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أرسة التحرير

ر�شول	 على	 وال�شالم	 وال�شالة	 هلل	 احلمد	
اهلل،	وعلى	اآله	و�شحبه	ومن	وااله،	وبعد:

هذا	 يهودياً،	 اإبراهيم	 كان	 ما	 يقيناً،	 نعم؛	
ما	اأخربنا	به	الباري	عز	وجل	يف	
اإِْبَراِهيُم	 َكاَن	 الكرمي:{َما	 كتابه	
َكاَن	 َوَل��ِك��ْن	 ا	 َراِنيًّ َن�شْ َوال	 ا	 َيُهوِديًّ
َح��ِن��ي��ًف��ا	ُم�����ْش��ِل��ًم��ا	َوَم�����ا	َك�����اَن	ِم���َن	

امْلُ�ْشِرِكنَي}	)اآل	عمران:67(.
اأن	دين	 وكتاب	اهلل	تعاىل	يوؤكد	
اإبراهيم	– عليه	ال�شالم	– هو	
قال	 اليهودية	 ولي�س	 االإ���ش��الم،	
���ش��ب��ح��ان��ه:	{َوَم����ن	َي���ْرَغ���ُب	َع��ن	
لَِّة	اإِْبَراِهيَم	اإِالَّ	َمن	�َشِفَه	َنْف�َشُه	 مِّ
ْن��َي��ا	 ��َط��َف��ْي��َن��اُه	يِف	ال��دُّ َوَل���َق���ِد	ا���شْ
ني	 احِلِ ��ُه	يِف	االآِخ��َرِة	مَلِ��َن	ال�شَّ َواإِنَّ

اأَ�ْشلَْمُت	 َق��اَل	 اأَ�ْشِلْم	 ��ُه	 َربُّ َلُه	 َق��اَل	 اإِْذ	 	)130(
اإِْبَراِهيُم	 ِبَها	 ى	 َوَو�شَّ 	)131( اْلَعامَلِي	 	 ِل��َربِّ
َطَفى	َلُكُم	 َ	ا�شْ 	اهللهّ 	اإِنَّ َبِنيِه	َوَيْعُقوُب	َيا	َبِنيَّ
�ْشِلُمون	 مُّ َواأَن��ُت��م	 اإَالَّ	 	 ��وُت��نَّ َتُ َف��اَل	 ي��َن	 ال��دِّ

)133(}	)البقرة	130	– 132(.
واأبناء	اإبراهيم	هم	م�شلمون	ولي�شوا	يهوداً،	

وهذا	من	دعاء	اإبراهيم-	عليه	ال�شالم	– 
ِتَنا	 يَّ ُذرِّ َوِمن	 َلَك	 	 ُم�ْشِلَمنْيِ َواْجَعْلَنا	 {َربََّنا	

�ْشِلَمًة	لََّك	...}	)البقرة:128(. ًة	مُّ اأُمَّ
ه��م	 ب���اإب���راه���ي���م	 ال���ن���ا����س	 واأوىل	
امل���وؤم���ن���ون	م���ن	اأت���ب���اع���ه	وحم��م��د	
اأَْوىَل	 	 ت������ع������اىل:{اإِنَّ ق����ال	 واأم���ت���ه	
َبُعوُه	 اتَّ َللَِّذيَن	 ِب��اإِْب��َراِه��ي��َم	 النَّا�ِس	
	ُ َواهللهّ اآَم��ُن��واْ	 ��ِذي��َن	 َوالَّ 	 النَِّبيُّ َوَه�َذا	

	امْلُوؤِْمِنني}	)اآل	عمران:68(.	 َوِلُّ
اإب��راه��ي��م	 وك��ي��ف	ي��ق��ول	ع��اق��ل	اإن	
ك���ان	ي��ه��ودي��اً	وق���د	اأن��زل��ت	ال��ت��وراة	
واالإجنيل	من	بعده؟!	وكيف	يتبع	
{َيا	 تعاىل:	 قال	 املتاأخر؟!	 املتقدم	
وَن	يِف	اإِْبَراِهيَم	 اآجُّ 	حُتَ اأَْهَل	اْلِكَتاِب	ِلَ
��وَراُة	َواالإجِن��ي��ُل	اإِالَّ	 َوَم��ا	اأُن��ِزَل��ِت	ال��تَّ

ِمن	َبْعِدِه	اأََفاَل	َتْعِقُلون})اآل	عمران:65(.
ف��ن��ب��ي	اهلل	اإب���راه���ي���م	– ع��ل��ي��ه	ال�����ش��الم	– 
ي��دع��و،	 ك���ان	 االإ����ش���الم	 واإىل	 م�شلم	 ر���ش��ول	
واأت���ب���اع���ه	وذري���ت���ه	ه���م	امل�����ش��ل��م��ون،	ولي�س	
وراث��ة	 يف	 باإبراهيم	 النا�س	 واأوىل	 اليهود،	
امل�شلمون،	 االأق�شى	هم	 وامل�شجد	 فل�شطني	

نعم؛	يقيناً،	ما	كان	
اإب��راه��ي��م	ي��ه��ودي��اً،	
به	 اأخربنا	 هذا	ما	
ال���ب���اري	ع���ز	وج��ل	
ب��ق��ول��ه:	{َم���ا	َك��اَن	
��ا	 اإِْب���َراِه���ي���ُم	َي��ُه��وِديًّ
����ا	 ����َراِن����يًّ َن���������شْ َوال	
َحِنيًفا	 َك��اَن	 َوَل��ِك��ْن	
ُم�����ْش��ِل��ًم��ا	َوَم����ا	َك���اَن	
���ِرِك���نَي} ِم����َن	امْلُ�������شْ

م�شروعة! ت�شاوؤلت  الإبراهيمية" امل�شتحدثة  "الديانة  كلمة 
العدد
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ولي�شت	 للم�شلمني،	 ب��ع��ده	 م��ن	 واالإم���ام���ة	
لليهود،	واأنبياء	بني	اإ�شرائيل	لي�شوا	يهوداً،	
الأن	اليهود	هم	كل	من	كفر	بر�شالة	نبيه.

	ك��ت��ب	ب��ع�����ش��ه��م	مل�����اذا	ن��ن��ك��ر	ع��ل��ى	ال��ي��ه��ود	
واخلليل،	 القد�س	 يف	 مقد�شاتهم	 ترميم	
األ��ي�����ش��ت	ل��ه��م	بحكم	ال��دي��ن	وال��ت��اري��خ،	بل	

باالإبراهيمية؟!!
اأي	ج��ه��ل	بعد	 ل���ه���وؤالء:	 ون��ق��ول	
ت����ب����ارك	 اهلل	 اجل�������ه�������ل!!	 ه��������ذا	
اإِْبَراِهيُم	 َكاَن	 يقول:{َما	 وتعاىل	
" اإن	 ��ا}،	واأن��ت��م	تقولون:	 َي��ُه��وِديًّ
اإب��راه��ي��م	ك���ان	ي��ه��ودي��اً	واأت��ب��اع��ه	
بنبي	 طعن	 ه��ذا	 األي�س	 يهود"!!	
وت�شكيك	 تعاىل،	 اهلل	 اأنبياء	 من	
وال��ع��ي��اذ	 	- ت���ع���اىل	 اهلل	 ك����الم	 يف	
ب���اهلل	-	ف��اأن��ب��ي��اء	ب��ن��ي	اإ���ش��رائ��ي��ل	
هم	 اليهود	 ولكن	 ي��ه��وداً؛	 لي�شوا	

كل	من	كفر	يف	ر�شالة	نبيه.
ل���ذا	ف���اإن	ال��دي��ان��ة	االإب��راه��ي��م��ي��ة	بطرحها	
اجلديد،	هل	هي	اإ�شرتاتيجية	املرحلة؟	وهل	
االإبراهيمية	لها	عالقة	بت�شفية	االإ�شالم؟	
وه�����ل	االإب���راه���ي���م���ي���ة	ل��ت��غ��ي��ر	م��ع��ت��ق��دات	
االإ�شالمية	والتاريخية،	 العربية،	 ال�شعوب	
وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة	وال��ق��ان��ون��ي��ة؟	وم��ا	
ال�شرق	 يف	 ال�شالم	 خدمة	 عالقة	
بفر�س	 ال�شراع	 واإن��ه��اء	 االأو���ش��ط	
االإب���راه���ي���م���ي���ة؟	وك��ي��ف	خ��ط��ط��وا	
ُتربط	 ومل��اذا	 ذل��ك؟!	 اإىل	 لي�شلوا	
اقت�شادية	 باإغراءات	 االإبراهيمية	
ونحذر	من	 نقاوم	 وكيف	 واهمة؟	

االإبراهيمية؟
ت�شاوؤالت	البد	من	التنبيه	عليها،	

والتحذير	منها.	

اإب��راه��ي��م	 ن��ب��ي	اهلل	
 – – عليه	ال�شالم	
واإىل	 م�شلم	 ر�شول	
االإ�شالم	كان	يدعو،	
واأتباعه	وذريته	هم	
ولي�س	 امل�����ش��ل��م��ون،	
واأوىل	 ال�����ي�����ه�����ود،	
ال��ن��ا���س	ب��اإب��راه��ي��م	
يف	وراث��ة	فل�شطني	
االأق�شى	 وامل�شجد	
ه��������م	امل���������ش����ل����م����ون





أمين الشعبان

إلهامات مقدسية 

من "قصة امرأة 

عمران" ..
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وَق�ش�س	 املف�شلية	 ال��ت��اري��ِخ	 اأح���داِث	 يف	 اإن	
ال�������ش���اب���ق���ني،	ل���ع���ربة	ل��ل��م��ع��ت��ربي��َن	وع��ظ��ة	
للمتعظنَي	وذكرى	للذاكرين،	ال	�شيما	تلك	
	 ال��ت��ي	خ��لهّ��َد	ال��ق��راآن	ذك��ره��ا،	وب��وج��ٍه	خا�سٍّ

املواقَف	العجيبَة	وال�شوَر	امل�شرقَة	
رت	 و�ُشطِّ ُف�شولُها	 ُن�شجت	 ال��ت��ي	
اأحداُثها،	يف	تلك	االأر���ِس	الطيبِة	
امل���ب���ارك���ِة	امل��ق��د���ش��ة،	ق����ال	ت��ع��اىل:	
َلَعلَُّهْم	 اْلَق�َش�َس	 �����ِس	 {...َف��اْق�����شُ

ُرون	})االأعراف:176(. َيَتَفكَّ
املقد�شيِة	 االأ���ش��ِر	 م��ن	 ع��م��راَن	 اآُل	
ال�����������ش�����احل�����ِة	ال�����ك�����رمي�����ة،	ال���ت���ي	
���ش��ب��ح��ان��ه	  – اهلل	 ا����ش���ط���ف���اه���ا	
ها	 مها	وخ�شهّ فها	وكرَّ وتعاىل-	و�شرَّ
واملزايا،	 اخل�شائ�س	 بالعديد	من	
العجيبَة	 ومواقفها	 ذكرها	 وجعل	
ُيتلى،	 ق���راآن���ا	 امل�����ش��رق��َة	 و���ش��رت��ه��ا	

َوُن��وًح��ا	 اآَدَم	 َطَفى	 ا�شْ 	َ اهللهّ 	 ت��ع��اىل:{اإِنَّ ق��ال	
َواآَل	اإِْبَراِهيَم	َواآَل	ِعْمَراَن	َعلَى	اْلَعامَلنِي	)33(	
َعِليم	 �َشِميٌع	 	ُ َواهللهّ َبْع�ٍس	 ِمن	 َها	 َبْع�شُ ��ًة	 يَّ ُذرِّ

)43(}	)اآل	عمران:34-33(.
من	تلك	املواقِف	الكرميِة	وامل�شاهد	الرائعِة	
العظيمة،	 واالأح�������داث	 املُ��ل��ِه��م��ِة	 وال�������ش���وِر	

امل��ب��ارك��ِة	املقد�شِة	 ال��ت��ي	ح��دث��ت	يف	االأر�����س	
الطيبِة	بيت	املقد�س؛	ق�شُة	املراأِة	ال�شاحلِة	
اأم	مرمي	 عمران	 ام��راأِة	 املُخل�شة	 ال�شادقِة	
-ع��ل��ي��ه��م��ا	ال�������ش���الم-	ج����دة	ع��ي�����ش��ى	-ع��ل��ي��ه	
ال�������ش���الة	وال�������ش���الم-	ح��ن��ة	بنت	

فاقوذ.
ا�شطفى	اهلل	-�شبحانه	وتعاىل-	
ف��ه��ا	 ه���ذه	االأ����ش���رة	امل��ب��ارك��ة	و���ش��رهّ
واال�شطفاُء	 املباركة،	 االأر���س	 يف	
م���ن���ح���ٌة	اإل���ه���ي���ٌة	وه����ب����ٌة	رب���ان���ي���ة،	
نا	-جل	وعال-	من	 يخت�س	بها	ربُّ
َيْخُلُق	 ���َك	 {َوَربُّ عباده،	 من	 ي�شاء	
َم��ا	َي�����َش��اء	َوَي��ْخ��َت��اُر	َم��ا	َك���اَن	َل��ُه��ُم	
ومن	 })الق�ش�س:68(،	 	... ُة	 ���َرَ اخْلِ
اأرف�����ِع	اال���ش��ط��ف��اءاِت	ت��ل��ك	التي	
فعمراُن	 النبوات،	 اأر�س	 تكوُن	يف	
ه���و	ال���ف���رُع	ال���زاك���ي	م���ن	���ش��ج��رِة	

اإبراهيَم	عليه	ال�شالة	وال�شالم.
با�شطفائهم	 لنا	 -�شبحانه-	 اهلل	 واإخ��ب��اُر	
لَّهم	ونتعرف	على	 واجتبائهم	لُنحبهم	وجُنِ
وطريقتهم،	 درب��ه��م	 على	 ون�شر	 �شرتهم	
الفائدِة	 ومن	 اهلل-:	 -رحمه	 ال�شعدي	 قال	
��ه	ع��ل��ي��ن��ا	اأخ���ب���اَر	ه���وؤالء	 واحل��ك��م��ِة	يف	َق�����شِّ

من  عــــمــــراَن  اآُل 
املقد�سيِة  الأ�ــســِر 
الــــــــ�ــــــــســــــــاحلــــــــِة 
الـــكـــرميـــة، الــتــي 
اهلل  ا�ـــســـطـــفـــاهـــا 
مــهــا  فــهــا وكــرَّ �ــســرَّ
بالعديد  ها  وخ�سّ
اخل�سائ�س  مــن 
واملـــــزايـــــا، وجــعــل 
ومواقفها  ذكرها 
قـــــــــراآنـــــــــا ُيــــتــــلــــى

اإلهامات مقد�شية من "ق�شة امراأة عمران"
أمين الشعبان
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ُنحبهم	ونقتدي	بهم،	ون�شاأل	 اأن	 االأ�شفياء	
ن���زال	 ال	 واأن	 وف��ق��ه��م،	 مل���ا	 ي��وف��ق��ن��ا	 اأن	 اهلل	
نزري	اأنف�شنا	بتاأخرنا	عنهم	وعدم	ات�شافنا	

باأو�شافهم	ومزاياهم	اجلميلة	)1(	.
َعِليم}	 �َشِميٌع	 	ُ {َواهللهّ �شبحانه:	 ربنا	 وقول	
ت��اِم	 على	 ا�شطفاهم	 ���ه	 اأنَّ اإىل	 اإ���ش��ارٌة	 فيه	
واالقتداِء	 اأحوالهم	 يف	 ترغيًبا	 بهم؛	 الِعلم	

باأفعالهم	واأقواِلهم	)2(	.
•	املقد�شات	وحتمل	امل�شوؤولية:

اإن	م��ن	ل����وازِم	اال���ش��ط��ف��اء	حتمل	
على	 امل��ل��ق��اة	 العظيمة	 امل�����ش��وؤول��ي��ة	
َطَفنَي	جتاه	املقد�شات،	 عواتق	املُ�شْ
ف��ُت��ع��ط��ي��ن��ا	ام������راأُة	ع���م���ران	���ش��ورًة	
بطريقٍة	 ب��ل��ي��غ��اً	 ودر����ش���اً	 م�����ش��رق��ًة	
عجيبة،	اإذ	نذرت	مولودها	-	الذي	
اً	خ��ال�����ش��اً	 ال	ت��ل��ك	�����ش����واه-	ُح�������رَّ
خلدمة	بيت	املقد�س	والتعبد	فيه	

ورعايته.
اْم�������َراأَُة	 َق���اَل���ِت	 {اإِْذ	 ت���ع���اىل:	 ق���ال	
	َن���َذْرُت	َل��َك	َم��ا	يِف	 	اإِنِّ ِع��ْم��َراَن	َربِّ

ِميُع	 ًرا	َفَتَقبَّْل	ِمنِّي	اإِنََّك	اأَنَت	ال�شَّ رَّ َبْطِني	حُمَ
اأن	 نف�شها	 األ��زم��ت	 ع����م����ران:35(،	 اْل��َع��ِل��ي��م})اآل	
جتعله	هلل	يعبده	ويخدم	بيته	الذي	هو	بيت	

املقد�س	)3(.
وراأت	ط��راً	 العمر،	 ع��م��ران	 ب��ام��راأة	 َم	 ت��ق��دهّ
فدعت	 ل��ل��ول��د	 فا�شتاقت	 اأف���راخ���ه،	 ُي��ط��ع��م	

اهلل	وا�شتجاب	لها،	ومبا�شرًة	نذرته	خال�شاً	
حم����رراً	ل��وج��ه	اهلل	خل��دم��ة	ب��ي��ت	امل��ق��د���س	
حتى	 ذك��راً	 تتمناه	 وكانت	 �شوؤونه،	 ورع��اي��ة	

يت�شنى	له	القيام	بهذه	املهمة.
��ْح��ِري��ُر	 ق���ال	ال����رازي	يف	ت��ف�����ش��ره:	َه����َذا	ال��تَّ
اِرَيُة	 اجْلَ ا	 اأَمَّ اْلِغْلَماِن	 يِف	 	 اإِالَّ َجاِئًزا	 َيُكْن	 	 َلْ
ِم��َن	 يُبَها	 ُي�شِ مِلَ���ا	 ِل��َذِل��َك	 ��ُل��ُح	 َت�����شْ اَل	 َف��َك��اَن��ْت	
��َة	 َح��نَّ 	 اإِنَّ 	 ُث���مَّ َوااْلأََذى،	 ��ْي�����ِس	 احْلَ
ا	اِلأَنََّها	َبَنِت	ااْلأَْمَر	 َنَذَرْت	ُمْطلًَقا	اإِمَّ
َعلَى	التَّْقِديِر،	اأَْو	اِلأَنََّها	َجَعلَْت	َذِلَك	
َكِر	)4(. النَّْذَر	َو�ِشيلًَة	اإِىَل	َطلَِب	الذَّ
امل�شوؤولية	الكاملة	احلقيقية	جتاه	
ق�شايا	االأمة	عموماً	-	واملقد�شات	
ب��وج��ه	خ��ا���س-	ت��ن��ب��ُع	اب���ت���داًء	من	
ال��واج��ب،	 وا�شت�شعاِر	 	 ال��ه��مِّ حمِل	
يف	رع����اي����ة	امل���ق���د����ش���ات	اإمي���ان���ي���اً،	
والعناية	بها	عمرانياً،	والذود	عن	
حرماتها،	 ع��ن	 	 وال����ذبِّ حيا�شها	
واملحافظة	على	مكانتها	ورفعتها	
وطهارتها،	وبذل	الغال	والنفي�س	
اأو	 ط���ارٍئ	 اأي	 م��ن	 و�شالمتها	 لدميومتها	

تدني�س.
امل�شجد	االأق�����ش��ى	 امل�����ش��وؤول��ي��ات	جت���اه	 ه���ذه	
املبارك؛	َتعُظُم	مع	زيادة	التحديات	وكرثة	
و���ش��وره��ا	 اأ���ش��ك��ال��ه��ا	 وتختلف	 ال��ت��ع��ق��ي��دات،	
طبيعة	 ب��ح�����َش��ب	 وم���رات���ب���ه���ا،	 واأح����وال����ه����ا	

مـــــــــــــــــــن اأرفـــــــــــــــــــــــــــــــِع 
تلك  ال�ـــســـطـــفـــاءاِت 
الــتــي تــكــوُن يف اأر�ــس 
هو  فعمراُن  النبوات، 
الــــفــــرُع الــــزاكــــي من 
عليه  اإبراهيَم  �سجرِة 
الـــ�ـــســـالة والـــ�ـــســـالم.
لــنــا  اهلل  واإخـــــــــبـــــــــاُر 
با�سطفائهم لُنحبهم 
ــــهــــم ونــتــعــرف  ــــلَّ وُنِ
عـــــــلـــــــى �ـــــســـــرتـــــهـــــم
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وع��ن��ا���ش��ر	ال�����ش��راع	وم��راح��ل��ه،	وت��و���ش��ع	يف	
�ُشلَِّم	اأولويات	االأفراد	واجلماعات	وال�شعوب	
واملوؤ�ش�شات،	 وال���دول	 وال��ق��ادة	 واملجتمعات	
ب���ن���اًء	ع��ل��ى	وع��ي��ه��م	ال���رتاك���م���ي	واإدراك����ه����م	
وبذلهم	 و�شدقهم	 واإخ��ال���ش��ه��م	 العميق،	

وتفانيهم	يف	ن�شرة	هذا	املقد�س	املعظم.
ام���������راأة	ع����م����ران	ت���ل���ك	امل���������راأة	ال�����ش��احل��ة	

تلك	 ال�����ش��ادق��ة،	ترجمت	 امل��وؤم��ن��ة	
اأر���س	 على	 العظيمة	 امل�شوؤوليات	
ال���واق���ع	يف	ب��ي��ت	امل��ق��د���س،	ب��اأرق��ى	
���ش��ع��ور	واأج���م���ل	ك��ل��م��ات	واأ����ش���دق	
ع��ب��ارات،	واأج��ود	عمل	واأرف��ع	بذل	

واأعلى	ت�شحية	واأنبل	موقف.
•	املقد�شات	والنية	يف	طلب	الذرية:
ه�����ذه	ال��ق�����ش��ة	ت��ع��ط��ي��ن��ا	اإل���ه���ام���اً	
وحت��ف��ي��زاً	وت��اأ���ش��ي��اًل	ع��ج��ي��ب��اً،	يف	
كيفية	�شبط	النية	بطلب	الذرية،	
قبل	وجودها	وعند	وجودها	وبعد	
وج���وده���ا،	ف��ع��ل��ى	ال���رغ���م	م���ن	اأن	
اإال	 ام��راأة	عمران	كانت	ال	حتمل،	

اأن��ه��ا	جت����اوزت	االأ���ش��ب��اب	ال��ت��ي	جت���ري	على	
ق�شدها	 وُح�شن	 بربها	 يقينها	 مع	 النا�س،	
الطيبة،	 وال��ذري��ة	 ال�شالح	 الولد	 طلب	 يف	
وال��ع��م��ل	 امل��ق��د���ش��ات	 خ��دم��ة	 ن��ي��َة	 وتبييتها	

الأجلها.
ومب���ج���رد	ح�����ش��ول	احل��م��ل	وا���ش��ت�����ش��ع��اره��ا	

وجهتها	 ح��ددت	 بطنها؛	 يف	 اجلنني	 وج��ود	
ور�����ش����م����ت	م����ع����ال	اأه�����داف�����ه�����ا	ال�������ش���ام���ي���ة	
ال��ع��ال��ي��ة،	م�����ش��ت��ع��ي��ن��ًة	بربها	 وط��م��وح��ات��ه��ا	
طالبًة	منه	التوفيَق	وال�شداد	والقبول،	{اإِْذ	
	َنَذْرُت	َلَك	َما	يِف	 	اإِنِّ َقاَلِت	اْمَراأَُة	ِعْمَراَن	َربِّ
ِميُع	 ًرا	َفَتَقبَّْل	ِمنِّي	اإِنََّك	اأَنَت	ال�شَّ رَّ َبْطِني	حُمَ

اْلَعِليم}	)اآل	عمران:35(.
اأب��و	من�شور	يف	)ال��ت��اأوي��الت(:	 ق��ال	
ل	 خال�شاً	 بطنها	هلل	 يف	 م��ا	 جعلت	
ما	 وال	 ب��ه	 اال�شتئنا�س	 منه	 تطلب	
وذلك	 اأوالده���م،	 من	 النا�ُس	 يطمُع	
	. 	وج���لهّ م��ن	ال�����ش��ف��وة	ال��ت��ي	ذك���ر	ع���زهّ
وه��ك��ذا	ال���واج���ُب	ع��ل��ى	ك��ل	اأح���د	اإذا	
الذي	 للوجه	 يطلَب	 اأن	 ول��داً	 طلَب	
طلبت	ام���راأُة	ع��م��راَن	وزك��ري��ا	حيث	
��ُدْن��َك	 لَّ ِم��ن	 ِل	 َه���ْب	 	 ق���ال:	{...َربِّ
وما	 	،)38 ع���م���ران:	 )اآل	 ��َب��ًة}	 َط��يِّ ����ًة	 يَّ ُذرِّ
	َه��ْب	ِل	ِم��َن	 ���ش��األ	اإب��راه��ي��م	{َربِّ
	،)100 )ال���������ش����اف����ات:	 ����ني}	 ����احِلِ ال���������شَّ
َربَّنا	 َيُقوُلوَن	 ��ِذي��َن	 {َوالَّ وكقوله:	
	 َة	اأَْع���نُيٍ ��اِت��ن��ا	ُق���رَّ يَّ َه��ْب	َلنا	ِم��ْن	اأَْزواِج��ن��ا	َوُذرِّ
َواْجَعْلنا	ِلْلُمتَِّقنَي	اإِماماً}	)الفرقان:	74(،	هكذا	
الواجُب	اأن	يطلب	الولد،	ال	ما	يطلبون	من	
باأمر	 واال�شتعانة	 واال�شتن�شار	 اال�شتئنا�س	

املعا�س	بهم	)5(.
اأنثى	 باأنه	 تفاجاأت	 املولود	 و�َشَعت	 فلما	

ــــــوؤولــــــيــــــة  املــــــ�ــــــس
جتــاه  احلقيقية 
قـــ�ـــســـايـــا الأمــــــة  
تنبُع  واملقد�سات 
ابــتــداًء من حمِل 
وا�ست�سعاِر  الــهــمِّ 
الـــــــــــواجـــــــــــب، يف 
املقد�سات  رعــايــة 
اإميانياً، والعناية 
بـــهـــا عـــمـــرانـــيـــاً، 
والـــــــــــــذود عــنــهــا
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ع��ل��ى	خ����الف	م����راده����ا،	وم����ع	اأن����ه	خ���ارج	
بحرقٍة	 لربها	 اع��ت��ذرت	 اأنها	 اإال	 اإرادت��ه��ا	
ول	 ن���ذره���ا	 واأم�������ش���ت	 ���ر،	 �������شُّ وحَتَ واأٍل	
َو�َشَعْتَها	 ا	 {َفلَمَّ مق�شدها،	 يف	 ترتاجع	
اأَْعلَُم	 	ُ َواهللَّ اأُْنَثى	 َو�َشْعُتَها	 	 اإِنِّ 	 َربِّ َقاَلْت	
	 َواإِنِّ َكااْلأُْنَثى	 َكُر	 الذَّ َوَلْي�َس	 َو�َشَعْت	 ا	 مِبَ
َتَها	 يَّ 	اأُِعيُذَها	ِبَك	َوُذرِّ 	َواإِنِّ ْيُتَها	َمْرمَيَ �َشمَّ

ِج���ي���ِم})اآل	 ��ْي��َط��اِن	ال���رَّ ِم���َن	ال�����شَّ
عمران:36(.

ِبِه	 ُيْق�َشُد	 اَل	 	 َخرَبٌ َهَذا	 	 اإِنَّ َقاُلوا:	
ُن	 ��َح��زُّ َوال��تَّ ُر	 التََّح�شُّ َب��ِل	 ااْلإِْخ���َب���اُر،	
الَِّذي	 َكُر	 الذَّ َوَلْي�َس	 َوااِلْعِتَذاُر...	
��ِت��ي	 ��ْت	َك��ااْلأُْن��َث��ى	الَّ ��نَّ اأَْو	َتَ َط��لَ��َب��ْت	
ا	 	ِمَّ ْنَثى	َخْرٌ َو�َشَعْت،	َبْل	َهِذِه	ااْلأُ

َكِر	)6(	. َكاَنْت	َتْرُجو	ِمَن	الذَّ
ام���راأُة	عمران	�شدق	 اأظ��ه��رت	 ثم	
نيتها	عملياً،	وعزمها	على	امل�شي	
مب�����ش��روع	ح��ي��ات��ه��ا	خ���دم���ًة	لبيت	
امل����ق����د�����س؛	م����ن	خ������الل	ت�����ش��م��ي��ة	
مولودها	ب�	"مرمي" اأي:	العابدة	

ال�شرعية	 االأ���ش��ب��اب	 ب���ذُل	 ث��م	 ال��ع��ادل��ة،	 اأو	
ن�شرًة	 امل�شوؤولية	 ه��ذه	 لدميومة	 وامل��ادي��ة	
من	 حت�شينها	 اهلل	 ف�����ش��األ��ت	 ل��ل��م��ق��د���ش��ات،	
ع��دٍو	وخ�شٍم	وحت��ٍد	يف	ه��ذا	الطريق،	 	 األ���دِّ
َل	 وتفاءلت	بوجود	الذرية	ال�شاحلة	لتتحمَّ
واالأماكن	 اهلل	 �شعائر	 املحافظة	على	 اأعباَء	

ِمَن	 َتَها	 يَّ َوُذرِّ ِبَك	 اأُِعيُذَها	 	 {َواإِنِّ املعظمة،	
ِجيِم}. ْيَطاِن	الرَّ ال�شَّ

ه���ذه	ال��ق�����ش��ة	و���ش��ع��ت	ل��ن��ا	اأ���ُش�����َس	وق��واع��َد	
اأروَع	 ال���ذري���ة،	و���ش��رب��ت	 وم��ق��ي��داِت	ط��ل��ِب	
االأم���ث���ل���ة	يف	حت���دي���د	ال���ع���الق���ة	ال��وط��ي��دة	
وتربية	 باملقد�شات،	 واالع��ت��زاز	 واحل��ر���س	
املقد�شات	 حمبة	 على	 وتن�شئتهم	 االأج��ي��ال	
االرتباط	 وتر�شيخ	 بها،	 والعناية	
العقدي	والتعلق	االإميان	وتوارث	

ذلك	جياًل	عن	جيل.
لطيفٌة	 وهدايٌة	 مهمٌة	 لفتٌة	 وهنا	
م����ن	ه�����ذا	امل�������ش���ه���د،	ع���ل���ى	االآب������اء	
اأيديهم	 َرت	 َق�شُ الذين	 واالأمهات	
���ُع���َف���ت	 ت	ع���زائ���ُم���ه���م	و����شَ وَف����������رَتَ
اإم���ك���ان���ي���ات���ه���م،	خل����دم����ة	ق�����ش��ي��ة	
امل�شجد	االأق�شى	ال�شليب	والدفاع	
عنه	كٌل	ِبَح�ْشِبه،	فمن	ل	ي�شتطع	
اأو	 ن��ف�����ٍس	 اأو	 وق����ٍت	 اأو	 م����اٍل	 ب����ذَل	
وق��ٍف	 اأو	 م��ه��ارٍة	 اأو	 ف��ك��رٍة	 اأو	 جهٍد	
	من	 اأقلَّ اأو	معرفٍة،	فال	 اأو	توعيٍة	
الق�شية	 تلك	 اأعباِء	 ل	 لتحمُّ ذريته	 اأ	 ُيهيِّ اأن	

اجلوهرية.
اإن	من	اأعلى	الطموحات	يف	تن�شئة	االأبناء،	
اأن	ت�شاأَل	اهلَل	اأن	ي�شتخدمهم	يف	خدمة	دينه	
واملقد�شات،	من	خالل	ا�شتثمار	هذه	الذرية	
الطيبة	ال�شاحلة	يف	هذه	املهمة	العظيمة،	

امراأة عمران تلك 
املــــــراأة الــ�ــســاحلــة 
ال�سادقة،  املوؤمنة 
تـــــرجـــــمـــــت تـــلـــك 
املــــــ�ــــــســــــوؤولــــــيــــــات 
الـــعـــظـــيـــمـــة عــلــى 
اأر�ـــــس الـــواقـــع يف 
بــــيــــت املــــقــــد�ــــس، 
بـــــــاأرقـــــــى �ـــســـعـــور 
واأجـــــمـــــل كــلــمــات 
واأ�ـــســـدق عــبــارات
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ولو	تاأملنا	قول	ام��راأة	عمران	{اإن	نذرت	
ن�شاأته	 على	 حر�شها	 اإىل	 اإ����ش���ارٍة	 يف	 ل��ك}	
وتربيته	خدمًة	للدين،	وقولها	{حمرراً}	
فحملت	 امل��ق��د���س،	 بيت	 خل��دم��ة	 عتيقاً	 اأي	
	ال���دي���ن	وامل��ق��د���ش��ات	يف	ه���ذه	االأم��ن��ي��ة	 ه���مَّ

والطموح.
العناية	باملقد�شات	من	لوازم	ال�شالح: 	•

االأنبياء	 من	 وال��ق��دوات	 العظماء	
عناية	 لهم	 واأتباعهم،	 وال�شلحاء	
تعبدياً	 متميزة	 ورع��اي��ة	 خ��ا���ش��ة	
وع���م���ران���ي���اً	ب��امل�����ش��ج��د	االأق�������ش���ى	
اإبراهيم	 هاجر	 ملا	 لذلك	 امل��ب��ارك،	
االأر�������س	 اإىل	 ال�������ش���الم-	 -ع���ل���ي���ه	
املباركة	�شاأل	اهلل	الذرية	ال�شاحلة	
ركيزته	 مثالياً	 جمتمعاً	 لتاأ�شي�س	
ال�شالح،	الذي	هو	احل�شن	املنيع	
يف	بقاء	املقد�شات	�شاخمًة	مرفوعًة	
ُمنزهًة	من	اأي	تدني�ٍس	اأو	اإف�شاد.

