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ملخص الدراسة
من خالل املتابعة والدراسة والعمل األكادميي يف عدد من اجلامعات العربية واملسلمة واألوروبية، والسيما يف 
اململكة املتحدة، ثبت قلة أو ندرة البحوث والدراسات املتوفرة عن بيت املقدس، اليت تتناول وجهة النظر العربية 

واملسلمة األكادميية. كما أن دراسات بيت املقدس قد تعرضت للتشويه والتزييف، بل والتحريف. 
فالدراس���ات املتوفرة عن بيت املقدس تنقسم إىل قسمني، الدراسات االستشراقية واإلسرائيلية اليت تهدف إىل 
إلغاء احلقائق وكتابة تاريخ بيت املقدس من وجهة نظر أحادية متعصبة، والقس���م الثاني هو الدراس���ات العربية 
واملسلمة ولكن معظمها لألسف دراسات عاطفية تنقصها املنهجية يف البحث والتمحيص، وهي تشخيص لواقعنا 

األليم يف هذا اجملال.
رغم هذا الواقع األليم، فقد مت تأس���يس احلقل املعريف اجلديد لدراس���ات بيت املقدس كمش���روع أكادميي 

معريف حضاري حوَّل األحالم إىل حقائق خالل الثالث عشرة سنة املاضية.
كان تأس���يس هذا احلقل املعريف اجلديد لدراس���ات بيت املقدس رحلة اس���تغرقت عقًدا من الزمان، وقد كان 
للحقل املعريف اجلديد ثالث سياس���ات أساس���ية: األوىل هي صناعة الفعل؛ حبيث يتجنب تشتيت اجلهود والوقوع يف 
َشَرك االستجابة ألطروحات اآلخرين واالنشغال يف »رد الفعل«. والثانية التخصص والتكامل حيث يتم الفصل بني 

العمل البحثي املعريف األكادميي والعمل السياسي، وثالث هذه السياسات هي التعاون بني »املعرفة« و»السلطة«.
إن دراس���ات بيت املقدس يف واقع األمر حقل معريف جديد يش���تمل على عدة فروع معرفية، وهي فرع جديد من 
املعرفة اإلنس���انية القائمة على منهجية احلقول املعرفية املتداخلة واملتعددة لدراس���ة إقليم بيت املقدس، يعمل على 
إنت���اج املعرفة املتعلقة بهذا اإلقليم وتصنيعها، وتش���كيل وختريج نواة من املختصني األكادمييني احملرتفني على 

املستوى الدولي، وتطوير قدرات وكفاءات أكادميية على مستوى عاٍل. 
وبعد عقد من تأسيس هذا احلقل املعريف كان والبد من تطوير اسرتاتيجية جديدة له، وحتديد أولوياتها يف العقد 
الثاني من تارخيه، لذا فقد مت رسم خطة اسرتاتيجية جديدة تتمثل يف التعريف و»نقل« احلقل املعريف لدراسات بيت 
املقدس إىل العاملني العربي واملسلم، على أن تكون اخلطوة القادمة اختيار الشريك الذي سيتم التعاون معه لتأمني 

الدعم املتواصل إلجناح هذا املشروع، واختيار البلد املناسب لتأسيس معهد دراسات بيت املقدس.
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يف ذكرى 60 عاًما على النكبة، والسيما »النكبة املعرفية«
الدعوة لتعاون »املعرفة« و»السلطة« يف داخل العامل العربي واملسلم

توطئة:
م���ن خالل تواصلي ودراس���يت وعملي األكادميي يف عدد من اجلامعات العربية واملس���لمة واألوروبية، والس���يما يف 
اململكة املتحدة، كنت يف غاية القلق نتيجة لِقلَّة أو ُنْدَرة البحوث والدراس���ات املتوفرة عن بيت املقدس، اليت تتناول 
وجه���ة النظ���ر العربي���ة واملس���لمة األكادميية. ووجدت أن دراس���ات بيت املقدس ق���د تعرضت للتش���ويه والتزييف، بل 

والتحريف. 

فمعظ���م الدراس���ات املتوف���رة عن بيت املقدس هي دراس���ات تركز على جانبه���ا اليهودي أو النصران���ي، مع قلة أو 
انعدام الدراس���ات األكادميية الرصينة عن بيت املقدس. فمعظم البحوث األكادميية الغربية واإلس���رائيلية اقتصرت 
عل���ى الدراس���ات التوراتية أو االستش���راقية اليت متي���ل إىل التعامل مع املوضوع بطرق متعصب���ة، أو أقل ما يقال عنها: 
إنه���ا وجه���ات نظ���ر خارجية متحي���زة، وينقصها الت���وازن، وليس من املتوقع أن تقدم لنا دراس���ات حقيقي���ة وأمينة عن 
منطقة مقدس���ة هلا مكانة بيت املقدس وأهميتها، حيث تتالقى مطالب وادعاءات الديانات الثالث واألطماع الدولية 
وتتصادم. كما أن البحوث والدراسات املتوفرة عن بيت املقدس اليت تتناول وجهة النظر العربية واملسلمة األكادميية 

هي حبوث قليلة أو نادرة. وميكن تقسيم الدراسات املتوفرة عن بيت املقدس إىل قسمني.

أواًل: الدراسات االستشراقية واإلسرائيلية: 
فضم���ن حماوالته���م للتقلي���ل من أهمية املصادر اإلس���المية املتعلقة ببيت املقدس بعد حترير املس���لمني األول هلا، أو 
للتقليل من أهميتها ومكانتها يف اإلس���الم، تأتي دراسات بعض املستشرقني واألكادمييني اإلسرائيليني بهدف إلغاء 
احلقائق وكتابة تاريخ بيت املقدس من وجهة نظر أحادية متعصبة. ويعود هذا يف حقيقته إىل أس���باب دينية وسياس���ية 
مرتبطة مبعركة املؤسس���ة السياسية احلاكمة يف إسرائيل للسيطرة على بيت املقدس، والسيما من خالل إكساب 

دولتهم واحتالهلم لبيت املقدس شرعية تارخيية وأثرية. 
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ثانًيا: الدراسات العربية واإلسالمية: 
على الرغم من أن بعض الباحثني العرب واملسلمني قد 
وضع���وا حبوًثا قليل���ة يف نواٍح متعددة ع���ن بيت املقدس، 
تتف���اوت قيمتها من الناحي���ة األكادميية، فالزلنا فقراء 
ومتأخرين يف ميدان البحوث املتعلقة ببيت املقدس باملعنى 
األكادميي للبحث. فمعظم الدراس���ات العربية واملسلمة 
ع���ن بيت املقدس هي دراس���ات عاطفية تنقصها املنهجية 

يف البحث والتمحيص. 

فمعظ���م الباحثني قد توقفوا ع���ن تطبيق املنهج العلمي 
يف حبوثه���م، أو حت���ى حترِّي الدقة فيه���ا؛ وذلك نظًرا ملا 
ق���د يالقونه يف البحث من مش���قة وعناء، أو ألن بعضهم 
ل أسلوب النقل عن  نهج طريق الس���رعة يف دراسته، وفضَّ
املرج���ع دون نق���د وحتلي���ل، إما ألن هذه ه���ي طبيعته يف 
جتنب بذل اجملهود املطلوب يف البحث، وإما ألنه مضطر 
أو متأثر بالواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي الذي 
يعيش���ه الباح���ث، أو املثقف العربي واملس���لم –يف الوطن 
العربي واملس���لم بصفة عامة– وال���ذي يكبله ومينعه من 

إطالق إمكاناته. 

واقعنا األليم:
ويف ظل احنسار حضورنا الثقايف وشهودنا احلضاري، 
وغيابن���ا األكادمي���ي الرص���ني م���ن جه���ة، وانص���راف 
املستشرقني واإلسرائيليني للتصنيع واإلنتاج األكادميي 
والتس���ويق يف بالدنا العربية واملسلمة اخلالية من إنتاجنا 
األكادميي من جهة أخرى، أضحى إنتاجهم – الذي ميأل 
ل املصدر واملرجع لنا،  الساحة األكادميية اليوم– يشكِّ

مما أثَّر تأثرًيا خطرًيا يف تفكرينا وتعليمنا وثقافتنا. 

وبذلك أصبحت »حصوننا مهددة من الداخل«، وسقطنا 
ضحي���ة يف أس���ر حض���ارة أخرى م���ع خس���ران حضارتنا 
الذاتي���ة، أو م���ا يعرف ب�»االنغم���اس احلضاري«، ووصل 
احل���د إىل أن أضح���ى تفكرين���ا حمص���وًرا يف التفكري 
بأوعي���ة اآلخري���ن الفكري���ة، وانف���رد الط���رف اآلخ���ر 

بالتخطيط االسرتاتيجي التدرجيي لتحقيق أهدافه. 

األحالم تتحول إىل حقائق:
املرحلة األوىل: تأس���يس احلق���ل املعريف اجلديد 
لدراسات بيت املقدس يف اململكة املتحدة- الدولة 
اليت لعبت دوًرا أساسيًّا ومركزيًّا يف تأسيس دولة 

يهودية يف األرض املباركة )1994 – 2007م(:

خلفية تارخيية:)1( 
وفقًه���ا هل���ذا الواقع األليم، مت تأس���يس احلقل املعريف 
اجلدي���د لدراس���ات بي���ت املقدس كمش���روع أكادميي 
مع���ريف حضاري حوَّل األح���الم إىل حقائق خالل الثالث 

عشرة سنة املاضية: 1994 – 2007م. 

تاريخ التأسيس: 
مت تأس���يس هذا احلق���ل املعريف اجلدي���د يف العاصمة 
 الربيطاني���ة لن���دن ي���وم اخلمي���س 27 صف���ر 1415ه����/
4 أغس���طس 1994م، يف ذكرى مرور أربعة عش���ر قرًنا 

على فتح املسلمني األول لبيت املقدس.

مكان التأسيس:
وق���ع االختيار على اململكة املتحدة -الدولة اليت لعبت 
دوًرا أساس���يًّا ومركزيًّ���ا يف تأس���يس دول���ة يهودي���ة يف 
األرض املباركة، نتج عنها مجلة من القضايا اجلوهرية 
واخلط���رية يف منطقتنا العربية، كان يف مقدمتها قضية 

بيت املقدس– لتأسيس هذا احلقل املعريف فيها.

منهج التدرج يف اخلطوات:
كان تأس���يس هذا احلقل املعريف اجلديد لدراس���ات 
بي���ت املقدس رحلة اس���تغرقت عق���ًدا من الزم���ان تقريًبا 
)1994 – 2003م(، انطلق���ت ببداي���ة متواضع���ة للغاية، 
ولكن حتمل يف طياتها مش���روًعا عامليًّا يعتمد على مبدأ 
التط���ور التدرجي���ي هلذا احلق���ل على ع���دة مراحل. فقد 

بيت  لدراسات  اجلديد  املعريف  احلقل  عن  اخللفية  هذه  اعتمدت   )1(  
املقدس بشكل أساسي على حبث عائشة األحلس )2004م( جممع البحوث 
اإلشارة  مع  وإجنازات،  ونشاطات  خلفية  2004م،   –  1994 اإلسالمية: 
املقدس )جممع  بيت  لدراسات  اجلديد  املعريف  احلقل  إىل  بشكل خاص 

البحوث اإلسالمية، اسكتلندا(.
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م���رَّت الرحلة بعدة مراحل على طريق اإلنش���اء من خالل 
برنام���ج متكامل تضمن عدًدا من املبادرات األكادميية 
اجلديدة. وقد أعار مؤس���س هذا احلقل اجلديد اهتماًما 
ا برتس���يخ مفهوم دراس���ات بيت املقدس عند إرساء  خاصًّ
ُأُسسه بوصفه جزًءا من رؤيته. ومنذ املراحل األوىل حرص 
املؤس���س على اختاذ خط���وات عملية إلث���راء عامل التعلم 
والتعليم والبحث بإس���هامات معرفية أساس���ية، وتشجيع 

الشبان الباحثني للتخصص يف هذا احلقل. 

