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القدس أمانة عمر.. في انتظار صالح الدين
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فــي األلــف الرابعــة قبل الميــالد، بنــى الكنعانيــون - أهل 
فلســطين «مدينة يورد ســالم» أو «يوروشــالم» ومن اسمها هذا 
جــاءت تســميتها الغربيــة Jerusslem في اللغــات اليونانية 
والالتينية واأللمانية والفرنسية واإلنجليزية وغيرها.. ومن هذا 

االسم أيًضا جاءت تسميتها في «العهد القديم» بـ «أورشليم».
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ولقد بدأ تاريخ العبرانيين االتصال بهذه المدينة 
الكنعانية، عندما اســتخلف اهللا عليهــا داود -عليه 
السالم- في القرن العاشر قبل الميالد، أي بعد نحو 
ثالثة آالف عام من تأسيسها على يد الكنعانيين!.. 
ولــم تدم هــذه الســيطرة العبرية على هــذه المدينة 
ألكثرمن أربعة قرون (٤١٥ عاًما).. أي إلى التاريخ 
الــذي هدمها فيه البابليــون، الذين أزالــوا (مملكة 
يهوذا) من الوجود ســنة ٥٨٥ ق . م، وبدءوا حقبة 

(السبي البابلي) للعبرانيين.
وحتى بعد ســماح الفــرس لبعــض العبرانيين 
بالعودة إلى أرض كنعان، كانت عودة الذين عادوا 
منهم إليها، عودة اســتيطان بال دولة، وبال سيادة 

على مدينة (أورشليم).
لكــن هــذا الوجــود اليهــودي قــد عــاد وأثار 
حفيظــة الدولــة الرومانية، فدمروا هــذه المدينة 
مرتيــن، األولــى على يــد اإلمبراطــور «تيطوس» 
Titus ( ٣٩ ـ ٨١ م) في ســنة ٧٠م.. والثانية 

على يــد اإلمبراطــور «هدريانوس» ســنة ١٣٥م، 
وذلــك عندما محاها محًوا تاًما، بل وغير اســمها 
إلــى «إيليا كابيتولينا» - أي إليــا العظمى - وهو 
االسم الذي ظل علًما عليها حتى الفتح اإلسالمي 
لهــا (١٥هـــ - ٦٣٦م) في خالفة الراشــد الثاني 
الفــاروق عمر بن الخطــاب (٤٠ق . هـ ٢٣ - هـ 

٥٨٤ - ٦٤٤م).
وفي السنوات األربع  المائة، التي سيطر فيها 
العبرانيون على هذه المدينة، احتكروا قداســتها 
لمقدســاتهم وحدهم، دون غيرهم من الشــعوب 
التــي كانت تقطن أرض كنعان فــي ذلك التاريخ، 
وهي الشــعوب التي بنت هــذه المدينة قبل ثالثة 
آالف عام من دخول داود -عليه الســالم- إليها.. 
وظلوا يمارســون هذا االحتكار، بل واالضطهاد، 
مع النصرانية والنصارى منذ بعثة المسيح عيسى 

بن مريم -عليه السالم-.
وبعــد تديــن الدولــة الرومانيــة بالنصرانية - 

أ.د/ محمد عمارة (@)
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(فــي القــرن الرابــع الميالدي) - كانت قدســية 
هذه المدينة «إيليا».. وقًفا على النصارى، الذين 
اضطهــدوا اليهود، وجعلوا أماكــن «هيكلهم» - 
بعد هدمه مجمًعــا للقمامة والقــاذورات، ُتجلب 
إليــه من داخــل المدينــة وخارجهــا!.. حتى لقد 
طلبوا من عمر بن الخطاب، عند تســلمه للمدينة 
بعد فتحها أن يضمن لهم «أال يساكنهم فيها أحد 

من اليهود»!
ذلك هو تاريخ هذه المدينة قبل اإلسالم.
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لكــن فتح اإلســالم والمســلمين لهــذه المدينة 
«يوروســالم - أورشــليم - إليــا» كان بدايــة عصــر 
جديــد.. فاإلســالم والمســلمون هم الذيــن أعطوا 
لهذه المدينة القداســة والقدســية، حتى في اسمها 
الجديد، فســميت بـ «بيــت المقــدس» و«القدس» 
منــذ ذلك التاريخ.. وألول مرة في تاريخها الديني، 
تصبح قداستها عامة لجميع أمم الرساالت السماوية 
- اليهودية والنصرانية.. واإلسالم - فلم تعد حكًرا 