ق�����ال	ت���ع���اىل	ع����ن	اخل���ل���ي���ل	ع��ل��ي��ه	
اإِىَل	 َذاِه����ٌب	 	 اإِنِّ ال�����ش��الم:	{َوَق����اَل	

نَي}	 احِلِ 	َهْب	ِل	ِمَن	ال�شَّ َربِّي	�َشَيْهِديِن.	َربِّ
)ال�شافات:99-100(،	وقال	�شبحانه	عن	اإبراهيم	
وذري��ت��ه	يف	االأر����س	امل��ق��د���ش��ة:{َوَج��َع��ْل��َن��اُه��ْم	
ِفْعَل	 اإَِلْيِهْم	 َواأَْوَح��ْي��َن��ا	 ِب��اأَْم��ِرَن��ا	 َي��ْه��ُدوَن	 ��ًة	 اأَِئ��مَّ
َكاِة	َوَكاُنوا	 اَلِة	َواإِيَتاَء	الزَّ اِت	َواإَِقاَم	ال�شَّ ْرَ اخْلَ
َلَنا	َع��اِب��ِدي��َن}	)االأن��ب��ي��اء:73(،	وق��ال	عز	وجل	

عن	زكريا	وقد	طلب	الذرية	ال�شاحلة	التقية	
النقية	الر�شية	يف	بيت	املقد�س:	{ُهَناِلَك	َدَعا	
��ًة	 يَّ 	َه��ْب	ِل	ِم��ْن	َل��ُدْن��َك	ُذرِّ ��ُه	َق��اَل	َربِّ ��ا	َربَّ َزَك��ِريَّ

َعاِء}	)اآل	عمران:38(. َبًة	اإِنََّك	�َشِميُع	الدُّ َطيِّ
ُبوِر	ِمْن	َبْعِد	 قال	تعاىل:	{َوَلَقْد	َكَتْبَنا	يِف	الزَّ
وَن}	 احِلُ 	ااْلأَْر�َس	َيِرُثَها	ِعَباِدَي	ال�شَّ ْكِر	اأَنَّ الذِّ
ااْلأَْر���س}	 	 ُهْم:	{اأَنَّ َبْع�شُ َق��اَل	 )االأن��ب��ي��اء:105(،	
{َيِرُثَها	 املقد�س	 بيت	 اأر���س	 يعني:	
��وَن}	وه���و	كذلك	 ��احِلُ ِع���َب���اِدَي	ال�����شَّ
	ال�شاحلون	 كان،	ل	يزل	بها	عباد	اهللَّ

اإىل	يوم	القيامة	)7(	.
وهنا	فائدة	مهمة:	

ب��امل��ق��د���ش��اِت	 ال���ع���ن���اي���َة	 اأن	 وه�����ي	
ورع��اي��ت��ه��ا	م���ن	ل�����وازِم	ال�����ش��الِح،	
وُت���رج���م���اِن	االإمي�������ان	وع���الم���اِت	
ال��ت��ق��وى،	ف��ه��ذه	ام������راأٌة	���ش��احل��ٌة	
م����وؤم����ن����ٌة	ت���ق���ي���ٌة	ن���ق���ي���ٌة	اأظ���ه���رت	
الأن��ه��ا	جمعت	بني	 ذل��ك،	 وحققت	
لتحقيق	 خال�شًة	 ذريتها	 حترير	
العبودية	يف	بيت	املقد�س،	والقيام	
ب��رع��اي��ت��ه	وامل��ح��اف��ظ��ة	ع��ل��ي��ه	ب��اأب��ه��ى	ُح��لَّ��ة	

واأجمل	منظر.
خلََّد	اهلل	ِذكَر	هذه	املراأة	ال�شاحلة	يف	كتابه	
العزيز	بهذا	املوقف	فقط،	واأثنى	اهلل	عليها	
وع��ل��ى	م��وق��ف��ه��ا	وث��ب��ات��ه��ا	واإمي��ان��ه��ا،	الأن��ه��ا	
ارتقت	واأبدعت	يف	رعاية	وعناية	املقد�شات	

اأظــــهــــرت امــــــــراأُة عــمــران 
�ــــســــدق نـــيـــتـــهـــا عـــمـــلـــيـــاً، 
وعــــزمــــهــــا عــــلــــى املـــ�ـــســـي 
خــدمــًة  حياتها  مبــ�ــســروع 
لــــبــــيــــت املــــــقــــــد�ــــــس؛ مــن 
بـ  خالل ت�سمية مولودها 
اأو  العابدة  اأي:  "مرمي" 
العادلة، ثم بذُل الأ�سباب 
الـــــ�ـــــســـــرعـــــيـــــة واملـــــــاديـــــــة 
امل�سوؤولية  هذه  لدميومة 
ـــات ـــمـــقـــد�ـــس ـــــرًة لـــل ـــــ�ـــــس ن
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مادياً	ومعنوياً،	رغَم	اأنها	ال	تلك	�شيئاً	اإال	
جنيناً	�شعيفاً	يف	بطنها.

العالقة	بني	امل�شلم	واملقد�شات: 	•
ملعال	 جمياًل	 تو�شيفاً	 ي�شُع	 امل�شهُد	 ه��ذا	
املباركة،	 البقعة	 وتلك	 امل�شلم	 بني	 العالقة	
ل	 وحتمُّ 	 ال��ه��مِّ ا�شت�شعار	 على	 قائمة	 فهي	
امل�����ش��وؤول��ي��ة	واالإي�����ث�����اِر	وال����ب����ذِل	وال���وق���ِف	

واالإخال�س	 وال�شدق	 وال�شدقة،	
يف	ذلك	كلِّه.

و�شيجة	 واأم���ن	 اأق���وى	عالقة	 اإن	
ب����ني	ال���ع���ب���د	وامل����ق����د�����ش����ات،	ت��ل��ك	
القائمة	على	ارتباٍط	عقدٍي	وتعلٍق	
���ٍة	 يَّ وج���دِّ ���ش��رع��ٍي	 ووالٍء	 اإمي�����ان	
باملواقف،	بعيداً	عن	ردود	االأفعاِل	
احلما�شة	 اأو	 اجليا�شة	 والعاطفة	
ب��امل��ت��غ��رات	 ت��ت��اأث��ر	 امل���وؤق���ت���ة،	وال	
اأو	 الفئوية	 امل�شالح	 اأو	 ال�شيا�شية	

تقلبات	موازين	القوى.
يف	م���واط���ن	ال�����ش��ع��ِف	واالأزم�������اِت	
وال�����ظ�����روف	ال��ع�����ش��ي��ب��ة،	ي��ظ��ه��ُر	

االرت��ب��اِط	 وحقيقُة	 االن��ت��م��اِء	 ���ش��دُق	 جلياً	
ب��امل��ق��د���ش��ات،	وه���ذا	م��ا	ر���ش��خ��ت��ه	وترجمته	
ام�����راأُة	ع��م��ران	ب��ن��ذره��ا	م��ول��وَده��ا	حم���رراً	
اأن��ه��ا	ك��ب��رٌة	بال�شن	 دون	االن��ت��ف��اع	ب��ه،	م��ع	
وهذه	 له،	 ما�شٍة	 وبحاجٍة	 وال	تلُك	غره	
حت����دي����اٌت	ك���ب���رٌة	جت���اوزت���ه���ا	ب��اإخ��ال���ش��ه��ا	

وتعلقها	ال�شرعي	املتجذر	ببيت	املقد�س.	
عرب	التاريخ	هنالك	�شوٌر	م�شرقٌة	ومواقف	
م�����ش��ي��ئ��ة،	ُت��ل��ه��ُم��ن��ا	ه�����ذا	امل���ع���ن���ى	ال��ع��م��ي��ِق	
واالرت��ب��اِط	امل��ت��نِي	وال��ع��الق��ِة	امل��ت��ج��ذرة	مع	
مقد�شاتنا،	وتزيدنا	اإرادًة	واإ�شراراً	وعزمية	
اإيقاظ	 يف	 الو�شع،	 وب��ذل	 اجلهود	 مل�شاعفة	
امل�شجد	 ق�شية	 خلدمة	 وحتريكها	 الهمم	
�َشعفنا	 رغ���م	 امل���ب���ارك،	 االأق�����ش��ى	

ووهننا	وتفرقنا	وقلة	حيلتنا.
ب��ع��د	���ش��ب��ع��ني	���ش��ن��ة	م���ن	اح��ت��الل	
ال�����ش��ل��ي��ب��ي��ني	ب��ي��ت	امل��ق��د���س؛	ق��ام	
الدين	حممود	 ن��ور	 ال��ع��ادل	 امللك	
ب��ن	زن��ك��ي	-رح��م��ه	اهلل-	يف	حلب	
امل�شجد	 يف	 يو�شع	 م��ن��رباً	 ب�شنع	
االأق�������ش���ى	ب���ع���د	حت����ري����ره،	وك����ان	
النا�س	ي�شخرون	منه	الأنهم	فقدوا	
االأم������ل	ب��ا���ش��رتج��اع��ه	ب��ع��د	تلك	
امل���دة	و���ش��ع��ف	االأم����ة	االإ���ش��الم��ي��ة	
–رحمه	 اآن��ذاك،	وكان	نور	الدين	
اهلل– يجيبهم	متفائاًل	بتحريره	
ِمنُكْم	 َن�ْشَخُر	 ��ا	 َف��اإِنَّ ِمنَّا	 َت�����ْش��َخ��ُرواْ	 اإِن	 	...}
َك��َم��ا	َت�����ْش��َخ��ُرون}،	يف	دالل���ة	وا���ش��ح��ة	ملدى	
االرت���ب���اط	ال��ع��ق��دي	بتلك	امل��ق��د���ش��ات	رغ��م	

التقلبات	والظروف	احلرجة!	)8(
•	امل�شارعة	يف	خدمة	املقد�شات	بح�شب	الو�شع:
املقد�شات	من	�شعائر	الدين	التي	اأمرنا	اهلل	

الــــــــعــــــــظــــــــمــــــــاء 
والــــــــــــقــــــــــــدوات 
مـــــن الأنــــبــــيــــاء 
والـــــ�ـــــســـــلـــــحـــــاء 
واأتــــــبــــــاعــــــهــــــم، 
لــــــهــــــم عــــنــــايــــة 
خــا�ــســة ورعــايــة 
تعبدياً  متميزة 
وعـــــــمـــــــرانـــــــيـــــــاً 
بــــــاملــــــ�ــــــســــــجــــــد 
الأق�سى املبارك
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خلدمتها	 وامل�����ش��ارع��ة	 بتعظيمها	 �شبحانه	
��ْم	 وال��ع��ن��اي��ة	ب��ه��ا،	ق��ال	ت���ع���اىل:{َوَم���ْن	ُي��َع��ظِّ
��َه��ا	ِم���ْن	َت��ْق��َوى	اْل��ُق��ُل��وِب}	 	َف��اإِنَّ ِ ���َش��َع��اِئ��َر	اهللَّ
ل��وازم	تعظيمها	وتكرميها	 )احل����ج:32(،	وم��ن	
امل�����ش��ارع��ة	يف	خ��دم��ت��ه��ا،	وب����ذل	ال��و���ش��ع	يف	
واملحافظة	 فيها	 العبودية	 دميومة	حتقيق	

على	جمالها	وبهائها	وا�شتقرارها.
امل�������ش���ارع���ة	يف	اخل�����رات	 ق����ان����ون	
ال�شعائر	 وتعظيم	 خ��دم��ة	 ومنها	
التعلق	 ع��ل��ى	 م��ب��ن��ٌي	 وامل��ق��د���ش��ات؛	
االإميان	والوالء	ال�شرعي،	املنبثق	
م���ن	ال���وع���ي	ال���رتاك���م���ي	وامل��ح��ب��ة	
ال��ق��ل��ب��ي��ة	وحت��م��ل	امل�����ش��وؤول��ي��ة،	يف	
اب���ت���داًء	م���ن	تر�شيخ	 وق���ت	م��ب��ك��ر	
ت��ل��ك	امل���ع���ان	يف	ن��ف��و���س	ال���ذري���ة،	
امل�شتقبلية	 الغاية	 عن	 واالإف�شاح	
من	وجودهم،	لتحقيق	املبادرة	يف	

رعاية	املقد�شات.
ك��ان	منوذجاً	 ال�شالم	 عليه	 زكريا	
رائ���ع���اً	م��ع��ا���ش��راً	الم�����راأة	ع��م��ران،	

للذرية	لدميومة	حتقيق	 من	خالل	طلبه	
ومن	 املقد�س،	 بيت	 يف	 وال�شالح	 العبودية	
امل�شتمرة	 امل�شارعة	 ذلك	 �شمان	 ركائز	 اأه��م	
وال�شاحلات	 ل��ل��خ��رات	 ال��دائ��م��ة	 وامل���ب���ادرة	
��ا	 ق��ال	تعاىل:	{َوَزَك��ِريَّ املقد�شات،	 اأر���س	 يف	
	 	اَل	َت��َذْرِن	َفْرًدا	َواأَْن��َت	َخْرُ اإِْذ	َناَدى	َربَُّه	َربِّ

َلُه	 َوَوَه��ْب��َن��ا	 َل��ُه	 َفا�ْشَتَجْبَنا	 	)89( اْل��َواِرِث��نَي	
���ُه���ْم	َك��اُن��وا	 ��لَ��ْح��َن��ا	َل���ُه	َزْوَج�����ُه	اإِنَّ َي��ْح��َي��ى	َواأَ���شْ
اِت	َوَيْدُعوَنَنا	َرَغًبا	َوَرَهًبا	 ْرَ ُي�َشاِرُعوَن	يِف	اخْلَ
َوَكاُنوا	َلَنا	َخا�ِشِعنَي	)90(}	)االأنبياء:90-89(.

ويف	مو�شع	اآخر	اأف�شح	زكريا	عليه	ال�شالم	
ع����ن	م��ق�����ش��ده	م����ن	ه�����ذا	ال���ط���ل���ب	ف��ق��ال	
ِمْن	 	 امْلَ����َواِلَ ِخ��ْف��ُت	 	 {َواإِنِّ عنه:	 �شبحانه	
َوَراِئي	َوَكاَنِت	اْمَراأَِتي	َعاِقًرا	َفَهْب	
َيِرُثِني	 ��ا	)5(	 َوِل��يًّ َل��ُدْن��َك	 ِم��ْن	 ِل	
	 َوَيِرُث	ِمْن	اآِل	َيْعُقوَب	َواْجَعْلُه	َربِّ

يًّا	)6(})مرمي:5-4(. َر�شِ
ال��ق��راآُن	 خ��ل��ده��ا	 ال��ت��ي	 الق�شة	 يف	
ا���ش��ت�����ش��ع��اٌر	ع���ج���ي���ٌب	وم�������ش���ارع���ٌة	
املراأة	 من	 رائعة،	 ومبادرٌة	 جميلٌة	
اأح�����ش��ت	 اأن	 مب���ج���رد	 ال�������ش���احل���ة	
ب���احل���م���ل،	ف���ل���م	ت��ن��ت��ظ��ر	امل���ول���ود	
ل��رت���ش��ع��ه	ث���م	ت��ف��ط��م��ه	ث���م	يكرب	
وت��ق��وم	ع��ل��ى	رع��اي��ت��ه،	ب��ل	وه���و	يف	
بطنها	ما	زال	جنيناً،	نذرته	ُحراً	
طليقاً	هلل،	خُمل�شًة	بذلك	�شادقًة	

يف	نذرها	ودعائها.
	م�شلٍم	وحتفيٌز	على	 هذا	املعنى	فيه	اإلهاٌم	لكلِّ
واإثباِت	 ب�شمٍة	 و�شع	 يف	 واملعاجلة،	 املبادرة	
م��وق��ٍف	واإ���ش��اف��ِة	اإجن����اٍز،	يف	طريق	حترير	
بيت	املقد�س	وم�شرة	الدفاع	عنه	وخطوات	
البذل	الأجله،	دون	كلٍل	وال	ملٍل	وال	النظر	

عــــالقــــة  اأقــــــــــــــوى  اإن 
واأمــــــــن و�ـــســـيـــجـــة بــن 
تلك  واملقد�سات،  العبد 
الــقــائــمــة عــلــى ارتــبــاٍط 
عــقــدٍي وتــعــلــٍق اإميـــاين 
وولٍء �سرعٍي، بعيداً عن 
ردود الأفعاِل والعاطفة 
احلما�سة  اأو  اجلــيــا�ــســة 
تـــتـــاأثـــر  ول  املـــــوؤقـــــتـــــة، 
ال�سيا�سية  بــاملــتــغــرات 
الــفــئــويــة املـــ�ـــســـالـــح  اأو 
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ل�شعوبة	املهمة	وكرثة	التحديات،	اأو	�شعف	
االإمكانيات	وقلة	املجاالت.

التحرر	 االأق�شى	 لتحرير	 طريق	 اأق�شر	 	•
من	رق	الدنيا:

من	املعان	املهمة	يف	هذا	امل�شهد:	اإذا	اأردنا	اأن	
ن�شع	اأول	خطوة	يف	طريق	حترير	امل�شجد	
االأق�شى،	واأن	يبقى	�شاخماً	عزيزاً	مرفوعاً،	

َر	قلوبنا	واأنف�شنا	من	 البد	اأن	ُنَحرِّ
	وعبودية	الدنيا	ونتخل�س	من	 ِرقِّ
االنكباب	على	ملذاتها	و�شهواتها،	

بذلك	نحافظ	على	املقد�شات!
ل���ن���ت���اأم���ل	ق�������وَل	ام���������راأة	ع���م���ران	
وت�����ش��ري��ح��ه��ا	واإع���الن���ه���ا	���ش��م��اَت	
تطمح	 ال��ت��ي	 امل��ول��ود	 وخ�شائ�َس	
املقد�س	 بيت	 ل�شمان	خدمة	 لها،	
ورع����اي����ت����ه	ال����رع����اي����ة	ال��ت��ع��ب��دي��ة	
اْم����َراأَُت	 َق��اَل��ِت	 {اإِْذ	 والعمرانية:	
َن���َذْرُت	َل��َك	َما	يِف	 	 	اإِنِّ ِع��ْم��َراَن	َربِّ
اأن	احلرية	 فيه	 ًرا}،	 ���رَّ حُمَ َبْطِني	
يف	 اأث��ُره��ا	 َيظهُر	 التي	 احلقيقية	

القلب	 املقد�شات؛	هي	حريُة	 احلفاظ	على	
باالإخال�س	هلل	عز	وجل	وحتقيق	العبودية	
له،	بعيداً	عن	اأي	َعَر�ٍس	من	اأعرا�س	الدنيا	

الزائلة.
عز	 خال�شًة	هلل	 عبودية	 العبد	 فكلما	حقق	
وج���ل،	ك��ان	اأع��ظ��م	ان��ع��ت��اٍق	م��ن	ال���رق	الأح��د	

اأو	 للنف�س	 اأو	 لل�شيطان	 �شواء:	 املخلوقني،	
العبودية	 نق�شت	 وكلما	 وه��ك��ذا..	 ال��ه��وى	
	 	اإِنِّ �شار	عبداً	لغره،	لذلك	"قالت:	يا	َربِّ
راً	اأي	 رَّ َنَذْرُت	اأن	اأجعل	َلَك	ما	يِف	َبْطِني	حُمَ
عتيقاً	من	اأمر	الدنيا	لطاعة	اهلل	وخمل�شاً	
للعبادة	وخادماً	ملن	يدر�س	الكتاب	ويعلم	يف	

م�شجد	بيت	املقد�س" )9(	.
ر	ل��غ��اي��ة	ع��ظ��ي��م��ة	تخل�س	 مل���ا	ُح�����رِّ
م��ن	اأ���ش��ر	وق��ي��ود	ال��دن��ي��ا،	فبقدر	
تعلق	العبد	مبا	ياأ�شر	نف�شه	وقلبه	
بهذه	الدنيا،	�شي�شعف	عنده	مقاُم	
ميزان	 يخف	 وب��ال��ت��ال	 العبودية	
ال����دف����اع	ع���ن	امل���ق���د����ش���ات	وحت��م��ل	

م�شوؤوليتها.
ِر	 امْلَُحرَّ ْط��اَلُق	 َواإِ قال	ابن	عا�شور:	
َت�ْشِريٍف	 اإِْط���اَلُق	 امْلَْعَنى	 َه��َذا	 َعلَى	
����ْدَم����ِة	َب��ْي��ِت	 َّ����ا	َخ���ُل�������َس	خِلِ ��������ُه	مَل اِلأَنَّ
��ِر	 َر	ِم���ْن	اأَ���شْ ���ُه	ُح����رِّ امْلَ���ْق���ِد����ِس	َف���َك���اأَنَّ
ِعَباَدِة	 ِة	 يَّ ُحرِّ اإِىَل	 َوُقُيوِدَها	 ْنَيا	 الدُّ

	َتَعاىَل	)10(	. ِ اهللَّ
اهلل	 نبَي	 اأن	 به	 وُيقرِّ املعنى	 ه��ذا	 ُز	 ُي��ع��زِّ وم��ا	
يو�شَع	عليه	ال�شالم	ملهّا	حا�شر	بيت	املقد�س	
لفتحها	وحتريرها	من	اجلبابرة	العمالقة	
الوثنيني،	ا�شتبعد	من	جي�شه	ثالثة	اأ�شناف	
َرُجٌل	 َيْتَبْعِني	 اَل	 من	اجلند؛	فقال	لقومه:	
ْن	َيْبِنَي	ِبَها؟	 ٍة،	َوُهَو	ُيِريُد	اأَ َع	اْمَراأَ َملََك	ُب�شْ

زكـــريـــا عــلــيــه الــ�ــســالم 
كـــــان منـــــوذجـــــاً رائــــعــــاً 
مـــــعـــــا�ـــــســـــراً لمــــــــــراأة 
عــــــمــــــران، مـــــن خـــالل 
طلبه للذرية لدميومة 
الـــعـــبـــوديـــة والـــ�ـــســـالح 
ومن  املــقــد�ــس،  بيت  يف 
اأهم ركائز �سمان ذلك 
ـــارعـــة املــ�ــســتــمــرة  ـــ�ـــس امل
وال�ساحلات  للخرات 
املـــقـــد�ـــســـات اأر�ــــــــس  يف 
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َيْرَفْع	 	 ُبُيوًتا	َوَلْ اأََحٌد	َبَنى	 ِبَها،	َواَل	 	 َّا	َيْبِ َومَل
َخِلَفاٍت	 اأَْو	 َغَنًما	 ى	 ا�ْشرَتَ اأََحٌد	 َواَل	 �ُشُقوَفَها،	

َوُهَو	َيْنَتِظُر	ِواَلَدَها	)11(	.
فطلب	يو�شُع	-عليه	ال�شالم-	اأن	ال	ي�شارك	
معه	يف	فتح	بيت	املقد�س،	كل	من	تعلَّق	قلُبه	
من	 باأمٍر	 وعقُله	 فكُره	 ان�شغَل	 اأو	 بالدنيا،	
���ش��وؤون��ه��ا،	ل��ذل��ك	ق��ال	ال��ن��ووي	رح��م��ه	اهلل:	

ويف	هذا	احلديث	اأن	االأمور	املهمة	
اأول	 اإىل	 اإال	 اأن	ال	تفو�س	 ينبغي	
احلزم	وفراغ	البال	لها	وال	تفو�س	
ب��غ��ره��ا	الأن	 ال��ق��ل��ب	 م��ت��ع��ل��ق	 اإىل	
كمال	 ويفوت	 عزمه	 ي�شعف	 ذلك	

بذل	و�شعه	)12(	.
االإخ��ال���س	وال��ق��ب��ول	يف	خدمة	 	•

املقد�شات:
وهنا	اأي�شا	ر�شالٌة	مهمٌة	لكل	عامٍل	
وعابٍد	وداعيٍة،	ولكل	من	له	جهود	
املقد�شات	 خ��دم��ة	 يف	 وم�شاهمات	
ون�شرتها:	�شرورة	اإخال�س	النية	
هلل	والنظر	ملا	عند	اهلل	من	االأجر	

والثواب،	ففي	االإخال�س	طريق	اخلال�س،	
	عمل	 وُربَّ النية	 مته	 �شغٍر	عظَّ عمٍل	 	 وُربَّ

رته	النية! عظيم	�شغَّ
الأن	 ال��ق��ب��ول،	 اهلل	 ���ش��األ��ِت	 م��ن��ي}	 {فتقبل	
قبول	العمل	هو	اأعظم	نتيجة	وثمرة	ينالها	
العبد،	الأن	االإن�شان	اإذا	بداأ	مب�شروٍع	وبعمٍل	

ق��د	يعرت�شه	بع�س	 ���ش��احل��ة	 ب��ن��ي��ٍة	 ���ش��ال��ح	
نيته	فتكون	 ال�شر	فتتغر	 اأثناء	 ال�شوائب	

عائقا	عن	قبول	العمل!
حر�شت	امراأة	عمران	على	االإخال�س	وتاقت	
نف�شها	للقبول،	لذلك	قالت:	{َفَتَقبَّْل	ِمنِّي}؛	
اأي:	خذ	منى	ما	نذرته	لك	على	وجه	الر�شا	
لت�شرعي	 ِميُع}	 ال�شَّ {اأَْن���َت	 اإلهي	 يا	 ���َك}	 {اإِنَّ
يف	 مبا	 {اْلَعِليُم}	 وندائي	 ودعائي	
وك��ان	على	 ونيتي،	 وقلبي	 �شمري	
يف	 يطيعوهم	 اأن	 ��ا	 ف��ر���شً اأوالده�����م	
نذرهم،	فت�شدقت	بولدها	على	بيت	
املقد�س،	فالمها	زوجها	على	ذلك؛	
تقيد	 ن��ذره��ا،	ول	 اأطلقت	يف	 حيث	
بالذكر،	فبقيت	يف	حرة	وكرب	اإىل	

اأن	و�شعت	ومات	زوجها	)13(	.
بب�شمٍة	حقيقية	 يرغب	 	من	 فُكلُّ
يف	 مر�شية،	 ونتائج	 ُمثمٍر	 وُجهٍد	
خ��دم��ة	ق�����ش��ي��ة	االأر������س	امل��ب��ارك��ة	
ف��ل�����ش��ط��ني؛	ف��ل��ي��ت��ج��رد	يف	ن��ي��ت��ه	
وليتجنب	 ع��م��ل��ه،	 يف	 ول��ي�����ش��دق	
ال�شخ�شية	 امل�شالح	 اأو	 احلزبية	 االأغرا�س	
الفئوية	 امل�شاريع	 اأو	 االإثنية	 احل�شابات	 اأو	
الق�شية	 تلك	 يف	 ال�شيا�شية	 التجاذبات	 اأو	

امل�شرية!
•	ال�شدقات	واالأوقاف	من	اأجل	املقد�شات:

احل���ف���اُظ	ع��ل��ى	ت��ع��ظ��ي��م	ال�����ش��ع��ائ��ر	واإق���ام���ة	

مــــن املــــعــــاين املــهــمــة 
اأننا اإذا اأردنا اأن ن�سع 
اأول خطوة يف طريق 
حتــــــريــــــر املـــ�ـــســـجـــد 
يبقى  واأن  الأقــ�ــســى، 
اأن  لبــــــد  ــــاخمــــاً،  �ــــس
َر قلوبنا واأنف�سنا  ُنَحرِّ
وعـــبـــوديـــة  ِرقِّ  مــــن 
الــــدنــــيــــا ونــتــخــلــ�ــس 
النـــكـــبـــاب على  مـــن 
و�سهواتها مــلــذاتــهــا 
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واإظهارها	 املقد�شة،	 االأم��اك��ن	 يف	 ال��ع��ب��ادات	
ب��اأب��ه��ى	ُح���ل���ٍة	واأح�������ش���ِن	م��ن��ظ��ٍر،	ودمي��وم��ة	
بحاجة	 عمرانها؛	 و�شيانة	 بنيانها	 رعاية	
لت�شافر	اجلهود	والتعاون	امل�شتمر	والبذل	
الدائم	والعطاء	الذي	ال	ين�شب،	مب�شاركة	
االأف���راد	 م�شتوى	 على	 اجلميع	 وم�شاهمة	

واملوؤ�ش�شات	والدول	وال�شعوب.
اإن	الناظر	واملتاأمل	لل�شور	امل�شرقة	
وال��ت��ج��ارب	ال��ن��ا���ش��ع��ة،	ل��الأوق��اف	
عموماً	 االإ�شالمية	 احل�شارة	 يف	
وبيت	املقد�س	خ�شو�شاً،	يجد	لها	
االأثر	الكبر	يف	احلفاظ	على	هذا	
االإرث	ال�شرعي،	فاأوقفت	امل�شاجد	
وامل����دار�����س	وال����زواي����ا	واالأ�����ش����واق	
وامل�شت�شفيات	– البيمار�شتانات	-	
والكتاتيب	 واخلوانق	 والرباطات	
وامل��ق��اب��ر،	وغ��ره��ا	م��ن	االأوق����اف	
ال��ت��ي	���ش��م��ل��ت	خم��ت��ل��ف	اجل��وان��ب	

احلياتية	والعمرانية.
ع��ن��دم��ا	ت�����ش��دق��ت	ام�����راأُة	ع��م��ران	

املقد�س،	 لبيت	 خدمًة	 واأوقفته	 مبولودها	
وملِهماً	 ���زاً	 حُم���فِّ ق��راآن��ي��اً	 ���ش��ارت	من��وذج��اً	
جلميع	االأجيال	وخ�شو�شاً	الن�شاء،	يف	بذل	
الغال	والنفي�س	من	الوقت	واملال	واجلهد،	
وجت���دي���د	ال���ع���ط���اء	وا����ش���ت���دام���ة	امل�����ش��اري��ع	
واالأوقاف	وتنويعها،	للحفاظ	على	امل�شجد	

االأق�شى	ورباط	اأهله	و�شمودهم.
َقاَل	ِعْكِرَمُة:	اإِنََّها	َكاَنْت	َعاِقًرا	اَل	َتِلُد،	َوَكاَنْت	
	 	اإِنَّ 	َقاَلْت:	اللَُّهمَّ َتْغِبُط	النِّ�َشاَء	ِبااْلأَْواَلِد،	ُثمَّ
َق	 اأََت�َشدَّ اأَْن	 َوَل��ًدا	 َرَزْقَتِني	 اإِْن	 َن��ْذًرا	 	 َعلَيَّ َلَك	
�َشَدَنِتِه..	 ِمْن	 ِلَيُكوَن	 امْلَْقِد�ِس	 َبْيِت	 َعلَى	 ِبِه	
��َع��َل	َذِل��َك	اْل��َوَل��َد	 ��َه��ا	َن���َذَرْت	اأَْن	جَتْ َوامْلَ��ْع��َن��ى	اأَنَّ

.	ِ	)14(	 َوْقًفا	َعلَى	َطاَعِة	اهللَّ
ن�شرة	 يف	 واالإي���ث���ار	 الت�شحية	 	•

املقد�شات:
	َيُكْن	ِلَبِني	اإِ�ْشَراِئيَل	 :	َلْ مُّ َقاَل	ااْلأَ�شَ
ِريُرُهْم	 حَتْ َفَكاَن	 �َشْبٌي،	 َواَل	 َغِنيَمٌة	
َفِة	الَِّتي	 َجْعلَُهْم	اأَْواَلَدُه��ْم	َعلَى	ال�شِّ
���ُه	َك��اَن	ااْلأَْم���ُر	يِف	 َذَك��ْرَن��ا،	َوَذِل���َك	اِلأَنَّ
ِبَحْيُث	 ��اَر	 ���شَ اإَِذا	 اْل��َوَل��َد	 	 نَّ اأَ ِدي��ِن��ِه��ْم	
َعلَْيِه	 َيِجُب	 َكاَن	 ا�ْشِتْخَداُمُه	 ِكُن	 مُيْ
��ْذِر	 ِخ��ْدَم��ُة	ااْلأََب����َوْي����ِن،	َف��َك��اُن��وا	ِب��ال��نَّ
ااِلْنِتَفاِع،	 ِمَن	 النَّْوَع	 َذِل��َك	 ُكوَن	 َيرْتُ
��ْدَم��ِة	 ِري���َن	خِلِ ���رَّ َوَي��ْج��َع��ُل��وَن��ُه��ْم	حُمَ

	َتَعاىل)15(. ِ امْلَ�ْشِجِد	َوَطاَعِة	اهللَّ
اأن	 واالإي��ث��ار	 الت�شحية	 قمَة	 	 ف���اإنَّ
املقد�شات،	 َكِبِدِها	الأجل	 بِفْلَذِة	 املراأُة	 تتربَع	
وهذا	اأعلى	مراتب	اجلود	والبذل	وال�شخاء	
ي��ب��خ��ل��ون	 ال���ك���ث���ر	 اأن	 ح����ني	 يف	 وال�����ك�����رم،	
ب��دري��ه��م��ات	ل��ن�����ش��رة	ه���ذا	ال��دي��ن	وح��م��اي��ة	

املقد�شات.
امل��راأة	لي�س	لديها	من�شب	وال	 اأن	ه��ذه	 مع	

ـــــــــــلُّ مـــــــن يــــرغــــب  ُك
بــبــ�ــســمــٍة حــقــيــقــيــة 
وُجهٍد ُمثمٍر ونتائج 
خدمة  يف  مر�سية، 
قــــ�ــــســــيــــة الأر�ـــــــــــس 
فل�سطن؛  املــبــاركــة 
نــيــتــه  فــلــيــتــجــرد يف 
عمله،  يف  ولي�سدق 
وليتجنب الأغرا�س 
اأو  احلــــــــــزبــــــــــيــــــــــة 
ال�سخ�سية امل�سالح 
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جاه	وال	مكانة	مرموقة،	وال	تلك	مااًل	وال	
عقاراً	وال	اأر�شدًة،	اإمنا	تلك	جنيناً	�شعيفاً	
ف�شحت	به	واآثرت	املقد�شات	عليه،	وتربعت	
اأي	 به	كاماًل	خال�شاً	حراً	ال	تنتفع	منه	يف	
�شيء	من	�شوؤون	الدنيا	وال	عطاء	بعد	ذلك!

