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با�ضمه تعاىل

كلمة املعهد

ا  ، بل ومدن العامل قاطبًة، بع�ضً
ّ
مل تعاِن مدينة من بني مدن العامل الإ�ضالمي

والأق�ام  ال�ضع�ب  مع  املريرة  رحلتها  يف  الغّراء  القد�س  مدينة  عانته  مّما 

من  احلايّل،  ي�منا  يف  حالها  اإىل  الناظر  يراه  فما  التاريخ.   
ّ
ِني �ضِ ط�ال 

الأطفال  وقتلهم  حرماتها،  وا�ضتباحتهم  لها،  ال�ضهاينة  اليه�د  ا�ضطهاد 

اأزمات عانتها مدينة  اإّل حلقًة من �ضل�ضلٍة ط�يلٍة من  والن�ضاء فيها، لي�س 

القد�س واأحاطت باأهلها لعه�د ط�يلة خلت، منذ ع�ض�ر ما قبل الإ�ضالم 

وحّتى ع�رصنا هذا.

 اهلل داوود )ع(، و�ض�ًل اإىل عهد حكم �ضالح 
ّ
فمنذ ما قبل عهد نبي

فيها،  ال�ضلطة  يد  وب�ضط  لنيلها  املدينة حروًبا  ت�ضهد  لها،  الأّي�بي  الدين 

فهي مل يهناأ لها ن�م ومل يهداأ لها بال، وما كانت تخرج من فاجعة حّتى 

تقع يف اأخرى، ف�ضهدت ما �ضهدته من حروب وغزوات وجمازر امتّدت 

الآخرين، ويجتمع  بدماء  فيها  الأّولني  دماء  لتّت�ضل   ،
)1(

املّدة تلك  ط�ال 

من ال�ضفك فيها ما مل يجتمع يف غريها. ومل تت�ّقف املاأ�ضاة عند ذلك، بل 

تبع وفاة �ضالح الدين عّدة حمالت �ضليبّية على البالد الإ�ضالمّية نالت 

. والقد�س ما زالت ت�ضهد، حّتى 
)2(

القد�س منها ن�ضيًبا من احلرب والدمار

)1( تف�ضيل ذلك كّله، منذ فرتة حكم اليب��ضّيني للمدينة وحّتى عهد �ضالح الدين الأيّ�بي واأولده، 

« للكاتب 
ّ
مذك�ر يف املقالة الثانية من الكتاب بعن�ان »القد�س: املدينة ال�ازنة يف التاريخ الإ�ضالمي

الدكت�ر اإبراهيم بي�ض�ن.

)2( تف�ضيل الكالم على احلمالت ال�ضليبّية بعد وفاة �ضالح الدين وارد يف املقالة الثالثة من الكتاب 

بعن�ان »القد�س من بعد وفاة �ضالح الدين حّتى احلملة ال�ضليبّية ال�ضابعة« لكاتبها الأ�ضتاذ الدكت�ر 

�ضهيل زّكار.
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ال�ضفك والعدوان، وكاأّنه مل يكتب ملدينة  ال�تريَة نف�ضها من  ي�منا هذا، 

ال�ضالم اأن تب�رص ال�ضالم.

ل ي�ضّك عارف مبا لهذه املدينة من مزايا وخ�ضائ�س روحّية ومعن�يّة 

فكما  الإ�ضالم،  قبل  ال�ضماويّة  الديانات  لأهل  لقاء  ونقطة  ِقبلًة  جعلتها 

القدا�ضة ملا احت�ضنته من حركات  للم�ضلمني رمًزا من رم�ز  املدينة  متّثل 

التاريخ، فهي متّثل لأهل امل�ضيحّية واليه�دّية رمز القدا�ضة  الأنبياء ط�ال 

ا م�طًنا لدياناتهم واأنبيائهم. ولكّن املثري، هنا، ه�  اأي�ضً نف�ضه، اإذ كانت 

الب�ن ال�ضا�ضع بني حال امل�ضلمني القدامى – الذين مثّلت لهم املدينة اأوىل 

اأيدي  من  حتريرها  اأو  عنها  الدفاع  يف  مّرة  غري  وا�ضتمات�ا  الأول�يّات، 

حمتّليها – وبني م�ضلمي ي�منا هذا، الذين بات�ا قريري العني عن احتالل 

واإن�ضائهم  لها،  القد�س عا�ضمًة  ت�ضّكل  التي  لفل�ضطني،  ال�ضهاينة  اليه�د 

 لهم، اكت�ضب�ه 
ّ
فيها لدولتهم )دولة اإ�رصائيل(، مّدعني اأّن ذلك حّق �رصعي

ب منهم  باأمر الإله ال�احد واغُت�ضب�ه �ضابًقا، وهم الآن ا�ضتعادوا ما اغُت�ضِ

ظلًما يف اأحقاب �ضابقة.

تنبثق عن ركيزَتني: )1(  القد�س، وفل�ضطني عاّمًة،  اإّن مركزّية ق�ضّية 

ملا  متّمم  ت�حيدّي  كدين  لالإ�ضالم  املعن�يّة  الروحّية  احلركة  يف  حم�رّيتها 

 )�س( ويف م�ضجدها 
ّ
�ضبقه من اأديان �ضماوّية حيث كان اإليها اإ�رصاء النبي

؛ )2( ك�نها دولًة عربّيًة 
)3(

اأقام ال�ضالة بجم�ع الأنبياء ومعهم جربائيل

م�ضلمًة قابعًة بني دول بح�ضب املفرت�س اأ�ضّقاء لها، ملتزمني الدفاع عنها 

ومعاونتها يف قبال الأخطار اخلارجّية الغريبة.