ألبناء دين دون غيرهم من أبناء الديانات األخرى.
فأماكــن المقدســات اليهوديــة مهدومــة منذ 
قــرون، والتي جعلها الــروم - «مجمًعــا للقمامة 

والقاذورات».
وذهــب إليهــا عمــر بــن الخطــاب -رضي اهللا 
عنــه- بعــد أن تســلم المدينــة، وعقد مــع أهلها 
(العهد العمري) الشــهير، «فوجد على الصخرة 
زبًال كثيًرا، مما طرحه الروم غيًظا لبني إسرائيل، 
فبســط رداءه، وجعل يكنس ذلــك الزبل، وجعل 

المسلمون يكنسون معه الزبل».
األنبيــاء  عبــادة  أماكــن  المســلمون  وتتبــع 
الســابقين واحــًدا واحًدا، ابتداء مــن إبراهيم إلى 
آخــر من دفن منهم في فلســطين وبيت المقدس، 
فأقاموا فيها المســاجد، وحافظوا على قداستها، 
وطهروها تطهيًرا» - (د. إسحاق موسى الحسينى 
«مكانة بيت المقدس في اإلسالم» كتاب المؤتمر 

الرابع لمجمع البحوث اإلسالمية - ص٥٧ ، ٥٨ 
- سنة ١٩٦٨م).

لقد أحل المســلمون هذه المدينة مكاًنا فريًدا 
تميــزت به عــن كل المدن التــي فتحوها، وذلك 
عندمــا لم يتســلمها القائد الفاتــح - وهو «أمين 
األمــة» أبو عبيدة بن الجــراح (٤٠ ق هـ - ١٨هـ 
٥٨٤ - ٦٣٩م) - وكان تســليمها للخليفة عمر 
بن الخطــاب، الذي ركب مــن «المدينة المنورة» 
إليها، ليتســلم أمانتهــا، وليعقد بنفســه «العهد 
العمــري، مع بطريركها صفرونيــوس (١٧ هـ - 
٦٣٨م).. ولتكون لها بهــذه الخصوصية مكانة 

«أمانة الفاروق عمر» لدى أمة اإلسالم!
وهو شــرف لم تحظ به مدينة مــن المدن التي 

فتحها المسلمون، عبر تاريخ الفتوحات.
وبتغير اسم هذه المدينة إلى «القدس» و«بيت 
المقدس»، رفع المســلمون عليها رايات القدسية 
والتقديــس وبتحــرج عمر بن الخطــاب - عندما 
كان يجلــس «صفرونيوس» في كنيســة القيامة - 
من أن يصلي في الكنيســة، رغم دعوة البطريرك، 
كي ال تكون لمســلم شبهة حق في أرض الكنيسة 

يقيم فيها مسجًدا.
بهذا الموقف العمري أضفى عمر بن الخطاب 
تقديس اإلســالم لمقدسات النصارى.. ولم يكن 
عمــر في ذلك «مبتدًعا»، بل وال حتى «مجتهًدا»، 
ألنــه هــو المؤمــن بالعقيــدة اإلســالمية، التي ال 
تكتمل أركانها إال باإليمان بسائر الرسل وجميع 
الرساالت، وكل الكتب التي سبقت رسالة محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص ، كما يقول القرآن الكريم:
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وهــو - عمــر - الذي يتعبد بالقــرآن الكريم، 
الذي عرض لمقدســات أمم الرســاالت السماوية 

جميًعا، فبدأ بالصوامع وانتهى بالمساجد
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بهذا الموقف العمري، بدأت الحقبة اإلسالمية 
في تاريــخ المدينة، فغــدت قداســتها عامة لعامة 
أبناء رســاالت الســماء.. فكنيســة القيامة قدس 
خاص بالنصارى.. ومواطن المقدسات اليهودية، 
أعاد إليها عمر والمســلمون الطهارة عندما رفعوا 
عنها القمامة والقاذورات.. وارتفعت في المدينة 

