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مؤسس المشروع المعرفي لبيت المقدس ،وحقلو "دراسات بيت المقدس"
رئيس مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء)  -المملكة المتحدة

أستاذ العالقات الدولية بعدد من الجامعات العربية والبريطانية والماليزية والتركية
زميل الجمعية التاريخية الملكية – المملكة المتحدة

تقديم
 .4األستاذ الشيخ /مصطفى كـ ــامل شــاور  -رئيس رابطة علم ــاء فلس ــطيــن" :عمر ىذا
المشروع (المشروع المعرفي لبيت المقدس) ربع قرن تقريباً ،ومن يمن الطالع أن والدتو
كانت في محراب المسجد األقصى المبارك عام تسعين وتسعمئة وألف للميالد،
واستغلظ واستوى على سوقو خالل ىذه المدة حتى غدا بفضل من اهلل ومنة يقف خلف
منح درجتي الماجستير والدكتوراة في الدراسات التي تتناول بيت المقدس في كل جوانب
المعرفة .واآلن بدأ برنامجاً جديداً لمنح "دبلوم دراسات بيت المقدس" بواسطة التعليم
عن بعد باللغة العربية .ونهيب بكل محب وغيور على مسرى الرسول – صلى اهلل عليو
وسلم  -أن يلتحق بهذا البرنامج المعرفي ليكون مؤىالً لنصرة قضية أرض اإلسراء
والمعراج .وال يحتاج اإللتحاق بهذا البرنامج شهادات سابقات وإنما يحتاج إلى ىمة
وعزيمة ورغبة أكيدة للتأىل لإلنتصار لمسرى النبي المختار".

1
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس
www.isravakfi.org

 .2الشيخ الدكتور /نواف تكروري  -األمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارجَّ " :
إن
األمة والسير بهم
المشروع المعرفي لبيت المقدس يمثل فكرًة رائد ًة للنهوض بشباب ّ
ِ
قدم ٍ
على ٍ
المعرفة بدراسات
ثابتة نحو التحرير ،إذ إنو يمثل المشكاة التي ينبعث منها نور
بيت المقدس .ولذا فإنني أدعو شبابنا وبناتنا إلى االلتحاق بدبلوم دراسات بيت المقدس
بواسطة التعليم عن بعد والذي يحصل من خاللو الملتحق على دبلوم في دراسات بيت
المقدس .وبالتأكيد َّ
أن الملتحق بهذا المشروع يسري بقلبو إلى بيت المقدس ومسجده

ٍ
بشكل
األقصى ويعرج بعقلو إلى حيث يتعرف التفاصيل واألحوال المتعلقة ببيت المقدس

علمي منهجي .وبهذا الصدد فإنو ال بد من توجيو الشكر الجزيل إلى مؤسس المشروع
األخ األستاذ الدكتور عبد الفتاح العويسي الذي نذر حياتو لخدمة ىذا المشروع المعرفي،
وال شك أنو ركن من أركان تحرير بيت المقدس بإذن اهلل تعالى"

توطئة
الشك أن اعبهود اؼبعرفية قد لعبت يف اؼباضي دوراً ؿبورياً يف اإلعداد للتحرير األول والثاين لبيت
اؼبقدس ومسجده األقصى .فما كان ألمَت اؼبؤمنُت عمر بن اػبطاب – رضي اهلل عنو – أن
وبرر بيت اؼبقدس لو دل يسبقة إعداد ،دبا يف ذلك اإلعداد والتهيئة اؼبعرفية اؼبنظمة واؼبمنهجة،
ضمن اػبطة اإلسًتاتيجية اليت وضعها بنفسو صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف حياتو ،واستمر عليو
اػبليفة األول أبو بكر رضي اهلل عنو .حيث كان بيت اؼبقدس مصدراً لؤلمل والسعادة واألمان،
ومقراً ملهماً للمسلمُت األوائل يف مكة .فمنذ إسراء النيب ؿبمد  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم -
ربط بيت اؼبقدس بعقيدة اؼبسلم ،وأضحى مقر األمل واألمان الدائم للمسلمُت ومصدره ،يبثل
صورة حية يف أذىاهنم وتصورىم ،كما أنو عبأ نفوس اؼبسلمُت ومااعرىم وعواففهم حولو،
وعلق قلوهبم وعقوؽبم بو ،وجعلها ربن شوقاً إليو .ومنذ ذلك اغبُت ،أضحى بيت اؼبقدس يبثل

األمل واألمان يف عقل اؼبسلم وتطلعاتو للتغيَت .وىو ما حدث – كذلك – يف زمن حروب
الفرقبة (الصليبيُت) عندما بدأ باإلعداد عماد الدين ،مروراً بنور الدين وتوج بالتحرير الثاين زمن
صبلح الدين.
ويف اؼبقابل ،فعلى الرغم من حب العرب واؼبسلمُت– باكل عام  -لبيت اؼبقدس ومسجده
األقصى ،فإن حبهم ال يعدو أن يكون حباً عاففياً تنقصو اؼبنهجية يف البحث والتمحيص،
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وغَت مبٍت على منظومة معرفية متكاملة .والشك أننا – يف القرن اغبادي والعارين  -قد وصلنا
إذل درجة التخمة من دغدغة العوافف واالكبياز العاففي فقط ،واالنتصار باالنفعال واإلثارة
واػبطب اغبماسية ،أو البكاء على األفبلل .ومن اؼبؤسف  -كذلك  -أنو ال توجد جامعة
عربية تدرس دراسات بيت اؼبقدس الذي سبنح فيو درجتا اؼباجستَت والدكتوراة من جامعة أبردين
العريقة يف اؼبملكة اؼبتحدة ،ومؤخراً من جامعة مشال ماليزيا ،أو حىت تطرحو مساقاً يتيماً يدرس
يف اعبامعات العربية واإلسبلمية لطلبة البكالوريوس (اإلجازة) على الرغم من النص على ىذا
األمر يف التوصيات الصادرة عن عدد من اؼبؤسبرات ،اليت منها  -على سبيل اؼبثال  -بيان دندي
الذي صدر يف ختام الندوة الدولية األوذل للدراسات اإلسبلمية ،اليت نظمتها رابطة اعبامعات
اإلسبلمية يف  18مارس 2004م على أن "تعزز رابطة اعبامعات اإلسبلمية باكل عملي
تطوير اغبقل اؼبعريف اعبديد لـ "دراسات بيت اؼبقدس" ليكون مساقاً إجبارياً يف مناىج كل
اعبامعات اإلسبلمية" ،أو التوصية اليت نص عليها بيان صنعاء "لدراسات بيت اؼبقدس" -
الصادر يف ختام اؼبؤسبر األكاديبي الدورل اغبادي عار لدراسات بيت اؼبقدس ربت عنوان "البعد
األكاديبي واؼبعريف لبيت اؼبقدس :التعريف بأركان اغبقل اؼبعريف اعبديد يف العادل العريب" يف
 – 2007/11/20اليت تتمحور يف" :توجيو توصية إذل وزارة التعليم العارل والبحث العلمي يف
اعبمهورية اليمنية باغباجة اؼباسة إذل فرح (فرض) مساق دراسات بيت اؼبقدس مساقاً إجبارياً
على صبيع الطلبة والطالبات يف اعبامعات اليمنية اغبكومية واػباصة .وتوجيو توصية إذل ارباد
اعبامعات العربية باغباجة اؼباسة إذل فرح (فرض) مساق دراسات بيت اؼبقدس مساقاً إجبارياً
على صبيع الطلبة والطالبات يف اعبامعات يف الوفن العريب".
وؽبــذا ،هتــده ىــذه الــدعوة إذل التعريــف باؼباــروي اؼبعــريف لبيــت اؼبقــدس وإلقــاء الءــوء علــى حقلــو
اؼبع ــريف "دراس ــات بي ــت اؼبق ــدس" م ــن خ ــبلل مناقا ــة اػبلفي ــة التارىبي ــة للحق ــل تتء ــمن ت ــاري
تأسيسو ،وسبب اختيار مكان التأسيس ،فءبلً عن منهج اغبقـل وفلسـفتو وسياسـاتو ومنهجيتـو،
واؼبراحــل الــيت مــر هبــا واإلقبــازات األكاديبيــة الــيت ه ربقيقهــا خــبلل الثمانيــة عاــرة ســنة اؼباضــية
( .)2012-1994وترك ــز ال ــدعوة أيء ـاً يف جزئه ــا الث ــاين عل ــى اإلس ـًتاتيجية اعبدي ــدة للحق ــل
وأولوياهتــا يف اؼبرحلــة القادمــة حــىت عــام  2024اؼبتمثلــة يف ضــرورة نقــل اغبقــل اؼبعــريف إذل العــادل
العريب واإلسبلمي وتطويره.
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الحاجة الماسة للمشروع
من خبلل تواصلي ودراسيت وعملي األكاديبي يف عدد من اعبامعات العربية واألوروبية ،وال
سيما يف اؼبملكة اؼبتحدة ،كنت يف غاية القلق نتيجة لقلة أو ندرة البحوث والدراسات اؼبتوفرة
عن بيت اؼبقدس اليت تتناول وجهة النظر األكاديبية العربية واؼبسلمة .ووجدت أن الدراسات
اؼبتوفرة قد تعرضت للتاويو والتزييف ،بل والتحريف .فمعظم الدراسات اؼبتوفرة عن اؼبوضوي
ىي دراسات تركز على جانبها اليهودي أو االستاراقي ،مع قلة الدراسات األكاديبية الرصينة
عن ىذه اؼبنطقة أو انعدامها .فمعظم البحوث األكاديبية الغربية واإلسرائيلية اقتصرت على
الدراسات التوراتية أو االستاراقية اليت سبيل إذل التعامل مع اؼبوضوي بطرق متعصبة ،أو أقل ما
يقال عنها إهنا وجهات نظر خارجية متحيزة غَت متوازنة ،وليس من اؼبتوقع أن تقدم لنا دراسات
حقيقية وأمينة عن منطقة مقدسة ؽبا مكانة بيت اؼبقدس وأنبيتها ،حيث تتبلقى مطالب
وادعاءات األديان الثبلثة واألفماي الدولية وتتصادم .مث إن البحوث والدراسات اليت تتناول
وجهة النظر األكاديبية العربية واؼبسلمة ىي حبوث قليلة أو نادرة.
الدراسات الحالية

ويبكن تقسيم الدراسات اؼبتوفرة عن بيت اؼبقدس إذل قسمُت.
أوالً  -الدراسات اإلسرائيلية واالستشراقية :فءمن ؿباوالهتم للتقليل من أنبية
اؼبصادر العربية واإلسبلمية اؼبتعلقة ببيت اؼبقدس بعد الفتح األول ؽبا ،أو للتقليل من
أنبيتها ومكانتها يف اإلسبلم ،تأيت دراسات بعض األكاديبيُت اإلسرائيليُت واؼبستارقُت
إللغاء اغبقائق وكتابة تاري بيت اؼبقدس من وجهة نظر أحادية متعصبة .ويعود ىذا يف
حقيقتو إذل أسباب دينية وسياسية مرتبطة دبعركة اؼبؤسسة السياسية اغباكمة يف
"إسرائيل" للسيطرة على بيت اؼبقدس ،خاصة من خبلل إكساب دولتهم واحتبلؽبم
لبيت اؼبقدس شرعية تارىبية وأثرية.
ثانياً  -الدراسات العربية والمسلمة :فعلى الرغم من أن بعض الباحثُت العرب
واؼبسلمُت قد وضعوا حبوثاً قليلة يف نواح متعددة عن بيت اؼبقدس تتفاوت قيمتها من
الناحية األكاديبية ،فإننا دل نزل أميُت يف ميدان البحوث اؼبتعلقة ببيت اؼبقدس باؼبعٌت
األكاديبي للبحث .فمعظم الدراسات العربية واؼبسلمة عن بيت اؼبقدس ىي دراسات
عاففية تنقصها اؼبنهجية يف البحث والتمحيص .إذ إن الباحثُت قد توقفوا عن تطبيق
اؼبنهج العلمي يف حبوثهم ،أو حىت ربري الدقة فيها ،وذلك نظراً ؼبا قد يبلقونو يف
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البحث من ماقة وعناء ،أو ألن بعءهم هنج فريق السرعة يف دراستو ،وفءل
أسلوب النقل عن اؼبراجع ببل نقد وربليل ،إما ألن ىذه ىي فبيعتو يف ذبنب بذل
اجملهود اؼبطلوب يف البحث ،وإما ألنو مءطر أو متأثر بالواقع االجتماعي واالقتصادي
والسياسي الذي يعياو الباحث أو اؼبثقف العريب واؼبسلم – يف بعض األقطار العربية
واؼبسلمة بصفة عامة – الذي يكبلو ويبنعو من إفبلق إمكاناتو.
واقعنا األليم

ونتيجة إلغفال البعد اؼبعريف – عن قصد أو عن حسن نية كاالناغال بأبعاد أخرى لنكبة
 ،1948أو ىزيبة  - 1967ويف ظل اكبسار حءورنا الثقايف وشهودنا اغبءاري ،وغيابنا

األكاديبي الرصُت من جهة ،وانصراه اإلسرائيليُت واؼبستارقُت للتصنيع واإلنتاج األكاديبي
والتسويق يف ببلدنا العربية واؼبسلمة اػبالية من إنتاجنا األكاديبي من جهة أخرى ،أضحى
إنتاجهم – الذي يبؤل الساحة األكاديبية اليوم – ياكل اؼبصدر واؼبرجع لنا ،فبا أثر تأثَتاً خطَتاً
يف تفكَتنا وتعليمنا وثقافتنا .وبذلك أصبحت "حصوننا مهددة من الداخل" ،وسقطنا ضحايا
أسر حءارة أخرى مع خسران حءارتنا الذاتية ،أو أصبحنا يف حالة ما يعره "باإلنغماس
اغبءاري" ،ووصل األمر إذل أن أضحى تفكَتنا ؿبصوراً يف التفكَت بأوعية اآلخرين الفكرية.
األحالم تتحول إلى حقائق
وفقهاً ؽبذا الواقع األليم ،وإيباناً بأن "حقائق اليوم أحبلم األمس ،وأحـبلم اليـوم حقـائق الغـد" ،ه
تأس ــيس اؼبا ــروي اؼبع ــريف لبي ــت اؼبق ــدس ما ــروعاً معرفيـ ـاً حء ــارياً أكاديبيـ ـاً فكريـ ـاً ثقافيـ ـاً ح ــول

األحبلم – برؤية واضحة ،وزبطـيط فبـنهج ،وعزيبـة صـادقة متواصـلة  -إذل حقـائق خـبلل الـثبلث
عارة سنة اؼباضية.2007 – 1994 :
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المرحلة األولى :تأسيس المشروع المعرفي لبيت المقدس وحقلو "دراسات بيت المقدس" في
المملكة المتحدة ()2007 – 4994

1

خلفية تاريخية

بعد أن حصلت على درجة الدكتوراة من جامعة إكسًت بربيطانيا ،وعدت إذل مدينة اػبليل

احملتلة يف صيف  ، 1986بدأ يراودين حلم تأسيس ماروي معريف ىبدم أرضنا اؼبباركة واؼبقدسة.
وبدأت مبلمح ىذا اغبلم يف التبلور باكل واضح عندما درست يف عدد من اعبامعات
الفلسطينية يف الءفة الغربية احملتلة مابُت  1986إذل  ،1992والسيما يف جامعة اػبليل حيث
درست مقرر"دراسات فلسطينية" ،وكتبت عدداً مهماً من الكتب حول القءية الفلسطينية،
والسيما اعبزء األول من "سلسلة األساس يف القءية" ربت عنوان "جذور القءية الفلسطينية:
."1923-1799
ولكن بداية المشروع اؼبعريف لبيت اؼبقدس كانت من "مركز مركز الربكة" اؼبسجد األقصى
اؼببارك ،وباكل دقيق من على "مصطبة مدخل التسوية الارقية" يف اؼبسجد األقصى اؼببارك،
اليت تقع أمام مدخل التسوية الارقية (اؼبصلى اؼبرواين) ،وقريبة جداً من الكأس ،ومن باب

اؼبغاربة ،واعبالس عليها يرى بوضوح قبة الصخرة اؼبارفة ،وعدداً من القباب اؼبنتارة يف
ساحات اؼبسجد األقصى اؼببارك ،فتصبح قبة الصخرة أمامو واعبامع األقصى عن يساره وخلفو.
ولقد أكرمٍت ريب بالتدريس عليها ؼبدة ثبلث سنوات ( )1992 – 1990مقرر "بيت اؼبقدس
عرب التاري " باكل عملي لطلبة كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة القدس ،حيث جرى خبلل
عملية التدريس مسح عبميع معادل اؼبسجد األقصى اؼببارك ،وأنتجنا مع فلبة وفالبات ىذا
اؼبقرر ماروي "كنوز اؼبسجد األقصى" ه تصويره على أشرفة فيديو ،وؽبذا تسمى ىذه اؼبصطبة
أيءاً منذ ذلك التاري  ،ؼبن عاصر تلك الفًتة "مصطبة كنوز األقصى" .وؽبذا بيٍت وبُت ىذه
اؼبصطبة عبلقة عاق وحنُت ال يعلمو إال الذي خلقٍت.

1

اعتمدت ىذه اػبلفية عن اؼباروي اؼبعريف لبيت اؼبقدس وحقلو "دراسات بيت اؼبقدس" باكل أساسي على حبث
عائاة األحلس ( )2004ؾبمع البحوث اإلسبلمية ،2004 – 1994 :خلفية وناافات وإقبازات ،مع
اإلشارة باكل خاص إذل اغبقل اؼبعريف اعبديد لدراسات بيت اؼبقدس (ؾبمع البحوث اإلسبلمية ،اسكتلندا).
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وخبلل ىذه الفًتة ( ،)1992 – 1986كنت أسبٌت أن يتم تأسيس مؤسسة معرفية متخصصة
تتكامل مع اعبوانب األخرى للقءية الفلسطينية ،ولكن الظروه اليت كانت سبر هبا فلسطُت
احملتلة والسيما فًتة اإلنتفاضة األوذل (اليت إنطلقت يف عام  )1987دل تكن تساعد على
ذلك ،حىت ه اإلعبلن يف اؼبسجد األقصى اؼببارك عن تأسيس رابطة علماء فلسطُت ،وكان رل
شره اؼبسانبة يف تأسيسها .وقامت الرابطة بتأسيس ؾبمع البحوث اإلسبلمية وعينت أمينو
العام ،ولكن اإلبعاد إذل مرج الزىور جبنوب لبنان عام  ،1992حال دون إكمال مرحلة
التأسيس ،فتوقف اؼباروي يف فلسطُت.
وبعد اإلنتقال من لبنان إذل بريطانيا يف بداية عام  1994للعبلج ،يسر "الفتاح العليم" تأسيس
اؼباروي بعد أن بدأت بالتعايف صحياً ،حيث قمت مع الزوجة بإنااء "ؾبمع البحوث
اإلسبلمية (إسراء)" يف لندن يف صيف عام ( 1994ربول إظبو الحقاً إذل "ؾبمع دراسات
بيت اؼبقدس(إسراء)") ،وربطت أبنائي وبنايت باؼباروي فسانبوا دبا يف حصاالهتم بفتح أول
حساب بنكي للماروي يف لندن ،وعندما كربوا إنءم إثنُت منهم للماروي (خالد  -الذي
حصل على اؼباجستَت يف دراسات بيت اؼبقدس من جامعة أبرتيو دندي ،مث الدكتوراة من
جامعة أبردين يف دراسات بيت اؼبقدس  -وسارة  -اليت حصلت مؤخراً على درجة اؼباجستَت
يف دراسات بيت اؼبقدس) .واغبمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاغبات ،بعد  18سنة من تأسيس
اؼباروي يف لندن وبدايتو اؼبتواضعة مع فرد ،مث أسرتو (زوجتو وأبنائو وبناتو) ،أصبح اآلن ماروعاً
معرفياً حءارياً لؤلمة.
تاريخ التأسيس
ه تأس ــيس ى ــذا اؼبا ــروي يف ص ــيف 1415ه1994/م ( 27ص ــفر 1415ىـ ــ 4 /أغس ــطس
 ،)1994إحتفاالً دبرور أربعة عار قرناً على فتح العرب اؼبسلمُت األول لبيت اؼبقـدس يف أوائـل
ص ــيف ع ــام  16ىج ــري637/م (صب ــادى األوذل – الثاني ــة للع ــام اؽبج ــري /16يوني ــو  -يولي ــو
637م) ،الــذي يعــد نقطــة ربــول وتغيــَت جذريــة وجوىريــة يف تــاري اؼبنطقــة ،وبدايــة عصــر جديــد
ومتميــز مــن العبلقــات اؼبتبادلــة بــُت ســكان اإلقلــيم علــى اخــتبله معتقــداهتم ،ه تأصــيلو إضــافة
للسلوك العظيم بالوثيقة اليت عرفت يف التاري باسم العهدة العمرية.
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مكان التأسيس
أما مكان تأسيس ىذا اؼباروي فكان يف العاصمة الربيطانية لندن  -الدولة اليت احتلت
فلسطُت ( )1948-1917ولعبت دوراً أساسياً ومركزياً يف تأسيس "دولة إسرائيل" يف
فلسطُت ،نتج عنها صبلة من القءايا اعبوىرية واػبطَتة يف منطقتنا العربية ،كان يف مقدمتها
قءية بيت اؼبقدس.
منهج التدرج في الخطوات

كان تأسيس ىذا اغبقل اؼبعريف اعبديد لدراسات بيت اؼبقدس رحلة استغرقت عقداً من الزمان
تقريباً ( ،)2001 – 1994انطلقت ببداية متواضعة جداً ،ولكنها ضبلت يف فياهتا ماروعاً

عاؼبياً يعتمد على مبدأ التطور التدرهبي ؽبذا اغبقل على عدة مراحل .إذ مرت الرحلة بعدة
مراحل على فريق اإلنااء من خبلل برنامج متكامل تءمن عدداً من اؼببادرات اؼبعرفية
األكاديبية اعبديدة.

