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مدینة الخلیل عبر العصور: دراسة توث0ق0ة تحلیل0ة لتار9خ مدینة الخلیل الس0اسي : "جعة 'تابمرا
 حتى نها0ة الح'م العثماني فیها". والحضارF واإلدارF من جذورها األولى

 عوني فارس
 المؤلف: جواد +حر النتشة.

 األردن. -م6ان النشر: عمان
 الناشر: دار الفتح للدراسات والنشر.

 صفحة. 688فحات: الص عدد
 .2020تارBخ النشر: 

سNاسي دراسة توثNقNة تحلیلNة لتارBخ مدینة الخلیل ال .. صدر حدیًثا 6تاب "مدینة خلیل الرحمن عبر العصور
 Qة الح6م العثماني فیها"و والحضارNمن جذورها األولى حتى نها Qوالكتاب  ،ةالنتش لمؤلفه جواد +حر اإلدار

ة التارBخNة لهذه الحق+ ول في تغطیتهاأل وهو 6تا+ات الفلسطینیین عن مدنهم، إضافة جدیدة في سلسلة
محتل من الجزء ال ، ومن الكتب النادرة التي ُأفردت للتأرBخ لواحدة من مدنمن تارBخ مدینة الخلیلالطوBلة 
 .واالتساع الشمول بهذا 1967عام فلسطین 

رBة عالج فیها مسائل نظ وثالثة أبواب وخاتمة. ضم ال+اب األول ست مقدمات، احوm الكتاب مقدمة وتمهیدً 
راة، الوحي الرtاني الصادق، التو برأNه، أرtعة: وهي ، تارBخ الخلیلولى مصادر ناقش في األومنهجNة، ف

ة مسألة ن موقفه منها وضوا+x تعامله معها، وأثار في الثانNاآلثار القدNمة، الكتا+ات التارBخNة واألدبNة، وtیَّ 
لقدNم ا، خصوًصا وأن هنالك فجوات في تارBخ فلسطین تعذر التعرف على تارBخ مستمر للخلیل القدNمة

ود الیهودQ وtتأكید مر6زBة الوج على اآلثار +التوراة ر، والرت+ا| الكتا+ات المعتمدةلشح المصاد، +ش6ٍل عام
الجغرافیین  اعتماًدا على 6تب ها ومساحتها وتضارBسهاحدودالمدینة و موقع ، وtیَّن في الثالثة فلسطینفي 

ن في الرا+عة أسماء مدینة الخلیل ،العرب والمسلمین و+عض الدراسات المعاصرة ولها واستعرض أص ودوَّ
ي وذ6ر فنعاني، هو اسمها األول وهو عرtي 6 "قرBة أرtع"وما طرأ علیها من تغیرات، موضًحا أن اسم 

عالم والرحالة ممن زاروا مدینة الخلیل إ+ان عصورها من األَ الخامسة جانً+ا من سیر ثمانNة وخمسین 
+ش6ل  ظهرأخذت ت، وtیَّن أنَّها في عصور ما قبل التارBخ سادسة المدینةوعالج في ال، اإلسالمNة المختلفة

) xNالوس Qق.م) 8000 -ق.م 14000أوضح في العصر الحجر. 
 ق.م) حتى االحتالل الروماني، 1200-3200تارBخ الخلیل منذ العصر البرونزQ (أمَّا ال+اب الثاني فشمل 

األول ال+شرQ ن ااالستNط نعانNة الخلیل منشًأ وحضارة، وَذ6ََر بدء+سوق الدالئل على 6المؤلف  افتتحهوقد 
قدوم إبراهNم علNه لحجج إلث+ات اوساق ق.م)،  2000-3200(ونزQ الم+6ر في العصر البر  في تل الرمیدة

نت  شاراتإ تفسیراٍت آلNات قرآنNة وأحادیث نبوNة و معتمًدا على إلى المدینة وعNشه فیها، السالم  وثائ� في ُدوِّ
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في  جود الیهودQالو ناقش عن غیرها، و میزتها  أن المدینة نالت بذلك قداسةإلى  وَخُلص، قدNمةمصرBة 
 هوBدهاوصوًال إلى سرده لقصة تعالقة الخلیل بداود وسلNمان علیهما السالم،  +الحدیث عنالمدینة مبتدًئا 