عمائر المساجد اإلسالمية.
صنــع المســلمون ذلــك؛ ألنهم أمة الرســالة 
األنبيــاء  مواريــث  كل  ورثــت  التــي  الخاتمــة، 
والمرســلين، فكانت رسالة رســولهم اللبنة التي 
تممت بناء دين اهللا الواحد، وحملت أمانة الحفاظ 
على ســائر لبنات هذا البناء، فأمة الشــريعة التي 
أكملــت الدين اإللهي الواحد هــي الحاملة ألمانة 
الحفاظ على مقدســات ســائر شــرائع هذا الدين 
ألنها وحدها التي تعترف بشــرعية ســائر شرائع 

هذه األديان.
مــع (القــدس)  ذلــك  صنعــوا  والمســلمون 
تحديــًدا، ألن قرآنهم الكريم قد جعل الرباط بين 
(القدس) وبيــن (الحرم المكي) الــذي هو قبلة 
األمــة الخاتمة - آيــة من آيــات اهللا، وليس مجرد 

رباط سياســي أو إداري، يقيمــه فاتحون وينقضه 
غزاة!..

  &   %   $   #   "   !)
   ,   +   *      )      (   '

  5   4       3   21   0      /   .   -

(6
(اإلسراء : ١)
فكان اإلســراء - إســراء اهللا بعبده ورسوله من 
المسجد الحرام إلى المسجد األقصى - وعروجه 
من الصخرة إلى ســدرة المنتهــى، اإلعالن اإللهي 
عن ختم هذه الرحلة القدســية لخطــوات األنبياء 
والرســل على طريق اهللا، وعن حمل أمة الرســالة 
الخاتمــة أمانــة الجهــاد في ســبيل الحفــاظ على 
مقدســات كل الرســاالت، تلــك التي تجســدها 
مدينــة القدس قبــل غيرها، وأكثر مــن غيرها من 

المدن والبقاع.
ولقد شهد التاريخ اإلسالمي للقدس، بأحرف 
من نور، على وفاء األمة اإلسالمية بهذه األمانة التي 
أرادها اهللا، والتي رمزت إليها رحلة اإلسراء والتي 
ســلمها إياها عمر بن الخطاب.. فغدت القدس، 
منــذ ذلــك التاريــخ مشــاعة القداســة، مفتوحــة 
األبــواب لكل أبناء رســاالت الســماء.. ازدهرت 
فيهــا، إلــى جانب المســاجد اإلســالمية كنائس 
النصــارى.. وأخذ اليهود يعودون إلى ســكناها، 

بعد أن حرموا من ذلك في العهد الروماني.
بل لقد تولت األسر المسلمة المقدسية (نظارة 
األوقاف) التي أوقفها النصارى على كنائســهم، 
إذ اختارهــم النصــارى لذلك، فرعوا المقدســات 

النصرانية على امتداد التاريخ اإلسالمي.
وشــاء اهللا أن تظل هــذه «األمانة» من خصائص 
األمة اإلســالمية، والدول اإلسالمية دائًما وأبًدا.. 
فطالما كانت الســيادة على القدس ألمة الرســالة 
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التــي ال تحتكــر التديــن بديــن اهللا.. وال تحتكر 
النبوات والرســاالت.. وال تدفعها العنصرية إلى 
احتكار القدســية ألماكن عباداتها.. طالما ســاد 
هــذا الحال، كانــت األبواب مفتوحــة في القدس 

لكل أمم الرساالت.
أمــا في فتــرات تراجع هــذا التوجــه، وهزيمة 
الدولة اإلسالمية، وانحسار سيادة المسلمين عن 
القدس.. في الحقبة الصليبية القديمة.. والحقبة 
اليهوديــة المعاصــرة - فــإن االحتــكار لقداســة 

القدس يعود ليطل بوجهه الكئيب!
حــدث ذلك في تاريــخ القدس.. حتــى لكأنه 

القانون الذي ال تبديل له وال تحويل!!
∫WO³OKB « W³I× « w

كان الضعــف قد أصــاب القوى الثــالث التي 
تقاســمت حكم الشرق اإلســالمي: العباسيين.. 
الغــرب  فانتهــز  والســالجقة..  والفاطمييــن.. 
الفرصــة ليعيــد ســيطرته علــى الشــرق، تلــك 
التــي كان قــد أقامها اإلســكندر األكبــر (٣٥٦ـ  