وقد أعار مؤسس ىذا اغبقل اعبديد اىتماماً خاصاً لًتسي مفهوم دراسات بيت اؼبقدس عند
إرساء أسسو بوصفو جزءاً من رؤيتو .ومنذ اؼبراحل األوذل حرص اؼبؤسس على ازباذ خطوات
عملية إلثراء عادل التعلم والتعليم والبحث بإسهامات معرفية أساسية ،وتاجيع الابان الباحثُت
للتخصص يف ىذا اغبقل .وقد قدمت ىذه اإلسهامات باكل أساسي من خبلل اؼبؤسبر
األكاديبي الدورل السنوي لدراسات بيت اؼبقدس (عقد أحد عار مؤسبراً حىت عام  2010يف
بريطانيا ،ومؤسبر واحد يف الببلد العربية عام  ،2007واؼبؤسبر األخَت يف ماليزيا كان يف عام
 )2012ومن خبلل ؾبلة دراسات بيت اؼبقدس ،وتوفَت عدد ال بأس بو من منح الدراسات
العليا للبحث يف دراسات بيت اؼبقدس .وقد كانت ىذه العناصر خطوات مهمة جداً كبو وضع
إفار معريف أكاديبي فكري ثقايف جديد لدراسة بيت اؼبقدس .ويف الواقع قبح اؼبؤسبر السنوي،
واجمللة يف "إلقاء الءوء على الفجوة يف الكتابات اؼبناورة" عن دراسات بيت اؼبقدس .وقدما
"اؼبعرفة البلزمة" لتنمية ىذا اغبقل ،وأصبحا دبثابة منتدى عاؼبي للنقاش بُت العلماء اؼبهتمُت
هبذا اغبقل (عائاة األحلس)2004:35 ،
وكانت ىناك حاجة إذل مأسسة اغبقل اؼبعريف ضمن مؤسسات التعليم العارل الربيطانية من
خبلل خطوات جادة وعملية لًتسي تطور ىذا اغبقل وتكاملو واالرتقاء بو .وقد بادر اؼبؤسس
إذل العمل على ربقيق ذلك بطرحو أول مقرر ،عره باسم "مقرر بيت اؼبقدس" ،قام بتدريسو
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لطبلب البكالوريوس (اإلجازة اعبامعية) جبامعة سًتلينج االسكتلندية يف اؼبملكة اؼبتحدة ،ومن
مث قام بتطوير ىذا اؼبساق ليصبح برناؾباً تدريسياً ؼبنح اؼباجستَت يف معهد آل مكتوم/جامعة

أبرتيو دندي ومن مث جامعة أبردين اإلسكتلندية باؼبملكة اؼبتحدة .ويف الواقع كان اؼبعهد رائداً
يف ذبسيد رؤية اؼبؤسس بافتتاح أول برنامج تدريسي للماجستَت ،وىو الوحيد يف صبيع أكباء
العادل يف دراسات بيت اؼبقدس .مث استحدث بعد إنااء اؼبعهد أول منصب أكاديبي – أول
كز دراسات بيت اؼبقدس؛ لَتكز كل جهوده
كرسي أستاذية يف دراسات بيت اؼبقدس .وأ ِّ
ُسس مر ُ

يف ىذا اغبقل اعبديد ،ويساىم مسانبة فاعلة يف تنميتو .وببل شك ،كان إنااء ىذا اؼبركز تطوراً
تقدمياً فبيعياً يهده إذل ىيكلة حبوث دراسات بيت اؼبقدس وتدريسو.
فلسفة الحقل " :ال شيء مستحيل"

2

كبقية أبناء الاعب الفلسطيٍت الذين شردوا من أرضهم وأخرجوا من ديارىم ،عاش اؼبؤسس
(إبن قرية زرنوقة – قءاء الرملة ، ،من إقليم بيت اؼبقدس) آثار نكبة  1948يف ـبيم لبلجئُت
الفلسطينيُت الذي ولد وترعري ودرس فيو ،فذاق مرارة اللجوء وحياة القسوة واغبرمان ،وشهد
ىزيبة  1967واستاهاد أخيو األكرب ىاشم (عبداهلل) يف معركة الكرامة فبا ترك بصمات
واضحة يف حياتو .يدين باغبب واؼبودة والرب لوالديو :اغباج ؿبمد واغباجة سارة ،اللذان منحاه
حبهما ودعمهما ،وأرشداه إذل فريق النجاح من خبلل التعليم والتعلم ،وعلماه كيف يكون
مقدسي النبض واؽبم واألدل ،ويبنح حبو ألرض األمل .عاق بيت اؼبقدس عاقاً مؤل عليو كل
حياتو ،وأضحى موفن فكره احملبوب الذي تكحلت عيناه برؤيتو وزري فيو بذور اغبب واألمل
من خبلل تدريسو اعبامعي يف بيت اؼبقدس – والسيما يف اؼبسجد األقصى ،مركز مركز الربكة
 -فأحافو بربكاتو يف صبيع مراحل حياتو.

زبلص اؼبؤسس من "عقدة الءحية" وأثبت أن من اغتصبت أرضو وفرد وأبعد وشرد من وفنو
قادر على أن وبقق اؼبستحيل .فآمن إيباناً راسخاً بأن "ال شيء مستحيل" ،وأن "األحبلم يبكن
أن تتحول إذل حقائق" ،فحول عاقو وولعو ببيت اؼبقدس إذل ماروي معريف أكاديبي فكري
ثقايف دورل ياار إليو بالبنان وحقل معريف جديد يعره "بدراسات بيت اؼبقدس" وسبنح فيو
درجتا اؼباجستَت والدكتوراه من جامعة أبردين األسكتلندية (العريقة اليت يزيد عمرىا عن
 2اعتمدت ىذه اػبلفية عن اؼبؤسس للحقل اؼبعريف اعبديد لدراسات بيت اؼبقدس باكل أساسي على تقدًن عائاة
ؿبمد إبراىيم األحلس (الطبعة الثانية) لكتاب تقدًن بيت اؼبقدس لعبد الفتاح ؿبمد العويسي ( ،2008ؾبمع البحوث
اإلسبلمية  ،إسكتلندا) ،ص .24-15
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طبسمائة عام) يف اؼبملكة اؼبتحدة ،الدولة اليت كان ؽبا الدور األساسي يف تأسيس الدولة العازل
"إسرائيل" يف فلسطُت.
سياسات المشروع
.4

صناعة الفعل

لقد حول الواقع اؼبرير – الذي أشرنا إليو سابقاً  -جهود بعض اؼبخلصُت من أبناء أمتنا
وفاقاهتم إذل مواقع الدفاي ،وانفرد الطره اآلخر بالتخطيط اإلسًتاتيجي التدرهبي لتحقيق
أىدافو  .فكلما حاول بعض الباحثُت العرب واؼبسلمُت اإلنتباه إذل قءية يثَتىا "اآلخر"،
ربول هبم إذل ماكلة وموقع دفاعي آخر ،وىكذا دواليك.
وؽبذا ،يتبٌت ىذا اؼباروي وحقلو اؼبعريف سياسة ذبنب تاتيت اعبهود والوقوي يف شرك
االستجابة ألفروحات اآلخرين واالناغال يف "رد الفعل" .وكبديل ،يتبٌت سياسة "صنع
الفعل" ،من خبلل فرح أجندة وآلية جديدة تقوم على منهجية اغبوار البناء بُت العلماء يف
العديد من الفروي اؼبعرفية.

.2

التخصص والتكامل :الفصل بين العمل المعرفي والعمل السياسي
انطبلقاً من مقولة أمَت اؼبؤمنُت عمر بن اػبطاب – رضي اهلل عنو " -أنت على ثغرة من
ثغر اإلسبلم ،فبل تؤتُت من قبلك" اليت تدعو إذل التخصصية والتكامل والتعاون ضمن
منهجية إعداد األمة "وأعدوا" ،أحب توضيح قءية ؿبورية ما زال يدعو إليها اؼبؤسس منذ
مدة فويلة جداً ،تتلخص يف "ضرورة الفصل بُت الربامج والناافات السياسية وبُت العمل

اؼبعريف" ،فأساس قباح البعد اؼبعريف استقبلليتو وحريتو من أية قيود ربد من تطوره ،ووباج
بأنو "إذا أردنا أن نأخذ أية خطة عمل أكاديبية على ؿبمل اعبد ،فبل بد من فصلها عن
االرتبافات السياسية والتزاماهتا" .ولكنو يطالب – يف اآلن نفسو – بءرورة التواصل
والتعاون بُت "اؼبعرفة" و"السلطة" يف العاؼبُت العريب واؼبسلم .3ونقصد بالسلطة ىنا السلطة
الراشدة – اليت ترفض اإلستبداد والفساد وربارهبما – واليت تءم صناي القرار أو اؼبؤثرين يف

 3ولكن إذا ما نادى اؼبنادي لرد العدوان والظلم واإلحتبلل ألي بقعة من ديارنا وبصفة خاصة إحتبلل بيت اؼبقدس ومسجده األقصى ،أو
إذا دعت اغباجة أو الءرورة ،يتوقف العمل هبذه اؼبعادلة – كما يتوقف العمل بالعديد من اؼبعادالت – ويتقدم أىل اؼبعرفة العلماء ليأخذوا
مواقعهم يف اؼبعركة.
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صناعة القرار ،واألغنياء وأصحاب رؤوس األموال واؼبيسورين من أمتنا الذين يعملون بعزة
لصاحل أمتهم ويرفءون التنسيق أوالتعاون أوالتعايش مع احملتل أو من يظاىره من قوى ؿبلية
وإقليمية ودولية باؼبساندة والدعم والتأييد لتحقيق أىدافو وأفماعو اإلستعمارية يف مارقنا.
أما اؼبعرفة فاؼبقصود هبا ىنا :العلماء واؼبفكرين واؼبثقفُت من أبناء أمتنا.
.3

التعاون بين "المعرفة" و "السلطة" في العالمين العربي والمسلم
فقو اؼبؤسس أن من األسباب الرئيسة وراء قباح اؼبستارقُت واؼبستعمرين يف مهمتهم اإلستعمارية
التحالف الذي أقاموه بُت "اؼبعرفة" و"السلطة" ،فاستفاد من ذلك "فاغبكمة ضالة اؼبؤمن ،أىن
وجدىا فهو أحق هبا" فأعطى عاؼبنا العريب واؼبسلم اؼبعاصر مبوذجاً عملياً للعبلقة اؼبفقودة بُت

"اؼبعرفة" و"السلطة" من خبلل تأمينو الدعم اؼبعنوي واؼبارل اؼبتواصل لتأسيس اغبقل اؼبعريف
اعبديد لدراسات بيت اؼبقدس وتطويره خبلل الفًتة من  .2007-1999وأكدت عائاة
األحلس أن "السبب الرئيسي وراء قباح" إنااء اغبقل اؼبعريف اعبديد لدراسات بيت اؼبقدس
يعود إذل "العبلقة اغبميمة والفريدة بُت عنصرين – اؼبعرفة والسلطة" (عائاة األحلس،

 ،2004ص  .)80وىذا النموذج للعبلقة بُت "اؼبعرفة" و "السلطة" مفقود يف الواقع اؼبعاصر
للدول العربية واؼبسلمة .وكما جاء يف بيان دندي لتطوير الدراسات االسبلمية الصادر يف 18
مارس " 2004أن إحدى أزمات العادل اإلسبلمي اؼبعاصر ترجع إذل غياب التعاون بُت اؼبعرفة
والسلطة (الراشدة)".
وببلشك بأن ىذا اؼباروي اؼبعريف ألمتنا حباجة ماسة إذل جهود صبيع العاملُت اؼبخلصُت الذين
يتقربون بعملهم إذل "الفتاح العليم" .ولنجاح اؼباروي يف مرحلتو الثانية ،فإن ىذا يتطلب
مأسسة اؼباروي يف العاؼبُت العريب واإلسبلمي وسبتعو باغبرية واإلستقبللية من خبلل إنااء
مؤسسة تدعم وتتكامل مع األبعاد واؼبسارات األخرى للقءية وغَت متنافرة معها ،وتتمتع باغبرية
ومستقلة ،ومدعومة مالياً بكل ماربتاج إليو من احتياجات وإمكانات وقدرات.
إشكالية اسم الحقل المعرفي باللغة اإلنجليزية ( Islamicjerusalemكلمة واحدة)

يف السنوات القليلة األوذل من إنااء ىذا اؼباروي وحقلو اعبديد انتاب عدداً من علماء العرب

واؼبسلمُت قلق شديد من استخدام اؼبصطلح اعبديد باللغة اإلقبليزية Islamicjerusalem

وال سيما كلمة " "Islamicفيو  .وكان مصدر قلقهم الرئيسي أن استخدام ىذه الكلمة يبكن
أن يثَت عداء وحفيظة :بعض علماء الغرب ،ومستارقيهم ،ومؤسساهتم السياسية ،واغبركة
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الصهيونية وأتباعها ،وعدم قبوؽبم لو .يف ذلك الوقت ،كان دفاي اؼبؤسس أنو من غَت كلمة
" "Islamicفإن اؼبصطلح نفسو سيفقد ؿبتواه ومعناه وتعريفو .فءبلً عن ذلك لو أن اؼبصطلح
كان " "Jerusalemفقط دون كلمة " "Islamicفأي قدس تلك اليت سنكون بصدد
اغبديث عنها ؟ كما أنو كانت توجد العديد من البحوث والربامج الدراسية اػباصة بدراسات
القدس والدراسات الفلسطينية ،فبا يعٍت أن إسهاماتنا يف اؼبعرفة ستكون ؿبدودة جداً .على
الرغم من ذلك ،فتحت دراسات بيت اؼبقدس ؾباالً جديداً للتخصص بإفار جديد .ولعل

كلمة " "Islamicىي اؼبصطلح اؼبناسب لتعزيز حوار جاد ،والبدء دبناقاات تلقي الءوء على
اذباىات تفسَتية جديدة .ومع ىذا فإن وجود كلمة " "Islamicستبقى تثَت حفيظة الساسة
الغربيُت اؼبرتبطُت بعبلقات مع الدولة العازل "إسرائيل" وسيسعوا جاىدين للتأثَت على عدد من
علماء الغرب والتحالف مع عدد من اؼبستارقُت لتحجيم استخدام اؼبصطلح واغبد من تأثَته
بطرق ووسائل ـبتلفة ومتعددة.
بيت المقدس ( Islamicjerusalemكلمة واحدة)