دور	املراأة	يف	احلفاظ	على	املقد�شات: 	•
من	اإلهامات	هذا	املوقف	والر�شائل	العاجلة	

�شيانة	 يف	 امل����راأة	 دوَر	 اأن	 امل��ه��م��ة:	
امل���ق���د����ش���ات	واحل����ف����اظ	ع��ل��ي��ه��ا	ال	
دور	 ع��ن	 وم�شوؤوليًة	 اأهميًة	 يقل	
ال��رج��ل،	ف��ه��ذا	ال��ن��م��وذج	ال��ق��راآن	
ال���رائ���ع	ل��ت��ل��ك	امل������راأة	امل��ق��د���ش��ي��ة،	
ُيظِهُر	جلياً	الواجب	املرتتب	على	
امل��راأة	جت��اه	ق�شايا	االأم��ة	عموماً	
املباركة	فل�شطني	بوجه	 واالأر���س	

خا�س.
ومهٌم	 كبر	 دوٌر	 امل�شلمة	 للمراأة	
يف	ال������ذب	ع����ن	امل���ق���د����ش���ات؛	م��ن	
اأع��ظ��م��ه��ا	احل���ر����س	ع��ل��ى	اإي���ج���اد	
التقية	 ال�شاحلة	 الذرية	 وتربية	

امل�شجد	 وغر�س	حمبة	 وح��ده،	 هلل	 العابدة	
االن��ت��م��اء	 وت��ر���ش��ي��خ	 نفو�شهم،	 يف	 االأق�����ش��ى	
باملقد�شات،	 االإمي���ان	 واالرت��ب��اط	 العقدي	
بق�شية	 العناية	 على	 وحثهم	 وحتفيزهم	

بيت	املقد�س	وجعلها	من	اأولوياتهم.
والتاأ�شي�س	 الرتبية	 دور	 للن�شاء	 تعدى	 بل	

والتن�شاأة	ال�شاحلة	اإىل	االإنفاق	وال�شدقات	
للن�شاء	 ال���وق���ف	 روائ�����ع	 وم���ن	 واالأوق��������اف،	
ال�شلطان	 �شلطان" زوج��ة	 "خا�شكي	 وق��ف	
القد�س	 يف	 ال��ق��ان��ون،	 �شليمان	 العثمان	
ب���ج���وار	امل�����ش��ج��د	االأق�����ش��ى	امل���ب���ارك،	حيث	
لتقدمي	 �شلطان"  خا�شكي	 "تكية	 اأق��ام��ت	
الوجبات	املجانية	للفقراء،	وما	زالت	حتى	

يومنا	هذا.
وم����ن	االأوق��������اف	اأي�������ش���ا	امل��در���ش��ة	
غربي	 احلديد	 باب	 يف	 اخلاتونية	
اأوغ��ل	 اأوقفتها	 االأق�شى،	 امل�شجد	
خ���ات���ون	ال��ق��ازان��ي��ة	زوج����ة	ق���ازان	
ابنتها	 ع��م��ارت��ه��ا	 واأك���م���ل���ت	 ����ش���اه،	

اأ�شفهان	�شاه.
ك���ذل���ك	اأوق����ف����ت	اأ����ش���ف���ه���ان	���ش��اه	
العثمانية	 حم��م��ود	 ب��ن��ت	 خ��ات��ون	
املتو�شاأ،	 ِبَباب	 العثمانية	 امْلدر�َشة	
والتي	كان	لها	مكانة	علمية	رفيعة	
يف	القد�س،	وتوىل	التدري�س	فيها	

عدد	من	كبار	العلماء.
وم����ن	روائ������ع	اأوق�������اف	ال��ن�����ش��اء	يف	م��دي��ن��ة	
ال�شت	طن�شق	بنت	عبد	اهلل	 القد�س،	ق�شر	
اليوم	 لي�شبح	 املماليك،	 عهد	 يف	 املظفرية	

داراً	لالأيتام.
وختاماً: 	•

على	 دالل���ة	 فيها	 ال��رائ��ع��ة	 الق�شة	 ه��ذه	 اإن	

الت�سحية  قمَة  اإنَّ 
تتربَع  اأن  والإيــثــار 
َكِبِدِها  بِفْلَذِة  املراأُة 
لأجـــــل املــقــد�ــســات، 
اأعلى مراتب  وهذا 
اجلــــــــــود والـــــبـــــذل 
والــكــرم،  وال�سخاء 
الكثر  اأن  حن  يف 
يبخلون بدريهمات 
لن�سرة هذا الدين 
املقد�سات وحماية 
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6-	تف�شر	املنار،	حممد	ر�شيد	ر�شا،	)238/3(.

7-	تف�شر	املاتريدي	)382/7(.

8-	ي��ن��ظ��ر:	ال��رو���ش��ت��ني	يف	اأخ���ب���ار	ال���دول���ت���ني	ال��ن��وري��ة	

وال�شالحية،	اأبو	�شامة	املقد�شي	)396-392/3(.

9-	مراح	لبيد	لك�شف	معنى	القراآن	املجيد	)122/1(.

10-	تف�شر	ابن	عا�شور	" التحرير	والتنوير" )232/3(.

وم�شلم	 	،)86/4( ال��ب��خ��اري	 اأخ���رج���ه	 	-11

)1366/3(	عن	اأبي	هريرة	ر�شي	اهلل	عنه.

12-	�شرح	النووي	على	م�شلم	)51/12(.

13-	ت��ف�����ش��ر	ح���دائ���ق	ال�����روح	وال���ري���ح���ان	يف	

روابي	علوم	القراآن	)276/4(.

14-	تف�شر	الرازي	مفاتيح	الغيب	)203-202/8(.

15-	تف�شر	الرازي	مفاتيح	الغيب	)203/8(.

مبختلف	 التاريخ	 عرب	 ال�شاحلني	 حر�س	
وبذلهم	 واإمكانياتهم،	 ومكانتهم	 فئاتهم	
م��ن��ق��ط��ع	ال���ن���ظ���ر	يف	خ���دم���ة	امل��ق��د���ش��ات	
�شبحانه	 اهلل	 خلََّد	 لذلك	 عليها،	 واحلفاظ	
ذك��ر	ه��ذه	امل���راأة	واأع��ل��ى	�شاأنها	و�شطر	تلك	
ونعترب	 لنتعظ	 ك��ت��اب،	 اأع��ظ��م	 يف	 امل��واق��ف	
وت���ك���ون	ل��ن��ا	م�����ش��در	اإل����ه����اٍم	ت�����ش��ت��ن��ر	بها	

االأج�������ي�������ال،	يف	ط����ري����ق	حت���ري���ر	
امل���ق���د����ش���ات،	وت���اأ����ش���ي�������س	ال���وع���ي	

الرتاكمي	يف	الدفاع	عنها.
الهوام�س: 	•

1-	تف�شر	ال�شعدي	�س128

2-	تف�شر	نظم	الدرر	للبقاعي،	)349/4(.

3-	اأي�����ش��ر	ال��ت��ف��ا���ش��ر،	اأب����و	ب��ك��ر	اجل��زائ��ري	

.)310/1(

4-	مفاتيح	الغيب	)203/8(.

5-	حما�شن	التاأويل،	للقا�شمي	)310/2(.

دوٌر  امل�سلمة  لــلــمــراأة 
كبر ومــهــٌم يف الــذب 
عـــن املـــقـــد�ـــســـات؛ من 
اأعـــظـــمـــهـــا احلـــر�ـــس 
عــلــى تــربــيــة الـــذريـــة 
الــــ�ــــســــاحلــــة الــتــقــيــة 
الـــعـــابـــدة هلل وحــــده، 
وغر�س حمبة امل�سجد 
نفو�سهم،  الأق�سى يف 
وتـــر�ـــســـيـــخ النـــتـــمـــاء 
الــعــقــدي بــاملــقــد�ــســات





وقفات مع مصطلح 

ين اإلبراهيمي  الدِّ

الجديد )2-1(

م . أحمد الشحات



26
العدد التا�سع والع�سرون -حمرم 1444هـ- اأغ�سط�س 2022م

مقدمة:
�شاحة	 يف	 ي��واج��ه��ون��ن��ا	 وه���م	 اأع���داوؤن���ا	 َداأَب	
َم�����ْش��لَ��ًك��ا	 ي�����ش��ل��ك��وا	 اأن	 ال��ف��ك��ري��ة	 احل������روب	

ن�شميه:	 اأن	 ميكن	 م��اِك��ًرا،	 خبيًثا	
ذل��ك	 امل�شطلحات"؛	 "خداع	 ب����	
امل�شطلح	 واأث��ر	 بخطورة	 لعلمهم	
م��رور	 فمع	 ال��وع��ي،	 ت�شكيل	 على	
اجلديد	 امل�شطلح	 ي�شبح	 ال��وق��ت	
ال�شائع	 هو	 بعنايٍة،	 َنَحُتوه	 ال��ذي	
والدراج	يف	الت�شريحات	الر�شمية،	

والتعبرات	ال�شعبية.	
من	 مثالني	 ذل��ك	 على	 ولن�شرب	

ر:	 واقعنا	املَُعا�شِ
ل��ف��ظ:	 ب��ت��ح��ري��ف	 ي��ت��ع��لَّ��ق	 االأول:	

والهدف	 "املِْثِليَّة"،	 لفظ:	 اإىل	 ُذوذ"  "ال�شُّ
ال���وا����ش���ح	م���ن	ه����ذا	ال��ت��ح��ري��ف	ه����و:	ن��زع	
الداللة	اال�شتنكارية	التي	تتولَّد	يف	النف�س	
"ال�شذوذ"؛	حتى	يكون	 تلقائيًّا	من	لفظة:	

ه��ن��اك	ن���وع	م��ن	ال��ق��ب��ول	ل��ه��ا،	واح��رتام��ه��ا	
ك���اأح���د	اخل����ي����ارات	امل���ت���اح���ة!	ف��ك��م��ا	ي��وج��د	
"جن�س	 ��ا:	 اأي�����شً فهناك	 غري"،	 "جن�س	
مثلي"،	وهكذا	يحدث	"التطبيع" 
عن	 املُ��غ��لَّ��َظ��ة	 الفاح�شة	 ه���ذه	 م��ع	
طريق	التحريف	اللفظي	للكلمة.	
طبيعة	 بتحريف	 يتعلَّق	 ال��ث��ان:	
اِئ����ر	بني	 ال�������ش���راع	ال���ع���ق���دي	ال����دَّ
امل�شلمني	واليهود،	والذي	يتجلَّى	
اغت�شابهم	 ي��ك��ون	يف	 م��ا	 ك��اأو���ش��ح	
الأر�������س	ف��ل�����ش��ط��ني،	واح��ت��الل��ه��م	
مل���دي���ن���ة	ال���ق���د����س،	و���ش��ي��ط��رت��ه��م	
ع���ل���ى	امل�����ش��ج��د	االأق���������ش����ى،	وِم����ن	
	- "اإ�شالمي	 ه��ن��ا:	 ف��ال�����ش��راع	 	 َث���مَّ
لهذا	 وق��ع	 اأول	حت��ري��ف	 ف��ك��ان	 �شهيون"،	
الدينية،	 ال�شفة	 عنه	 ن��زع��وا	 اأن	 ال�����ش��راع	
و�شموه:	بال�شراع	"العربي	-	االإ�شرائيلي"،	
ث���م	ن���زل���وا	ب���ه	درج�����ة	ف�����ش��م��وه:	ال�����ش��راع	

ـــراع  الـــ�ـــس حتــــريــــف  مت 
امل�سلمن  بــن  الــعــقــدي 
واليهــــــــود، "الإ�ســــالمي 
لي�سبح   ال�سهيوين"،   -
بي  لعــــــر ا " ع ا ل�ســـــــــــر ا
-الإ�ـــــــــســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي، 
 - ثـــــــــم"الفل�ســـــــــطيني 
الإ�سرائيلي"حتى و�سل 
الـــ�ـــســـراع،  جتـــزئـــة  اإىل 
اأو  ــا،  اويًّ َغــزَّ يكون  فمرة 
ا !! ا، اأو حم�ساويًّ مقد�سيًّ

ين الإبراهيمي اجلديد )2-1( وقفات مع م�شطلح الدِّ
م . أحمد الشحات
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�شاأن	 وكاأنه	 االإ�شرائيلي"  	- "الفل�شطيني	
يف	 امل�����ش��ل��م��ني	 ي��ع��ن��ي	 ال	 داخ���ل���ي	 فل�شطيني	
االأمر	 و�شل	 حتى	 العرب!	 حتى	 وال	 �شيٍء،	
ف��ل�����ش��ط��ني	 داخ������ل	 ال���������ش����راع	 اإىل	جت���زئ���ة	
اأو	 ا،	 اأو	مقد�شيًّ ��ا،	 اويًّ َغ��زَّ يكون	 ذاتها،	فمرة	

ا،	وهكذا... حم�شاويًّ
ذكرُت	هذه	االأمثلة	ونحن	ب�شدد	
اأحد	امل�شطلحات	احلديثة	 تناول	
ال��ت��ي	ت���رتدد	اأ���ش��داوؤه��ا	ك��ث��ًرا	يف	
و�شائل	االإعالم،	ووكاالت	االأنباء،	
الر�شمية	 املن�شات	 م��ن	 وغ��ره��ا	
امل�شطلح	 ذل��ك	 الر�شمية؛	 وغ��ر	
االإب����راه����ي����م����ي	 "الدين	 ه�������و:	
ال��دم��ج	 م��ن	 ن���وع	 وه���و	 اجلديد"،	
اأو	 االأديان"  "وحدة	 ف��ك��رة:	 ب��ني	
فكرة	 وب���ني	 االأديان"،	 "تقارب	

الكربى". اإ�شرائيل	 "دولة	
والأن	الثانية	ال	ميكن	القبول	بها	ب�شكلها	
وداللتها	 لفجاجتها،	 ن��ظ��ًرا	 ال�����ش��ري��ح؛	
اال���ش��ت��ع��م��اري��ة	-اأق�����ش��د	ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة-؛	
ب��ف��ك��رٍة	 تغليفها	 ي��ت��م	 اأن	 ع��ل��ى	 ف��ات��ف��ق��وا	

خبيثٍة	قد	تروج	عند	البع�س	ِمن	احلاملني	
�����ش��ني	الأح��ك��ام	 ب���اأوه���ام	ال�����ش��الم،	اأو	امل��دلِّ
االإن�����ش��ان،	 "التعاي�س	 ب��ا���ش��م:	 االإ���ش��الم	
اأت��ب��اع	 ب��ني	 خا�شة	 الديني"؛	 وال��ت��ق��ارب	
ال����دي����ان����ات	ال����ث����الث	ال���ت���ي	ي�����ش��م��ون��ه��ا:	
ال�شماوي	 وم��ا	 ال�شماوية"،	 "باالأديان	
م��ن��ه��ا	ب��ح��ق	اإال	دي���ن	االإ����ش���الم،	
	 ِ يَن	ِعنَد	اهللهّ 	الدِّ قال	تعاىل:{اإِنَّ

االإِ�ْشاَلُم...})اآل	عمران(.	
فقد	 والن�شرانية؛	 اليهودية	 اأم��ا	
اأ�شبح	 ث��م	 ��ا	 ���ش��م��اويًّ اأ�شُلهما	 ك��ان	
اأ�شله	 مبتوًرا	عن	 ب�شريًّا،	حمرًفا	
وم��ن��ب��ع��ه،	ق���ال	ت���ع���اىل:{َم���ا	َك���اَن	
��ا	 ��َراِن��يًّ َن�����شْ َواَل	 ��ا	 َي��ُه��وِديًّ اإِْب���َراِه���ي���ُم	
َكاَن	 َوَما	 �ْشِلًما	 َحِنيًفا	مُّ َكاَن	 َوَلِكن	

ِمَن	امْلُ�ْشِرِكني})اآل	عمران:67(.	
ب�شيٍء	 اهلل	 ب���اإذن	 ن��ت��ن��اول	 املبحث	 ه��ذا	 ويف	
وداللته	 امل�شطلح،	 ه��ذا	 ماهية	 البيان	 من	
الو�شول	 اإىل	 القوم	 ي�شعى	 التي	 واأه��داف��ه	
احلقائق	 ه��ذه	 تقرير	 يف	 يعوزنا	 وال	 اإليها،	
اأو	 َنات	 التََّكهُّ اأو	 التحليالت	 يف	 اال�شتغراق	

ي�سلكوا  اأن  اأعـــداوؤنـــا  َداأَب 
ـــًرا، بـ  ــًكــا خــبــيــًثــا مـــاِك َمــ�ــْســلَ
امل�سطلحـــــــات"؛  "خـــــــــداع 
ذلـــــك لــعــلــمــهــم بــخــطــورة 
واأثر امل�سطلح على ت�سكيل 
الوقت  مــرور  الوعي، فمع 
اجلديد  امل�سطلح  ي�سبح 
ــــَحــــُتــــوه بـــعـــنـــايـــٍة،  ــــــذي َن ال
هـــو الــ�ــســائــع والــــــــدراج يف 
الــتــ�ــســريــحــات الــر�ــســمــيــة، 
والــــتــــعــــبــــرات الــ�ــســعــبــيــة
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َعات	بعيدة	املدى،	فل�شنا	يف	حاجٍة	اإىل	 التَّوقُّ
احلقائق	 ه��ذه	 لتقرير	 يكفينا	 ولكن	 ذل��ك،	
ال����ذي	ال	ُتخطئه	 امل��ب��ا���ش��ر	 ال���واق���ع	 ر���ش��د	
الثقايف"  "التطبيع	 ق��ط��ار:	 م��ث��ل	 ال��ع��ني،	
��ا	يف	ع����دٍد	م���ن	ال���دول	 ال����ذي	ان��ط��ل��ق	ف��ع��ل��يًّ

االإ����ش���الم���ي���ة	وال���ع���رب���ي���ة،	وم��ث��ل:	
ال��ت��ي	 االإبراهيمية"  "ال�شالة	
ي�����ش��رتك	يف	اأدائ���ه���ا	م��ث��ل��ون	عن	

الديانات	الثالث.
تغنينا	عن	 ال��وق��ائ��ع	احل��ي��ة	 ه���ذه	
ك���ث���ٍر	ِم����ن	ال��ت��ك��ه��ن��ات،	وت��ك��ف��ي��ن��ا	
ي�شعى	 ال��ت��ي	 ال��ف��ك��رة	 اأ���ش��ل	 لبيان	
"العقل	 يف	 بنعومة	 لد�شها	 القوم	
الالواعي" عند	امل�شلمني؛	لي�شبح	

مع	الوقت	�شائًعا	ومقبواًل.	
يف	 ك���ي���ده���م	 ي�����رد	 اأن	 اهلل	 ن�������ش���األ	

نحورهم؛	اإنه	ول	ذلك	والقادر	عليه.	
ال��ق�����ش��ي��ة	 وت�����ش��ف��ي��ة	 "اأبراهام"  ات����ف����اق	

الفل�شطينية:	
ال���ذي	 "اأبراهام"  ات���ف���اق	 ل��ل��ن��ظ��ر	 ال���الف���ت	

م��ك��ا���ش��ب	للق�شية	 ���ش��ي��اق	حت��ق��ي��ق	 ُق����دم	يف	
	 َن�سَّ ف��اإن	 ال��دول��ت��ني،	 	 وح��لِّ الفل�شطينية؛	
االتفاق	ل	ي�شر	اأبًدا	اإىل	هذا	املو�شوع،	بل	
	 اكتفى	على	تاأكيد	احلاجة	"اإىل	اإيجاد	حلٍّ
االإ�شرائيلي	 	- الفل�شطيني	 لل�شراع	 �شلمي	
مب����ا	ي��ح��ق��ق	ح����اج����ات	وت��ط��ل��ع��ات	
"�شفقة	 ل��غ��ة	 وه���ذه	 ال�شعبني"،	
ع��ل��ى	 ت����ف����ر�����س	 ال����ت����ي	 القرن" 
جوهرية	 تنازالت	 الفل�شطينيني	
يف	ق�����ش��اي��ا	ال�������ش���راع	امل���رك���زي���ة:	
ك��ال�����ش��ي��ادة،	واالأر������س،	واحل����دود،	

والقد�س،	والالجئني..	
دعت،	 قد	 الراعية	 ال��دول	 وكانت	
املا�شية،	 القليلة	 ال�شنوات	 خالل	
ال����دول	 ب���ني	 ال���ع���الق���ات	 اأن	 اإىل	
العربية	و"اإ�شرائيل" بحاجة	اإىل	
م	نحو	ال�شالم	 ل؛	ِمن	اأجل	حتقيق	تقدُّ حتوُّ
ق��رار	 اأن	 على	 م�شددة	 الفل�شطينيني،	 م��ع	
الكثر	من	الدول	العربية	عدم	التحاور	مع	
التو�شل	 م�شاعي	 د	 عقَّ ال�شهيون	 الكيان	

ــــنــــظــــر اتـــــفـــــاق  الــــــــالفــــــــت لــــل
ُقـــدم  الــــذي  "اأبــــــراهــــــــام" 
�ـــســـيـــاق حتـــقـــيـــق مــكــا�ــســب  يف 
فــاإن  الفل�سطينية؛  للق�سية 
َنـــ�ـــسَّ التـــفـــاق مل يــ�ــســر اأبـــــًدا 
اإىل حــل الــدولــتــن، بــل اكتفى 
بتاأكيد احلاجة "اإىل اإيجاد حلٍّ 
الفل�سطيني  لــلــ�ــســراع  �سلمي 
- الإ�ــــســــرائــــيــــلــــي مبــــا يــحــقــق 
ال�سعبن"،  وتطلعات  حــاجــات 
القرن" "�سفقة  لــغــة  وهــــذه 
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	على	مدى	عقود.		 حللٍّ
اإبراهيم" ال��ذي	 "بيت	 من��وذج	 تقدمي	 ومت	
يف	 وكني�شة	 وكني�س	 م�شجد	 وج���ود	 يعني	
�شيدنا	 اأب��ن��اء	 ك��ل	 اأن	 واح����ٍد؛	مبعنى	 م��ك��اٍن	
�شقٍف	 ي�شلُّون	حتت	 زعمهم-	 -يف	 اإبراهيم	

واحٍد،	ويف	خطوة	ت�شهم	يف	فر�س	
ال�شيادة	االإ�شرائيلية	الكاملة	على	
لل�شالة	 ج	 روَّ واالأق�شى،	 القد�س	
�شيادة	 حت��ت	 االأق�شى	 امل�شجد	 يف	
االح���ت���الل،	وت���الع���ب	ب��امل��ف��ردات	
	 ال��دي��ن��ي��ة	امل��ت��ع��ل��ق��ة	ب����ه،	ح��ي��ث	متَّ
ت��ع��ري��ف��ه	ب��امل�����ش��ج��د	ال��ق��ب��ل��ي،	مع	
التطبيع	 ات���ف���اق	 ع��ل��ى	 م��واف��ق��ت��ه	
ال�������ذي	ي�����ش��م��ح	ل���ك���ل	ال���دي���ان���ات	
ب���ال�������ش���الة	ب�������ش���اح���ات	امل�����ش��ج��د	

املبارك.	
اتفاق	"اأبراهام" والتطبيع	االقت�شادي:	

وت�شهياًل	للتطبيع	االقت�شادي	الذي	مُيكن	
ز	قوة	الكيان	ال�شهيون	االقت�شادية،	 اأن	ُيعِزهّ
الكيان	 قانون	مقاطعة	 ال��دول	 األغت	بع�س	

ال�����ش��ه��ي��ون،	و���ش��م��ح��ت	ب��ع��ق��د	ات��ف��اق��ي��ات	
ال��ك��ي��ان	 يف	 مقيمني	 اأف�����راد	 اأو	 ه��ي��ئ��ات	 م��ع	
بجن�شيتهم،	 اإليها	 منتمني	 اأو	 ال�شهيون	
وبهدف	تعزيز	عالقات	التعاون	والتجارة.		
	االل��ت��زام	مب��ا	َج���َرى	التعهد	به	 ول��ك��ي	ي��ت��مهّ
"اأبراهام"،	 ات��ف��اق	 توقيع	 خ��الل	
مت	االتفاق	مع	الكيان	ال�شهيون	
ع���ل���ى	ت�����ش��ك��ي��ل	ف�����رق	م�����ش��رتك��ة؛	
ل��ت��ن��ف��ي��ذ	ال�����ربام�����ج	وامل�������ش���اري���ع	
امل�������ش���رتك���ة،	ك���اإن�������ش���اء	ال�����ش��ن��دوق	
املوؤ�ش�شة	 تقوم	 الذي	 االإبراهيمي،	
مع	 بالتعاون	 الدولية	 االأمريكية	
يف	 التنمية	 لتمويل	 ال��دول	 بع�س	
الكيان	ال�شهيون	من	خالل	هذا	
من	 اأك��رث	 بتخ�شي�س	 ال�شندوق،	
3	مليارات	دوالر	يف	اإطار	مبادرات	

اال�شتثمار	والتنمية.	
ال�شهيون	 ال�����وزراء	 رئ��ي�����س	 ��ع	 ت��وقَّ وف��ي��م��ا	
ات��ف��اق��ي��ات	 	 ت����درَّ اأن	 نتنياهو"  "بنيامني	
ا�شت�شافة	 ال��ت��ي	 ال�����دول	 م���ع	 "ال�شالم" 

منـــــــوذج  ــــــقــــــدمي  ت مت 
الذي  اإبراهيم"  "بيت 
م�سجد  وجـــــود  يــعــنــي 
وكــنــيــ�ــس وكــنــيــ�ــســة يف 
مــــــكــــــاٍن واحــــــــــــــٍد، ويف 
خطوة ت�سهم يف فر�س 
الإ�سرائيلية  الــ�ــســيــادة 
القد�س  عــلــى  الــكــامــلــة 
ج لل�سالة  والأق�سى، روَّ
الأقـــ�ـــســـى  املــ�ــســجــد  يف 
الحتالل �سيادة  حتت 
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املوؤتر	مليارات	كثرة	على	اقت�شاد	بالده،	
ع	وزير	ا�شتخباراته	"اإيلي	كوهني":	اأن	 توقَّ
ي�شل	حجم	التجارة	اإىل	4	مليارات	دوالر	يف	

غ�شون	3	اإىل	5	اأعوام.		
اإمباكت	 اإع���الن	منظمة	 م��ن	 ال��رغ��م	 وعلى	

الدولية	ل�شيا�شات	حقوق	االإن�شان	
اأن	اتفاقيات	التعاون	بني	موؤ�ش�شات	
اأخ���رى	 ودول	 �شهيونية	 وب��ن��وك	
االأمم	 مل��ب��ادئ	 ي�شكِّل	خمالفة	 ق��د	
املُتحدة	التوجيهية	ب�شاأن	االأعمال	
الأن	 االإن�����ش��ان؛	 وح��ق��وق	 التجارية	
على	 تعمل	 ال�شهيونية	 ال�شركات	
���ش��راء	ال��ع��ق��ارات	واالأم������الك	من	
الغربية	 ال�شفة	 الفل�شطينيني	يف	
ب�������ش���ورة	غ����ر	���ش��رع��ي��ة	ل�����ش��ال��ح	

امل�شتوطنني	ال�شهاينة.		
التعليمي	 وال��ت��ط��ب��ي��ع	 "اأبراهام"  ات���ف���اق	

والتكنولوجي:	
ُي��َق��ال	عنها:	 اأن	 اأق���ل	م��ا	ميكن	 ويف	خ��ط��وة	
اإنها	ت�شتهدف	تغير	وعي	ال�شعوب	"خا�شة	

االأجيال	القادمة":	اأعلنت	دول	عن	رغبتها	
وال�شيا�شي،	 ال��دي��ن��ي،	 اخل��ط��اب	 تغير	 يف	
واالإعالمي،	واملناهج	التعليمية	حول	الكيان	
ال�����ش��ه��ي��ون؛	ب��ه��دف	تغير	ن��ظ��رة	ال��ع��داء	
املاألوفة	 النظرة	 وتغير	 الغا�شب،	 للكيان	
�شديٍق!"؛	 اإىل	 حم��ت��ٍل	 م��ن	 ع��ن��ه	
ح����ت����ى	ي�������ش���ع���ر	االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي	

بالطماأنينة	واالنتماء.
التفاق	 الطريق	 ال��ق��رن...	 �شفقة	

"اأبراهام"
القرن"  "�شفقة	 م�شطلح:	 ت��ردد	
منذ	 العاملية	 ال�شحافة	 اأروق��ة	 يف	
فهناك	 ���ش��ن��وات،	 ع�شر	 م��ن	 اأك���رث	
تفا�شيل	 ح���ول	 ك��ث��رة	 اأح���ادي���ث	
هذه	ال�شفقة	واأطرافها	واأبعادها،	
ول����ك����ن	ل	ي���ك���ن	ل��ل��ك��ل��م��ة	ذي����وع	
وانت�شار	اإال	يف	نطاق	بع�س	مراكز	الدرا�شات	
ال���روؤى	 تقارير	 وبع�س	 ال��ك��ربى،	 الغربية	
االإ�شرتاتيجية،	ول	يكن	معلوًما	على	وجه	
الدقة:	هل	يختبئ	وراء	هذا	امل�شطلح	نوايا	

تــــ�ــــســــهــــيــــاًل لـــلـــتـــطـــبـــيـــع 
القــــتــــ�ــــســــادي لــتــعــزيــز 
ال�سهيوين  الــكــيــان  قــوة 
القت�سادية، األغت بع�س 
مقاطعة  قــانــون  الــــدول 
الــــكــــيــــان الـــ�ـــســـهـــيـــوين، 
اتفاقيات  بعقد  و�سمحت 
اأفـــــــراد  اأو  هـــيـــئـــات  مــــع 
الــــكــــيــــان  يف  مـــقـــيـــمـــن 
منتمن  اأو  الــ�ــســهــيــوين 
اإلـــــيـــــهـــــا بـــجـــنـــ�ـــســـيـــتـــهـــم
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اأر���س	 على	 الت�شور	 ه��ذا	 لتطبيق	 حقيقية	
واأم���اٍن	لبع�س	قادة	 اأح��الم	 اأنها	 اأم	 ال��واق��ع	

اليمني	املتطرف	هنا	اأو	هناك؟
قال	الدكتور	عالء	بكر:	"فقد	داأبْت	اأمريكا	
يف	 االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة	 النظر	 وج��ه��ة	 تبني	 على	

بالق�شية	 ت��ت��ع��ل��ق	 ال��ت��ي	 امل�����ش��ائ��ل	
يتعلق	 فيما	 الفل�شطينية؛	خا�شة	
���ا	 مب����ا	ت������راه	اإ����ش���رائ���ي���ل	����ش���روريًّ
اإ�شرائيل	 ا�شتطاعت	 وقد	 الأمنها،	
التغيرات	على	 القيام	بكثٍر	ِمن	
ل��ف��ر���س	ت�شورها	 ال���واق���ع،	 اأر�����س	
��ن��ه��ا	ف��ر���ش��ه	 ل��ل�����ش��الم	ال�����ذي	مي��كِّ
ع��ل��ى	ال���ع���رب	يف	امل��ن��ط��ق��ة	وع��ل��ى	
ِم��ن	 اأر���ش��ه��م،	 يف	 الفل�شطينيني	
خ���الل	ال��ت��ه��وي��د	ل��ل��ق��د���س،	وب��ن��اء	
الغربية،	 ال�شفة	 يف	 امل�شتوطنات	

وب��ن��اء	اجل����دار	ال���ع���ازل،	وف��ر���س	احل�����ش��ار	
اخلانق	على	الفل�شطينيني،	والهيمنة	على	
املياه،	 وم��وارده��ا؛	خا�شة	 االأر���س	 رات	 مقدَّ
خلدمة	 الفل�شطينية	 ال�شلطة	 وت�شخر	

اأم����ن	اإ���ش��رائ��ي��ل،	واإ����ش���ع���اف	ق����درة	حما�س	
والف�شائل	الفل�شطينية	على	اال�شتمرار	يف	

املقاومة	امل�شلحة.	
العربي،	 الت�شتت	 ذلك:	 على	 �شاعدها	 وقد	
مواجهة	 يف	 دة	 موحَّ ل�شيا�شة	 العرب	 وفقد	
اإ�شرائيل،	وتخلي	العرب	عن	دعم	
املقاومة	الفل�شطينية،	واالقت�شار	
الفل�شطيني	 ال��ت��وج��ه	 دع���م	 ع��ل��ى	
كخيار	 التفاو�شية	 العملية	 نحو	
الوقت	 اإ���ش��رتات��ي��ج��ي	ووح��ي��د،	يف	
الذي	ال	ميتلك	فيه	الفل�شطينيون	
ب��ه	 مي���ك���ن���ه���م	 م�����ا	 االأوراق	 ِم������ن	
لتحقيق	 اإ�شرائيل	 على	 ال�شغط	
م��ك��ت�����ش��ب��ات	ح��ق��ي��ق��ي��ة،	يف	م��ق��اب��ل	
ال��ت��ع��ن��ت	وال��ت�����ش��دد	االإ���ش��رائ��ي��ل��ي	
ِمن	 والتمل�س	 مباحثات،	 اأي	 يف	
كافة	اال�شتحقاقات	التي	جتب	عليها	فيها،	
واملماطلة	 املفاو�شات	 جتميد	 اإىل	 وال�شعي	
يف	 االآن	 ال��وق��ت	 اأن	 ت��رى	 اإذ	 ا�شتئنافها؛	 يف	
ِم���ن	خ���الل	ه�����ش��م	م��ا	ت�شتطيع	 ���ش��احل��ه��ا	

تبني وجهة  على  اأمــريــكــا  داأبـــْت 
الـــنـــظـــر الإ�ـــســـرائـــيـــلـــيـــةخـــا�ـــســـة 
اإ�سرائيل  تــراه  مبــا  يتعلق  فيما 
ا لأمنها، وقد ا�ستطاعت  �سروريًّ
اإ�سرائيل فر�س ت�سورها لل�سالم 
نها فر�سه على العرب  الذي ميكِّ
ـــــن خـــــالل تـــهـــويـــد الـــقـــد�ـــس،  ِم
وبـــنـــاء املــ�ــســتــوطــنــات، واجلـــــدار 
ـــار،  الــــــعــــــازل، وفـــــر�ـــــس احلـــ�ـــس
الفل�سطينية  ال�سلطة  وت�سخر 
ـــــرائـــــيـــــل خلــــــدمــــــة اأمــــــــــــن اإ�ـــــس
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بحيث	 التي	حتتلها،	 االأرا�شي	 ِمن	 ه�شمه	
تقدر	 ال	 م��ا	 اإال	 للفل�شطينيني	 يتبقى	 ال	

اإ�شرائيل	بالفعل	على	ه�شمه	منها.	
اإ�شرائيل	 ت�شعى	 التي	 ال��روؤي��ة	 خ��الل	 وِم��ن	
لها،	 امل��ت��وق��ع	 اأم��ري��ك��ا	 وتبني	 فر�شها،	 اإىل	

و����ش���ع���ف	امل����وق����ف	ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي	
يف	م��واج��ه��ت��ه��ا،	مي��ك��ن	ت�����ش��ور	ما	
اأم���ري���ك���ا	ِم��ن	 اأن	ت��ط��رح��ه	 مي��ك��ن	
خالل	روؤيتها	لل�شالم	يف	املنطقة،	
�شريطة	اأن	يكون	يف	اعتبار	االإدارة	
االأمريكية	مراعاة	بع�س	املطالب	
مراعاة	 والعربية؛	 الفل�شطينية	
للم�شالح	االأمريكية	يف	املنطقة.	
االأمريكية	يف	 االإدارة	 اأن	 ومعلوم:	
ترامب	 االأم��ري��ك��ي	 الرئي�س	 عهد	
2016م	 نوفمرب	 يف	 اأع��ل��ن	 -ال���ذي	

عن	 )ن��ي��وي��ورك(	 �شحيفة	 م��ع	 مقابلة	 يف	
رغ��ب��ت��ه	يف	ال��ت��و���ش��ل	اإىل	ات���ف���اق	���ش��الم	يف	
م��ا	ل	يحققه	 االأو���ش��ط،	وحتقيق	 ال�����ش��رق	
االأب��ي�����س-	 ال��ب��ي��ت	 َم���ن	�شبقوه	يف	 غ���ره،	

تعكف	على	اإعداد	�شفقة	تطمح	ِمن	خالل	
على	 �شالم	 يف	حتقيق	 االأ�شا�شية	 مكوناتها	
	 اإ�شرائيل	وكلٍّ بنْي	 ال�شالم	 غرار	معاهدتي	
على	 ا�شطلح	 ما	 وه��و	 واالأردن،	 م�شر	 ِم��ن	
)�شفقة	 ب��ا���ش��م:	 ال��ك��ث��ري��ن	 ع��ن��د	 ت�شميته	

القرن(")1(.	
ال���والي���ات	االإب��راه��ي��م��ي��ة	وال��دي��ن	

االإبراهيمي	اجلديد
حماولة	جديدة	لتذويب	ال�شراع	
ت����اأت����ي	ه�����ذه	امل������رة	ع����رب	ال���ب���واب���ة	
ال���دي���ن���ي���ة،	وم�����ن	خ�����الل	م��دخ��ل	
ما	 بعد	 يقولون-،	 -كما	 روح��ان	
ف�����ش��ل	امل���دخ���ل	االق���ت�������ش���ادي	من	
خ���الل	م���وؤام���رة	���ش��ف��ق��ة	ال��ق��رن،	
للمدخل	 امل��ت��ك��رر	 ال��ف�����ش��ل	 وب��ع��د	
ال�������ش���ي���ا����ش���ي	ن���ت���ي���ج���ة	ل��ل��ت��ع��ن��ت	
الرغبة	يف	 املفاو�شات	وعدم	 ال�شهيون	يف	
اإعطاء	اأي	حق	للفل�شطينيني،	تاأتي	املحاولة	
ه���ذه	امل����رة	ب��ن��ع��وم��ة	���ش��دي��دة	وب��ا���ش��ت��خ��دام	
الذين	 الرموز	 وبع�س	 الدينية،	 الن�شو�س	

الإبراهيمية  تــقــوم 
اأن  فــــــكــــــرة:  عــــلــــى 
�ـــســـيـــدنـــا اإبـــراهـــيـــم 
ـــــو الأنـــبـــيـــاء،  هـــو اأب
وبــــــــالــــــــتــــــــايل: هـــو 
اجلــــــــذع املـــ�ـــســـرتك 
حلــــــــلِّ اخلـــــالفـــــات 
بن الأديــان، وتقوم 
الــفــكــرة عــلــى �سهر 
الأديــــــــــان الــثــالثــة 
جـــامـــع اإطــــــــــــار  يف 
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العربية	 ال����دول	 ل��ه��م	ح�����ش��ور	وت���واج���د	يف	
واالإ�شالمية.	