تغا�ضَي  ب��ض�ح،  ُيظهر،  الي�م،   
ّ
والإ�ضالمي  

ّ
العربي العامل  ي�ضهده  ما 

ن�ضمع  الأوىل، بحيث ل  الركيزة  – عن  منهم  قّلًة  – اإّل  عاّمًة  امل�ضلمني 

من قبلهم اأثًرا يف �ضبيل ن�رصتها، اأو دع�ًة للجهاد فيها؛ واإعرا�س العرب 

ومنهجّية  »القد�س  بعن�ان  الكتاب  من  الأوىل  املقالة  امل�ضاألة،  هذه  تف�ضيل  يف  للخ��س  )3( راجع، 

اللتحاق والندماج« لكاتبها الدكت�ر ح�ضن جابر.
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ي�ضّمى بجامعة  ملا  التزم�ه كمنتمني  الذي  ًة عن دورهم وواجبهم  خا�ضّ

تعاين  �ضقيقة  للدفاع عن دولة عربّية  بهم  مناط  العربّية، من دور  الدول 

القتل يف كّل ي�م، وتتكّبد ما يجّل من خ�ضائر ماّديّة تتمّثل بدمار البنى 

الف�قّية والتحتّية، ومعن�ّية تتمّثل بفقد اله�ّية الإ�ضالمّية فيها.

على  و�ضاوم�ه  الغا�ضب  املحتّل  هذا  ع�رصنا  م�ضلم�  هادن  لقد 

من  وذلك  فيها،  وج�ده  اأحّقّية  واأقّروا  بل  املقّد�ضة،  مدينتهم  ا�ضتحالل 

خالل:

.
ّ
ت�قيعهم معاهدات ال�ضالم مع العدّو الإ�رصائيلي  .1

الغربّية  الدول  حلك�مات  املطلق  وال�لء  الطاعة  فرو�س  بذل   .2

 – الأمريكّية  املّتحدة  ال�ليات  حك�مة  �ضّيما  ل   – والأوروبّية 

باملال  املحتّل  الكيان  ا�ضتحياء  ودومنا  وا�ضح  ب�ضكل  تدعم  التي 

وال�ضالح، وترّبر له ما ارتكبه ويرتكبه من جمازر، ومعاونة هذه 

.
)4(

الدول يف تطبيق م�رصوعها الدويّل يف منطقة ال�رصق الأو�ضط

 احلثيث – ول� ب��ضائل خفّية – لتحقيق التطبيع مع 
ّ
�ضعيهم الي�مي  .3

ما ي�ضّمى دولة اإ�رصائيل.

ت�قيع اّتفاقّيات جتارّية واقت�ضاديّة وع�ضكريّة مع الكيان الغا�ضب.  .4

5.  قطع �ضبل الإمدادات احلي�ّية والل�جي�ضتّية عن اأهل فل�ضطني، ما 

خال بع�س م�اد غذائّية ل ت�ضمن ول تغني من ج�ع، ول تكفي 

كربى  عربّية  دول  متّد  حني  يف  فل�ضطني.  اأهل  من  ب�ضيًطا  جزًءا 

لهم  وتبيح  والقرو�س،  الهبات  من  مببالغ عظمى  الغربّية  الدول 

)4( يلفت الدكت�ر جابر، يف املقالة ذاتها، اإىل خط�رة و�ضع امل�ضلمني يف اأيّامنا هذه، اإذ تقبع القد�س 

من جهٍة حتت الحتالل ال�ضهي�يّن، فيما تقبع مّكة املكّرمة حتت �ضلطة حّكام هم يف واقع الأمر 

خّدام قائم�ن على تطبيق ال�ضيا�ضات الغربّية يف املنطقة. وذلك له ما ل يخفى من دللت خطرية 

لالإ�ضالم  والت�رصيعّية  الروحّية  احلركة  دارت  اللتني  املدينَتني  لكال  واقًعا،  امل�ضلمني،  فقدان  على 

بينهما، واللتني لن تتّم ر�ضالة الإ�ضالم مع ظه�ر املخّل�س اإّل بينهما، ملا فيهما من رم�ز اإ�ضالمّية 

مقّد�ضة )امل�ضجد احلرام وامل�ضجد الأق�ضى(، فراجع.



4

نفطها وخرياتها الطبيعّية.

ت�ضليحها بحّجة  املقاومة ومنع  ال�رصيح ب�جه حركات  ال�ق�ف   .6

.
ّ
حفظ الأمن الداخلي

م�اجهة اجلمه�رّية الإ�ضالمّية الإيرانّية ومن يّت�ضل بها من حركات   .7

 
ّ
ال�ضرتاتيجي العدّو  واعتبارها  امل�اجهة،  �ضبل  ب�ضّتى  واأحزاب 

-
ّ
الأّول للعرب. حمّ�رين بذلك وجهة ال�رصاع من �رصاع عربي

، وه� ما 
ّ
-�ضيعي

ّ
-�ضهي�يّن، اإىل �رصاع �ضّني

ّ
، اأو اإ�ضالمي

ّ
اإ�رصائيلي

تاأ�ّض�س اخلارجّيات الغربّية �ضيا�ضتها على تعزيزه وتركيزه.