أكدت عائاة األحلس أن اؼبؤسبر األكاديبي الدورل اػبامس لدراسات بيت اؼبقدس الذي عقد
يف  21أبريل  2003كان "نقطة ربول" يف تاري اغبقل اؼبعريف اعبديد لدراسات بيت اؼبقدس
(عائاة األحلس .)2004:32 ،ورغم أن اؼبؤسس ىو الذي أعاد إحياء ىذا اؼبصطلح "بيت
اؼبقدس" يف األوساط األكاديبية الربيطانية عام  ،1994فإنو ربَت كثَتاً عندما كان وباول –
وخباصة مابُت  2005 – 2000التوصل إذل اؼبقصود من مفهوم بيت اؼبقدس باكل خاص.
ففي اؼبؤسبراألكاديبي الدورل اػبامس لدراسات بيت اؼبقدس الذي عقد يف  21أبريل 2003
ربت عنوان "بيت اؼبقدس :معابد األنبياء واؼبسجد األقصى  -تفنيد اغبقائق واكتااه اؽبوية"،
قدم اؼبؤسس حبثاً رئيسياً عن "استكااه ىوية بيت اؼبقدس" ،أقر فيو علناً حبَتتو ،عندما قال:
"لقد استغرقت حوارل ثبلث سنوات للتوصل إذل تعريف جامع وىو ما أحب أن أقدمو اليوم".
وأضاه "أننا حباجة إذل البدء بتعريف شامل ؼبا نعنيو ببيت اؼبقدس؟"
وعلى الرغم من أن اؼبؤسس دل يقدم يف ذلك الوقت تعريفو النهائي لبيت اؼبقدس فقد تءمن
حديثو العناصر الرئيسية لو" .ىناك ثبلثة عناصر رئيسية ؽبذا التعريف الاامل" اؼبوقع اعبغرايف
(األرض واؼبكان) ،والاعب أي (من يعيش أو كان يعيش ىناك) والرؤية إلدارة أرضها وشعبها
وحكمهما ،وليس فبكناً فصل ىذه العناصر الثبلثة عن بعءها؛ إذ اهنا مًتابطة .فءبلً عن
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ذلك فإن ىذه العناصر ترتبط بإفاريها التارىبي واعبغرايف (ويف رأي اؼبؤسس إذا كانت اعبغرافيا
ىي اؼبسرح ،فإن التاري ىو اؼبسرحية) .وألول مرة أكد أن بيت اؼبقدس ليس ؾبرد مدينة،
ولكنو اقليم يامل عدة مدن كبَتة ومدن صغَتة وقرى .ويبكن للمرء أن يرى من خبلل ىذا
التعريف أنو ال بد من وصف بيت اؼبقدس بأنو إقليم ذو ثبلثة عناصر رئيسية مًتابطة .وقد أدى
ربديد مركز الربكة إذل أن يءع اؼبؤسس نظرية مبتكرة مهمة وجديدة وىي "نظرية دائرة الربكة
لبيت اؼبقدس" .وتقوم ىذه النظرية على تفسَتات جديدة لتاري اؼبسلمُت ومصادره الرئيسية.
وأكد أيءاً ىذه النقطة عند إلقائو ؿباضرتو العامة عن "ييت اؼبقدس كنموذج للتعددية الثقافية"
يف أكاديبية الدراسات اإلسبلمية جبامعة مااليا يوم  24سبتمرب  .2004ومع ذلك فإن ما قدمو
يف كتابو " تصور جديد للعبلقات الدولية :مباذج بيت اؼبقدس يف تفسَت األحداث اؼبعاصرة
وتوجيهها" ىو التعريف اؼبعدل الذي أخذ يف االعتبار اغبوارات واؼبناقاات اليت شارك فيها منذ
ذلك التاري  ،والتعريف اعبديد لدراسات بيت اؼبقدس.
إن ( Islamicjerusalemكلمة واحدة) ىو مصطلح جديد يف اللغة اإلقبليزية ،ؼبفهوم
قدًن جديد ،وإسهام عصري يف القرن اغبادي والعارين إلحياء التصور الذي برز باكل واضح
يف صدر اإلسبلم وذبديده ،والذي يبكن ترصبتو من اإلقبليزية إذل العربية بـبيت اؼبقدس .وىنا
هبب التنبيو إذل أن التعريف التارل لبيت اؼبقدس ىبتلف سباماً عن تعريف مدينة القدس  -حيث
تعد مدينة بيت اؼبقدس جزءاً من إقليم بيت اؼبقدس .ومن مث يبكن أن يصف بيت اؼبقدس
ويعرفو يف هناية األمر بأنو:
إقليم فريد غٍت خبلفية تارىبية خصبة ،وبأنبيات دينية ،وارتبافات ثقافية ،وبادعاءات
سياسية ودينية تنافسية ،وباىتمامات دولية ،تؤثر يف بقية العادل يف اإلفارين التارىبي
واؼبعاصر .ولبيت اؼبقدس إفار مرجعي مركزي ،وفبيعة حيوية ذات ثبلثة عناصر
أساسية مًتابطة :موقعها اعبغرايف (األرض واغبدود) ،وشعبها (السكان) ،ورؤيتها
الفريدة واػببلقة والااملة إلدارة أرضها وشعبها بوصفو مبوذجاً للتعددية الدينية
والثقافية ،والتواصل اغبءاري ،واألمان.
وقد استخدم مصطلح "بيت اؼبقدس" يف اؼباضي يف كثَت من اؼبصادر والروايات العربية
اإلسبلمية اؼببكرة لئلشارة باكل خاص إذل اإلقليم الذي كان يعره يف ذلك الوقت بـ "إيلياء"
(عثمان الطل ،2003 ،ص  .)291وياَت البعض إذل أن رسول اهلل ؿبمداً  -صلى اهلل عليو
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وآلو وسلم  -كان أول من استخدم مصطلح "بيت اؼبقدس" لياَت إذل إقليم "إيلياء" .ويف
الواقع لقد استخدم صلى اهلل عليو وآلو وسلم كبل اؼبصطلحُت إيلياء وبيت اؼبقدس يف كثَت من
أقوالو .ومع ذلك يبكن للمرء أن يقول إن العرب يبكن أن يكونوا قد استخدموا ىذا اؼبصطلح
قبل قدوم اإلسبلم لياَتوا إذل اإلقليم نفسو .وبإهباز ،فإننا ناَت ىنا إذل ضرورة إعادة إحياء
االسم الذي استخدمو فعبلً العرب والنيب العريب رسول اهلل ؿبمد – صلى اهلل عليو وسلم –
بيت اؼبقدس .وتتءح صحة ذلك خاصةً بعد أن أصبح من الواضح أن بيت اؼبقدس اآلن ىو
مصطلح ومفهوم وبمل خلفيات معرفية تارىبية وجغرافية ودينية وثقافية .ويتجاوز حدود "البيت
اؼبقدس" اؼبسجد األقصى ومدينة "القدس" اؼبسورة القديبة ،كما تدعي بعض األفروحات اليت
عفا عليها الزمن .وىو ليس مدينة بل إقليماً مكوناً من عدة قرى ومدن صغَتة ومدن كبَتة

تتميز برؤية شاملة متعددة األديان والثقافات .وباختصار ،ال يبكن فهم مصطلح بيت اؼبقدس
من غَت وضعو يف السياق اؼبعريف اغبءاري التارىبي واعبغرايف والديٍت والثقايف.
ويف إفار أنبية ضبط اؼبصطلح يف اإلعداد اؼبعريف ،كرر اؼبؤسس الدعوة إذل األكاديبيُت
واؼبفكرين واؼبثقفُت العرب واؼبسلمُت إذل إعادة إحياء اؼبصطلح العريب اإلسبلمي الذي عره بو
ىذا اإلقليم "بيت اؼبقدس" بدالً من "القدس" يف دراساهتم وحبوثهم وؿباضراهتم .ودعاىم ،إذا
كان اؼبقصود اؼبدينة بإستخدام "مدينة بيت اؼبقدس" بدالً من "مدينة القدس" .وهبذا نعيد
إحياء اؼبصطلح العريب واإلسبلمي الذي عره بو "بيت اؼبقدس" عند العرب قبل اإلسبلم،
واؼبصطلح الذي استعملو صلى اهلل علية وسلم يف أحاديثة الاريفة.

دراسة العهدة العمرية :نقطة التحول
فبعد البحوث األوذل عن العهدة العمرية ألىل إيلياء ،بدأ اؼبؤسس من عام  2000هبمع نتائج
حبوثو اعبديدة .وقد ساعده ذلك عام  2004على التوصل إذل التعريفات لكل من بيت
اؼبقدس ودراسات بيت اؼبقدس؛ إذ كانت العهدة العمرية جوىرة الفتح األول إليلياء ،ومنارة
ربديد رؤية بيت اؼبقدس ،وفبيعتو الفريدة واػببلقة.
ومن اعبدير بالذكر ىنا أن ؾبلة دراسات بيت اؼبقدس منذ صدورىا يف عام  1997وىي ربمل
أيءاً اؼبصطلح العريب "القدس اإلسبلمية" .غَت أن اكتاافات اؼبؤسس اعبديدة عن العهدة
تغَت عنوان
العمرية ألىل إيلياء قد أدت إذل تغيَت يف استخدام ىذا اؼبصطلح العريب .ومن ممثَّ َّ
ىذه الدورية األكاديبية احملكمة يف عدد صيف  2000من "ؾبلة دراسات القدس اإلسبلمية"
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إذل "ؾبلة دراسات بيت اؼبقدس" .وكان ىو العدد الذي نار فيو اؼبؤسس مقاالً عن العهدة
العمرية باللغتُت اإلقبليزية والعربية.

دراسات بيت المقدس Islamicjerusalem Studies

نظم اؼبؤسبر األكاديبي الدورل السادس لدراسات بيت اؼبقدس يف  31مايو  2004احتفاالً
بالسنة العاشرة لتأسيس اغبقل اؼبعريف اعبديد لدراسات بيت اؼبقدس .وكان ىذا اؼبؤسبر حدثاً
مهماً آخر يف تاري ىذا اغبقل اعبديد .فلقد قدم مؤسس اغبقل يف كلمتو الرئيسية يف ىذا
اؼبؤسبر تعريفو لدراسات بيت اؼبقدس ألول مرة .ومع ذلك فإن ما قدمو يف كتابو "تصور جديد
للعبلقات الدولية :مباذج بيت اؼبقدس يف تفسَت األحداث اؼبعاصرة وتوجيهها" ىو التعريف
اؼبعدل ؼبصطلح دراسات بيت اؼبقدس الذي أخذ بعُت االعتبار اغبوارات واؼبناقاات اليت شارك
فيها منذ ذلك الوقت ،وكذلك التعريف اعبديد لبيت اؼبقدس .وىنا هبب التنبيو إذل أن التعريف
التارل لدراسات بيت اؼبقدس ىبتلف سباماً عن تعريف دراسات القدس.
يبكن أن توصف وتعره دراسات بيت اؼبقدس  -اليت زبتلف عن دراسات القدس  -بأهنا:
فري جديد من اؼبعرفة اإلنسانية القائمة على منهجية اغبقول اؼبعرفية اؼبتداخلة
واؼبتعددة .يهده إذل التحقيق يف كل األمور اؼبتعلقة بإقليم بيت اؼبقدس ،واكتااه
جوانبها اؼبختلفة وفحصها ،وتقدًن فهم نقدي ربليلي إلفارىا اؼبرجعي اعبديد ،من
أجل ربديد فبيعة بيت اؼبقدس ،وفهم موقعو اعبيوبولتيكي الفريد وتأثَته على بقية
أكباء العادل يف اإلفارين التارىبي واؼبعاصر.
وأخَتاً يبكن للمرء أن يؤكد أن التعريف ال بد أن يكون ـبتصراً ودقيقاً وجامعاً ومانعاً يف اآلن

نفسو .ومع ذلك فإن تعريفات بيت اؼبقدس تبدو فويلة جداً .غَت أن ما قدمناه ألول مرة ىو
عرض معريف ؼبا يبكن أن يوصف ويعره ببيت اؼبقدس وحقلو اؼبعريف .ومن مث ال يقتصر
التعريف على بيت اؼبقدس وحقلو فحسب ،بل يامل خصائص ىذه اؼبصطلحات أيءاً.
فءبلً عن ذلك فإن ىذه التعريفات اليت تظهر ألول مرة يف ىذا اإلفار رباول أن تثَت نقاشاً ؼبا

سبق أن عده العلماء  -الذين يبثلون شىت اؼبدارس الفكرية واالذباىات واألساليب  -أمراً
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مسلماً بو ،وربَته ،وتلقي عليو ظبلالً من الاك .كما هتده ىذه اؼبصطلحات أيءاً إذل فرح
تساؤالت وتزويد الباحثُت والعلماء يف ىذا اغبقل باعبوانب الرئيسية لبيت اؼبقدس.
وعلى الرغم من أن ىذه التعريفات ىي من أىم إسهامات اؼبؤسس يف ىذا اغبقل فإنو هبب
عدىا تعريفات فعالة هتيئ لتطور ىذا اغبقل مستقببلً ،وليست تعريفات ثابتة ال يبكن تغيَتىا
أو تطويرىا .بل إهنا تعريفات مرنة سباماً كدراسات بيت اؼبقدس اليت تتصف بأهنا "فري جديد
من اؼبعرفة اإلنسانية" ىبءع – يف الواقع – لتفسَتات إنسانية للمفاىيم واؼبصطلحات اعبديدة
اليت تقبل التغيَت ،والتطوير ،وفقاً آلخر ما تتوصل إليو البحوث األكاديبية يف ىذا اغبقل.

منهجية الحقل :منهجية الحقول المعرفية المتداخلة والمتعددة

إن دراسات بيت اؼبقدس يف واقع األمر حقل معريف جديد ياتمل على عدة فروي معرفية مثل:
التاري وعلم اآلثار والعبلقات الدولية ،والفن والعمارة ،واعبغرافيا واعبيولوجيا ،والبيئة والسياسة

والقانون ،ودراسة اإلسبلم واؼبسلمُت ،وعدة فروي معرفية أخرى .لذلك فإن أساليب البحث
فيها تنتمي إذل اغبقول اؼبعرفية اؼبتداخلة واؼبتعددة اليت تامل مناىج تارىبية ،ودينية وثقافية،
وفكرية ونظرية وذبريبية.
ولن يعرض اغبقل اعبديد فهماً جديداً لبيت اؼبقدس فحسب بل سيبحث يف إفاره اؼبرجعي
اعبديد الذي ينظر العرب واؼبسلمون من خبللو إذل بيت اؼبقدس .ولتناول ىذه النقطة كبتاج إذل
اإلجابة على عدة أسئلة رئيسية :ما تلك الروابط الوثيقة اليت تربط العرب واؼبسلمُت ببيت
اؼبقدس ،وذبعلو ؿبط اىتماىم؟ ما أنبية بيت اؼبقدس للعرب واؼبسلمُت واإلسبلم؟ ىل لبيت
اؼبقدس وضع خاص مقارنة بأي إقليم آخر؟ إن اؼبناقاة اؼبتعمقة ؼبختلف جوانب بيت اؼبقدس
وأبعاده ،ستفتح آفاقاً جديدة للمهتمُت بفهم رؤيتها وفبيعتها وأسباب سبيزىا على األقاليم
األخرى.
ويبكن القول – على سبيل اؼبثال -إن ىذا اغبقل اعبديد إمبا يوضح تفسَت عدد من اآليات
القرآنية واألحاديث النبوية وعلوم تاري اؼبسلمُت ،وذلك بإلقاء الءوء على اذباىات تفسَتية
جديدة لآليات القرآنية واألحاديث النبوية اؼبتعددة اليت تناولت بيت اؼبقدس (عبد الفتاح
العويسي .)1997 ،فبا يدفع اؼبرء إذل القول بأن ىذا اغبقل اعبديد قد أضاه عمقاً واستبصاراً
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أكثر للعديد من فروي العلم واؼبعرفة مثل تفسَت القرآن واألحاديث .أوضح ىذا اغبقل عدداً من
الوقائع التارىبية اؼبتناقءة ،وتوصل إذل حلول لبعض القءايا التارىبية اؼبعءلة.
أحدث البحوث في دراسات بيت المقدس

لقد أناأ اؼبؤسس أثناء تأسيسو معهد آل مكتوم ( )2007 – 2000برامج تعليمية فريدة
قائمة على البحوث اغبالية واؼبستقبلية اليت تأخذ بعُت االعتبار احتياجات فبلبنا احملليُت
والعاؼبيُت واىتماماهتم ،دبا يبكنهم من تقدير اؼبدارس اؼبعرفية والفكرية اؼبتنوعة ،وفهمها داخل
إفار دراسي ؿبدد .وأدى ذلك إذل زبريج دفعات من فبلب الدراسات العليا ،الذين حصلوا
على أول درجات اؼباجستَت يف دراسات بيت اؼبقدس ،4وىم فبلب نأمل أن يكونوا قد
اكتسبوا اؼبعرفة اعبيدة يف ىذا اغبقل اعبديد.
فءبلً عن ذلك ،فقد قام اؼبؤسس أثناء عملو يف اؼبعهد ( )2007 – 2002بتدريب فبلب

مؤىلُت ،وكون فريقاً من الابان العلماء يف ـبتلف فروي اؼبعرفة يف دراسات بيت اؼبقدس ،وقد
وجو
أجروا حبوثاً فبتازة من خبلل برامج تدريسية على مستوى اؼباجستَت والدكتوراه .فلقد َّ
اؼبؤسس فبلبو يف الدراسات العليا وشجعهم من خبلل تدريسو ؽبم ودوره اإلشرايف عليهم إذل
إجراء البحوث يف اغبقل اعبديد من اؼبعرفة اإلنسانية ببيت اؼبقدس ،وال سيما إفاره اؼبركزي
وفبيعتو اغبيوية ونوعيتو الفريدة وجوانب وأبعاد أخرى متعددة لبيت اؼبقدس .وظل فبلبو
للدراسات العليا يناقاون ويبحثون يف كثَت من أفكاره وحججو جبدية ،من خبلل مقاالت
ودراسات حبثية ورسائل علمية على مستوى اؼباجستَت والدكتوراه .وقد أسهمت كل ىذه
الدراسات بإهبابية تامة يف معرفتنا بدراسات بيت اؼبقدس.
فمثبلً ربتوي القائمة التالية (قائمة السابقون السابقون) أول سبعة علماء شبان يف دراسات
بيت اؼبقدس ،والذين كتبوا أول سبعة رسائل دكتوراة يف دراسات بيت اؼبقدس باللغة اإلقبليزية

( ،)2006-2002وأعطي أصحاهبا منح دراسية كاملة 5لدراسة اؼباجستَت و/أو الدكتوراة من
عدد من اعبامعات الربيطانية:
 4العدد اإلصبارل حىت اليوم ىو إثنان وثبلثون ،ويكمل األن ثبلثة فبلب درجة الدكتوراه يف دراسات بيت اؼبقدس.
 5أعد الدكتور لؤي عزمي الغزاوي رسالتو للدكتوراة عام ( )2001عن :الوضع القانوين للقدس بُت الفقو اإلسبلمي
والقانون الدورل .كما أعد الدكتور أضبد صبيل أضبد ضبد رسالة الدكتوراه عام ( )2002عن :القدس واغبل السياسي
17
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس
www.isravakfi.org

 .1الدكتور/عثمان إظباعيل الطل أعد رسالتو للدكتوراه جبامعة أبرتيو دندي (بريطانيا) عام
 2002عن :الفتح اإلسبلمي األول إليلياء (بيت اؼبقدس)  -دراسة نقدية ربليلية
للروايات واؼبصادر اإلسبلمية التارىبية اؼببكرة ،ونارىا الناشر األكاديبي ؼبعهد آل
مكتوم يف عام .2003
 .2الدكتور/ىيثم فتحي الرفروط أعد رسالتو للدكتوراه جبامعة سًتاثكبليد (بريطانيا) عام
 2002عن :التطور اؼبعماري للمسجد األقصى يف بيت اؼبقدس يف اغبقبة اإلسبلمية
اؼببكرة  -العمارة اؼبقدسة على شكل "اؼبقدس" ،ونارىا الناشر األكاديبي ؼبعهد آل
مكتوم يف عام .2004
 .3الدكتور/ماىر يونس أبو مناار أعد رسالتو للدكتوراه جبامعة أبرتيو دندي (بريطانيا)
عام  2003عن :دراسة تارىبية ؼبعاملة اؼبسلمُت للمسيحيُت يف بيت اؼبقدس يف عهد
عمر بن اػبطاب وصبلح الدين مع اإلشارة باكل خاص إذل قيمة العدالة اإلسبلمية،
ونارهتا دار النار الربيطانية أي يب تورس يف عام  2007ربت عنوان "بيت اؼبقدس
ومسيحيوىا :تاري من التسامح والتنازي".
 .4الدكتور/ؿبمد رسبلن ؿبمد نور أعد رسالتو للدكتوراه جبامعة أبردين (بريطانيا) عام
 2006عن :أنبية بيت اؼبقدس يف اإلسبلم  -من منظور القرآن والسنة.
 .5الدكتور/أمُت الرشيد ياتيبان أعد رسالتو للماجستَت جبامعة أبرتيو دندي (بريطانيا) عام
 2003عن :اؼبفهوم اإلسبلمي للسيادة :بيت اؼبقدس يف أثناء الفتح اإلسبلمي األول
 دراسة حالة .وأعد رسالتو للدكتوراه جبامعة أبردين (بريطانيا) عام  2006عنمفهوم السيادة عند اؼبسلمُت منذ الفتح األول للمسلمُت إذل هناية العهد العباسي
األول.
 .6الدكتور/خالد عبد الفتاح العويسي أعد رسالتو للماجستَت جبامعة أبرتيو دندي
(بريطانيا) عام  2003عن :اغبدود اعبغرافية لبيت اؼبقدس .وأعد رسالتو للدكتوراه
جبامعة أبردين (بريطانيا) عام  2006عن رسم خريطة بيت اؼبقدس :بيان اغبدود
اعبغرافية ألرض بيت اؼبقدس ،واألرض اؼبقدسة ،واألرض اؼبباركة ،اليت نارىا الناشر
األكاديبي ؼبعهد آل مكتوم يف عام  2007ربت عنوان "إعادة اكتااه اغبدود
اعبغرافية لبيت اؼبقدس".
يف الارق األوسط .كما أعدت الدكتورة عبَت إظباعيل النجار رسالة الدكتوراة عام ( )2003عن :تغطية الصحف
الربيطانية لقءية القدس – التايبز ،الغارديان ،والديلي تلغراه.2000 -1967 :
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 .7الدكتور/رائد جبارين أعد رسالتو للدكتوراه جبامعة أبردين (بريطانيا) عام  2006عن:
األحكام الفقهية اؼبتعلقة بيت اؼبقدس ،مع الًتكيز على أحكام العبادات يف اؼبسجد
األقصى – دراسة ربليلية مقارنة.
أما القائمة الثانية فتءم بعض البحوث اؼبتميزة يف دراسات بيت اؼبقدس (على مستوى

