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  فلسطين يف خمسة قرون

  من الفتح اإلسالمي حتى الغزو الفرجني
)634- 1099(  

  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

  XVII    مقدمة
  

 1   املبنى الديموغرايف يف فلسطين : األول الفصل

  1   العرب قبل الفتح اإلسالمي  :أوالً
  1  ذكر العرب يف الكتاب املقدس ) أ  
  5  الرومان وهجرة العرب إىل فلسطين ) ب  
  10  البيزنطيون وهجرة العرب إىل فلسطين ) ج  
  12  استمرارية الهجرات العربية ) د  
  14  اجلالية القرشية يف فلسطين ) هـ  

  18  ة املسكن أنماط العيش وطبيع  :ثانياً
  19  السياسة الرسمية جتاه التوطين ) أ  
  20  ) بارمبويل(احمللّة ) ب  

  22   العرب بعد الفتح اإلسالمي  :ثالثاً
  22  سياسة التوطين أيام الراشدين ) أ  
  25   الهجرة التلقائية) ب  

  29   أنساب العرب يف فلسطين  :رابعاً
  31  .القبائل القيسية) أ  
  43   القبائل اليمنية) ب  

  68   ستقرار املدين بفلسطينالعرب واال  :خامساً
  68  التراث احلضاري للمهاجرين ) أ  
  69  مقومات احلياة املدنية يف فلسطين  )ب  
  70  كثافة التوطن العربي بالقدس ) ج  
  71  أعداد السكان يف املدن الفلسطينية  )د  
  74  قصة تمصير الرملة  )هـ  
  76  استيطان املدن الساحلية  )و  
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  80  التحول إىل االستيطان الزراعي ) ز  
  86  خالصة  :سادساً

  
 88  العربي لفلسطين الفتح   : ينالفصل الثا

  88   خطة الفتح املبكرة يف العهد النبوي  :أوالً
  90  مراحل تنفيذ اخلطة ) أ  
  91  احلمالت املبكرة قبل بدء الفتح  )ب  
  95  وللمسلمين ) ص(حلفاء جدد للنبي ) ج  

ثانياً 
:  

  98   بالد الشام أبو بكر وغزو

  101  جيوش الفتح ـ تعيين القادة وحشد املقاتلين   :ثالثاً
  103  تسمية القادة ومسرح العمليات العسكرية  ـ  

  107  سير املعارك العسكرية وتثبيت الفتح   :اًرابع
  107  السيطرة على الريف  )أ  
  110  مراحل فتح فلسطين  )ب  
  117  تاريخية الفتح العمري  )ج  

  119  موقف أهل البالد من الفتح اإلسالمي  :خامساً
  120  تصنيف مواقف عرب الشام  ـ  

  124  خالصة  :سادساً
  
  

127  اخلريطة الدينية واألقليات العرقية  : الثالفصل الث

  127  املسيحية واملسيحيون   :أوالً
  127  عصور اضطهاد املسيحية ) أ  
  129  االختالفات الالهوتية وظهور التيارات الطائفية  )ب  
  131  الكنيسة اليعقوبية يف فلسطين ) ج  
  131  ة القدس حتظى بكرسي البطريركي )د  

  133  املسيحيون يف ظل احلكم اإلسالمي   :ثانياً
  133   مرجعية التسامح الديني) أ  
  136   اجلزية وأهل الذمة) ب  
  138   االستعانة بأهل الذمة يف أجهزة الدولة) ج  
  142  مظاهر االضطهاد الديني ) د  

  143  املسيحيون يف فلسطين   :ثالثاً
  146  ضاع أهل الذمة يف فلسطين أو) أ  
  151  ورقة سياسية ضاغطة ) ب  

  153   أهل الذمة واعتناق اإلسالم  :رابعاً
  154  ـ دوافع اعتناق اإلسالم   
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  156  السامريون   :خامساً
  161  الطائفة اليهودية   :سادساً

