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االستشراق اليهودي حول بيت املقدس يف العهد العثماين
أمساء

دلة*

ملخص :إن املتأمل يف السياق التارخيي لألمة عامة ،ولبيت املقدس خاصة يالحظ توايل اهلجمات عليه منذ ِ
فتحه
لليوم ،وقد كان للمستشرقني الغربيني واملستشرقني اليهود على وجه اخلصوص ابع كبري يف احملاوالت للنيل من
اإلسالم وعالقته ببيت املقدس .فقد سجل التاريخ يف الكالم عن االستشراق اليهودي حول بيت املقدس ،الذي
انطلق واستشرى يف العهد العثماين ،الكثري من األعالم ،والعديد من اخلصائص ،والكثري من الركائز ،اليت ابتت
تعترب اليوم اللبنات األوىل يف إقامة الكيان الصهيوين على أراضي بيت املقدس ،بتمكنه من بث روح القومية،
واستقطاب واستمالة حىت من كانوا معارضني منهم إلقامة دولة لليهود ،وجناحه يف جتسيد هذا احللم وحتقيقه ،مما
يدل على خطورته وخباثته وشدة جترئه على القيم ،واملبادئ ،واألعراف ،وهو ما يستدعي الضرورة امللحة لدراسته،
وحتليله ،وعليه سرتكز هذه الدراسة على اإلجابة على اإلشكال التايل :كيف كان االستشراق اليهودي يف بيت
املقدس يف العهد العثماين؟ والذي انبثقت عنه عدة أسئلة فرعية هي :ما هو االستشراق اليهودي؟ من هم أهم
أعالم االستشراق اليهودي حول بيت املقدس يف العهد العثماين؟ وما هي أهم خصائص االستشراق اليهودي
حول بيت املقدس يف العهد العثماين؟
الكلمات املفتاحية :االستشراق ،اليهود ،اخلالفة العثمانية ،بيت املقدس ،الصهيونية.

Jewish Orientalism on Islamicjerusalem during the Ottoman period
ABSTRACT: If one contemplates over Muslim history and its context in general
and that of Bayt al-Maqdis in particular, one would notice persisting undermining
of its importance to Muslims since its conquest till this very day. Western
Orientalists and Jewish Orientalists in particular have had a great deal of effort in
trying to undermine Islam and its relationship with Bayt al-Maqdis. The history of
Jewish Orientalism around Islamicjerusalem, which began and spread during the
Ottoman period, represents the laying down of the cornerstones and first
building blocks in the establishment of the Zionist entity in the Holy Land. With
its pioneering scholars, the basic principal, characteristics, and building blocks
were laid down during this period. Their ability to transmit nationalist sentiment
and engage even those who were opposed to the establishment of a Jewish
State, and its success in the embodiment of this dream and its realisation. This
indicates the seriousness and danger of this venture and its audacious targeting
of values, principles and customs, which necessitates the urgent need to study
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and analyse it. This paper thus attempts to deal with the question of Jewish
Orientalism in Bayt al-Maqdis during the Ottoman period. This in turn raises a
number of sub-questions that the paper tries to deal with: What is Jewish
Orientalism? Who are the most important figures of Jewish Orientalism during
the Ottoman period? What are the main characteristics of Jewish Orientalism on
?Islamicjerusalem during this period
KEYWORDS: Orientalism, Jews, Ottoman Caliphate, Bayt al-Maqdis, Zionism.
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يتعرض اإلسالم منذ فجره ملختلف أنواع العدوان ،من أصحاب امللل األخرى ،اليت تنتهج كل مرة
أساليب وطرقا لضربه ورده ،على خمتلف املستوايت ،ومن شىت اجلهات ،هلذا يكاد يتميز ويتسمى كل
عصر أبسلوب ووسيلة من هذه األساليب والوسائل ،اليت يالحظ عليها التطور والتحديث املستمر،
املساير لفكر اإلنسانية ،ال سيما إذا تعلق األمر ببيت املقدس الذي فتحه املسلمون األوائل رضوان هللا
عليهم ،لقداسته ،بوصفه مسرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،لقوله تعاىلُ ﴿:سب َحا َن الَّ ِذي أَسَر ٰى بِ َعب ِد ِه
لَي اال ِمن المس ِج ِد احلرِام إِ َىل المس ِج ِد األَقصى الَّ ِذي ابركنَا حولَه لِنُ ِريه ِمن آايتِنَا ۚ إِنَّه هو َّ ِ
يع
َ َ َ ُ َُ
َ
السم ُ
َ
َ
َ َ
ُ َُ
ََ
الب ِ
صريُ﴾ ،1وبوصفه أوىل القبلتني إذ صلى الرسول صلى هللا عليه وسلم حنوه أول البعثة ملا ثبت عنه عليه
َ
ِ
ول َِّ
اَّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم املدينة صلَّى َحنو بـيتِ
أفضل الصالة وأزكي التسليم أنه" :لَ َّما قَد َم َر ُس ُ
َ
َ
َ َ
ُ َ ََ َ
2
ب أَن يـُ َو َّجهَ إِ َىل الكعبة" ،فَأَنْ َز َل ه
اَّللُ تَ َع َاَل﴿ :قَد نَـَر ٰى
ال َـمق ِد ِس ِستَّةَ َع َشَر أَو َسبـ َعةَ َع َشَر َشهاراَ ،وَكا َن ُُِي ُّ
السم ِاء فَـلَنـولِيـن ِ
اها﴾ 3،إىل غريها من األحاديث اليت تؤكد قداسته عند
ك ِيف َّ َ ُ َ َ َ
ب َوج ِه َ
َّك قبـلَةا تَـر َ
ضَ
تَـ َقلُّ َ
املسلمني.
ولكن املتأمل يف السياق التارخيي لبيت املقدس ،يالحظ توايل اهلجمات ،عليه منذ ِ
فتحه حىت
اليوم ،من الصليبيني ،إىل الصهاينة ،ابستخدام شىت الطرق ،خصوصا ما كان من طرف الصهاينة اليهود،
إذ سجل التاريخ عنهم البعد عن املوضوعية يف تناوله ،وتزييف احلقائق حوله ،ابستغالل مساحة اخلالفة
العثمانية ،اليت استشرى نشاطهم إابهنا ،فانكبوا لتشويه التاريخ ،وحتريف الثوابت وبذلك ظهر االستشراق
اليهودي الذي قام بتسطري أحالم لالحقني منهم ،حول بيت املقدس .وسجل التاريخ يف الكالم عن
االستشراق اليهودي حول بيت املقدس ،الكثري من األعالم ،والعديد من اخلصائص والركائز ،اليت ابتت
تعد اليوم ،اللبنات األوىل ،يف إقامة الكيان الصهيوين على أراضي بيت املقدس 4،بتمكنه من بث روح
القومية ،واستقطاب واستمالة حىت من كانوا معارضني منهم إلقامة دولة لليهود ،وجناحه يف جتسيد هذا
احللم وحتقيقه ،ما يدل على خطورته وشد ة جترئه على القيم ،واملبادئ ،واألعراف ،وهو ما يستدعي
الضرورة امللحة لدراسته ،وحتليله وتتبعه ،والرد عليه ،ومتابعة تطوراته ،من ابب الذود عن بيت املقدس.
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هلذا اختار هذا البحث دراسة هذه املسألة ،ألسباب عدة تتلخص يف اإلسهام يف الدفاع عن بيت
املقدس ،ابعتبار أن احل رب الفكرية اليوم على أوجها ،وفضح ممارسات االستشراق الصهيوين ،اليت ارتكز
عليها يف اغتصاب أراضي بيت املقدس ،ورد التهم الكاذبة حول موقف الدولة العثمانية من بيت املقدس.
وأهم األهداف اليت تنشدها الدراسة هي :التعرف على االستشراق اليهودي وأعالمه ،وخصائصه،
وركائزه ،وفق املنهج الوصفي االستقرائي ،الذي يقوم البحث من خالله بوصف الظاهرة ،ودراستها،
وتقدمي نتائج عامة حوهلا ،واملنهج التارخيي ،من خالل سرد التسلسل التارخيي ،لرواد مدرسة االستشراق
الصهيونية ،ومت االعتماد على جمموعة من املصادر واملراجع املنوعة اليت أسهمت يف إعداد البحث ،خبطة
مشلت مقدمة ،ومبحثني معنونني بـ  :ضبط املصطلحات ،وأعالم املستشرقني اليهود يف قضية بيت املقدس
يف العهد العثماين ،على الرتتيب ،وخامتة.