وق���د قدمت ه���ذه اإلس���هامات بش���كل أساس���ي من 
خ���الل املؤمت���ر األكادميي الدولي الس���نوي لدراس���ات 
بيت املقدس )عقدت عش���رة مؤمترات حتى عام 2008م( 
ومن خالل جملة دراس���ات بيت املق���دس، وتوفري عدد ال 

ب���أس به من ِمَن���ح الدراس���ات العليا 
للبح���ث يف دراس���ات بي���ت املقدس. 
وقد كانت ه���ذه العناصر خطوات 
مهمة للغاية حنو وضع إطار فكري 
معريف جديد لدراس���ة بيت املقدس. 
ويف الواق���ع جن���ح كل م���ن املؤمتر 
الس���نوي، واجمللة يف »إلق���اء الضوء 
على الفجوة يف الكتابات املنشورة« 

عن دراس���ات بيت املقدس. كما قدما »املعرفة الالزمة« 
لتنمية هذا احلقل، وأصبحا مبثابة منتدى عاملي للنقاش 

بني العلماء املهتمني بهذا احلقل.)2(

كما كان���ت هناك حاجة إىل خط���وات جادة وعملية 
لرتس���يخ تطور هذا احلق���ل وتكامله واالرتق���اء به. وقد 
ب���ادر املؤس���س بالعم���ل عل���ى حتقي���ق ذلك بطرح���ه أول 
مس���اق، عرف باسم »مساق بيت املقدس«، قام بتدريسه 
لطالب البكالوريوس جبامعة سرتلينج األسكتلندية يف 
اململكة املتحدة، ومن َثم قام بتطوير هذا املساق ليصبح 
برناجًما تدريس���يًّا ملنح املاجس���تري يف معهد آل مكتوم/ 
حامعة أبرتيه دندي، ومن ثم جامعة أبردين األسكتلندية 

باململكة املتحدة. 

)2( املصدر السابق ص 34.

ويف الواق���ع كان معه���د آل مكتوم رائًدا يف جتس���يد 
رؤية املؤس���س بافتتاح أول برنامج تدريس���ي للماجستري، 
وه���و الوحي���د يف مجي���ع أحناء الع���امل يف دراس���ات بيت 
املقدس. ثم اس���ُتحِدث -بعد إنشاء معهد آل مكتوم أول 
منصب أكادميي- أول كرس���ي أس���تاذية يف دراس���ات 
���س مركُز دراسات بيت املقدس؛  بيت املقدس. كما ُأسِّ
لريك���ز كل جهوده يف هذا احلقل اجلديد، ويلعب دوًرا 
رئيًس���ا يف تنميت���ه. وب���ال ش���ك ، فقد كان إنش���اء هذا 
املركز تط���وًرا تقدميًّا طبيعيًّا يهدف إىل هيكلة حبوث 

دراسات بيت املقدس وتدريسه.

سياسات احلقل:
1-  صناعة الفعل:

لق���د ح���ّول الواق���ع املري���ر –الذي 
أش���رنا إلي���ه س���ابًقا- جه���ود بع���ض 
املخلصني من أبناء أمتنا وطاقاتهم إىل 
مواقع الدفاع، وانفرد الطرف اآلخر 
التدرجيي  االس���رتاتيجي  بالتخطيط 
لتحقيق أهدافه. فكلما حاول بعض 
الباحث���ني العرب واملس���لمني االنتباه 
إىل قضي���ة يثريه���ا »اآلخ���ر«، حتول 

بهم إىل مشكلة وموقع دفاعي آخر، وهكذا دواليك.

وهلذا، يتبنى هذا احلقل اجلديد سياسة جتنب تشتيت 
اجلهود والوقوع يف شرك االستجابة ألطروحات اآلخرين 
واالنشغال يف »رد الفعل«. وكبديل، يتبنى سياسة »صنع 
الفع���ل«، من خ���الل طرح أجندة وآلية جدي���دة تقوم على 
منهجية احلوار البناء بني العلماء املسلمني وغري املسلمني 
يف العدي���د من الف���روع املعرفية، كما ط���رح بيان دندي 

لتطوير الدراسات اإلسالمية.

2-  التخص���ص والتكام���ل:  الفص���ل ب���ن العمل 
البحثي املعريف األكادميي والعمل السياسي: 

انطالًق���ا من مقولة أمري املؤمن���ني عمر بن اخلطاب – 
رض���ي اهلل عن���ه- »أنت على ثغرة من ثغر اإلس���الم، فال 
ُيؤت���ني ِمن ِقَبلك« اليت تدعو إىل التخصصية والتكامل، 

يتبن���ى ه���ذا احلق���ل اجلديد سياس���ة 
جتن���ب تش���تيت اجله���ود والوق���وع يف 
شرك االستجابة ألطروحات اآلخرين 
واالنش���غال يف »رد الفع���ل«. وكبديل، 

يتبنى سياسة »صنع الفعل«
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أح���ب توضيح قضي���ة حمورية الزال يدعو إليها املؤس���س 
ا، واليت تتلخص يف »ضرورة الفصل  منذ م���دة طويلة جدًّ
بني الربامج والنش���اطات السياس���ية احلزبية وبني العمل 
البحث���ي األكادمي���ي«. ويؤك���د بق���وة أن »احل���ركات 

ال���دول  يف  الديني���ة-  أم  العلماني���ة  -س���واء  السياس���ية 
���ّد -يف كث���ري م���ن األحي���ان- من  العربي���ة واملس���لمة حتَُ
التط���ور الفكري للعلم���اء، وتضع القي���ود على حريتهم 
الفكرية«، ويّدع���ي أنه مل يبدع ويتميز إال بعد أن تفرغ 
متاًم���ا للعمل األكادميي واملع���ريف والثقايف يف اململكة 
املتح���دة، وحياج���ج بأن���ه »إذا أردن���ا أن نأخ���ذ أية خطة 
عم���ل أكادميية عل���ى حممل اجلد، فال ب���د من فصلها 
عن االرتباطات السياس���ية احلزبية والتزاماتها«. ولكنه 
يطالب -يف نفس الوقت- بضرورة التواصل والتعاون بني 

»املعرفة« و»السلطة«.

3- التعاون بن »املعرفة« و»السلطة«:
فُقه املؤسس أسباب جناح املستشرقني، واليت تتلخص يف 
التحالف الذي أقاموه بني »املعرفة« و»الس���لطة«، فاستفاد 
من ذلك »فاحلكم���ة ضالة املؤمن، أّنى وجدها فهو أحق 
به���ا«، فأعط���ى عاملن���ا العربي واملس���لم املعاص���ر منوذًجا 
عمليًّا للعالقة املفقودة بني »املعرفة« و»الس���لطة« من خالل 

تأمينه الدعم املتواصل لس���مو الشيخ محدان بن راشد آل 
مكتوم -نائب حاكم دبي، ووزير املالية والصناعة بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة- لتأسيس احلقل املعريف اجلديد 
لدراس���ات بي���ت املقدس وتطوي���ره، وتأس���يس رؤيته على 

فهم بي���ت املقدس بوصفه منوذًجا للتعددي���ة الثقافية اليت 
ستها العهدة العمرية يف صدر اإلسالم .  أسَّ

 وبال شك فلقد كان لكسب الشيخ محدان بن راشد 
آل مكت���وم لدع���م هذا املش���روع األكادمي���ي املعريف، 
الفض���ل يف حتقيق تطور ه���ذا احلقل اجلديد يف مرحلته 
األوىل يف اململك���ة املتحدة. فعندما كان هذا احلقل يف 
مرحلته األولية لعب الشيخ محدان دوًرا أساسيًّا بتقدميه 
منًحا دراس���ية للش���بان العلماء ملتابعة دراساتهم العليا يف 

دراسات بيت املقدس. 

وكان إسهامه الثاني املهم يف تطوير هذا احلقل واالرتقاء 
ب����ه هو موافقت����ه على إنش����اء معهد آل مكت����وم. وأكدت 
عائشة أن »السبب الرئيس وراء جناح« إنشاء احلقل املعريف 
اجلديد لدراس����ات بيت املقدس يعود إىل »العالقة احلميمة 

والفريدة بني عنصري عرفة والسلطة«. )3(

)3( املصدر السابق ص 80.
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وهذا النموذج للعالقة بني »املعرفة« و »السلطة« مفقود 
يف الواق���ع املعاص���ر للدول العربية واملس���لمة. وكما جاء 
يف بيان دندي لتطوير الدراس���ات اإلس���المية الصادر يف 
18 م���ارس 2004م »إن إح���دى أزمات العامل اإلس���المي 

املعاصر ترجع إىل غياب التعاون بني املعرفة والسلطة«.

إشكالية اسم احلقل املعريف:
يف السنوات القليلة األوىل من إنشاء هذا احلقل اجلديد 
انت���اب عدًدا من علماء العرب واملس���لمني قلق ش���ديد يف 
 Islamicjerusalem اجلدي���د  املصطل���ح  اس���تخدام 
وخباص���ة كلمة »إس���المي« فيه. وكان مص���در قلقهم 
الرئيس أن اس���تخدام هذه الكلمة ميكن أن يثري عداء 
علماء الغرب وعدم قبوهلم له. يف ذلك الوقت، كان دفاع 
املؤسس أنه من دون كلمة »إسالمي«؛ فإن املصطلح نفسه 
س���يفقد حمتواه ومعناه وتعريفه. باإلضافة إىل ذلك لو أن 
املصطل���ح كان »الق���دس« فقط دون كلمة »إس���المي« 
فأّي قدس تلك اليت سنكون بصدد احلديث عنها؟ كما 
أنه كانت هناك العديد من البحوث والربامج الدراس���ية 
اخلاصة بدراسات القدس والدراسات الفلسطينية، مما 
يعين أن إس���هاماتنا يف املعرفة س���تكون حمدودة للغاية. 
مع ذلك فقد فتحت دراس���ات بيت املقدس جمااًل جديًدا 
للتخص���ص بإط���ار جديد. ولع���ل كلمة »إس���المي« هي 
املصطلح املناس���ب لتحريك األرض اجلامدة واجتيازها، 
ولتعزيز حوار جاّد، والبدء يف مناقشات تلقي الضوء على 

اجتاهات تفسريية جديدة.

بيت املقدس 
أكدت عائشة األحلس أن املؤمتر األكادميي الدولي 
اخلامس لدراس���ات بيت املقدس الذي عقد يف 21 أبريل 
2003م كان »نقط���ة حت���ول« يف تاري���خ احلق���ل املع���ريف 
اجلدي���د لدراس���ات بي���ت املق���دس )4(. ورغم أن املؤس���س 
كان ه���و الذي أعاد إحياء هذا املصطلح »بيت املقدس« 
يف األوس���اط األكادميي���ة الربيطانية ع���ام 1994م؛ فإنه 
حتري كثرًيا عندما كان حياول -وخباصة يف الس���نوات 

)4( املصدر السابق ص 32.

اخلم���س األخرية )2000 – 2005م(- التوصل إىل فهم ما 
يقصده ببيت املقدس بشكل خاص.

فف���ي املؤمت���ر األكادميي الدولي اخلامس لدراس���ات 
بيت املقدس الذي ُعقد يف 21 أبريل 2003م حتت عنوان 
»بيت املقدس: معابد األنبياء، واملسجد األقصى - تفنيد 
احلقائق واكتش���اف اهلوية«، قدم املؤس���س حبًثا رئيًسا 
عن »استكش���اف هوي���ة بيت املق���دس«، أقر في���ه علًنا 
حبريته، عندما قال: »لقد استغرقت حوالي ثالث سنوات 
للتوصل إىل تعريف فّعال، وهو ما أحب أن أقدمه اليوم«. 
وأض���اف »أنن���ا حباجة إىل الب���دء بتعريف فّع���ال ملا نعنيه 

ببيت املقدس«.