شورBة ثمَّ الغزوات الفرعونNة وال+ابلNة واألتحدث عن حالها إ+ان ن، 6ما أنَّه یالم6ابیالیهود القسرQ على ید 
  .دوسیرو الملك همع  إعطاء هامٍش أكبر للحدیث عن فترة  الفارسي والیوناني والروماني االحتالل

ز و   تح نت خاملة إ+ان الفأن المدینة 6ا الح� فقداإلسالمNة، لخلیل في العصور على االثالث ال+اب ر6َّ
فیها أن عمرو  حرجَّ ثمَّ أجرm مرافعة تارBخNة ، لحادثة فتحهاذلك بإغفال 6تب التارBخ  ودلل على ،اإلسالمي

ر من أوائل المسؤولین عنها +عد الفتح، وأنَّها بن العاص هو  فاتح المدینة، وأنَّ والي القدس علقة بن مجزِّ
 ًBنظلت تا+عة إدارBد تدمیرهم لو الفرنج  سقوطها بیدذ6ر ثمَّ ، ا إما لبیت المقدس أو لبیت جبر بیوتها، وعدَّ

ا على ید هتت+ع أحداث فتحو رBنو دQ شاتیو المعروف +أرنا|، من حدیثه ل اجزءً  ح6امها من الفرنج، وخصَّ 
 +عة إدارBًاالمدینة تا استعرض الفترة المملوN6ة، حیث أص+حتو ، من تعمیرصالح الدین، وما أحدثه فیها 

ار ، وازدهانهاعمر  بزBادةتصاعد حضورها في محNطها، وtیَّن ثم نNا+ة غزة ثم نNا+ة القدس،  �،لنNا+ة دمش
، حتى وثهم فیهاوم6 رة العلماء للمدینةافتتاح المدارس وزBا+ تمثَّلعلمي ملحو� نشا| واحتفائها بها، قتصادا

"هي التي أطلت على الوجود مدینة ظاهرة ذات حر6ة ظاهرة،  +القول: أنَّ المؤلف وصف الخلیل المملوN6ة
ا اثناء المرحلة اها لتستمر في ظهور  ا+عة تلعثمانNة فقد 6انت المدینة عبر العصور، وٕالى یومنا هذا"، أمَّ

مر6ًزا إدارBًا لناحNة جبل الخلیل، وأص+ح لدیها مجلس بلدQ بین عامي  1840عام  تش6لللقدس، و 
)1974-1882.(  

 الموضوعات... مالحظات عامة المنهج0ة وOعض في 
Nة وتستدعى ها دالالت سNاسل هاو+عضالمهمة، التارBخNة المسائل  جزًءا من 6تا+ه لمناقشة +عض أفرد المؤلف

 لقرون  رغم أنَّها تعود، 1967منذ احتاللها عام  المدینة الوضع المیداني الساخن داخل في ظل+6ثافة 
وجود الیهودQ القدNم في الخلیل، وما ارت+x +ه من موضوعات، وقد ل، من قبیل مناقشته المتمیزة لطوBلة
الخلیل عاصمة داود األولى؟ والخلیل ومملكة یهوذا، 6انت هل ذلك تحت أكثر من عنوان مثل: جاء 

اضر حظًرا لحساسNة هذا الموضوع وتداعNاته على Q في الخلیل قبیل الفتح اإلسالمي، ونالوجود الیهودو 
عالجة مزBد من الضوء علNه واستكمال الفصل في المدینة ومستقبلها، فقد 6ان من األفضل تسلxN الم

Nةالمغالطات الصهیون.  
لى الرغم من ، فعفي الكتاب في أكثر من موضعا ظاهرً تحلي الكاتب بروح الموضوعNة واألمانة العلمNة  بدا

اد جه ره، فقد أثبت في ِسفْ وخطا+ات الضّخ الطائفي، ثورات الرNtع العرtي حالة االستقطاب الناجمة عن
 ع+عد أقل من أرtضد الفرنجة فاطمNة الهجمات الفاطمیین ضد الفرنجة ونقل عن عدة مصادر حوادث ال

ان الحق+ة +6ما أنَّه انتقد تضخNم +عض المؤرخین للجهود العلمNة في الخلیل إ سنوات على سقو| القدس،
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محب الخلیلي ، إذ 6ان بإم6انه وهو الالذمNمة المناطقNةنمَّ عن ابتعاٍد عن روح المملوN6ة، في موقٍف 
تأثره  نرm ابل في المق، مة دون عرضها على النقد التارBخيضخ+سرد تلك الرواNات الم لمدینته، أن 6Nتفيَ 