اؼباجستَت والدكتوراة) اليت كتبت باللغة اإلقبليزية ،واليت أعطي أصحاهبا منح دراسية كاملة

لدراسة اؼباجستَت و/أو الدكتوراة من عدد من اعبامعات الربيطانية ،باستثناء عائاة ؿبمد
إبراىيم األحلس وسارة عبد الفتاح العويسي (درستا على حساهبما الاخصي):
 .1أعدت عائاو ؿبمد إبراىيم األحلس رسالتها للماجستَت يف عام ( )2003عن:
ؾبمع البحوث اإلسبلمية (إسراء) – اعبذور والناافات واإلقبازات ،مع الًتكيز على
اغبقل اؼبعريف اعبديد لدراسات بيت اؼبقدس ،ونارىا ؾبمع البحوث اإلسبلمية (إسراء)
يف عام 2004م.
 .2أعدت فافمة الزىراء عبد الرضبن رسالتها للماجستَت عام ( )2004عن :التغَتات
السياسية واالجتماعية والدينية يف بيت اؼبقدس منذ الفتح اإلسبلمي األول إذل هناية
العصر األموي ( 750 – 637م)  -دراسة ربليلية .وتقوم اآلن بإعداد رسالتها
للدكتوراه عن مفهوم التغيَت عند اؼبسلمُت ،دراسة ربليلية للتغَتات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية يف بيت اؼبقدس منذ الفتح األول للمسلمُت.
 .3أعدت سارة ؿبمد شريف عبد العزيز حسن رسالتها للماجستَت عام ( )2005عن:
النساء  :عوامل فاعلة يف أسلمة بيت اؼبقدس منذ عصر الرسول صلى اهلل عليو وآلو
وسلم حىت هناية العصر األموي.
 .4أعدت رامونا أضبد إبراىيم رسالتها للماجستَت عام ( )2005عن :بيت اؼبقدس
مبوذجاً غبل الصراي  -دراسة حالة للمباحثات بُت صبلح الدين وريتاارد قلب األسد
(1192 – 1191م).
 .5أعد الدكتور/عبد اهلل معروه عمر رسالتو للماجستَت عام ( )2005عن :فتح بيت
اؼبقدس  -اػبطوات الرئيسية الثبلث اليت ازبذىا النيب ؿبمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم
 دراسة ربليلية .وأعد رسالتو للدكتوراه ( )2008عن اػبطة اإلسًتاتيجية للرسولصلى اهلل عليو وآلو وسلم لفتح بيت اؼبقدس :دراسة نقدية ؼبصادر اؼبسلمُت.
 .6أعد فادي ؿبمود الرايب رسالتو للماجستَت عام ( )2007عن :بيت اؼبقدس – القبلة
األوذل.
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 .7أعدت دينا العسكري رسالتها للماجستَت عام ( )2008عن :مشولية بيت اؼبقدس
وعاؼبيتو من منظور قرآين.
 .8أعدت نور يعقوب أبو عصب رسالتها للماجستَت عام ( )2009عن تعامل اؼبسلمُت
مع اؼبقدسات اؼبسيحية يف بيت اؼبقدس من عام  637إذل 969م ،وتقوم اآلن
بإعداد رسالتها للدكتوراه عن ذات اؼبوضوي.
 .9أعدت سارة عبد الفتاح العويسي رسالتها للماجستَت عام ( )2010عن :كبو فهم
جيوبوليتيكي لبيت اؼبقدس أثناء الفًتة األيوبية :دراسة نقدية لثبلث حاالت.
وإذا كان ربديد اغبدود اعبغرافية لبيت اؼبقدس قد ساعد يف حل العديد من األحجيات التارىبية
ؽبذا اإلقليم ،فإن أفروحة سارة العويسي  -اليت نالت دبوجبها درجة اؼباجستَت يف دراسات بيت
اؼبقدس من جامعة أبردين عام  – 2010بعنوان "كبو فهم جيوبوليتيكي لبيت اؼبقدس أثناء
الفًتة األيوبية :دراسة نقدية لثبلث حاالت" ،تعد إسهاماً معرفياً فبيزاً ،وإضافة جديدة وىامة
للحقل اؼبعريف لبيت اؼبقدس ،وولوجاً إذل حقل معريف أخر :حقل العبلقات الدولية ،ضمن
منهجية اغبقول اؼبعرفية اؼبتعددة واؼبتداخلة .فهي أول باحثة تدرس نظريات اعبيوبولتكس لفهم
األحداث التارىبية اليت جرت بعد وفاة صبلح الدين األيويب يف  ،1193من خبلل تركيزىا
على ثبلث حاالت :تسليم السلطان الكامل مدينة بيت اؼبقدس لفريدريك الثاين عام ،1229
وتسليم الناصر داوود مدينة بيت اؼبقدس للفرقبة عام  1243مقابل مساعدهتم لو ضد اؼبلك
الصاحل أيوب ،ووصية اؼبلك الصاحل قبم الدين أيوب (إبن السلطان الكامل) البنو توران شاه
بأن يًتك مدينة بيت اؼبقدس إذا كانت ىناك حاجة غبماية مصر من الفرقبة عام
.1250/1249
إضافة إذل اؼبقاالت اؽبامة اليت نارت يف مجلة دراسات بيت المقدس (باللغتُت العربية

واإلقبليزية) منذ  ،1997فيما يلي نبذة ـبتصرة عن بعض أىم البحوث اؼبناورة ،واليت نارت
ضمن سلسلة دراسات بيت اؼبقدس:
.1

نظرية جديدة لتفسير التصميم والتخطيط الهندسي لقبة الصخرة والفكر التخطيطي
الهندسي في الفترة اإلسالمية المبكرة ،لهيثم فتحي الرطروط .ولقد نار ىذا

الكتاب -الذي كان يف األصل رسالة ماجستَت ( -باللغة العربية) عام  ،2002حيث
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يتناول اآلراء اؼبتعلقة بأسباب بناء قبة الصخرة على يد اػبليفة األموي عبد اؼبلك بن مروان
مث ىبلص الكاتب اذل قراءة جديدة لتفسَت تصميمها اؽبندسي الفريد.

.2

الفتح اإلسالمي األول إليلياء (بيت المقدس)  -دراسة نقدية تحليلية للروايات
والمصادر اإلسالمية التاريخية المبكرة ،للدكتور/عثمان إسماعيل الطل .ولقد نار
ىذا الكتاب – الذي كان يف األصل رسالة دكتوراة ( -باللغة االقبليزية) يف عام .2003
حيث وباول ىذا الكتاب إ هباد حل أو قراءة جديدة الختبله الروايات عن فتح بيت
اؼبقدس األول يف كتابات اؼبؤرخُت اؼبسلمُت .فيناقش الكاتب أظباء وتواري الفتح اؼبختلفة
ووبلل ىذه الروايات بطريقة نقدية عن فريق فهم الراوة وأسباب اختبلفهم .كما يناقش
زيارة اػبليفة عمر بن اػبطاب لفتح بيت اؼبقدس وزياراتو اؼبتعاقبة وأسباهبا .ويبحث
الكاتب التقسيمات اإلدراية اعبغرافية وأساليب إدارة اؼبسلمُت األوائل ؽبذا اإلقليم.

.3

مجمع البحوث اإلسالمية (إسراء)  :2001-1991الجذور والنشاطات
واإلنجازات ،مع التركيز على الحقل المعرفي الجديد "دراسات بيت المقدس"،
لعائشة محمد إبراىيم األحلس .ولقد نار ىذا الكتاب – الذي كان يف األصل رسالة

ماجستَت ( -باللغة اإلقبليزية) يف عام  ،2004والذي يناقش إنااء ؾبمع دراسات بيت
اؼبقدس خبلل عقد من الزمن وأىم اقبازاتو يف إنااء اغبقل اؼبعريف اعبديد من مؤسبرات
ومناورات ومركز لدراسات بيت اؼبقدس يف إحدى اعبامعات الربيطانية .وتكمن أنبية ىذا
البحث يف التأري وألول مرة للمجمع ولدراسات بيت اؼبقدس من مصادره األولية.
.4

التطور المعماري للمسجد األقصى في بيت المقدس في الحقبة اإلسالمية المبكرة
 -العمارة المقدسة على شكل "المقدس" ،للدكتور/ىيثم فتحي الرطروط .ولقد نار

ىذا الكتاب – الذي كان يف األصل رسالة دكتوراه  -عام ( 2002باللغة اإلقبليزية) يف
عام  .2004يبدأ ىذا الكتاب بتعريف ماىية اؼبسجد قبل أن يتطرق غبدود اؼبسجد
األقصى وتطوره اؼبعماري يف حقبات اؼبسلمُت اؼبتعاقبة .ويركز الكاتب على إضافات
اؼبسلمُت اؼبعمارية يف اؼبسجد ويبدأ دبناقاة إعادة بناء األبواب واألسوار يف الفًتة اؼببكرة مث
مكان وبناء مصلى عمر مث اإلضافات األموية :قبة السلسلة ،قبة الصخرة واعبامع األقصى
وأصل وأسباب بناء ىذه اؼبباين يف اؼبسجد ،مناقااً كل النظريات اؼبتعلقة ببنائها عند
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اؼبسلمُت وغَتىم .من أىم ما يبيز ىذا الكتاب اإلستخدام اإلبداعي لعلم اآلثار والعمارة
والتاري ؽبذا الصرح اؼبعماري الفريد.

.5

تقديم بيت المقدس ،لألستاذ الدكتور /عبد الفتاح محمد العويسي .نار ىذا

الكتاب ؼبؤسس اغبقل اؼبعريف بداية باللغة اإلقبليزية عام  ،2005ودشن رظبياً يف ثبلث
دول :جامعة زايد (دولة اإلمارات العربية اؼبتحدة) يف  25ديسمرب  ،2005والربؼبان
اإلسكتلندي (إسكتلندا – اؼبملكة اؼبتحدة) يف  30يناير  ،2006وجامعة قطر (دولة
قطر) يف  9مارس  ، 2006.وصدرت منو ثبلث فبعات ،وترجم إذل اللغة العربية واللغة
اؼباليزية (مااليو) واللغة الفرنسية .ويعد ىذا الكتاب مقدمة لفهم بيت اؼبقدس ودراساهتا
حيث يناقش اؼبؤلف نظريات ومفاىيم جديدة متعلقة ببيت اؼبقدس ،وأىم عناصر ىذا
اغبقل  .حيث يناقش نظرية دوائر الربكة اليت تنطلق من اؼبسجد األقصى ،مث خطة رسول
اهلل االسًتاتيجية لفتح بيت اؼبقدس ،مث بعد فتحها فريقة تعامل الفاربُت اؼبسلمُت مع أىل
الكتاب وخصوصاً عهدة عمر ألىل إيلياء .مث يقدم الكتاب بيت اؼبقدس كنموذج
للتعددية وغبل النزاعات ،مع التطرق ألساليب قراءة تاري بيت اؼبقدس من اؼبستارقُت
واإلسرائليُت ومقارنة ذلك مع قراءات العرب واؼبسلمُت.
.6

إعادة اكتشاف الحدود الجغرافية لبيت المقدس :بيان حدود أرض بيت المقدس
واألرض المقدسة واألرض المباركة ،للدكتور /خالد عبد الفتاح العويسي .ولقد نار
ىذا الكتاب – الذي كان يف األصل رسالة دكتوراه ( -باللغة اإلقبليزية) يف عام .2007
ويناقش يف ىذا الكتاب فكرة اقليم بيت اؼبقدس وامتداده اعبغرايف يف اؼبوروث اعبغرايف
العريب ،حيث ناقات ىذه الدراسة بأسلوب نقدي الروايات اليت تاَت المتداد ىذا
اإلقليم .ويناقش الكاتب بالتفصيل كون بيت اؼبقدس دل يقتصر فقط على اؼبدينة اؼبسورة
بل تعدت ذلك لتكون إقليما يدخل فيو عدة مدن ومنافق شاسعة وكما يعيد رسم خارفة
إقليم بيت اؼبقدس الذي يقارنو حبدود حرمي مكة واؼبدينة .ويبحث كذلك اغبدود اإلدارية
اؼبتغَتة ويادد على أهنا ـبتلفو عن حدود اإلقليم الثابتو .كما ويناقش الكاتب اإلفار
األوسع الذي يوجد فيو إقليم بيت اؼبقدس وىذا يامل دراسة اإلمتداد اعبغرايف ؼبفهومُت
قرآنيُت :األرض اؼبقدسة واألرض اؼبباركة .تكمن أنبية ىذه الدراسة يف إعادة إكتااه
ىذه اغبدود اليت ه تبلشي اؼبعرفة هبا وإنباؽبا بعد أن كانت معروفة يف العصور اؼببكرة.
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.7

بيت المقدس ومسيحيوىا :تاريخ من التسامح والتنازع للدكتور/ماىر يونس أبو
منشار .ولقد نار ىذا الكتاب – الذي كان يف األصل رسالة دكتوراه ( -باللغة

اإلقبليزية) يف عام  .2007يقدم ىذا الكتاب دراسة نقدية لؤلحداث التارىبية يف عهد
الفاربُت عمر بن اػبطاب وصبلح الدين األيويب ،حيث يدرس مفهوم العدالة يف اإلسبلم

اليت كانت اؼبنظور الذي تعامل بو عمر وصبلح الدين مع اؼبسيحيُت يف بيت اؼبقدس .كما
يناقش موقف اإلسبلم من اؼبسيحُت ومعاملة رسول اهلل لنصارى قبران .مث عهدة عمر
ألىل إيلياء واإلشكاليات يف نصوص الاروط العمرية اليت هبد الباحث أهنا كانت نتاج
القرون البلحقة .مث يقارن أفعال اػبليفة الراشدي مع أفعال صبلح الدين  -الذي كان
عمر مثلو األعلى عند فتحو لبيت اؼبقدس .وتكمن أنبية ىذا البحث يف إعطاء مبوذجُت
للسماحة والعدالة اإلسبلمية اؼببنيتان على القرآن والسنة.
.8

دليل دراسات بيت المقدس ،لألستاذ الدكتور /عبد الفتاح محمد العويسي ،يءع فيو

مؤسس اغبقل بُت يدي القارئ فكرة إنااء دراسات بيت اؼبقدس وكل مراحل تطويره إذل
السنة اليت كتب فيها الكتاب سنة  .2007كما يءع وبتفصيل برنامج اؼباجستَت ؼبن أراد
أن يأ خذ الفكرة ويطورىا يف أي جامعة يف العادل .وسرد ألىم مناورات اغبقل ومؤسبراتو
واقبازاتو.
.9

البعد األكاديمي والمعرفي لبيت المقدس التعريف بأركان الحقل المعرفي الجديد في
العالم العربي ،تحرير األستاذ الدكتور /عبد الفتاح العويسي .نار ىذا الكتاب (باللغة

عره باغبقل اؼبعريف اعبديد لدراسات بيت اؼبقدس وأىم البحوث
العربية) عام  2008ليُ ِّ
يف ىذا اجملال .يقدم الفصل األول خلفية تارىبية وتعريف باؼبفهوم اعبديد ،واالسًتاتيجية
اعبديدة وأولوياهتا .ويربز الفصل الثاين نظرية دائرة الربكة لبيت اؼبقدس ،مع تركيز النقاش
حول عدد من اؼبوضوعات احملددة مثل :معٌت الربكة ،الربكة يف القرآن اخل .أما الفصل
الثالث إعادة اكتااه اغبدود اعبغرافية لبيت اؼبقدس فيعيد اكتااه حدود بيت اؼبقدس
ويقدم لنا خريطة جديدة لئلقليم من خبلل مناقاة عدد كبَت من الروايات التارىبية .كما
يناقش الفصل الرابع العبلقة بُت اؼبسجد األقصى ببيت اؼبقدس والكعبة اؼبارفة دبكة
اؼبكرمة .ويربىن الفصل اػبامس بيت اؼبقدس مبوذجاً للتعددية من خبلل مناقاة الاروط
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الواجب توفرىا يف اجملتمع اؼبتعدد الثقافات .أما الفصل السادس فيبحث يف خطة رسول
اهلل اإلسًتاتيجية لفتح بيت اؼبقدس وبداية ىذه العبلقة وأسباب تاكلها.
.10

البعد الجغرافي لبيت المقدس ،تحرير الدكتور /خالد عبد الفتاح العويسي .صدر ىذا

الكتاب (باللغة اإلقبليزية) عام  ،2008وىو عبارة عن عدة مقاالت باللغة اإلقبليزية عن
جغرافية بيت اؼبقدس .تبدأ دبقالة عن إعادة إكتااه حدود بيت اؼبقدس ،ومن مث مقالة
عن التوأمة اإلؽبية لبيت اؼبقدس ومكة ،مث دراسة عن ما إذا كان اؼبسجد األقصى مركزاً
للربكة أم للقداسة ،تتبعها دراسة للمصطلحات اعبغرافية اؼبستخدمة يف األنس اعبليل عند
ؾبَت الدين اغبنبلي وأخَتاً نظرية بيت اؼبقدس ودوائر الربكة.

.11

تصور جديد للعالقات الدولية :نماذج بيت المقدس لتفسير األحداث المعاصرة
وتوجيهها لألستاذ الدكتور /عبد الفتاح العويسي .فءمن صناعة اؼبعرفة اػباصة ببيت
اؼبقدس ،صدر ىذا الكتاب يف عام ( 2011باللغة العربية) ،كمحاولة معرفية أكاديبية
جادة الستكااه تصور ( )Imageجديد للعبلقات الدولية من خبلل إبراز مباذج بيت
اؼبقدس ،اليت سبثل بعءاً من إسهامات العرب واؼبسلمُت يف ؾبال العبلقات الدولية .فيقدم
الكتاب ؾبموعة من القءايا والنظريات اؼبهمة اؼبتعلقة ببيت اؼبقدس هبده اؼبسانبة يف
عملية التوجيو والتأثَت يف ؾبرى األفكار واألحداث اؼبتعلقة ببيت اؼبقدس ،أو بعبارة أخرى
اؼبسانبة باكل متواضع يف صناعة التاري اؼبستقبلي لبيت اؼبقدس باكل خاص واؼبارق
العريب واإلسبلمي باكل عام .ومن ىذا اؼبنطلق ،فإن أىداه ىذا الكتاب تتلخص يف

تقدًن مباذج بيت اؼبقدس لرجال اؼبعرفة والفكر والعلم ،واؼبختصُت ولطلبة :العبلقات
الدولية والتاري واعبغرافية والعلوم السياسية ،ولصناي القرار أو اؼبؤثرين يف صناعة القرار،
وللقادة واعبمهور اؼبهتم دبستقبل أمتنا.
ومن اؼبناسب أن أختم ىذا الفصل بلفت اإلنتباه إذل أحد خرباء اؼباروي اؼبعريف لبيت اؼبقدس
وحقلو "دراسات بيت اؼبقدس" ،والذي نعود إليو يف كل صغَتة وكبَتة حول البيت اؼبقدس
ببيت اؼبقدس (اؼبسجد األقصى اؼببارك) ،العادل الااب اؼبتميز واؼببدي الدكتور ىيثم فتحي
الرفروط – األستاذ اؼبساعد بقسم العمارة جبامعة النجاح الوفنية (نابلس  -فلسطُت)،
صاحب "النظرية اؽبيثمية" اليت فصلها يف رسالتو اؼباجستَت واليت نارىا ؾبمع دراسات بيت
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اؼبقدس (إسراء) يف اؼبملكة اؼبتحدة عام ( 2002باللغة العربية) ربت عنوان "نظرية جديدة
لتفسَت التصميم والتخطيط اؽبندسي لقبة الصخرة والفكر التخطيطي اؽبندسي يف الفًتة
اإلسبلمية اؼببكرة" .كما أعد رسالتو الدكتوراه جبامعة سًتاثكبليد (بريطانيا) عام 2002
ونارىا الناشر األكاديبي ؼبعهد آل مكتوم يف عام  2004ربت عنوان "التطور اؼبعماري
للمسجد األقصى يف بيت اؼبقدس يف اغبقبة اإلسبلمية اؼببكرة  -العمارة اؼبقدسة على شكل
"اؼبقدس" ،حيث يبدأ ىذا السفر اؽبام بالتعريف دباىية اؼبسجد قبل أن يتطرق غبدود اؼبسجد
األقصى وتطوره اؼبعماري يف حقبات اؼبسلمُت اؼبتعاقبة .كما يركز الكتاب على إضافات
اؼبسلمُت اؼبعمارية يف اؼبسجد ويبدأ دبناقاة إعادة بناء األبواب واألسوار يف الفًتة اؼببكرة مث
مكان وبناء مصلى عمر مث اإلضافات األموية :قبة السلسلة ،قبة الصخرة واعبامع األقصى
وأصل وأسباب بناء ىذه اؼبباين يف اؼبسجد ،مناقااً كل النظريات اؼبتعلقة ببنائها عند اؼبسلمُت
وغَتىم .ومن أىم ما يبيز ىذا الكتاب اإلستخدام اإلبداعي لعلم اآلثار والعمارة والتاري يف
توضيح وتثبيت مفهوم البيت اؼبقدس يف بيت اؼبقدس .ودل يتوقف الدكتور /ىيثم الرفروط عند
ىذا اغبد ،بل إستمر وال زوال يبتعنا بإكتاافات علمية إبداعية ،دل يسبقو إليها أحد ،نارهتا
ؾبلة دراسات بيت اؼبقدس ،واليت منها "العبلقة بُت اؼبسجد األقصى ببيت اؼبقدس والكعبة
اؼبارفة دبكة اؼبكرمة".