وعل���ى الرغم من أن املؤس���س مل يق���دم يف ذلك الوقت 
تعريف���ه النهائ���ي لبي���ت املق���دس، فق���د تضم���ن حديثه 
العناص���ر الرئيس���ة له: »هناك ثالثة عناصر رئيس���ة هلذا 
التعري���ف الفع���ال: املوقع اجلغ���رايف )األرض واملكان(، 
والش���عب أي )من يعيش أو كان يعيش هناك(، والرؤية 
إلدارة أرضه���ا وش���عبها وحكمهم���ا، ولي���س باإلمكان 
فصل هذه العناصر الثالثة عن بعضها؛ إذ إنها مرتابطة«. 
إضاف���ة إىل ذل���ك ف���إن ه���ذه العناص���ر ترتب���ط بإطاريها 
التارخي���ي واجلغ���رايف )ويف رأي املؤس���س إذا كان���ت 
اجلغرافيا هي املسرح، فإن التاريخ هو املسرحية(. وألول 
مرة أكد أن بيت املقدس ليس جمرد مدينة أو مستوطنة 
مدني���ة أخ���رى، ولكنه إقليم يش���مل عدة م���دن كبرية 
ومدًن���ا صغرية وق���ًرى. وميكن للمرء أن ي���رى من خالل 
هذا التعريف أنه ال بد من وصف بيت املقدس بأنه إقليم 

ذو ثالثة عناصر رئيسة مرتابطة. 

وقد أدى حتديد مركز الربكة إىل أن يضع املؤس���س 
نظرية مبتكرة مهمة وجديدة وهي »نظرية دائرة الربكة 
لبيت املقدس«. وتقوم هذه النظرية على تفسريات جديدة 
لتاريخ املس���لمني ومصادره الرئيس���ة. كم���ا أكد أيًضا 
ه���ذه النقطة عند إلقائ���ه حماضرته العامة يف أكادميية 
الدراس���ات اإلس���المية جبامع���ة ماالي���ا يوم 24 س���بتمرب 
2004م. وم���ع ذل���ك فإن ما قدمه يف كتاب���ه »تقديم بيت 
املق���دس« ه���و التعري���ف املعدل ال���ذي أخ���ذ يف االعتبار 
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احلوارات واملناقشات اليت شارك فيها منذ ذلك التاريخ. 

إن Islamicjerusalem  ه���و مصطل���ح جدي���د يف اللغ���ة 
اإلجنليزي���ة، ملفه���وم قديم جدي���د، وإس���هام عصري يف 
القرن الواحد والعش���رين إلحياء وجتدي���د التصور الذي 
برز بش���كل واضح يف ص���در اإلس���الم، والذي ميكن 
ترمجت���ه م���ن اإلجنليزية إىل العربية ب�بي���ت املقدس. ومن 
ث���م ميكن أن يوصف ويعرف يف نهاية األمر بأنه : إقليم 
فري���د غ���ين خبلفية تارخيي���ة خصبة، وله أهمي���ة دينية، 
وارتباطات ثقافية، وبادعاءات سياسية ودينية تنافسية، 
وباهتمام���ات دولية، وجوانب متعددة تؤثر يف بقية العامل 

يف كل من اإلطارين التارخيي واملعاصر. 

ول���� Islamicjerusalem إط���ار مرجع���ي مركزي، 
وطبيعة حيوية ذات ثالثة عناصر أساسية مرتابطة: موقعها 
اجلغ���رايف )األرض واحل���دود(، وش���عبها )الس���كان(، 
ورؤيتها الفريدة واخلالقة والشاملة إلدارة أرضها وشعبها 

بوصفه منوذًجا للتعددية الدينية والثقافية.

وق���د اس���تخدم مصطلح »بيت املق���دس« يف املاضي يف 
كل من املصادر والروايات اإلس���المية املبكرة لإلشارة 
بش���كل خاص إىل اإلقليم اإلداري الذي كان يعرف يف 

ذلك الوقت ب� »إيلياء« . 

ورمب���ا يّدعي البعض أن الن���ي حممد -صلى اهلل عليه 
وآل���ه وس���لم- كان أول م���ن اس���تخدم مصطل���ح »بي���ت 
املقدس« ليشري إىل إقليم »إيلياء« اإلداري. ويف الواقع لقد 
اس���تخدم -صلى اهلل عليه وآله وسلم- كال املصطلحني 
إيلي���اء وبي���ت املق���دس يف كث���ري م���ن أقواله. وم���ع ذلك 
ميك���ن للم���رء أن يق���ول: إن العرب ميك���ن أن يكونوا 
قد اس���تخدموا هذا املصطلح قبل قدوم اإلسالم ليشريوا 
إىل اإلقليم نفسه. ورغم أن الرسول -صلى اهلل عليه وآله 
وس���لم- قد اس���تخدم فع���اًل مصطلح بيت املق���دس؛ فإن 
املؤسس ال ميكنه أن يؤكد من كان أول من استخدم 

هذا املصطلح. 

إن الرتمجة احلرفي���ة للمصطلح العربي »بيت املقدس« 
إىل اللغ���ة اإلجنليزية ميكن أن تكون »البيت املّقدس«، 

وميك���ن أن يفه���م ذلك من وجه���ة نظر ديني���ة، غري أنه 
س���يكون م���ن الصع���ب فهم ذل���ك يف الس���ياق التارخيي 
واجلغرايف. فضاًل عن ذلك فإن استخدام الرتمجة »البيت 

املقدس« ال متثل التعريف الذي سبق تقدميه هنا.

 وتتض���ح صحة ذلك خاصًة بع���د أن أصبح من الواضح 
أن بي���ت املقدس اآلن هو مفهوم حيم���ل خلفيات تارخيية 
وجغرافي���ة وديني���ة وثقافي���ة. ويتج���اوز ح���دود املس���جد 
األقصى ومدينة »القدس« املسورة القدمية، كما تّدعي 
بع���ض األطروحات اليت عفا عليها الزمن. كما أنه ليس 
مدينة وال مستعمرة سكانية ملدنية أخرى، ولكنه إقليم 
مك���ون من عدة قرى ومدن صغ���رية ومدن كبرية تتميز 
برؤية ش���املة متعددة األديان والثقاف���ات. وباختصار، ال 
 »Islamicjerusalem « ميكن فهم املصطل���ح اجلديد

من دون وضعه يف السياق التارخيي واجلغرايف والديين.

-Islamicjer  وعل���ى الرغم من ذلك؛ فإن مصطل���ح
salem باللغة اإلجنليزية ُيعّد مفهوًما جديًدا ظهر مبعناه 
الش���امل، واس���تخدمه املؤس���س أصاًل ألول م���رة باللغة 
اإلجنليزي���ة، كم���ا هو موثق وحم���دد يف كتابه »تقديم 
بي���ت املق���دس«. وجت���در اإلش���ارة إىل أن ه���ذا املصطلح 
Islamicjerusalem ه���و كلم���ة واح���دة  اإلجنلي���زي 
 ولي���س كلمتني منفصلتني، أي أن���ه ليس كلمة القدس

.Islamic وكلمة إسالمي ، Jerusalem 

 Islamicjerusalem وجي���ب التأكيد هنا عل���ى أن 
لي���س ه���و »القدس املس���لمة«، وال »القدس اإلس���المية«. 
فهو خيتلف عن »القدس املسلمة« أو »القدس اإلسالمية« 
ال���يت تقابل »الق���دس اليهودي���ة«، و»القدس املس���يحية«. 
فمصطلح القدس املسلمة هو الذي ُيستخدم للداللة على 
الفرتة التارخيية اليت حكم فيها املس���لمون بيت املقدس 
لعدة قرون. فبيت املقدس مفهوم، يف حني تشري »القدس 

املسلمة« إىل فرتات حكم املسلمني لبيت املقدس. 

ولتوضي���ح ه���ذه النقط���ة؛ ف���إن فتح عمر ب���ن اخلطاب 
-رض���ي اهلل عن���ه- هل���ذا اإلقلي���م كان ه���و أول فت���ح 
للمسلمني لبيت املقدس، وهو ما ينطبق أيًضا على الفرتة 
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اليت أعقبت الفتح إىل عام 1917م )باستثناء فرتة احلروب 
الصليبية(، كما ينطبق على أّي حكم للمس���لمني لبيت 
املق���دس يف املس���تقبل. وباإلضافة إىل ذل���ك فإن »القدس 
املس���لمة« املعاصرة قد تش���كلت من خالل احلوار حول 
مفه���وم بيت املقدس وتاريخ املس���لمني القديم واحلديث، 
وِرّدة الفعل على املصاحل اخلارجية وتأثريها على املنطقة. 
لذلك س���عى املس���لمون املعاصرون إىل الربط بني تراثهم 
يف »القدس املس���لمة« من خالل مفهوم بيت املقدس وبني 

ماضي املسلمني بالنسبة للوضع الراديكالي اليوم.

دراسة العهدة العمرية: نقطة التحول
وجدي���ر بالذكر هن���ا أن جملة دراس���ات بيت املقدس 

منذ صدورها يف ع���ام 1997م، وهي 
حتمل أيًضا املصطلح العربي »القدس 
اكتش���افات  أن  غ���ري  اإلس���المية«. 
املؤس���س اجلديدة عن العهدة العمرية 
أله���ل إيلي���اء ق���د أدت إىل تغي���ري يف 
العرب���ي.  املصطل���ح  ه���ذا  اس���تخدام 
وم���ن َث���مَّ تغ���ريَّ عن���وان ه���ذه الدورية 

األكادميي���ة احملكم���ة يف عدد صيف ع���ام 2000م من 
»جملة دراس���ات القدس اإلس���المية« إىل »جملة دراسات 
بيت املقدس«. وكان هو العدد الذي نش���ر فيه املؤس���س 

مقااًل عن العهدة العمرية باللغتني اإلجنليزية والعربية.

فبع���د البح���وث األوىل عن العهدة العمري���ة ألهل إيلياء 
بدأ املؤس���س اعتباًرا من ع���ام 2000م جيمع نتائج حبوثه 
اجلدي���دة. وقد س���اعده ذلك ع���ام 2004م عل���ى التوصل 
إىل التعريف���ات ل���كل من بي���ت املقدس ودراس���ات بيت 
املقدس؛ إذ كانت العهدة العمرية جوهرة فتح املس���لمني 
األول إليلياء، ومنارة حتديد رؤية بيت املقدس، وطبيعته 

الفريدة واخلالقة.

لق���د اش���تق اجلزء األخري م���ن التعريف م���ن نظرية يف 
العل���وم السياس���ية تش���ري إىل وجود ثالث���ة عناصر لكل 
دول���ة، ولكنها نظرية حتل حمل مفهوم الس���يادة برؤيته 
الش���مولية والتعددية لبيت املق���دس. وهلذه الرؤية الفريدة 

واخلالقة لبيت املقدس يف الواقع أهمية أكرب من قضية 
الس���يادة يف بيت املق���دس. وميكن القول ب���أن احملصلة 
النهائي���ة ع���ادة ما تك���ون هي قضية الس���يادة. ومع ذلك 
فإن املخطط لبيت املقدس ال ينبغي أن يكون الرغبة يف 
حتقيق أهداف استعمارية للسيطرة على أراٍض أو حكم 
شعب على أساس طموحات اقتصادية أو ادعاءات قومية 
عنصرية والهوتي���ة، أو أية اهتمامات أو ادعاءات أخرى. 
ف���إن مل يكن هناك رؤي���ة، أو كان هنالك رؤية ال تقوم 
على التعددية )على س���بيل املثال، رؤي���ة تعصبية عرقية( 
يف بي���ت املقدس، فإن الس���يادة س���تؤدي طبًع���ا إىل قهر 
داخلي وتقس���يمات يف اجملتم���ع وجالياته، وإىل االرتباط 
بق���وى خارجية حملاول���ة القضاء على تل���ك االضطرابات 
ق���د  ال���يت  الداخلي���ة،  واملش���كالت 
ت���ؤدي إىل ع���دم االس���تقرار، وإعاق���ة 
تق���دم اإلقلي���م وازده���اره. ويف الواق���ع 
فإن الس���مة الفريدة لبي���ت املقدس قد 
وضح���ت متاًم���ا من خالل ه���ذه الرؤية 
ال���يت تقف منوذًجا للتعايش الس���لمي، 
���ن الن���اس م���ن خمتلف  وأس���لوًبا ميكِّ
اخللفيات الدينية والثقافية من أن يتعايش���وا سوًيا يف جّو 
م���ن التعددية والتنوع الذي يؤدي إىل التعارف والتس���امح 

والتواصل واالحرتام املتبادل.