ارته إلى ق تأكید أحقNة العرب +فلسطین مثل إشفي سNا+الصراع في فلسطین وما ارت+x +ه من مقوالت أتت 
 وأن الذQ زال من فلسطین والخلیل هأهل الخلیل في العصر الحدیث هم جزء من الشعب الكنعاني و أنَّ 

هنالك و  +حاجة إلى مزBد من الدراسة والفحص،مهمة لكنها ، وهي إشارة سNطرة الكنعانیین ولNس وجودهم
، وهي ل برBطانNاجر +أنَّه محمد علي +اشا مثل وصفه لب+عض القناعات السNاسNة  ثًُّراأظهر فNه تأ رمثال آخ

ة قیٍ� أو رجوٍع إلى مصادر علمNإال +عد +حٍث د التسلNم بها معلومة Nقتضي العمل التارBخي الجاد عدم
   تؤ6د صحتها. رصینة

، قدNمالكتا+ات حول تارBخ فلسطین ال ومسألة أخرm لها عالقة +المصطلحات ذات ال+عد اإلش6الي التي تمأل
عانیها م، دون الوقوف على األماكنو حداث +عض الظواهر واأللوصف الستخدامها +عض ال+احثین  یلجأ إذ
+الثورة  لرومانتجاه ا الم6ابینالیهود ، ف6ان مرًة Nصف سلوك أحNاًنا المؤلف في مثل هذاوقد وقع  دالالتها،و 

د) من دالالت لما لهاتین الكلمتین (الثورة والتمر  +عد تحقی� وتدقی� ولى الفصل في المسألةومرة +التمرد، واألَ 
غم أن ر على فلسطین األوروNtة العس6رBة الحمالت  واستخدم مصطلح الغزو الصلیبي لوصف مختلفة،

یف منطقة م مصطلح السامرة لتوصواستخد، المتقدمین مؤرخینا+الحمالت الفرنجNة أخًذا +عادة لى وصفها اَألو 
ه استبدله ، فلو أنَّ تعزز الرواNة الصهیونNةالمصطلح من دالالت جغرافNة معینة من فلسطین، رغم ما لهذا 

 لكان أجدm.  +مصطلح آخر أو استخدمه +شر| وضعه بین هاللین 
  مالحظة إضاف0ة:

رجوع إلى لاعبر سد الفجوات في تارBخ الخلیل ن أشیر إلى مالحظة أخیرة، تتعل� +محاولة المؤلف +قي أ
نطقي اعتمده م على اعت+ار أن ما حدث في فلسطین حدث في الخلیل، وهو حلٌّ تارBخ فلسطین +عمومیته، 

 سعه فيمن قبیل تو دون حاجة،  ك التوسعرَ في شَ  عدد من المؤرخین سا+ًقا، لكنَّه ساهم في وقوع المؤلف
ل تارBخ و طالة في تناواإل، وقسوته قصة هیرودوسالكنعانیین وأصولهم وتطور حضارتهم و  عن الحدیث

ونقل التفاصیل  في المتناالت االختصار في مثل هذه الحخشیدیین والزن6یین، و6ان األفضل طولونیین واإلال
 إلى الهوامش.

 وقفة مع مصادر الكتاب ومراجعه 
نه المؤرخون وال+احثون حول حر6ة اإل ورBات والدول مبراطاستند المؤلف في َسْرده لتارBخ الخلیل على ما دوَّ

ش6ل فلسطین عامة والخلیل +مراء والوالة وقادة الجیوش، وتداعNاتها على والجماعات ال+شرBة والملوك واأل
خاص، وقد رجع إلى  مائة وأرtعة وتسعین مصدًرا ومرجًعا 6لها مطبوعة و+اللغة العرNtة، وال یخفى جهد 

ر، ومن سقا| +عضها اآلخإ المؤلف في جمعها وقراءتها واخت+ارها وترجNح +عض ما ورد فیها من رواNاٍت و 
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، عNةسجالت المحاكم الشر Nم6ن أن تثرQ موضوعه مثل الالفت أنه تجاهل +عض المصادر، رغم أّنها 6ان 
قد  ، 6ما أنَّه ضی� استخدام +عض المصادر التيجنبNة+اللغات األ رشیف العثماني، واألدبNات الغرNtةواأل