خالصة المرحلة األولى

وباختص ــار ،فدراس ــات بي ــت اؼبق ــدس حق ــل مع ــريف أك ــاديبي جدي ــد ،وف ــري جدي ــد م ــن اؼبعرف ــة
اإلنســانية القائمــة علــى منهجيــة اغبقــول اؼبعرفيــة اؼبتداخلــة واؼبتعــددة لدراســة إقلــيم بيــت اؼبقــدس،

يعمــل علــى إنتــاج اؼبعرفــة اؼبتعلقــة هبــذا اإلقلــيم وتصــنيعها ،وتاــكيل وزب ـريج ن ـواة مــن اؼبختصــُت
األكاديبيُت احملًتفُت على اؼبستوى الدورل ،وتطوير قدرات وكفاءات أكاديبية علـى مسـتوى عـال.
تصدر لو ؾبلة أكاديبية ؿبكمة بـاللغتُت العربيـة واإلقبليزيـة "ؾبلـة دراسـات بيـت اؼبقـدس" منـذ عـام
 ،1997ويعق ــد ل ــو "مـ ـؤسبر أك ــاديبي دورل س ــنوي" من ــذ ع ــام  .1997اس ــتحدث ؽب ــذا اغبق ــل
اؼبعريف منصب "أستاذ كرسي لدراسات بيت اؼبقـدس" يف بريطانيـا عـام  ،2001وأسـس لـو مركـز
حبــوث "مركــز دراســات بيــت اؼبقــدس" يف بريطانيــا عــام  ،2002وأناــأ لــو برنــامج تدريســي ؼبــنح
درجـ ــيت "اؼباجسـ ــتَت" و"الـ ــدكتوراة" يف "دراسـ ــات بيـ ــت اؼبقـ ــدس" مـ ــن جامعـ ــة أبـ ــردين (الدراسـ ــة
والبحــث باللغــة اإلقبليزيــة فقــط) .كتــب يف موضــوعاتو عــدداً مــن األفروحــات األكاديبيــة باللغــة
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اإلقبليزية ( )11رسالة دكتوراه ،و( )32رسالة ماجستَت ،وفبع يف موضـوعاتو عـدداً مـن الكتـب
األكاديبية.
المرحلة الثانية :االستراتيجية الجديدة لدراسات بيت المقدس وأولوياتها  -نقل المشروع المعرفي
لبيت المقدس وحقلو ومأسستهما في العالمين العربي واإلسالمي حتى عام 2024
عندما قمنا يف عام  1994بتأسيس ىذا اؼباروي وحقلو اؼبعريف اعبديد "دراسات بيت
اؼبقدس" ،كان اؽبده يتمحور حول تأسيس ماروي معريف حءاري أكاديبي فكري ثقايف دورل،
وبول األحبلم إذل حقائق .وىذا ما سبكنا – بفءل اهلل ومنتو – من ربقيقو خبلل الثبلثة عار
عاماً اؼباضية 2007 – 1994 :يف بريطانيا .وبعد ىذا التوفيق من اهلل "الفتاح العليم" ،كان
ال بد من تطوير اسًتاتيجية جديدة ؽبذا اؼباروي وحقلو اؼبعريف وربديد األولويات يف العقد الثاين
من تارىبو .فرظبت اػبطة االسًتاتيجية اعبديدة ؽبذا اؼباروي اؼبعريف اعبديد وأولوياتو ،اؼبتمثلة يف
التعريف و"نقل" اؼباروي وحقلو اؼبعريف "دراسات بيت اؼبقدس" ومأسستهما يف العاؼبُت العريب
واؼبسلم ،وقد أشرت إليها يف خاسبة كتايب دليل دراسات بيت اؼبقدس الصادر يف منتصف عام
( 2007عبد الفتاح العويسي.)235-233 :2007 ،
الخطوات اإلستراتيجية التمهيدية للمرحلة الثانية ()2009 – 2007

لتمهيد الطريق أمام نقل ىذا اؼباروي اؼبعريف ومأسستو يف العاؼبُت العريب واؼبسلم ،وضمان
إنتااره على نطاق واسع ،شري فريق العمل يف تنفيذ ىذه اإلسًتاتيجية من خبلل صبلة من

الفعاليات التهميدية خبلل الثبلث سنوات اؼباضية ( )2009-2007واليت كان من بينها
عودة مؤسس اغبقل اؼبعريف لدراسات بيت اؼبقدس إذل اؼبنطقة العربية يوم اعبمعة  26رجب
( 62007/8/10 – 1428بداية إذل اليمن ،مث سورية ،وماليزيا وتركيا) وتاجيع فريق العمل
للعودة إذل عدد من الببلد العربية واؼبسلمة ،واإلنتاار للعمل يف مؤسساهتا األكاديبية ،والسيما
مؤسسات التعليم العارل والبحث العلمي .وباإلضافة إذل عقد اؼبؤسبر األكاديبي األول لدراسات
بيت اؼبقدس يف اؼبنطقة العربية يف  2007/11/20بصنعاء (اليمن) ،ه تغيَت اسم "ؾبمع
البحوث اإلسبلمية" إذل "ؾبمع دراسات بيت اؼبقدس (إسراء)" يف  .2009/1/4كما إن
 6أي بعد ثبلثة عار عاماً على تأسيس اغبقل اؼبعريف يف اؼبملكة اؼبتحدة يوم اػبميس  27صفر -1415
.1994/8/4
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العمل جار على إشراك علماء األمة  -أكاديبيها ومفكريها ومثقفيها  -واؼبهتمُت ببيت اؼبقدس

والغيورين على مستقبلها يف العاؼبُت العريب واإلسبلمي هبذا اؼباروي اغبءاري ،وتأسيس معاىد
لدراسات بيت اؼبقدس يف عدد من اعبامعات العربية واإلسبلمية.
أوالً :الفعاليات التمهيدية

من أىم الفعاليات التمهيدية اليت قام هبا فريق العمل منذ عام :2005
.1

تدشُت كتاب "تقدًن بيت اؼبقدس"  -باللغة اإلقبليزية اليت كتب هبا أصبلً
وناره الناشر األكاديبي ؼبعهد آل مكتوم يف بريطانيا عام  -2005ودشن
رظبياً يف ثبلث دول :جامعة زايد (دولة اإلمارات العربية اؼبتحدة) يف 25
ديسمرب  ،2005والربؼبان االسكتلندي (اسكتلندا – اؼبملكة اؼبتحدة) يف
 30يناير  ،2006وجامعة قطر (دولة قطر) يف  9مارس  .2006مث ترجم
إذل اللغة العربية ونارتو دار الفكر العريب بالقاىرة عام  ،2006مث نقحت
الًتصبة وزيد عليها وصدر عن ؾبمع البحوث اإلسبلمية يف اؼبملكة اؼبتحدة

يف إبريل  .2008وترجم – كذلك – إذل اللغة اؼباليزية (مااليو) ،ونارتو
جامعة مااليا بالعاصمة اؼباليزية كوالؼببور – أعرق اعبامعات اؼباليزية  -يف
فرباير 2008م .وترجم الكتاب إذل اللغة الفرنسية وسيتم ناره يف عام
( .)2013وقد أىديت نس من الكتاب إذل معظم مكتبات اعبامعات
الربيطانية ،واؼبكتبات العامة يف اسكتلندا باكل عام ومدينة دندي باكل
خاص ،وعدد من مكتبات اعبامعات األوروبية واألمريكية والعربية واؼبسلمة.
.2

نار الكتاب  8من سلسلة دراسات بيت اؼبقدس ،ربت عنوان "دليل
دراسات بيت اؼبقدس" يف منتصف عام  ،2007الذي يقدم دليبلً تفصيلياً
ألي جامعة  -يف العاؼبُت العريب واؼبسلم  -ترغب يف تدريس دراسات بيت
اؼبقدس .ويقدم تعريفاً مفصبلً بدراسات بيت اؼبقدس ،واإلقبازات والناافات
األكاديبية ،واؼبطبوعات ،وعناوين رسائل اؼباجستَت والدكتوراه اليت أقبزت يف
ىذا اغبقل اؼبعريف.
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.3

إقباز عدد من رسائل الدكتوراه ،وبذلك يصل عدد األفروحات األكاديبية اليت
كتبت يف موضوعاتو باللغة اإلقبليزية حىت هناية عام 2009م إذل)11( :
رسالة دكتوراه ،و( )32رسالة ماجستَت.

.4

إشارة بيان أبوظيب للتواصل الثقايف واغبءاري ،الصادر يف ختام الندوة
األكاديبية الدولية حول التعددية الثقافية والتواصل اغبءاري يف القرن اغبادي
والعارين اليت عقدت بقصر اإلمارات بأبوظيب  -دولة اإلمارات العربية
اؼبتحدة يف  8أبريل  ،2007ونظمتها دار زايد للثقافة اإلسبلمية يف دولة
اإلمارات العربية اؼبتحدة بالتعاون مع معهد آل مكتوم للدراسات العربية يف
اسكتلندا ،إذل الورقة الرئيسة اليت قدمها اؼبؤسس عن "بيت اؼبقدس مبوذجاً
للتواصل الثقايف واغبءاري والتعددية الثقافية والتعايش السلمي" .ونص البيان
على "أن تاري األمة العربية واؼبسلمة يؤكد إمكانية التعايش السلمي بُت
الاعوب واغبءارات والتواصل الثقايف بُت األديان اؼبختلفة واحًتام حقوق
اإلنسان .وتقدم العهدة العمرية – اليت أعطاىا أمَت اؼبؤمنُت عمر بن اػبطاب
(رضي اهلل عنو) ألىل إيلياء  -واؼببدأ الرئيسي واحملوري لبيت اؼبقدس مبوذجاً
أساسياً للتعددية الثقافية ،والتواصل الثقايف ،والتفاىم اؼباًتك واالحًتام
اؼبتبادل .وببل شك ،فإن بيت اؼبقدس يقدم لنا مبوذجاً من اؼبساحة اؼباًتكة
اليت سبكن أناساً من خلفيات متعددة من العيش فيو معاً ،ومركزاً يزدىر فيو
التنوي والتعدد".

.5

قيام مكتب العبلقات العامة الدورل "نيتيف  – "Nativeالذي يتخذ من
اسكتلندا باؼبملكة اؼبتحدة مقراً لو  -بتطوير مادة تعليمية باللغة اإلقبليزية
لعدد من اؼبدارس يف ديب لبلحتفال بيوم السبلم العاؼبي ،بنيت على مواد
تعليمية من األمم اؼبتحدة وعلى كتاب "تقدًن بيت اؼبقدس" ،وصاحبها
معرض من  8إذل  11أكتوبر  2007يف مسرح ديب االجتماعي ومركز
الفنون.
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ثانياً :عودة المؤسس إلى المنطقة العربية والمسلمة

وضمن الافافية اليت يتمتع هبا ىذا اؼباروي اؼبعريف ،أحب أن أتوقف قليبلً حول أحد أىم معادل

ىذه اػبطة اإلسًتاتيجية اعبديدة .فبعد سنتُت من ىذه الفعاليات التمهيدية ،قرر مؤسس
اؼباروي العودة إذل اؼبنطقة العربية ،وتاجيع فريق العمل للعودة إذل الببلد العربية واؼبسلمة .وىنا
أود أن أكد بأين عدت إذل ببلد العرب يوم اعبمعة  26رجب ،72007/8/10 – 1428
وأجنديت معرفية أكاديبية فكرية ثقافية صرفة ،نارهتا يف كتابُت صدرا يف اؼبملكة اؼبتحدة عام
( )2007باللغة اإلقبليزية :تأسيس األجندة اعبديدة للتواصل اغبءاري من خبلل التعليم
وخدمة اجملتمعات ،ودليل دراسات بيت اؼبقدس .ولعل بعءنا يتساءل :ؼباذا قبلتم ترك منصبكم
األكاديبي الرفيع يف بريطانيا ،وعده إذل الببلد العربية؟ وىذا السؤال سألتو لنفسي أكثر من مرة،
وسئلتو من أكثر من شخص أكثر من مرة منذ عوديت.
واغبقيقة أن ازباذ ىذا القرار أخذ مٍت ومـن أسـريت سـنة كاملـة مـن الدراسـة والتمحـيص .واإلجابـة
بكــل بســافة ،أن اغبيــاة يف العــادل العــريب ليســت كاغبيــاة يف بريطانيــا ،وأن ىــذه النقلــة حباجــة إذل
تء ــحيات كب ــَتة .ولك ــن بع ــد ى ــذه اػب ــربة الطويل ــة م ــن العم ــل يف ع ــدد م ــن اعبامع ــات العربي ــة
والربيطانيــة منــذ عــام  ،1986وجــدت أن الواجــب يفــرض علــي أن أنقــل ىــذه اػبــربة األكاديبيــة
الــيت كونتهــا خــبلل تلــك الســنوات اؼباضــية إذل اؼبنطقــة العربيــة واؼبســلمة ،وال ســيما الــببلد العربيــة
الــيت ىــي حباجــة إليهــا ،وتســعى إذل تطــوير نفســها وتــدفع بالتنميــة الباـرية فيهــا إذل األمــام .دبعــٌت
آخ ــر ،فلقـ ــد عـ ــدت إذل اؼبنطق ــة العربيـ ــة ألسـ ــهم يف مسـ ــاعدة ال ــببلد العربيـ ــة واؼبسـ ــلمة يف ؾبـ ــال
الدراسات االجتماعية واإلنسانية على زبطي العقبات والتحديات اليت تواجههـا يف القـرن الواحـد
والعارين مـن خـبلل التعلـيم والـتعلم والبحـث العلمـي الرصـُت واعبـاد .وباختصـار ،فـإن نبـي اآلن
ىو اؼبساعدة يف نقل اؼبعرفـة وأدواهتـا إذل اؼبنطقـة العربيـة واؼبسـلمة ،وسـأحاول مـن فـريف أن أعطـي
أقصى ما أستطيع بكفاءة وجودة وإتقان وسبيز ،تطبيقـاً غبـديث رسـول اهلل صـلى اهلل عليـو وسـلم:
"إذا عمــل أحــدكم عمـبلً فليتقنــو ،أو فليــدي" .ففــي ىــذه الظــروه العصــيبة ألمتنــا ،كبــن يف أمــس

اغباجة ألن تكون معرفتنا غَت قائمة على اؼبعلومات العامة ،أو على معلومـات قديبـة عفـى عليهـا
الــزمن وال تصــلح للقــرن اغبــادي والعاـرين ،بــل علــى اؼبعرفــة العلميــة القائمــة علــى البحــث العلمــي
الــيت تســتجيب ؼبتطلبــات العصــر الــذي نعــيش فيــو "فاألحكــام تتغــَت بتغــَت الزمــان واؼبكــان" .فلقــد
 7أي بعد ثبلثة عار عاماً على تأسيس اغبقل اؼبعريف يف اؼبملكة اؼبتحدة يوم اػبميس  27صفر -1415
.1994/8/4
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صــعقت عنــدما افلعــت علــى أســاليب ومنــاىج التــدريس يف بعــض جامعاتنــا العربيــة واؼبســلمة الــيت
ال تصــلح لعص ـرنا ،والكتــب ال ــيت ت ــدرس وال ــيت عف ــى عليهــا ال ــزمن وال عبلق ــة ؽب ــا بواقعن ــا ال ــذي
نعيش .وىنا وقفت على سبب رئيسي للتخلف الذي تعياو منطقتنا العربية واؼبسلمة.
ثالثاً :أىم الفعاليات في ذكرى مرور  90عاماً على تصريح بلفور
.4

المؤتمر األكاديمي األول لدراسات بيت المقدس في المنطقة العربية

وربقيقاً لرسالة اؼباروي اؼبعريف يف اؼبسانبة يف ربقيق الوعي اغبءاري اؼبلتزم ،وؼبلء الفراغ
اؼبعريف ونار اؼبعرفة عن بيت اؼبقدس ،وبناء سقف معريف وتأصيل عمل أكاديبي وفكري
وثقايف فبيز عن بيت اؼبقدس ،وتاجيع البحث العلمي وهتيئة واحتءان الطاقات البحثية
العربية واؼبسلمة والعاؼبية اؼبختصة واؼبهتمة ببيت اؼبقدس ومساعدهتا يف إفبلق إمكاناهتا،
وتثبيتاً ألركان "اؼبرجعية األكاديبية اؼبعرفية اغبءارية اعبديدة عن بيت اؼبقدس" اليت سبكن

مؤسس اغبقل اؼبعريف اعبديد وفريق عملو البحثي من تأسيسها يف السنوات الثبلث عارة
اؼباضية ( )2007 – 1994من خبلل صبلة من الناافات والفعاليات األكاديبية
اؼبتميزة ،وضمن برنامج عملو اؼبتكامل عن بيت اؼبقدس ،ويف إفار التعريف هبذا اغبقل
اؼبعريف اعبديد يف اؼبنطقة العربية ،ولنار اؼبعرفة عن بيت اؼبقدس يف اؼبنطقة العربية ،انعقد
اؼبؤسبر األكاديبي األول يف اؼبنطقة العربية ،ضمن اػبطة اإلسًتاتيجية اعبديدة لدراسات بيت
اؼبقدس وأولوياهتا اؼبتمثلة يف "نقل" ىذا اغبقل اؼبعريف لدراسات بيت اؼبقدس ومأسستو يف
العاؼبُت العريب واؼبسلم.
فكان ىذا اؼبؤسبر يف  2007/11/20ىو األول الذي بدأنا بو ىذه السلسلة من اؼبؤسبرات
األكاديبية عن دراسات بيت اؼبقدس يف اؼبنطقة العربية واؼبسلمة ،ربت عنوان "البعد
األكاديبي واؼبعريف لبيت اؼبقدس :التعريف بأركان اغبقل اؼبعريف اعبديد يف العادل العريب".
ويعد عقد ىذا اؼبؤسبر اؼباًتك عن اعبانب األكاديبي اؼبعريف لبيت اؼبقدس يف عاصمة
اعبمهورية اليمنية (صنعاء) جبامعة العلوم والتكنولوجيا ،األول من نوعو يف اؼبنطقة العربية.
بل إن مناقاة البعد اؼبعريف األكاديبي لبيت اؼبقدس ىو األول الذي يطرح خارج أوروبا من