Islamicjerusalem Studies دراسات بيت املقدس
نظ���م املؤمتر األكادميي الدولي الس���ادس لدراس���ات 
بيت املقدس يف 31 مايو 2004م احتفااًل بالس���نة العاشرة 
لتأس���يس احلقل املعريف اجلديد لدراسات بيت املقدس. 
ا آخر يف تاريخ هذا احلقل  وكان ه���ذا املؤمتر حدًثا مهمًّ
اجلديد. فلقد قدم مؤسس احلقل يف كلمته الرئيسة يف 
هذا املؤمتر تعريفه لدراسات بيت املقدس ألول مرة. ومع 
ذل���ك فإن م���ا قّدمه يف كتابه »تقديم بي���ت املقدس« هو 
التعريف املعدل ملصطلح دراسات بيت املقدس الذي أخذ 
بعني االعتبار احلوارات واملناقشات اليت شارك فيها منذ 

ذلك الوقت، وكذلك التعريف اجلديد لبيت املقدس.

الرتمجة احلرفية للمصطلح العربي 
»بي���ت املقدس« إىل اللغ���ة االجنليزية 
ميكن أن تكون »البيت املّقدس«، وميكن 
أن ُيفه���م ذلك من وجه���ة نظر دينية، 
غري أنه س���يكون من الصعب فهم ذلك 

يف السياق التارخيي واجلغرايف
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وميكن أن توصف وتعرف دراس���ات بيت املقدس 
بأنها: 

ف���رع جديد من املعرفة اإلنس���انية القائمة على منهجية 
احلق���ول املعرفي���ة املتداخل���ة واملتع���ددة. وه���و يهدف إىل 
التحقي���ق يف كل األم���ور املتعلق���ة بإقليم بي���ت املقدس، 
واكتش���اف جوانبه���ا املختلف���ة وفحصه���ا، وتقديم فهم 
نقدي حتليلي إلطارها املرجعي اجلديد، من أجل حتديد 
طبيع���ة بيت املقدس، وفهم الوض���ع الفريد هلذا اإلقليم، 
وتأث���ريه عل���ى بقية أحناء الع���امل يف اإلطاري���ن التارخيي 

واملعاصر.

وأخ���رًيا ميكن للمرء أن يؤك���د أن التعريف ال بد أن 
يكون خمتصًرا ودقيًق���ا وجامًعا ومانًعا يف نفس الوقت. 
وم���ع ذلك ف���إن تعريفات بيت املقدس تب���دو طويلة للغاية. 

غ���ري أن ما قدمن���اه ألول مرة هو عرض 
مع���ريف مل���ا ميكن أن يوص���ف ويعرف 
ببي���ت املق���دس وحقل���ه املع���ريف. وم���ن 
ث���م ليس التعري���ف مقتص���ًرا على بيت 
املق���دس وحقل���ه فحس���ب، بل يش���مل 
خصائ���ص ه���ذه املصطلح���ات أيًض���ا. 
فض���اًل عن ذلك ف���إن ه���ذه التعريفات 
ال���يت تظهر ألول م���رة يف ه���ذا اإلطار 

حتاول أن تعطي صدمات ملا سبق أن عده العلماء -الذين 
ميثلون شتى املدارس الفكرية واالجتاهات واألساليب- 
أمًرا مس���لًما به، وحتريه، وتلقي عليه ظالاًل من الش���ك. 
كم���ا تهدف هذه املصطلحات أيًضا إىل طرح تس���اؤالت 
وتزوي���د الباحث���ني والعلم���اء يف ه���ذا احلق���ل باجلوان���ب 

الرئيسة لبيت املقدس.

وعل���ى الرغ���م م���ن أن ه���ذه التعريف���ات هي م���ن أهم 
إس���هامات املؤس���س يف هذا احلقل فإنه جي���ب اعتبارها 
تعريفات فعالة تهيئ لتطور هذا احلقل مستقباًل، وليست 
تعريفات الهوتية، أو ثابتة بأي ش���كل من األش���كال، 
حت���ى ال ميكن تغيريها أو تطويرها، كما يدعي بعض 
العلم���اء املس���لمني التقليديني. إنها تعريف���ات مرنة متاًما 
كدراس���ات بيت املقدس اليت تتص���ف بأنها »فرع جديد 

م���ن املعرفة اإلنس���انية« خيض���ع -يف الواقع- لتفس���ريات 
إنس���انية للمفاهي���م واملصطلح���ات اجلدي���دة ال���يت تقبل 
التغي���ري، والتطوير، وفًقا آلخر م���ا تتوصل إليه البحوث 

األكادميية يف هذا احلقل.

منهجية احلقل: 

منهجية احلقول املعرفية املتداخلة واملتعددة
إن دراس���ات بيت املق���دس يف واقع األم���ر حقل معريف 
جديد يشتمل على عدة فروع معرفية مثل دراسة اإلسالم 
واملس���لمني، والتاري���خ وعل���م اآلث���ار، والف���ن والعمارة، 
واجلغرافيا واجليولوجيا، والبيئة والسياسة، وعدة فروع 
معرفية أخرى. لذلك فإن أساليب البحث فيها تنتمي إىل 
احلق���ول املعرفي���ة املتداخلة واملتعددة اليت تش���مل مناهج 
تارخيية، والهوتية وثقافية، ونظرية وفكرية وجتريبية.

ول���ن يع���رض احلقل اجلدي���د فهًما 
جدي���ًدا لبي���ت املقدس فحس���ب، بل 
س���يبحث يف إط���اره املرجعي اجلديد 
الذي ينظر املس���لمون م���ن خالله إىل 
بيت املق���دس. ولتن���اول ه���ذه النقطة 
يلزمنا اإلجابة على عدة أسئلة رئيسة: 
م���ا تل���ك الروابط الوثيق���ة اليت تربط 
املس���لمني ببيت املق���دس، وجتعل���ه حم���ط اهتماماتهم؟ 
م���ا أهمي���ة بيت املقدس للمس���لمني واإلس���الم؟ هل لبيت 

املقدس وضع خاص مقارنة بأي إقليم آخر؟

إن املناقش���ة املتعمق���ة ملختل���ف جوان���ب بي���ت املقدس 
وأبع���اده، س���تفتح آفاًق���ا جدي���دة للمهتمني بفه���م رؤيتها 
وطبيعتها وأس���باب متيزها عل���ى األقاليم األخرى. فمثاًل 
ال جي���ب أن يقتص���ر فه���م رؤية بي���ت املقدس الش���مولية 
على فهم ش���عبها ودياناتها وثقافاتها، بل جيب أن تشمل 

»اإلجراءات املتساوية« لدور رجاهلا ونسائها. 

وجت���ادل الباحثة املصرية الش���ابة، س���ارة حس���ن: لقد 
تركت النس����اء املس����لمات مثل الرجال عالم����ات يف بداية 
تاريخ املس����لمني، ويف االرتب����اط الطبيعي ببي����ت املقدس، 

دراس���ات بي���ت املقدس يف واق���ع األمر 
حق���ل مع���ريف جدي���د يش���تمل عل���ى 
دراس���ة  مث���ل  معرفي���ة  ف���روع  ع���دة 
اإلس���الم واملس���لمن، والتاري���خ وعلم 
اآلثار، والف���ن والعم���ارة، واجلغرافيا 
والسياس���ة،  والبيئ���ة  واجليولوجي���ا، 

وعدة فروع معرفية أخرى
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وعندم����ا ُيؤَخ����ذ هذا العنص����ر املهم للش����مولية يف االعتبار 
بشكل كاٍف، وكذلك الدور الذي لعبه النوعان لرتسيخ 
مشوليته لألديان وللنوعني، ميكن أن يصبح بيت املقدس 

منوذًجا »للتعددية الثقافية« بالفعل.)5( 

وحي���ث أصبح الن���وع )ذك���ًرا وأنثى( »باًب���ا مفيًدا من 
أبواب التحليل التارخيي«؛ فإن املؤسس يوافق سارة حسن 
ال���رأي يف أن اس���تخدام الن���وع كأداة حتليل يف كل من 
ماض���ي بيت املقدس وحاض���ره هو ضرورة من ضروريات 
اس���تكمال التط���ور يف ه���ذا احلق���ل املع���ريف اجلدي���د 

لدراسات بيت املقدس.)6(

وكذلك يلزمنا كي نس���تعرض هذه الرؤية الشمولية 
أن نس���تخدم النوع كأداة حتليل يف أس���لوب دراسة بيت 
املقدس، وذلك من خالل البحث يف الدور النش���ط الذي 
لعبت���ه النس���اء املس���لمات، وم���دى إس���هاماتهن املهمة يف 
ترس���يخ أهمية بيت املق���دس وإظهارها. ويس���تدعي ذلك 
إع���ادة البح���ث يف تفاس���ري اآلي���ات القرآني���ة واألحاديث 
النبوية اليت وردت يف هذا الشأن، واألحكام أو الفتاوى 
الفقهية اليت أصدرتها النساء املسلمات، ومقارنتها بتلك 
ال���يت أصدره���ا الرجال فيما يتعلق ببي���ت املقدس. وال بد 
أيًضا من مقارنة إس���هامات النس���اء ودورهن املتكرر يف 

تشكيل تاريخ بيت املقدس يف كل عصوره. 

فمثاًل توضح سارة حسن أن أم املؤمنني صفية بنت ُحَيي 
ب���ن أخطب كانت »قصة حياتها بش���كل ع���ام وزيارتها 
لبيت املقدس بش���كل خاص تصوران بوضوح كيف أن 
العملية الكاملة للتفاوض حول َخْلِفّيتها اليهودية وديانتها 

اإلسالمية تبلغ ذروتها يف بيت املقدس«.)7(

وميك���ن القول -باإلضافة إىل ذل���ك-: إن هذا احلقل 
اجلدي���د إمن���ا يدع���م  تاري���خ املس���لمني، وذل���ك بإلق���اء 
الض���وء على اجتاهات تفس���ريية جديدة لآلي���ات القرآنية 

)5( سارة حممد شريف حسن »النساء.. عوامل فاعلة يف أسلمة بيت املقدس 
منذ عصر الرسول -صلى اهلل عليه وآله وسلم- حتى نهاية العصر األموي«. 

رسالة للماجستري عام )2005م( ص 69.
)6( املصدر السابق ص 3-2.
)7( املصدر السابق ص 54.

واألحاديث النبوية املتعددة اليت تناولت بيت املقدس. مما 
يدفع امل���رء إىل القول بأن هذا احلقل اجلديد قد أضاف 
عمًقا واس���تبصاًرا أكثر للعديد من فروع العلم واملعرفة 
مثل تفس���ري القرآن واألحاديث. كما أوضح هذا احلقل 
عدًدا من الوقائع التارخيية املتناقضة، وتوصل إىل حلول 

لبعض القضايا التارخيية املعضلة.