التعريف ابملصطلحات

مصطلح االستشراق

الشمس تشرق شروقا :طلعت ،واسم املوضع املشرق ،والتشريق :األخذ يف انحية املشرق ،وشرقوا :ذهبوا
إىل املشرق ،أو أتوا املشرق 6،ومنه قوله عليه الصالة والسالم َ"ال تَستَـقبِلُوا ال ِقبـلَةَ بِغَائِ ٍط َوال بَـوٍل َوال
ِ ِ 9
7
الشر ُق :الشمس 8،والمش ِرقَ ِ
الصي ِ
ف َوالشتَاء.
انَ :مش ِرقَا َّ
وها َولَ ِكن َش ِرقُوا أَو َغ ِربُوا" و َ
تَستَدبُِر َ
ُ َ َ
أما اصطالحا ،فقد تعددت التعاريف االصطالحية لالستشراق ومن هذه التعاريف ما يلي :يطلق
لفظ االستِشَراق على طلب معرفة ،ودراسة اللغات واآلداب الشرقية ،ويطلق لفظ املستَش ِرِق على الدارس
ِ ُ
ني ُلرتاث الشرق ،هذا من
للغات الشرق ،وفنونه ،وحضارته ،وعليه فَاالستِشَر ُ
اق دراسة يقوم هبا غري َ
الشرقيِ َ
حيث املفهوم الواسع 10.كما يعرف االستشراق أبنه :علم الشرق أو علم العامل الشرقي 11.ويعرف كذلك
أبنه  :أسلوب يف الفكر ،قائم على التمييز بني الشرق يف معظم األحيان والغرب 12.ويطلق على كل من
يبحث يف أمور الشرقيني ،وثقافتهم ،واترخيهم ،ويقصد به ذلك التيار الفكري ،الذي يتمثل يف إجراء
الدراسات املختلفة عن الشرق اإلسالمي ،واليت تشمل حضارته وأداينه وآدابه ولغاته وثقافته .ولقد أسهم

هذا التيار يف صياغة التصورات الغربية ،عن الشرق عامة ،وعن العامل اإلسالمي بصورة خاصة ،معربا عن
اخللفية الفكرية للصراع احلضاري بينهما 13.ويرى عبد الشايف حممد عبد اللطيف إن االستشراق هو
حركة ،أو ظاهرة ،أو مصطلح علمي قدمي ،تناول مجيع الدراسات املشرقية بصفة عامة ،والدراسات العربية
واإلسالمية بصفة خاصة ،واملستشرقون هم أولئك العلماء الذين كرسوا حياهتم للدراسات الشرقية،
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وألغراض متباينة ،الذي يهمنا هنا هو االستشراق اخلاص ابلدراسات العربية واإلسالمية ،وقد تناول هؤالء
املستشرقون اإلسالم عقيدة وشريعة وحضارة من مجيع النواحي.

14

مصطلح اليهودي
لغة :اليهودي مفرد مجعه :يَـ ُهود ،وأصلها :هود ،15وهود ،هاد يهودا هودا :اتب ورجع إىل احلق ،فهو
ٍ 18
17
16
ك﴾ ،19أَي
ومجعه َهوَدة  ،ويف التنزيل العزيز﴿ :إِ َّان ُهد َان إِلَي َ
هائ ٌد وقوم هود من اهلود وهو التوبة ُ ،
ِ
ود اسم للقبيلة ،وقالوا اليهود فأَدخلوا األَلف والالم
َّه ُّوُد التوبةُ ،ويَـ ُه ُ
ب ،والتـ َ
تُـبنا إليك ،وال ُـمتَـ َه ِود ال ُـمتَـ َق ِر ُ
فيها على إِرادة النسب يريدون اليهودينيَ ،20و ُمسُّوا بِِه ِأل ََّهنُم َاتبُوا َعن ِعبَ َادةِ العِج ِل ،21وقوله تعاىل:
23
َّ ِ
ادوا َحَّرمنَا ُك َّل ِذي ظُُف ٍر﴾ 22،معناه دخلوا يف اليهودية.
ين َه ُ
﴿ َو َعلَى الذ َ

أما اصطالحا :من التعاريف الواردة يف تعريف اليهود ما يلي؛ "هم أمة موسى عليه السالم ،وكتاهبم

التوراة ،وهو أول كتاب نزل من السماء؛ ألن ما كان ينزل على إبراهيم وغريه من األنبياء عليهم السالم ما
كان يسمى كتاابا" 24.وهم يزعمون أهنم أتباع موسى عليه السالم ،وقد وردت تسميتهم يف القرآن الكرمي
بقوم موسى ،وبين إسرائيل ،نسبة إىل يعقوب عليه السالم ،وكذلك أهل الكتاب ،واليهود ،إالَّ أن
املالحظ أن هذه التسمية األخرية" اليهود" ،مل يذكروا هبا إال يف مواطن الذم 25،كقوله عز وجل﴿ :وقَالَ ِ
ت
َ
ِ 26
اَّلل﴾.
ود ُعَزيـٌر اب ُن َّ
اليَـ ُه ُ
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مصطلح بيت املقدس
لغة :من قُدسِ ،
ونقدسهُ أَيِ :
َّس ِمنهُ :أَي:
يتطهر،27
نطهُرهُ َومن َه َذا قيل َّ
ُ
س ألنَّهُ يـُتَـ َقد ُ
للسط ِل ال َق َد ُ
29
28
ِ
ِ
ت
س :البَـي ُ
يس التَّطهريَُ .وتَـ َقد َ
َّس تَطَ َّهَر والقدس :الطهر ،واألرض املقدسة :املطهرة  ،وال ُقد ُ
والتـَّقد ُ
30
الذ ِ
البيت املطهر الَّ ِذي يـُتَطَ َّه ِر بِِه ِمن ُّ
نوبَ ،31والنِسبَةُ إِلَي ِه
َّس َومن َه َذا بَيت ال ُم َقدس ،أَيُ :
ال ُـم َقد َ
(مق ِد ِس ٌّي).32
َ

أما اصطالحا :بعد البحث تبني ندرة التعريفات لبيت املقدس ،رغم ثبوته يف أمهات كتب احلديث
ِ
يت ِابل َُرب ِاقَ ،وُه َو َدابٌَّة
سواء يف املتون أو شروحها أكثر من  1396مرة ،كقوله عليه الصالة والسالم" :أُت ُ
ِ
ِ
ت
ض ُع َحافَِرهُ ِعن َد ُمنـتَـ َهى طَرفِ ِه" ،قَ َ
يل فَـو َق احل َما ِرَ ،وُدو َن البَـغ ِل ،يَ َ
ت بَـي َ
ال" :فَـَركبـتُهُ َح َّىت أَتَـي ُ
أَبـيَ ُ
ض طَ ِو ٌ
ال َمق ِد ِس" ،33وتوصل البحث يف هذا السياق للتعريف التايل" :إقليم فريد غين خبلفية اترخيية خصبة،

وأبمهيات دينية ،وارتباطات ثقافية ،وابدعاءات سياسية ودينية تنافسية ،وابهتمامات دولية ،تؤثر يف بقية
العامل يف اإلطارين التارخيي واملعاصر .ولبيت املقدس إطار مرجعي مركزي ،وطبيعة حيوية ذات ثالثة
عناصر أساسية مرتابطة :موقعها اجلغرايف (األرض واحلدود) 34،وشعبها (السكان) ،ورؤيتها الفريدة
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واخلالقة والشاملة إلدارة أرضها وشعبها بوصفه منوذج ا للتعددية الدينية والثقافية ،والتواصل احلضاري،
35
واألمان".
العهد العثماين

وقف البحث على التعاريف التالية اخلاصة ابلعهد العثماين" :يطلق ويقصد به املرحلة املمتدة ما بني
(1342-923هـ) من التاريخ اإلسالمي ،ألن احلكم العثماين امتد على أوسع رقعة من مساحة األمصار
اإلسالمية ،وملدة مخسة قرون ظلت الدولة العثمانية تؤدي الدور األول والوحيد يف محاية املسلمني،
وكانت مركز اخلالفة اإلسالمية لكوهنا أقوى دولة إسالمية آنذاك ،بل ومن أعظم دول العامل ،ورغم أهنا
ظهرت منذ عام 699هـ1299/م إال أهنا مل تكن خالفة ،ومل يعلن العثمانيون خالفتهم ،حىت سلمهم إايها
اخلليفة العباسي يف القاهرة سنة923 :هـ1517/م" 36.نسبة إىل "عثمان كجق" -مؤسس الدولة

العثمانية -على رأس قبيلته الرتكية ،فأسس ملكا على أنقاض الدولة السلجوقية ،ومل تزل دولة آل عثمان
تتسع رقعتها ،وتستويل على ما جاورها من املمالك ،والدويالت حىت فتحوا القسطنطينية يف منتصف
القرن التاسع اهلجري ،واختذوها عاصمة هلم ،مث فتحوا مصر وأزالوا اخلالفة العباسية ،ولقبوا ملوكهم
37

ابخللفاء ،ومن هذا الوقت انتقلت اخلالفة اإلسالمية إىل القسطنطينية.
ومن كل هذه التعاريف مت استخالص التعريف اإلجرائي حلدود البحث وهو:
التعريف اإلجرائي للمركب :االستشراق اليهودي يف بيت املقدس يف العهد العثماين

(1342-923ه).