 نف�ضه ملزًما، ملا مّت ذكره من 
ّ
ويف اإزاء ذلك كّله، يجد امل�ضلم احلقيقي

اعتبارات، باأن يقّدم لفل�ضطني والقد�س اأّي جهد قد ي�ضهم يف ن�رصتها، 

يقّل  ال�ضياق نف�ضه، ل  الظلم والظالم. ويف  ِوتًرا يف عامل ميالأه  ول� كان 

تكليف  عن  والدرا�ضات  الأبحاث  ومراكز  الثقافّية  امل�ؤ�ّض�ضات  تكليف 

ن�رص  ا، يف  اأي�ضً اأن جتهد هي،  الأخرى، بل يجب  امل�ؤ�ّض�ضات  غريها من 

املعرفة املتعّلقة باملدينة املقّد�ضة و�ضعبها، �ضعًيا منها ل�ضتنها�س بع�س همم 

التاريخّية وال�ضيا�ضّية  ال�قائع  الإ�ضالم، واإي�ضاح مبهم  اأهل  اخلامدين من 

لهذه املدينة، والدع�ة اإىل ن�رصتها ب�ضّتى ال�ضبل.

بعن�ان  هذا  كتابه  لقّرائه  احلكمّية  املعارف  معهد  يقّدم  هنا،  ومن 

حّقها،  بع�س  املقّد�ضة  املدينة  لإعطاء  منه  �ضعًيا  والتاريخ،  املوقعيّة  القد�س: 

واإعادة ق�ضّيتها اإىل ال�ض�ء بعد ما غّيبتها م�ضاعي الظلم والحتالل. يتاأّلف 

الكتاب من مقالت اأربعة قّدمها كّتاب من نخبة اأهل الخت�ضا�س. يقّدم 

ح�ضن جابر يف مقالته مقاربًة ح�ل دور القد�س املعن�ّي كمدينة تقف جنًبا 

اإىل جنب مع مّكة لي�ضّكال حم�ر حركة الإ�ضالم الروحّية والت�رصيعّية؛ ثّم 

ا م�ضهًبا ل�اقع املدينة  تطرح املقالة الثانية، لكاتبها اإبراهيم بي�ض�ن، عر�ضً

الدين  اأبناء �ضالح   فيها وحّتى عهد 
ّ
اليب��ضي  منذ عهد احلكم 

ّ
التاريخي

الأيّ�بي؛ ثّم يقّدم �ضهيل زّكار، يف املقالة الثالثة، �رصًدا تف�ضيليًّا ملرحلة ما 
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بعد وفاة �ضالح الدين حّتى احلملة ال�ضليبّية ال�ضابعة؛ ويف املقالة الرابعة 

والأخرية، يطرح زهري جّل�ل املراحل التتابعّية لحتالل ال�ضهاينة للقد�س 

بعد اأن ي�ضري اإىل بع�س �ضماتها احل�ضاريّة.

اإّن معهد املعارف احلكمّية اإذ ين�رص هذا الكتاب �ضمن �ضل�ضلة اأدبيّات 

يف  وامل�ضاهم�ن  كّتابه  له  رجى  ما  الكتاب  يحّقق  اأّن  يتمّنى  النهو�س، 

اإجنازه من غايات فكرّية نه�ض�يّة، واعًدا قّراءه الكرام باأّنه لن يك�ن اآخر 

ينال م�ّفقّيًة بقراءة  اأن  له  القد�س وق�ضّيتها، راجًيا  ما ي�ضدره املعهد عن 

اأ�ضحاب الق�ضّية احلقيقّيني له.

واهلل من وراء الق�ضد

معهد املعارف احلكميّة

ح�سني ال�سعلوك
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القد�س ومنهجيّة اللتحاق والندماج

د. ح�سن جابر)))

ال�رصيف  النب�ّي  واحلديث  الكرمي  القراآن  يف  ال�اردة  الإ�ضارات  حتمل 

والروايات ال�اردة عن الأئّمة عليهم ال�ضالم جملة مداليل حتتاج عملّية 

املكان  خ�ض��ضّيات  بع�س  درا�ضة  اإىل  معها  التعامل  اأو  بينها  املقاربة 

والزمان يف اإطار الدع�ة اإىل اهلل تعاىل، بدَءًا من اأيّام البعثة الأوىل، وانتهاًء 

التي �ضتدخلها املجتمعات الإن�ضانّية قاطبًة  مبرحلة ال�ضتخالف الكربى 

يف اآخر الزمان.

الدائم للقد�س  العمل، احل�ض�ر  اإىل مثل هذا  للت�ضّدي  والذي حّفزنا 

ومركزها، امل�ضجد الأق�ضى، يف خ�ضّم حركَتي الدع�ة والتغيري، مّما يعني 

ا  اأّن دوًرا ما ُيفرت�س بالقد�س اأن تلعبه يف خمتلف املراحل، وُيفرت�س اأي�ضً

القدمي  العامل  الكثري من ح�ا�رص  متّيزها عن  للقد�س خ�ض��ضّيًة  يك�ن  اأن 

واحلديث املعا�رص.

