلد الذي يعيش مرحلة ما بعد النزاع غري 
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نشيط وال يفي بالتزاماته داخل املجموعات االقتصادية اإلقليمية التي يحظى بعضويتها. كام أنه مل 

يعد قادرا عىل اإلسهام يف مشاريع التعاون مع الدول املجاورة. وتبقى قيمة مبادالته التجارية مع 

الكامريون متدنية جدا بالنسبة لالقتصاد الكامريوين.

ويتم تقييم هذا التعاون عرب الحدود، الذي يتسم بطابع هجني ومبستويات متعددة للحكامة، 

من طرف لجان مختلطة ولجان مخصصة وبواسطة أنشطة السلطات اإلقليمية من خالل املامرسات 

الدبلوماسية يف املنازعات التي كثريا ما تنشأ بني سكان املناطق الحدودية. غري أن هذا التعاون تقوضه 

إدارته املعقدة، والحالة املتدهورة للبنية الطرقية، وتفيش الفساد بني بعض أعوان املراقبة اإلدارية. 

إضافة إىل ذلك، فإن انعدام األمن لألنشطة العابرة للحدود، ومامرسات اقتصاد الظل، وتهريب كافة 

أشكال البضائع يضعف جهود تطوير هذا التعاون عرب الحدود. 

وعىل الرغم من استمرار عدم االستقرار وغياب األمن، فإن الحدود بني الكامريون وجمهورية 

دؤوبة  حركة  مالحظة  ميكن  أنه  إذ  واالقتصادية  االجتامعية  للتنمية  قطبا  تظل  الوسطى  أفريقيا 

لألشخاص والبضائع عربها. فهذه املنطقة الحدودية هي نقطة تواصل وتعاون اسرتاتيجي يستحق أن 

يتم تعزيزه ودعمه من طرف الجهات املانحة.  
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تعزيز النوع ومتكني النساء من طرف املفوضية السامية
لالجئني : حالة النساء الالجئات والنازحات داخل

منطقة أقصى شامل الكامريون

وفيسور  اف ال�ب أعده الطالب سوفايسو راينا. تحت إدارة الدكتور مبيدا مبيدا ريمي، وإ�ش

ي أولينغا. أالن ديد�ي

تؤدي النزاعات املسلحة وعمليات التهجري التي تتسبب فيها إىل مفاقمة الفوارق املوجودة 

أصال يف العالقات النوعية قبل أن تندلع تلك النزاعات. يستكشف هذا البحث أثر عمليات الترشيد 

تعاين منها  التي  يركز عىل األرضار  أنه  بها. ومع  النساء  تتأثر  النوعية ويحلل كيف  العالقات  عىل 

النساء بسبب كونهن نساء، إال أنه يرى أن التدخالت واملساعدة اإلنسانية يجب أن تأخذ يف الحسبان 

الوقائع املختلفة للرجال والنساء. لذلك، يعد االعرتاف بهذا التنوع واالستجابة له أمرا حاسام لتنمية 

أي مجتمع، كام أن الرتكيز عىل املساواة بني الجنسني يعطي دفعة إليجاد حلول مستدامة يف أعقاب 

أزمة أو رصاع معني. وإذا كانت النساء يواجهن مزيدا من املشاكل زمن األزمات، فذلك ال يعني أن 

الرجال هم دوما املتسببني فيها وأنهم هم الرابحون والنساء هن الخارسات. فالرجال والنساء عىل 

حد سواء يعانون الترشيد الناجم عن النزاعات املسلحة ولو بطرق مختلفة. وقد يؤدي هذا الترشيد 

بدوره إىل تغيري العالقات االجتامعية ذات الصلة بالجندر. 

يف كل املجتمعات، ينبع غياب املساواة الذي تتعرض له النساء أثناء وبعد النزاعات املسلحة 

من التصورات السائدة حول األدوار املنوطة بكل واحد من الجنسني. ويقصد بكل »نوع« التصورات 

املتعلقة مبا يعترب مالمئاً من حيث السلوك واملظاهر ومواقف النساء والرجال الناشئة عن اإلنتظارات 

الثقافية واالجتامعية. من هنا فإن العالقات النوعية تعني الطرق التي يتفاعل بها الرجال والنساء. 

)والفتيات( يف معظمهن »ضحايا«  النساء  أن  ما تعني  فإنه كثرياً  »النوع«،  وعندما تستعمل كلمة 

يشتغلن يف سياق »خاص« ولهن حاجيات »خاصة«، يف حني يوصف الرجال »بالفاعلني«.

لهن  تقدمها  التي  املساعدة  مثل  ملساعدتهن،  املصممة  القطاعات  املتعددة  التدخالت  إن 

املفوضية السامية لالجئني التابعة لألمم املتحدة، ال تهدف إال لتخفيف اآلثار السلبية للتمييز ضد 
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النساء أكرث من القضاء عليها، وهي آثار تزيد من حدتها عمليات الترشيد خالل فرتات عدم االستقرار 

عن  تنأى  النوعي  املنظور  تعزيز  حول  لالجئني  السامية  املفوضية  لغة  أضحت  لقد  االجتامعي. 