االإبراهيمية	هي	فكرة	تبحث	عن	امل�شرتك	
ب���ني	االأدي�������ان	ال��ث��الث��ة	ِم����ن	ِق���َي���م	روح��ي��ة	
م�����ش��رتك��ة،	وت��ن��ح��ي	امل��خ��ت��ل��ف	ع��ل��ي��ه؛	اإم���ا	

اأو	 امل��زع��وم،	 الت�شامح	 دع��م	 بهدف	
اأن	تكون	 ���ش��ي��ا���ش��ي،	وه���و:	 ب��ه��دف	
املختلفة،	 ال�شراعات	 و�شيلة	حلل	
وم���ن���ه���ا:	)ال�������ش���راع	االإ����ش���الم���ي	
االإ����ش���رائ���ي���ل���ي(،	وال���ب���ح���ث	عن	 	-
امل�������ش���رتك	ب����ني	االأدي�����������ان،	ي��ع��ن��ي	
اإع���������ادة	ق��������راءة	وت�����اأوي�����ل	ال��ن�����س	
على	 ب��ن��اًء	 "االإ�شالمي"  ال��دي��ن��ي	
امل�����ش��رتك	ب���ني	االأدي��������ان،	وو���ش��ع	
اخلريطة	 على	 امل�شرتكة	 ال��ِق��َي��م	

ال�شيا�شية.	
ك��م��ا	ت��ق��وم	االإب��راه��ي��م��ي��ة	ع��ل��ى	ف���ك���رة:	اأن	
اأبو	االأنبياء،	وبالتال:	 اإبراهيم	هو	 �شيدنا	
	اخل��الف��ات	بني	 ه��و	اجل���ذع	امل�����ش��رتك	حل��لِّ
االأدي��ان،	وتقوم	الفكرة	على	�شهر	االأدي��ان	

اأن	 اإط��ار	جامع،	واحلديث	على	 الثالثة	يف	
	ه��ذا	ال�����ش��راع	ي��ق��وم	على	اإع���ادة	ق��راءة	 ح��لَّ
يتفق	 م��ا	 نقل	 ه��ذا	 ويعني	 الديني،	 الن�س	
الثالثة)2(	 االأدي���ان	 ي��ن	يف	 ال��دِّ رج��ال	 عليه	
اخلريطة	 اإىل	 الديني	 امل�شرتك	 على	 بناًء	

ال�شيا�شية.	
وي�شتخدم	املقرتح	�شيدنا	اإبراهيم	
	- االإ�����ش����الم����ي	 "ال�شراع	 حل����ل	
اأن���ه	 اأ���ش��ا���س	 ع��ل��ى	 االإ�شرائيلي" 
يجمع	 مقبولة	 دي��ن��ي��ة	 �شخ�شية	
ع��ل��ي��ه��ا	ج��م��ي��ع	االأدي��������ان؛	ل��ت��ك��ون	
اإ�شرائيل،	وتتمثَّل	 مدخاًل	لقبول	
ب������اأن	ي���ك���ون	ه���ن���اك	ج������واز	���ش��ف��ر	
اإب��راه��ي��م��ي،	ودول����ة	اإب��راه��ي��م��ي��ة،	
وج���ي�������س	اإب����راه����ي����م����ي،	ود����ش���ت���ور	
الِقَيم	 االإب��راه��ي��م��ي��ة	ه��و	 ل��ل��دول��ة	
اأم��ا	حدود	 الثالثة،	 االأدي���ان	 امل�شرتكة	بني	

الدولة	فتكون	اإ�شرائيل	الكربى.	
وقد	ُوِلد	مفهوم	االإبراهيمية	ب�شكل	�شيا�شي،	
ولكن	ح�شب	مواثيق	جامعة	هارفارد،	فاإن	

ــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــولي ال
الإبــــــراهــــــيــــــمــــــيــــــة 
والـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــن 
الإبـــــــراهـــــــيـــــــمـــــــي
حمــــاولــــة جـــديـــدة 
لــتــذويــب الــ�ــســراع 
عـــــــــرب الــــــبــــــوابــــــة 
الدينية، بعد ف�سل 
املدخل القت�سادي 
من خالل موؤامرة 
�ــــســــفــــقــــة الـــــقـــــرن
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اإبراهيم	هو	 �شيدنا	 ى	 مل�شمَّ املدخل	اجلديد	
تقدميه	كمفهوٍم	ديني	روحان،	واأال	نتكلم	
عليه	�شيا�شيًّا؛	ليتم	قبوله	من	ِقَبل	ال�شعوب	
الفكر	 يعم	عليها	 التي	 املنطقة	 العربية	يف	
جامعة	 من	 �شادرة	 لوثيقة	 َوْفًقا	 التاآمري	

ل��ذل��ك	مت	 2004؛	 ع����ام	 ه����ارف����ارد	
على	 الحتوائها	 ال�شوفية	 اختيار	
الروحانيات،	ولها	اأتباع	يف	العال	

العربي.	
وف���ي���م���ا	ي���ل���ي	ت���ع���ري���ف	مب��ف��ه��وم	
"الواليات	 وم�شروع	 االإبراهيمية	
وف��ك��رة	 املتحدة"،	 االإب��راه��ي��م��ي��ة	
ين	االإبراهيمي	اجلديد)3(:	 الدِّ

يف	ال�	13	من	اأغ�شط�س	ل�شنة	2020،	
��ل��ت	اإ����ش���رائ���ي���ل	واالإم��������ارات	 ت��و���شَّ
"اتفاق	 اإىل	 امل���ت���ح���دة	 ال���ع���رب���ي���ة	

��د	 واأكَّ امل��ت��ح��دة،	 ال��والي��ات	 �شالم" بو�شاطة	
"اتفاقات	 ب�	 ى	 ي�شمَّ ما	 اأن	 امل�شرتك	 البيان	
يف	 تاريخيًّا	 اخرتاًقا	 اأحدثت	 قد	 اأبراهام" 
اإ�شرائيل	واالإم��ارات،	 تطبيع	العالقات	بني	

ب�شط	 يف	 اإ�شرائيل	 تعليق	خطط	 اإىل	 واأدَّت	
�شيادتها	)على	االأرا�شي	الفل�شطينية(.	

غر	اأنه	َوْفًقا	لول	العهد	االإماراتي	حممد	
بن	زايد،	فقد	"مت	التو�شل	اإىل	اتفاق	لوقف	
امل��زي��د	م��ن	ال�شم	االإ���ش��رائ��ي��ل��ي	ل��الأرا���ش��ي	

الفل�شطينية".	
االإ�شرائيلي:	 ال���وزراء	 رئي�س	 اأم��ا	
فقد	و�شف	االتفاق	باأنه	تاريخي،	
��د	م��راًرا	وتكراًرا	اأنه	ال	يوجد	 واأكَّ
"وقف" خلطط	ال�شم،	بل	جمرد	
اأتباعه	 وطماأن	 موؤقت،	 "تعليق" 
ال���ذي	 االأردن"  "غور	 ���ش��م	 اأن	
الغربية	 ال�شفة	 م��ن	 ج���زًءا	 	 ُي��َع��دُّ
"مطروًحا	 يزال	 ال	 الفل�شطينية،	
على	الطاولة"،	و�شيتم	بالتن�شيق	

مع	االإدارة	االأمريكية.	
ويف	احلادي	ع�شر	من	�شبتمرب	2020،	اأعلن	
البحرين	 اأن	 ت��رام��ب	 االأم��ري��ك��ي	 الرئي�س	
���ش��ت��ت��ب��ع	خ��ط��ى	االإم���������ارات،	وت���وق���ع	ات��ف��اق	
"�شالم" مع	اإ�شرائيل،	وقد	مت	التوقيع	على	

املـــــــدخـــــــل اجلـــــديـــــد 
لـــلـــديـــن الإبـــراهـــيـــم 
كمفهوٍم  تقدميه  هو 
ديني روحاين، ولي�س 
�سيا�سيًّا؛ ليتم قبوله 
مــــن ِقــــَبــــل الــ�ــســعــوب 
املنطقة  يف  الــعــربــيــة 
الـــــتـــــي يــــعــــم عــلــيــهــا 
الــــفــــكــــر الـــــتـــــاآمـــــري 
جامعة  لوثيقة  َوْفًقا 
عـــام 2004 هـــارفـــارد 
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	15 يف	 االأبي�س	 البيت	 يف	 االتفاقيتني	 كلتا	
�شبتمرب	2020.	

من	اجلدير	بالذكر:	اأن	الرئي�س	االأمريكي	
ح	اأثناء	اإعالنه	عن	االتفاقية	االإماراتية	 �شرَّ
االإ�شرائيلية،	اإنها	�شُتعَرف	با�شم:	"اتفاقات	

من	 ك���ذل���ك	 وط���ل���ب	 اأبراهام"،	
ال�������ش���ف���ر	االأم����ري����ك����ي	امل��ن��ا���ش��ر	
"ديفيد	 اإ�شرائيل	 لال�شتيطان	يف	
ت�شميتها	 �شبب	 �شرح	 فريدمان" 

بهذا	اال�شم.	
ال��ن��ب��ي	 اإن	 ف����ري����دم����ان:	 ف����ق����ال	
االأدي�������ان	 اأب������ا	 "كان	 اإب����راه����ي����م:	
يوجد	 ال	 )و(	 العظيمة	 الثالثة	
�شخ�س	اأف�شل	من	النبي	اإبراهيم	
بني	 ال��َوْح��َدة	 اإمكانية	 اإىل	 يرمز	
ج��م��ي��ع	ه���ذه	ال���دي���ان���ات	ال��ث��الث��ة	

الكربى".	
اإن	ا�شتخدام	النبي	اإبراهيم	كاأٍب	للمعتقدات	
اإ�شرائيل،	 اأن	 التوحيدية	يفرت�س	تلقائيًّا:	
واالإم���ارات	 املتحدة،	 االأمريكية	 وال��والي��ات	

احل�شريون	 املمثِّلون	 هم	 املتحدة،	 العربية	
ت��ب��اًع��ا،	 واالإ����ش���الم،	 وامل�شيحية	 ل��ل��ي��ه��ودي��ة	
العربية	 االإم������ارات	 اأن	 ِم���ن	 ال��رغ��م	 وع��ل��ى	
على	 نف�شها	 ر	 ت�شوِّ كانت	 ما	 دائًما	 املتحدة	
ت	 اأنها	دولة	علمانية	وتقدمية؛	اإال	اأنها	غرَّ
�شكلها	يف	ال�شنوات	القليلة	املا�شية	
للغاية-	 وماكرة	 �شل�شة	 -بطريقة	
ِمن	دولة	علمانية	اإىل	دولة	"وئام	
احل��وار	بني	 ع	 ت�شجِّ االأديان"،	 بني	

العقائد	املختلفة.	
االإم���������ارات	 ف��ع��ل��ت	 ال�����واق�����ع:	 ويف	
امل��ت��ح��دة	ذل���ك؛	لتقدمي	 ال��ع��رب��ي��ة	
مر�شح	 اأف�����ش��ل	 اأن��ه��ا	 ع��ل��ى	 نف�شها	
امل��ت��ح��دة	 ال���والي���ات	 م��ع	 للتحالف	
واإ�شرائيل	يف	هذا	امل�شروع	االإقليمي	
االأم��ري��ك��ي	اجل���دي���د،	وع��ل��ي��ه	فقد	
ُن��ِح��َت	ال��وج��ه	ال��دي��ن��ي	اجل��دي��د	ل��الإم��ارات	
ب�شرعٍة	يف	ال�شنوات	القليلة	املا�شية،	ففي	ال�	
اأن�شاأت	دولة	االإمارات	 18	من	يوليو	2014،	
امل�شلمني،	 حكماء	 املتحدة	جمل�س	 العربية	

ا�ـــســـتـــخـــدام الـــنـــبـــي اإبـــراهـــيـــم 
التوحيدية  للمعتقدات  كــــاأٍب 
يفرت�س تلقائيًّا: اأن اإ�سرائيل، 
املتحدة،  الأمريكية  والوليات 
والإمارات العربية املتحدة، هم 
املمثِّلون احل�سريون لليهودية 
وعلى  والإ�ـــســـالم،  وامل�سيحية 
الإمـــارات كانت  اأن  ِمــن  الرغم 
علمانية  دولـــة  نف�سها  ر  تــ�ــســوِّ
ت  غــــرَّ اأنــــهــــا  اإل  وتـــقـــدمـــيـــة؛ 
�سل�سة وماكرة �سكلها بطريقة 
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االإن�شانية	 ة	 االأخ���وَّ لقاء	 بتنظيم	 ق��ام	 ال��ذي	
يف	الرابع	من	فرباير	2019؛	بهدف	تعزيز	
احل����وار	ب��ني	االأدي�����ان	ح���ول	ال��ت��ع��اي�����س	بني	

الب�شر	على	م�شتوى	العال.	
وُع����ق����د	االج���ت���م���اع	ب���ال���ت���زام���ن	م����ع	زي�����ارة	

اإم���ام	 الطيب"  "اأحمد	 ال��دك��ت��ور	
االأزهر	ال�شريف،	والبابا	فرن�شي�س	
رئ��ي�����س	ال��ك��ن��ي�����ش��ة	ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة	
وثيقة	 و����ش���درت	 ظ��ب��ي،	 اأب����و	 اإىل	
اأجل	 االإن�شانية	من	 ة	 االأخ���َوهّ حول	
امل�شرتك	 والعي�س	 العاملي	 ال�شالم	
	من	االإمام	 عها	كلٌّ يف	االجتماع	ووقَّ

االأكرب	والبابا.	
وب��ع��د	اأ���ش��ب��وع،	اأع��ل��ن	عبد	اهلل	بن	
زاي���د	وزي���ر	اخل��ارج��ي��ة	وال��ت��ع��اون	
العربية	 االإم���ارات	 ال��دول	لدولة	

امل��ت��ح��دة:	اأن����ه	اع���ت���ب���اًرا	م���ن	ال���ع���ام	امل��ق��ب��ل،	
�شتكون	وثيقة	االأخوة	االإن�شانية	جزًءا	من	
املناهج	التعليمية	يف	املدار�س	واجلامعات.	

اأ���ش��در	 ف��رباي��ر	2019،	 م��ن	 اخل��ام�����س	 ويف	

حممد	بن	زايد	قراًرا	ببناء	ما	اأ�شماه:	"بيت	
ل��روؤي��ة	 كتمثيل	 االإبراهيمية!"،	 ال��ع��ائ��ل��ة	
االإم���ارات	للوئام	بني	االأدي��ان	يف	اأب��و	ظبي،	
وذلك	اإحياًء	لذكرى	الزيارة	التاريخية	التي	
وجت�شيًدا	 االأك���رب،	 واالإم����ام	 البابا	 بها	 ق��ام	
املجتمعات	 ال�شلمي	بني	 للتعاي�س	
املختلفة	يف	االإم��ارات،	ومعلوم	اأن	
بيت	العائلة	االإبراهيمية	�شي�شم:	
م�شجًدا،	وكني�شة،	وكني�ًشا	يهودًيا،	

يف	جممٍع	واحٍد.
ال	ينبغي	اإًذا	عر�س	هذه	االأحداث	
اإذ	 البع�س،	 بع�شها	 ع��ن	 مب��ع��زٍل	
ُتظهر	هذه	اخلطوات	منًطا	تتبعه	
املتحدة؛	 العربية	 االإم���ارات	 دول��ة	
لي�س	فقط	الإعادة	ت�شكيل	خارطة	
���ا	الإع�����ادة	 امل��ن��ط��ق��ة،	ول���ك���ن	اأي�������شً
اأن	 فالق�شية	 �شعوبها،	 معتقدات	 ت�شكيل	
النبي	 وع���د	 اهلل	 اأن	 ي��ع��ت��ق��دون	 ال�شهاينة	
لن�شله،	 �شتكون	 االأر����س	 ه��ذه	 ب��اأن	 اإبراهيم	
بالن�شبة	 "اإ�شرائيل"،	 اأو	 ي��ع��ق��وب	 اأب���ن���اء	

اأ�سدر  5 فرباير 2019،  يف 
حمـــمـــد بــــن زايــــــد قــــــراًرا 
"بيت  اأ�ـــســـمـــاه:  بــبــنــاء مـــا 
الإبراهيمية!"،  الــعــائــلــة 
الإمــــارات  لــروؤيــة  كتمثيل 
لـــلـــوئـــام بــــن الأديـــــــــان يف 
اأبـــــو ظـــبـــي، وذلـــــك اإحـــيـــاًء 
لذكرى الزيارة التاريخية 
الـــــتـــــي قــــــــام بــــهــــا الـــبـــابـــا 
والإمــام الأكــرب، وجت�سيًدا 
لــــلــــتــــعــــايــــ�ــــس الـــ�ـــســـلـــمـــي
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�شيعود	 التي	 املوعودة"  "االأر�س	 ه��ي	 لهم	
)امل�شيح	 املا�شَيهّح	 قيادة	 حتت	 اليهود	 اإليها	
التاريخ؛	 نهاية	 �شت�شهد	 والتي	 املخل�س(،	
عالوة	على	ذلك:	فهم	مقتنعون	باأن	"اأر�س	
ت��اًم��ا	 ال���ع���ال،	 و���ش��ط	 يف	 اإ�شرائيل" ت��ق��ع	

ال�شهاينة" يف	 "اليهود	 يقف	 كما	
موقع	اجتماعي	مركزي	"كروؤ�شاء	

واأ�شخا�س	خمتارين".	
باالإ�شافة	اإىل	ذلك:	فهم	يعتقدون	
ي�شكِّل	حجر	 املقد�س	 تاريخهم	 اأن	
ال���زاوي���ة	يف	ت��اري��خ	ال��ع��ال،	بينما	
��ل	اأف��ع��ال��ه��م	اأ���ش��ا���س	خال�س	 ت�����ش��كِّ
البع�س:	 ي��ق��ول	 وب��ي��ن��م��ا	 ال���ع���ال.	
تتوافق	 ه��ذه	 امليعاد"  "اأر�س	 اإن	
ت���ق���ري���ًب���ا	م����ع	ح�������دود	ف��ل�����ش��ط��ني	
ال��ت��اري��خ��ي��ة،	ي��ق��ول	اآخ����رون:	اإنها	

نهر	 "النيل" اإىل	 م�����ش��ر	 ن��ه��ر	 م���ن	 ت��ت��د	
ى	 ي�شمَّ ما	 ه��ذا	 "الفرات"؛	 الكبر	 ال��ع��راق	
اإ�شرائيل	 "اأر�س	 اأو	 الكربى"،	 "اإ�شرائيل	 ب�	

الكاملة".	

ويف	ب���داي���ة	ظ��ه��ور	احل���رك���ة	ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة،	
امليعاد	 اأر����س	 على	 احل�شول	 هدفها:	 ك��ان	
وبالنظر	 ذلك	 ومع	 الكربى"،	 "اإ�شرائيل	
فل�شطني	 يف	 ال�شيا�شي	 الو�شع	 تطور	 اإىل	
عن	 االإع��الن	 ال�شعب	 من	 كان	 التاريخية،	
؛	 	ور�شميٍّ هذا	الهدف	ب�شكٍل	علنيٍّ
ل��ذل��ك	ل	ت��ت��م	ت�����ش��وي��ة	احل����دود	
حديًثا	 لة	 امل�شكَّ للدولة	 ال�شيا�شية	
ال�شهيونية	 الأن	 "اإ�شرائيل"؛	
-ك���اأي���دي���ول���وج���ي���ة	ا���ش��ت��ع��م��اري��ة	
تو�شعية-	ل	تكن	تنوي	الإ�شرائيل	
االل�����ت�����زام	ب����ح����دوٍد	م��ع��ي��ن��ٍة	ع��ن��د	
مع	 �شيا�شيٍة	 ت�شوياٍت	 يف	 الدخول	

الدول	املجاورة.	
وبالتال:	مت	التخلي	عن	مفهوم	
�شكله	 يف	 الكربى"  "اإ�شرائيل	
جديد	 م��ف��ه��وم	 ظ��ه��ور	 حل�����ش��اب	 التقليدي	
"اإ�شرائيل	 واأك���رث	ج��اذب��ي��ة،	وه���و:	 ح��دي��ث،	
كقوٍة	 الكربى"  االقت�شادية/التكنولوجية	

اإقليميٍة	رئي�شيٍة.

عــــر�ــــس  يــــنــــبــــغــــي  ل 
الأحـــــداث مبــعــزٍل عن 
اإذ  الــبــعــ�ــس،  بــعــ�ــســهــا 
اخلطوات  هــذه  ُتظهر 
منــــًطــــا تـــتـــبـــعـــه دولـــــة 
الإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
املــتــحــدة؛ لــيــ�ــس فقط 
خارطة  ت�سكيل  لإعادة 
ــــــطــــــقــــــة، ولـــــكـــــن  ــــــن امل
ت�سكيل  لإعــــادة  ــا  اأيــ�ــسً
مـــعـــتـــقـــدات �ــســعــوبــهــا

هيئة التحرير
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"اإ�شرائيل	 اأن	 اإىل	 امل���ف���ه���وم	 ه����ذا	 ي�����ش��ر	
العظمى	 ال��ق��وة	 ه��ي	 �شتكون	 ال�شهيونية" 
التي	تهيمن	على	املنطقة	من	خالل	التفوق	
اإىل	 باالإ�شافة	 والتكنولوجي؛	 االقت�شادي	

املكا�شب	الدبلوما�شية	االإقليمية.	
ج��ام��ع��ة	 ع��م��ل��ت	 	،2015 ع����ام	 ويف	
فلوريدا	وجامعة	هارفارد	اأبحاًثا؛	
ل���ت���ط���وي���ر	ال����ف����ك����رة،	واأ������ش�����درت	
االأخ���������رة	وث���ي���ق���ة	ت���ت���ح���دث	ع��ن	
اإق��ام��ة	 االحت����اد،	ومت	بحث	ف��ك��رة	
م�شار	اإبراهيمي،	وَوْفًقا	للخرائط	
حول	مبادرة	م�شار	رحلة	اإبراهيم،	
ال��رح��ل��ة	يتطابق	مع	 م�����ش��ار	 ف���اإن	
اإ�شرائيل	 لدولة	 اإ�شرائيل	 ت�شور	
ال���ك���ربى،	ب��ح��ي��ث	اإن����ه	ل���و	جمعنا	
وه��و:	 	، ب��خ��طٍّ االإبراهيمي	 امل�شار	

باالأديان	 ت	 َم��رَّ التي	 اإبراهيم	 �شيدنا	 رحلة	
ال��ث��الث��ة	يف	ال�����ش��رق	االأو����ش���ط،	وب����داأت	من	
تركيا	اإىل	مكة	واملدينة،	اإىل	م�شر؛	�شنجد	
اأنها	هي	خارطة	اإ�شرائيل	الكربى	التي	يتم	

ن�شرها	منذ	زمن.	
غاية	 يف	 اأم���وًرا	 ا	 اأي�شً اخل��رائ��ط	 وتت�شمن	
الوثيقة	عن	 اخلطورة؛	الأنهم	يتكلمون	يف	
اأن	ملكية	اأر�س	امل�شار	لي�شت	لل�شعوب	التي	
	فيها	امل�شار	هي	 تقطنها،	بل	اإن	كل	اأر�س	َمرَّ
اأر�����س	اإب��راه��ي��م��ي��ة	ع��امل��ي��ة	دول��ي��ة،	
يقطع	 فل�شطني	 يف	 امل�����ش��ار	 وه���ذا	
منت�شفها،	 يف	 الفل�شطينية	 امل��دن	
وهذا	يعني	اأنه	ال	يوجد	هناك	ما	
الوثيقة.	 ح�شب	 فل�شطني	 ى	 ي�شمَّ
اأم��������ا	م���ل���ك���ي���ة	امل���������ش����ار:	ف�����ش��ي��ت��م	
حتديدها	الحًقا	ح�شب	الوثيقة.	
فكرة	 فلوريدا	 جامعة	 اأخ���ذت	 ث��م	
امل�شار	ذاتها،	وحتدثت	عن	االحتاد	
االإب��راه��ي��م��ي	ال���ف���ي���درال،	ال���ذي	
جمتمعة؛	 العربية	 ال���دول	 ي�شم	
واإي����ران،	 واإ���ش��رائ��ي��ل	 تركيا	 اإىل	 ب��االإ���ش��اف��ة	
االإب���راه���ي���م���ي���ة	 "الدولة	 ���ل	 مي���ثِّ وال�������ذي	

الفيدرالية".	
الهدف	 عن	 امل�شار	 اإن�شاء	 وثيقة	 وتتحدث	

بينما يقول البع�س: 
امليعاد"  "اأر�س  اإن 
تـــتـــوافـــق مـــع حـــدود 
فل�سطن التاريخية، 
اإنها  اآخــــرون:  يــقــول 
"النيل"  مـــن  متــتــد 
؛  " ت ا لفر ا " ىل اإ
ـــى  ـــمَّ هـــــــــذا مـــــــا يـــ�ـــس
"اإ�ســــــــــرائيــــل  بــــ 
"اأر�س  اأو  الكربى"، 
الكاملة".  اإ�سرائيل 
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ال�شيا�شية،	 اإزال��ة	احلدود	 امل�شار،	وهو:	 من	
وهذا	ما	قاله	كو�شنر	على	قناة	�شكاي	نيوز	
اأن	هدف	 ِمن	 العربية	يف	28	فرباير	2019	
اإزالة	احلدود	ال�شيا�شية،	 �شفقة	القرن	هو	

وذلك	بقيام	احتاد	فيدرال	بني	الدول.	
ل��ي�����ش��ت	 ال�������ش���ف���ق���ة	 اإن	 وق����������ال:	
ملنطقة	 ه���ي	 ب���ل	 للفل�شطينيني،	
،	وه����ذا	 ال�������ش���رق	االأو������ش�����ط	ك����ك����لٍّ
ي��ت��ط��اب��ق	م���ع	م���ا	ج����اء	يف	وث��ي��ق��ة	
م�شار	اإبراهيم	حول	اإزالة	احلدود	
ال�شيا�شية	)لكامل	منطقة	ال�شرق	

االأو�شط	واإيران	وتركيا(.	
وال����ه����دف	م���ن	ذل����ك	ه����و:	اإدم�����اج	
امل���ن���ط���ق���ة	حت��ت	 اإ������ش�����رائ�����ي�����ل	يف	
م�����ش��م��ي��ات	ال�������ش���رق	االأو�����ش����ط	اأو	
ال����والي����ات	االإب���راه���ي���م���ي���ة	ب��دي��اًل	

�شمن	 وكلها	حم��اوالت	 العربية،	 للواليات	
ت��ب��داأ	ب�شياغة	دي��ن	جديد	 اأك��ذوب��ة	ك��ربى	
النا�س	 جلمع	 االإبراهيمي	 ب�الدين	 ى	 ي�شمَّ
حت��ت	راي���ة	واح�����دة،	م��ن	خ���الل	ج��م��ع	اأه��م	

الثالثة،	 االأدي����ان	 ب��ني	 امل�شرتكة	 التعاليم	
ونبذ	مواطن	االختالف	بينها،	وو�شعها	يف	
االإبراهيمي،	 ي��ن	 ال��دِّ ى:	 ي�شمَّ جديد	 قالب	
يُن	اجلديُد	يحمل	اأهداًفا	�شيا�شية	 وهذا	الدِّ
املتحدة	 الواليات	 ل�تمكني	 ي�شعى	 اإذ	 بحتة؛	
�شيطرِتهما	 ب�شِط	 ِمْن	 واإ�شرائيل	
وحت��ق��ي��ِق	اأط��م��اع��ه��م��ا	يف	ال�����ش��رق	

االأو�شط.	
ال��ق��رن	ج����زًءا	ما	 وك��ان��ت	�شفقة	
ي����ج����ري	ت���ن���ف���ي���ذه	ع���ل���ى	االأر��������س	
ِم�����ن	خم���ط���ط	ال���ت���ح���ول	ال��ث��ق��ايف	
وال��ع��ق��ائ��دي	وال�����ش��ي��ا���ش��ي	و���ش��واًل	
امل���ت���ح���دة	 ال������والي������ات	 ك����ي����ان	 اإىل	
االإب���راه���ي���م���ي���ة	ال���ت���ي	ت���ت���د	م��ن	
يجري	 وم��ا	 اخلليج،	 اإىل	 املحيط	
ى	ف��ل�����ش��ط��ني	ال��ت��اري��خ��ي��ة	 ي���ت���ع���دَّ
وميتد	اإىل	اإ�شرائيل	الكربى	من	الفرات	اإىل	
التوراة،	 يف	 االإبراهيمي	 امل�شار	 حيث	 النيل؛	
ومير	م�شروع	الواليات	املتحدة	االإبراهيمية	
بت�شفية	الق�شية	الفل�شطينية	دون	اأي	حلوٍل	

اأخــــــــــــــــــذت جــــامــــعــــة 
امل�سار  فكرة  فلوريدا 
ذاتــهــا، وحتــدثــت عن 
الإبراهيمي  الحتـــاد 
الـــــفـــــيـــــدرايل، الــــذي 
العربية  الدول  ي�سم 
بالإ�سافة  جمتمعة؛ 
واإ�سرائيل  تركيا  اإىل 
واإيران، والذي ميثِّل 
"الدولة الإبراهيمية 
الفيـــــــــدراليــــــــــــــــــــــة". 
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عادلٍة	لها،	و�شفقة	القرن	�شتكون	املرجعية	
	م�شتقبلي.	 النموذجية	املعتمدة	الأي	حلٍّ

ومبعوثه	 ترامب	 �شهر	 كو�شرن	 ه	 ن��وَّ ولقد	
املنطقة	 يف	 امل�شتقبل	 معال	 اإىل	 للمنطقة	
االأمريكية:	 القنوات	 اإحدى	 عندما	قال	يف	

يكون	 لن	 ال�شيا�شية	 احلدود	 "اإن	
لها	قيمة	م�شتقباًل	يف	املنطقة".	