الدائم  احل�ض�ر  �ض�ر  التقاط  اأّن  اإليه  ُي�ضار  اأن  ينبغي  الذي  والأمر 

للقد�س متي�رّصٌ لكّل مّطلع على التاريخ، فهي مت�ضك بنا�ضية املدن القدمية 

بعد مّكة املكّرمة، التي ت�ضّكل املح�ر الت�حيدّي الأّول، ومركز الّت�ضال 

َوُهًدى  ُمَباَرًكا  َة  بَِبكَّ َِّذي  لَل لِلنَّاِس  ُوِضَع  َبْيٍت  َل  َأوَّ التاريخ {إِنَّ  الأقدم يف   
ّ
الروحي

منظ�مة  يف  املبعرثة  ال�ض�ر  تلك  نظم  ه�  املتي�رّص  غري  اأّن  اإّل   ،
)2(

لِْلَعاَلنَِي}
القد�س  مدينة  تلعبه  اأن  ميكن  الذي  الدور  معرفة  لالإن�ضان  تتيح  منهجّية 

 واأ�ضتاذ املنهجّيات يف اجلامعة اللبنانّية. نال �ضهادة الدكت�راه يف التاريخ من اجلامعة 
ّ
)1( باحث اإ�ضالمي

مبقا�ضد  يتعّلق  ما  يف  �ضّيما  ل  عّدة  اأعمال  له  الزمن.  من  مّدًة  املنطلق  جمّلة  حترير  تراأّ�س  اللبنانّية. 

ال�رصيعة.

)2( �ض�رة اآل عمران، الآية 96.
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�ضنت�ّفر  ما  وهذا  العامل،  يف  وال�ضيا�ضّية  احل�ضارّية  التحّ�لت  م�ضار  يف 

اإىل  بّد من اللتفات  الروؤية، ل  املبا�رصة يف تركيب  قبل  عليه هنا. لكن، 

ما ميّيز القد�س عن مّكة املكّرمة، لأّن ذلك يتيح لنا ول�ج الروؤية املزمع 

 –  
ّ
تاريخي منظار  من  فالقد�س  معاجلتنا.  م��ض�ع  املدينة،  عن  بل�رتها 

ثاين  على  الر�ضايّل  احل�ض�ر  يف  ُرجحاًنا  ت�ضّجل   – الأنبياء  حركة  تاريخ 

القبلَتني واأّول احلرَمني، مّكة املكّرمة، فقد تعاقب على التحّرك فيها عدد 

املقّد�ضة،  كبري من الأنبياء يف�ق بكثري ما �ضهدته مّكة وغريها من املدن 

الإ�ضالم،  الأوىل يف  املقّد�ضة  املدينة  فرادة  يلغي  واإن كان ل  الأمر  وهذا 

باعتبار حم�ريّتها الت�حيدّية واحت�ضانها لأّول بيت للعبادة و�ضع للنا�س، 

كما �ضبقت الإ�ضارة، غري اأّن اّت�ضاف القد�س مبيزتها التاريخّية كحا�ضنة 

ملعظم حركة الأنبياء عرب التاريخ جعلها عن�اًنا ملح�ر ت�حيدّي اآخر ذي 

املكّرمة كما ه� معروف. هذا  ملّكة  ت�ضّجل  مل  ّية حركّية ودع�تّية  خا�ضّ

واملاأث�رات  وال�ضّنة.  الكرمي  القراآن  يف  الكثرية  الن�ض��س  ت�ؤّكده  المتياز 

التاريخّية من جانبها تثبت حقيقة احت�ضان »القد�س« والأر�س املباركة 

اإبراهيم اخلليل، وولده اإ�ضحاق،  ح�لها لأ�رصحة عدد كبري من الأنبياء: 

، وانت�ضاب عدد كبري منهم 
)3(

ويعق�ب، وي��ضف، عليهم جميًعا ال�ضالم

 اإبراهيم الذي ه� اأب� الأنبياء، ومن اأوائل 
ّ
اإىل هذه الأر�س املباركة؛ كالنبي

 اإبراهيم )ع(، 
ّ
، ول�ط )ع( وه� ابن اأخ النبي

)4(
املب�رّصين باهلل ووحدانّيته

 ،
)5(

الذي كان قد اآمن بعّمه وب�رّص بدينه وهاجر معه اإىل الأر�س املباركة

و�ضليمان،  وي��ضف، وم��ضى، وهارون، وداود،  ويعق�ب،  واإ�ضحاق، 

وزكرّيا، ويحيى، واأخرًيا عي�ضى بن مرمي، عليهم ال�ضالم جميًعا.