أعالم املستشرقني اليهود يف قضية بيت املقدس يف العهد العثماين

أعالم االستشراق اليهودي

يعج الفكر االستشراقي ابألعالم اليهود الذين كانوا من أوائل املستثمرين له ،ولكثرة عددهم وصعوبة
إرفاق سريهم مجيعا لطبيعة البحث ،مت االكتفاء بسرد سري املؤيدين منهم للفكرة الصهيونية الداعية إلنشاء
وطن قومي لليهود يف بيت املقدس ،يف احلقبة العثمانية وهم كالتايل:
 .1سبتاي زئيفي

(Zevi

1676–1626 )Sabatiم :هو شخصية يهودية ،من أصل اسباين ،ابن

السمسار اليهودي موردخان زيفي ،املعروف بني األتراك ابسم" :قرة منتشة" ،ولد مبدينة أزمري غرب
األانضول عام  1626من أم يهودية ،هاجروا من اسبانيا إىل تركيا مستغلني سياسة التسامح الديين اليت

مـجـلـة درا ســات بيت الـمـقـدس)2( 18 ،2018 ،

الدراسات واألحباث الصهيونية غري املوضوعية اليت هتتم ببيت املقدس ،من خمتلف جوانبه ،وتدرسه من
خمتلف اجملاالت ،بنيات غري سليمة ،بغاية شرعنة اغتصاب أراضيه ،خالل احلقبة العثمانية ما بني

81

أسماء دلة

أعلنتها الدولة العثمانية ،وأصبح حاخام مدينة أزمري ،إثر تعلمه التوراة والتلموت على يد أستاذه إسحاق
دلبع ،وقد استنبط من النصوص العربانية حسب منهج القباال (الكاابال " )"Kabbalahأن ظهور املسيح
سيكون عام  1648م ،فأعلن نفسه مسيحيا ،وهو بعمر الثانية والعشرين ،وقد عده حاخامات أزمري أبنه
خمتل العقل  ،ومعتل الصحة واملزاج ،فابتعدوا عنه ومل يصدقوه ،وحاولوا الوشاية عنه للسلطان العثماين،
الذي أمر ابختاذ التدابري ملقاومة التكتل اليهودي ،فسجنه يف سجن زندان قابو ابستانبول سنة 1666
بتهمة ادعاء النبوة ،مث سيق إىل مدينة أدرنة للمحاكمة اليت حضرها وكيل الصدر األعظم "مصطفى
ابشا" وشيخ اإلسالم "منقاري زاده ُيي أفندي" وإمام السلطان الواعظ "حممد أفندي الواين" كما حضرها
رئيس األطباء "حيايت زاده مصطفى أفندي" وهو يهودي مسلم يتكلم األسبانية فاختري مرتمجا له ،وانتهت
احملاكمة ابألمر إبعدامه لوال رأي املرتجم الذي طلب منه أن يعلن إسالمه فوافق وأعلن إسالمه فعفى عنه
السلطان الذي كان يراقب جمرايت احملكمة من وراء حجاب ،وأرسل نشرة إىل أتباعه قال فيها" :جعلين

يهوه مسلما أان أخوكم حممد البواب هكذا أمرين فأطعت" ،ومبا أن الكتب اليهودية تقول إن املسيح
سيتبعه املسلمون أكد على أن" :كيان سبتاي القدمي صعد إىل السماء وأبمر من يهوه ترك ملكا يستمر

يف كونه املسيح ولكن حتت جبة وعمامة".

38

 .2احلاخام يهودا القايل/القلعي (1878–1798 )Yehuda Alkalaiم :ولد يف سراييفو ،وقضى

حياته يف مدينة بيت املقدس ،مث أصبح حاخام مسلني 39،وقد تصور يف سنة  1843أن احلل العملي
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"السرتجاع" األرض املقدسة هو يف الدعوة لعقد مجعية عامة كربى لليهود ،وإقامة صندوق قومي لشراء
األراضي وإقامة صندوق مماثل جلباية الضرائب من اليهود .كما دعا إىل "عودة" اليهود كلهم ،ولكن
بشكل تدرجيي متأن حىت يتم إعداد األرض وحتضريها ،وهي اآلراء اليت تبنتها ونفذهتا احلركة الصهيونية
فيما بعد ،كما دعا القايل إىل تشكيل جملس للحكماء يكون ابستطاعته فرض طاعته واحرتامه على
40
اليهود.
 .3سلمون مونك (1867–1803 )Salamon Munkم :أملاين األصل ،أخذ العربية يف أملانيا عن
فرايتاج ونظرائه ،مث رحل إىل ابريس ،فأتقنها على يد دي ساسي ،وكاترمري ،وكان يتقن الفرنسية واألملانية
41
والعربية والعربية ،والسنسكريتية ،والفارسية ،مث قدم ملصر صحبة الوزير كرميييه ،فجمع خمطوطات كثرية،
وعاد هبا لباريس ،لريأس اجملمع املركزي لليهود ،ويواصل العمل يف املكتبة ،وأصيب ابلعمى سنة ،1847
ومت تعيينه أستاذا لكرسي اللغة العربية ،يف الكوليج دي فرانس ،تويف عام  ،1867وأهم أعماله
االستشراقية :كتاب بيت املقدس :الذي ُيتوي على دراسة واسعة عن بيت املقدس ،ويعد من الدعاة
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األوائل ألسطورة العودة ،وكتاب أمشاج من الفلسفة اليهودية واإلسالمية  ،1859والكثري من الدراسات

واملقاالت املنشورة يف الصحف واجملالت والدوائر املعرفية.42

 .4موسى هس (1875–1812 )Moses Hessم :يعد هس من املفكرين الذين تركوا انطباعا
عميقا يف الفكر الصهيوين ،نشأ نشأة دينية تقليدية ،وحصل على قسط وافر من الثقافة التلمودية يف
مدينة بون أبملانيا ودرس العربية على يد جده ،الذي كان يعده ليصبح حاخاما إلحدى الطوائف
اليهودية ،غري أنه ما لبث حني بلوغه سن الرشد أن ابتعد عن التقاليد اليهودية الدينية وانكب على دراسة
العهد اجلديد والفلسفة والتاريخ واآلداب الفرنسية ،واالجنليزية ،والتحق عام 1835م جبامعة بون ،وأمضى
معظم وقته بتعلم الفلسفة ،وبدأ نشاطه السياسي ابالنضمام للحركة االشرتاكية األوربية ،لكنه ما لبث أن
اختلف معهم بعد صدور البيان الشيوعي ،وغادر أملانيا لالستقرار بفرنسا ،أصدر عام 1862م كتابه
املشهور "بعث إسرائيل  "The Revival of Israelوصار الكتاب يعرف ابسم "روما والقدس".
 .5جوزيف درانبور

(Naftali Derenburg

43

1895–1811 )Josephم :ولد يف مدينة

امسرتدام ،وتلقى تعليمه فيها ،وعمل ابلتدريس اخلصوصي ألبناء اليهود ،مث اجته إىل ابريس ،وحصل على
اجلنسية الفرنسية ،ودرس هبا اللغة األملانية ،ويف عام  1857أنشأ مدرسة تنهض بتعليم أبناء اجلالية
اليهودية ،مث انتُ ِخب عضوا يف أكادميية النقوش واآلداب عام  44،1871وانتدب عام  1877لتدريس اللغة
العربية والعربية يف املدرسة العملية للدراسات العليا ،امللحقة ابلسربون ،وتويف عام  ،1895ومن أهم

 .6جوزيف هاليڤي (1917–1827 )Joseph Halévyم :ولد يف أدرنه برتكيا ،حينما كانت
اخلالفة العثمانية ،متثل قوة مهابة يف املنطقة ،تعلم اللغة العربية والعربية يف املدارس اليهودية ،اليت كانت
تسمح هبا الدولة العثمانية ،وعمل مدرسا للغته يف اإلقليم ذاته ،مث انتقل إىل بوخارست ،وهناك عاود
االشتغال ابلتدريس عام  ،1868واشتهر برحلته للحبشة واليمن لدراسة اآلاثر ومجعها 46.دخل بالد
اليمن هبيئة متسول من يهود القدس ،ومجع فيها  686نقشا من كتاابت قدمية ،نشرت ترمجتها إىل
47