  162  يهود فلسطين أقلية ضئيلة العدد ) أ  
  164  تسامح الدولة جتاه اليهود ) ب  

  169  النبط   :سابعاً
  172  خالصة   :ثامناً

      
174  البنية اإلدارية يف فلسطين  : الفصل الرابع

  174  تيبات التنظيمية املبكرة وظهور األجناد التر  :أوالً
  174  أجناد الشام ) أ  
  177  األجناد والنمط البيزنطي  )ب  

ثانياً 
:  

  180  حدود جند فلسطين اجلغرافية واإلدارية 

  183  فلسطين واحملور املصري ـ السوري ـ   
  185  والة فلسطين وموظفو اجلهاز اإلداري   :ثالثاً

  186  سياسة تعيين رجال اإلدارة ) أ  
  188  التجزئة وتعميق املركزية ) ب  
  190  املبنى اإلداري يف فلسطين ) ج  
  191  جهاز الشرطة واحلرس ) د  
  195  الوظائف املالية والضريبية ) هـ  

  197  قائمة بوالة فلسطين وقضاتها   :رابعاً
  197  اجلهاز اإلداري ) أ  
  204  اجلهاز القضائي ) ب  

  209  عاصمة فلسطين   :خامساً
  212  القدس عاصمة فلسطين األوىل ) أ  
  217  حتويل الرملة عاصمة لفلسطين ) ب  

  219  خالصة   :سادساً
      

221  الدور السياسي لفلسطين  : خلامسالفصل ا

  221  صدر اإلسالم والدولة األموية   :أوالً
ثانياً 

:  
  230  د األموي فلسطين ونهاية العه

  238  فلسطين والعباسيون األوائل   :ثالثاً
  248  فلسطين بعد مقتل اخلليفة املتوكل   :رابعاً

  249   فلسطين وتمرد ابن شيخ) أ  
  251  فلسطين والطولونيون ) ب  
  255  فلسطين واإلخشيديون ) ج  
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  259  فلسطين يف عهد اخلالفة الفاطمية   :خامساً
  268  الفاطميون وبنو اجلراح يف فلسطين   :سادساً
  274  عودة بني اجلراح إىل املسرح السياسي   :سابعـاً

  278  بنو اجلراح بعد احلاكم بأمر الله   :اًثامنـ
  282  فلسطين وسالجقة الشام   :تاسعاً
  286  خالصة   :عاشراً

  
288  البنية االقتصادية يف فلسطين  : الفصل السادس

  288  احملاصيل الزراعية   :أوالً
  289  القمح والشعير ) أ  
  290  الزيتون والزيت ) ب  
  291  العنب والنبيذ ) ج  
  293   السكر) د  
  293   األرز والتمور وغيرهما) هـ  
  294   البرتقال والليمون) و  

ثانياً 
:  

  294   تالصناعا

  294  الصابون ) أ  
  295  احلُصُر واحلبال ) ب  
  295  الورق ) ج  
  296  القطن واحلرير ) د  
  297  األصباغ ) هـ  
  297  األمالح واملبيدات احلشرية ) و  
  298  مناجم الذهب ) ز  
  299  الزجاج واملرايا الرخام ) ح  
  300  السيوف والنبال ) ط  
  300  العطور واألدوية ) ي  
  301  بناء السفن ) ك  

  302   دور فلسطين يف التجارة اإلقليمية والدولية  :ثالثاً
  305   خالصة  :رابعاً

  
307  احلياة االجتماعية والثقافية  : الفصل السابع

  307  األعياد واملواسم والزيارات   :أوالً
  308  األعياد املسيحية ) أ  
  312  األعياد اإلسالمية ) ب  

ثانياً 
:  

  315  النشاط الفكري والثقايف 
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  317  عوامل النهضة العلمية ) أ  
  320  ماء القدس مدفن العظ) ب  
  321  .املشاهد واملزارات ) ج  
  323  احلياة العلمية والثقافية ) د  
  325  مشاهير العلماء ) هـ  

  327  خالصة   :ثالثاً
  

329     خاتمة عامة

  
  335    املصادر

  
  449    املراجع

  
  477    مالحق

  479  خرائط   :امللحق األول
  483  صور   :امللحق الثاين
  

  491    فهرست
  

 