)3( ُيذكر اأّن ه�ؤلء الأنبياء مدف�ن�ن يف مغارة واحدة يف مدينة اخلليل. راجع، حمّمد بن جرير الطربي، 

ا، اأب� احل�ضن علي بن اأبي الكرم )ابن  تاريخ الأمم وامللوك )بريوت: دار القلم(، اجلزء 1؛ راجع اأي�ضً

، 1983(، اجلزء 1.
ّ
الأثري(، الكامل يف التاريخ، الطبعة 4 )بريوت: دار الكتاب العربي

ًة َقانًِتا للِّه َحِنيًفا َولَْم يَُك ِمَن اْلُْشِرِكنَي * َشاِكًرا أَلنُْعِمِه اْجَتبَاُه َوَهَداُه إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم * َوآَتيَْناُه ِفي  )4( { ِإنَّ إِبَْراِهيَم َكاَن ُأمَّ

اِلِنَي}، �ض�رة النمل، الآيات 120 اإىل 122. َُّه ِفي اآَلِخَرةِ َلَِن الصَّ نْيَا َحَسَنًة َوإن الدُّ
ْيَناُه َوُل�ًطا اإِىَل الأْر�ِس الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعامَلِنَي}، �ض�رة الأنبياء، الآية 71. )5( {َوجَنَّ
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اأحتفتنا امل�ضادر  الذين  املئات من الأنبياء والقّدي�ضني  اإىل جانب  هذا، 

املقّد�ضة من كتاب و�ضّنة بذكرهم.

اأر�س فل�ضطني  اأ�ضف�ا على  تعاىل  اإىل اهلل  الدعاة  كّل هذا احل�ضد من 

ًة �ضماٍت مباركًة؛ يف مقّدمتها اعتبار القد�س عن�اًنا  عاّمًة والقد�س خا�ضّ

اإليها  امل�ضار  الت�حيديّة  وال�ضمة  التاريخ.  الت�حيديّة يف  الدع�ات  مل�ضرية 

مع  للت�ا�ضل  اإىل عن�ان ومركز  ال�رصيفة  »القد�س«  مدينة  بتح�يل  كفيلة 

م�ضرية الدع�ة املتطاولة لالأنبياء والر�ضل ال�ضاحلني.

هذا التمهيد، ه� حاجة يف اإطار امل�ضاألة املراد اإثباتها هنا، فه� يعطي 

تاريخيًّا مع مركزها  التي �ضّكلت  ال��ض�ح عن الأر�س  �ض�رًة غايًة يف 

– القد�س – قاعدة الت�حيد يف العامل. كما ي�ضهم هذا التمهيد، يف اإعطاء 
احلكم على اأ�ضالة كّل املعتقدات التي ترن� بب�رصها اإليها اأو ت�ضعى لرتتبط 

بها وتت�ا�ضل معها.

فالأر�س املباركة، والقد�س حتديًدا، هي العن�ان الذي يخت�رص معاناة 

كّل حركة الأنبياء امل�ّحدين، واملعاناة فيها �ضن� ال�ضتقرار يف رحابها، 

الدائم،  ا�ضتهدافها  يف�رّص  الذي  الأمر  العدل،  دولة  قيام  تفارقها حّتى  ل 

حيث اإّنه مل تلعب مدينة من املدن القائمة على وجه هذه الب�ضيطة الدور 

الذي لعبته مدينة القد�س يف التاريخ. فهي واإن مل تكن من املدن التجاريّة 

املهّمة، ول من املدن الزراعّية اأو ال�ضناعّية على رغم وق�عها بني البادية 

يف ال�رصق والبحر من الغرب، اإّل اأّنها كانت على مّر الده�ر حمّط اأنظار 

الغزاة والفاحتني، فح��رصت مراًرا، وُهّدمت تكراًرا، وهّجرت، واأُعيد 

كّله ظّلت  بالرغم من هذا  التاريخ، ولكّنها  مرًة يف  ثماين ع�رصة  بناوؤها 

ا�ضمها مذك�ًرا يف طليعة املدن والبلدان،  ال�ج�د، وظّل  قائمًة يف هذا 
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.
)6(

ذلك لأّنها مقّد�ضة يف نظر جميع الأديان

ُبناته،  اأّول  ا�ضم  يف  ا  اأي�ضً اخُتلف  فقد  القد�س  يف  امل�ضجد  بناء  اأّما 

اإىل  ذلك  اأعاد  وبع�ضهم  اآدم )ع(،  ُبناته ه�  اأّول  اإّن  بع�ضهم:  قال  حّتى 

يف  وغاية  قدمية،  مدينة  القد�س  اأّن  فه�  الثابت،  ال�ضيء  اأّما   .
)7(

املالئكة

ملدينة  )ع(  و�ضليمان  داود  عمارة  وما  الآثار،  من  ُي�ضتدّل  كما  الِقدم، 

. وبالن�ضبة لبناء امل�ضجد، فهنالك 
)8(

القد�س اإّل جتديد البناء القدمي لي�س اإل

اأخبار تق�ل اإّن ي��ضع بن ن�ن )ع( ه� الذي ن�ضب »قّبة الزمان« التي كان 

قد اأقامها م��ضى )ع(، وكانت حُتمل يف التيه كرمز مقّد�س للعبادة، لقد 

ن�ضبها ي��ضع )ع( على �ضخرة بيت املقد�س، فكان�ا ي�ضّل�ن اإليها، فلما 

.
)9(

بادت �ضّل�ا اإىل حمّللها وهي ال�ضخرة، فلهذا كانت ِقبلة الأنبياء )ع(

اأّما الأخبار التي تبانى عليها اأغلب امل�ؤّرخني فهي اأّن داود ه� الذي 

بنى امل�ضجد – اأي بيت املقد�س – وعلى ال�ضخرة قّبة يف امل��ضع الذي 

.
)10(

قّد�ضه اهلل تعاىل يف »اإيليا«

اإىل  اإىل الك�ضف عن احلكمة من الإ�رصاء  ال�رصيع يهدف  العر�س  هذا 

بيت املقد�س، مع مالحظة الظرف الذي مّت فيه واملرحلة التي كانت متّر 

اأن تك�ضف عن  لأّن هذه جمتمعًة ميكن  الر�ض�ل حمّمد )�س(،  بها دع�ة 

بع�س وج�ه احلكمة يف الإ�رصاء اإىل القد�س حتديًدا.