الفرنسية يف اجلريدة األسيوية ( )Journal Asiatigueسنة  ،1874وعلق عليها بشروح وافية.
وكان هاليڤي صهيوني ا شديد التعصب للقومية اإلسرائيلية ،ويف هذا اجملال أسهم ابلعديد من
املقاالت الصهيونية مثل "ها – جتيد" ،و "هاليفانون" ،وقد مجعت هذه املقاالت ،وهي ابلنثر حينا،
وابلنظم حينا آخر ،يف كتاب بعنوانَ « :حمربت مليظه وشري» سنة  .1894وتدل عناوين قصائده على
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مؤلفاته :حبث يف اتريخ وجغرافيا بيت املقدس حبسب التلمودات وسائر املصادر الرابنية ،1867الذي
يغلب عليه فيه النظرة األحادية ،وس يطرة األهواء الذاتية ،وانعدام النظرة املوضوعية احملايدة ،إذ يتضح من
45
خالله أنه غارق يف األساطري القدمية وحامل مع احلاملني ابلعودة لبيت املقدس.
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تعصبه الشديد للصهيونية ،مثل« :أدمت أفوات (أرض أجدادي)« ،عل ها يردن» (على األردن) ،و
«تكڤىت» (آمال) ،ويف سبيل جتديد العربية ترجم إليها قصائد لشلر ،وابيرن ،وفكتور هوجو وغريهم .ويف
مقال نشر يف جملة «ها – جمتد» سنة  1861اقرتح إنشاء مجعية ابسم «مراپي الشون» لرفع شأن اللغة
48
العربية وحتديثها ،وهو ما حققه الكيان الصهيوين فيما بعد ابسم «أكادميية اللغة العربية».
 .7اجتنس جولد زيهر

(Goldziher

1921–1850 )Ignazم :ولد مبدينة اشتولفيسنربج يف

اجملر 49،درس العلم والفارسية والرتكية ،مث انتقل لربلني ،وتعلم على يد املستشرق األملاين "فليشر" ومنه
تعلم تفسري النصوص ،وبعد نيل الدكتوراه ،سافر للنمسا مث هولندا لتوسيع معارفه ،مث إىل الشرق
اإلسالمي ،ليكشف أسراره ،ويعكف على دراسة قرآنه وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فسافر ملصر،
وتزي بزي االزهريني ،وجلس ينصت للدروس ابألزهر .50مث ذهب لبيت املقدس ،حامال أحالما ابطنة
يف الالشعور ،ومتسرتا بعباءة البحث العلمي ،السيما وقد عاصر نشاط احلركة الصهيونية ،مث سافر إىل
سوراي ،مث رجع جلامعته وعمل أستاذا للسامية ،بلغت مؤلفاته 592 ،حبثا 51،أمهها كتابه" :السنة ومكانتها
يف التشريع اإلسالمي" الذي استغله للتجريج يف الصحابة واألئمة ،الذين رووا أحاديث عن بيت املقدس،
كأيب هريرة ،والزهري ،وشكك يف صحة ،واتصال أسانيدهم ،يف األحاديث اليت تناولته.
 .8إدوارد جالزر (1908–1855 )Eduard Glazerم :ولد يف يودرزام ،كان من أسرة فقرية،
تعلم تلقاء نفسه اللغة العربية ،ودرس علم الفلك ،وحصل على دبلوم مدرسة اهلندسة يف الرايضيات،
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والفيزايء ،واملساحة ،يف سنة  ، 1876وبعد خدمته يف اجليش بدأ الدراسة يف جامعة فيينا ،وصار مدراب
مساعدا ،ويف سنة  1880أخذ يف دراسة النقوش العربية اجلنوبية ،على يد دافيد هينرش ملر ،وبعدها قام
برحلة إىل اليمن ،من  1882إىل  52،1884حصل من خالهلا على  1032كتابة قدمية منقوشة على
األحجار ،اليت تتصل من قريب أو بعيد ابلقبائل اليهودية ،كما تعتقد طائفته ،وحاول استغالل ذلك ،يف
أتييد األفكار األسطورية ،اليت يؤمنون هبا ،يف العودة لبيت املقدس ،كما مجع  280من املخطوطات اليت
تتعلق ابملذهب الزيدي ،وابعها ملكتبات لندن وبرلني ،وابريس ،وفيينا ،مببالغ طائلة ساعدته على متويل
53
ابقي رحالته ،ومات يف ميونخ .1908
 .9جوزيف هورفيتز (1931–1874 )Joseph Horovitzم :ولد يف الونربج ،وتعلم يف جامعة
وعني مدرسا يف جامعة برلني  .1902واشتغل يف اهلند من
برلني ،حيث حضر دروس أدوارد سخاوُ ،
 1907إىل  ،1914مدرس ا للغة العربية يف كلية عليكرة اإلسالمية ،واشتغل أمين ا للنقوش اإلسالمية يف
احلكومة اهلندية الربيطانية ،وكان مثرة هذا العمل أنه نشر جمموعة «النقوش اهلندية اإلسالمية» (-1909
 ،)1912عاد إىل أملانيـا يف  ،1914وعني مدرس ا للغـات السامية يف جامعة فرانكفورت ،من  1914حىت
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وفاته يف  ،1931كان عضوا يف جملس إدارة اجلامعة العربية يف القدس منذ إنشائها  ،1925وهو الذي
أنشأ فيه ا قسم الدراسات الشرقية ،وصار مديرا له ،وهو الذي اقرتح قيام هذا القسم جبمع كل الشعر
54
العريب القدمي اجلاهلي وأوائل صدر اإلسالم.
ويعد جوزيف هورفيتز من املستشرقني ،الذين ساعدوا احلركة الصهيونية ،وبذلوا جهودا مكثفة إلقامة
أركان الكيان الغاصب ،وقدموا له كل ذخريته العلمية ،وأحباثهم التارخيية ،لتربير مشروعه العدواين ،وإضفاء
طابع الشرعية عليه هلذا فإن حبوث ودراسات هورفيتز يغلب عليها املغاالة واالفتعال ،والتعسف يف املقارنة
ما أفضى إىل نتائج مشكوك فيها منذ البداية ،ومرفوضة كليا يف ما بعد.

55

 .10دافيد هارتونج ابنيت (1867–1893 )David Hartungم :ولد يف كروتوشن ،وعمل من

 1920إىل  ،1924مساعدا يف أكادميية علم اليهودية 56،ودرس اللغات القدمية مث العربية واحلضارة
اإلسالمية ،وتعمق فيها للكشف عن إسهامات اليهود ،وأمهية إنتاجهم العلمي ،وما قدموه من الناحية
الفكرية واالجتماعية هلذه احلضارة ،واستمر بتدريس العربية والفلسفة اإلسالمية ،ويف ظل جناح املشروع
الصهيوين ،عُني يف اجلامعة العربية يف القدس ،وكان من املتعصبني للمشروع الصهيوين ،واملشاركني يف صنع
أكرب مأساة يف القرن العشرين ،وانصبت جل جهوده حول املقارنة بني املفكرين املسلمني واليهود ،ومن
57
أهم أعماله :العالقة بني آراء الغزايل ويهودا أهلاليفي عام .1929

وآمن حبق إنشاء دولة لليهود يف بيت املقدس ،ويف سنة  1921هاجر مع آالف البولنديني الذين كانت
تساعدهم الوكالة اليهودية العاملية ،على االنتقال إىل بيت املقدس ،وإنشاء املستوطنات الستقباهلم،
فاستقر يف بيت املقدس ،وأكمل حياته هناك ،يساعد الكيان الصهيوين على تربير مواقفه العنصرية،
وتثبيت أركانه ،وتشجيع عدوانه على العرب ،مات عام  ،1959من أهم أعماله :حتقيق ونشر خمطوط
الذيل لكتاب "األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل" جملري الدين العليمي احلنبلي سنة  ،1931وكتاب
"املهندسون املعماريون املسلمون وأعماهلم" سنة  ،1956وكثري من البحوث األخرى ،تدور حول اآلاثر
58
العربية اإلسالمية يف بيت املقدس ،نشرها يف جمالت متفرقة ،وسنوات متتالية.
 .12إسرائيل ولفنسون (1980–1899 )Israel Wolfensohnم :أقبل إىل مصر وكان له ثقافة
متينة منوعة ،قد أتقن من اللغات األوربية احلية أرقاها ،وأمسها ابلبحث العلمي التارخيي ،والسيما يف ما
يتصل ابملسائل الشرقية العربية ،وأتقن من اللغات السامية أغناها ،ابآلاثر القيمة يف الدين واألدب،
والعلم ،انتسب إىل اجلامعة املصرية ،واختلف إىل خنبة من أساتذهتا ينصت إىل دروسهم ويستوعب
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 .11ليو أري ماير (1959–1895 )Leo Aryeh Mayerم :ولد يف استانسالن ،تلقى تعليمه
ببولندا ،وأكمل تعليمه اجلامعي يف فيينا ،تشبع ابألفكار الصهيونية ،وصدق األساطري اليت ِ
تروجت هلا،