حيث الطرح اؼبعريف األكاديبي البعيد عن التوجهات السياسية واغبزبية.
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ونص بيان صنعاء "لدراسات بيت اؼبقدس" الصادر يف ختام اؼبؤسبر على توصية واحدة
تتمحور يف اآليت" :توجيو توصية إذل وزارة التعليم العارل والبحث العلمي يف اعبمهورية
اليمنية باغباجة اؼباسة إذل فرح (فرض) مساق دراسات بيت اؼبقدس مساقاً إجبارياً على
صبيع فلبة وفالبات اعبامعات اليمنية اغبكومية واػباصة .وتوجيو توصية إذل ارباد
اعبامعات العربية باغباجة اؼباسة إذل فرح (فرض) مساق دراسات بيت اؼبقدس مساقاً
إجبارياً على صبيع فلبة وفالبات اعبامعات يف الوفن العريب" .ودعا اؼبؤسبر إذل "االستفادة

من الكتب األكاديبية اؼبعرفية اليت أنتجها الفريق البحثي ؽبذا اغبقل اؼبعريف اعبديد ،وباكل
خاص الكتاب اؼبهم واؼبميز "تقدًن بيت اؼبقدس" للمؤرخ العريب الفلسطيٍت الربوفيسور/
عبد الفتاح العويسي (اؼبقدسي) الذي كتبو بداية باللغة اإلقبليزية وناره الناشر األكاديبي
ؼبعهد آل مكتوم يف بريطانيا عام ."2005

وفعبلً ،أرسل األستاذ الدكتور /داود عبد اؼبلك اغبدايب – رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا
بصنعاء – يف  25نوفمرب  2007رسالتُت :األوذل إذل معارل األستاذ الدكتور /صاحل علي
باصرة – وزير التعليم العارل والبحث العلمي اليمٍت – والثانية إذل سعادة األستاذ الدكتور/
صاحل ىاشم – األمُت العام الرباد اعبامعات العربية .تءمنت الرسالة األوذل دعوة وزارة
التعليم العارل والبحث العلمي اليمنية للموافقة على توصية اؼبؤسبر "والتعميم على اعبامعات
اليمنية اغبكومية واػباصة الستحداث ىذا اؼبساق" .وتءمنت الرسالة الثانية دعوة ارباد
اعبامعات العربية للموافقة على توصية اؼبؤسبر "والتعميم على اعبامعات يف الوفن العريب
الستحداث ىذا اؼبساق" .وؼبتابعة تنفيذ ىذه التوصية ،قام مركز البحوث االجتماعية
واإلنسانية بصنعاء بالتعاون مع ؾبمع البحوث اإلسبلمية يف اؼبملكة اؼبتحدة (إسراء) بنار
نص بيان صنعاء لدراسات بيت اؼبقدس كلو يف جريدة الثورة  -اليومية  -اليمنية يف 5
يناير 2008م – إعبلن مدفوي األجر .وقمت يف  7يناير 2008م بالكتابة إذل سعادة
األستاذ الدكتور /صاحل ىاشم – األمُت العام الرباد اعبامعات العربية.
.2

ورشة العمل األولى لنقل الحقل المعرفي الجديد لدراسات بيت المقدس إلى العالم
العربي
وعلى ىامش اؼبؤسبر األكاديبي األول لدراسات بيت اؼبقدس يف العادل العريب ،نظم مركز
البحوث االجتماعية واإلنسانية جبامعة العلوم والتكنولوجيا باعبمهورية اليمنية ،بالتعاون مع
ؾبمع البحوث اإلسبلمية (إسراء) يف اؼبملكة اؼبتحدة ،يوم األربعاء  21نوفمرب 2007
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"ورشة عمل لنقل اغبقل اؼبعريف اعبديد لدراسات بيت اؼبقدس إذل العاؼبُت العريب واؼبسلم"،
حءرىا :اؼبؤسس ،ومدير مركز دراسات بيت اؼبقدس دبعهد آل مكتوم باسكتلندا ،وفبثل
جملمع البحوث اإلسبلمية (إسراء) يف اؼبملكة اؼبتحدة ،وفبثل ؼبؤسسة القدس الدولية ،وصبيع
اؼبتحدثُت يف اؼبؤسبر ،وبعض اؼبااركُت يف اؼبؤسبر.
وجرى خبلل ورشة العمل :عرض ـبتصر عن ناأة اغبقل اؼبعريف اعبديد لدراسات بيت
اؼبقدس يف بريطانيا ،واإلقبازات اليت ه ربقيقها خبلل الفًتة من  1994إذل ،2007
واػبطة االسًتاتيجية اعبديدة وأولوياهتا .ونوقات أولويات تنفيذ ىذه اػبطة االسًتاتيجية
اعبديدة ،وأفءل السبل والوسائل العملية لتحقيقها ،من خبلل نقاش عام بُت اغبءور.
ونوقش موضوي التعاون بُت "السلطة" و"اؼبعرفة" – من خبلل االستماي إذل مقًتحات
مؤسسة القدس الدولية للتعاون واؼبساعدة والدعم لنقل ىذا اغبقل اؼبعريف إذل العاؼبُت العريب
واؼبسلم :معادل ىذا التعاون ،األفكار والربامج اؼبقًتحة ،وأفءل الوسائل للتنفيذ ،واؼبيزانية
اليت تستطيع اؼبؤسسة رصدىا للتنفيذ .ونوقش موضوي التعاون بُت "اؼبعرفة" و "اؼبعرفة"
نقاشاً عاماً :تركز حول التفكَت يف إنااء شبكة للجامعات الراغبة يف التعاون لتسهيل
عملية نقل اغبقل اؼبعريف لدراسات بيت اؼبقدس إذل العاؼبُت العريب واؼبسلم ،للتعريف باغبقل
اؼبعريف ،وتوفَت اؼبنح الدراسية ،وتقدًن الربامج الدراسية ،وإعداد اؼبختصُت واػبرباء ،وعقد
حلقات العصف الذىٍت وورشات العمل واغبلقات البحثية والدراسية واؼبؤسبرات والندوات
والدورات التدريبية ،ترصبة ونار البحوث اعبادة والرصينة ،وتأسيس جائزة أكاديبية للتميز.
وأثناء الورشة جرى التوقيع على إتفاقية للتعاون بُت ؾبمع البحوث اإلسبلمية يف اؼبملكة
اؼبتحدة (إسراء) ومركز البحوث االجتماعية واإلنسانية جبامعة العلوم والتكنولوجيا ،لتمكُت
اؼبركز من العمل اؼبناسب يف نقل اغبقل اؼبعريف اعبديد إذل العادل العريب .ونصت االتفاقية
على زبصيص ؾبمع البحوث اإلسبلمية ؼبنحة دراسية لطالب يبٍت أو فالبة يبنية لدراسة
ا ؼباجستَت يف دراسات بيت اؼبقدس يف معهد آل مكتوم /جامعة أبردين يف سبتمرب 2008
(دل يستفد منها أحد) ،فءبلً عن مبلغ عارة آاله دوالر أمريكي ؼبساعدة اؼبركز يف
صنعاء على نار اإلىتمام بدراسات بيت اؼبقدس من خبلل الندوات ،واحملاضرات ،وإعادة
فباعة بعض اؼبراجع اؽبامة يف دراسات بيت اؼبقدس.
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وعلى الرغم من أن التوصية احملورية اليتيمة للمؤسبر دل تنفذ ،إال أن عقد ىذا اؼبؤسبر وورشة
العمل ووجود اؼبؤسس بصنعاء ؼبدة عام قد دفع إذل ربريك اؼبياة الراكدة حول ىذه القءية
يف اليمن.
رابعاً :أىم الفعاليات في ذكـرى مـرور  60عامـاً علـى النكبـة ،وال سـيما "النكبـة المعرفيـة" :التدشـين
الرسمي للمشروع المعرفي األكاديمي والفكري والثقافي لبيت المقدس في العالم العربي

رغبة يف اإلحتفال بذكرى مرور ستُت عاماً على النكبة وال سيما "النكبة اؼبعرفية" بطريقة إهبابيـة،
ه التدشُت الرظبي للماروي اؼبعريف األكاديبي والفكري الثقايف لبيت اؼبقـدس يف العـادل العـريب مـن
خــبلل عقــد حلقتــُت للنقــاش يف مقــر جريــدة الــيمن تــايبز – بصــنعاء (اعبمهوريــة اليمنيــة) .األوذل:
خصص ــت للص ــحفيُت يف  8م ــايو  ،2008والثاني ــة :خصص ــت ألس ــاتذة اعبامع ــات ،وف ــبلب
الدراس ــات العلي ــا ،والب ــاحثُت ،واؼبهتم ــُت ،وه خبلؽبم ــا تدش ــُت إص ــدار كت ــابُت ض ــمن سلس ــلة
دراسات بيت اؼبقدس (باللغة العربية) ومـن إصـدار ؾبمـع البحـوث اإلسـبلمية يف اؼبملكـة اؼبتحـدة
(إسراء) ،نبا:
.1
.2

تقدًن بيت اؼبقدس.
البعــد األكــاديبي واؼبعــريف لبيــت اؼبقــدس :التعريــف بأركــان اغبقــل اؼبعــريف اعبديــد
يف العــادل العــريب .وجــاء ناــر ىــذا الكتــاب  -الــذي وبتــوى علــى حبــوث متميــزة
لنخبة من العلماء الاـبان الواعـدين يف دراسـات بيـت اؼبقـدس ،الـيت ىـي مبـاذج
للبحوث اليت يهتم هبا اغبقل اؼبعريف اعبديد لدراسات بيت اؼبقـدس  -إلفـبلي
قطاي كبَت من اؼبهتمُت بدراسات بيت اؼبقـدس علـى صبيـع األوراق الـيت ألقيـت
يف اؼبؤسبر األكاديبي األول الذي عقد يف صنعاء يف  20نوفمرب 2007م.

خامساً :تغيير اسم "مجمع البحوث اإلسالمية" إلى "مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء)"

أقرت اعبمعية العامة جملمع البحوث اإلسبلمية يف اجتماعها السنوي العادي يف 2009/1/4

تغيَت اسم اجملمع من "ؾبمع البحوث اإلسبلمية" إذل "ؾبمع دراسات بيت اؼبقدس (إسراء)"،
وأقرت اسًتاتيجيتها اعبديدة اؼبتمثلة يف نقل اؼباروي اؼبعريف وحقلو ومأسستهما يف العاؼبُت
العريب واإلسبلمي.
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سادساً :احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية ()2009

يف ظل حالة االنقسام اليت تاهدىا الساحة الفلسطينية اليت ألقت بظبلؽبا على إحتفالية القدس

عاصمة الثقافة العربية لعام  ،2009رأى فريق العمل البحثي التعاون مع كل دعوة توجو إليو
للمااركة يف أية فعالية مرتبطة هبذه االحتفالية ،على أن يتمحور فرحها على قءيتُت:
التعريف وتسويق اؼباروي اؼبعريف لبيت اؼبقدس – الذي تأسس يف بريطانيا
.1
عام  – 1994وإسًتاتيجيتو اعبديدة وأولوياهتا يف اؼبرحلة القادمة (2010
–  )2024اؼبتمثلة يف ضرورة نقل ىذا اؼباروي وحقلو ومأسستهما إذل
العاؼبُت العريب واؼبسلم .فءبلً عن السعي اغبثيث للحصول على تأييد ودعم
اعبهات اؼبنظمة واؼبااركُت يف تلك الفعاليات والتفافهم حول اؼباروي.
.2

حث الباحثُت واألكاديبيُت واؼبثقفُت العرب وتاجيعهم على إعادة إحياء
اؼبصطلح العريب الذي عره بو ىذا اإلقليم "بيت اؼبقدس" يف دراساهتم
وحبوثهم.

وفعبلً شارك اؼبؤسس بورقة حول اؼباروي يف اؼبؤسبر العريب الدورل "القدس تاري وعمران" الذي
نظمو ارباد شبيبة الثورة دبدينة ضبص باعبمهورية العربية السورية من  26إذل  29تارين أول
 .2009وشارك عدد من فريق العمل البحثي بأوراق عمل يف اؼبؤسبر الدورل "القدس دين
وتاري " الذي نظمو اؼبنتدى العاؼبي للوسطية دبدينة عمان باؼبملكة األردنية اؽبامشية من  11إذل
 12تارين الثاين .2009
المرحلة الثانية :مأسسة المشروع في العالمين العربي واإلسالمي (من )2040
يف ظل الظروه العصيبة واؼبتغَتات الدولية اؼبتسارعة اليت تعصف بالقءية الفلسطينية ،واألخطار
احملدقة ببيت اؼبقدس واليت حباجة إذل كل اعبهود اؼبخلصة من أمتنا ،وإيباناً بأن اؼباروي اغبءاري
لبيت اؼبقدس أكرب من قدرات الفلسطينيُت لوحدىم ،كان ال بد من توسيع دائرة ؿباوالت إقناي
صناي القرار أو اؼبؤثرين يف صناعة القرار يف أمتنا إذل تبٍت ودعم ىذا اؼباروي اؼبعريف لبيت اؼبقدس
رظبياً ،ومأسستو على مستوى العاؼبُت العريب واإلسبلمي .،وهبذا الصدد ،فلقد أزبذت اػبطوات
العملية التالية:
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.4

إنتشار فريق العمل في البالد العربية والمسلمة
لءمان إنتاار اؼباروي اؼبعريف على نطاق واسع ،فلقد أقًتح على فريق العمل عدم
التواجد يف قطر واحد ،بل اإلنتاار يف عدد من الببلد العربية واإلسبلمية للعمل يف
مؤسساهتا األكاديبية ،والسيما مؤسسات التعليم العارل والبحث العلمي.

.2

تشكيل المجلس اإلستشاري الدولي للمشروع المعرفي لبيت المقدس
إلشراك علماء األمة  -أكاديبيها ومفكريها ومثقفيها  -واؼبهتمُت ببيت اؼبقدس والغيورين

على مستقبلها يف العاؼبُت العريب واإلسبلمي هبذا اؼباروي اغبءاري ،أقرت اعبمعية العامة
جملمع دراسات بيت اؼبقدس يف اجتماعها السنوي العادي يف  2010/1/3إضافة
مادة إذل دستورىا يسمح بتاكيل ؾبلس إستااري دورل.

.3

تشكيل النواة األولى وفريق العمل اإلستراتيجي لنقل المشروع إلى العالمين
العربي واإلسالمي

على ىامش اؼبؤسبر األكاديبي الدورل  12لدراسات بيت اؼبقدس الذي عقد يف كلية
الدراسات الارقية واإلفريقية جبامعة لندن يف  ،2010/11/6نظم ؾبمع دراسات بيت
اؼبقدس ورشة عمل يف لندن يف  ،2010/11/7سبخءت عن تاكيل النواة األوذل وفريق
عمل لوضع خطة لتطبيق اإلسًتاتيجية اعبديدة للماروي اؼبعريف لبيت اؼبقدس واؼبتمثلة يف

نقلو إذل العاؼبُت العريب واإلسبلمي خبلل السنوات القليلة القادمة .ويءم فريق العمل لببة
من ضبلة الدكتوراة يف دراسات بيت اؼبقدس ،ورواد اؼباروي اؼبعريف لبيت اؼبقدس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

األستاذ الدكتور /عبد الفتاح العويسي
الدكتور /ىيثم فتحي الرفروط
الدكتور /ماىر يونس أبو مناار
الدكتور /خالد عبد الفتاح العويسي
الدكتور /رائد جبارين
الدكتور /ؿبمد رسبلن ؿبمد نور
الدكتور /أمُت الرشيد ياتيبان

فلسطُت
فلسطُت
فلسطُت
فلسطُت
فلسطُت
ماليزيا
ماليزيا
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.4

تشكيل فريق العمل الثاني :فريق المرجع/اإلطار البوابة
( :)Portal Team Referenceلببة من ضبلة الدكتوراة واؼباجسَت يف دراسات
بيت اؼبقدس ،وعدد من اؼبهتمُت بالقءية اؼبركزية لؤلمة ،تعمل جبد على نار دراسات
بيت اؼبقدس من خبلل التكنولوجيا اغبديثة على اؼبستوي األكاديبي وللاخص العادي.

.5

تحديد ثالثة أقاليم محورية في العالمين العربي واٍالسالمي للمشروع المعرفي
لبيت المقدس
ك خطوة عملية إضافية لتنفيذ اػبطة اإلسًتاتيجية اعبديدة جملمع دراسات بيت اؼبقدس
يف اؼبملكة اؼبتحدة وأولوياهتا خبلل السنوات الثبلثة عار القادمة (-2012
 ،)2124واؼبثمثلة يف "نقل" اؼباروي اؼبعريف لبيت اؼبقدس ،وحقلو "دراسات بيت
اؼبقدس" ومأسستهما يف العاؼبُت العريب واإلسبلمي ،أقرت اعبمعية العامة للمجمع يف
اجتماعها السنوي العادي يف  2011/12/24ربديد ثبلثة أقاليم مركزية (ؿبورية) يتم
تركيز اعبهود فيها خبلل السنوات القليلة القادمة (من  3إذل  5سنوات) لتوسيع قاعدة
دراسات بيت اؼبقدس فيها ،وباكل خاص تأسيس تعاون/شراكات/مراكز ينطلق منها
تطوير اغبقل اؼبعريف ،وىي:
.1
.2
.3

مشال إفريقيا ،ومركزه مصر.
غرب آسيا ،ومركزه تركيا.
جنوب شرق آسيا ،ومركزه ماليزيا.

وأكد القرار أن ؾبمع دراسات بيت اؼبقدس يف اؼبملكة اؼبتحدة سيعمل مع
اعبامعات/واؼبعاىد/واؼبنظمات/واعبمعيات /واألفراد يف تلك األقاليم الثبلثة لتسهيل
الوسائل اؼبطلوبة لتتمكن من تطوير اغبقل اؼبعريف فيها يف ضوء ظروفها واحتياجاهتا.
.6

إقناع صناع القرار :توسيع دائرة ؿباوالت إقناي صناي القرار أو اؼبؤثرين يف صناعة
القرار يف أمتنا إذل تبٍت ودعم ىذا اؼباروي اؼبعريف لبيت اؼبقدس رظبياً.
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.7

دبلوم دراسات بيت المقدس باللغة العربية وبواسطة التعليم عن بعد
بعد النجاح الذي ه ربقيقو حققو يف العقد اؼباضي بتطوير "دراسات بيت اؼبقدس"
باللغة االقبليزية ؼبرحليت اؼباجستَت والدكتوراة يف اؼبملكة اؼبتحدة ،وضمن برنامج عملو
اؼبتكامل عن بيت اؼبقدس يف اؼبرحلة القادمة حىت تتحقق اعبهود اغبثيثة اليت تبذل
لتأسيس معاىد لدراسات بيت اؼبقدس يف األقاليم الثبلثة اليت ه ربديدىا يف الببلد
العربية واإلسبلمية ،كان علينا أن لبطو خطوة عملية إضافية لنقل اؼباروي اؼبعريف لبيت
اؼبقدس إذل النافقُت باللغة العربية .وؽبذا قرر ؾبمع دراسات بيت اؼبقدس (إسراء) يف
اؼبملكة اؼبتحدة على العمل جبد يف العادل اإلفًتاضي (اإلنًتنت) ،حيث أفلق يف
 2012/9/1برنامج "دبلوم دراسات بيت اؼبقدس" للتعليم عن بعد يف بداية العام
األكاديبي  ،2013/2012ليكون أول دبلوم (دون الليسانس وأعلى من الثانوية)
باللغة العربية يطرح على مستوى العادل ،وسيمنحو – يف اؼبرحلة األوذل – ؾبمع
دراسات بيت اؼبقدس (إسراء) يف اؼبملكة اؼبتحدة.
ويتم الًتكيز يف "دبلوم دراسات بيت اؼبقدس" على الاباب (مافوق  18سنة) لتكون
لبنو إضافية يف مسَتة اإلعداد تتكامل مع جهود العاملُت يف اؼبسارات األخرى لبيت
اؼبقدس من خبلل التحصيل اؼبعريف والفائدة بالدرجة األوذل واألخَتة لتخرج من مرحلة
اإلىتمام العاففي فقط ،إذل مرحلة الوعي اؼبعريف اغبءاري ،ولتنءم إذل اعبيل اعبديد
اعباد من الباحثُت الابان ،والكوادر الاابة القادرة على التعامل مع القءية اؼبركزية
لؤلمة لتحقيق النهوض والوعي اغبءاري ومواجهة التحديات اليت تعصف هبا ،وقيادة
التغيَت يف اؼبرحلة القادمة ،ولتؤدي دوراً بالغ األنبية يف عملية صنع السياسات وازباذ

القرارات اؼبتعلقة ببيت اؼبقدس.