وم���ا	ق��ال��ه	لي�س	ن��ب��وءة،	ب��ل	روؤي���ة	
مل�������ش���روع	ي���ت���م	ت���ن���ف���ي���ذه	ب�����ش��م��ٍت	
وب���خ���ط���ى	حم�������ش���وب���ة،	وخ���ط���ورة	
اأن��ه��ا	لي�شت	ق���راًرا	 ه���ذه	اخل��ط��وة	
اأه���وج	م��ن	ق���رارات	»ت��رام��ب«	مثل	
لكنه	 ال��ق��د���س،	 اإىل	 ال�شفارة	 نقل	
هدفه	 وم�شتمر؛	 ه���ادئ	 خمطط	
الق�شية	 وت�شفية	 الفكر،	 تغير	
من	اجلذور	عرب	�شنوات	طويلة.	

ف��االأج��ي��ال	اجل���دي���دة	ل��ن	ي��ك��ون	يف	فكرها	
االأ�شا�س؛	 من	 كعا�شمة	 بالقد�س	 املطالبة	
الأن	ه��ن��اك	ج���ه���وًدا	ع��ل��ى	م�����ش��اراٍت	اأخ���رى	
ي��روج��ون	 فهم	 النتيجة،	 ه��ذه	 اإىل	 تقودنا	

ل��ف��ك��رة	اأن	ال��ي��ه��ود	ه���م	اأ���ش��ح��اب	ال��دي��ان��ة	
اأ���ش��ح��اب	حقوق	 واأن��ه��م	 ال��ع��ال،	 االأوىل	يف	
ب��ل	وف���ى	فل�شطني،	 ال��ق��د���س،	 ت��اري��خ��ي��ة	يف	
واأنهم	اأ�شحاب	االأر�س،	واأن	القد�س	مدينة	
بع�شرات	 الفكرة	 ه��ذه	 ويدعمون	 يهودية،	
ال���ط���رق،	م��ن��ه��ا:	����ش���راء	ك��را���ش��ي	
الكبرة	 اجل��ام��ع��ات	 يف	 اأ���ش��ت��اذي��ة	
م��ا	 ت����دري���������س	 امل���ت���خ�������ش�������ش���ة	يف	
ي�����ش��م��ون��ه:	ب���»ال��ت��اري��خ	وال��ث��ق��اف��ة	
وي�شعون	 اليهودية«،	 واحل�شارة	
ل��ت��غ��ي��ر	امل���ن���اه���ج	يف	م��وؤ���ش�����ش��ات	
تعليمية	خمتلفة	لهذا	الغر�س.	

برهامي"  "يا�شر	 الدكتور	 يعلِّق	
على	هذا	امل�شطلح	اجلديد،	وهذه	
حم��اوالت	 م��ن	 البائ�شة	 املحاولة	
التطبيع	اخلبيثة	فيقول:	"فهذا	
"الدين	 زم��ن��ن��ا:	 يف	 َظ��َه��ر	 ال���ذي	 امل�شطلح	
م��ث��ل:	 ع���ن���ه،	 ع	 َت����َف����رَّ وم����ا	 االإبراهيمي"،	
متزامًنا	 املتحدة"،	 االإبراهيمية	 "الواليات	
اليهود	 م��ع	 التطبيع	 ح��م��الت	 م��ع	 ظ��ه��وره	

كانت �سفقة القرن جزًءا 
ممــا يــجــري تــنــفــيــذه ِمــن 
الثقايف  التحول  خمطط 
والــعــقــائــدي والــ�ــســيــا�ــســي 
و�سوًل اإىل كيان الوليات 
املتحدة الإبراهيمية التي 
متـــتـــد مــــن املـــحـــيـــط اإىل 
اخلـــــلـــــيـــــج، ومـــــــا يـــجـــري 
ى فـــلـــ�ـــســـطـــن  يـــــــتـــــــعـــــــدَّ
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة وميــــتــــد 
الــكــربى اإ�ـــســـرائـــيـــل  اإىل 
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وكيانهم	ال�شهيون،	والتي	رتبت	لها	اإدارة	
الرئي�س	االأمريكي	-اخلا�شر	يف	االنتخابات	
اب��ن��ت��ه	 زوج	 ب��ق��ي��ادة	 "ترامب"  االأخ�������رة-	
له	وجود	 والذي	�شار	 -اليهودي-	كو�شرن،	
االإ�شالمية؛	 العربية	 منطقتنا	 يف	 متكرر	

ل����ت����غ����ي����ر	ب����و�����ش����ل����ة	ال�������ع�������داوة	
اإىل	 اإ�شرائيل	 مع	 االإ�شرتاتيجية	
وج��ه��ات	ع��دي��دة	داخلية	ب��ني	دول	
داخل	 عديدة	 و�شراعات	 املنطقة،	
ك���ل	دول����ة	ت��ق��ت��ت��ل	ف��ي��ه��ا	ال�����ش��ع��وب	
اخل��ط��ر	 اإىل	 اإ����ش���اف���ة	 وال��������دول؛	
املدعم	وامل�شنوع	لل�شيعة	ودولتهم	
احل���دي���ث���ة	اإي���������ران،	ال���ت���ي	ت��ه��دف	
دول	 يف	 ال�شيعي	 ي��ن	 ال��دِّ ن�شر	 اإىل	

املنطقة	وغرها.	
ي��زال-	 -وال	 امل�شطلح	 ه��ذا	 وك���ان	

ال��ه��وي��ة	االإ���ش��الم��ي��ة	 ن�����ش��ي��ان	 اإىل	 ه���ادًف���ا	
بل	وفقدان	حقيقة	ملة	 وال��دول،	 لل�شعوب	
اإبراهيم	-عليه	ال�شالم-؛	رغم	اأن	هذه	امللة	
هي	التي	ُبعث	بها	كل	االأنبياء؛	الذين	جعلهم	

ِمن	 ال�شالم-	 -عليه	 اإبراهيم	 بعد	 ِمن	 اهلل	
عليه	 اهلل	 -�شلى	 حممد	 وخاتهم	 ن�شله،	
اأَْوَح��ْي��َن��ا	 	 و�شلم-،	ق��ال	اهلل	-ت��ع��اىل-:	{ُث���مَّ
اإِْبَراِهيَم	َحِنيًفا	َوَما	َكاَن	 ِبْع	ِملََّة	 اأَِن	اتَّ اإَِلْيَك	
-�شلى	 هو	 بل	 	،)123 امْلُ�ْشِرِكنَي})النحل:	 ِم��َن	
اهلل	عليه	و�شلم-	الذي	اأظهرها	يف	
العال،	ون�شرها	على	حقيقتها	يف	
	مكان،	بعد	اأن	ح�شرها	اليهود	 كلِّ
يف	اأنف�شهم	بظنهم	اأنهم	�شعب	اهلل	

املختار،	وكذا	الن�شارى.	
ع�����دم	 -ت��������ع��������اىل-	 اهلل	 	 ف������ب������نيَّ
اإىل	 الطائفتني	 انت�شاب	 �شحة	
فقال	 ال�شالم-،	 -عليه	 اإبراهيم	
-ت���ع���اىل-:{َم���ا	َك�����اَن	اإِْب���َراِه���ي���ُم	
َوَل���ِك���ْن	 ��ا	 ��َراِن��يًّ َن�����شْ َواَل	 ���ا	 َي���ُه���وِديًّ
َك����اَن	َح��ِن��ي��ًف��ا	ُم�����ْش��ِل��ًم��ا	َوَم����ا	َك���اَن	
ِباإِْبَراِهيَم	 النَّا�ِس	 اأَْوىَل	 	 اإِنَّ امْلُ�ْشِرِكنَي.	 ِمَن	
اآَمُنوا	 َوالَِّذيَن	 	 النَِّبيُّ َوَهَذا	 َبُعوُه	 اتَّ َللَِّذيَن	

	امْلُوؤِْمِننَي})اآل	عمران:	68-67(.	 ُ	َوِلُّ َواهللَّ
اأن	 امل��رء:	 منه	 يتعجب	 ما	 اأعجب	 ِم��ن	 واإن	

الأجـــيـــال اجلــديــدة لن 
يكون يف فكرها املطالبة 
بالقد�س كعا�سمة؛ لأن 
هـــــنـــــاك جــــــهــــــوًدا عــلــى 
تقودنا  اأخــرى  م�ساراٍت 
النتيجة، فهم  اإىل هذه 
اأن  لـــفـــكـــرة  يـــــروجـــــون 
اليهود اأ�سحاب الديانة 
ـــــعـــــامل،  ال يف  الأوىل 
واأنــهــم اأ�ــســحــاب حقوق 
الــقــد�ــس تـــاريـــخـــيـــة يف 
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َمن	 -عند	 حالًيا	 اال�شطالح	 هذا	 ُي�شتعمل	
	املعنى	االأ�شا�شي	االأكرب	الذي	 اأن�شاأه-	يف	�شدِّ
التوحيد،	 وهو:	 اإبراهيم،	 ملة	 عليه	 قامت	
وع��ب��ادة	اهلل	وح��ده	ال	�شريك	ل��ه،	وال��رباءة	
	ما	ُيعبد	من	دونه،	قال	اهلل	-تعاىل-:	 من	كلِّ

َوَقْوِمِه	 اِلأَِبيِه	 اإِْبَراِهيُم	 َقاَل	 {َواإِْذ	
	الَِّذي	 ا	َتْعُبُدوَن.	اإِالَّ اإِنَِّني	َبَراٌء	ِمَّ
َوَجَعلََها	 �َشَيْهِديِن.	 َفاإِنَُّه	 َفَطَرِن	
َك��ِل��َم��ًة	َب���اِق���َي���ًة	يِف	َع��ِق��ِب��ِه	َل��َع��لَّ��ُه��ْم	
وقال	 	.)28-26 )ال��زخ��رف:	 َيْرِجُعوَن}	
ابن	عبا�س	-ر�شي	اهلل	عنهما-:" 
هي	كلمة	ال	اإله	اإال	اهلل،	ال	يزال	يف	

ذريته	َمن	يقولها".	
والقوم	اإمنا	يريدون	ا�شتعماله	يف	
اخرتاع	دين	جديد،	يزعمون	فيه	
تناق�شها	 ع��ل��ى	 االأدي�����ان	 ت�����ش��اوي	

ب��زع��م	اج��ت��م��اع��ه��ا	يف	تعظيم	 واخ��ت��الف��ه��ا؛	
اإب��راه��ي��م	-ع��ل��ي��ه	ال�����ش��الم-،	وه��ذا	 �شخ�س	
ي��ق��ت�����ش��ي	اجل���م���ع	ب���ني	امل��ت��ن��اق�����ش��ني:	بني	
عبادة	اهلل،	وعبادة	غره،	وت�شحيح	هذين	

بني	 اجل��م��ع	 يقت�شي	 وك����ذا	 امل��ت��ن��اق�����ش��ني،	
االإميان	بر�شالة	عي�شى	وحممٍد	-�شلى	اهلل	
وت�شحيح	 تكذيبهما،	 وبني	 و�شلم-	 عليهما	

هذين	النقي�شني.	
و�شلم-	 عليه	 اهلل	 -�شلى	 عي�شى	 ���ش��اأن	 ويف	
اجل��م��ع	ب��ني	اع��ت��ق��اد	ن��ب��وت��ه	وب��ني	
وبني	 وبنوته	هلل،	 األوهيته	 اعتقاد	
اعتقاد	اأنه	ابن	زنا	-والعياذ	باهلل-،	
كبًرا!	 ا	 علوًّ ذل��ك	 عن	 اهلل	 تعاىل	
وقد	 عظيم،	 بهتان	 هذا	 �شبحانك	
جعل	اهلل	-عز	وجل-	اتهام	مرمي	
-تعاىل-	 فقال	 ك��ف��ًرا،	 بالفاح�شة	
ع��ن	ب��ن��ي	اإ���ش��رائ��ي��ل:	{َوِب��ُك��ف��ِرِه��م	
	ُب��ه��ت��اًن��ا	 َوَق����وِل����ِه����م	َع���ل���ى	َم��������رمَيَ
ين	 َعظيًما}	)الن�شاء:	156(؛	فهذا	الدِّ
اجلديد	يقت�شي	ت�شحيح	كل	هذه	

املتناق�شات!	
وال����ه����دف	م���ن	ه����ذا	ال���دي���ن	االإب���راه���ي���م���ي	
اجلديد	يف	حقيقة	االأمر:	حتقيق	تبعية	دول	
االأقرب	 االإ�شرائيلي؛	 للكيان	 كلها	 املنطقة	

اأعــجــب ما  ِمــن  اإن 
يتعجب منه املرء: 
هــذا  ُيــ�ــســتــعــمــل  اأن 
-عند  ال�ــســطــالح 
اأنـــ�ـــســـاأه- �سدِّ  َمـــن 
املـــعـــنـــى الأ�ـــســـا�ـــس 
الأكرب الذي قامت 
عليه ملة اإبراهيم، 
وهــــــو: الــتــوحــيــد، 
وعــبــادة اهلل وحده 
لـــه �ــــــســــــريــــــك  ل 



43
العدد التا�سع والع�سرون -حمرم 1444هـ- اأغ�سط�س 2022م

يف	زعمهم	اإىل	اإبراهيم	ووراثته،	فينبغي	اأن	
يدين	اجلميع	لهم	بالتبعية،	واالإقرار	لهم	
بالريا�شة،	واالعرتاف	بتقدمهم	وتفوقهم:	
واالإع��الم��ي،	 واالق��ت�����ش��ادي،	 "الع�شكري،	
�شرورة	 ب��ل	 منازعة،	 دون	 والتكنولوجي" 

ت�شليم	القيادة	لهم	رغم	تع�شبهم	
ال�������ش���دي���د	ل��ق��وم��ي��ت��ه��م	ال��ق��ائ��م��ة	
الدينية	 ودول��ت��ه��م	 ي���ن،	 ال���دِّ ع��ل��ى	
ال����وح����ي����دة	ال����ت����ي	جت���م���ع	���ش��ت��ات	
ال��ي��ه��ود	يف	ال��ع��ال	ع��ل��ى	اخ��ت��الف	
واأوطانهم؛	 واأل�شنتهم	 قومياتهم	
العاَل	 يف	 الوحيدة	 ال��دول��ة	 فهي	
فيها	قومية؛	 ال��دي��ن	 ُج��ِع��ل	 ال��ت��ي	
بوه	 	لهم	بهذه	القيادة	قرَّ فَمن	اأقرَّ
واأدن���وه	ورف��ع��وه،	وَم��ن	نازعهم	يف	
ذل���ك	ح���ارب���وه	وع�����ادوه،	وح��اول��وا	

اإهالكه.	
اإىل	 ينت�شبون	 اأن��ا���ًش��ا	 اأن	 ��ا:	 اأي�����شً وال��ع��ج��ب	
ال��وط��ن��ي��ة	-على	 واإىل	 ال��ع��رب��ي��ة،	 ال��ق��وم��ي��ة	
بهذا	 ي��ن��ادون	 امل�شلمني-	 اأوط����ان	 اخ��ت��الف	

امل�شروع	 ه��ذا	 لتطبيق	 وي�شعون	 امل�شطلح،	
م��ن	االحت����اد؛	ال���ذي	م��ع��ن��اه:	ف��ق��دان	هوية	
االأوط��ان	 هذه	 معال	 فقدان	 بل	 اأوطانهم،	
اأ����ش���اًل،	وم��ع��ال	ه���ذه	القومية	 وح���دوده���ا	
بالكلية،	والذوبان	يف	ملك	اليهود،	كما	يزعم	
ال��ي��ه��ود	اأن��ه��م	امل��ق�����ش��ودون	بقول	
روايتهم	 يف	 ال�شالم-	 -عليه	 ن��وح	
لكتابهم	املقد�س:	"اأن	يكون	اأبناء	
الأبناء	 العبيد	 عبيد	 وي��اف��ث	 ح��ام	
�شام!"،	مع	اأن	العرب	ي�شاركونهم	
يف	ال�شامية؛	اإال	اأنها	غر	معتربة	
العال	 دول	 اأي	 عند	 وال	 عندهم،	

الغربي	وثقافاته	املختلفة!")4(

الإبراهيمي  الدين  الهدف من 
اجلــــــــديــــــــد حتـــــقـــــيـــــق تـــبـــعـــيـــة 
لــلــكــيــان  كـــلـــهـــا  املـــنـــطـــقـــة  دول 
الإ�ـــــســـــرائـــــيـــــلـــــي؛ الأقــــــــــــرب يف 
ووراثــتــه،  اإبــراهــيــم  اإىل  زعمهم 
اجلــمــيــع  يــــديــــن  اأن  فــيــنــبــغــي 
لــــهــــم بـــالـــتـــبـــعـــيـــة، والإقــــــــــــرار 
لــهــم بــالــريــا�ــســة، والعــــــرتاف 
بـــــتـــــقـــــدمـــــهـــــم وتــــــفــــــوقــــــهــــــم: 
والقـــتـــ�ـــســـادي،  "الع�سكري، 
والتكنولوجي" والإعــــالمــــي، 
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الهوام�س: 	•
1-	مقال:	")�شفقة	القرن(	كما	تتمناها	اإ�شرائيل"،	د.	عالء	

بكر،	موقع	اأنا	ال�شلفي.

باملعنى	 دين"  "رجال	 م�شطلح:	 االإ����ش���الم	 يف	 ي��وج��د	 ال	 	-2

ال��ك��ه��ن��وت��ي،	ب��ل	ي��وج��د	ال��ع��ل��م��اء	ال��ذي��ن	لي�س	ل��ه��م	�شالحية	

عز	 اهلل	 ع��ن	 يوقعون	 ه��م	 ب��ل	 اهلل،	 دي��ن	 والتبديل	يف	 التغير	

وجل	اأحكامه	وت�شريعاته،	وعليه	فلو	ادَّعى	اأحٌد	اأنه	جل�س	مع	

اإن�شان	 العلم	واتفق	معه	على	م�شرتك	 اإىل	 املنت�شبني	 بع�س	

االآي��ات	واالأح��ادي��ث؛	فاتفاقه	باطل	مردود	 يخالف	ما	قررته	

عليه،	وماآله	اإىل	الزوال	واال�شمحالل.

3-	راج�����ع	امل���ق���االت	االآت����ي����ة:	" ات���ف���اق���ات	اأب�����راه�����ام:	ت��ق��دمي	

القانون	 وع�شر	 اجلديد	 اال�شتعمار	 الروحية،	 الدبلوما�شية	

ف���ول	وهبة	 اأب����و	 اأح��م��د	 ال��ت��ورات��ي	اجل��دي��د	)3-1(،	 ال����دول	

والتنمية"  للحقوق	 الدولية	 ڤي�شتو	 منظمة	 ال��دي��ن،	 جمال	

البوابة	 امل��زع��وم��ة!،	�شيد	ع��ل��ى،	 االإب��راه��ي��م��ي��ة	 " ال��والي��ات	 	-

على،	 �شيد	 ال�شهيونية،	 االإب��راه��ي��م��ي��ة	 ال��والي��ات	  " 	- نيوز" 

بوابة	االأهرام" -	" االتفاق	االإبراهيمي	وماهية	االإبراهيمية	

	https:	،الدين	جمال	هبة	الالزمة،	الوقائية	وال�شيا�شات

امل�����ش��ار	  " 	-  "///www.	 altaqarub.	 com

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي	ال����رتاث����ي	وم���ق���اوم���ة	ال���دي���ان���ة	االإب��راه��ي��م��ي��ة	

	https:	 //www. ب��ي�����ش��ون،	 اأ.	 ه��ب��ه	 ال��ت��ط��ب��ي��ع��ي��ة،	

."/maannews.	net

ين	االإبراهيمي	بني	احلقيقة	وال�شالل	)1("،	 4-	مقال:	"الدِّ

د.	يا�شر	برهامي،	موقع	اأنا	ال�شلفي



"القدس..دراسات يف تاريخ 

املدينة"كتاب صهيوين يزور 

تاريخ القدس

د. عيىس القدومي
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موؤ�ش�شة	 ه��ي	 ت�شفى"  ب��ن	 تي�شحاق	 "ياد	
ال��ق��د���س،	 ل��الأب��ح��اث	وال��درا���ش��ات	تعمل	يف	
وحت���م���ل	ا����ش���م	ث�����ان	روؤ������ش�����اء	اإ����ش���رائ���ي���ل	
الرئي�شي	 الهدف	 ت�شفي"  بن	 "اليت�شحاق	

ت�شجيع	 ه���و	 ال��ع��ل��م��ي	 ل��ن�����ش��اط��ه��ا	
االأبحاث	يف	تاريخ	الديار	املقد�شة	
وال��ق��د���س	خ��ا���ش��ة،	وتن�شر	 ع��ام��ة	
ع��������ادة	ث����م����رة	ن���ت���ائ���ج	االأب�����ح�����اث	
ال����ع����دي����دة	ال���ت���ي	ت��ب��ع��ث	يف	ه���ذه	
اأكرث	 بالعربية	وذلك	يف	 املوؤ�ش�شة	
من	ع�شرة	كتب	�شنوياً،	كما	تن�شر	
ف�شلية	ت�شدر	بالعربية	منذ	اأكرث	
م���ن	خ��م�����ش��ة	ع�����ش��ر	ع���ام���اً	وحت��م��ل	

ا�شم	" كايتدرا".
وت��ع��ق��د	م��وؤ���ش�����ش��ة	االأب���ح���اث	"ياد	
تي�شحاق	بن	ت�شفي" حلقات	بحث	
علمي	وندوات	وموؤترات	وتن�شر	

اأوراق	العمل	والبحوث	والدرا�شات	يف	كتب	
ت�شدر	با�شم	تلك	املوؤ�ش�شة.

معهد	 ت�شفي"،	 ب��ن	 تي�شحاق	 "ياد	 ويتبع	
اأبحاث	الديار	املقد�شة	"التي	ت�شمى	باللغة	

العربية	بارت�س	اإ�شرائيل".
و���ش��وه��ت	 ال���ت���ي	زورت	 االإ������ش�����دارات	 وم����ن	

يف	 درا���ش��ات	 "القد�س	 كتاب	 القد�س	 ت��اري��خ	
اليهودي	 امل�شت�شرق	 يقول	 املدينة"؛	 تاريخ	
)اأم����ن����ون	ك���وه���ني(	االأك����ادمي����ي	وال��ب��اح��ث	
القد�س	 يف	 ال��ع��ربي��ة	 اجل��ام��ع��ة	 يف	 الن�شط	
امل���ح���ت���ل���ة	يف	م���ق���دم���ة	حت���ري���ره	
يف	 درا������ش�����ات	 "القد�س	 ل���ك���ت���اب:	
اأبحاثاً	 هناك	 اأن	 املدينة"  ت��اري��خ	
الراهن	 الوقت	 يف	 عديدة	جت��ري	
يف	ج��م��ي��ع	اجل���ام���ع���ات	وامل��ع��اه��د	
)اإ�شرائيل(	 يف	 املخت�شة	 العلمية	
انتقيت	 ال��ت��ي	 امل���ج���االت	 ت��ت��ن��اول	
-اأي	 املجموعة	 هذه	 اأبحاث	 منها	
جمعها	 التي	 البحوث	 جمموعة	
"القد�س	 ع��ن��وان	 ك��ت��اب	حت��ت	 يف	
املدينة" �شارك	 تاريخ	 درا�شات	يف	
ف��ي��ه��ا	ع���دة	ب��اح��ث��ني	واأك��ادمي��ي��ني	

يهود	ومن	جامعات	خمتلفة-.
تنقل	 اأن	 اجلدير	 "ومن	 كوهني:	 وي�شيف	
تفا�شيلها	 ب��ل	 ال	 ال���درا����ش���ات،	 ه���ذه	 ن��ت��ائ��ج	
ال��ب��اح��ث��ني	ال��ع��رب	يف	ال�����ش��رق	 اأي�����ش��اً،	اإىل	

االأو�شط"!!	
ل	ي��ك��ت��ف	ه���ذا	ال��ب��اح��ث	ب��ن�����ش��ر	االأب��اط��ي��ل	
امل�شطنعة،	 واالأح�����داث	 امل�����ش��وه،	 وال��ت��اري��خ	

د. عيىس القدومي

القد�س تاريخ  يزور  �شهيوين  املدينة"كتاب  تاريخ  يف  "القد�س..درا�شات 

بن�سر  الــبــاحــث  يــكــتــف  مل 
امل�سوه،  الأباطيل والتاريخ 
والأحـــــــــــداث املــ�ــســطــنــعــة، 
اأن  جـــراأة  بكل  ويطلب  بــل 
نـــو�ـــســـع مــــداركــــنــــا -نــحــن 
لفهم  وامل�سلمن-  الــعــرب 
تاريخ القد�س بن حمبيها 
اأبــنــاء جميع الأديـــان،  مــن 
يــ�ــســجــع  جــــــو  ــــق  خــــل ويف 
زيــــادة الــتــفــاهــم والــتــقــارب 
والعرب"!! الــيــهــود  بـــن 



47
العدد التا�سع والع�سرون -حمرم 1444هـ- اأغ�سط�س 2022م

اأي�����ش��اً	وب��ك��ل	ج���راأة	ب���اأن	نو�شع	 ب��ل	ويطلب	
ونقراأ	 وامل�شلمني-	 العرب	 -نحن	 مداركنا	
ت��ع��ب��ره-	يف	 ال����ذي	ي�شهم	-ح�����ش��ب	 ك��ت��اب��ه	
ب��ني	حمبيها	 ال��ق��د���س	 ت��اري��خ	 فهم	 تو�شيع	
م���ن	اأب���ن���اء	ج��م��ي��ع	االأدي�������ان،	ويف	خ��ل��ق	جو	
ي�شجع	زيادة	التفاهم	والتقارب	بني	اليهود	

والعرب"!!
باللغة	 كتابه	 ويطبع	 وي�شدر	 بل	
ال���ع���رب���ي���ة	-ب���ط���ب���اع���ٍة	م��ت��ق��ن��ة-	
"واالآن	 فيقول:	 العربي،	 للقارئ	
العربي	 للقارئ	 مرة	 والأول	 ن��ورد	
درا�شات	خمتارة	ن�شرها	بالعربية	
كتب	 يف	 )اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون(	 باحثون	
ال�������ش���ن���وات	 ال���ع�������ش���ر	 �����ش����درت	يف	
االأخ������رة	ع���ن	)ي�����اد	ب���ن	ت�����ش��ف��ي(	
وت��ل��ق��ي	ه���ذه	ال���درا����ش���ات	ال�����ش��وء	
ع���ل���ى	ن����واح����ي	خم��ت��ل��ف��ة	ل��ت��اري��خ	
القد�س	منذ	�شدر	االإ�شالم	وحتى	

اأيامنا	هذه	)1(.
وال���ك���ي���ان	ال�����ش��ه��ي��ون	ال��غ��ا���ش��ب	

الإك�����ش��اب	 زال	 وم���ا	 ع��م��ل	 فل�شطني	 الأر�����س	
اح��ت��الل��ه��م	ل��ب��ي��ت	امل��ق��د���س	���ش��رع��ي��ة	دينية	
بل	 وقانونية،	 واأث��ري��ة	 وواقعية	 وتاريخية	

واإن�شانية	يف	بع�س	االأحيان!!
وي��ف�����ش��ر	ل���ن���ا	)ب������ول	ف����ن����دل(	يف	ك��ت��اب��ه:	
الباحثون	 انتهجها	 التي	 االآلية	 )اخل��داع(	

اليهود	ليقبل	ذلك	اخلداع،	كتب	)فندل(:	
حول	 املغالطات	 قبول	 اأن	 الوا�شح	 "من	
)اإ�شرائيل(	لي�س	عر�شياً،	اإنه	ح�شيلة	عمل	
رون	طاقاتهم	للقيام	 كرثة	من	النا�س	ي�شخهّ

بهذه	املهمة	بداأب	والتزام" )2(.
حوا	الت�شرو�س	يافه:	

ي��اف��ه(	)3(		 كتبت	)ح���وا	الت�����ش��رو���س	
بحثاً	اأكدت	فيها:	اأن	امل�شجد	املذكور	
يف	اآية	االإ�شراء	قد	فهم	منذ	البداية	
���ش��م��اوي،	 ق�شي	 بعيد	 م�شجد	 اأن���ه	
امل�����ش��ج��د	 ي��ق�����ش��د	م���ن���ه	ذل�����ك	 ول	
اإال	زمن	 ال��ق��د���س	 ال���ذي	ل	يقم	يف	

)االأمويني(!!
ودع���م���ت	)الت�������ش���رو����س(	ف��ك��رت��ه��ا	
مب�������ق�������ال	ك������ت������ب������ه:	)ج�������وزي�������ف	
ه���وروف���ي���ت�������س(	ح������ول	امل���و����ش���وع	
الذي	 امل�شجد	 اأن	 فيه:	 اأك��د	 نف�شه	
عنته	اآية	االإ�شراء	اإمنا	هو	م�شلى	
�شماوي	يقع	يف	القد�س	ال�شماوية	
نفهم	 اأن	 "ينبغي	 وق���ال:	 العليا،	
اأقوال	مف�شري	القراآن	االأقدمني	على	هذا	
النحو،	حيث	يجمعون	عادة	على	اأن	امل�شجد	
ح�شب	 واأن	 املقد�س.	 بيت	 معناه:	 االأق�شى	
يق�شدون	 فاإنهم	 ج��وزي��ف-	 -تق�شد	 راأي���ه	
امل�����ش��ط��ل��ح��ات	 اأن	 غ����ر	 ال���ع���ل���ي���ا،	 ال���ق���د����س	
امل�شجد	 وُفِهَم	 االأج��ي��ال،	 مر	 على	 اختلطت	

الراهن يف  الوقت  جتــري يف 
واملــعــاهــد  اجلــامــعــات  جميع 
الــــعــــلــــمــــيــــة املــــخــــتــــ�ــــســــة يف 
)اإ�سرائيل( اأبحاث مثل هذه 
املجموعة وي�سارك فيها عدة 
واأكـــادميـــيـــن يهود  بــاحــثــن 
ومــــن جــامــعــات خمــتــلــفــة-.
وتــ�ــســعــى لــنــقــل نــتــائــج هــذه 
ــهــا   ــيــل ـــــات وتــفــا�ــس ـــــس الـــــدرا�
الــــعــــرب  الــــبــــاحــــثــــن  اإىل 
الأو�سط"!!  الــــ�ــــســــرق  يف 
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اأنه	 على	 العليا،	 القد�س	 يف	 ال��ذي	 االأق�شى	
موجود	يف	القد�س	احلا�شرة" )4(.

وقبل	ذلك	نقلت	الثابت	عند	امل�شلمني	يف	اأن	
م�شجد	االأق�شى	هو	م�شجد	القد�س،	ولكن	
"والقراآن	 ق��ائ��ل��ة:	 ت�شكيك	 فيها	 ب��ع��ب��ارات	
ع��ل��ى	م��ا	ي��ب��دو	ل	ي��ذك��ر	ال��ق��د���س	�شراحة	
اأن	معظم	املف�شرين	امل�شلمني،	 بالرغم	من	

وق�����ش��م	م���ن	ال��ب��اح��ث��ني	مي��ي��ل��ون	
االأوىل	 االآي����ة	 ب����اأن	 االع��ت��ق��اد	 اإىل	
م��ن	���ش��ورة	االإ���ش��راء	اأو	���ش��ورة	بني	
القد�س")5(	 اإىل	 ت��رم��ز	 اإ���ش��رائ��ي��ل	
فل�شطني،	 "قد�شية	 وت�����ش��ي��ف:	
باأنهم	 اإ���ش��رائ��ي��ل	 ب��ن��ي	 اهلل	 ووع���د	
����ش���رث���ون���ه���ا	ت��ظ��ه��ر	م����ن	اأق������وال	
مو�شى	يف	حكاية	النقباء:	"يا	قوم	
ادخلوا	االأر�س	املقد�شة	التي	كتب	

اهلل	لكم")6(.
وح����ول	ف��ت��ح	ب��ي��ت	امل��ق��د���س	كتبت	
يكتنف	 ال�����ش��ب��اب	 "اإن	 م�����ش��ك��ك��ة:	
فتح	مدينة	القد�س	رغم	الروايات	

الكثرة	العديدة	التي	و�شلتنا	وهناك	�شك	
حتى	يف	ال�شنة	التي	مت	فيها	فتح	املدينة"...	
ال��ع��رب��ي��ة	تعطي	 االإ����ش���الم���ي���ة	 ف���امل�������ش���ادر	
معلومات	متناق�شة	عن	هذا	احلدث")7(.	