تحوQ إشارات تارBخNة حول الخلیل مثل المدونة الفقهNة وأشعار العرب في الجاهلNة وصدر اإلسالم و6تب 
mطة واستسهال النقل عن مصدٍر نقل بدوره عن مصدٍر  األدب، و6ان األجدNعدم استخدام المؤلفات الوس

قة ولكل +احث طرB اآخر، في ظل وجود إم6انNة للرجوع إلى المصدر األول، خصوًصا وأن لكل قار� عینً 
ا، ولرtما استنتج القار� جدیًدا في نٍص ما اعتاد ال+احثون الَنَقل عنه دون واالستفادة منه وصفهم النصفي 

   انت+اه.     
ادر، خصوًصا في حالة شح المصوهو مفیٌد  ،أحد مصادر التارBخ ن الوحي الرtاني الصادقاعتبر المؤلف أ 

 هذا خلیل، ورأm أنَّ د فجوات تارBخNة +حاجة إلى إغالق، 6ما في +عض المحطات التارBخNة لمدینة الووجو 
ي 6تا+ه فعل ذلك فحرج في استخدامهما، وقد الوحي متمثٌل أصدق تمثیل +القرآن والسنة الصحNحة لذا ال 

في ذلك ة Nة الفلسطینNة، فقد سب� النتشوٕان على نطاق ضی�، على أن هذا النهج قدNم في الكتا+ات التارBخ
ي تراجع فوغیرهما، لكنَّ هذا االستخدام  لد+اغعارف العارف ومصطفى ا مؤرخون وجغرافیون من أمثال

مبدأ للرافض الموقف األیدیولوجي اتبني المؤرخین وال+احثین النصف الثاني من القرن العشرBن تحت تأثیر 
التوجهات الف6رBة للمؤسسات ال+حثNة الغرNtة وموقفها من القرآن الغیب مصدًرا للمعرفة، أو انسجاًما مع 

لخالص من هNمنة التوراة على الكتا+ات التارBخNة القدNمة عبر رفض استخدام 6ل ما والسنة، أو محاولة ل
 هو مقدس مصدًرا للتأرBخ وNأتي القرآن والسنة في جملة المقدس.

خاًصا في التعامل مع التوراة، خصوًصا وأنَّها ذ6رت الخلیل في أكثر من موضع،  ىلقد نحى المؤلف منح
ده على أنَّها لNست مصدًرا موثوًقا، ألنَّها، حسب قوله، ضاعت فترة طوBلة فلم یرفض استخدامها، رغم تأكی

من الزمن، وُترجمت إلى الیونانNة ثم ُترجمت مرة أخرm إلى العبرBة، وهي تتضمن أحداًثا مخالفًة للحقائ� 
 بتت في المصادرثالوقائع التي  األثرBة والوقائع التارBخNة المثبتة، وقد َأَخَذ +الرأQ القائل +استخدامها في

Nاس شوفاني، لإالتارBخNة الموثوقة من وثائ� وآثار وغیرها، وهو رأQ أخذ +ه أكثر من مؤرخ فلسطیني منهم 
أو رفضوا  ،وهو بهذا الموقف خالف من أخذوا منها دون حذر مثل عارف العارف ومصطفى الد+اغ

 طالق مثل أحمد الد+ش وغیره. استخدامها على اإل
 خاتمة 

في وقٍت صدر و  عتقاله في سجون االحتالل،ء ا أجزاًء منه أثنا أعدَّ  الكتاب هو الثامن للمؤلف، وقدهذا 
 +حثأ+عاًدا أخرm تتجاوز ال في علNهوهذا Nضدینة الخلیل من سNاسات التهوBد، تتصاعد فNه معاناة م

آلNة  ٍب منهافي جان خاًصا للكتا+ة التارBخNة في فلسطین حیث تعتبر نىاألكادNمي الصرف، وتعطي مع
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ا ما أشارت له القراءة أعاله من صمود وفعل مقاوم، تواجه رواNة غرB+ة عن ال+الد وتارBخها  حظاتمال، أمَّ
      .والثناء تستح� الش6ر مساهمة +حثNةال تمس 6ونه و الكتاب  ال تلغي أهمNة هيف في إطار النقد العلمي،

 
 