85

أسماء دلة

مقوالهتم ،وبعد سنوات من الدراسة اجلادة واملذاكرة املتواصلة ،حصل على ليسانس اآلداب ،إال أن مهته
كانت واسعة ،وإرادته قوية ،وطموحة فتابع جده واجتهاده ملواصلة البحث والدراسة والتنقيب عن اتريخ
قومه ودورهم يف التاريخ القدمي السيما يف ما يتعلق بوجودهم يف بالد العرب ،هلذا اختار "اتريخ اليهود يف
بالد العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم" موضوعا لدراسة الدكتوراه حتت إشراف طه حسني ،قام
ابلتدريس يف كلية دار العلوم ابلقاهرة ،مث انتقل إىل كلية اآلداب ابجلامعة املصرية ،حىت عام  ،1938من
مؤلفاته اتريخ اللغات السامية ،وموسى بن ميمون 59،و"اتريخ اليهود" ،الذي حاول من خالله تزييف
اتريخ بيت املقدس.

خصائص االستشراق اليهودي حول بيت املقدس يف العهد العثماين
حظي اليهود بنفوذ واسع يف حركة االستشراق الغريب ،وجنحوا يف بسط نفوذهم عليه ،وذلك من خالل
خصائص عدة متيزهم من غريهم وهي:
التسرت وراء غطاء النصرانية واإلسالم :نشأ االستشراق اليهودي ،يف البيئات اليت تكون فيها من

ألبسة نفاق ،ما ُميالئ فيها هذه البيئات 60،كما هو معروف عن اليهود ،إذ جاء يف نص الرسالة اليت
تلقاها يهود إسبانيا يف عهد اإلمرباطور فرديناند الكاثوليكي (1516-1452م)..." :وهلذا ننصحكم أبن

تقبلوا ما عرضه عليكم امللك وتتظاهروا ابعتناق املسيحية على أن تظلوا على عقيدتكم ومتارسوا طقوسها
سرا ،وأن تلقنوها أوالدكم ،وتوصوهم أبال جيهروا هبا" 61ومن األمثلة على ذلك أيضا :تنكر جوزيف
هاليفي يف زي متسول ،عند قيامه برحلة جنوب اجلزيرة العربية.

62

التمسكن لكسب التعاطف وال تأييد من الدول والشعوب :تغلب على مؤلفاهتم حول بيت
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املقدس ،األساطري واالفرتاءات عن احملن اليت تعرضوا هلا ،وأجربوا من خالهلا على ترك بيت املقدس كما
يزعمون ،وقد جنحوا هبذا يف استمالة قادة الرأي يف الدول الغربية ،فمثال :أسهمت بريطانيا يف خدمة
املشروع  ،بتوفري مؤسسات تعىن ببيت املقدس وفلسطني ،وتضخ له ميزانيات مادية وعقوال بشرية كثرية،
وأهم هذه املؤسسات :مجعية بيت املقدس اليت أتسست عام ،1801يف لندن اليت كانت تستقبل امللفات،
والتقارير املعنية ببيت املقدس ،وتقوم بدراستها وحتليلها ،ونشرت دراسة مرتمجة ،تصف األراضي احمليطة
ببحرية طربية ،وهنر األردن ،بكل دقة ليتمكن الباحث يف مكتبه ،والقائد يف ميدانه أن يتعاطى معها بكل
مهنية 63،كما شجع يهودا القايل يف كتابه "اخلالص الثالث" على كسب عطف السلطان العثماين،

64

كما كان منهم من يتعمد زايرة بيت املقدس ،كأنه ذاهب إىل احلج املقدس ،لكي يؤكد للدول
65
االستعمارية أن هذا وطنهم ،الذي أخرجوا منه.

االستشراق اليهودي حول بيت المقدس في العهد العثماني

ولقد جنحوا يف ذلك ،ولوال تدارك السلطان عبد احلميد ،للخالفة وإنقاذها من االهنيار ،لكان

اتريخ أتسيس الكيان الصهيوين ،سابقا لزمانه ،ويقول يف مذكراته عن هذا" :علينا أَن نصرف النظر عَن
فكرة توطني المُهَ ِاجرين ِيف بيت املقدس ،وَِإَّال فَِإن اليـَهُودِ ،إذا استوطنوا أَرضاا ،متلكوا َكافَّة قدراهتا خالل
وقت قصري ،وبذا نَ ُكون قد حكمنَا على ِإخواننَا ِيف الدين ِابلمو ِت احملتم...وكما أنين ِ
أقدر ِيف رعاايان من
َ
َ
َ
66
اليـَهُود خدماهتم لَدَى البَاب العايل ،فَِإِين أعادى أمانيهم وأطماعهم ِيف بيت املقدس".
وبسبب موقفه الصامد ،مت التآمر عليه وخلعه ،كما ورد يف نص رسالته لشيخه" :إن هؤالء
االحتاديني قد أصروا وأصروا علي ،أبن أصادق على أتسيس وطن قومي ،لليهود يف األرض املقدسة -
فلسطني ،ورغم إصرارهم ،فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف ،وأخرياا وعدوا بتقدمي ( )150مئة ومخسني
مليون لرية إجنليزية ذهبا ،فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضا ،وبعد جوايب القطعي اتفقوا على
67
خلعي ،وأبلغوين أهنم سيبعدونين إىل سالنيك ،فقبلت هبذا التكليف األخري".
تركيز االهتمام على مدينة بيت املقدس :عمل االستشراق اليهودي على إعادة كتابة وتفسري

اتريخ املنطقة العربية ،وبيت املقدس ،ومدينة بيت املقدس خاصة ،بشكل يؤصل للوجود اليهودي هبا منذ
أقدم العصور؛ وركز ُرواد هذه املدرسة على حتقيق الكتب اليت تناولت فضائل مدينة بيت املقدس ،حماولني
التشكيك يف قدسيتها لدى املسلمني .ومن األمثلة على ذلك :قيام موسى هس يف كتابه ،ابلدعوة إىل

اإلرادة القوية واحلركة النشطة واهلمة العالية :ال شك أن هذه الفئة تتميز ابلقدرات العقلية

املمتازة ،والدهاء املرتفع ،ما ساعدهم على املضي يف هذا الطريق الوعر 70،وهذا يربر ما وصلوا إليه من
تلويث ،ودس يف احلقائق العقائدية والتارخيية للمسلمني وحىت للنصارى ،واملتأمل يف اتريخ كل مستشرق
من هؤالء ،جيد السجل مليئا ابلرتحال والتنقيب عن اآلاثر واملخطوطات دون مباالة ابلصعاب ،وهذا
يربر ما مجعوه من واثئق اترخيية كثرية ،بغض النظر عن الطرق امللتوية ،اليت أوصلتهم لذلك.
النظرة العنصرية لآلخر :يسيطر على مستشرقي اليهود النظرة العنصرية ألنبيائهم ،وقومهم
وعلمائهم ،واترخيهم ،واإلعالء من شأهنم قدر ما تساعدهم أحواهلم ،وتسعفهم ذاكرهتم ،ومتدهم
خمطوطاهتم ،واالعتقاد اجلازم أهنم متفردون ،غريهم تبع هلم ،فمثال فيلون ،يعتقد أن سبب تفوق الفلسفة
ا ليواننية بعامة وفلسفة أفالطون وأرسطو خباصة أهنم اقتبسوا فلسفتهم من تعاليم موسى عليه السالم ،ومن
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كزا
يهوداي كما تعد روما مركز الكنيسة املسيحية 68،وقيام ليو أري ماري
ا
اعتداد مدينة بيت املقدس ،مر ا
بتحقيق ونشر خمطوط الذيل لكتاب "األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل" جملري الدين العليمي احلنبلي
سنة 1931م ،كما اهتموا ابحلفرايت حوله كقيام ليو أري ماير حبفائر مع مساعد له يدعى سوكنك ،حول
69
السور الثالث ملدينة بيت املقدس".
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التوراة ،وأن الرتمجات العربية للرتاث اليوانين ،هي اليت أدت إىل النهضة األوربية ،وليست الرتمجات
العربية.