اإىل	 يافه(	 امل�شت�شرقة	)التزرو�س	 وخل�شت	
ز	مكانة	القد�س	يف	االإ�شالم	هو	 	الذي	عزهّ اأنهّ

ال�شليبية	وحت��وي��ل	قبة	 جم��يء	احل��م��الت	
ح��دث	 ح��ي��ث	 م�شيحية؛	 كني�شة	 ال�����ش��خ��رة	
عون	 يدهّ الفقهاء	 فبداأ	 االإ���ش��الم	 يف	 فعٍل	 	 ردهّ
زون	قد�شية	القد�س	يف	االإ�شالم،	وبداأت	 ويعزهّ
ال��دع��وة	اإىل	اجل��ه��اد	بغية	ا���ش��رتداده��ا	من	
اء	ذلك	ازدهرت	اآداب	 اأيدي	الكفار،	ومن	جرهّ
ف�شائل	القد�س	التي	كانت	جذورها	وطيدة	
يف	االإ�����ش����الم،	وع��ل��ى	اأث����ر	حت��ري��ر	
ال���ق���د����س	ع��ل��ى	اأي������دي	امل�����ش��ل��م��ني	
ب��ق��ي��ادة	���ش��الح	ال���دي���ن	االأي���وب���ي	
�شيما	 ال	 1187م-583ه�����������(	 )ع����ام	
امليالدي	 ع�شر	 الثالث	 ال��ق��رن	 يف	
ذت	 نفهّ الهجري	ف�شاعداً،	 ال�شابع	
م�������ش���اري���ع	ب��ن��ائ��ي��ة	ك���ث���رة	ح���ول	
خ�شو�شاً	 املدينة	 ويف	 )احل����رم(،	
اأج����ل	ال��ت��اأك��ي��د	ع��ل��ى	طابعها	 م��ن	
االإ�شالمي،	وعلى	الرغم	من	ذلك	
القد�س	)عام	 امل�شلمون	 اأعاد	 فقد	
عدا	 )م��ا	 �شلمياً	 626ه����(	 1229م/	
املناطق	 احلرم	نف�شه(،	مع	بع�س	
يف	اجلليل	اإىل	)فردريك	الثان(	اإمرباطور	

اأملانيا	وملك	ال�شليبيني")8(.
وك��ت��ب	ال��ب��اح��ث	ال��ي��ه��ودي	)���ش��ل��وم��و	دوف	
غ���وي���ت���اي���ن(	يف	ب��ح��ث��ه	امل��ن�����ش��ور	يف	ك��ت��اب:	
االآتي:	 املدينة«	 تاريخ	 يف	 درا�شات	 »القد�س	
»من	الناحية	الثقافية؛	فقد	بقيت	القد�س	

الكيان ال�سهيوين 
الــغــا�ــســب لأر�ــــس 
فـــلـــ�ـــســـطـــن عــمــل 
لإكــ�ــســاب  زال  ومـــا 
لبيت  احــتــاللــهــم 
املـــقـــد�ـــس �ــســرعــيــة 
ديــنــيــة وتــاريــخــيــة 
وواقــعــيــة واأثـــريـــة 
وقـــــانـــــونـــــيـــــة، بــل 
واإنــــــ�ــــــســــــانــــــيــــــة يف 
بــعــ�ــس الأحــــيــــان!
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مدينة	جانبية	ال	تاأثر	يذكر	لها،	والقد�س	
��اً	 م��رك��زيهّ دوراً	 ق��ط	 االإ����ش���الم	 ت��ل��ع��ب	يف	 ل	
��اً،	وامل�����ش��ل��م��ون	���ش��ع��روا	ج���ي���داً	اأن��ه��ا	 ث��ق��اف��يهّ
ك��ان��ت	يف	االأ���ش��ا���س	م��ك��ان��اً	م��ق��د���ش��اً	لليهود	

وامل�شيحيني«	)	9(.
وكتب	-اأي�شاً-:	»ل	تتحول	القد�س	اإىل	مدينة	
عربية؛	ال	يف	ظاهرها	وال	من	ناحية	تركيبها	

ال�شكان«)10(،	وي�شيف	)غويتاين(:	
»ل	ت��ك��ن	ل��ل��م��دي��ن��ة	اأه���م���ي���ة	ت��ذك��ر	
م�����ن	ال����ن����اح����ي����ة	االإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة	

واالإدارية...«)	11(	)12(	
املتعلقة	 بالدرا�شات	 اليهود	 �شغف	

ببيت	املقد�س:
�����ش����غ����ف	ال�����ب�����اح�����ث�����ني	ال����ي����ه����ود	
وم����وؤ�����ش���������ش����ات����ه����م	االأك�����ادمي�����ي�����ة	
وم��وؤرخ��ي��ه��م	واه��ت��م��ام��ه��م	كبر	
ب���احل�������ش���ول	ع���ل���ى	امل��خ��ط��وط��ات	
املتعلقة	بف�شائل	امل�شجد	االأق�شى	
وا�شتخال�س	 ودرا�شتها	 والقد�س،	
م�شتقبلهم	 ت��خ��دم	 خا�شة	 نتائج	

ووجودهم	على	تلك	االأر�س	املغت�شبة.
وه�����ذا	ال�����ش��غ��ف	ل���درا����ش���ة	ك��ت��ب	ال��ف�����ش��ائ��ل	
لي�شت	 ال�شام	 وب��الد	 املقد�س	 ببيت	 املتعلقة	
التي	 املكانة	 بهذه	 اإعجاباً	 وال	 فكرياً	 ترفاً	
امل�شلمني	وحوا�شهم	على	 قلوب	 بها	 تعلقت	
االهتمام	 ه��ذا	 ب��ل	 واالأزم�����ان،	 الع�شور	 م��ر	

	يف	دائرة	وا�شعة	تبداأ	مبعرفة	املا�شي	 ين�شبهّ
وا���ش��ت��ل��ه��ام	درو����ش���ه	وااله���ت���م���ام	ب��احل��ا���ش��ر	

وقراءة	امل�شتقبل.
قد	 واليهود	 الغربيني	 م��ن	 وامل�شت�شرقون	
اأول����و	ك��ت��ب	ال��ف�����ش��ائ��ل	ع��ن��اي��ة	اأك����رب	بكثر	
من	 واالأكادمييني	 العلم	 اهتمام	طلبة	 من	
العرب	وامل�شلمني	يف	الع�شر	احلديث،	وقد	
وحققوا	 اليهود	 الباحثون	 در���س	
ون�شروا	عددا	من	تلك	الدرا�شات،	
م��ن��ه��ا	م���ا	ق���ام	ب���ه	ا���ش��ح��ق	ح�شون	
م����ن	حت��ق��ي��ق	ك���ت���اب	ال���وا����ش���ط���ي:	
ون�شره	 املقد�س(	 البيت	 )ف�شائل	
حقق	 كما	 	،1979 �شنة	 القد�س	 يف	
كال	 االأمريكي	 مانيوز(	 )ت�شارنز	
زي��ارة	 اإىل	 النفو�س	 )ب��اع��ث	 م��ن:	
القد�س	املحرو�س(	البن	الفركاح،	
زيارة	اخلليل	 اإىل	 الغرام	 و)مثر	
الإ�شحق	 وال�شالم(	 ال�شالة	 عليه	

بن	اإبراهيم	التدمري.
ال��ي��ه��ود	بكتب	 اه��ت��م��ام	 ويف	م���دى	
ال��ف�����ش��ائ��ل	ب���ال���ذات	ي��ق��ول	ال�����ش��ي��خ	املحقق	
	من	 ب���دهّ "وال	 ���ش��ل��م��ان:	 اآل	 م�����ش��ه��ور	ح�����ش��ن	
كثرة	 كتباً	 ن�شروا	 اليهود	 اأن	 اإىل	 االإ���ش��ارة	
	وولٌع	يف	 يف	ف�شائل	االأق�شى،	ولديهم	حبٌّ
اقتناء	الكتب	يف	ف�شائل	البلدان؛	وال	�شيما	
مكة	واملدينة،	ولديهم	درا�شات	عن	م�شاعر	

يــزعــم الــبــاحــث الــيــهــودي 
غويتاين(  دوف  )�سلومو 
اأنه من الناحية الثقافية؛ 
فقد بقيت القد�س مدينة 
جــانــبــيــة ل تـــاأثـــر يــذكــر 
لها، والقد�س مل تلعب يف 
الإ�سالم قط دوراً مركزّياً 
ثـــــقـــــافـــــّيـــــاً، واملـــ�ـــســـلـــمـــون 
�ــســعــروا جــيــداً اأنــهــا كانت 
مقد�ساً  الأ�سا�س مكاناً  يف 
لـــلـــيـــهـــود واملــ�ــســيــحــيــن«



50
العدد التا�سع والع�سرون -حمرم 1444هـ- اأغ�سط�س 2022م

امل�شلمني	نحو	مقد�شاتهم	من	خالل	كتب	
البيان	 اخل��ط	 لهم	 يتبني	 كي	 الف�شائل؛	
ف��ح��ي��ن��ئ��ذ	 ����ش���م���وره���ا،	 اأو	 امل�������ش���اع���ر	 ل��ن��م��و	
�شمورها	 اإىل	 ي����وؤدي	 م��ا	 ب��ث	 يف	 ي�شهمون	

ا�شتعدادا	ً	للمعركة")13(.
ويوؤكد	د.	حممود	اإبراهيم	يف	كتابه	ف�شائل	
بيت	املقد�س	يف	خمطوطات	عربية	قدمية:	

وع�����ش��ري��ن	 ث���الث���ة	 ب����ني	 م����ن	 اأن	
من	 بع�شاً	 ن�����ش��روا	 م��ن	 �شخ�شاً	
خم���ط���وط���ات	ف�����ش��ائ��ل	ال��ق��د���س،	
اأو	 ج��زئ��ي��اً،	 اأو	 كلياً	 ترجموها	 اأو	
اأع���دوا	درا���ش��ات	عنها،	ال��ع��رب	هم	
�شتة	 عددهم	 كان	 اإذ	 الِن�َشب،	 اأق��ل	
ال�شبعة	 اأن	 ح���ني	 يف	 اأ���ش��خ��ا���س،	
ع�����ش��ر	���ش��خ�����ش��اً	االآخ����ري����ن	ك��ان��وا	
م��ن	االأج���ان���ب،	وم���ن	ب��ني	ه���وؤالء	
الكتاب	 عالية	من	 ن�شبة	 االأجانب	

اليهود)14(.
يبحثون	 امل�شت�شرقون	 اأخ���ذ	 فقد	
ال���ع���رب���ي	 ت���راث���ن���ا	 ���ب���ون	يف	 وي���ن���قهّ

	م����ن	خم����ط����وط	وم���ط���ب���وع؛	 االإ������ش�����الم�����يهّ
اإىل	 ب��وا���ش��ط��ت��ه	 ي���ن���ف���ذوا	 اأْن	 ي�����ش��ت��ط��ي��ع��وا	
ال��ت�����ش��ك��ي��ك	وال��ت��ق��ل��ي��ل	م���ن	اأه��م��ي��ة	مدينة	
مقد�شة	 فقط	 واأن��ه��ا	 االإ���ش��الم،	 يف	 القد�س	
	كل	االأحاديث	التي	وردت	 لدى	اليهود،	واأنهّ
احلديثية...	 امل�شنفات	 يف	 متاأخرة	 ج��اءت	

اإىل	اآخ����ر	ت��ل��ك	ال���رته���ات؛	ومت	ب��ح��ث	ه��ذا	
املو�شوع	حتت	عنوان:	)اأدب	ف�شائل	املدن(،	

و)ف�شائل	بيت	املقد�س(	بالذات	)15(.
ال�شغف	واالهتمام	الربهنة	على	 دافع	هذا	
مكانة	 االإ���ش��الم	 يف	 املقد�س	 بيت	 مكانة	 اأن	
ثانوية؛	ففي	كثر	من	كتابات	امل�شت�شرقني	
اليهود	اأو	من	هم	من	اأ�شياعهم	خط	ثابت	
ال	يتغر	هو	حماولة	بيان	اأن	بيت	
كربى	 اأهمية	 لها	 لي�شت	 املقد�س	
يف	عقيدة	امل�شلمني،	ويكفينا	مثاًل	
اليهودي	 الباحث	 اإليه	 خل�س	 ما	
"زمان	 باأن:	 	)E.Sivan(	شيفان�
يف	 ك��ت��ب��ت	 ال���ت���ي	 ال���ر����ش���ائ���ل	 اأول	
ف�����ش��ائ��ل	ب��ي��ت	امل��ق��د���س	وم��ك��ان��ه��ا	
منا�س	 ال	 ا���ش��ت��ن��ت��اج	 اإىل	 ي��دف��ع��ن��ا	
منه	وهو	اأن	القد�س	ل	يكن	لها	يف	
ال�شامية	 املكانة	 االأم��ر	تلك	 واق��ع	
يف	وعي	العال	االإ�شالمي" )16(.

وذل�������ك	ال����ق����ول	ي���ع���د	اأمن�����وذج�����اً	
ل���ل���م���وق���ف	ال��������ذي	ي�����ش��ت��خ��ل�����ش��ه	
امل�شتفي�شة	 الباحثون	اليهود	بعد	درا�شتهم	
ل��ك��ت��ب	ف�����ش��ائ��ل	امل�����ش��ج��د	االأق�������ش���ى	وب��ي��ت	
امل��ق��د���س	وب���رك���ة	ف��ل�����ش��ط��ني	وب����الد	ال�����ش��ام.	
)�شيفان(،	 اليهودي	 الباحث	 قول	 وي�شتوي	
مع	اأقوال	زمالئه	)كق�شطر(،	و)هو�شربج(،	

و)جويثاين(،	و)ح�شون(..	وغرهم.

اليهود	 ال��ب��اح��ث��ني	 �شغف	
االأكادميية	 وموؤ�ش�شاتهم	
واهتمامهم	 وم��وؤرخ��ي��ه��م	
ك���ب���ر	ب���احل�������ش���ول	ع��ل��ى	
امل����خ����ط����وط����ات	امل��ت��ع��ل��ق��ة	
بف�شائل	امل�شجد	االأق�شى	
وال�����ق�����د������س،	ودرا����ش���ت���ه���ا	
وا�����ش����ت����خ����ال�����س	ن���ت���ائ���ج	
م�شتقبلهم	 تخدم	 خا�شة	
ووج�������وده�������م	ع����ل����ى	ت��ل��ك	
االأر������������������س	امل���غ���ت�������ش���ب���ة
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الربوف�شورات	 وجي�س	 العربية	 وللجامعات	
الذين	يعملون	يف	اأروقتها	دور	كبر	يف	اإ�شاعة	
عند	 االأق�����ش��ى	 امل�شجد	 مكانة	 م��ن	 التهوين	
واالأكادمييون	 االأ�شاتذة	 قام	 لقد	 امل�شلمني؛	
ال����ذي����ن	ك���ل���ف���وا	م����ن	امل���وؤ����ش�������ش���ة	ال��ع�����ش��ك��ري��ة	
ال��ي��ه��ودي��ة	ب��ت��اأدي��ة	م��ه��م��ات	م��ب��ا���ش��رة	للبحث	
والفل�شطينية	 العربية	 ال�شوؤون	 يف	 والكتابة	

وق�������ش���اي���ا	ال�������ش���راع	يف	امل��ن��ط��ق��ة،	
وكذلك	التحقيق	يف	كتبنا	الرتاثية	
من	 �شرقوها	 ال��ت��ي	 وامل��خ��ط��وط��ات	
املكتبات	الفل�شطينية	العريقة	بعد	
اأن	ت��ك��ن��وا	م��ن	اح��ت��الل	اأر���ش��ه��ا؛	
التمييز	 امل��ت��ع��ذر	 م��ن	 اأ���ش��ب��ح	 حيث	
بني	اأكادميي	اأو	باحث	مدن	واآخر	
ع�����ش��ك��ري	يف	ال��ك��ي��ان	ال�����ش��ه��ي��ون،	
م���ن	ن��اح��ي��ة	االرت���ب���اط	ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة	
العملية	 على	 فيغلب	 الع�شكرية،	
اليهودي	طابع	 الكيان	 البحثية	يف	
)العمل	املوؤ�ش�شي(	املرتبط	وظيفياً	
ب����اأداء	ال��دول��ة	وت��وج��ه��ات��ه��ا؛	حيث	

ينتمي	معظم	الباحثني	اإىل	موؤ�ش�شات	بحثية	
-ر�شمية	اأو	خا�شة-	تعنى	بتنظيم	ن�شاطاتهم،	
وباملعطيات	 االأول���ي���ة	 ب��امل��ع��ل��وم��ات	 وت��ده��م	
الالزمة	لعملهم،	ثم	تزج	بنتاجهم	يف	خدمة	

امل�شروع	اليهودي	ككل.
وه����ذا	م��ا	دع���ا	ن��ق��اب��ة	اجل��ام��ع��ات	وامل��ع��اه��د	

ب��ربي��ط��ان��ي��ا	»ي����و	���ش��ي	ي����و«	ك����ربى	ن��ق��اب��ات	
ي�شم	 ال���ذي	 بريطانيا	 يف	 ال��ع��ال	 التعليم	
يف	ع�شويته	اأكرث	من	)120(	األف	منت�شب،	
العربية	 اجل��ام��ع��ات	 مقاطعة	 ق���رار	 تبني	
ت�����ش��ام��ن��ا	م���ع	ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني؛	ب���ل	ط��ال��ب	
ال����ق����رار	االحت������اد	االأوروب���������ي	ال��ع��م��ل	على	
العربية	 االأك��ادمي��ي��ة	 امل��وؤ���ش�����ش��ات	 مقاطعة	

ووقف	الدعم	املال	لها	)17(.
امل���ع���رف���ي���ة	 اال����ش���ت���ق���الل���ي���ة	 الأن	
ل���الأب���ح���اث	ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة	ذاب�����ت،	
بو�شفها	 حقيقتها	 يف	 وت�شتخدم	
���ش��الح��اً	 اأي:	 ���ش��راع��ي��ة،	 و���ش��ي��ل��ة	
ال���ع���رب���ي���ة	 االأم����������ة	 م����واج����ه����ة	 يف	
واالإ�شالمية،	واجلامعات	العربية	
ت��ع��د	االأط������ر	االأك������رث	ات�����ش��اع��اً	يف	
فل�شطني	 داخل	 البحثية	 العملية	
الكفاءات	 لها	 تتوفر	 اإذ	 املحتلة؛	
واخل������ربات	ال��ع��ل��م��ي��ة	وال���ظ���روف	
االأك����ادمي����ي����ة،	ف�����ش��اًل	ع���ن	ت��وف��ر	
االإم�����ك�����ان�����ات	امل�����ادي�����ة	وامل���ع���ن���وي���ة	

الالزمة	لعمليتي	التدري�س	والبحث.
فاجلامعة	العربية	يف	القد�س	ت�شم	مكتبة	
�شخمة	فيها	نحو:	)مليون	ون�شف	املليون(	
جملد،	ويعمل	فيها	)60(	اأمني	مكتبة	رئي�شاً	
اً،	و)20(	كاتباً	وموظفاً،	وقد	عنيت	 وثانويهّ
كثر	 ت��رك��ات	 على	 باحل�شول	 املكتبة	 ه��ذه	

اأخـــــــــذ املـــ�ـــســـتـــ�ـــســـرقـــون 
يــــبــــحــــثــــون ويــــنــــّقــــبــــون 
الــــعــــربــــي  تـــــراثـــــنـــــا  يف 
الإ�ــــــــــــســــــــــــالمــــــــــــّي مــــن 
خمــــطــــوط ومـــطـــبـــوع؛ 
ينفذوا  اأْن  ي�ستطيعوا 
الت�سكيك  اإىل  بوا�سطته 
والــتــقــلــيــل مـــن اأهــمــيــة 
مــــديــــنــــة الـــــقـــــد�ـــــس يف 
الإ�ــــســــالم، واأنـــهـــا فقط 
مــقــد�ــســة لــــدى الــيــهــود
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من	 ال��ي��ه��ود	 وال��ب��اح��ث��ني	 امل�شت�شرقني	 م��ن	
داخلها	 يف	 واأف���ردت	 العال،	 اأنحاء	 خمتلف	
ويف	 وموؤلفاتهم،	 ملكتباتهم	 خا�شة	 اأجنحة	
م��ق��دم��ة	ه�����وؤالء	امل�����ش��ت�����ش��رق��ني	ال��ه��ن��غ��اري	
اليهودي	ال�شهر	)اآجنت�س	جولد	ت�شيهر(،	
املواد	 اجلامعة	خمتلف	 مكتبة	 ت�شم	 الذي	
ينتجها.	 اأو	 يعتمدها	 ك��ان	 ال��ت��ي	 البحثية	

وك����ذل����ك	ال����ع����دي����د	م����ن	امل����راك����ز	
وامل���ع���اه���د	ك��م��ع��ه��د	)ب�����ن	ت�����ش��ف��ي	
ل���ل���درا����ش���ات	ال���ي���ه���ودي���ة(،	وغ���ره	

الكثر)18(.
وال���ت�������ش���وي���غ���ات	ال���دع���ائ���ي���ة	ال��ت��ي	
ين�شرها	اليهود	عرب	تلك	البحوث	
امل��ت��ط��ل��ب��ات	 ه���و	 االأول:	 داف���ع���ه���ا	
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة،	ه����ذا	م���ا	ع���رب	عنه	
ال��ربوف�����ش��ور	)اأوري�����ال	ه��اي��د()19(	
يف	درا���ش��ة	ل��ه	ن�����ش��رت	ع���ام	1961م	
عن	دافعني	لالهتمام	ال�شهيون	
اأب��ح��اث	 اال�شت�شراقية	 ب��ال�����ش��وؤون	
ال�������������ش������راع،	ه�����م�����ا:	امل���ت���ط���ل���ب���ات	

امل�شتقبلية	وا�شتيعاب	اليهود	وال�شرقيني...	
ل��دى	 ع��م��ا	 ي��زي��د	 املتطلبات	 بتلك	 ووع��ي��ن��ا	

امل�شت�شرقني	من	بلدان	الغرب")20(.
اأن	ه����ذه	االأب����ح����اث	وال���درا����ش���ات	 وال����ش���ك	
وال���ك���ت���ب	ال����ت����ي	ت�������ش���در	وت���ن�������ش���ر	ك��ذل��ك	
ب��ال��ع��رب��ي��ة	ه��ي	)اأب���ح���اث	ال�������ش���راع(،	وه��ذا	

الأنهم	 االأب��ح��اث؛	 لتلك	 منا�شب	 م�شطلح	
ق�������ش���دوا	م��ن��ه��ا	م��ق��ا���ش��د	ك���ب���رة	وك��ث��رة	
منها:	تخطيط	امل�شتقبل؛	الأنها	ال�شك	من	
متطلبات	اإدارة	امل�شتقبل	ومعرفته؛	والإدارة	
ال�شراع	بطرائق	فاعلة،	وهذا	ال	يتم	اإال	اإذا	
حددت	كيفية	اإدارة	ذلك	ال�شراع،	وا�شتيعاب	
اليهود	وال�شرقيني	بكتابة	تاريخ	ومعتقدات	
اليهودي	 ال�شتات	 يتقبلها	 واأبعاد	
الغرب	 ولتقريب	 املن�شجم؛	 غر	
ال���ي���ه���ود	وت��ع��اط��ف��ه��م	معهم	 م���ن	
وم��ع	وج��وده��م	على	ه��ذه	االأر���س	

املباركة.
ف���ق���د	ع���م���ل���ت	وم������ا	زال�������ت	ق���ي���ادة	
على	 تعمل	 ال�شهيون	 االح��ت��الل	
تاأمني	الكثر	من	متطلبات	العمل	
اليهود	 الباحثني	 ودف��ع	 البحثي،	
اإىل	امل�شي	قدماً	يف	تلك	االأبحاث	
لها،	 امل��ح��ددة	 االأغ��را���س	 لتحقيق	
بني	 التمييز	 املتعذر	 م��ن	 واأ���ش��ب��ح	
اأك���ادمي���ي	اأو	ب��اح��ث	م���دن	واآخ���ر	
ناحية	 من	 ال�شهيون،	 الكيان	 يف	 ع�شكري	
االرتباط	باملوؤ�ش�شة	الع�شكرية	،	حتى	يغلب	
اليهودي	 الكيان	 يف	 البحثية	 العملية	 على	
وظيفياً	 املرتبط	 املوؤ�ش�شي(	 )العمل	 طابع	
باأداء	الدولة	وتوجهاتها؛	حيث	ينتمي	معظم	
اأو	 -ر�شمية	 بحثية	 موؤ�ش�شات	 اإىل	 الباحثني	

لـــلـــجـــامـــعـــات الـــعـــربيـــة 
وجــيــ�ــس الــربوفــ�ــســورات 
الـــــــذيـــــــن يــــعــــمــــلــــون يف 
يف  كــبــر  دور  اأروقـــتـــهـــا 
اإ�ـــســـاعـــة الـــتـــهـــويـــن مــن 
الأق�سى  امل�سجد  مكانة 
وبا�سروا  امل�سلمن؛  عند 
كــتــبــنــا  يف  الــــتــــحــــقــــيــــق 
واملخطوطات  الرتاثية 
الـــــتـــــي �ــــســــرقــــوهــــا مــن 
الفل�سطينية  املــكــتــبــات 
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خا�شة-	تعنى	بتنظيم	ن�شاطاتهم،	وتدهم	
ب��امل��ع��ل��وم��ات	االأول���ي���ة	وب��امل��ع��ط��ي��ات	ال��الزم��ة	
لعملهم،	ثم	تزج	بنتاجهم	يف	خدمة	امل�شروع	

اليهودي.
واالأفريقية	 االأ���ش��ي��وي��ة	 ال��درا���ش��ات	 فمركز	
العربية	يوفر	كل	ما	يحتاجه	 يف	اجلامعة	
ال��ب��اح��ث��ون	وي���وف���ر	ل��ه��م	ال��ب��ي��ئ��ة	امل��ن��ا���ش��ب��ة	

ل��ل��ب��ح��ث؛	وال�����ك�����ادر	االأك����ادمي����ي	
يح�شل	 ال��ع��ربي��ة	 اجل��ام��ع��ات	 يف	
ع��ل��ى	م���ي���زات	ال	م��ث��ي��ل	ل��ه��ا	من	
ال���وظ���ائ���ف	ال��ك��ب��رة	يف	ال���دول���ة،	
اجلانب	 على	 الدعم	 يقت�شر	 وال	
ال��دع��م	 اإىل	 ي���ت���ع���داه	 ب���ل	 امل������ادي	
وامل���ح���ت���وى،	 وال��ع��ل��م��ي	 االإداري	
���ن	من	 ف��ال��ب��اح��ث	ال���ي���ه���ودي	مُي���كهّ
مراكز	 على	حم��ت��وي��ات	 االط���الع	
االأر����ش���ي���ف	امل���ت���ع���ددة	يف	ال��ك��ي��ان	
وال��وث��ائ��ق	 وامل��ع��ل��وم��ات	 الغا�شب،	
ك��ل��ه��ا	حت���ت	ت�����ش��رف	ال��ب��اح��ث��ني،	
بنتاجهم	 االه��ت��م��ام	 ع���ن	 ف�����ش��اًل	

امل��وؤت��رات	 يف	 م�شاركتهم	 وتهيئة	 العلمي	
واال�شت�شراق،	 بفل�شطني	 املتعلقة	 العاملية	
وت��وف��ر	لهم	ك��ل	االإم��ك��ان��ات	ل��زي��ارة	مراكز	
املخطوطات	والوثائق	يف	ا�شطنبول	ولندن	

واأملانيا	وبريطانيا	وغرها)21(.
عملي	 ارت��ب��اط	 لهم	 اليهود	 وامل�شت�شرقون	

ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات	االح��ت��الل��ي��ة؛	ف��ه��م	موظفون	
وعاملون	يف	املوؤ�ش�شات	العلمية	واالأكادميية	
ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة،	ول��ه��ذا	ي��وظ��ف��ون	درا���ش��ت��ه��م	
ل���ت���خ���دم	ال���ف���ك���ر	وال�������ش���ي���ا����ش���ة	وال���دع���اي���ة	
�شمن	 خ��ط��راً	 دوراً	 وي�����وؤدون	 واالإع������الن،	
اأه��������داف	و���ش��ع��ت��ه��ا	وب���رجم���ت���ه���ا	ال���ق���ي���ادة	

اليهودية	املحتلة	الأر�س	فل�شطني.
وي���ن���ظ���ر	ال���ك���ي���ان	ال���غ���ا����ش���ب	اإىل	
امل�������ش���ت�������ش���رق���ني	وال����ب����اح����ث����ني	يف	
على	 لهم	 ح���ددت	 ال��ت��ي	 مواقعهم	
من	 رئي�شاً	 ق�شماً	 ي��وؤل��ف��ون	 اأن��ه��م	
ال��ذي	ال	غنى	 الفكر	 جهاز	رج��ال	
ال�شهيون	 امل�����ش��روع	 بناء	 يف	 عنه	

وا�شتكماله")22(.
عملوا	 اليهود	 الباحثني	 ف��اإن	 ل��ذا	
ال��درا���ش��ات	حول	 م��ن	 الكثر	 على	
ال��ق��د���س	وف��ل�����ش��ط��ني،	ف�����ش��اًل	عن	
االأكادميية	 املوؤ�ش�شات	 يف	 اأعمالهم	
ال�����ع�����ربي�����ة،	ف����ه����م	م�������ش���ت�������ش���ارون	
وق��ي��ادي��ون	يف	م��واق��ع	م��رم��وق��ة	يف	
)اأم��ن��ون	 عمل	 فقد	 	، وموؤ�ش�شاتها	 ال��دول��ة	
ك��وه��ني(	ل�����ش��ن��وات	ع���دة	م�����ش��ت�����ش��اراً	حلاكم	
ال�شفة	الغربية،	و�شغل	)يهو�شفاط	هوكابي(	
�شعبة	 رئ��ي�����س	 من�شب	 غ���ازي���ت(	 و)���ش��ل��وم��و	
)�شلومو	 وك���ان	 الع�شكرية،	 اال���ش��ت��خ��ب��ارات	
اأف��ن��ري(	م��دي��راً	ع��ام��اً	ل����وزارة	اخل��ارج��ي��ة،	

عــمــلــت ومـــــا زالــــــت قـــيـــادة 
الحــــــتــــــالل الـــ�ـــســـهـــيـــوين 
عــلــى تـــاأمـــن الــكــثــر من 
البحثي،  العمل  متطلبات 
ودفـــــع الــبــاحــثــن الــيــهــود 
يف  قــــــدمــــــاً  املــــ�ــــســــي  اإىل 
لتحقيق  الأبــــحــــاث  تــلــك 
الأغــــرا�ــــس املـــحـــددة لــهــا، 
واأ�سبح من املتعذر التمييز 
بــاحــث  اأو  اأكـــــادميـــــي  بــــن 
مــــــدين واآخـــــــــر عــ�ــســكــري
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رئي�س	 من�شب	 مي�شلون(	 )مناحيم	 وت��وىل	
وتراأ�س	 الغربية،	 ال�شفة	 يف	 املدنية	 االإدارة	
وامل�شت�شرق	 لنر(	 )ت�شفى	 الباحث	 من	 كل	
)يت�شحاق	اأورون(	مركز	البحوث	ال�شيا�شية	
يف	وزارة	اخلارجية،	وعمل	امل�شت�شرق	)ت�شفى	
ال��ب��ي��ل��غ(	ح��اك��م��اً	ع�����ش��ك��ري��اً	خ��م�����س	م����رات،	
من�شقاً	 م��ع��وز(	 )م��و���ش��ى	 امل�شت�شرق	 وخ���دم	

كما	 املحتلة،	 املناطق	 يف	 لالأعمال	
ع��م��ل	)م���ع���وز(	م�����ش��ت�����ش��اراً	ل��وزي��ر	
لل�شوؤون	 روايزمان(	 )غر	 الدفاع	
)يو�شف	 امل�شت�شرق	 وكان	 العربية،	
الزراعة	 لوزير	 م�شت�شاراً	 جينات(	
)مو�شي	 ال��وزي��ر	 م�شاعدي	 وكبر	
اآرن�������س(	ل��ل�����ش��وؤون	ال��ع��رب��ي��ة	)حتى	

اآخر	العام	1986م(	)23(.	
وم����ا	حت��ق��ي��ق	ال���ب���اح���ث	ال��ي��ه��ودي	
)ا�����ش����ح����ق	ح���������ش����ون(	مل��خ��ط��وط��ة	
بكر	 الأب��ي	 املقد�س	 البيت	 ف�شائل	
لهذا	االجتاه،	 اإال	دعماً	 الوا�شطي،	
ف��ق��د	مت	ت��وف��ر	امل��خ��ط��وط	ال��ذي	

���ش��رق	م��ن	ج��ام��ع	ع��ك��ا،	م��ع	ت��وف��ر	ال��ت��ف��رغ	
وال��دع��م	واالإم��ك��ان��ات	للباحث	الإجن���از	ذلك	

التحقيق	)24(.
ويغلب	على	العملية	البحثية	)اال�شرائيلية(	
باأداء	 طابع	العمل	املوؤ�ش�شي	املرتبط	وظيفياً	
معظم	 ينتمي	 ح��ي��ث	 وت��وج��ه��ات��ه��ا؛	 ال���دول���ة	

بحثية-	 م��وؤ���ش�����ش��ات	 اإىل	 ال��ي��ه��ود	 ال��ب��اح��ث��ني	
ر�شمية	اأو	خا�شة	– تعنى	بتنظيم	ن�شاطاتهم،	
وباملعطيات	 االأول���ي���ة	 ب��امل��ع��ل��وم��ات	 وت��ده��م	
ال���الزم���ة	ل��ع��م��ل��ه��م،	ث���م	ت���زج	ب��ن��ت��اج��ات��ه��م	يف	

خدمة	امل�شروع	ال�شهيون	ككل")25(.
ال��ت��ي	يعدها	 ت���وزع	الكتب	وال��درا���ش��ات	 ل��ذا	
بال�شئون	 امل��خ��ت�����ش��ون	 ال��ي��ه��ود	 ال��ب��اح��ث��ون	
ال���ع���رب���ي���ة	واالإ�����ش����الم����ي����ة	داخ����ل	
اجل�����ي�����������س،	وت�������وج�������ه	ال������دع������وة	
ل��ل��ك��ت��اب��ة	يف	 ه�������وؤالء	 ب��ع�����س	 اإىل	
الداخلية	 واملطبوعات	 الن�شرات	
على	 ي�شرف	 وبع�شهم	 للجي�س،	
ت��ل��ك	امل��ط��ب��وع��ات	وال��ت��وج��ي��ه��ات	
ع��ن��ا���ش��ر	اجلي�س	 ي��ت��ل��ق��اه��ا	 ال��ت��ي	
وق����ي����ادات����ه،	واأ�����ش����اب	م���ن	اأط��ل��ق	
ال��ب��اح��ث��ني	م�شمى:	 ه����وؤالء	 ع��ل��ى	
)ج��ي�����س	ال��ربوف�����ش��ور(	و)خ���رباء	
وموؤ�ش�شاتهم	 العربية(؛	 ال�شئون	
وم����راك����زه����م	ال��ب��ح��ث��ي��ة	م����ا	ه��ي	
اإال	م��راك��ز	ل��ل��دف��اع	ع��ن	ال��وج��ود	

واال�شتمرار.
واخل��ال���ش��ة:	اإن	ال��ب��اح��ث��ني	ال��ي��ه��ود	جل���وؤوا	
وال���ت���اري���خ	 ال���ف�������ش���ائ���ل	 ك���ت���ب	 درا������ش�����ة	 اإىل	
يف	 الرحالة	 �شطره	 وم��ا	 واحل��دي��ث	 وال�شر	
اليهودية	 ال��ه��وي��ة	 الإ���ش��ب��اغ	 خم��ط��وط��ات��ه��م،	
ع����ل����ى	ت����ل����ك	ال����ب����ق����ع����ة،	واخ������ت������الق	ت����اري����خ	

الــــــبــــــاحــــــث الـــــيـــــهـــــودي 
مُيـــــّكـــــن مـــــن الطـــــــالع 
عــلــى حمــتــويــات مــراكــز 
الأر�ــــــســــــيــــــف املــــتــــعــــددة 
الـــغـــا�ـــســـب،  الـــكـــيـــان  يف 
واملـــعـــلـــومـــات والـــوثـــائـــق 
كــــلــــهــــا حتـــــــت تـــ�ـــســـرف 
الــبــاحــثــن، فــ�ــســاًل عن 
الهـــــتـــــمـــــام بـــنـــتـــاجـــهـــم 
الــــــعــــــلــــــمــــــي وتــــهــــيــــئــــة 
املوؤمترات  م�ساركتهم يف 
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البحثية  العملية  على  يغلب 
العمل  طابع  )ال�سرائيلية( 
وظيفياً  املــرتــبــط  املــوؤ�ــســ�ــســي 
بـــــاأداء الـــدولـــة وتــوجــهــاتــهــا؛ 
حيث ينتمي معظم الباحثن 
ـــ�ـــســـات  مـــوؤ�ـــس اإىل  الــــيــــهــــود 
خا�سة  اأو  ر�ــســمــيــة  بــحــثــيــة- 
ن�ساطاتهم،  بتنظيم  – تعنى 
الأولية  باملعلومات  ومتدهم 
ثــــــم تــــــــزج بــــنــــتــــاجــــاتــــهــــم يف 
ال�سهيوين املــ�ــســروع  خــدمــة 

البقعة،	 تلك	 يف	 متجذرة	 يهودية	 وح�شارة	
وامل�شلمني	 ال��ع��رب	 اهتمام	 طبيعة	 ومعرفة	
مب���ق���د����ش���ات���ه���م،	ودواف���������ع	ه�����ذا	االه���ت���م���ام،	
وع��ق��ي��دت��ه��م	يف	م��ك��ان��ة	امل�����ش��ج��د	االأق�����ش��ى	
واالأر���س	املباركة،	وما	جاء	من	اأخبار	ثابتة	
عند	علماء	امل�شلمني	يف	اأحداث	اآخر	الزمان	
وماآل	االأمور،	وم�شتقبل	فل�شطني	يف	عقيدة	

اأهل	االإ�شالم.				
ت��ل��ك	 اأن	 ي���ق���ني	 ع���ل���ى	 وال����ي����ه����ود	
الدرا�شات	والبحوث	�شرورية،	وال	
وتوفر	 فيها	 العمل	 م��ن	 منا�س	
اأدواتها	بو�شفها	اأ�شا�شاً	للتعامل	مع	
امل�شلمني	والعرب	واأهل	فل�شطني،	
كم�شر	 م�شرهم	 يكون	 ال	 حتى	
ما	 معهم	 ي��ت��ك��رر	 وال	 ال�شليبني،	
حدث	مع	غرهم،	ولتلك	االأ�شباب	
الدرا�شات	 تلك	 م�شوؤولية	 اأ�شحت	
واالأب����ح����اث	ون��ت��اج��ه��ا	م�����ش��وؤول��ي��ة	
وموؤ�ش�شات	وقيادة	 اأف��راداً	 اجلميع	

يف	خدمة	امل�شروع	ال�شهيون.
الهوام�س:

)1(	اأنظر	القد�س	درا�شات	يف	تاريخ	املدينة:	�س9.	