آخر البحوث يف دراسات بيت املقدس
لقد أنش���أ املؤس���س أثناء تأسيس���ه معه���د آل مكتوم 
)2000 – 2007م( برام���ج تعليمي���ة فري���دة قائم���ة عل���ى 
البح���وث احلالي���ة واملس���تقبلية اليت تأخذ بع���ني االعتبار 
احتياجات طالبنا احمللي���ني والعامليني واهتماماتهم، مبا 
ميّكنهم من تقدير املدارس الفكرية واملعرفية املتنوعة، 
وفهمها داخل إطار دراس���ي حمدد. وأدى ذلك إىل ختريج 
دفع���ات من طالب الدراس���ات العليا، الذين حصلوا على 
أول درجات املاجس���تري يف دراسات بيت املقدس)8(، وهم 
طالب نأمل أن يكونوا قد اكتس���بوا املعرفة اجليدة يف 

هذا احلقل اجلديد.

وباإلضاف���ة إىل ذل���ك، فقد قام املؤس���س أثن���اء عمله 
يف املعه���د )2002 – 2007م( بتدري���ب ط���الب مؤهلني، 
وك���وَّن فريًق���ا م���ن الش���بان العلم���اء يف خمتل���ف فروع 
املعرف���ة يف دراس���ات بي���ت املق���دس، وقد أج���روا حبوًثا 
ممتازة من خالل برامج تدريس���ية على مستوى املاجستري 
ه املؤس���س طالبه يف الدراس���ات  أو الدكتوراه. فلقد وجَّ
عهم من خالل تدريس���ه هلم ودوره اإلشرايف  العليا، وش���جَّ
عليه���م إىل إجراء البحوث يف احلق���ل اجلديد من املعرفة 
اإلنس���انية ببيت املقدس، والس���يما يف إطاره املركزي، 
وطبيعت���ه احليوي���ة ونوعيت���ه الفري���دة، وجوان���ب وأبعاد 
أخرى متعددة لبيت املقدس. وظل طالبه للدراسات العليا 
يناقش���ون ويبحثون يف كثري من أفكاره وحججه بكل 
جدية، من خالل مقاالت ودراسات حبثية ورسائل علمية 

)8( العدد اإلمجالي حتى اليوم هو أربعة وعشرون من بينهم اثنان مسجالن 
األكادميي  العام  هذا  املقدس خالل  بيت  دراسات  الدكتوراه يف  لدرجة 
احلالي 2008/2007م، وبدأ ثالثة آخرون دراساتهم العليا يف برامج تعليمية 

لنيل درجة املاجستري يف دراسات بيت املقدس.
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على مس���توى املاجس���تري والدكتوراه. وقد أسهمت كل 
هذه الدراس���ات بإجيابية تامة يف معرفتنا بدراسات بيت 

املقدس. 

خالصة املرحلة األوىل:
وباختصار، فدراس���ات بيت املق���دس حقل أكادميي 
معريف جديد، وفرع جديد من املعرفة اإلنس���انية القائمة 
على منهجية احلقول املعرفية املتداخلة واملتعددة لدراسة 
إقلي���م بيت املقدس، يعمل على إنتاج املعرفة املتعلقة بهذا 
اإلقليم وتصنيعها، وتشكيل وختريج نواة من املختصني 
األكادميي���ني احملرتفني على املس���توى الدولي، وتطوير 
ق���درات وكفاءات أكادميية على مس���توى عاٍل. تصدر 
له جملة أكادميية حمكمة باللغتني العربية واإلجنليزية 
»جملة دراس���ات بيت املقدس« منذ ع���ام 1997م، ويعقد 
ل���ه »مؤمت���ر أكادمي���ي دول���ي س���نوي« يف بريطانيا منذ 
ع���ام 1997 )عق���د املؤمت���ر العاش���ر يف 2008/2/4م(. 
اس���ُتحدث هلذا احلقل املعريف منصب »أس���تاذ كرس���ي 
لدراسات بيت املقدس« يف بريطانيا عام 2001م، وأسس 
ل���ه مركز حب���وث »مركز دراس���ات بي���ت املقدس« يف 
بريطاني���ا عام 2002م، وأنش���ئ له برنامج تدريس���ي ملنح 
درج���يت »املاجس���تري« و»الدكت���وراه« يف »دراس���ات بيت 
املق���دس« من جامع���ة أبردين العريقة )الدراس���ة والبحث 

باللغة اإلجنليزية فقط(. 

كتب يف موضوعاته عدًدا من األطروحات األكادميية 
باللغة اإلجنليزية )10( رس���ائل دكتوراه، و)26( رس���الة 
ماجس���تري، وطب���ع يف موضوعات���ه ع���دًدا م���ن الكت���ب 
األكادميي���ة، يأت���ي يف مقدمتها الكت���اب املهم واملميز 
»تقديم بيت املقدس« للمؤس���س الذي كتبه بداية باللغة 
اإلجنليزية، ونشره الناشر األكادميي ملعهد آل مكتوم 
يف بريطاني���ا ع���ام 2005م، ث���م ُترج���م إىل اللغ���ة العربية 

واللغة املاليزية )مااليه(. 

املرحلة الثانية
االس���رتاتيجية اجلديدة لدراس���ات بيت املقدس 
وأولوياته���ا - نق���ل احلق���ل املع���ريف إىل العامل���ن 

العربي واملسلم )2008 – 2021م(
عندما قمنا يف عام 1994م بتأسيس هذا احلقل املعريف 
اجلدي���د دراس���ات بيت املق���دس، كان اهل���دف يتمحور 
حول تأسيس مش���روع أكادميي معريف حضاري دولي، 
حيّول األح���الم إىل حقائق. وهذا ما متكنا -بفضل اهلل 
ومنّت���ه- من حتقيقه خالل الثالث عش���رة س���نة املاضية: 
1994 – 2007م. ولق���د غمرت���ين الس���عادة ب���ردود الفعل 
والتطورات اإلجيابية اليت حدثت يف جمال دراس���ات بيت 
املق���دس خالل العقد املاض���ي )1994-2005م(، فكان 
ال بد من تطوير اس���رتاتيجية جديدة هلذا احلقل املعريف، 

وحتديد أولوياتها يف العقد الثاني من تارخيه.

فرمسن���ا اخلط���ة االس���رتاتيجية اجلديدة هل���ذا احلقل 
املع���ريف اجلديد وأولوياتها، واملتمثلة يف التعريف و»نقل« 
احلقل املعريف لدراس���ات بيت املقدس إىل العاملني العربي 
واإلس���المي، واليت أش���رت إليها يف خامتة كتابي دليل 

دراسات بيت املقدس الصادر يف منتصف عام 2007م.

ومن املؤسف أن العرب واملسلمني على الرغم من حبهم 
للمسجد األقصى ولبيت املقدس، فإن حبهم هذا هو حب 
عاطف���ي تنقص���ه املنهجية يف البح���ث والتمحيص، وغري 
مب���ين على منظومة معرفية متكاملة. وال ش���ك أننا -يف 
الق���رن الواحد والعش���رين- قد وصلن���ا إىل درجة التخمة 
من دغدغ���ة العواطف واالحني���از العاطف���ي، واالنتصار 
باالنفع���ال واإلثارة، أو الب���كاء على األطالل، أو اإلدانة 

والرفض الشامل املتشنج باخلطب احلماسية. 

ومن املؤس���ف -كذلك- أن���ه ال توجد جامعة عربية أو 
مس���لمة تدرس هذا احلقل املعريف الذي يعرف يف العامل 
 Islamicjerusalem املق���دس  بي���ت  بدراس���ات  الغرب���ي 
Studies والذي مُتَنح فيه درجيت املاجس���تري والدكتوراه 

من جامعة أبردي���ن العريقة يف اململكة املتحدة، أو حتى 
تطرحه مساًقا يتيًما يدرس يف اجلامعات العربية واملسلمة 
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لطلب���ة البكالوري���وس، على الرغم من ن���ص بيان دندي 
ال���ذي صدر يف خت���ام الن���دوة الدولية األوىل للدراس���ات 
اإلس���المية، اليت نظمتها رابطة اجلامعات اإلس���المية، 
واإلس���المية  العربي���ة  للدراس���ات  آل مكت���وم  ومعه���د 
يف دن���دي يف 18 م���ارس 2004م، عل���ى أن »تع���زز رابطة 
اجلامعات اإلسالمية بشكل عملي تطوير احلقل املعريف 
اجلديد ل�»دراسات بيت املقدس« ليكون مساًقا إجباريًّا 

يف مناهج كل اجلامعات اإلسالمية«.

أواًل: اخلطوات التمهيدية:
لتمهي���د الطري���ق أم���ام نق���ل ه���ذا احلقل املع���ريف إىل 
العاملني العربي واإلس���المي، ش���رع فريق العمل يف تنفيذ 
هذه االس���رتاتيجية من خالل مجلة من الفعاليات، واليت 

منها يف السنتني األخريتني )2005-2007م(: 

1- تدش���ني كت���اب »تقدي���م بي���ت املق���دس« باللغ���ة 
الناش���ر  به���ا أص���اًل ونش���ره  ال���يت ُكت���ب  اإلجنليزي���ة 
األكادميي ملعه���د آل مكتوم يف بريطانيا عام 2005م، 

ودش���ن رمسيًّ���ا يف ث���الث دول: جامعة 
زايد )دولة اإلم���ارات العربية املتحدة( 
والربمل���ان  2005م،  ديس���مرب   25 يف 
األسكتلندي )أسكتلندا – اململكة 
املتحدة( يف 30 يناير 2006م، وجامعة 
قطر )دولة قطر( يف 9 مارس 2006م. 
ثم ُترجم إىل اللغة العربية ونش���رته دار 

الفكر العربي بالقاهرة عام 2006م، ثم ُنقِّحت الرتمجة 
وزيد عليه���ا، وصدرت عن مركز البح���وث االجتماعية 
واإلنس���انية جبامعة العل���وم والتكنولوجي���ا باجلمهورية 
اليمنية، وجممع البحوث اإلس���المية يف اململكة املتحدة 
يف أبري���ل 2008م. كم���ا ُترج���م -كذل���ك- إىل اللغ���ة 
املاليزي���ة )ماالي���ه(، ونش���رته جامع���ة ماالي���ا بالعاصمة 
املاليزية كوالملبور -أعرق اجلامعات املاليزية- يف فرباير 
2008م. كم���ا مت ترمجة الكتاب إىل اللغة الفرنس���ية، 
وس���يتم نش���ره خالل هذا العام )2008م(. كما مت إهداء 
الكت���اب إىل معظم مكتب���ات اجلامع���ات الربيطانية، 
واملكتبات العامة يف أس���كتلندا بش���كل ع���ام ومدينة 

دندي بش���كل خ���اص، وعدد من مكتب���ات اجلامعات 
األوروبية، واألمريكية، والعربية، واملسلمة.

2- نش���ر الكت���اب رق���م 8 من سلس���لة دراس���ات بيت 
املق���دس، حتت عنوان »دليل دراس���ات بي���ت املقدس« يف 
منتص���ف ع���ام 2007م، والذي يقدم دلي���اًل تفصيليًّا ألي 
جامعة -يف العاملني العربي واإلسالمي- ترغب يف تدريس 
دراس���ات بي���ت املق���دس. كم���ا يق���دم الكت���اب تعريًفا 
مفصاًل بدراسات بيت املقدس، واإلجنازات والنشاطات 
األكادميية، واملطبوعات، وعناوين رس���ائل املاجس���تري 

والدكتوراه اليت ُأجنزت يف هذا احلقل املعريف.

3- إجناز عدد من رس���ائل الدكتوراه يف عام 2006م، 
وبذلك يصل ع���دد األطروحات األكادميية اليت ُكتبت 
يف موضوعاته باللغ���ة اإلجنليزية حتى نهاية عام 2007م: 

)10( رسائل دكتوراه، و)24( رسالة ماجستري.