٣٢٤ق.م) ، والتي أزاحتها فتوحات اإلسالم!
وفــي مدينــة «كليرمونــت» بجنوب فرنســا، 
تكرس الحلف الغربي، الذي قاده «البابا الذهبي» 
أربــان الثانــي (١٠٨٨ـ ١٠٩٩م) والــذي مولته 
المــدن التجارية اإليطالية، الطامعة في الســيطرة 
للشــرق  العابــرة  الدوليــة  التجــارة  طــرق  علــى 

اإلسالمي.
وكانــت القوة الضاربــة لهذه الموجــة الغازية 
هم فرســان اإلقطاع األوروبيــن.. الذين حدد لهم 
البابا مهمة الغزوة الصليبية عندما خاطبهم - في 

«كليرمونت» سنة ١٠٩٥م.
فقال أنتم فرســان أقوياء، ولكنكم تتناطحون 
وتتنابذون فيما بينكــم.. ولكن، تعالوا وحاربوا 
الكفار - المسلمين - يا من تنابذتم اتحدوا.. يا 
من كنتم لصوًصا كونوا اآلن جنوًدا.. تقدموا إلى 

(البيت المقدس).

انتزعــوا تلــك األرض الطاهــرة، واحفظوهــا 
ألنفسكم، فهي تدر سمًنا وعسًال؟!

إنكــم إذا انتصرتم على عدوكم ورثتم ممالك 
الشرق؟!

وهكذا.. رغم (البابوية).. وأعالم الصليب.. 
والتهيج الديني.. والحديث عن مهد المســيح.. 
فإن كلمات البابا أفصحت عن مقاصد (الغزوة - 
الصفقة)، وراثة ممالك الشــرق، التي تدر ســمًنا 
وعســًال!.. وحل تناقضات أمراء اإلقطاع بتوجيه 

قواهم لتدمير (المسلمين - الكفار)!
فبــدأت فــي العــام ٤٨٩هـــ - ١٠٩٦م أولــى 
حمــالت الغــزوة الصليبية التي دامــت قرنين من 
الزمان.. والتي أصبح قتل المسلمين فيها، ونهب 
بالدهــم، واحتــالل أوطانهــم، وإقامــة اإلمــارات 
والممالــك الالتينية في فلســطين ومــا حولها.. 
أصبح كل ذلك (مهنة.. ووظيفة) ألمراء اإلقطاع 

األوروبيين.
(مكســيموس  المســيحي  المــؤرخ  وبعبــارة 
مونرونــد) - صاحــب كتاب (حــرب الصليب) 
- «فــإن الكثيــر من األشــراف والعظمــاء صاروا 
يعتبرون الحروب بمنزلة مهنة صناعية الحتشــاء 
- (جمــع) - األمــوال الغنيــة، بــل إن التعطــش 
نحو أخــذ الغنائم وحده كان يجــذب الجيش إلى 

المحاربة»؟!
ومــع مطلع القــرن الحــادي عشــر الميالدي 
كانــت اإلمــارات الصليبية التي أقامهــا الغزاة في 
المشــرق العربي قد قطعت الوحدة األرضية لعالم 

اإلسالم.
ففــي شــمال العــراق وســوريا قامــت إمارتــا 
(الرها) و(أنطاكية).. وبعد اقتحام القدس قامت 
(مملكــة أورشــليم)، التي وصلــت حدودها إلى 
خليج العقبة؟! عازلة مصــر والمغرب واألندلس 

عن مشرق وطن العروبة وعالم اإلسالم!!
ولقد كان احتالل القدس نموذًجا لممارســات 
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القدس أمانة عمر.. في انتظار صالح الدين

(اللصوص الذين صاروا جنوًدا).
فلقــد حاصرها ســبعون ألًفا وكانــت الحامية 
المدافعة عنها ألف جندي مصري.. فسقطت بيد 