)2(	اخلداع:	�س14.

)3(	باحثة	يهودية	م�شت�شرقة،	قدمت	بحوثاً	عدة	ملوؤ�ش�شة:	)ياد	

يت�شحاق	بن	ت�شفي(	املتخ�ش�شة	يف	االأبحاث	والدرا�شات	املتعلقة	

حقل	 يف	 اليهود	 امل�شت�شرقني	 اأب��رز	 من	 وتعد	 القد�س.	 تاريخ	 يف	

الدرا�شات	اخلا�شة	باالإ�شالم	يف	اجلامعة	العربية،	بداأت	درا�شتها	

ح���ول	اخل��ل��ي��ف��ة	ع��م��ر	ب��ن	اخل��ط��اب	ر���ش��ي	اهلل	ع��ن��ه	م��ن��ذ	ب��داي��ة	

اأ�شرفت	على	العديد	 الثمانينات	ملعرفة	دوره	يف	االإ�شالم	!!وقد	

طلبة	 بها	 يتقدم	 ال��ت��ي	 واملاج�شتر	 ال��دك��ت��وراه	 اأط��روح��ات	 م��ن	

تناولت	 املتخ�ش�شة	 الكتب	 من	 العديد	 ولها	 العربية،	 اجلامعة	

فيها	جوانب	عدة	من	االإ�شالم	وتاريخ	القد�س،	ومن	كتبها	كتاب	

املفتوحة(	 )اجلامعة	 تدعى:	 �شل�شلة	 �شمن	 ن�شر	

اأنظر:	 اإذاع��ت��ه...	 بَثها	من	 بعد	 ي�شدرها	اجلي�س	

اال���ش��ت�����ش��راق	واأب���ح���اث	ال�����ش��راع	ل���دى	اإ���ش��رائ��ي��ل،	

�س187.

امل���دي���ن���ة،	ح���واء	 ت���اري���خ	 ال���ق���د����س	درا�����ش����ات	يف	 	)4(

الت�شرو�س	يافه:	�س39.

)5(	امل�شدر	ال�شابق	نف�شه:	�س35.

)6(	املرجع	ال�شابق	نف�شه:	�س35.

)7(	املرجع	ال�شابق	نف�شه:	�س36.

)8(	املرجع	ال�شابق	نف�شه:	�س43-42.

)9(	»القد�س	درا�شات	يف	تاريخ	املدينة«،	حترير	اأمنون	كوهني،	

�س11-12،	اإ�شدار	ياد	يت�شحاق	بن	ت�شفي.

)10(	املرجع	ال�شابق،	�س11.

)11(	املرجع	ال�شابق،	�س12.

)12(		مت	الرد	على	جل	تلك	االأكاذيب	يف	كتاب	اأكاذيب	اأ�شاعها	
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هحدا�س	االإ�شرائيلية(	املجلد	11	)ع	1-2(	1961-	�س2.

)21(	انظر	لال�شتزادة:	اال�شت�شراق،	�س69-70،	و�شل�شلة	بيت	

القد�س	للدرا�شات،	العدد	5،	�شتاء	2008م،	االأر�شيف	العثمان	

وكنوز	تاريخ	القد�س.

)22(		اال�شت�شراق:	�س71.

)23(		اال�شت�شراق:	�س73-72.

التوثيقية	 ل��ل��درا���ش��ات	 امل��ق��د���س	 ب��ي��ت	 اأع����اد	م��رك��ز	 )24(	وق���د	

حتقيق	ذلك	الكتاب	�شمن	خطته	يف	اإعادة	حتقيق	املخطوطات	

ُيعد	 الذي	 اإ�شحق	ح�شون،	 كاأمثال	 باحثون	يهود	 التي	حققها	

ن�شر	 يف	 اأ�شهموا	 الذين	 اليهود	 وامل�شت�شرقني	 الباحثني	 من	

االأكاذيب	واألب�شها	اللبا�س	العلمي	البحثي!!.

)25(	اال�شت�شراق:	�س101.	

اليهود	لعي�شى	القدومي.

)13(	ندوة	بالد	ال�شام	وم�شتقبل	االإ�شالم:	�س20-21،	وانظر	

لزائر	 االأن�س	 :)	حت�شيل	 مقدمة	حتقيق	خمطوط	 كذلك:	

القد�س(:	�س27.

)14(	خمطوطات	بيت	املقد�س	يف	خمطوطات	عربية	قدمية:	�س135.

)15(	ال��ق��د���س	يف	ال��ع��ق��ل	ال�����ش��ه��ي��ون-	ن��ظ��رة	ع��ل��ى	درا���ش��ات	

امل�شت�شرقني	اليهود،	بحث	من�شور	يف	عدة	مواقع	على	ال�شبكة	

www. الدولية	 القد�س	 موؤ�ش�شة	 موقع:	 انظر	 العاملية،	

.alquds-online.org

اأن���ظ���ر:	د.ك���ام���ل	ج��م��ي��ل	ال��ع�����ش��ل��ي،	خم��ط��وط��ات	بيت	 	)16(

��ان،	 ع��مَّ 	- الب�شر	 دار	 وب��ي��ب��ل��ي��وغ��راف��ي��ا(؛	 )درا����ش���ة	 امل��ق��د���س	

1405ه�-1984م،	�س19.

جم�ادى	 	15 اجلمع�ة	 االأو���ش��ط،	 ال�شرق	 �شحيفة	 انظر:	 	)17(

االأوىل	1428ه�؛	املوافق	1	يونيو	2007م،	العدد	10412.

لدى	 ال�شراع	 واأب��ح��اث	 اال�شت�شراق	 لال�شتزادة:	 انظر	 	)18(

اإ�شرائيل،	�س104.

اجلامعة	 يف	 ال�شرقية	 ال��درا���ش��ات	 لق�شم	 اأ���ش��ت��اذاً	 عمل	 	)19(

العربية	بالقد�س.

ومعاهد	 )امل�شت�شرقون	 ع��ن:	 نقاًل	 ���س67.	 اال�شت�شراق،	 	)20(

اال�شت�شراق	يف	اإ�شرائيل(	يف	جملة:	)�شئون	فل�شطني(،	العدد49،	

)ه��م��زاح	 ع��ن	جم��ل��ة	 	178 1975– �����س177،	 �شبتمرب	 اأي���ل���ول/	



القضية الفلسطينية والبناء 

املعريف املستدام

هيئة التحرير
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اأحــداثــهــا  نعي�س  ق�سية  لأي  املــعــرفــة  قـــوة 
ال�سعوب  لــدى  املعريف  الوعي  مقدار  ت�سكل 
غر  الوعي  ذلك  وا�ستمرار  الق�سية،  بتلك 

اأو  مرتبط بحدث معن ثم ينتهي 
ناظرينا  عن  اأحداثه  ببعد  ي�سعف 
هــو حتـــٍد كــبــر بــحــاجــة اإىل جهود 

جبارة من اأهل الخت�سا�س.
مــدار  هــي  الــتــي  فل�سطن  وق�سية 
حــديــثــنــا، املــتــمــثــلــة مبــعــركــتــنــا مع 
لأر�ــس  املحتلن  ال�سهاينة  اليهود 
فــلــ�ــســطــن ومــقــد�ــســاتــهــا تـــبـــداأ من 
اأننا  البداية  نقطة املعرفة، ونقطة 

اأمام روايتن:
الأوىل:يـــــــــروجـــــــــهـــــــــا الحــــــتــــــالل 

الــ�ــســهــيــوين الــغــا�ــســب، وهــــي مــبــنــيــة على 
اأ�ساطر ومزاعم واأكاذيب باطلة.

 والــثــانــيــة: روايــــة اأهــــل الأر�ـــــس واحلــــق يف 
ــتــمــدة مــن  فــلــ�ــســطــن املـــحـــتـــلـــة، وهـــــي مــ�ــس

والدينية،  والتاريخية،  ال�سرعية،  احلقائق 
والقانونية.

يف  يجري  ما  لفهم  اأ�سا�سي  املعريف  فالبناء 
فل�سطن، ل�سيما التطورات يف كل 
فل�سطن، ومن اآخرها اأحداث حي 
امل�سجد  واقتحامات  جراح  ال�سيخ 
الأق�سى وح�سار غزة وخمططات 
الـــتـــهـــويـــد وال�ـــســـتـــيـــطـــان وغـــر 
ل  �سهيونية  ممار�سات  مــن  ذلــك 
طرف  من  ان�سحاب  وكــل  تتوقف، 
ينا�سرهم  ومـــن  الفل�سطينين 
مــــن مــــيــــدان املـــعـــركـــة املــعــرفــيــة 
واملعلوماتية، يعني تلقائًيا تقدًما 

لرواية الحتالل.
من اأجل الهدم املعريف يف الأمة:

تزييف  يف  رئي�سن  م�سلكن  الــيــهــود  �سلك 
احلـــقـــائـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــ�ـــســـاأن فــلــ�ــســطــن 

وتاريخها،

البناء املعريف اأ�سا�سي لفهم 
مـــا يـــجـــري يف فــلــ�ــســطــن، 
كل  يف  الــتــطــورات  ل�سيما 
فــلــ�ــســطــن، ومــــن اآخـــرهـــا 
اأحـــداث حــي ال�سيخ جــراح 
واقـــــتـــــحـــــامـــــات املـــ�ـــســـجـــد 
ـــار غـــزة  الأقــــ�ــــســــى وحـــ�ـــس
وخمـــــطـــــطـــــات الـــتـــهـــويـــد 
وال�ــــــســــــتــــــيــــــطــــــان وغـــــر 
ذلــــــــــك مـــــــن ممـــــار�ـــــســـــات 
تـــتـــوقـــف ل  �ـــســـهـــيـــونـــيـــة 

الق�شية الفل�شطينية والبناء املعريف امل�شتدام
هيئة التحرير
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مبزاعم  احلــقــائــق  قلب  هــو  الأول:  امل�سلك 
اأ�ساعوها ملقا�سد واأهداف مو�سوعة.

احلقائق  عن  ال�سكوت  هو  الثاين:  وامل�سلك 
اإغفالها وكاأنها غر موجودة،  اأو  التاريخية 
وجتـــــاوزهـــــا بــقــ�ــســد الــطــمــ�ــس والـــتـــغـــافـــل، 

ل  ثابتة  ووقائع  تاريخية  فاأحداث 
يــوؤدي  اأن  لديهم  اأمـــل  على  تــذكــر، 

ذلك اإىل ن�سيانها.
ويف�سر لنا )بول فنديل( يف كتابه: 
)اخلــــــداع( )�ـــــس14( الآلـــيـــة الــتــي 
ليقبل  اليهود  الباحثون  انتهجها 
ذلك اخلداع، بقوله: "من الوا�سح 
اأن قبول املغالطات حول )اإ�سرائيل( 
عمل  ح�سيلة  اإنـــه  عــر�ــســيــاً،  لي�س 
كرثة من النا�س ي�سّخرون طاقاتهم 

للقيام بهذه املهمة بداأب والتزام".
املنت�سر!!،  القوي  يكتبه  لالأ�سف  فالتاريخ 
واأما ال�سعيف املغلوب على اأمره، فال يكتفي 
اأن  عليه  بــل  واآلمـــــه،  بهزميته  يعي�س  بـــاأن 
ب�سرد  ويقبل  التاريخ،  بهذا  ير�سى وي�سدق 

الوقائع التي وقعت اأمام عينه ب�سور مغايرة 
"التاريخ  املــقــولــة:  مــن  انطالقا  للحقائق، 

�سنع املنت�سرين"!!.
ير�سخوا  اأن  الأكـــاذيـــب  بــهــذه  وا�ــســتــطــاعــوا 
من  كثر  لــدى  اقتالعها  ي�سعب  مفاهيم 
الــــنــــا�ــــس، فـــاأ�ـــســـبـــحـــت )اأكـــــاذيـــــب 
مـــتـــجـــددة(، و)غــائــبــة حــا�ــســرة(، 
مــنــذ وعــــد بــلــفــور ومــــا تــــاله من 
ـــــالل اأر�ــــــــــس فـــلـــ�ـــســـطـــن يف  احـــــت
قاله  ومــا  هــذا،  يومنا  اإىل  1948م 
و�سحفي  -باحث  موري�س(  )بني 
يهودي- يف تعليقه على ما اأ�ساعه 
لنا  يلخ�س  اأكـــاذيـــب  مــن  الــيــهــود 
الــكــثــر  "ن�سرنا  املـــ�ـــســـرة:  تــلــك 
احلقائق،  واأن�ساف  الأكاذيب  من 
التي اأقنعنا اأنف�سنا واأقنعنا العامل 
وقــت معرفة احلقيقة، كل  لقد حــان  بها... 
احلقيقة... والتاريخ هو احلكم يف النهاية".
وقد تنبه املراقبون الدوليون لعملية ت�سويه 
كتاب  هـــورن( يف  فــون  )كــال  احلقائق فقال 

�ـــســـلـــك الـــــيـــــهـــــود مــ�ــســلــكــن 
تــــزيــــيــــف  يف  رئـــــيـــــ�ـــــســـــيـــــن 
احلــقــائــق الــتــاريــخــيــة بــ�ــســاأن 
فــــلــــ�ــــســــطــــن وتـــــاريـــــخـــــهـــــا،

اأولـــــهـــــمـــــا قــــلــــب احلــــقــــائــــق 
ملقا�سد  ــاعــوهــا  اأ�ــس مبـــزاعـــم 
واأهــــــــــــــــــــداف مـــــو�ـــــســـــوعـــــة.

واملــ�ــســلــك الـــثـــاين الــ�ــســكــوت 
عــــن احلـــقـــائـــق الــتــاريــخــيــة 
وجتــــــــــــــــاوزهــــــــــــــــا بــــقــــ�ــــســــد 
الــــــطــــــمــــــ�ــــــس والــــــتــــــغــــــافــــــل
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"لقد   :)586/3( الــيــهــوديــة:  الــعــنــ�ــســريــة 
ال�سورة  زيفت  التي  الكذب  براعة  اأده�ستنا 
الإعـــالم  و�ــســائــل  اجتمعت  منذ  ال�سحيحة 
ي�سبق يل يف  املـــاهـــرة، ومل  )الإ�ــســرائــيــلــيــة( 
حتريف  الو�سع  يف  بـــاأن  اعتقدت  اأن  حياتي 

احلــقــيــقــة مبــثــل هــــذه الــ�ــســخــريــة 
والرباعة".

منوذج من الدعم املعريف للباحثن 
اليهود:

مــن �ــســور ومنــــاذج الــدعــم املــعــريف 
املـــــوجـــــه لـــلـــبـــاحـــثـــن الــــيــــهــــود يف 
هــوؤلء  به  يقوم  ما  التوثيق  جمــال 
العثماين  الأر�ــســيــف  يف  الــبــاحــثــون 
ــــــــذي يــــعــــد مـــــن اأهــــــــم املــــراجــــع  ال
الـــتـــاريـــخـــيـــة، ومـــ�ـــســـدراً اأ�ــســا�ــســيــاً 
يف درا�ــــســــة الأو�ـــــســـــاع الــ�ــســيــا�ــســيــة 

والقت�سادية والجتماعية والثقافية لكافة 
لالأقطار والأقاليم التي كانت واقعة �سمن 
كـــافـــة؛ ل�سيما  الــعــثــمــانــيــة  الـــدولـــة  حــــدود 

املعلومات املتعلقة مبدينة القد�س.

واأهمية الوثائق العثمانية املوجودة باأر�سيف 
على  احــتــوائــهــا  مــن  تنبع  الــيــوم  ا�سطنبول 
الــكــثــر مّمـــا يــتــعــلــق بــالــقــد�ــس وفــلــ�ــســطــن، 
ومبخططات ال�سهيونية العاملية لال�ستيالء 
على القد�س وفل�سطن قبل حوايل قرن من 
الـــزمـــان؛ ويــقــدر حــجــم الــوثــائــق 
وثيقة،  مليون   250 بـــ  العثمانية 
لكن ما يخ�س العامل العربي منها 
وثيقة  مليون   80 بــن  مبــا  يــقــدر 
على الأقل اإىل 100 مليون وثيقة؛ 
مل يرتجم من هذه الوثائق غر 
50 األف وثيقة فقط حتى الآن )1(.
يـــقـــول املــخــتــ�ــســون يف الأر�ــســيــف 
العلمية  املوؤ�س�سات  اإن  العثماين: 
ا�ستقطبت  قد  العربي  الكيان  يف 
ــــَدْت عـــ�ـــســـراِت الأكـــادميـــيـــن  وجــــنَّ
والــبــاحــثــن والــعــلــمــاء، ومــــع الأ�ـــســـف فـــاإن 
الــدعــم  يتلقون  واأوروبــــيــــون؛  اأتــــراك  منهم 
ــــايل واملـــعـــنـــوي مـــن الــكــيــان الــ�ــســهــيــوين،  امل
التي  اخلدمات  جمــرى  يف  اأبحاثهم  لت�سب 

ا�ــــســــتــــطــــاعــــوا بـــهـــذه 
ير�سخوا  اأن  الأكاذيب 
ــــم يـــ�ـــســـعـــب  مــــفــــاهــــي
كثر  لــدى  اقتالعها 
من النا�س، فاأ�سبحت 
)اأكـــاذيـــب مــتــجــددة(، 
و)غـــائـــبـــة حــا�ــســرة(، 
مــنــذ وعـــد بــلــفــور ومــا 
تـــــــاله مــــــن احــــتــــالل 
اأر�ــــــــس فــلــ�ــســطــن يف 
1948م اإىل يومنا هذا
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يقدمونها لالدعاءات ال�سهيونية.)2(.
ويـــعـــرف بــعــ�ــســهــم يف الأو�ـــــســـــاط الــعــلــمــيــة 
والتنقيب  للبحث  عــلــنــاً،  الــتــاريــخ  بــتــجــارة 
ــــَرت لهم كل  َوُوفِّ يف هــذا الأر�ــســيــف ال�سخم 
اإتالف  الإمــكــانــات... وكــان لبع�سهم دور يف 

وهذا  عمداً...  الوثائق  تلك  بع�س 
اأكــــده عـــدد مــن اأ�ــســهــر العلماء  مــا 
الأتراك بتورط الباحثن يف اإتالف 
عـــدد مــن الــوثــائــق املــهــمــة ل�سالح 

الكيان ال�سهيوين!!
 ومـــن خـــالل هـــذه الــوثــائــق يتبن 
قــامــت  الـــــــذي  الأ�ــــســــا�ــــس  اأن  لـــنـــا 
اأ�ــســا�ــس غر  عليه دولـــة الحــتــالل 
ــــي  الأرا�ــــس لأن  اأ�ـــــســـــاًل؛  قــــانــــوين 
الــتــي اأقــيــم عليها ذلــك الــكــيــان قد 
ال�سرعين  اأ�سحابها  اغت�سبت من 

العثمانية  والــوثــائــق  قانونية،  غــر  بــطــرق 
املوجودة يف الأر�سيف العثماين تثبت ملكية 
التي  وديـــارهـــم  لأرا�ــســيــهــم  الفل�سطينين 

اأخرجوا منها.

ـــــون يف  وحـــقـــيـــقـــة هــــــــوؤلء اأنـــــهـــــم: )حمـــــارب
اإ�ـــســـرائـــيـــل(، )ومــــن اأجــــل اإ�ـــســـرائـــيـــل(، فهم 
يـــخـــدمـــون الـــكـــيـــان الـــيـــهـــودي يف مــرحــلــتــه 
احلالية، ويف �سبيل ذلك عمدوا اإىل الت�سليل 
الأكــاذيــب  وقلب احلقائق، عــرب غـــارات مــن 
والفــــــرتاءات الــتــي تــتــعــر�ــس لها 
عــقــولــنــا واأ�ـــســـمـــاعـــنـــا وذاكـــرتـــنـــا، 
تقتل  اأن  اأردت  "اإذا  منطلق:  مــن 
بل  ر�سا�سة  عليه  تطلق  ل  عــدواً 
اأكذوبة"، لت�سبح احلقيقة خياًل، 
والـــبـــاطـــل حـــقـــيـــقـــًة، واحلــقــيــقــة 
بــــاطــــاًل، والغـــتـــ�ـــســـاب حتـــريـــراً، 

ومقاومة املحتل اإرهاباً!!
اليهود  الباحثن  عمل  من  وكــان 
اإقناع القطاع الأكرب من اجلمهور 
الــعــام اأن الــيــهــود كــانــوا وعــا�ــســوا 
على هــذه الأر�ـــس ل�سنن عــديــدة ثــم عــادوا 
اإىل وطــنــهــم بــعــدمــا اأبـــعـــدوا عــنــه جــــرباً!! 
وهذا ما �سرح يل به الكثرون -ويف العديد 
مــن الـــــدول- حــيــث اإنــهــم تـــاأثـــروا بــالــروايــة 

تــــــنــــــبــــــه املــــــــراقــــــــبــــــــون 
ــيــة  الــــــدولــــــيــــــون لــعــمــل
فقال  احلــقــائــق  ت�سويه 
)كــــــــــال فــــــــون هــــــــورن( 
الــعــنــ�ــســريــة  كــــتــــاب  يف 
لقد  " : ية د ليهو ا
الكذب  بــراعــة  اأده�ستنا 
الـــتـــي زيـــفـــت الـــ�ـــســـورة 
الـــــ�ـــــســـــحـــــيـــــحـــــة مـــنـــذ 
اجتمعت و�سائل الإعالم 
)الإ�ــســرائــيــلــيــة( املــاهــرة
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اليهودية التي �سّوغوا بها احتاللهم لأر�س 
فل�سطن!!

ميار�سها  التي  املمار�سات  ُجــّل  ــاأن  ب والــزعــم 
عندما  لأنهم  م�سّوغة؛  فل�سطن  يف  اليهود 
لهم-  اأنــهــا  -بزعمهم  فل�سطن  اإىل  عـــادوا 

قد  يهود  غــر  �سكاناً  فيها  وجـــدوا 
متــكــنــوا مـــن بــيــوتــهــم واأرا�ــســيــهــم 

فعملوا على اإخراجهم!!
كــمــا  فــلــ�ــســطــن  اأهــــــل  اأن  �ـــســـك  ل 
اأر�ــســهــم ودنــ�ــس  �ــســلــب  هــم �سحية 
تاريخهم  على  وكـــذب  مقد�ساتهم 
وطــــعــــن بــعــقــيــدتــهــم وثـــوابـــتـــهـــم؛ 
فاأنهم ف�ساًل عن ذلك كله �سحية 
�سّوقتها  الــتــي  والأكـــاذيـــب  الأفــكــار 
اليهود  نقاء  من  بــدءاً  ال�سهيونية 
بدونية  العــتــقــاد  اإىل  و�ساميتهم 

اأهل فل�سطن وتخلفهم!!	)3(
ل ف�سل بن التاريخ واحلا�سر وامل�ستقبل:

وفــق  الفل�سطينية  الــقــ�ــســيــة  مــع  الــتــفــاعــل 
اإىل فعل  تتطور  عاطفة مو�سمية موؤقتة ل 

التاريخ  عــن  فالنف�سال  مــوؤثــر،  متوا�سل 
وغــيــاب  الأحـــــــداث  خــلــفــيــات  اإدراك  وعـــــدم 
اإىل  والعواطف  الأفكار  حتويل  على  القدرة 
مبدئها  وخــالقــة  م�ستمرة  عملية  بــرامــج 
واحلا�سر  التاريخ  بن  الف�سل  ميكن  ل  اأن 
واملــ�ــســتــقــبــل، ول ميــكــن الــتــعــامــل 
مـــع اأحـــــد يف هــــذه الأزمــــنــــة دون 
ال�سراع  حــالــة  يف  خا�سة  الآخــــر، 
يف فل�سطن املحتلة، كل ما يجري 
ـــا يف فــلــ�ــســطــن املــحــتــلــة هو  راهـــًن
الحتالل  زوره  لتاريخ  ا�ستدعاء 
فر�سه  واأراد  والغرب  ال�سهيوين 
اإىل  و�ــســعــى  الفل�سطينين،  عــلــى 
اإقـــنـــاع الـــعـــامل كــلــه بــزيــفــه، فمن 

ميلك الرواية ميلك الأر�س.
ملوؤ�س�سات  احلاجة  اأ�سد  يف  فنحن 
معرفية متخ�س�سة جادة يف بحثها ونتاجها 
الــعــلــمــي واحلــ�ــســاري الــــذي يــكــون مــرجــعــاً 
الأمــة، وحماية لأجيالنا من  ل�سباب  و�سنداً 
بحر ال�سبهات التي تتالطم اأمواجه لتقذف 

ــ�ــســات  ا�ــســتــقــطــبــت املــوؤ�ــس
الــــكــــيــــان  يف  الــــعــــلــــمــــيــــة 
ع�سراِت  وجنََّدْت  العربي 
والباحثن  الأكــادميــيــن 
ــــــمــــــاء، ومــــنــــهــــم  ــــــعــــــل وال
اأتـــــــــــراك واأوروبــــــــيــــــــون؛ 
يـــتـــلـــقـــون الــــدعــــم املــــايل 
واملــــعــــنــــوي مــــن الـــكـــيـــان 
الــــ�ــــســــهــــيــــوين، لــتــ�ــســب 
خـــدمـــة  يف  اأبـــــحـــــاثـــــهـــــم 
ال�سهيونية الدعـــــــاءات 
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بهذا الزبد اإىل �سواطئنا!!
والرد عليها ل يكفي فيه احلب يف النفو�س 
للم�سجد الأق�سى املبارك اإن مل يقرتن مع 
وف�سائله  الأقــ�ــســى  امل�سجد  مبــكــانــة  الــعــلــم 
التاريخ  ووقــائــع  وال�سنة  الكتاب  يف  الثابتة 

الفقهية  وامل�سائل  ال�سر  واأحـــداث 
املتعلقة بامل�سجد الأق�سى وتاريخه 
على  املبني  والتمحي�س  والــبــحــث 

منظومة معرفية متكاملة.
اأمنوذج معريف قدمه الفل�سطينيون 

للعامل:
بها  قــدم  جـــراح  ال�سيخ  حــي  ق�سية 
املعرفية  روايــتــهــم  الفل�سطينيون 
لـــلـــعـــامل، فــــحــــازوا تـــاأيـــيـــًدا عـــابـــًرا 
هذا  ق�سية  حتــولــت  حيث  لــلــبــالد، 
اإىل  بالتهجر  اأهــلــه  املــهــدد  احلـــي 

ادعــــاءات  وتـــهـــاوت  دولـــيـــة،  عـــام  راأي  ق�سية 
وحماكمه  الحتالل  وموؤ�س�سات  املغت�سبن 
املبنية  الفل�سطينية،  واحلقائق  املنطق  اأمام 
على معرفة واعية بالتاريخ والقانون و�سنن 

التدافع مع الحتالل.
بتاريخ 28  القد�س  ذلــك ما حــدث يف  و�سبق 
رم�سان 1442هـ من حماولة القتحام الذي 
ترويج  بعد  تنفيذه،  املغت�سبون  ينوي  كــان 
اأكاذيب تتعلق مبا ي�سمى حق اليهود بال�سالة 
الــعــلــنــيــة يف املــ�ــســجــد الأقـــ�ـــســـى، 
و�سقطت  امل�سهد  الــعــامل  ف�ساهد 
اأمـــام احلق  الكثر مــن الأكــاذيــب 
والإنــ�ــســاين  والــتــاريــخــي  ال�سرعي 
واحلــقــوقــي املــكــفــول وفــق مفهوم 
وقانونًيا  تاريخًيا  القائم  الو�سع 

يف الأق�سى.
فــمــنــ�ــســات الإعــــــالم الجــتــمــاعــي 
الــغــرب مبا  ملــعــرفــة  �سبياًل  كــانــت 
يــحــدث مــن حــقــائــق يف فل�سطن 
الــتــي اخــرتقــت املجتمع  املــحــتــلــة، 
الـــغـــربـــي بـــــروايـــــة جــــديــــدة غــــر الــــروايــــة 

ال�سهيونية، التي كانت تروى لهم فقط.
لــــذا ا�ــســطــرت لأول مــــرة بــعــ�ــس الــقــنــوات 
الغربية اأن ت�ست�سيف نا�سطن فل�سطينين 

مــــــــن خــــــــــالل هـــــذه 
الوثائق يتبن لنا اأن 
الأ�سا�س الذي قامت 
عليه دولة الحتالل 
اأ�ــســا�ــس غــر قانوين 
اأ�ساًل؛ لأن الأرا�سي 
الـــتـــي اأقــــيــــم عــلــيــهــا 
ذلــــــــك الـــــكـــــيـــــان قــد 
اغــــــتــــــ�ــــــســــــبــــــت مــــن 
اأ�سحابها ال�سرعين 
قانونية غر  بطرق 
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لال�ستماع اإىل ال�سق املخفي ل�سنوات، ما اأدى 
اإىل ان�سمام جمهور جديد منا�سر للق�سية.

البناء املعريف ال�سبابي:
الفل�سطينية  بالق�سية  الــتــوعــوي  الــبــنــاء 
يتطلب لنجاحه عمل موؤ�س�سي �سبابي، حيث 

اإن املعرفة املنت�سرة عن بيت املقد�س 
تنتمي  ل  م�سوهًة،  معرفًة  اأ�سحت 
والإ�سالمية  العربية  ثقافتنا  اإىل 
اأكرث  فهم  يف  ت�ساعد  ول  الأ�سيلة، 
وعًيا وعمًقا حلالة القد�س الفريدة 
حتــت الحــتــالل، مــا يوؤ�سل حلالة 
فالوعي هو خط  البو�سلة،  فقدان 
القد�س وامل�سجد  الأول عن  الدفاع 

الأق�سى وق�سية فل�سطن.
وممــــا يــجــب فــعــلــه يف تــلــك الأيــــام 
الــهــادئــة هــو اإثــــراء اخلـــزان املعريف 

لــــدى الــ�ــســبــاب وتـــعـــزيـــز ملــنــاعــة الــثــقــافــيــة 
عن  للدفاع  ا�ستعداًدا  اأكرث  ليكونوا  لديهم، 
يف  العاملية  للجماهر  وتقدميها  الق�سية 
اللحظة التي تكون تلك اجلماهر م�ستعدة 

م�سادر  من  املعلومات  وتلقي  لل�سماع  فيها 
اأ�سحاب الق�سية.