مع  تاّم  وبت�افق  يدّل،  الذي  املكّثف   
ّ
التاريخي باملعطى  اأخذنا  واإذا 

، 1987(، الق�ضم 
ّ
)6( جعفر اخلليلي، مو�سوعة العتبات املقّد�سة، الطبعة 2 )بريوت: من�ض�رات الأعلمي

2: »ق�ضم القد�س«، اجلزء 1، ال�ضفحة 49.

)7( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 53.

)8( الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، نقاًل عن: امل�ضدر نف�ضه.

)9( اأب� الفداء احلافظ )ابن كثري(، البداية والنهاية )بريوت: دار الفكر(، اجلزء 2، ال�ضفحة 308.

)10( مو�سوعة العتبات املقّد�سة، م�ضدر �ضابق، الق�ضم 2: »ق�ضم القد�س«، اجلزء 1، ال�ضفحة 58.
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 يف التوراة والإجنيل والقراآن، على اأّن القد�س هي ِقبلة الأنبياء، 
ّ
الن�ّس الديني

ومنطلق الت�حيد، فاإّن الإ�رصاء اإليها )القد�س( ل اإىل �ض�اها من احل�ا�رص 

من  وغريها  وروما،  واأثينا،  كالإ�ضكندرّية،  العامل،  يف  والفكريّة  العلمّية 

 غاية يف العمق. 
ّ
املدن املهّمة يف التاريخ، ل بّد اأن يك�ضف عن مغًزى ديني

واإذا حلظنا، مع هذه اللتفاتة املهّمة، ت�قيت عملّية الإ�رصاء التي اخُتلف يف 

حدوثها كثرًيا، فمن قائل: اإّنها حدثت يف ال�ضنة الثالثة من مبعث الر�ض�ل 

، اإىل قائل باأّنها حدثت »يف ليلة 
)11(

 )ع(
ّ
حمّمد )�س(، كما يروى عن علي

وقيل: »يف   ،
)12(

اأ�ضهر« ب�ضّتة  الهجرة  قبل  رم�ضان  من  اإحدى وع�رصين 

الأّول  �ضهر ربيع  الثنني من  ليلة  �ضهر رم�ضان، وقيل:  ال�ضابع ع�رص من 

، والأخرية التي ت�ضري اإىل حدوث العملّية قبل البدء 
)13(

بعد النبّ�ة ب�ضنَتني«

باملرحلة العلنّية يف الدع�ة، تع�ضد النظرة الأوىل التي ميكن انتزاعها من 

فاإّنها حتمل يف  اإن �ضّحت  والتي   )ع(، 
ّ
علي الإمام  املنق�لة عن  الرواية 

بداية  الإ�رصاء واملعراج وبني  املعاين، لأّنها تقرن بني  الكثري من  دللتها 

لكي  )�س(  للر�ض�ل   
ّ
اإلهي حت�ضري  مبثابة  العملّية  فتك�ن  العلنّية،  الدع�ة 

من  الأ�ضيل  الر�ضايّل  املجتمع  بناء  وبالتايل  والتبليغ،  الدع�ة  مهّمة  يبا�رص 

اجتماعّية  واأخرى  املعراج،  من  اكت�ضبها  للك�ن  �ضم�لّية  نظرة  منطلق 

اإن�ضانّية اكت�ضبها من الإ�رصاء اإىل بيت املقد�س.

ونقل املجل�ضي عن ال�اقدي اأّن امل�رصى كان

يف ليلة ال�ضبت ل�ضبع ع�رصة ليلة خلت من �ضهر رم�ضان يف ال�ضنة الثانية ع�رص من 

النبّ�ة قبل الهجرة بثمانية ع�رص �ضهًرا، وقيل: ليلة �ضبع ع�رصة من ربيع الأّول قبل 

)11( راجع ما يفيد الت�قيت نف�ضه يف: احلافظ حمّب الدين )الطربي(، ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى 

)بريوت: م�ؤ�ّض�ضة ال�فاء، 1981(، ال�ضفحة 36.

)12( حمّمد باقر املجل�ضي، بحار الأنوار، الطبعة 1 )بريوت: دار التعارف للمطب�عات، 2001(، اجلزء 

8، ال�ضفحة 315.