الصليبيين بعد صمود دام ثمانية وثالثين يوًما.
المســيحي «مكســيموس  المــؤرخ  ويحكــى 
مونروند» كيف «انعقد ديوان المشورة العسكرية 
الصليبــي - فــي ذات المكان الــذي فيه مخلصنا 
غفــر لصالبيه - فقرر أن يمــات - (ُيْقَتل) - كل 

مسلم باق داخل المدينة المقدسة»!
واســتمرت المجــزرة أســبوًعا كامــًال.. ومن 
هرب في البيوت واألقبيــة قبضوا عليه وقذفوا به 

من أعالي البيوت والبروج في النار؟!
أمــا الذين احتمــوا بجامع عمر بــن الخطاب، 
فلقد غدت دماؤهم سيًال عال إلى حد الركب، بل 
إلى حد لجم الخيل.. كما يقول (مكسيموس)!
وفي الرسالة التي بعثوا بها إلى البابا، يبشرونه 
بمــا صنعوا قالوا، مفاخرين: «إذا أردت أن تعرف 
ما يجــري ألعدائنــا، فثق أنــه في معبد ســليمان 
(جامع عمر) كانت خيولنا تغوص إلى ركبها في 

بحر دماء الشرقيين..»؟!
∫dB  ‰eŽ WKŠd

الصليبيــة  الكيانــات  تثبيــت  مرحلــة  وبعــد 
المزروعــة فــي األرض المغتصبة.. بــدأت مرحلة 
بأســرها  المنطقــة  علــى  االقتصاديــة  الهيمنــة 
بالسيطرة على التجارة وطرقها وبفرض اإلتاوات 

- بل والجزية على اإلمارات والدول اإلسالمية!
وبعد عزل مصر عن المشرق، بدأت محاوالت 

غزوها والسيطرة عليها.
ولقــد اســتعانوا علــى ذلــك بضعــف النظــام 
مذهبيتــه  عزلتــه  والــذي  الحاكــم،  الفاطمــي 
«اإلســماعيلية - الباطنيــة» عــن جمهــور األمــة 
ني).. وبصراعات جنودها - ذوي األصول  (السُّ
المتعددة والغريبة - وبصراعات وزرائها (شاور) 
(٥٦٤هـــ - ١١٦٩م) و(ضرغــام) (٥٥٩هـ - 

١١٦٤م)!.. حتــى لقــد أقامــت حاميــة صليبية 
علــى أبــواب القاهــرة، ومعهــا مفاتيــح أبــواب 
أســوارها؟!.. وصالح الوزير (شاور) الصليبيين 

على جزية مقدارها مليون دينار؟!
وكتــب (غليوم الصــوري)، مصوًرا ســيطرة 

الصليبيين على اقتصاديات الشرق يومئذ فقال:
«كانت خزائن مصر تحت تصرفنا، وســلطنة 
أورشــليم كانــت آمنــة من جهــة البــر المصري، 
ومســلك البحر كان حًرا.. كمــا أن موانئ أقاليم 
مصــر كلهــا كانــت مفتوحــة لقبــول مراكبنــا، 
وتجارهــا كانــوا ينقلون إلى موانــئ بالدنا غالت 
أراضيها، وهذه المتاجر كانت كلية الفوائد لنا.. 

وكانت الجزية والخراجات توفى لنا بانتظام»؟!
∫W ËUIL « ÕË— ÷UNM²Ý«

لكــن التحدي، الــذي اقتطــع األرض.. ومزق 
وحــدة الوطــن.. ونهب الثــروة.. وســيطر على 

االقتصاد.. قد استنفر روح المقاومة في األمة.
فبــدأت «دول الفروســية اإلســالمية» تواجــه 
إمــارات فرســان اإلقطــاع الصليبييــن.. (الدولة 
الزنكيــة) التي قادها عماد الدين زنكي (٥٦٥هـ 
- ١١٧٠م) - فــي (الموصــل) - والتــي حررت 
شــمال العراق وســوريا، وأزالت (كونتيه الرها) 
(٥٣٩هـــ - ١١٤٥م) - أي بعد نحو نصف قرن 
من بداية الحملة الصليبية - ثم انتقلت بعاصمتها 
- في عهد نور الدين الشهيد (٥١١ - ٥٦٩هـ - 
١١١٨ - ١١٧٤م) - إلــى مدينة (حلب) لتزيد 
الضغط على الكيانات الصليبية.. ولتبدأ صفحة 
من الصراع (الحربي - والسياسي) بين الفريقين 