الرؤية :فتح ؾباالً جديداً للتخصص ،يساىم يف ربويل األحبلم إذل حقائق ،ويصنع
الفعل ،ويؤسس مرجعية معرفية حءارية عن بيت اؼبقدس ،وينتج اؼبعرفة اؼبتعلقة بو
ويصنعها ،ويرس البعد العريب واإلسبلمي لبيت اؼبقدس ،ويبؤل الفراغ اؼبعريف عنها يف
اؼبنطقة ،للمسانبة يف مسَتة اإلعداد تتكامل مع اعبهود األخرى لبيت اؼبقدس.
اإلستراتيجية :تتمحور اإلسًتاتيجية على تأسيس بيئة معرفية أكاديبية فكرية ثقافية
جادة ومتميزة يف العاؼبُت العريب واإلسبلمي يف ؾبال دراسات بيت اؼبقدس ضمن رؤية
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حءارية ،تعد جيبلً جديداً من الباحثُت الابان ،والكوادر اؼبعرفية البحثية الاابة
القادرة على التعامل مع القءية اؼبركزية لؤلمة ،لتحقيق النهوض والوعي اغبءاري
ومواجهة التحديات اليت تعصف هبا ،وتؤدي دوراً بالغ األنبية يف عملية صنع
السياسات وازباذ القرارات اؼبتعلقة ببيت اؼبقدس ،وقادرة على التكامل مع اؼباروعات
واؼبسارات واألبعاد األخرى اؼبتعلقة بإقليم بيت اؼبقدس وغَت متنافر معها.
الرسالة :تأسيس منظومة معرفية أكاديبية فكرية ثقافية يف ؾبال دراسات بيت اؼبقدس،

تعمل على:
 .1ربديد أولويات البحث العلمي يف ؾبال دراسات بيت اؼبقدس من خبلل إلقاء
الءوء على الفجوة يف الكتابات اؼبناورة عنها.
 .2صناعة الفعل من خبلل تصنيع اؼبعرفة اؼبتعلقة هبذا اإلقليم وإنتاجها ،وتقدًن
"اؼبعرفة البلزمة واألساسية".
 .3خلق بيئة معرفية أكاديبية وتعليمية لئلبداي والتميز يف ؾبال دراسات بيت
اؼبقدس.
 .4تدريب فبلب مؤىلُت ،وزبريج نواة من اؼبختصُت على اؼبستوى العريب
واإلسبلمي ،وتطوير قدرات وكفاءات معرفية على مستوى عال ،وتكوين فريق
من الابان العلماء يف ـبتلف فروي اؼبعرفة يف دراسات بيت اؼبقدس.
األىداف والغايات :يهده "دبلوم دراسات بيت اؼبقدس" إذل ربقيق صبلة من األىداه
اؼبعرفية واألكاديبية والثقافية ،من ضمنها:
 .1بناء أرضية/قاعدة معرفية عريءة وصلبة زبرج الطلبة/الطالبات من مرحلة
اإلىتم ام العاففي فقط ،إذل مرحلة الوعي اؼبعريف اغبءاري ،للمسانبة يف
إهباد آليات تساعد على حل قءية بيت اؼبقدس.
 .2اؼبسانبة بإهبابية تامة يف ربقيق الوعي اؼبعريف واغبءاري اؼبلتزم عن ىذا اإلقليم
الفريد ،وملء الفراغ اؼبعريف وتصنيع ونار اؼبعرفة عنو يف اؼبنطقة العربية ،وبناء
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سقف معريف وتأصيل عمل معريف أكاديبي وفكري وثقايف فبيز عن بيت
اؼبقدس.
 .3تاجيع البحث العلمي اؼبتميز ودعمو ،ونار وترسي ثقافة البحث العلمي
اعباد والرصُت يف العاؼبُت العريب واؼبسلم يف ؾبال دراسات بيت اؼبقدس.
 .4تاجيع الابان الباحثُت للتخصص يف ىذا اغبقل اؼبعريف ،وهتيئة واحتءان
الطاقات البحثية العربية واؼبسلمة اؼبختصة واؼبهتمة ببيت اؼبقدس ومساعدهتا
يف إفبلق إمكاناهتا.
 .5تثبيت أركان "اؼبرجعية اؼبعرفية اغبءارية األكاديبية اعبديدة عن بيت اؼبقدس".
 .6حث األكاديبيُت واؼبفكرين واؼبثقفُت العرب واؼبسلمُت وتاجيعهم على إعادة
إحيا ء اؼبصطلح العريب اإلسبلمي الذي عره بو ىذا اإلقليم "بيت اؼبقدس"
بدالً من "القدس" يف دراساهتم وحبوثهم وؿباضراهتم .وإذا كان اؼبقصود اؼبدينة
فتذكر "مدينة بيت اؼبقدس" بدالً من "مدينة القدس" .وهبذا نعيد إحياء
اؼبصطلح العريب واإلسبلمي الذي عره بو "بيت اؼبقدس" عند العرب قبل
اإلسبلم ،واؼبصطلح الذي استعملو صلى اهلل علية وسلم يف أحاديثة الاريفة.
 .7إعداد جيل جديد من الباحثُت الابان ،والكوادر البحثية الاابة القادرة على
التعامل مع القءية اؼبركزية لؤلمة لتحقيق النهوض والوعي اغبءاري ومواجهة
التحديات اليت تعصف هبا ،تؤدي دوراً بالغ األنبية يف عملية صنع السياسات
وازباذ القرارات اؼبتعلقة ببيت اؼبقدس.
 .8إضافة لبنو معرفية يف مسَتة اإلعداد تتكامل مع جهود العاملُت يف اؼبسارات
األخرى لبيت اؼبقدس.
 .9حث اعبامعات العربية واؼبسلمة وتاجيعها على فرض مساق باسم "مساق
بيت اؼبقدس" مساقاً إجبارياً/إختيارياً على صبيع فلبة وفالبات البكالوريوس
يف تلك اعبامعات .وتطوير ثقافة البحث العلمي يف دراسات بيت اؼبقدس
من خبلل حث اعبامعات العربية واؼبسلمة وتاجيعها على تأسيس مراكز
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البحوث اؼبميزة يف دراسات بيت اؼبقدس هتده إذل ىيكلة حبوث دراسات
بيت اؼبقدس وتدريسو يف تلك اعبامعات.

.8

زمالة مجمع دراسات بيت المقدس (إسراء) :أقرت اعبمعية العامة جملمع دراسات

بيت اؼبقدس (إسراء) يف إجتماعها السنوي العادي يف  2013/3/16نظاماً تكريبياً
جديداً لئلحتفاء برجاالت ونساء أمتنا الذين أسهموا ويسهموا يف خدمة بيت اؼبقدس
ومسجده األقصى ،يؤسس ؼبرحلة مهنية متقدمة يف ؾباالت عمل اؼباروي اؼبعريف لبيت
اؼبقدس :األكاديبية والفكرية والثقافية ،ويبنح دبوجبو اؼبكرم لقب "زميل ؾبمع دراسات
بيت اؼبقدس (إسراء)" .وبتوفيق من اهلل ومنتو وفءلو ،إنتخب ؾبلس أمناء اجملمع
الدفعة األوذل من زمبلء ؾبمع دراسات بيت اؼبقدس (إسراء).
وىذه اعبدير بالذكر أن ىذه اؼبنهجية يف التعامل مع علماء ورجاالت ونساء أمتنا،
وإنزاؽبم اؼبكانة اليت يستحقوهنا من التقدير واإلجبلل واإلحًتام ،ليست جديدة على
ؾبمع دراسات بيت اؼبقدس (إسراء) يف اؼبملكة اؼبتحدة ،فلقد كرم اجملمع يف العقدين
اؼباضيُت عدداً من العلماء والاخصيات اليت تركت بصمات واضحة يف خدمة بيت
اؼبقدس ومسجده األقصى ،من خبلل منح "جائزة بيت اؼبقدس للعلماء الابان"،
ولقب "اؼبقدسي" ،حيث كانت البداية يف عام .1997

الخطوة القادمة :تأسيس معاىد لدراسات بيت المقدس في العالمين العربي واإلسالمي
لقد تأسس ىذا اغبقل اؼبعريف اعبديد بعزم ورؤية واضحة لدراسات بيت اؼبقدس مواكباً
ألساليب اغبقول اؼبعرفية اؼبتداخلة واؼبتعددة .وقد أسس ىذا اغبقل اعبديد إفاراً مرجعياً جديداً
عن بيت اؼبقدس .فخطط مؤسس اغبقل من خبلل إناائو جملمع دراسات بيت اؼبقدس (إسراء)
يف اؼبملكة اؼبتحدة أن تسهم البحوث واؼبنح الدراسية يف وضع حجر األساس لرؤيتو عن اغبقل
( .)2000 – 1994ومن خبلل إناائو ؼبعهد آل مكتوم يف اؼبملكة اؼبتحدة ،قام اؼبؤسس
وفريق عملو البحثي خبطوات عملية لًتسي ىذا اغبقل اعبديد ودؾبو واالرتقاء بو ومأسستو يف
اؼبيدان األكاديبي ،وخباصة داخل إفار مؤسسات التعليم العارل الربيطانية (– 2001
 .)2007وشري مؤخراً يف تنفيذ االسًتاتيجية اعبديدة لدراسات بيت اؼبقدس وأولوياهتا اؼبتمثلة
يف نقل ىذا اغبقل اؼبعريف إذل العاؼبُت العريب واؼبسلم.
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ونعتقد أنو قد حان الوقت لتأسيس معاىد لدراسات بيت اؼبقدس يف األقاليم الثبلثة اليت ه
ربديدىا يف الببلد العربية واإلسبلمية ،ضمن الرؤية ،واإلسًتاتيجية ،والرسالة ،واألىداه،
ووسائل العمل التالية:

رؤية المعهد

تأســيس ماــروي حءــاري معــريف باــقيو األكــاديبي والفكــري والثقــايف يف العــاؼبُت العــريب
واؼبسلم ،يؤمن دبـنهج التـدرج يف اػبطـوات ،ويفـتح ؾبـاالً جديـداً للتخصـص حبقـل معـريف

جديـد وفـري جديـد مـن اؼبعرفـة اإلنســانية القائمـة علـى منهجيـة اغبقـول اؼبعرفيـة اؼبتداخلــة
واؼبتعــددة ،ومتكامــل مــع اؼباــروعات واؼبســارات واألبعــاد األخــري اؼبتعلقــة بــإقليم بيــت
اؼبقدس وغَت متنافر معهـا ،وتتعـاون فيـو "اؼبعرفـة" مـع "السـلطة الراشـدة" ،وبـول األحـبلم
إذل حقـائق ،ويصــنع الفعـل ،ويؤســس مرجعيــة حءـارية معرفيــة عــن بيـت اؼبقــدس ،وينــتج
اؼبعرفة اؼبتعلقـة بـو ويصـنعها ،ويرسـ البعـد العـريب واإلسـبلمي ؽبـا ومفهـوم دراسـات بيـت
اؼبقدس ،ويبؤل الفراغ اؼبعريف عنها يف اؼبنطقة.
إستراتيجية المعهد
تتمحــور اس ـًتاتيجية اؼبعهــد علــى تأســيس بيئــة معرفيــة أكاديبيــة فكريــة ثقافيــة يف العــاؼبُت
العــريب واؼبســلم تســاعد علــى تطــوير البحــث العلمــي وإمبائــو وإعــداد ك ـوادر حبثيــة قــادرة
عل ــى دف ــع مس ــَتة التنمي ــة الباـ ـرية يف الع ــاؼبُت الع ــريب واؼبس ــلم يف ؾب ــال دراس ــات بي ــت
اؼبقدس ضمن رؤية حءارية متميزة.
رسالة المعهد

تأسيس مؤسسة معرفية أكاديبية فكرية ثقافية للتعليم العارل ،ومعهد رائد ومركز لئلبداي
والتميز يف البحث العلمي ،والتعليم والتعلم يف ؾبال دراسات بيت اؼبقدس ،يعمل
على:
.1

صناعة الفعل من خبلل تصنيع اؼبعرفة اؼبتعلقة هبذا اإلقليم وإنتاجها،
وتقدًن "اؼبعرفة البلزمة واألساسية" لتنمية ىذا اغبقل ،وتقدًن
إسهامات فبيزة للمعرفة اإلنسانية يف ؾبال دراسات بيت اؼبقدس،
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وإبداعات خبلقة تتميز باألصالة واالبتكار ،وسبثل إضافة حقيقية
للثقافة واؼبعرفة اإلنسانية ،ومواكبة ؼبتطلبات القرن اغبادي والعارين
وربدياتو ،وفرح أجندة وآلية جديدة تقوم على منهجية اغبوار البناء
.2

بُت العلماء يف العديد من الفروي اؼبعرفية لدراسات بيت اؼبقدس.

تا ـ ــجيع البح ـ ــث العلم ـ ــي واؼبس ـ ــانبة يف إرس ـ ــاء األس ـ ــس األكاديبي ـ ــة
الدوليـ ــة اؼبتعـ ــاره عليهـ ــا يف ؾبـ ــال البحـ ــوث لرفـ ــع مسـ ــتوى الكفـ ــاءة

.3

وربقيق اعبودة والتميـز ،وإشـاعة ثقافـة التواصـل واغبـوار والنقـاش البنـاء
بُت العلماء واؼبهتمُت هبذا اغبقل.
خلق بيئة أكاديبية وتعليمية لئلبداي والتمييز يف ؾبال دراسات بيت

.4

اؼبقدس من خبلل تأسيس برامج فريدة وفبيزة للدراسات العليا ؼبنح
درجيت "اؼباجستَت" و"الدكتوراه" يف دراسات بيت اؼبقدس معتمدة
من جامعات عربية ومسلمة عريقة.
تدريب فبلب مؤىلُت ،وزبريج نواة من اؼبختصُت األكاديبيُت
احملًتفُت على اؼبستوى العريب واؼبسلم ،وتطوير قدرات وكفاءات
أكاديبية وثقافية على مستوى عال ،وتكوين فريق من الابان العلماء
يف ـبتلف فروي اؼبعرفة يف دراسات بيت اؼبقدس من خبلل برامج

.5

تدريسية على مستوى اؼباجستَت أو الدكتوراه.
تطوير مقررات دراسية عن بيت اؼبقدس للمرحلة اعبامعية األوذل
البكالوريوس (اإلجازة)

أىداف المعهد

يهده اؼبعهد إذل ربقيق صبلة من األىداه اؼبعرفية واألكاديبية والثقافية ،من ضمنها:
 .1بناء سقف معريف وتأصيل عمل أكاديبي فكري ثقايف فبيز عن بيت اؼبقدس،
واإلسهام بإهبابية تامة يف ربقيق الوعي اؼبعريف واغبءاري اؼبلتزم عن ىذا
اإلقليم الفريد بيت اؼبقدس.
 .2ربديد أولويات البحث العلمي يف ؾبال دراسات بيت اؼبقدس من خبلل
إلقاء الءوء على الفجوة يف الكتابات اؼبناورة عن دراسات بيت اؼبقدس،
وملء الفراغ اؼبعريف ونار اؼبعرفة عن بيت اؼبقدس والتعريف حبقلها اؼبعريف يف
اؼبنطقة العربية
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 .3إهباد بيئة أكاديبية معرفية متميزة يف ؾبال دراسات بيت اؼبقدس تاجع
وتدعم البحث العلمي وتطوره.
 .4تا ــجيع ودع ــم البح ــوث األكاديبي ــة اعب ــادة والرص ــينة يف ؾب ــال دراس ــات بي ــت
اؼبقدس ،ونار وترسي ثقافـة البحـث العلمـي اعبـاد والرصـُت يف العـاؼبُت العـريب
واؼبسلم يف ؾبال دراسات بيت اؼبقدس.
 .5تاجيع الابان الباحثُت للتخصص يف ىذا اغبقل اؼبعريف ،وهتيئة واحتءان
الطاقات البحثية العربية واؼبسلمة والعاؼبية اؼبختصة واؼبهتمة ببيت اؼبقدس
ومساعدهتا يف إفبلق إمكاناهتا ،وبذلك يكون إعداد كوادر حبثية شابة قادرة
على دفع مسَتة التنمية البارية يف العاؼبُت العريب واؼبسلم يف ؾبال دراسات
بيت اؼبقدس ورعايتهم لتحقيق النهوض اغبءاري وأىداه اجملتمع واألمة
وحل اؼباكبلت ومواجهة التحديات.
 .6تثبيت أركان "اؼبرجعية األكاديبية اؼبعرفية اغبءارية اعبديدة عن بيت اؼبقدس"
اليت ه تأسيسها يف السنوات الثبلث عارة اؼباضية ()2007 – 1994
وسائل عمل المعهد