)13( امل�ضدر نف�ضه.
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ليلة �ضبع وع�رصين من رجب، وقيل:  اأبي طالب، وقيل:  الهجرة ب�ضنة من �ضعب 

.
)14(

كان الإ�رصاء قبل الهجرة ب�ضنة و�ضهرين، وذلك �ضنة ثالث وخم�ضني من الفيل

اأُ�رِصي  اأّنه  من  ابن ه�ضام  ذكره  ما  الأق�ال  من  املجم�عة  وي�ؤيّد هذه 

بيت  وه�  الأق�ضى،  امل�ضجد  اإىل  احلرام  امل�ضجد  من  )�س(  اهلل  بر�ض�ل 

ويف  قري�س  يف  مبّكة  الإ�ضالم  ف�ضا  قد  كان  وقت  يف  اإيلياء،  من  املقد�س 

، ويف طبقات ابن �ضعد ما يت�افق مع ابن ه�ضام وال�اقدي 
)15(

القبائل كّلها

الهجرة  قبل  الأّول  ربيع  �ضهر  �ضبع ع�رصة من  ليلة  الإ�رصاء ح�ضل  اأّن  من 

.
)16(

ب�ضنة من �ضعب اأبي طالب

وهي  مّكة،  اأهل  فعل  رّدة  نقل  واإمّنا  ال�ضنة،  يذكر  فلم  كثري،  ابن  اأّما 

 .
)17(

تعك�س مناخ الت�ضّنج والتكذيب الذي كان �ضائًدا يف بدايات البعثة

قبل  حدوثه  اعترب  واحد  فقط،  ق�َلني  ترجيح  اإىل  الأثري  ابن  ذهب  فيما 

.
)18(

الهجرة بثالث �ضنني، واآخر ب�ضنة واحدة

بداية  حتّددان  اللَتني  الأولَيني  الروايَتني  اأج�اء  من  الطرب�ضي  ويقرتب 

البعثة ل نهاية املرحلة املّكّية م�عًدا لعملّية الإ�رصاء، وذلك باإ�ضارته اإىل اأّن 

ع�دته من املعراج كانت بداية احل�ضار القت�ضادّي، حيث دخل يف �ضعب 

.
)19(

اأبي طالب

)14( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 403؛ وراجع، املازندراين، مناقب اآل اأبي طالب )بريوت: دار الأ�ض�اء، 

1985(، اجلزء 1، ال�ضفحة 177.

)15( اأب� حمّمد عبد امللك )ابن ه�ضام(، ال�سرية النبويّة، تعليق و�ضبط طه عبد الروؤوف �ضعد )بريوت: 

دار اجلليل، 1975(، اجلزء 2، ال�ضفحة 36.

)16( حمّمد ابن �ضعد، الطبقات الكربى، الطبعة 1 )بريوت: دار �ضادر، 1968(، اجلزء 1، ال�ضفحة 

.214

)17( البداية والنهاية، م�ضدر �ضابق، اجلزء 2، ال�ضفحة 103.

)18( الكامل يف التاريخ، م�ضدر �ضابق، اجلزء 2، ال�ضفحة 33.

الكتب  من�ض�رات  )قم:   3 الطبعة  الهدى،  باأعالم  الورى  اإعالم  )الطرب�ضي(،  احل�ضن  بن  )19( الف�ضل 

ا، مناقب اآل اأبي طالب، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 180. الإ�ضالمّية(، ال�ضفحة 49؛ راجع، اأي�ضً
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اأّن الإ�رصاء قد مّت قبل ال�ضنة اخلام�ضة للبعثة، اأي قبل دخ�ل  والراجح 

بني ها�ضم اإىل ال�ضعب وبدء احل�ضار، مّما يعّزز ال�ض�رة الأوىل التي �ضبق 

كانتا  متهيدّيَتني،  واملعراج خط�َتني  الإ�رصاء  فيها  واعتربنا  عنها،  وحتّدثنا 

�رصورَتني للمبا�رصة بالدع�ة العاملّية الأخرية، حيث زّودتا الر�ض�ل )�س( 

ا على م�ضت�َيي اجلغرافيا العام�ديّة والأفقّية. باأفق وا�ضع جدًّ

 لالإ�رصاء واملعراج، فاإّن اختبار 
ّ
 وال�اقعي

ّ
ومهما يكن ال�قت احلقيقي

، ي�ضتلزم التاأّمل والت�ّقف ط�ياًل.
ّ
القد�س ال�رصيف كمًدى لالإ�رصاء الأر�ضي

الت�حيد  عا�ضمة  امل�جز،   
ّ
التاريخي العر�س  عك�َس  كما  فالقد�س، 

املرتبة  حتتّل  العتبار  هذا  بغري  لأّنها   ،
ّ
احلركي  

ّ
الدع�تي باملعنى  وقاعدته 

املظهر  هي  بل  املكّرمة.  مّكة  بعد  الت�حيديّة  املحاور  �ضل�ضلة  يف  الثانية 

 يف الذاكرة التاريخّية، والّت�ضال بها والت�ا�ضل معها هما مبثابة 
ّ
الروحي

احّتاد وت�ّحد معها مبا ترمز اإليه وحتمله من قيم روحّية م�ضدودة اإىل الأ�ضل 

العقائدّي الذي عن�نها، وه� الت�حيد.

-
ّ
وملّا كانت املرحلة املّكّية تّت�ضم، كما ه� معروف بالإعداد الروحي

الفكرّي وفق الأ�ضا�س الت�حيدّي، فاإّن الإ�رصاء يف هذه املرحلة ه� اإعالن 

 
ّ
اللتحاق بالقاعدة-الرمز، اأي القد�س، مبا تنط�ي عليه من خمزون روحي

وتراث عقائدّي �ضخم م�ضدود اإىل الت�حيد كاأ�ضل ثابت.