الـتأويالت النمطية ملا يجب عىل الرجل أو املرأة النازحة القيام به وما يحتاجانه لقبول ما يفعالنه 

ودعمه. لذلك، تقدم املفوضية السامية لالجئني املساعدة للمهاجرات والنازحات داخليا مبا يستجيب 

لحاجاتهن وبناء عىل مبدأ املساواة يف الحقوق مع الرجال مع متكني هؤالء النسوة من تحقيق القدرة 

عىل الصمود من خالل متكينهن يف إطار أهداف التنمية املستدامة.
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Al-Quds Al-Sharif and Palestine: History and Geography between the 
Arab Identity and Islamic civilization 

This paper explores the history and geography of Palestine, and Al-Quds 
Al-Sharif and its landmarks from ancient times to the present, and discusses 
its importance to the respective followers of the three monotheistic religions. 
It also introduces the key historical landmarks and Islamic and Christian 
sanctities, and talks about the dangers threatening its identity, as a result 
of the emboldened Zionist schemes to Judaize these landmarks and distort 
their history.

Sanctities and archeological landmarks in Palestine 

An introduction on the major sanctities in Palestine: Al-Quds, Al-Aqsa Mosque, 
Dome of the Rock, Al-Haram Al-Ibrahimi, Al-Omari Mosque, Al-Boraq Wall, 
the Church of the Nativity, the Church of the Holy Sepulchre, the Church 
of the Annunciation. It is also a description of the following archeological 
landmarks: Tel El Sakan in Gaza, Ramat Al-Khalil, Hisham’s Palace in Ariha, 
the city of Ariha, the city of Nassira. 

Cultural, intellectual and scientific life in Al-Quds Al-Sharif during the 
reign of Salahudin Al-Ayubi 

The city of Al-Quds was revitalized following its liberation by Sultan Salahudin 
Al-Ayubi from the Crusaders who occupied it for about eight decades. The 
research tackles the Sultan’s great interest this sultan in rebuilding the city; 
renovating Al-Aqsa Mosque and other mosques and educational institutions; 
and building new schools, allocating waqfs and recruiting scholars as 
teachers in these schools.
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Rebuttal of Sultan Suleiman the Magnificent’s alleged authorization for 
the Jews to stand before Al-Buraq Wall

This research refutes Sultan Suleiman the Magnificent’s alleged authorization 
for the Jews to pray before Al-Buraq Wall, by drawing on the Ottoman archives 
of Al-Quds.

The challenges of religious thought and the topicality of Mohamed Iqbal 

This research deals with the great potentials of the legacy of the Pakistani 
poet and philosopher, Mohamed Iqbal, with regard to modernizing Islamic 
thought in today’s world. It argues that the dialectical relationship Mohamed 
Iqbal established between the mind and the spirit, and his belief in the 
complementarity of rational thought and intuitive and spiritual thought can 
be useful in finding solutions for intellectual issues that pose a challenge to 
religious thought, in general and Islamic thought, in particular.

Ways to counter Islamophobia in Western media

The research addresses the phenomenon of Islamophobia, the reasons 
behind its widespread in the West and its manifestations in Western media. It 
also discusses ways of countering this phenomenon in the media, benefitting 
from Muslim competencies in the West, and activating the role of the 
universities in the Islamic world to assume their role in this field.

Youth media and new communication media: what contents for
the Arab world’s youth?

Given the key position young people have in Arab societies, and in light of 
the rapid advances in communication media and the challenges posed by 
the contents being shared on a daily basis, the research talks about the 
features of young Arab media and ways to produce contents that meet the 
expectations of young people, on the one hand, and preserve the foundations 
of Arab Islamic culture, on the other.

Action Programme on Promoting Islamic and International Support for the 
Preservation of Civilizational and Cultural Heritage in Al-Quds Al-Sharif

The Extraordinary Session of the Islamic Conference of Culture Ministers, 
held in Manama, Kingdom of Bahrain, on 29 December 2018, adopted this 
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programme which aims to publicize and raise awareness of the tangible and 
intangible civilizational and cultural heritage of Al-Quds Al-Sharif, as being a 
key beacon of human spiritual history that must be safeguarded and protected 
against the violations, transgressions and illegal excavations carried out by 
the Israeli occupation in order to obliterate and Judaize its landmarks.

Report on the activities of the ISESCO/FUIW Chair for Cultural Diversity, 
hosted by the Institute of International Relations at Yaoundé University II 
in the Republic of Cameroon. The report covers the years 2015-2018 and 
features samples of dissertations prepared by students enrolled in the MA 
Programme of Cultural Diversity, Peace and International Cooperation. 