71

الكراهية الدفينة لألمم عامة واملسلمني خاصة :وهذه السمة قد تكون واضحة عند بعض

املتعصبني كجولدزيهر ،وقد تكون مسترتة خفية ،حتتاج من الباحث أن يقرأ ما بني السطور 72،ومن هذا
حمرفة لبيت املقدس وأهله ،على حن ٍو يدعم فكرة هجرة اليهود إليه من
املنطلق اجتهدوا يف رسم صورة َّ
73
خالل الفروق بني اليهود والعرب؛ شعب هللا املختار ،الدونية ،نقاء العرق اليهودي.
اهلجرة املستمرة وانتفاء روح املواطنة :فالقارئ لسرية هؤالء املستشرقني ،يالحظ أهنم ولدوا يف
دولة ما ،ودرسوا يف مدارسها ،واحتلوا وظائف مرموقة يف جامعاهتا ومؤسساهتا ،ومع كل هذه املقومات
اليت تربطهم هبذا الوطن ،فإن هؤالء القوم ال ُيملون أدىن عاطفة جتاه أوطاهنم اليت ترعرعوا فيها ،وال توجد
74
رابطة وطنية تعمق جذورهم.
التعصب عند تناول موضوع بيت املقدس :إذ إهنم ملا يكونوا بصدد دراسات حول األدب العريب،
والتاريخ اإلسالمي ،غريها من العلوم ،يكون هناك قدر من اإلنصاف ،بشكل واضح ،ورؤية موضوعية إىل
حد كبري ،تقر بفضل احلضارة العربية اإلسالمية ،وإنتاجها املميز وتراثها األخالقي اإلنساين ،وفضلها على
أوراب .أما تناول موضوع بيت املقدس ،فهو يظهر كامل عنصريتهم ،ومبالغتهم يف تزييف احلقائق التارخيية،
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وإنكار قداسته ،ويقولون "أن فكرة قداسة مدينة بيت املقدس جاءت متأخرة ،ومل يكن هلا أي قيمة قبل
وجود اخلليفة عبد امللك بن مروان ،الذي قصد من وراء بناء قبة الصخرة ،التغلب على منافسه عبد هللا
بن الزبري ،الذي استغل قداسة مكة عاصمة ملكه وسيلةا للدعاية ،وتبعاا هلذا االفرتاض ،ظهرت أعداد
ٍ
أسلحة يف احلرب بني
هائلة من األحاديث املؤيدة ،واملضادة لألمهية الدينية ،لبيت املقدس وحرمته ،لتكون
75
املتنافسني على اخلالفة".

ركائز االستشراق اليهودي يف قضية بيت املقدس يف العهد العثماين

سخر الكثري من مستشرقي اليهود ،أقالمهم خلدمة الفكرة الصهيونية ،وانكبوا على دراسة ،كل ما يتعلق
ببيت املقدس ،يف خمتلف اجلوانب ،واستندوا يف ذلك على جمموعة من الركائز هي:
التمرد على األخالق واملبادئ والقيم :نظرا إلدراك مستشرقي اليهود أن االستحواذ على أرض
ّ
بيت املقدس أمر غري شرعي ،فقد أتكدوا من أن حتقيق ذلك ،لن يكون إال ابلوسائل غري املشروعة ،هلذا
كان التمرد على القيم واألخالق واملبادئ ،أهم أساس ارتكزوا عليه يف ذلك ،ومن ادلة ذلك دخول
سبتاي زئيفي لإلسالم و استئذانه الدولة العثمانية لدعوة اليهود لإلسالم ،والذين كانوا يبطنون اليهودية
ويظهرون اإلسالم ،ما ساعدهم على التحرك حبري ة لتنفيذ خمططاهتم ،ابإلضافة إىل اعتمادهم يف كتبهم

االستشراق اليهودي حول بيت المقدس في العهد العثماني

على تزييف احلقائق وتعمد الكذب ودس األساطري يف كتبهم ،كما عمل ساملون مونك واسرائيل ولفنسون
يف كتبهم ،اليت تصف مدينة بيت املقدس ،كما دعوا إىل اإلغراء ابملال يف سبيل االستيالء على أراضي
بيت املقدس ،واستعمال كل وسيلة متاحة لتحقيق ذلك ،ويقول يقودا القايل يف ذلك" :إين أسأل إخوتنا

أن ينظموا شركة ،على غرار شركات التأمني وشركات السكك احلديدية .دعوا هذه الشركة ترفع األمر إىل
السلطان كي يعيد إلينا أرض أجدادان مقابل إجيار سنوي .وعند إعادة تطبيق اسم اسرائيل على أرضنا
سيت حمس اليهود أمجعني ملساعدة هذه الشركة بكل وسيلة ميتلكوهنا مع أن هذه اجملازفة ستبدأ متواضعة
76
إمنا مستقبلها سيكون عظيماا".
استقطاب األموال والعلماء يف شىت اجملاالت :حترك املرابون اليهود ونظموا أنفسهم وغدوا يسيطروا

يف أورواب على فروع ضخمة صناعية ،وجتارية ،وغريها ،وأثرت يف العامل ثراء فاحشا .كما وعمل آدم
وايزهناورت يف رسم عدد من املخططات ،وابشر بتنظيم مجاعة النورانيني ،واستطاع أن يضم إليه قرابة
ألفني من أبرز املتفوقني ،يف شىت امليادين 77،وعندها أسس حمفل الشرق األكرب ،وهو املركز الرئيسي
للماسونية ،ويف الفرتة ما بني 1859م و1870م ،مت وضع خمططات 78،ساهم يف الدعوة إليها مفكرون
79
ومستشرقون يهود.

إقناع اليهود املعارضني بشرعية مطلب إقامة وطن قومي لليهود ببيت املقدس :ملا كان إنشاء
هلذا حرص االستشراق اليهودي ،على استمالة آراء هذه الطائفة ،كقيام يهودا القايل بتقدمي تربيرات،
للعودة لبيت املقدس ،واستخدم نصوص التوراة لدعم دعوته؛ إذ يرى أن التلمود ،يدعو إىل الشعور
ابحلضور الديين اإلهلي ،الذي ال يتم إال بوجود  22ألف ا من اليهود ،على أرض بيت املقدس؛ وأول خطوة
جيب أن يقوموا هبا ،هي العمل على إعادة اثنني وعشرين ألف ا إىل األرض املقدسة ،وهو بذلك يزين
ويرغب اليهود ،ابهلجرة إىل أراضي بيت املقدس ،كما يرى أن األرض حتتاج إىل عودتني؛ عودة فردية،
وأخرى مجاعية ،وقد تطرف يف دعوته حىت قال" :ال تدعوا أحدا ُيل" هذه املشكلة بقوله أن هللا سيبعث
80

املالك وقت اخلالص".
كما قام هريش كالشري ،ابلتصدي حلركة اإلصالح الديين اليهودية بضراوة ،وقال يف كتابه البحث

عن صهيون" :إن عذاب اليهود وشقاءهم ،مها امتحان إلمياهنم ،وإن بداية حلول اخلالص ،تكمن يف
التطوع للذهاب إىل بيت املقدس ،بقصد االستيطان ،وشراء األراضي ،ألن استيطان البالد املقدسة هو
من أهم وصااي التوراة" 81.ويقول ساملون مونك انسبا حىت االسم احلايل لبيت املقدس "فلسطني" إىل
املؤلفني األوائل للعهد القدمي:

«Quant au nom de Palestine, qui nous a été transmis par les auteurs confiée» 82
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وطن قومي لليهود ،ببيت املقدس خمالفا لتعاليم اليهودية ،ظهرت طائفة من اليهود تدحض هذه الفكرة،
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أي إن االسم فلسطني انتقل إليهم من طرف مؤلفني العهد ،ويضيف:

«La Palestine est désignée sous plusieurs autres dénominations, telles que
Terre des Hébreux Terre d’Israèl. Après l’exil de Babylone, elle fut appelée
Terre de Juda, d’où vient le nom de Judée»83

مبعىن فلسطني تعينت حتت أمساء عدة أخرى ،مثل أرض العربانيني ،أرض إسرائيل ،بعد السيب البابلي،
وكانت تسمى أرض يهوذا ،من اسم يهودا".
84
وكتب إسرائيل ولفنسون يف مقدمة كتابه اتريخ اليهود" :بيت املقدس موطن بين إسرائيل"،
ويضيف مربرا خلروج اليهود من بيت املقدس" ،زايدة عدد اليهود يف بيت املقدس ،زايدة مطردة ،جعلت
البالد تضيق عن أن تسعهم ،وتنفسح لعملهم يف سبيل احلياة ،وقد بلغ عددهم ،يف ذلك احلني ،أكثر من
أربعة ماليني نسمة ،وهو عدد كبري ،ال تتسع له بالد ضيقة كبيت املقدس ،فاضطروا حبكم هذه الزايدة
85
املستمرة ،والنمو املطرد ،أن يهاجروا إىل ما حوهلم من البالد اجملاورة هلم".
الدعوة إَل إنشاء اهليئات املختلفة اجملاالت لتجسيد مشروع اغتصاب األرض :كرس مستشرقو