البناء املعريف املنهجي الرتاكمي:
البناء املنهجي املرتاكم حول القد�س املحتلة 
الوعي  التعبر عن  وهو  الأق�سى،  وامل�سجد 
وامل�سجد  املحتلة  القد�س  بحقيقة 
احل�سارة  يف  ومركزيتها  الأق�سى 
الإ�ـــســـالمـــيـــة، وقـــــدر الــتــحــديــات 
الــتــي يــجــب مــواجــهــتــهــا يف �سبيل 

حتريرها.
فاأوىل مهمات املوؤ�س�سات ال�سبابية 
الــعــامــلــة مـــن اأجــــل نــ�ــســر الــوعــي 
ــ�ــســطــن هــــي اإنــــتــــاج  ــيــة فــل بــقــ�ــس
معارف  وع�سرنة  وتطوير  ون�سر 
ب�سيطة  الدللة  عميقة  مقد�سية 
ال�سكل، بحيث يرتكز يف ذلك اإىل 

اأ�س�س واإ�سرتاتيجيات وا�سحة.
وو�سع برنامج تدريبي يف علوم بيت املقد�س، 
يت�سمن عدًدا من امل�ستويات املعرفية، تتدرج 
من امل�ستوى التاأ�سي�سي العام اإىل الأكادميي 

احلاجة  اأ�ــســد  يف  نحن 
ـــات مــعــرفــيــة  ـــ�ـــس ملـــوؤ�ـــس
مــتــخــ�ــســ�ــســة جـــــادة يف 
بحثها ونتاجها العلمي 
واحلــــــ�ــــــســــــاري الــــــذي 
يــكــون مــرجــعــاً و�ــســنــداً 
وحماية  الأمة،  ل�سباب 
لأجــــيــــالــــنــــا مـــــن بــحــر 
ال�سبهات التي تتالطم 
بهذا  لتقذف  اأمــواجــه 
�سواطئنا! اإىل  الــزبــد 
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املتخ�س�س.
وخال�سة القول: 

مــن اأجــــل الــ�ــســراع املــعــريف جلـــاأ الــبــاحــثــون 
والتاريخ  الف�سائل  كتب  درا�سة  اإىل  اليهود 
يف  الرحالة  �سطره  ومــا  واحلــديــث  وال�سر 

خمــطــوطــاتــهــم، لإ�ـــســـبـــاغ الــهــويــة 
ـــك الـــبـــقـــعـــة،  ـــل ـــى ت الــــيــــهــــوديــــة عـــل
واخــتــالق تــاريــخ وحــ�ــســارة يهودية 
ومعرفة  البقعة،  تلك  يف  متجذرة 
وامل�سلمن  الــعــرب  اهــتــمــام  طبيعة 
مبقد�ساتهم، ودوافع هذا الهتمام، 
املــ�ــســجــد  وعـــقـــيـــدتـــهـــم يف مـــكـــانـــة 
الأقــ�ــســى والأر�ــــــس املـــبـــاركـــة، ومــا 
علماء  عند  ثابتة  اأخــبــار  مــن  جــاء 
الــزمــان  اآخـــر  اأحــــداث  يف  امل�سلمن 
الأمــور، وم�ستقبل فل�سطن  ومــاآل 

يف عقيدة اأهل الإ�سالم.
والـــيـــهـــود عــلــى يــقــن اأن تــلــك الـــدرا�ـــســـات 
العمل  من  منا�س  ول  �سرورية،  والبحوث 
فــيــهــا وتـــوفـــر اأدواتــــهــــا بــو�ــســفــهــا اأ�ــســا�ــســاً 

واأهل  والعرب  امل�سلمن  املعريف مع  للتعامل 
فل�سطن، حتى ل يكون م�سرهم كم�سر 
مع  حــدث  مــا  معهم  يتكرر  ول  ال�سليبن، 
م�سوؤولية  اأ�سحت  الأ�سباب  ولتلك  غرهم. 
تلك الدرا�سات والأبحاث ونتاجها م�سوؤولية 
اأفــراداً وموؤ�س�سات وقيادة  اجلميع 

يف خدمة امل�سروع ال�سهيوين.
املعرفة ركيزة املواجهة:

الإعداد ال�سخ�سي والبناء النف�سّي 
بــاملــعــرفــة والــثــقــافــة والــتــعــمــق يف 
فل�سطن  ق�سايا  و�سجون  �سوؤون 
والــقــد�ــس، هــو النـــطـــالق للعمل 
واملجتمعي  والنخبوي  املوؤ�س�سي 

اجلماهري.
فــتــاأ�ــســيــ�ــس املــعــرفــة هـــي الــقــاعــدة 
الــ�ــســلــبــة الـــتـــي تــ�ــســتــطــيــع حــمــل 
ــ�ــســطــن وتـــوؤ�ـــســـ�ـــس لــلــمــراحــل  قــ�ــســيــة فــل
الــالحــقــة، مـــن حتــويــل الــقــ�ــســد اإىل فــعــٍل، 
بعد  ال�سالك  ركائز  ثاين  املعريف  البناء  لأن 
متــكــن الــــدافــــع الــ�ــســخــ�ــســي، فــمــن خــالل 

ق�سية حي ال�سيخ جراح 
الفل�سطينيون  بها  قدم 
روايـــــتـــــهـــــم املـــعـــرفـــيـــة 
تاأييًدا  فحازوا  للعامل، 
ــــًرا لـــلـــبـــالد، حــيــث  عــــاب
حتــــولــــت قـــ�ـــســـيـــة هـــذا 
احلــــــــي املــــــهــــــدد اأهــــلــــه 
ق�سية  اإىل  بالتهجر 
راأي عام دولية، وتهاوت 
ادعــــــــــاءات املــغــتــ�ــســبــن 
ومــوؤ�ــســ�ــســات الحــتــالل
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املعرفة والثقافة نعّبد طريق العمل للقد�س 
علمية  منهجية  وفــق  وفل�سطن  والأق�سى 

فكرية تطبيقية، نلخ�س مراحلها بالآتي:
مكانة  على  التعرف  يف  الــدار�ــس  يبداأ  اأوًل: 
ف�سائلها  مــن  فينهل  الــعــقــيــدة،  يف  املــديــنــة 

ومكانتها يف القراآن الكرمي وال�سنة 
النبوية ال�سريفة، ويرفع من �سوية 
الــروحــي،  وت�سوقه  القلبي،  تعلقه 
فالقد�س والأق�سى جزٌء من عقيدة 
من  جــزٌء  لها  والت�سوق  م�سلٍم،  كل 

تدينه.
ثــانــيــاً: اأمـــا ثـــاين حمــطــات الــتــزود 
اأن  الدار�س  على  واملعريف،  الفكري 
حقبه  يف  املدينة  تاريخ  على  يطلع 
املـــتـــالحـــقـــة، مـــن اأقــــــدم عــ�ــســورهــا 
حمطاته  اإىل  الــقــدم،  يف  ال�ساربة 

الــالحــقــة، واأجــــد اأن الــرتكــيــز عــلــى جتــارب 
الفتح العمري والتحرير ال�سالحّي لها اأثٌر 
اإيجابّي يف تفقه الدار�س، وتعرفه على �سنٍن 
منها  ي�ستنبط  جــمــة،  وحــ�ــســارّيــة  تــاريــخــّيــة 

التدافع  يف  الأمــة  موقع  على  دالــة  �سياقات 
القيام من جديد  احل�ساري، وقدرتها على 
وعلى  واملــاأ�ــســاة،  وال�سنك  املعاناة  رحــم  مــن 
تطويع الع�سر وحتويله اإىل ي�سر، وغر ذلك 

من درو�ٍس فكرية وح�سارية واإن�سانية.
ثـــالـــثـــاً: درا�ــــســــة تــــاريــــخ الــقــد�ــس 
وفـــلـــ�ـــســـطـــن احلــــــديــــــث، وكـــيـــف 
مــــهــــد الحــــــتــــــالل الــــربيــــطــــاين 
الهجرة  ال�سهاينة  للمغت�سبن 
ا�ستطاعوا  وكــيــف  فل�سطن،  اإىل 
دولتهم،  كيان  وبــنــاء  ال�ستيطان 
وما جرى لحًقا من هزائم عربية 
نــــكــــراء، ونــكــ�ــســات ونـــكـــبـــات حلت 
بال�سعب الفل�سطيني املكلوم، واآثار 
ذلك على الواقع، وانعكا�ساته على 

ال�سعد ال�سيا�سية وغرها.
رابـــعـــاً: وبــعــد عــنــ�ــســر الــتــاريــخ ومـــا يت�سل 
بـــه مـــن مــكــانــة ومـــوقـــع وغـــرهـــا، ل ميكن 
لــلــ�ــســائــر عــلــى طـــريـــق الــتــحــريــر األ يــكــون 
فيها  يــجــري  ومـــا  املــديــنــة  بــهــمــوم  ملت�سًقا 

املوؤ�س�سات  مهمات  اأوىل 
الـــ�ـــســـبـــابـــيـــة الـــعـــامـــلـــة 
مـــن اأجــــل نــ�ــســر الــوعــي 
هي  فل�سطن  بق�سية 
اإنـــتـــاج ونــ�ــســر وتــطــويــر 
وعـــــ�ـــــســـــرنـــــة مـــــعـــــارف 
ــــة عـــمـــيـــقـــة  ــــي ــــس مــــقــــد�
الــــــــــدللــــــــــة بـــ�ـــســـيـــطـــة 
يرتكز  بــحــيــث  الــ�ــســكــل، 
ـــ�ـــس  اأ�ـــس اإىل  ذلـــــــك  يف 
واإ�سرتاتيجيات وا�سحة
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القد�س  فمعرفة  وم�ستجدات،  اأحـــداث  من 
اإذ ت�سهم  ُقــرب ل ينفك عن العمل لها،  عن 
هـــذه املــعــرفــة يف تــ�ــســويــب بــو�ــســلــة الــعــمــل، 
وتــرتــيــب الأولـــويـــات بــ�ــســكــٍل اأكــــرب، واأنـــع، 
وخمططات  اعـــتـــداءاٍت  الــقــد�ــس  تــواجــه  اإذ 

اإىل  يدفعنا  مــا  خــطــرة،  تهويدّية 
املزيد من البحث واملتابعة، ور�سد 
تتحدث  التي  والتقارير  الدرا�سات 
عـــن واقــــع الــقــد�ــس -وفــلــ�ــســطــن- 
وعـــــن ا�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــات الحـــتـــالل 
املــديــنــة، وعــمــا يتعر�س  تــهــويــد  يف 
لــه املــ�ــســجــد الأقــ�ــســى املـــبـــارك من 
اعتداءات واقتحامات وتدخالت يف 
اأ�سفله  يجري  ومــا  واملــكــان،  الإدارة 
وبــنــاء كن�س  واأنــفــاق،  مــن حفريات 
ت�سويه  وعـــن  ــة،  تــهــويــدّي ومـــراكـــز 

�سورة املدينة العربية والإ�سالمية بامل�ساريع 
الفل�سطينين  منازل  وهــدم  ال�ستيطانية، 
ب�سكٍل م�ستمر، وعن خماطر اأ�سرلة التعليم 
وا�ــســتــهــداف الأطـــفـــال والــنــ�ــســاء، وحمــاولــة 

تزييفها بكل ما لدى الحتالل من و�سائل 
و�سلطات، وغر ذلك من تفا�سيل.

خام�ساً: اأن نبحث يف طريقة تفكر الباحثن 
لتحقيق  واأدواتــهــم  عملهم  وطرائق  اليهود، 
غــايــاتــهــم يف اإ�ــســاعــة الأكـــاذيـــب والــ�ــســبــهــات 
مكانة  من  والتهوين  والت�سكيك 
الأق�سى وتاريخ  القد�س وامل�سجد 
فل�سطن، وما تاأثر تلك البحوث 
هــوؤلء  ين�سرها  التي  والــدرا�ــســات 
العري�س  والــقــطــاع  الــيــهــود  عــلــى 
و�سل  وكيف  الغربي؟  العامل  من 
تـــاأثـــرهـــم عــلــى الـــعـــامل الــعــربــي 
فــيــهــا حقيقة  ونــكــ�ــســف  كـــذلـــك؟ 
هـــــــــوؤلء الـــبـــاحـــثـــن وجـــهـــودهـــم 
واأثــره  العلمي  ونتاجهم  العملية 

على الآخرين. 
واأن يرد عليهم بردود وافية كافية تدح�س 
اأكاذيبهم وتك�سف عوارهم، وتلجم اأفواههم، 
الــرد  يف  وال�سحفين  للكتاب  دعــمــاً  وتــكــون 
عــلــى اأكـــاذيـــب الــيــهــود، وعـــونـــاً لــهــم ملعرفة 

تاأ�سي�س املعرفة هي القاعدة 
ال�سلبة التي ت�ستطيع حمل 
وتــوؤ�ــســ�ــس  فل�سطن  قــ�ــســيــة 
الـــالحـــقـــة، لأن  لـــلـــمـــراحـــل 
الــبــنــاء املـــعـــريف ثـــاين ركــائــز 
الدافع  متكن  بعد  ال�سالك 
الـــ�ـــســـخـــ�ـــســـي، فـــمـــن خـــالل 
املعرفة والثقافة نعّبد طريق 
الــعــمــل لــلــقــد�ــس والأقــ�ــســى 
منهجية  وفــــق  وفــلــ�ــســطــن 
عــلــمــيــة فـــكـــريـــة تــطــبــيــقــيــة
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تاأثر  ومــن  للنا�س  وك�سفهم  هـــوؤلء،  حقيقة 
بهم.

 �ساد�ساً: ل بد من الهتمام بتاريخنا وبرتاثنا 
وحتقيق ون�سر املخطوطات يف ف�سائل بيت 
املقد�س وامل�سجد الأق�سى وفل�سطن، واإعادة 

حتــقــيــق املـــخـــطـــوطـــات وطــبــاعــتــهــا 
ونــ�ــســرهــا، وهـــي املــخــطــوطــات التي 
عــمــل عــلــيــهــا حمــقــقــون ودار�ـــســـون 
من  قريبون  وم�ست�سرقون  يــهــود، 
وجـــهـــة نـــظـــر الــــيــــهــــود؛ لــلــحــفــاظ 
ـــى الـــــــــرتاث الـــعـــلـــمـــي املــتــعــلــق  عـــل
الأقــ�ــســى  واملــ�ــســجــد  املــقــد�ــس  ببيت 
حتقيقه  مت  ما  وتنقية  وفل�سطن، 
من ِقبل ُكتاب وباحثن واأكادميين 
اأ�سافوا  فقد  ويــهــود،  م�ست�سرقن 
من  الــكــثــر  التحقيقات  تــلــك  اإىل 

الأكاذيب والت�سكيك. 
لـــذا كـــان لـــزامـــاً عــلــى مــوؤ�ــســ�ــســاتــنــا العلمية 
والأكـــادميـــيـــة: الــعــمــل بــكــل جـــد عــلــى كتب 
الــــرتاث الإ�ــســالمــي، وقــطــع الــطــريــق اأمـــام 

)جي�س الربوف�سورات(، الذي يجمع وي�سرق 
ويحقق وين�سر تاريخنا وتراثنا، ونحن نقف 

مكتويف الأيدي!! 
ول يتحقق ذلك اإل من الطالع العام عرب 
قراءة الكتب واأبرز الدرا�سات ذات ال�سلة، اأو 
املفيدة  النافعة  الـــدورات  ح�سور 
الـــتـــي يــقــدمــهــا مــتــخــ�ــســ�ــســون يف 
هذه املجالت، ويجب على طالب 
املعرفة اأن ينهل من هذه العناوين 
ي�ستلزمه  ومــا  ي�ستطيع  مــا  بقدر 
عمله والدرب الذي �سار فيه، ومن 
املزيد،  نحو  �سغًفا  نف�سه  يف  وجــد 
واأراد امل�سي قدًما يف هذه امل�سارات 
املعرفية التخ�س�سية، عله اختيار 
ويفرغ  املــ�ــســارات،  هــذه  مــن  م�ساٍر 
فـــيـــه جــــهــــده، لـــيـــكـــون عـــلـــًمـــا مــن 
اأعالمه، وي�سهم يف مرحلة لحقة بتطويره، 
والأبــحــاث  الــدرا�ــســات  من  اجلديد  وتقدمي 
ذات ال�سلة، يف �سرورة متوا�سلة من العمل 
القادمة  لالأجيال  املعلومة  ونقل  والــبــذل، 

ل بد من الهتمام 
بتاريخنا وبرتاثنا 
وحتـــقـــيـــق ونــ�ــســر 
املـــــــخـــــــطـــــــوطـــــــات 
ــــــائــــــل  فــــــ�ــــــس يف 
بــــــيــــــت املـــــقـــــد�ـــــس 
الأق�سى  وامل�سجد 
ــــــطــــــن،  ــــــس ــــــ� وفــــــل
واإعـــــــــــــادة حتــقــيــق 
املـــــــخـــــــطـــــــوطـــــــات 
وطـــــــبـــــــاعـــــــتـــــــهـــــــا
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من ال�سائرين على درب التحرير.
هذه العناوين العامة واخلطة الأولية، حتتاج 
وميكن  والــبــيــان،  التف�سيل  مــن  املــزيــد  اإىل 
مــن خــالل هــذه املــ�ــســودة بــنــاء ا�سرتاتيجية 
ثقافية ذات �سلة بكل م�سامن املعرفة من 

فكر وحماججة ومنطق، ودرا�سة 
مثريها،  عــلــى  والــــرد  لل�سبهات 
اأن  ميكنها  احلـــّد  هــذا  يف  ولكنها 
بناًء  الطريق  على  ال�سالك  تــزود 
مــعــرفــًيــا جــيــًدا، ي�سمح لــه بــلــورة 
على  الـــقـــادرة  العملية  املـــبـــادرات 
تكون  واأن  واأهلها،  املدينة  خدمة 
ب�سرة  على  الحــتــالل  مواجهة 
املــواجــهــة،  اأ�ـــسُّ  فاملعرفة  ودرايــــة، 
ــا�ــس يف بــنــاء جيل  واحلــلــقــة الأ�ــس

وحتــرك  عــمــٌل  رافقها  اإن  الــقــادم،  التحرير 
فاعل.
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عــــلــــى كــــتــــب الـــــــرتاث 
الإ�ـــــســـــالمـــــي، وقــطــع 
)جي�س  اأمــام  الطريق 
الذي  الربوف�سورات(، 
يجمع وي�سرق ويحقق 
ويــــنــــ�ــــســــر تــــاريــــخــــنــــا 
وتــراثــنــا، ونــحــن نقف 
مــــكــــتــــويف الأيــــــــــــدي!





»معاناة القدس 

واملقدسات تحت 

االحتالل اإلرسائييل«

"املصنفات 

واملكتبات 

املقدسية"

هيئة التحرير

قراءة يف كتاب :

صدر حديثا :
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»معاناة القد�س واملقد�شات حتت الحتالل الإ�شرائيلي« قراءة
في كتاب

املوؤلف/	د. حم�سن �سالح

محمد إبراهيم

�ـــســـدر عــــن مـــركـــز الـــزيـــتـــونـــة لـــلـــدرا�ـــســـات   •
وال�ست�سارات يف بروت، هذا الكتاب الذي اأعّده 
املدينة  معاناة  يــروي  والــذي  �سالح  د. حم�سن 
اإ�سافة  الحــتــالل،  حتت  ومقد�ساتها  و�سكانها 

تتعر�س  الــتــي  النــتــهــاكــات  اإىل 
لــــهــــا الأوقـــــــــــــاف واملــــقــــد�ــــســــات 
الإ�ـــســـالمـــيـــة والــنــ�ــســرانــيــة يف 
ـــى يــد  فــلــ�ــســطــن عــــمــــوًمــــا عـــل

الحتالل. 
يقع الكتاب يف 142 �سفحة   •
مـــن الــقــطــع املــتــو�ــســط. وهــو 
�سل�سلة  مـــن  الــ�ــســابــع  اجلـــــزء 
ــــا؟«، الــتــي  »اأولــــ�ــــســــُت اإنــــ�ــــســــاًن
تــتــحــدث عــن جــوانــب املــعــانــاة 

الإ�سرائيلي  الحتالل  عن  الناجتة  املختلفة 
يخاطب  باأ�سلوب  �سعبها،  وت�سريد  لفل�سطن 
العقل والقلب، ويف اإطار علمي منهجي موثق.
واملقد�سات  القد�س  اأن معاناة  الكتاب  •ويو�سح 
وهو  كــافــة،  احلــيــاة  مناحي  مت�س  فل�سطن  يف 
الإجـــراءات  التاريخي  ال�سرد  خــالل  مــن  يوثق 
التي قامت بها ال�سلطات ال�سهيونية لحتالل 
مقدًما  عليها،  قب�ستها  واإحكام  القد�س  مدينة 

نـــبـــذة عـــن بــعــ�ــس الـــقـــرى والأحــــيــــاء الـــتـــي مت 
منها،  و�سكانها  اأهلها  وطــرد  عليها  ال�ستيالء 
عدم  توؤكد  التي  الدولية  الوثائق  عن  و�ــســوًرا 

�سرعية الحتالل ال�سهيوين للقد�س.
العتداءات  الكتاب  يوّثق   كما 
الــــتــــي تـــعـــر�ـــس لـــهـــا املــ�ــســجــد 
الأقـــــ�ـــــســـــى، مـــــن احلـــفـــريـــات 
القيام  اإىل  بنيانه  تهدد  التي 
بــتــدنــيــ�ــســه، ومـــ�ـــســـادرة اأجــــزاء 
م�سادرة  اإىل  بــالإ�ــســافــة  مــنــه، 
الــبــيــوت والأحــــيــــاء املــال�ــســقــة 
لــلــمــ�ــســجــد و�ــســعــي الحـــتـــالل 
لتحويله اإىل منطقة مفتوحة 
لياأخذ  وال�سياح،  اليهود  اأمـــام 
الــ�ــســيــاحــي، ولــتــنــزع عنه  املــتــحــف واملـــــزار  �سكل 

هيبته ومكانته وطبيعته الإ�سالمية.
ويــتــطــرق الــكــتــاب اإىل مــا قــامــت بــه �سلطات   •
القدمية  للبلدة  تهويد  اأعــمــال  مــن  الحــتــالل 
يف القد�س وحتويل هويتها العربية الإ�سالمية 
يهودية  مدينة  اإن�ساء  واإىل  يهودية،  هوية  اإىل 
ذاته،  املركز  وت�سرتك معها يف  موازية  مقد�سة 

وهو ما يعرف مب�سروع »القد�س اأوًل«.
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كــمــا يــعــّرج عــلــى الــتــو�ــســع ال�ــســتــيــطــاين �سمن 
واملخططات  الــكــربى،  القد�س  اإقــامــة  م�سروع 
املختلفة التي ت�سعى اإىل غلق التوا�سل اجلغرايف 
بن القد�س وال�سفة الغربية، وال�ستيالء على 
منطقة  اإىل  ل�سمها  �سا�سعة  فل�سطينية  اأرا�ــٍس 

نفوذ القد�س.
يتحدث عن  ف�ساًل  الكتاب  وي�سم   •
الهدف الأهم لإقامة اجلدار العازل؛ 
تهويد  برنامج  يف  قــدًمــا  امل�سي  وهــو 
القد�س وم�سادرة اأرا�سيها واإحاطتها 
وامل�ستعمرات  اجلــــدران  مــن  بــاأطــواق 
حميطها  عن  وتعزلها  تخنقها  التي 

العربي والإ�سالمي.
كما يتحدث عن خطط تهويد �سكان 
املـــديـــنـــة، وتــهــجــر املــقــد�ــســيــن من 
خالل �سحب حق الإقامة يف القد�س، 
بالإ�سافة اإىل التطرق ل�سيا�سات هدم 
املـــنـــازل ومــنــع رخــ�ــس الــبــنــاء، وذلــك 
مــن اأجـــل احلـــد مــن الــنــمــو ال�سكاين 

والعمراين للمقد�سين.
ــا العـــتـــداءات التي  ويــوّثــق الــكــتــاب اأيــ�ــسً  •
املقد�سات  على  الحــتــالل  �سلطات  بها  تقوم 
والأوقــــــــــاف الإ�ـــســـالمـــيـــة والـــنـــ�ـــســـرانـــيـــة يف 

فل�سطن عموًما.
اأن  مفادها  ر�سالة  اإي�سال  اإىل  الكتاب  ويهدف 
اأن  باأر�سهم يجب  املقد�سين ومت�سكهم  �سمود 

يجد ما ي�سنده ويدعمه، مّمن يقفون اإىل جانب 
ق�سيته العادلة، واأن على اجلميع اأن يتجاوزوا 
لــغــة الـــ�ـــســـعـــارات والآمــــــــال اإىل لــغــة الـــربامـــج 

والأفعال، التي تنفذ على اأر�س الواقع.
ت�ستطيَع  لن  بالقول:  كتابه  املوؤلف  ويختتم   •
ل الوْجه  مِّ كلُّ م�ساحيق التجميل يف الدنيا اأن جُتَ
يف  وممار�ستها  ْهَيونية  لل�سِّ القبيح 
الــقــد�ــس والأر�ــــــس املــقــد�ــســة، وعــلــى 
الرغم من كل هذه املعاناة، فاإنَّ ابَن 
ك  ُمَتم�سِّ اأر�ــســه  يف  �ــســامــٌد  الــقــد�ــس 
وثباته م�سدَر  اإ�سراُره  زال  وما  بها، 
فْخٍر واعتزاز لكلِّ فل�سطيني وعربي 
يجُب  مود  ال�سُّ هذا  اأنَّ  غر  وم�سلم، 
اأن يــجــَد مــا يــ�ــســنــده ويــدعــمــه ممن 
العادلة،  ق�سيته  جانب  اإىل  يقفون 
لغة  يـــتـــجـــاوزوا  اأن  اجلــمــيــع  وعـــلـــى 
الربامج  لغة  اإىل  والآمــال  ال�سعارات 
ــذ عــلــى اأر�ــــس  ــنــفَّ والأفــــعــــال، الــتــي ُت
اإنها معركة الإرادات التي ل  الواقع، 
اإل ُح�سُن الإعداد ومزيٌد  ينفع معها 

من العمل وال�سرب والت�سحية والثبات.
للكتب  موثقة  علمية  اإ�ــســافــة  الكتاب  ويــعــّد   •
التي تهم الباحثن واملهتمن مبو�سوع القد�س 
ــز بــا�ــســتــمــالــه عــلــى �ــســور  واملـــقـــد�ـــســـات، ويــتــمــّي
املو�سوع  اأثــرت  ووثــائــق  وخــرائــط  فوتوغرافية 

وقدمته ب�سورة ُمقنعة وموؤثرة.

يــعــّد الــكــتــاب اإ�ــســافــة 
للكتب  موثقة  علمية 
الــتــي تــهــم الــبــاحــثــن 
واملــهــتــمــن مبــو�ــســوع 
الــقــد�ــس واملــقــد�ــســات، 
ويتمّيز با�ستماله على 
�ـــســـور فــوتــوغــرافــيــة 
وخــــــرائــــــط ووثـــــائـــــق 
اأثــــــــــــــــرت املــــــو�ــــــســــــوع 
وقـــــدمـــــتـــــه بــــ�ــــســــورة 
ُمــــقــــنــــعــــة ومـــــــوؤثـــــــرة
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املقد�شية" واملكتبات  "امل�شنفات 
املوؤلف/	ب�شر	عبد	الغني	بركات	

صدر
حديثا

اإ�سداٌر جديد ملركز بيت املقد�س للدرا�سات 
"امل�سنفات  بــعــنــوان  التوثيقية 
ُق حقبًة  واملكتبات املقد�سية" ُيوثِّ
تــاريــخــيــًة مــهــمــة، حلــيــاة علمية 
�ساملة،  معرفية  وحركة  حافلة 
والت�سنيفات،  الفنون  مبختلف 
ازدانت بها بيت املقد�س، لت�سبح 
مركزاً علمياً هاماً، احتوت على 

نفائ�س الكتب واملخطوطات، وتنوعت فيها 
املكتبات.

والإ�سدار وثيقة تاريخية مقد�سية مهمة، 
�سّمت بن دفاتها اإرثاً علمياً وكنزاً معرفياً، 
ــُل  وُيــذلِّ الأجـــداد يف مظاّنه،  تـــراَث  يحفُظ 
للو�سول  واملخت�سن،  للباحثن  ال�سعاب 
الرتاث  مكنون  ا�ستخراج  يف  مبتغاهم  اإىل 
ذهبية  علمية  حقبة  يف  الــعــلــم،  وخمــــزون 

عا�ستها تلك املدينة املقد�سة.

الت�سنيف  تــاريــخ  يف  مو�سوعي  عمل  فهو 
املُ�سنِّفن  واأ�ــســمــاء  وامل�سنفات 
ومـــ�ـــســـنـــفـــاتـــهـــم والـــنـــا�ـــســـخـــن 
ومن�سوخاتهم واملكتبات العامة 
وما  املقد�س،  بيت  واخلا�سة يف 
يتفرع عنها من �سناعة الكتب 
ن�سخت  وخمطوطات  وفنونها، 
يف املــ�ــســجــد الأقــ�ــســى مـــع ذكــر 
ن�ساخها واأماكنها، واأخرى نقلت اإىل خارج 

فل�سطن واأماكن وجودها.
بداأ الباحث واملوؤرخ املقد�سي الأ�ستاذ ب�سر 
املُ�سنِّفن  عن  حديثه  بــركــات،  الغني  عبد 
املدينة  يف  العلمية  واآثــارهــم  وُم�سنَّفاتهم 
املقد�سة، منذ القرن الثاين الهجري وحتى 
اأواخر العهد العثماين، ثم تطرق اإىل بع�س 
مراحل �سناعة الكتب واأماكن ا�سترادها، 
ومــهــنــة الــنــ�ــســخ واأدواتــــهــــا ومــراحــلــهــا، ثم 
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التي  واملــخــطــوطــات  وت�سويقها،  تــوزيــعــهــا 
اخها. ت يف بيت املقد�س وُن�سَّ ُخطَّ

ــ�ــَس املـــوؤلـــُف بــابــاً لــلــحــديــث عــن 269  خــ�ــسّ
نــا�ــســخــاً، مـــع عــنــاويــن املــخــطــوطــات الــتــي 
الــقــرن  بــن  املــقــد�ــس مــا  بــيــت  ن�سخوها يف 

العهد  ونهاية  الهجري  اخلام�س 
العثماين، واأفرد باباً حتدث فيه 
واأ�سحابها  اخلا�سة  املكتبات  عن 
ومكتبات  وحمتوياتها،  واأماكنها 
التي  والزوايا  واملدار�س  امل�ساجد 
وجــــــدت يف بـــيـــت املـــقـــد�ـــس حــتــى 
اأواخر العهد العثماين، ثم تطرق 
اإىل املــكــتــبــات الــعــامــة واخلــا�ــســة 

احلديثة.
لـــذا حــر�ــس مــركــز بــيــت املقد�س 
للدرا�سات التوثيقية على طباعة 

هــــذا الإ�ـــــســـــدار، لإثــــــراء مــ�ــســادر الــبــحــث 
والرتاث العلمي الإ�سالمي يف بيت املقد�س، 
وخــدمــة مــراكــز الــدرا�ــســات والــبــاحــثــن يف 

ت�سنيفات وموا�سيع متنوعة. 

ن�ساأل اهلل اأن ينفع بهذا الإ�سدار، واأن يجزي 
الباحث خر اجلزاء، واأن يجعل هذا العمل 
اإ�سهاماً يف املكانة العلمية الأ�سيلة يف تلك 
املقد�س  لبيت  يعيد  واأن  املــبــاركــة،  الأر�ـــس 
واأن يكتب  و�ــســوؤدده،  جمــده وعــزه ورفعته 
ويرزقنا  للجميع،  واملثوبة  الأجــر 
اهلل العلم النافع والعمل ال�سالح، 

اإنه نعم املوىل ونعم الن�سر.

الإ�ــــــــــــســــــــــــدار وثــــيــــقــــة 
تــــاريــــخــــيــــة مــقــد�ــســيــة 
مــــهــــمــــة، �ــــســــّمــــت بــن 
دفـــاتـــهـــا اإرثـــــــــاً عــلــمــيــاً 
يحفُظ  معرفياً،  وكنزاً 
تــــــــــــراَث الأجــــــــــــــــداد يف 
مظاّنه، وُيذلُِّل ال�سعاب 
واملخت�سن،  للباحثن 
مبتغاهم  اإىل  للو�سول 
مــكــنــون  ا�ـــســـتـــخـــراج  يف 
الرتاث وخمزون العلم
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حر�سا منا على ت�سجيع البحوث املوثقة خلدمة ق�سية امل�سلمن الأوىل، فاإننا ندعو 
العتبار  يف  الأخذ  مع  باإ�سهاماتهم  ال�سل�سلة  اإثراء  اإىل  واملهتمن  والباحثن  املخت�سن 

املعاير التالية:

الشروط:
ت�سرتط �سل�سلة بيت املقد�س للدرا�سات يف البحوث والدرا�سات املر�سحة ما يلي: 

• اأن يكون مو�سوع البحث يف جمال الدرا�سة حول فل�سطن، والقد�س، وامل�سجد 
الأق�سى، واليهود واليهودية، واأن يكون باللغة العربية.

قبل.  من  اإلكرتوين  موقع  اأو  جملة  اأو  كتاب  يف  ن�سر  قد  البحث  يكون  • األ 
بحيث  ال�سرف،  الأكادميي  الطرح  عن  وبعيدة  متما�سكة،  الدرا�سة  تكون  • اأن 

تكون ذات �سلة بامليدان والواقع ما اأمكن.
.)A4 �سفحة)مقا�س   20 الدرا�سة  تتجاوز  األ  • يف�سل 

تر�سل ن�سخة من الدرا�سة املقدمة للن�سر اإىل امل�سرف العام ل�سل�سلة بيت
العنوان  على  للدرا�سات  املقد�س   

الإلكرتوين التايل:

c.b.almaqds@gmail.com
واهلل ويل التوفيق،،

  

قواعد الن�شر يف املجلة

بيت املقدس للدراسات التوثيقية والبحوث






