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نتناول في ىمذا العمرض كتماب صمدر حمديثا لممدكتور إبمراىيم صمقر إسمماعيل 
المزعيم تحمت عنموان " التعمايش السمممي بمين المسمممين والمسميحيين فمي بيمت المقمدس 

 -E)كتممب ) -م. والممذي صممدرت الطبعممة األولممى منممو عممن دار إي1897-1994
Kutub Ltd  و م. والكتممماب فمممي األصمممل ىممم2019فمممي لنمممدن فمممي يونيمممو/ حزيمممران

أطروحمممة دكتممموراه أعمممدىا الطالمممب لنيمممل درجمممة المممدكتوراه فمممي ماليزيممما بمنحمممة مقدممممو لمممو 
لمدراسة مؤسسة حموان الماليزية. وقد تناول الباحث في دراستو نحو قمرن ممن الزممان 
في تسميط الضموء عممى التعمايش السمممي بمين المسمممين والمسميحيين وبالتمالي تشممل 

عقود أخرى من التماريخ المعاصمر. وتكممن أىميمة الدراسة عقود من التاريخ الحديث و 
الموضوع في محاولة استعراض ىذه العالقة ضمن دراسة عممية موضوعية تتصدى 
لمحممماوالت االحمممتالل الصمممييوني طممممس وتزييمممف جمممذور ومظممماىر ىمممذه العالقمممة فمممي 
محاولة إلحداث انقسمام فمي المجتممع الفمسمطيني عممى أسمس طاصفيمة كمما عممل عممى 

من طاصفمة إلمى شمعب لتعميمق االنقسمام فمي المجتممع الفمسمطيني حتمى  تحويل الدروز
يسمممميل السمممميطرة عميممممو وطمممممس تاريخممممو وىويتممممو. فتممممأتي محاولممممة ىممممذه الدراسممممة لمممممرد 
بالمعمومممممات الموثقممممة مممممن الوثمممماصق والمصمممممادر التاريخيممممة عمممممى الروايممممة الصمممممييونية 

 المزيفة. 
أنيمما " تبمممرز سمممماحة وعمممدل فكممما يقمممول المؤلمممف بمممأن أىميممة الدراسمممة تكممممن فمممي      

اإلسممالم، فمممذا أردنمما الممدفاع عممن اإلسممالم مممن الممتيم التممي يوجييمما لممو الغممرب بمماإلجرام 
وسفك الدماء، فنحن أمام أسموبين: فمما أن ترد بعبارات عاطفية، قد يرافقيا التشمنج، 
ممما أن نممرد بمنيجيممة عمميممة مممن خممالل تقممديم نممموذج واقعممي، وىممو كممذلك لمميس مممن  واا

نما تجربة حاضرة، وما زالت أثارىا الحضمارية قاصممة. كمما تكممن تجارب ال ماضي، واا
أىميممة الدراسممة فممي كونيمما تبممرز كيفيممة التصممدي اإلسممالمي لممشممروع الصممييوني الممذي 
ييدد الوجود العربي بشقيو اإلسالمي والمسيحي فمي فمسمطين عاممة والقمدس خاصمة. 

ممشمروع الصمييوني ورفمض وكيف تشكمت الجمعيات اإلسالمية المسميحية لمتصمدي ل
 وعد بمفور واالنتداب البريطاني.
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وبالتممممالي تنطمممممق الدراسممممة فممممي فرضممممية ىممممي محاولممممة اإلجابممممة عممممن كيفيممممة نجمممماح     
المسممين والمسيحيين في تحقيق حالة من التعايش والتسامح رغم كافة العقبات التي 

 وضعيا االحتاللين البريطاني واإلسراصيمي. 
انطمممق الباحممث لتحقيممق عممدة أىممداف مممن ىممذه الدراسممة وىممي  ومممن ىممذه الفرضممية    

استعراض حجم الوجود اإلسالمي والمسيحي في بيت المقدس لمتأكيد عمى عروبتيا. 
بممراز مظمماىر ىممذا التعممايش السممممي بممين الطممرفين. ومحاولممة استشممراف مسممتقبل ىممذا  واا

 التعايش والتحديات التي تواجيو
ن الحجم المتوسط. بغالف عبارة عمن لوحمة صفحة م 271وقد جاء الكتاب في     

مرسممومة لجممزء مممن المدينممة، ربممما يظيممر بيمما أحممد األبممواب الرصيسممة وىممو بمماب العمممود 
مذيمممة بتوقيممع بممأحرف إنجميزيممة غيممر واضممحة دون إشممارة مممن المؤلممف والناشممر لمفنممان 