اليهود الكثري من أقالمهم لتوجيه احلاملني ابلوطن القومي ،وحثهم على إنشاء اجلمعيات االجتماعية
واالقتصادية واإلعالمية ،اليت تسهل عملهم ،كقيام يهودا القايل بتأليف كتاب حول "أسس اخلالص" اليت
خلصها يف "إقامة مجعية عامة كربى ،وصندوق قومي لشراء األراضي ،ومجعية االستيطان اليهودي ،واحتاد
إسرائيلي عاملي" 86.ومن بني مؤسسات اجلباية اليت مت إنشاؤها ألجل ذلك :الصندوق القومي اليهودي

"كريين كاميييت" ،وصندوق أتسيس فلسطني "كريين هايسود" ،والنداء اإلسرائيلي املوحد ،والنداء
اليهودي املوحد ،والشركة االقتصادية االسرائيلية ،والصندوق اإلسرائيلي اجلديد ،و يهودية دفرت الشبكات،
87
ويهود النفقة.
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تصوير بيت املقدس على أنّه أرض خربة خالية لشرعنة االستيطان :صور املستشرقون اليهود،
أراضي بيت املقدس ،على أهنا كانت خالية من السكان ،وأن الدولة العثمانية ،أمهلتها بسبب البعد
اجلغرايف ،وأهنا كانت منعزلة عن كل وسائل احلياة ،ومن أمثلة ذلك :تصوير كالشري والقلعي أبن أراضي
بيت املقدس خربة وموحشة ومطالبتهم بـ "إباتحة الفرصة للشعـب اليهودي املتمدن صاحب الرسالة

احلضارية أن يستقر يف هذه املنطقة املوحشة املتخلفة .فقاال أبهنا أرض خربة مقفرة وأن العناية اإلهلية
اختـارت الـيـهـود لـيـقـومـوا ابلنزعة االستيطانية يف الفكر اليهودي الغريب خالل القرن التاسع عشر بزراعتها
وحتسينها ونقل احلضارة إليها 88."...وسار على هنجهم ،أغلب املؤرخني العرب بشىت انتماءاهتم،
واجتاهاهتم ،وكذلك املؤرخون األتراك ،الذين أتثروا ابلتوجه العلماين ،الذي تزعمه مصطفى كمال ،فكان
من الطبيعي أن يقوموا إبدانة فرتة اخلالفة العثمانية ،ووجدوا يف ما كتبه النصارى واليهود 89،ثروة ضخمة

االستشراق اليهودي حول بيت المقدس في العهد العثماني

لدعم حتوهلم القومي العلماين يف تركيا ،بعد احلرب العاملية األوىل 90،إذ وصفوا أنفسهم ابلتقدمية والتحضر
واهتموا اخلالفة العثمانية ،على طول اترخيها ،ابلتخلف ،والرجعية ،واجلمود ،واالحنطاط ،وغري ذلك.
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ومن أمثلة ذلك ،استغالل املؤرخ فريد بك ،أقالمه للهجوم على السلطان عبد احلميد ،ووصف
عصره بعصر االستبداد كقوله" :إن عبد احلميد ،أظهر ِحني جُلُوسه ،عَ َالمَات دلت على إخالفه وعده،

فَمن ذَِلك أنه مجع أعداء األحرار ،وأضداد القانون األساسي ،وعينهم ِيف السراي لتقوية مركزه ... ،تفرق
َمشل املستبدين ،مُن ُذ إعالن الدستور ،وازداد النفور بَينهم ،وَبَني جلنة ِاالِحتَاد والرتقي ،فَأخ ُذوا يفكرون ِيف
92
اجتثاث أصول الفساد َّال ِذي يزعمونه".

وكان حظ بيت املقدس ،من هذا التشويه ،القسط الكبري لكثرة املرتبصني ،الذي راح ضحيته ،حىت
بعض الباحثني العرب ،الذين درسوا يف اجلامعات العربية ،ووقعوا يف فخ االستشراق ،بتصوير بيت

الدرجات ،خصوصا حني توجست الرتبص اليهودي هبا ،ويقول حمسن حممد صاحل يف ذلك" :وعندما
تكشفت للدولة العثمانية ،خماطر املشروع الصهيوين ،يف بيت املقدس ،قامت مبحاربة اهلجرة اليهودية
إليها ،ومنعت بيع األراضي ،وقامت بفصل سنجق القدس ،عن والية سورية ،وأخضعته بصورة مباشرة
للباب العايل ،من ابب زايدة االهتمام ببيت املقدس ،وإفشال املخطط الصهيوين الغريب ،للهجرة
95
واالستيطان اليهودي فيها".

الرتويج لفكرة أن بيت املقدس موطنهم األول واألصلي والتربير لالحتالل الصهيوين له :وهذه

الفكرة من األساسيات اليت قام عليها االستشراق ،يف قضية بيت املقدس ،ومن أمثلة ذلك ،نسب
ساالمون مونك ،أرض بيت املقدس للعربانيني ،وزعمه أن أول من سكنها هم اليهود ،يف قوله:
«Le nom de Palestine nous comprenons le petit pays habité autrefois par les
israélites et qui aujourd’hui fais partie des pachalics d’Acre et de Damas»96

مـجـلـة درا ســات بيت الـمـقـدس)2( 18 ،2018 ،

املقدس ،ومدينة بيت املقدس ،خالف واقعها ،إابن احلكم العثماين اإلسالمي ،كالباحث عادل مناع
الذي قال فيه "إن احلملة الفرنسية شكلت منعطفا اترخييا مهما ،يف اتريخ بيت املقدس والقدس ،بعد
مرحلة ضعف وأتخر ،يف الفرتة العثمانية" 93،غري أن هذا الباحث استدرك بعد عقدين عدم دقة هذا
االستنتاج ،وتدارك األمر يف كتاب بعنوان" :اتريخ بيت املقدس يف أواسط العهد العثماين" ،ووضح مكانة
مدينة بيت املقدس ،عند املسلمني ،بوصفها مدينة مقدسة أوالها العثمانيون ،اهتماما خاصا ،منذ
قدومهم إىل املنطقة ،على غرار االهتمام والعناية ،اللذين أوالمها العرب واملسلمون ،هلذه املدينة على
94
امتداد اترخيهم.
املؤرخون ِ
وسجل ِ
املنصفون ،مدى اهتمام اخلالفة العثمانية ،ببيت املقدس ،الذي وصفوه أبعلى
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مبعىن :اسم فلسطني ،نفهم منه بلدان صغريةُ ،س ِكنت سابقا من قبل اإلسرائيليني ،وأصبحت اليوم جزءا

من عكا ودمشق .ودعا بيري بتس إىل اهلجرة لبيت املقدس ،وقال إن اهلجرة إىل سواها ،إمنا هي تشتيت
جديد 97،وقال إسرائيل ولفنسون" :اليهود كانوا يشتغلون يف موطنهم األصلي ،ابلزراعة قبل كل شيء،

وكانت بيت املقدس ،غنية حباصالت القمح ...وأنشئت أسواق عديدة يهودية ،ومن هنا ميكننا أن
نستنتج ،أن اال ستعمار اجلديد ،مل يقم على حد الضبا ،ومل يؤد إىل طرد قبائل عربية أصلية من
98
موطنها".
الرتويج لصورة اليهودي املضطَهد الستعطاف العامل يف شرعنة اهلجرة لبيت املقدس :غلب هذا

يف الكثري من مؤلفاهتم ،ويقول موسى هس استعطافا لألمم املسيحية؛ "ميكن أن تقوم إحدى الدول
الغربية االستعمارية فرنسا احلبيبة مثال املخلص الذي سيعيد لشعبنا مكانته يف التاريخ العاملي بتشييد
املستعمرات يف أرض األجداد ،فاألمم املسيحية ال تعارض عودة الدولة اليهودية إىل احلياة ألهنم هبذه
99
الطريقة يتخلصون من شعب غريب بعيد يعيش بينهم بعد أن كان شوكة يف جنبهم".