لتحقيق أىدافو ،يعمل اؼبعهد من خبلل عدة وسائل ،من أنبها:
 .1تأسيس مؤسبر وندوة أكاديبية سنوية يف اؼبنطقة العربية واؼبسلمة لدراسات بيت اؼبقدس.
 .2نار ؾبلة أكاديبية ؿبكمة باللغة العربية تعٌت بدراسات بيت اؼبقدس.
 .3تأســيس وتطــوير عــدد مــن ب ـرامج الدراســات العليــا ،بالتعــاون مــع اعبامعــات ومؤسســات
التعلــيم العــارل العربيــة واإلســبلمية والدوليــة ،قائمــة علــى البحــوث اغباليــة واؼبســتقبلية الــيت
تأخ ــذ بع ــُت االعتب ــار احتياج ــات فبلبن ــا يف الع ــاؼبُت الع ــريب واؼبس ــلم واىتمام ــاهتم ،دب ــا
يبكنهم من تقدير اؼبـدارس الفكريـة واؼبعرفيـة اؼبتنوعـة ،وفهمهـا داخـل إفـار دراسـي ؿبـدد
ضمن منهجية اغبقول اؼبعرفية اؼبتداخلة واؼبتعددة لدراسة إقليم بيت اؼبقدس.
 .4إناـ ــاء وحـ ــدة تفكَتيـ ــة ( )Think-Tankتـ ــؤدي دوراً بـ ــالغ األنبيـ ــة يف عمليـ ــة صـ ــنع
السياس ــات وازب ــاذ الق ـرارات اؼبتعلق ــة ببيــت اؼبق ــدس .حيــث تق ــوم ىــذه الوح ــدة ب ــإجراء
دراســات معمقــو ،ولكــن باــكل مــوجز وأســلوب ســهل ،وتتءــمن توصــيات ومقًتحــات
عمليــة باــأن اؼبواقــف والسياســات الــيت يقــًتح ازباذىــا ،وتقــدم إذل صــانعي الق ـرار وقــادة
الرأي اؼبهتمُت ببيت اؼبقدس.
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 .5تنظ ـ ـ ــيم دورات وب ـ ـ ـ ـرامج تدريبية/وورشـ ـ ـ ــات عمل/وحلق ـ ـ ــات نقاش/وحلقـ ـ ـ ــات دراسـ ـ ـ ــية
متخصصة للمهتمُت بدراسات بيت اؼبقدس إلعـداد جيـل جديـد مـن البـاحثُت الاـبان،
وتنميــة القــدرات واؼبهــارات البحثيــة ألعء ــاء ىيئــات التــدريس واؼبدرســُت واؼبعي ــدين يف
اعبامعات ومؤسسات التعليم العارل يف العاؼبُت العريب واؼبسلم.
 .6تاــكيل ؾبموعــات حبثيــة مــن العلمــاء واألكــاديبيُت والبــاحثُت يف العــاؼبُت العــريب واؼبســلم
يف ؾباالت عمل اؼبعهد ،وتكليفهم بإجراء البحوث األكاديبية الرصينة واعبادة.
 .7توفَت عدد من منح الدراسات العليا للبحث يف دراسات بيت اؼبقدس.
 .8تأســيس الناشــر األكــاديبي لدراســات بيــت اؼبقــدس ،لناــر البحــوث اعبــادة والرصــينة يف
ؾبال دراسات بيت اؼبقدس ،وترصبة وناـر اؼبراجـع واؼبصـادر الـيت تنـدرج ضـمن دراسـات
بيت اؼبقدس.
 .9منح اعبوائز األكاديبية اؼبميزة يف دراسات بيت اؼبقدس.
بن ـ ــاء ش ـ ــبكة م ـ ــن الاـ ـ ـراكة األكاديبي ـ ــة العربي ـ ــة واؼبس ـ ــلمة ،وجس ـ ــور التواص ـ ــل
.10
األكــاديبي واؼبعــريف والثقــايف والعمــل اؼباــًتك بــُت اؼبعهــد وعــدد مــن اعبامعــات العريقــة يف
العــاؼبُت العــريب واؼبســلم ،وتوقيــع عــدد مــن االتفاقيــات مــع تلــك اعبامعــات واؼبؤسســات
العلمية لتوثيق عـرى التواصـل مـع مؤسسـات التعلـيم العـارل ،ومـا تعطيـو ىـذه االتفاقيـات
يف ؾبمله ــا م ــن زخ ــم معن ــوي كب ــَت للمعه ــد للمء ــي ق ــدماً يف رؤيت ــو األكاديبي ــة اػباص ــة
ومنهجيتو اليت يتميز هبا ،هتده إذل:

 10.1حث اعبامعات العربية واؼبسلمة وتاجيعها على فرض مساق باسم "مساق
بيت اؼبقدس" مساقاً إجبارياً/إختيارياً على صبيع فلبة وفالبات البكالوريوس
يف تلك اعبامعات.
 10.2حث األكاديبيُت واؼبفكرين واؼبثقفُت العرب واؼبسلمُت وتاجيعهم على إعادة
إحياء اؼبصطلح العريب الذي عره بو ىذا اإلقليم "بيت اؼبقدس" يف دراساهتم
وحبوثهم.
 10.3استحداث كراسي أستاذية يف دراسات بيت اؼبقدس يف عدد من اعبامعات
العربية واؼبسلمة.
 10.4تطوير ثقافة البحث العلمي يف دراسات بيت اؼبقدس من خبلل حث
اعبامعات العربية واؼبسلمة وتاجيعها على تأسيس مراكز البحوث اؼبميزة يف
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دراسات بيت اؼبقدس هتده إذل ىيكلة حبوث دراسات بيت اؼبقدس
وتدريسو يف تلك اعبامعات.
.11
.12

بناء قاعدة بيانات ومعلومات تساعد اؼبعهد على تطوير أعمالو وناافاتو.
تنظ ــيم ؿباض ـرات ثقافي ــة عام ــة لتق ــدًن بع ــض نت ــائج أح ــدث البح ــوث بطريق ــة
مبسطة وسهلة للجمهور اؼبهتم ببيت اؼبقدس.

تأسيس أول معهد للدراسات العليا لدراسات بيت المقدس في جامعات العالم اإلسالمي

على الرغم من بعدىا اعبغرايف عن "مركز الربكة" ،فإن ىذه البلدة الطيبة ماليزيا – دبا

سبلكو من أرضية خصبة وعقلية متفتحة وشغف واضح كبو بيت اؼبقدس – كان ؽبا
أفءلية السبق يف تبٍت دراسات بيت اؼبقدس يف العادل اإلسبلمي ،ويف استقطاب
جنوب شرق آسيا ؽبذا اؼباروي اؼبعريف الرائد لبيت اؼبقدس .فبفءل من اهلل ومنتو
وتوفيقو ه اإلعبلن يف  2012/4/10عن تأسيس أول معهد للدراسات العليا
(اؼباجستَت والدكتوراة) لدراسات بيت اؼبقدس يف جامعات العادل اإلسبلمي "معهد
التميز لدراسات بيت اؼبقدس Institute of Excellence for
 "Islamicjerusalem Studiesجبامعة مشال ماليزيا – اليت تعد من أفءل
اعبامعات اؼباليزية يف ؾبال الدراسات اإلدارية واإلنسانية واإلجتماعية .وقد ه ىذا
اإلعبلن أثناء اعبلسة اإلفتتاحية للمؤسبر األكاديبي الدورل الثالث عار لدراسات بيت
اؼبقدس "فلسطُت وبيت اؼبقدس :التعريف باغبقل اؼبعريف لدراسات بيت اؼبقدس يف
جنوب شرق آسيا" يف جامعة مشال ماليزيا بوالية قدح اؼباليزية حبءور لببة من علماء
دراسات بيت اؼبقدس ،وعدد من أساتذة وفلبة الدراسات العليا يف اعبامعات اؼباليزية،
فكان من أفءل اؼبؤسبرات اليت عقدناىا حىت اآلن ،وأكثرىا سبيزاً وزطباً ،وكان لو نكهة
خاصة .كما قرر ؾبلس جامعة مشال ماليزيا تعُت العادل اؼباليزي الااب الدكتور /أمُت
الرشيد ياتيبان مديراً ل"معهد التميز لدراسات بيت اؼبقدس" إعتباراً من
.2013/4/1
فاغبمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاغبات ،حيث كانت ىذه أول شبار الربكة اليت يقطفها
ؾبمع دراسات بيت اؼبقدس (إسراء) عبهوده يف العادل االسبلمي ،وما ىذا اإلعبلن عن
تأسيس ىذا اؼبعهد اعبديد إال تتوهباً عبهود متواصلة وحثيثة قام هبا ؾبمع دراسات بيت
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اؼبقدس (إسراء) يف اؼبملكة اؼبتحدة منذ أكثر من أربع سنوات (منذ عام )2007
إلقناي عدد من اعبامعات العربية واإلسبلمية على تبٍت "دراسات بيت اؼبقدس" كما
تبنتها يف اؼبملكة اؼبتحدة جامعة أبردين.
وؽبذا فءمن إسًتاتيجيتو اعبديدة اليت إنطلقت منذ  ،2007وبرنامج عملو اؼبتكامل عن بيت اؼبقدس
يف اؼبرحلة القادمة ،والسيما بعد ىذا اإلقباز الذي ربقق بتأسيس "معهد التمييز لدراسات بيت اؼبقدس"
جبامعة مشال ماليزيا  -كأول معهد لدراسات بيت اؼبقدس يف جامعات العادل اإلسبلمي يف جامعة مشال
ماليزيا ( - )2012سَتكز ؾبمع دراسات بيت اؼبقدس (إسراء) جهوده يف اؼبرحلة القادمة لتأسيس
اؼبعهد الثاين والثالث لدراسات بيت اؼبقدس يف العادل العريب الذي يعيد تاكلو ،وباكل خاص يف
إحدى دول مشال إفريقية ،مع الًتكيز على اعبامعات واؼبؤسسات اؼبصرية ،يف ظل التغيَت الذي حدث
ووبدث يف مصر مركز القوة اغبقيقية يف اؼبنطقة ،وكذلك يف إحدي دول غرب آسيا ،مع الًتكيز على
اعبامعات واؼبؤسسات الًتكية .ففي أجواء إرىاصات النهءة العربية اغبالية اليت تعره بالربيع العريب ،أود
حًتفُت يف عادل اؼب مربزين" ،فلم يعد ىنالك مقاعد شاغرة
للم م
التأكيد على أنو "ال مكان للهواة ؛ وإممبا ُ
ُ
للكساذل النيام على أرصفة األحبلم ،أو أصحاب الظاىرة الصوتية والناافات االحتفالية والفعاليات غَت
اؼبمنهجة واؼبتخصصة ،أو للمثرثرين اؼبثبطُت ،أو للذين أضاعوا جهود شعوهبم وأىلهم وأوقاهتم يف القيل
والقال" ،قل ىل ننبئكم باألخسرين أعماالً ،الذين ضل سعيهم يف اغبياة الدنيا ،وىم وبسبون أهنم
وبسنون صنعاً" (الكهف.)104-103 :

وإذا كان ىذا اؼباروي اؼبعريف  -الذي بدأ من "مركز مركز الربكة" اؼبسجد األقصى يف عام ،1990
وتأسس يف بريطانيا عام ( 1994باخص واحد ،وأسرتو ،وفلبتو وفالباتو) ،انتقل من مرحلة إذل أخرى
ومن توسع إذل آخر – قد أضحى يف هناية عام  2010ماروعاً معرفياً لؤلمة ،فإنو ويف ظل الظروه
العصيبة واؼبتغَتات الدولية اؼبتسارعة اليت تعصف بالقءية الفلسطينية ،واألخطار احملدقة ببيت اؼبقدس
واليت حباجة إذل كل اعبهود اؼبخلصة من أمتنا ،ويف ظل إرىاصات النهءة العربية اغبالية اليت تعره
بالربيع العريب والتغيَت الذي حدث ووبدث يف اؼبنطقة ،وإيباناً بأن اؼباروي اغبءاري لبيت اؼبقدس أكرب
من قدرات الفلسطينيُت لوحدىم ،نعتقد أنو قد حان الوقت ؼبأسسة اؼباروي اؼبعريف وحقلو "دراسات
بيت اؼبقدس" ،وتبنيهما يف عاؼبنا العريب الذي يعيد تاكلو حالياً ،ليكتمل العقد ،ولنسَت مع العاملُت
اؼبخلصُت يف اؼبسارات األخرى واؼبرابطُت على ثغورىم إذل وعد اهلل "الفتاح العليم".
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وفي الختام ،أتوجو بالاكر اعبزيل لكل من ساىم يف إقباح دراسات بيت اؼبقدس يف مرحلتها األوذل
باؼبملكة اؼبتحدة ،ونتطلع إذل قباح ماابو يف العاؼبُت العريب واؼبسلم يف السنوات القادمة حىت عام
 .2024ونؤكد ىنا على ضرورة إتباي منهج التدرج يف اػبطوات ،واعتماد فلسفة "ال شيء مستحيل"،
ومنهجية اغبقل ،وسياساتو اؼبتمثلة يف :صناعة الفعل ،والتخصص والتكامل مع األبعاد واؼبسارات
األخرى للقءية وغَت متنافرة معها ،وضرورة التعاون بُت "اؼبعرفة" ،و"السلطة الراشدة" بُت أبناء األمة دبا
يتناسب مع زماهنا ومكاهنا والظروه احمليطة هبا" ،فاألحكام تتغَت بتغَت الزمان واؼبكان" .وبإهباز ،فلقد
حان الوقت ؼبأسسة ىذا اؼباروي اؼبعريف يف العاؼبُت العريب واإلسبلمي ،ليكتمل العقد ،ولنسَت مع
العاملُت يف اؼبسارات األخرى واؼبرابطُت على ثغورىم إذل وعد اهلل الفتاح العليم.

وماذا بعد؟

ىذه دعوة ؼبن يهمو األمر من أبناء أمتنا والغيورين على مستقبلها ،نءع بُت أيديكم اؼبقًتحات العملية

التالية ،كل قدر استطاعتو وضمن مسؤولياتو:
أوالً :لصناع القرار أو المؤثرين في صناعة القرار في أمتنا

ندعوكم إذل تبٍت اؼباروي من خبلل تأسيسو يف عدد من اعبامعات العربية واإلسبلمية،
وفريق العمل يف اؼباروي اؼبعريف لبيت اؼبقدس مستعد لتقدًن كل الدعم واؼبساعدة
اؼبعرفية واإلدارية واؼبهاراتية لتأسيس اؼباروي وكافة اػبربات البلزمة يف ىذا اجملال.

ثانياً :لألغنياء وأصحاب رؤوس األموال والميسورين من أمتنا

ندعوكم للتربي للماروي على اغبساب التارل جملمع دراسات بيت اؼبقدس (إسراء) يف

اؼبملكة اؼبتحدة .ربويل بنكي من أي بنك يف العادل إذل حساب اجملمع التارل يف
بريطانيا:
ACADEMY FOR ISLAMICJERUSALEM STUDIES
BANK Of SCOTLAND, PO BOX 1000, BX2 1LB, UK.
International Account Number IBAN: GB80 BOFS 8006 4700 1107 54

International sort code BIC: BOFSGB21306
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أما ربويل بنكي من أي بنك داخل بريطانيا إذل حساب اجملمع التارل يف
بريطانيا:
ACADEMY FOR ISLAMICJERUSALEM STUDIES
BANK Of SCOTLAND, PO BOX 1000, BX2 1LB, UK.
ACCOUNT NUMBER: 00110754
SORT CODE: 800647

ثالثاً :ألساتذتنا وعلمائنا ومفكرينا ومثقفينا وباحثينا

ندعوكم إذل أن ترسلوا لنا رسائل تأييد ودعم للماروي ،وأن تااركونا بأفكاركم
ومقًتحاتكم إلثراء وتطوير اؼباروي على الربيد اإللكًتوين التارل:
a.elawaisi@gmail.com

رابعاً :أبناء أمتنا عامة

ندعوكم لبذل ما تستطيعون لدعم اؼباروي معنوياً ومادياً.
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تعريف بالمؤسس
التعريف األكاديمي
مؤسس اؼباروي اؼبعريف لبيت اؼبقدس وحقلو "دراسات بيت اؼبقدس" ىو اؼبؤرخ الربوفيسور/عبد الفتاح
العويسي ،أستاذ العبلقات الدولية يف عدد من اعبامعات العاؼبية ،وأول أستاذ كرسي لدراسات بيت
اؼبقدس يف اؼبملكة اؼبتحدة ،ومؤسس ورئيس ربرير ؾبلة دراسات بيت اؼبقدس ،وزميل اعبمعية اؼبلكية
التارىبية يف اؼبملكة اؼبتحدة.
دعم تطوير العديد من األفكار اؼبعرفية اغبءارية من خبلل إشرافو واختباره لعدد كبَت من رسائل
اؼباجستَت والدكتوراة يف اعبامعات الربيطانية واؼباليزية والًتكية .كما شارك يف عدد كبَت من اؼبؤسبرات
األكاديبية الدولية ،ولو مايزيد على ثبلثُت مؤلفاً مطبوعاً باللغتُت العربية واإلقبليزية ،وبعض كتبو مًتجم
إذل لغات أخرى مثل الفرنسية واؼباليزية .عمل يف عدد من اعبامعات الفلسطينية ( )4والعربية ()1
والربيطانية ( )3واؼباليزية ( )2والًتكية ( )1منذ أن حصل على درجة الدكتوراة من جامعة إكسًت
باؼبملكة اؼبتحدة عام  .1986كما حصل على درجة األستاذية (أستاذ كرسي) يف اؼبملكة اؼبتحدة عام
2001م ،وتوذل عدد من اؼبناصب اإلدارية األكاديبية اعبامعية يف عدد من اعبامعات العربية والربيطانية
واؼباليزية ،واليت منها :رئيس قسم ،ونائب عميد كلية ،وعميد كلية ،ومدير مركز حبوث ،ومؤسس ورئيس
معهد للدراسات العليا .ولكنو يعتز باكل خاص أنو عمل يف عدد من اعبامعات الفلسطينية يف الءفة
الغربية احملتلة ،والسيما يف جامعة اػبليل ( ،)1992 – 1986وجامعة القدس اليت درس فبلهبا على
مصافب اؼبسجد األقصى اؼببارك ( ،)1992-1990وباكل خاص "مصطبة مدخل التسوية
الارقية" ،حيث كانت قبة الصخرة أمامو واعبامع األقصى عن يساره وخلفو .كما يعتز بتأسيسو جامعة
إبن تيمية للمبعدين الفلسطينيُت دبرج الزىور – جنوب لبنان (.)1993-1992
حصل على عدد من اعبوائز األكاديبية والتقديرية ،واليت منها" :وسام عمدة مدينة ستَتلينج"
اإلسكتلندية لعام  ،1999ولقب "اؼبقدسي" لعام  ،2005و"جائزة اإلبداي" لعام  ،2007و"جائزة
الريادة يف صناعة التاري " لعام .2007

التعريف الشخصي
كبقية أبناء الاعب الفلسطيٍت الذين شردوا من أرضهم وأخرجوا من ديارىم ،عاش الربوفيسور/عبد
الفتاح العويسي (إبن قرية زرنوقة – قءاء الرملة ،من إقليم بيت اؼبقدس) آثار نكبة  1948يف ـبيم
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لبلجئُت الفلسطينيُت الذي ولد وترعري ودرس فيو ،فذاق مرارة اللجوء وحياة القسوة واغبرمان ،وشهد
ىزيبة  1967واستاهاد أخيو األكرب ىاشم (عبداهلل) يف معركة الكرامة فبا ترك بصمات واضحة يف
حياتو.
يدين بالحب والمودة والبر لوالديو :الحاج محمد والحاجة سارة (رحمة اهلل عليهما) ،اللذان
منحاه حبهما ودعمهما ،وأرشداه إلى طريق النجاح من خالل التعليم والتعلم ،وعلماه كيف يكون
مقدسي النبض والهم واأللم ،ويمنح حبو ألرض األمل .عشق بيت المقدس عشقاً مأل عليو كل

حياتو ،وأضحى موطن فكره المحبوب الذي تكحلت عيناه برؤيتو وزرع فيو بذور الحب واألمل

من خالل تدريسو الجامعي في بيت المقدس – والسيما في المسجد األقصى" ،مركز مركز
البركة"  -فأحاطو ببركاتو في جميع مراحل حياتو.
زبلص من "عقدة الءحية" وأثبت أن من اغتصبت أرضو وفرد وأبعد وشرد من وفنو قادر على أن
وبقق اؼبستحيل .فآمن إيباناً راسخاً بأن "ال شيء مستحيل" ،وأن "األحبلم يبكن أن تتحول إذل
حقائق" ،فحول عاقو وولعو ببيت اؼبقدس إذل ماروي معريف حءاري (أكاديبي وفكري وثقايف) دورل
ياار إليو بالبنان وحقل معريف جديد يعره "بدراسات بيت اؼبقدس" وسبنح فيو درجتا اؼباجستَت
والدكتوراه من جامعة أبردين األسكتلندية (العريقة اليت يزيد عمرىا عن طبسمائة عام) يف اؼبملكة
اؼبتحدة ،الدولة اليت كان ؽبا الدور األساسي يف تأسيس دولة العدو الصهيوين يف فلسطُت.
للتواصل
يبكن التواصل مع الربوفيسور/عبد الفتاح العويسي على الربيد اإللكًتوين التارل:
a.elawaisi@gmail.com
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