على مصر؟!
فنــور الديــن يريد االلتحــام بهــا، ليحكم من 
الجنوب - طــوق الحصار حول الكيان الصليبي، 
لزيادة الضغط عليه من الشمال والشرق والغرب 
والجنــوب، تارًكا أمامه موانئ الشــاطئ الشــامي 

للبحر المتوسط، ليرحل عنها كما جاء منها؟!
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القدس
والصليبيــون يريدون مصر، لمنع طاقاتها عن 
أن تصــب في الصــراع ضدهم، ولتظــل عازًال عن 
مدد المغــرب واألندلس، وللحيلولــة دون نجاح 

استراتيجية نور الدين!
وعبــر ســنوات (٥٥٩ - ٥٦٤هـــ - ١١٦٣ 
- ١١٦٨م) تكــررت المواجهــات بيــن جيــوش 

الفريقين على أرض مصر.
لكنها حســمت في المرة الثالثة لصالح جيش 
نور الدين، الذي قاده أســد الدين شيركوه، الذي 
تولى وزارة مصر للخليفة الفاطمي العاضد (٥٤٤ 
- ٥٦٧هـــ ، ١١٤٩- ١١٧١م).. وعندما توفي 
أسد الدين خلفه في القيادة والوزارة الناصر صالح 
الديــن األيوبــي (٥٣٢ - ٥٨٩هـــ - ١١٣٧ - 
١١٩٣م) في ٢٥ جمادى اآلخرة ســنة ٥٦٤م.. 
ليفتح بذلك صفحة جديدة ومجيدة في تاريخ هذا 

الصراع.. بل وفي سفر التاريخ بإطالق!
∫a¹—U² «Ë dFA «

كان (الشــعر) في ذلك التاريخ، هو أداة األمة 
للتعبير عــن (ثقافتها) و(إعالمهــا)!.. وعندما 
تحققت وحدة مصر والمشــرق، عبر الشــعر عن 
دور هــذا اإلنجــاز في تحقيق اســتراتيجية تحرير 
فلسطين.. والتي كانت القدس رمزها المقدس.. 
فـــ (العمــاد الكاتــب) - وهــو يهنئ أســد الدين 
شــيركوه بانتصاره في مصر، يذكره أن هذا الفتح 

هو في سبيل تحرير القدس:
بها تصير  أن  وأرجــــو  مــصــر،  فتحت 

ــن كثب ــدس ع ــق مــيــســًرا فــتــح بــيــت ال
وعندمــا يهنــئ نــور الدين يذكره بأن شــروط 
تحريــر القــدس - وهي وحدة مصر والشــام - قد 

تحققت:
ــم ــزوه ــــت غ ــــز الـــفـــرنـــج فـــهـــذا وق اغ

الحطم ــل  ــذاب ــال ب جــمــوعــهــم  واحـــطـــم 
نظما ــد  ق ــشــام  ال ومــلــك  مــصــر  فملك 

منتظم اإلســــــالم  ـــن  م ـــز  ع ــد  ــق ع ـــي  ف
أما الشــاعر ابن عســاكر علي بن الحســن هبة 
اهللا، فإنه يعلــن أن ال عذر عن تأخير المعركة بعد 
توحيد الطوق وإحكامه حول كيانات الصليبيين 

فيقول لنور الدين:
ــي تـــرك الــجــهــاد وقــد ـــْعـــَذر ف ولــســت ُت

حلب إلـــى  مــصــر  ــن  م تملك  أصــبــحــت 
ممتثل الــفــيــحــاء  ــمــوصــل  ال ــاحــب  وص

ـــد.. فـــبـــادر فــجــأة الــنــوب! ـــري ــمــا ت ل
لكــن األجل لــم يمهل نور الديــن ليحقق هذه 
الشــعراء..  عنهــا  تحــدث  التــي  االســتراتيجية 
وبعــد وفاتــه، وجد صــالح الدين األيوبي نفســه 
أمــام (المهــام العمليــة) الالزمــة لتحقيــق هــذه 
االســتراتيجية في (أرض الواقــع) وليس فقط في 

شعر الشعراء!
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