احلساسة يف العامل اإلسالمي وإاثرة الفنت :ظاهرة االنتشار يف أقطار العامل
التغلغل يف املراكز ّ
اإلسالمي ،متفشية لدى املستشرقني اليهود ،خصوصا يف املواقع االسرتاتيجية يف األمة اإلسالمية؛ كمصر
واليمن وبيت املقدس ،ومن خالل تقدمي سري هذه الفئة ،تبني كيف قضى بعضهم العقود ،يف التنقيب

والبحث يف هذه األقطار ،كإسرائيل ولفنسون ،الذي شغل منصب أستاذ تعليم عايل ،يف القاهرة،
وجولدزيهر الذي تعلم على يد مشايخ األزهر ،وهو ما نتج عنه اجتاه متأثر ابحلضارة الغربية ،احتضنته
100
أورواب ،بوصفه اجتاها مناهضا للخالفة اإلسالمية.
الوصف الدقيق والكامل لبيت املقدس :يالحظ على كتب املستشرقني الصهاينة ،االهتمام
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بوصف بيت املقدس ،وتضاريسه ،وأماكنه ،ليكون مفتاحا للمغتصبني منهم ،ملعرفة اجلغرافية اخلاصة به،
ومن أمثلة ذلك ،كتاب ساملون مونك "بيت املقدس" الذي ُيتوي ،على دراسة واسعة ،عن بيت
املقدس ،من الناحية اجلغرافية ،وأمهية التضاريس ،واملناخ ،وكتاب اتريخ اليهود إلسرائيل ولفنسون ،الذي
سار على نفس النهج ،بتقدمي الوصف الكامل ،والدقيق لبيت املقدس ،جغرافيا واترخييا ،والبحث الذي
قام به جوزيف درانبور ،حول اتريخ وجغرافيا بيت املقدس حبسب التلمودات وسائر املصادر الرابنية
1867م.

101

العمل على بعث روح القومية يف نفوس اليهود ومجع مشلهم :وقد كرس االستشراق اليهودي،
اجلهود املالية ،والبشرية ،والفكرية ،لذلك ،كقيام مجعية األليانس اإلسرائيلية العاملية ،إبرسال املستشرق
الصهيوين جوزيف هاليفي ،إىل احلبشة ،لدراسة مجاعات الفالشا ،وهم مجاعات يهودية تعيش يف احلبشة،

االستشراق اليهودي حول بيت المقدس في العهد العثماني

والتعرف على أحواهلم وعاداهتم ،وتقاليدهم ،ومكث هناك فرتة ،جلمع األخبار ،واملعلومات ،وعاد بتقرير
مفصل ،يؤكد أن هذه اجلماعة يهودية ،ومتمسكة بداينتها.

102

الرتويج لكذبة عدم قداسة بيت املقدس عند املسلمني :وهي أهم ما ركز عليه االستشراق
حممدا صلى هللا عليه
اليهودي ،يف نشر مزاعمه وافرتاءاته ،حول بيت املقدس ،إذ يزعم جولدزيهر ،أن ا
وسلم ،جعل بيت املقدس قبلة يف الصالة أوال ليكسب مودة اليهود ،وملا مل ُيصل على أتييد اليهود غري
ٍ
قداسة لبيت املقدس يف
متجها إىل البيت احلرام يف مكة 103.كما يرى أنه مل تكن هناك أي
القبلة ا
اإلسالم ،قبل حكم اخلالفة األموية لبيت املقدس ،وأن اخلليفة عبد امللك بن مروان قد بىن قبة الصخرة
املشرفة ،ليصرف أنظار املسلمني عن الكعبة ،وذلك بسبب ثورة ابن الزبري رضي هللا عنه ،وأن بناءه لقبة
مبىن ُيج إليه املسلمون ،يُنافس الكعبةَ يف مكة املكرمة ،اليت كانت آنذاك
الصخرة املشرفة ،جاء ليكون ا
ُيج رعاايهُ إىل منطقة التمرد ،منع
حتت سيطرة عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنه ،وألن عبد امللك مل ي ِرد أن َّ

األمويني من أداء احلج يف مكة ،ليستنتج زورا ،أن قداسة بيت املقدس مصطنعةٌ ،واهلالة القدسية ،اليت
تعاظمت ملدينة بيت املقدس ،ولبيت املقدس ،كانت بسبب املورواثت ،اإلسرائيلية واملسيحية حول بيت
104
املقدس.

ولتعضيد هذه اآلراء االستشراقية الصهيونية ،اهتموا وشككوا يف ثقة كل ما كان يف سلسلة
األحاديث املروية ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،يف فضائل بيت املقدس ،فيزعمون أن اإلمام الزهري،

األقصى ،الذي ابرك هللا حوله ،هو يف السماء وليس يف األرض.

106

النتائج
توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج املهمة ،وكانت كما يلي:
-

-

إن االستشراق اليهودي الصهيوين حول مدينة بيت املقدس ،بدأ مع حركة شيتاي زئيفي ،الذي
ادعى أنه مسيح خملص وراح ينشر فكره حبق العودة لبيت املقدس.
إن أكثر السمات املميزة ،والغالبة على مستشرقي اليهود ،هي :اهلمة العالية ،وكثرة الرتحال ،وانتفاء
روح املواطنة ،والتسرت وراء غطاء اإلسالم أو النصرانية ،وتعدد اللغات ،وشدة احلقد على اإلسالم.
إن أكثر املواضيع اليت القت اهتماما ،من طرف مستشرقي اليهودي ،هي بيت املقدس ،ومدينة بيت
املقدس ،وإن أغلبهم قام برحلة لبيت املقدس لتعزيز األطماع الدفينة هلم.
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تواطأ مع اخلليفة عبد امللك بن مروان ،يف وضع مثل هذا احلديث ،كما قصفوا رواة وعلماء آخرين،
واهتموهم ابلوضع كالشافعي ،وبعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأيب هريرة رضي هللا
عنه 105.وأما ماورد يف القرآن الكرمي ،عن املسجد األقصى فقد حرفوا أتويله ،وقالوا إن املسجد
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-

-

إن االستشراق اليهودي ،يُعد احلرب الفكرية ،اليت خاضها وخيوضها لليوم ،اليهود ضد املسلمني ،يف
قضية بيت املقدس.
إن أهم األفكار ،اليت قام مستشرقو اليهود ،برتوجيها لشرعنة االغتصاب لبيت املقدس ،هي ادعائهم
أهنم أول من سكنه ،وأنه أرض خربة مهجورة.
إن النتائج ،اليت توصل إليها اليهود حول بيت املقدس ،هي حتصيل حاصل للمنهج الذي اعتمدوه،
واألسس اليت بنوا عليها يف دراسته ،من مترد على القيم ،وبعد عن املوضوعية ،وشراء لذمم العلماء.
إن اخلالفة العثمانية ،أولت بيت املقدس ،ومدينة بيت املقدس ،اهتماما كبريا ،كقيامها بفصل سنجق
القدس ،عن والية سورية ،وإخضاعه مباشرة للباب العايل ،من ابب زايدة االهتمام.
إن السلطان عبد احلميد ،تعرض للتشويه الكبري ،سواء من طرف األتراك ،أو العرب ،أو الغرب،
بسبب رفضه تسليم بيت املقدس هلم ،رغم كثرة اإلغراءات ،وهو ما نتج عنه االنقالب عليه ،داللة
على مدى تغلغل اليد الصهيونية.
إن قيام الكيان الصهيوين ،كان عرب مراحل عدة ،أوهلا املرحلة الفكرية ،اليت قادها املستشرقون ،مث
اهلجرة املسترتة ،مث احلرب يف مرحلة القوة.

التوصيات :أهم التوصيات اليت مت التوصل إليها بعد إعداد البحث ما يلي:
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-

إنشاء مراكز حبثية إسالمية متخصصة ابالستشراق اليهودي ودراساته وكذلك إصدار مؤلفات
ودراسات حديثة تكشف زيف وكذب اليهود عن بيت املقدس واإلسالم.

إنشاء خمابر علمية ،حتقق املخطوطات اإلسالمية ،يف شىت اجملاالت اليت سبق إليها اليهود ابلتحقيق
ونشر السموم.
إنشاء خمابر علمية ،لرتمجة كتب املستشرقني اليهود ،حول بيت املقدس خاصة ،وسائر العلوم
اإلسالمية عامة ،والرد على افرتاءاهتم.
إقامة ملتقيات وندوات علمية ،خمصصة لدراسة االستشراق اليهودي ،الذي بلغ اليوم أوجه يف
التغلغل ،وبث السموم ،يف اجملتمعات اإلسالمية ،وعلى كافة األصعدة.
التنقيب عن الرتاث واملوروث العربي واليهودي والصهيوين ،ودراسته وحتليليه ،وحتقيقه وترمجته.

االستشراق اليهودي حول بيت المقدس في العهد العثماني

اهلوامش
1
2

3
4

سورة اإلسراء :اآلية .1
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