 4- إشارة بيان أبو ظي للتواصل الثقايف واحلضاري، 
الصادر يف ختام الندوة األكادميية الدولية حول التعددية 
الثقافية والتواصل احلضاري يف القرن 
احلادي والعش���رين اليت ُعقدت بقصر 
اإلم���ارات بأبو ظ���ي يف دولة اإلمارات 
العربي���ة املتح���دة يف 8 أبريل 2007م، 
ونظمتها دار زايد للثقافة اإلسالمية يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، بالتعاون 
مع معهد آل مكتوم للدراسات العربية 
يف أس���كتلندا، إىل الورقة الرئيسة اليت قدمها املؤسس 
عن »بي���ت املقدس منوذًجا للتواص���ل الثقايف واحلضاري 

والتعددية الثقافية والتعايش السلمي«. 

كم���ا ن���ص البي���ان عل���ى »أن تاري���خ األم���ة العربي���ة 
واملس���لمة يؤكد إمكانية التعايش السلمي بني الشعوب 
واحلض���ارات، والتواصل الثقايف بني األدي���ان املختلفة، 
واح���رتام حقوق اإلنس���ان. وتق���دم العه���دة العمرية -اليت 
أعطاه���ا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب )رضي اهلل عنه( 
أله���ل إيلياء- واملب���دأ الرئي���س واحملوري لبي���ت املقدس 
منوذًجا أساس���يًّا للتعددية الثقافي���ة، والتواصل الثقايف، 

من املؤس���ف أن العرب واملسلمن على 
الرغ���م م���ن حبهم للمس���جد األقصى 
ولبي���ت املق���دس، ف���إن حبهم ه���ذا هو 
املنهجي���ة يف  تنقص���ه  ح���ب عاطف���ي 
البحث والتمحي���ص، وغري مبين على 

منظومة معرفية متكاملة.
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والتفاهم املشرتك واالحرتام املتبادل. وبال شك؛ فإن بيت 
املق���دس يق���دم لنا منوذًجا من املس���احة املش���رتكة اليت 
ن أناًس���ا من خلفيات متعددة من العيش فيه سوية،  متكِّ

ومركًزا يزدهر فيه التنوع والتعدد«.

5- قي���ام مكت���ب العالق���ات العام���ة الدول���ي »نيتيف 
Native « بتطوي���ر م���ادة تعليمية باللغ���ة اإلجنليزية لعدد 
من املدارس يف دبي لالحتفال بيوم السالم العاملي، بنيت 
على مواد تعليمية من األمم املتحدة، وعلى كتاب »تقديم 
بيت املق���دس«، وَصاَحَبها معرض من 8 إىل 11 أكتوبر 

2007م يف مسرح دبي االجتماعي ومركز الفنون.

ثانًيا: عودة مؤس���س احلقل املعريف لدراسات بيت 
املقدس إىل املنطقة العربية:

وضمن الش���فافية اليت يتمتع به���ا هذا احلقل املعريف، 
أح���ب أن أتوقف قلياًل ح���ول أحد أهم معامل هذه اخلطة 
االس���رتاتيجية اجلديدة. فبعد س���نتني من هذه الفعاليات 
التمهيدي���ة، قرر مؤس���س احلقل املعريف لدراس���ات بيت 

املقدس الع���ودة إىل املنطق���ة العربية، 
الواع���د  الش���اب  الع���امل  وتعي���ني 
الدكتور/ خالد عبد الفتاح العويسي 
مديًرا ملركز دراس���ات بي���ت املقدس 
مبعه���د آل مكتوم اعتب���اًرا من األول 

من أغسطس 2007م. 

وكم���ا أك���دُت يف حف���ل االفتتاح 
الرمسي ملركز البحوث االجتماعية واإلنس���انية جبامعة 
العل���وم والتكنولوجيا بالعاصم���ة اليمنية، صنعاء يف 20 
نوفمرب 2007م، أني عدت يف 10 أغسطس 2007م)9( إىل 
بالد العرب، وأجندتي أكادميية معرفية ثقافية صرفة، 
نش���رتها يف كتاب���ني ص���درا يف اململكة املتح���دة العام 
املاض���ي )2007م( باللغ���ة اإلجنليزي���ة: تأس���يس األجندة 
اجلدي���دة للتواص���ل احلضاري من خ���الل التعليم وخدمة 

اجملتمعات، ودليل دراسات بيت املقدس 

)9( أي بعد ثالث عشرة سنة على تأسيس احلقل املعريف اجلديد لدراسات بيت 
املقدس يف اململكة املتحدة يوم اخلميس 27 صفر 1415ه�-4 /8 /1994م.

ثالًث���ا: أهم الفعالي���ات يف ذكرى م���رور 90 عاًما 
على تصريح بلفور

بي���ت  لدراس���ات  األول  األكادمي���ي  املؤمت���ر   -1
املقدس يف املنطقة العربية

وحتقيًقا لرس���الة احلقل املعريف اجلديد -الذي يعرف 
على الساحة األكادميية العاملية »بدراسات بيت املقدس 
Islamicjerusalem Studies«- يف املس���اهمة يف حتقيق 
الوع���ي احلضاري امللت���زم، ومللء الفراغ املعريف، ونش���ر 
املعرف���ة عن بيت املقدس، وبناء س���قف مع���ريف وتأصيل 
عمل أكادميي مميز عن بيت املقدس، وتشجيع البحث 
العلم���ي، وتهيئ���ة واحتض���ان الطاق���ات البحثي���ة العربية 
واملس���لمة والعاملي���ة املختص���ة واملهتم���ة ببي���ت املق���دس، 
ومس���اعدتها يف إط���الق إمكاناته���ا، وتثبيًت���ا ألركان 
»املرجعي���ة األكادميية املعرفي���ة احلضارية اجلديدة عن 
بيت املقدس« اليت متّكن مؤسس احلقل املعريف اجلديد 
وطلبته من تأسيس���ها يف السنوات الثالث عشرة املاضية 
)1994 – 2007م( من خالل مجلة من 
النش���اطات والفعالي���ات األكادميي���ة 
عمل���ه  برنام���ج  وضم���ن  املتمي���زة، 
املتكامل عن بيت املقدس، ويف إطار 
التعريف بهذا احلق���ل املعريف اجلديد 
يف املنطق���ة العربي���ة، ولنش���ر املعرفة 
عن بيت املق���دس يف املنطقة العربية، 
انعق���د املؤمت���ر األكادمي���ي األول يف 
املنطق���ة العربية، ضم���ن اخلطة االس���رتاتيجية اجلديدة 
لدراس���ات بيت املقدس وأولوياته���ا املتمثلة يف »نقل« هذا 
احلقل املعريف لدراس���ات بيت املقدس إىل العاملني العربي 

واملسلم. 

فكان هذا املؤمتر هو األول الذي بدأنا به هذه السلسلة 
من املؤمترات األكادميية عن دراس���ات بيت املقدس يف 
املنطقة العربية واملسلمة، حتت عنوان »البعد األكادميي 
واملع���ريف لبيت املقدس: التعريف بأركان احلقل املعريف 
اجلديد يف العامل العربي«. ويعد عقد هذا املؤمتر املشرتك 
عن اجلانب األكادميي املعريف لبيت املقدس يف عاصمة 

رغبة يف االحتفال بذكرى مرور ستن 
عاًما على النكبة بطريقة إجيابية، مت 
املعريف  التدش���ن الرمسي للمش���روع 
واألكادميي والثقايف لبيت املقدس يف 
العامل العربي من خالل عقد حلقتن 
للنقاش يف مقر جري���دة اليمن تاميز 

– بصنعاء.
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اجلمهوري���ة اليمني���ة )صنعاء( بني مركز دراس���ات بيت 
املق���دس مبعه���د آل مكتوم/جامعة أبردي���ن – اململكة 
املتحدة ومركز البحوث االجتماعية واإلنس���انية جبامعة 
العلوم والتكنولوجي���ا– صنعاء/اجلمهورية اليمنية، هو 
األول م���ن نوعه يف املنطقة العربية. بل إن مناقش���ة البعد 
األكادمي���ي املعريف لبيت املقدس ه���و األول الذي يطرح 
خ���ارج أوروب���ا من حيث الط���رح األكادمي���ي البعيد عن 

التوجهات السياسية واحلزبية. 

ونص بي���ان صنعاء »لدراس���ات بيت املق���دس« الصادر 
يف خت���ام املؤمتر عل���ى توصية واحدة تتمح���ور يف اآلتي: 
»توجي���ه توصي���ة إىل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
يف اجلمهوري���ة اليمنية باحلاجة املاس���ة إىل طرح مس���اق 
دراس���ات بيت املقدس كمساق إجباري على مجيع طلبة 

وطالبات اجلامعات اليمنية احلكومية واخلاصة.

 وتوجيه توصي���ة إىل احتاد اجلامعات العربية باحلاجة 
املاس���ة إىل طرح مس���اق دراس���ات بيت املقدس كمساق 
إجب���اري على مجيع طلبة وطالب���ات اجلامعات يف الوطن 
العرب���ي«. كما دعا املؤمتر إىل »االس���تفادة من الكتب 
األكادميي���ة املعرفية ال���يت أنتجها الفري���ق البحثي هلذا 
احلق���ل املعريف اجلديد، وبش���كل خاص الكتاب املهم 
واملميز »تقديم بيت املقدس« للمؤرخ العربي الفلس���طيين 
الربوفيسور/ عبد الفتاح العويسي )املقدسي( الذي كتبه 
بداية باللغة اإلجنليزية، ونشره الناشر األكادميي ملعهد 

آل مكتوم يف بريطانيا عام 2005م«.

وبالفع���ل، فقد أرس���ل األس���تاذ الدكت���ور/ داود عبد 
املل���ك احلداب���ي – رئيس جامع���ة العل���وم والتكنولوجيا 
بصنع���اء – يف 25 نوفم���رب 2007م رس���التني: األوىل إىل 
معالي األس���تاذ الدكت���ور/ صاحل علي باص���رة – وزير 
التعلي���م العال���ي والبحث العلم���ي اليم���ين – والثانية إىل 
س���عادة األس���تاذ الدكتور/ صاحل هاشم – األمني العام 
الحتاد اجلامعات العربية. تضمنت الرس���الة األوىل دعوة 
وزارة التعلي���م العال���ي والبحث العلمي اليمني���ة للموافقة 
على توصي���ة املؤمتر، »والتعميم عل���ى اجلامعات اليمنية 
احلكومية واخلاصة الستحداث هذا املساق«. وتضمنت 

الرس���الة الثانية دعوة احتاد اجلامع���ات العربية للموافقة 
على توصية املؤمت���ر »والتعميم على اجلامعات يف الوطن 

العربي الستحداث هذا املساق«. 

وملتابع���ة تنفيذ ه���ذه التوصي���ة، قام مرك���ز البحوث 
االجتماعي���ة واإلنس���انية بصنع���اء بالتع���اون م���ع جمم���ع 
البحوث اإلس���المية يف اململكة املتحدة بنش���ر نص بيان 
صنعاء لدراسات بيت املقدس بالكامل يف جريدة الثورة 
- اليومية- اليمنية يف 5 يناير 2008م – كإعالن مدفوع 
األجر. كما قمت يف 7 يناير 2008م بالكتابة إىل سعادة 
األس���تاذ الدكتور/ صاحل هاشم – األمني العام الحتاد 

اجلامعات العربية. 

ومن هنا أود أن أنقل حرفيًّا بعًضا من املالحظات 
أو األس���ئلة العام���ة ال���يت ُطِرَح���ْت -مكتوبة - يف 

املؤمتر:
1- »نقدم لكم الشكر اجلزيل على كل ما قدمتوه لنا، 
والذي جعلنا نفتخر بأن كل هذه االكتشافات هي منكم 
أنت����م العرب. وحن����ن طالبات جامعة العل����وم والتكنولوجيا 

نطلب منكم االستمرار على هذا الطريق«.