 صاحب ىذه الموحة وىو ما يعتبر خطأ أو إىمال وقع فيو الباحث والناشر.
تممموي الكتممماب عممممى مقدممممة طويممممة تنممماول فييممما الباحمممث مكانمممة بيمممت المقمممدس ويح    

وفضاصمو، وأسباب اختيار الموضوع والتي عزاىما ألسمباب ذاتيمة وموضموعية، وأىميمة 
الدراسة ومشكمتيا وأسصمتيا، وأىدافيا، والمناىج المسمتخدمة فمي تحقيمق اليمدف وىمي: 

الشمفوي، كمما تنماول الباحمث حمدود التاريخي، واالسمتقراصي، والوصمفي، ممنيج التماريخ 
 الدراسة والمصطمحات ويقصد بيا الرموز والمختصرات التي وردت فييا. 

وقممممد جمممماء الكتمممماب فممممي فصممممل تمييممممدي وخمسممممة فصممممول. وقممممد تضمممممن الفصممممل     
التمييدي تأصيل نظري ومفاىيمي لمتعمايش السمممي فمي اإلسمالم ممن حيمث التعريمف 

آن والسممنة، وثمممرات التعممايش السممممي، ومبادصممو، بممو، وأدلممة التعممايش السممممي فممي القممر 
 وأنواعو من تعايش ديني، واجتماعي، وفكري، وسياسي ... الخ.

وتحممممدث الباحممممث فممممي الفصممممل األول عممممن المكانيممممة الدينيممممة لبيممممت المقممممدس عنممممد     
المسممين والمسحيين، متناوال فضاصل بيت المقدس في الكتاب والسنة، واإلسمتراتيجية 

يممر بيممت المقممدس، ثممم بيممت المقممدس فممي العيممود اإلسممالمية. كممما عممرض النبويممة لتحر 
األماكن اإلسالمية المقدسة في بيت المقدس. ثم انتقل إلى الحمديث عمن مكانمة بيمت 



 التعايش السممي بين المسممين والمسيحيين في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ
 م1994-1897بيت المقدس ما بين                                                  

173 

المقمممدس لمممدى المسممميحيين ممممن حيمممث مولمممد المسممميحية فمممي بيمممت المقمممدس، ومسممميحيو 
يا البعض ومن القدس في العيد اإلسالمي، وعن الطواصف المسيحية وعالقتيا ببعض

 ثم األماكن المسيحية المقدسة في بيت المقدس.
ويعممد الفصممل التمييممدي والفصممل األول دراسممة تاريخيممة تمييديممة لمموضمموع، وحالممة    

من اإلعداد التاريخي الماضوي لمقارئ من أجل فيم الموضوع. إذا أن كمال الفصممين 
فصممممين نحمممو ماصمممة ىمممم خمممارج اإلطمممار الزمممماني لموضممموع البحمممث. وقمممد أخمممذا ىمممذان ال

صمفحة ممن صمفحات الرسمالة أي ثمثيما. وربممما كمان عممى الباحمث أن يختصمر ىممذين 
الفصمين إذا إنيما والسيما الفصل األول لم يضيفا جديدا بل موضموعات تمم التطمرق 

 ليا وتناوليا في دراسات سابقة. 
ونممماقش الباحمممث فمممي الفصمممل الثممماني التعمممايش السمممممي المجتمعمممي بمممين المسمممممين    

م. فتنمماول فممي نبممذة الموقممع، 1994-1897والمسمميحيين فممي بيممت المقممدس فممي الفتممرة 
وأحياء المدينة، وعدد السكان، والنشاط االقتصادي، والجمعيات والمؤسسات الحديثة 
والمعاصرة، ثم الواقع المسيحي في القدس.وىذا يعمد أيضما تمييمدا لموضموع الدراسمة، 

ذلممك أكثممر مممن عشممرين صممفحة مممما  وكممان يمكممن أن يكممون مختصممرا حيممث اسممتغرق
يجعل نصف صفحات الدراسة خارج اإلطار الزمني. وكان يمكن دممج ىمذا المبحمث 
من الفصل الثماني فمي الفصمل األول واختصماره بمدل ذكمر موضموعات تمم طرقيما فمي 
دراسات سابقة بمسياب مثل الدراسات التي قام بيا  عارف العارف، والعسمي، عادل 

، ورؤوف أبمو جمابر، وسمميم تمماري وأممين أبمو بكمر وغيمرىم. وقمد مناع، وزياد المدني
م فمي المبحمث الثماني ممن 128بدأ الباحث التزامو بعنوان وموضوع الدراسمة فمي ص 

الفصممل الثمماني بتنمماول التعممايش الممديني مممن خممالل الحممديث عممن المقدسممات اإلسممالمية 
شمممميرية، ودور المسمممميحية واألعيمممماد، ودور المسمممميحيين فممممي التصممممدي لممخططممممات التب

القضممماء فمممي تعزيمممز القضممماء. وقمممد جممماء ىمممذا التنممماول ضمممعيف ومفكمممك عممممى صمممعيد 
الموضوع والمعمومات. ثم تم عمرض التعمايش االجتمماعي، وممن ثمم التعمايش الفكمري 
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في الحياة التعميمية والثقافية والصحافية. ويعد ىذا الفصل المرصيس لمكتماب وممع ذلمك 
 د، ونقل المعمومة مع االفتقار لمتحميل والترابط.جاء ضعيفا ومفككا يعتمد عمى السر 

ويسمرد الباحمث فمي الفصمل الثالمث المذي حممل عنموان األطروحمة والكتماب. حيمث     
تممممم تنمممماول المبحممممث األول جيممممود مسممممممي ومسمممميحي القممممدس فممممي التصممممدي لممشممممروع 

م. إذ قسم الباحث الفصل إلى مباحث 1947حتى  1897الصييوني في الفترة بين 
تقسممميم الزمنمممي. وتمممم الحمممديث عمممن تأسممميس الجمعيمممات اإلسمممالمية والمسممميحية وفمممق ال

لمواجيممة وعممد بمفممور والسياسممة البريطانيممة. واالنتفاضممات والثممورات خممالل العشممرينيات 
م. أممما المبحممث 1936والثالثينيممات مممن القممرن العشممرين مممن بينيمما ثممورة البممراق وثممورة 

م، عمرض فيمو معركمة 1994حتمى  1948الثاني فتناول تممك الجيمود فمي الفتمرة بمين 
نشاء منظمة التحريمر الفمسمطينية، ثمم التصمدي لالحمتالل بعمد نكسمة 1948عام  م، واا

م، ومحاوالت تيويد القمدس، واسمتعراض االنتفاضمة الفمسمطينية فمي الفتمرة بمين 1967
 م وما شيدتو من تضامن إسالمي مسيحي. 1987-1994
اجممممو التعممممايش السممممممي ومسممممتقبل ىممممذا ونمممماقش الفصممممل الرابممممع التحممممديات التممممي تو     

التعايش. إذ تم تنماول التحمديات فمي المبحمث األول ممن تحمديات داخميمة مثمل اليجمرة 
وتسريب الممتمكات، أو تحديات خارجية يفرضيا االحتالل اإلسراصيمي، وكذلك الواقع 
العربمممي واإلسمممالمي،  وتمممدخل العمممالم الغربمممي. أمممما المبحمممث الثممماني فقمممد تنممماول آثمممار 

سممممتقبل التعممممايش السممممممي بممممين المسممممممين والمسمممميحيين. إذ عممممرض اآلثممممار الدينيممممة وم
واالجتماعيممممة والفكريممممة، والسياسممممية. ثممممم ركممممز الباحممممث عمممممى مسممممتقبل ىممممذا التعممممايش 
والمخمممماطر التممممي تواجيممممو السمممميما وجممممود االحممممتالل اإلسممممراصيمي، وغيمممماب إسممممتراتيجية 

تعزيز ىذا التعايش من خالل  إسالمية مسيحية. تجاه القدس. ثم أشار الباحث لسبل
 الحوار، والخطاب الديني التسامحي. 

أممما الفصممل الخممامس فقممد جمماء مقتضممبا تحممت عنمموان الخاتمممة تنمماول فيممو الباحممث    
النتممماصج وقمممد جممماءت التمممي ركمممزت عممممى التسمممامح، وفمسمممفة وأسمممس التعمممايش وامتمممداده 

اإلسمالمي المسميحي التاريخي، ومكانة القمدس عنمد المسمممين والمسميحيين، والنضمال 
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المشممترك، ونضممال المممرأة المسممممة والمسمميحية، ومظمماىر ىممذا التعممايش وتجمياتممو، وأن 
التعممايش السممممي خيممار اسمممتراتيجي. وقممد اتسممم الباحممث فمممي عممرض النتمماصج بالتوسمممع 
والتكرار حيث كان يمكن أن تكمون فمي نقماط محمددة ومكثفمة السميما وأنمو تمم التطمرق 

التوصمميات فقممد جمماءت مقتضممبة ومحممددة فممي الممدعوة إلنشمماء ليمما خممالل الرسممالة. أممما 
مرجعية دينية وسياسية موحدة، ومواجيمة اليجمرة، وتعزيمز التواصمل ممن أجمل اإلبقماء 
عممى حالمة التعمايش السمممي. وتعزيممز المروح األخويمة اإلسمالمية المسميحية، ومواجيممة 