2- »مل���اذا ُجعل���ت الدراس���ات أو املناهج الدراس���ية ملنح 
درج���يت املاجس���تري والدكت���وراه، والعديد م���ن الكتب 
اليت كتبه���ا الدكتور عبد الفتاح العويس���ي والدكتور 
خال���د العويس���ي وغريهما الكثري باللغ���ة اإلجنليزية؟ مع 
أن���ه م���ن وجه���ة نظ���ري - ونظر العدي���د من الن���اس - أن 
العرب هم أول احملتاجني إىل توعية، وخصوًصا يف جمال 
دراسات بيت املقدس. وكما ذكر الدكتور عبد الفتاح 
يف فكاهت���ه س���ابًقا )يف كلمت���ه يف اجللس���ة األوىل( أن 
الرءوس )العقول( العربية هي أقل اس���تخداًما، وهي اليت 
حتت���اج إىل تعبئة وتوعي���ة فكرية خبصوص هذا اجملال«. 

)دراسات إسالمية – مستوى أول(.

3- »متى س���يتم تنفيذ قرار إدخال )تدريس( منهج بيت 
املقدس )مادة دراسات بيت املقدس يف اجلامعات(؟ وهل 
مت جتهي���ز املنه���ج الذي س���يتم تدريس���ه يف اجلامعات؟« 

)طالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا(.
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4- »يق���ول األق���ارب بأن البح���وث اإلنس���انية ليس هلا 
مس���تقبل، وحن���ن أم���ة متخلفة، فم���ا العم���ل؟ علًما بأن 
الش���باب أو كثري من الشباب ال يعملون بهذا التخصص 

وال يطيقونه«. )طالب جامعة العلوم والتكنولوجيا(.

2- ورش���ة العم���ل األوىل لنق���ل احلق���ل املع���ريف 
العامل���ن  املق���دس إىل  بي���ت  اجلدي���د لدراس���ات 

العربي واملسلم: 
وعلى هامش املؤمتر األكادميي األول لدراس���ات بيت 
املقدس يف العامل العربي، نظم مركز البحوث االجتماعية 
واإلنس���انية جبامعة العل���وم والتكنولوجي���ا باجلمهورية 
اليمنية، بالتعاون مع جممع البحوث اإلس���المية )إسراء( 
يف اململك���ة املتح���دة، ومركز دراس���ات بي���ت املقدس 
مبعه���د آل مكت���وم/ جامعة أبردي���ن باململكة املتحدة، 
يوم األربع���اء 21 نوفمرب 2007م بقاعة الس���منار باإلدارة 
العامة جلامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء »ورشة عمل 
لنق���ل احلقل املعريف اجلديد لدراس���ات بيت املقدس إىل 

العاملني العربي واملسلم«، حضرها كل من: 

مؤسس احلقل املعريف اجلديد لدراسات بيت املقدس، 
ومدير مركز دراس���ات بيت املق���دس مبعهد آل مكتوم 
باس���كتلندا، وممثل جملمع البحوث اإلسالمية )إسراء( 
يف اململكة املتحدة، وممثل ملؤسس���ة الق���دس الدولية، 
ومجيع املتحدث���ني يف املؤمتر األكادمي���ي الدولي األول 
البع���د  ملناقش���ة:  واإلنس���انية  االجتماعي���ة  للدراس���ات 
األكادميي واملعريف لبي���ت املقدس – التعريف بأركان 
احلق���ل املع���ريف اجلديد يف الع���امل العرب���ي )20 نوفمرب 

2007م( مع بعض املشاركني يف املؤمتر. 

وج���رى خالل ورش���ة العمل: عرض خمتصر عن نش���أة 
احلق���ل املع���ريف اجلدي���د لدراس���ات بي���ت املق���دس يف 
بريطاني���ا، واإلجن���ازات ال���يت مت حتقيقها خ���الل الفرتة 
م���ن 1994 إىل 2007م، واخلطة االس���رتاتيجية اجلديدة 

وأولوياتها: 

نقل احلقل املعريف لدراس���ات بيت املقدس إىل العاملني 
العربي واملس���لم. كما جرى مناقشة أولويات تنفيذ هذه 

اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة، وأفضل السبل والوسائل 
العملية لتحقيق هذه اخلطة االس���رتاتيجية اجلديدة، من 

خالل نقاش عام بني احلضور. 

كم���ا مت مناقش���ة موض���وع التع���اون ب���ني »الس���لطة« 
و»املعرف���ة« م���ن خالل االس���تماع إىل مقرتحات مؤسس���ة 
الق���دس الدولي���ة للتعاون واملس���اعدة والدع���م لنقل هذا 
احلق���ل املع���ريف إىل العاملني العربي واملس���لم: معامل هذا 
التعاون، األفكار والربامج املقرتحة، وأفضل الوس���ائل 
للتنفي���ذ، وامليزاني���ة ال���يت تس���تطيع املؤسس���ة رصده���ا 

للتنفيذ. )10( 

كما جرى نقاش عام يف موضوع التعاون بني »املعرفة« 
و»املعرف���ة«: وال���ذي ترك���ز ح���ول التفك���ري يف إنش���اء 
شبكة للجامعات الراغبة يف التعاون لتسهيل عملية نقل 
احلقل املعريف لدراس���ات بيت املقدس إىل العاملني العربي 
واملس���لم، بهدف التعريف باحلقل املع���ريف، وتوفري املنح 
الدراسية، وتقديم الربامج الدراسية، وإعداد املختصني 
واخلرباء، وعقد حلقات العصف الذهين، وورش العمل، 
واحللق���ات البحثي���ة والدراس���ية، واملؤمت���رات والندوات 
وال���دورات التدريبي���ة، ترمج���ة ونش���ر البح���وث اجلادة 

والرصينة، وتأسيس جائزة أكادميية للتميز.

وأثن���اء الورش���ة ج���رى التوقي���ع عل���ى اتفاقي���ة للتعاون 
ب���ني جمم���ع البح���وث اإلس���المية يف اململك���ة املتحدة، 
ومرك���ز البحوث االجتماعية واإلنس���انية جبامعة العلوم 
والتكنولوجي���ا، بهدف متك���ني املركز من لعب الدور 
املناس���ب يف نق���ل احلق���ل املع���ريف اجلدي���د إىل الع���امل 
العربي. ونصت االتفاقي���ة على ختصيص جممع البحوث 
اإلس���المية ملنحة دراس���ية لطال���ب مي���يّن أو طالبة مينية 
لدراس���ة املاجستري يف دراس���ات بيت املقدس يف معهد آل 
مكت���وم/ جامعة أبردين يف س���بتمرب 2008م، باإلضافة 
إىل مبلغ عش���رة آالف دوالر أمريكي ملس���اعدة املركز 

)10(  ملتابعة هذا النقاش بني املعرفة والسلطة، جرى اجتماع مع الدكتور/ 
حممد أكرم العدلوني، أمني عام مؤسسة القدس الدولية بصنعاء يف 12 
مايو 2008م، ويف نهاية االجتماع وعد الدكتور/ العدلوني بدراسة املشروع 

بشكل جدي قريًبا.
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يف صنع���اء على نش���ر االهتمام بدراس���ات بي���ت املقدس 
من خالل الن���دوات، واحملاضرات، وإعادة طباعة بعض 

املراجع املهمة يف دراسات بيت املقدس. 

رابًع���ا: أهم الفعالي���ات يف ذكرى م���رور 60 عاًما 

على النكبة: 
-التدش���ني الرمس���ي للمش���روع املع���ريف واألكادميي 

والثقايف لبيت املقدس يف العامل العربي 

ورغب���ة يف االحتف���ال بذك���رى مرور س���تني عاًما على 
النكبة بطريقة إجيابية، مت التدش���ني الرمسي للمشروع 
املع���ريف واألكادمي���ي والثقايف لبيت املق���دس يف العامل 
العرب���ي من خالل عق���د حلقتني للنق���اش يف مقر جريدة 

اليمن تاميز – بصنعاء )اجلمهورية اليمنية(. 

يف  للصحفي���ني  خصص���ت  األوىل: 
8 ماي���و 2008م، والثاني���ة: خصص���ت 
ألساتذة اجلامعات، وطالب الدراسات 
العلي���ا، والباحث���ني، واملهتم���ني، ومت 
خالهلما تدشني إصدار كتابني ضمن 
سلس���لة دراس���ات بيت املقدس )باللغة 
العربي���ة( ومن إص���دار جممع البحوث 
اإلسالمية يف اململكة املتحدة، هما:

1- تقديم بيت املقدس.
2- البع���د األكادميي واملعريف لبيت املقدس: التعريف 

بأركان احلقل املعريف اجلديد يف العامل العربي. 

وجاء نش���ر هذا الكت���اب -الذي حيت���وي على حبوث 
متميزة لنخبة من العلماء الش���بان الواعدين يف دراس���ات 
بي���ت املق���دس، واليت هي من���اذج للبحوث ال���يت يهتم بها 
احلقل املعريف اجلديد لدراس���ات بي���ت املقدس- إلطالع 
قط���اع كبري م���ن املهتمني بدراس���ات بي���ت املقدس على 
مجي���ع األوراق اليت ُألقيت يف املؤمت���ر األكادميي األول 

الذي ُعِقد يف صنعاء يف 20 نوفمرب 2007م. 

خامًسا: اخلطوة القادمة:
لق���د تأس���س هذا احلق���ل املعريف اجلدي���د بكل عزم 
ورؤية واضحة لدراس���ات بيت املقدس مواكًبا ألساليب 
احلق���ول املعرفي���ة املتداخل���ة واملتعددة. وقد أّس���س هذا 
احلقل اجلدي���د إطاًرا مرجعيًّا جدي���ًدا عن بيت املقدس. 
فخطط مؤس���س احلقل من خالل إنشائه جملمع البحوث 
اإلس���المية يف اململكة املتحدة أن تس���هم البحوث واملنح 

الدراسية يف وضع حجر األساس لرؤيته عن احلقل. 

ومن خالل خطوات عملية، قام املؤس���س برتسيخ هذا 
احلقل اجلديد ودجمه واالرتقاء به يف امليدان األكادميي، 
وخباصة داخل إطار مؤسسات التعليم العالي الربيطانية. 
كما مت مؤخًرا الش���روع يف تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة 
لدراس���ات بيت املقدس وأولوياتها، واملتمثلة يف نقل هذا 

احلقل املعريف إىل العاملني العربي واملسلم.
واخلطوة القادم���ة –واليت أعلنتها 
يف حلق���يت النق���اش بصنع���اء يف 8، 

و19 مايو 2008م- تتمثل يف:
الشريك/الش���ركاء  اختي���ار   -1
ممن س���يتم التعاون معه/معهم لتأمني 
الدعم املتواصل إلجناح هذا املش���روع 
يف الع���امل العرب���ي واملس���لم، وتقديم 
منوذج عمل���ي جديد للعالق���ة املفقودة 

بني »املعرفة« و»السلطة«.

2- اختيار البلد املناسب الذي سيتم فيه تأسيس معهد 
دراسات بيت املقدس.

ويف اخلت���ام، ن���ود التأكي���د عل���ى أنه مل يع���د هنالك 
مقاعد ش���اغرة للكساىل النيام على أرصفة األحالم يف 
عامل اجملدي���ن األذكياء يف القرن احلادي والعش���رين، 
أو أصح���اب الظاه���رة الصوتية والفعالي���ات االحتفالية، 
أو للمثرثرين املثبط���ني، أو للذين أضاعوا جهود وأوقات 

ش���عوبهم وأهله���م يف القيل والق���ال، نب گ  گ  گ  ڳ   
ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  

ڻ  مب  )الكهف: 104-103(. 

مل يعد هنالك مقاعد شاغرة للكساىل 
الني���ام على أرصفة األح���الم يف عامل 
اجملدي���ن األذكياء يف الق���رن احلادي 
الظاه���رة  أصح���اب  أو  والعش���رين، 
االحتفالي���ة،  والفعالي���ات  الصوتي���ة 
للذي���ن  أو  املثبط���ن،  للمثرثري���ن  أو 
أضاعوا جهود وأوقات شعوبهم وأهلهم 

يف القيل والقال
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فنح���ن على يقني أننا نس���ري مع العاملني يف املس���ارات 
األخ���رى واملرابط���ني على ثغوره���م إىل وع���د اهلل الفتاح 

العليم. 