المقدسمممممية  اإلجمممممراءات اإلسمممممراصيمية لتيويمممممد القمممممدس، والعممممممل عممممممى دعمممممم المؤسسمممممات
اإلسممالمية المسمميحية ونشممر المموعي بقضممية التعممايش السممممي فممي المنمماىج التعميميممة، 
والوقمموف ضممد التممدخل الغربممي. وكممان يمكممن أن يممتم وضممع النتمماصج والتوصمميات بعممد 

 الفصل الرابع دون أن يفرد ليا فصل خاص وىذا ما يتبع في الرساصل الجامعية. 
تممممماب خمممممراصط وصمممممور لامممممماكن المقدسمممممة وقمممممد أرفمممممق الباحمممممث فمممممي صمممممفحات الك    

اإلسمممالمية والمسممميحية، ولكنمممو فمممي فيمممرس الصمممور لمممم يشمممر إال إلمممى صمممور األمممماكن 
الدينية اإلسالمية ونسي يبدو وضع األماكن الدينية المسميحية ممن كنماصس كمما نسمي 
وضمممع الخمممراصط. وكمممان يمكمممن أن توضمممع ىمممذه الخمممراصط والصمممور كممحمممق ممممع ربطيممما 

 شارة في اليوامش.بالمتن من خالل اإل
وأنيممى الباحممث كتابممو بقاصمممة المراجممع والمصممادر وىممي قاصمممة غنيممة كممون الباحممث     

تنماول الموضموع بخمفيممة تاريخيمة ترجمع إلممى صمدر اإلسمالم مممرورا بمالعيود اإلسممالمية 
م 1994-1897المختمفممة، ىممذا إضممافة إلممى تناولممو موضمموع دراسممتو فممي قممرن كامممل 

ذلك اشمممتمل الكتممماب عممممى مصمممادر ومراجمممع عربيمممة وىمممو قمممرن ممممميء باألحمممداث. ولممم
كانممت يجممب أن تفصممل وتصممنف بممين دراسممات فممي دوريممات  ومقمماالت والتمميومعربممة، 

ومقمماالت فممي صممحف. وقممد خمممط الباحممث بممين الصممحف والممدوريات، ثممم اسممتند عمممى 
المقمممابالت، والممممواد الممتفمممزة، والمواقمممع االلكترونيمممة، ثمممم المراجمممع األجنبيمممة ممممن كتمممب 

ومقاالت. وبالرقم من اجتياد الباحث في قاصمة مصمادره ومراجعمو إال أنمو لمم وأبحاث 
يستخدم مصادر ىامة مثل كتاب مذكرات عمر صالح البرغموثي وىمو ممن المصمادر 
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اليامممممة والمعاصممممرة لمموضمممموع، وكممممذلك لممممم يسممممتخدم كتممممب الخالممممدي عضممممو مجمممممس 
ة مثمل كتماب عمادل المبعوثان، وكتب وليد الخالدي. كمما أنمو لمم يسمتخدم مراجمع ميمم

منمماع، القممدس بممين حممتممين، والكتممب األخممرى لزيمماد المممدني، وأيضمما ألمممين أبممو بكممر. 
كممما أن الباحممث وقممع فممي قصممور ميممم وىممو عممدم اسممتخدام الصممحف الفمسممطينية قبممل 

مثل فمسطين والدفاع وغيرىا، وىي اآلن مؤرشفة، وفي متناول الباحثين  1948عام 
 إلكترونيا.

عد ىذا الكتاب ىاما وقد بمذل الباحمث جيمدا كبيمرا فيمو. وبمالرغم ممن وفي الختام ي    
أن الباحممث تنمماول أحممداثا عمممى مممدار قممرن مممن الممزمن تخممص القممدس وفمسممطين، وأن 
ىمذه األحممداث قممد تممم تناوليمما بالتفصمميل والدقممة العمميممة فممي كثيممر مممن الكتممب والرسمماصل 

لمباحممث ىممو تركيممزه فممي  الجامعيممة مممما لممم يشممكل الكتمماب إضممافة فييمما ولكممن ممما يممثمن
تناول ىذه األحداث عن التعايش اإلسالمي المسيحي والنضال المشترك بينيما ضمد 
المشممروع الصممييوني الممذي يسممتيدف مممدينتيم ووجممودىم وتعايشمميم السممممي. ومممن ىنمما 
تكمن أىمية الكتاب الذي تمتاز لغتمو بجمودة الصمياغة واألسمموب ممع اتخماذه الجانمب 
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