وهن���ا أتوج���ه بالش���كر اجلزي���ل لكل من س���اهم يف 
إجناح دراسات بيت املقدس يف مرحلتها األوىل باململكة 
املتح���دة، ونتطل���ع إىل جناح مش���ابه يف العامل���ني العربي 
واملسلم يف الثالث عشرة سنة القادمة )2008 – 2021م(. 
ونؤكد هنا على ضرورة اتباع منهج التدرج يف اخلطوات، 
واعتماد فلس���فة »ال شيء مس���تحيل«، ومنهجية احلقل، 
وسياس���اته املتمثل���ة يف: صناع���ة الفع���ل، والتخص���ص 
والتكامل، والتعاون بني »املعرفة« و»الس���لطة« بني أبناء 
األمة؛ مبا يتناسب مع زمانها ومكانها والظروف احمليطة 

بها، »فاألحكام تتغري بتغري الزمان واملكان«.
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معلومات إضافية

نبذة عن مؤسس احلقل املعريف اجلديد دراسات بيت املقدس
هو الربوفيس���ور عبد الفتاح حممد العويس���ي، ُولد وترعرع ودرس يف خميم النصريات لالجئني الفلسطينيني، شهد 
نكب���ة 1948م وهزمية 1967م واستش���هاد أخيه األكرب هاش���م )عبداهلل( يف معرك���ة الكرامة، مما ترك بصمات 

واضحة يف حياته. 

عش���ق بيت املقدس عش���ًقا مأل عليه كل حياته، فحوَّل عش���قه وولعه ببيت املقدس إىل مش���روع أكادميي دولي، 
وحق���ل معريف جديد يعرف »بدراس���ات بي���ت املقدس«، ومتنح فيه درجيت املاجس���تري والدكتوراه م���ن جامعة أبردين 

األسكتلندية )العريقة اليت يزيد عمرها عن مخسمائة عام( يف اململكة املتحدة. 

درس وعم���ل يف ع���دد من اجلامعات العربية والربيطانية خالل الثالثني س���نة املاضية )منذ عام 1977م(. حصل على 
درجة الدكتوراه من جامعة إكس���رت باململكة املتحدة عام 1986م، ثم حصل على درجة األس���تاذية )أستاذ كرسي( 
يف اململكة املتحدة عام 2001م. توىل عدًدا من املناصب األكادميية، واليت منها: رئيس قسم، وعميد كلية، ورئيس 

معهد، ومدير مركز حبوث. 

أس���س عدًدا من املش���اريع اإلبداعية على املس���توى الدولي، كما قام بتأس���يس معهد آل مكتوم للدراسات العربية 
واإلسالمية يف اململكة املتحدة )2000 -2007م( وتأسيس عدد من مراكز البحوث املميزة والفريدة يف املعهد مثل:

مركز دراسات بيت املقدس.
 مركز التعددية الثقافية ودراسة اإلسالم واملسلمني يف اسكتلندا.

تأسيس الناشر األكادميي للمعهد.
بناء شبكة الشراكة األكادميية الدولية اليت أسسها املعهد.

 وصل���ت أع���داد اخلرجيني من املعهد حتى فرباي���ر 2007م إىل 56 طالًبا وطالبة: ح���از )39( طالًبا وطالبة منهم على 
درجة املاجستري، و)11( طالًبا وطالبة على درجة الدكتوراه، والبقية على دبلوم الدراسات العليا. ويعد هذا باملقاييس 

األكادميية الربيطانية إجناًزا كبرًيا يف فرتة زمنية قصرية وقياسية.

 تتمح���ور اهتمامات���ه البحثية –كمؤرخ- حول دراس���ة العالقة بني تاريخ العرب واملس���لمني املبكر والسياس���ات يف 
األقطار العربية واإلسالمية. ففي السنوات الثالث عشرة املاضية )1994-2007م(، تركزت حبوثه على دراسة تاريخ 

بيت املقدس والسيما فرتة صدر اإلسالم.

 نشر 33 حبًثا أكادمييًّا )مطبوًعا( باللغتني العربية واإلجنليزية، وبعض كتبه مرتجم إىل لغات أخرى مثل الفرنسية 
واملاليزية، وهو أحد مؤلفي التقرير املهم عن الدراس���ات اإلس���المية يف اجلامعات الربيطانية الذي حيمل عنوان: »حان 
وقت التغيري: تقرير حول مس���تقبل دراس���ة اإلس���الم واملس���لمني يف املعاهد واجلامعات الربيطانية متعددة الثقافات«، 

والذي دشن يف جملس اللوردات بلندن يف 25 أكتوبر 2006م. 

حصل على عدد من اجلوائز األكادميية والتقديرية، منها: 
وسام عمدة مدينة ستريلينج األسكتلندية لعام 1999م؛ إلجنازاته يف جمال الدراسات اإلسالمية.
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 لقب املقدس���ي لع���ام 2005م؛ وذلك تثميًنا جلهوده األكادميية والثقافية الضخم���ة، وإجنازاته احلضارية يف خدمة 
بيت املقدس، وذلك من خالل تأسيسه احلقل املعريف اجلديد »دراسات بيت املقدس«.

 ق���رار جمل���س العموم الربيطاني )رقم 2864 بتاريخ 25 أكتوبر 2006م( بتهنئة الربوفيس���ور العويس���ي على تقريره 
األكادميي عن واقع الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات الربيطانية.

 قرار الربملان األسكتلندي )رقم S2M-5037 بتاريخ 30 أكتوبر 2006م( بتهنئة الربوفيسور العويسي على تقريره 
األكادميي عن واقع الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات الربيطانية.

 »جائزة اإلبداع« لعام 2007م تقديًرا لدوره الكبري يف »تأس���يس األجندة اجلديدة للتواصل احلضاري والثقايف من 
خالل التعليم العالي وخدمة اجملتمعات خالل سنوات التميز السبع املاضية: 2000 – 2007م.

 جائزة الريادة يف صناعة التاريخ لعام 2007م: ثالثة عشر عاًما من التميز لدوره يف تأسيس جممع البحوث اإلسالمية 
يف اململكة املتحدة )1994-2007م( وتأسيسه احلقل املعريف اجلديد »دراسات بيت املقدس«.

أمثلة آلخر البحوث يف دراسات بيت املقدس:
أع���د عثم���ان إمساعيل الطل رس���الته للدكتوراه عام )2002م( عن: الفتح اإلس���المي األول إليلي���اء )بيت املقدس(- 
دراس���ة نقدية حتليلية للروايات واملصادر اإلسالمية التارخيية املبكرة، ونشرها الناشر األكادميي ملعهد آل مكتوم 

يف عام 2003م.

أعد هيثم فتحي الرطروط رسالته للدكتوراه عام )2002م( عن: التطور املعماري للمسجد األقصى يف بيت املقدس 
يف احلقبة اإلسالمية املبكرة - العمارة املقدسة على شكل »املقدس«، ونشرها الناشر األكادميي ملعهد آل مكتوم 

يف عام 2004م.

أعد ماهر يونس أبو منش���ار رس���الته للدكتوراه عام )2003م( عن: دراس���ة تارخيية ملعاملة املسلمني للمسيحيني يف 
بيت املقدس يف عهد عمر بن اخلطاب وصالح الدين، مع اإلشارة بشكل خاص إىل قيمة العدالة اإلسالمية، ونشرتها 
دار النش���ر الربيطاني���ة )أي، ب���ي، تورس( يف عام 2007م حتت عنوان »بيت املقدس ومس���يحيوها: تاريخ من التس���امح 

والتنازع«.

أعد حممد رس���الن حممد نور رس���الته للدكتوراه عام )2006م( عن: أهمية بيت املقدس يف اإلس���الم - من منظور 
القرآن والسنة.

أعد أمني الرش���يد ياتيبان رس���الته للماجس���تري عام )2003م( عن: املفهوم اإلسالمي للس���يادة: بيت املقدس يف أثناء 
الفتح اإلس���المي األول - دراس���ة حالة. وأعد رس���الته للدكتوراه عام )2006م( عن مفهوم الس���يادة عند املسلمني منذ 

الفتح األول للمسلمني إىل نهاية العهد العباسي األول.

أع���د خالد عبد الفتاح العويس���ي رس���الته للماجس���تري ع���ام )2003م( عن: احل���دود اجلغرافية لبي���ت املقدس. وأعد 
رسالته للدكتوراه عام )2006م( عن رسم خريطة بيت املقدس: بيان احلدود اجلغرافية ألرض بيت املقدس، واألرض 
املقدس���ة، واألرض املباركة، واليت نش���رها الناش���ر األكادميي ملعهد آل مكتوم يف عام 2007م حتت عنوان »إعادة 

اكتشاف احلدود اجلغرافية لبيت املقدس«.
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أعد رائد جبارين رس���الته للدكتوراه عام )2006م( عن: األحكام الفقهية املتعلقة بيت املقدس، مع الرتكيز على 
أحكام العبادات يف املسجد األقصى – دراسة حتليلية مقارنة.

أعدت فاطمة الزهراء عبد الرمحن رسالتها للماجستري عام )2004م( عن: التغريات السياسية واالجتماعية والدينية 
يف بيت املقدس منذ الفتح اإلسالمي األول إىل نهاية العصر األموي )637 – 750م( - دراسة حتليلية. وتقوم حالًيا بإعداد 
رس���التها للدكتوراه عن مفهوم التغيري عند املسلمني، دراسة حتليلية للتغريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف 

بيت املقدس منذ الفتح األول للمسلمني.

أعد عبد اهلل معروف عمر رسالته للماجستري عام )2005م( عن: فتح بيت املقدس - اخلطوات الرئيسة الثالث اليت 
اختذها الني حممد -صلى اهلل عليه وآله وس���لم- دراس���ة حتليلية. ويقوم حالًيا بإنهاء إعداد رس���الته للدكتوراه عن 

خطة الرسول -صلى اهلل عليه وآله وسلم- لفتح بيت املقدس.

 أعد حممود معتز قزموز رسالته للماجستري يف عام )2006م( عن: التطبيقات العثمانية لرؤية بيت املقدس كنموذج 
للتعددية الثقافية، مع الرتكيز على عهد السلطان سليمان القانوني. ويقوم حالًيا بإعداد رسالته للدكتوراه عن: بيت 

املقدس منوذًجا للتعددية الثقافية.

 أعدت عائشة حممد إبراهيم األحلس رسالتها للماجستري يف عام )2003م( عن: جممع البحوث اإلسالمية )إسراء( 
– اجلذور والنش���اطات واإلجنازات، مع الرتكيز على احلقل املعريف اجلديد لدراس���ات بيت املقدس، ونشرها جممع 

البحوث اإلسالمية )إسراء( يف عام 2004م.

أعدت سارة حممد شريف عبد العزيز حسن رسالتها للماجستري عام )2005م( عن: النساء : عوامل فاعلة يف أسلمة 
بيت املقدس منذ عصر الرسول -صلى اهلل عليه وآله وسلم- حتى نهاية العصر األموي.

أعدت رامونا أمحد إبراهيم رسالتها للماجستري عام )2005م( عن: بيت املقدس منوذًجا حلل الصراع- دراسة حالة 
للمباحثات بني صالح الدين وريتشارد قلب األسد )1191 – 1192م(.

أعد فادي حممود الرابي رسالته للماجستري عام )2007م( عن: بيت املقدس – القبلة األوىل.

املصادر:
اعتمدت اخللفية عن املؤسس للحقل املعريف اجلديد لدراسات بيت املقدس بشكل أساسي على تقديم الطبعة الثانية لعائشة حممد إبراهيم 

األحلس لكتاب »تقديم بيت املقدس« لعبد الفتاح حممد العويسي )2008م، جممع البحوث اإلسالمية ، اسكتلندا(، ص 24-15.