ل  فلَم  الع�ض�ر،  عرب  والأنبياء  امل�ّحدين  ِقبلة  القد�س  كانت  وطاملا 

تك�ن كذلك بالن�ضبة للم�ضلمني؟ ولعّل ذلك كان يكمن يف احلكمة من 

خط�ة اّتخاذها ِقبلًة للم�ضلمني قبل التحّ�ل اإىل الكعبة امل�رّصفة.

و�ض�اء كان الإ�رصاء يف بدايات البعثة اأم يف نهاية املرحلة املّكّية، فاإّنه 

مكّثف  وبياٌن  الأ�ضل،  بامل�ضار  الإ�ضالمّية  امل�ضرية  بالتحاق  اإلهّية  اإرادة 
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حيث  من  يختلف  ل  الإ�ضالم  واأّن  الأنبياء،  دع�ات  جذور  ل�حدة 

ويعق�ب،  ول�ط،  اإبراهيم،  اإ�ضالم  عن  والعقائديّة  الروحّية  املنطلقات 

ويحيى،  وزكريّا،  و�ضليمان،  وداود،  وهارون،  وم��ضى،  واإ�ضحاق، 

جميًعا.  ه�ؤلء  اإ�ضالم  نف�ضه  ه�  حمّمد  فاإ�ضالم  ال�ضالم.  عليهم  وعي�ضى، 

ا ِقبلًة  اأي�ضً والقد�س التي كانت ِقبلًة جلميع ه�ؤلء الأنبياء ل بّد اأن تك�ن 

للم�ضلمني، طاملا مل ميتز الإ�ضالم يف املرحلة املّكّية عن الدع�ات ال�ضابقة 

من حيث تاأكيده على عقيدة الت�حيد. ولهذا كان الإ�رصاء التحاًقا رمزيًّا 

للم�ضلمني  ِقبلًة  الأق�ضى  امل�ضجد  اختيار  كان  بينما  الت�حيد،  بقاعدة 

التحاًقا عمليًّا عرّب عنه امل�ضلم�ن ي�ميًّا من خالل �ضل�اتهم.

اإًذا، املرحلة املّكّية كانت عن�اًنا لل�ن خا�ّس من الرتبية تكاد جُتمع عليه 

-العقائدّي، وقد 
ّ
معظم كتب ال�ضرية والتاريخ، وه� ل�ن الإعداد الروحي

اأّدى الت�ضامل على هذه امل�ضاألة اإىل حماكمة الآيات القراآنّية الكرمية امل�ضتبه 

كانت  فاإن  الآيات،  تلك  ومناخ  اأ�ضا�س جّ�  على  مدنّيًة  اأو  مّكّيًة  ك�نها 

طبيعتها روحّيًة رّجح امل�ضلم�ن مّكّيتها على مدنّيتها، واإن كانت طبيعتها 

والطبيعة  اخلا�ّس  الل�ن  وهذا  مّكّيتها.  على  مدنّيتها  رّجح�ا  ت�رصيعّيًة 

دع�ات  وطبيعة  ل�ن  مع  كبري  حدٍّ  اإىل  يت�افقان  املّكّية  للمرحلة  املمّيزة 

الأنبياء، كّل الأنبياء، وال�ضاحلني الذين اعتربوا القد�س ِقبلًة لهم. ف�حدة 

التبليغّية للر�ضالت  الِقبلة والجّتاه حتّتمهما وحدة اخل�ضائ�س وال�ضمات 

ال�ضماويّة ذات الطبيعة الإميانّية-الروحّية املح�ضة.

اهتّمت  التي  فالروايات  فراغ،  من  ين�ضاأ  مل  للم�ضاألة  التنظري  هذا 

ُبعًدا  النظرّي وتعطيه  الفهم  تدعم هذا  الإ�رصاء واملعراج  بتفا�ضيل رحلة 

 
ّ
واقعيًّا ي�ضعب الت�ضكيك فيه. وينقل ال�ضّيد الطباطبائي يف بحثه الروائي

 مع 
ّ
 والت�ا�ضلي

ّ
عن الإ�رصاء واملعراج، ما ي�ؤّكد حقيقة املغزى اللتحاقي

منه  طلب  الإ�رصاء،  عملّية  واأثناء  )�س(،  الر�ض�ل  اأّن  ذكر  فقد  الأنبياء. 
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جربائيل )ع( اأن ي�ضّلي بط�ر �ضيناء، حيث كّلم اهلل م��ضى )ع( تكليًما، 

ويف بيت حلم بناحية بيت املقد�س، حيث ولد عي�ضى بن مرمي )ع(، قبل 

.
)20(

اأن ُي�ضّلي اإىل بيت املقد�س

وعند و�ض�له اإىل امل�ضجد، ربط الرباق باحللقة التي كانت الأنبياء )ع( 

َتربط بها، وهذه اإ�ضارة مهّمة يف املقام، ثّم يذكر الر�ض�ل )�س( اأّنه دخل 

اإبراهيم وم��ضى وعي�ضى فيمن �ضاء  امل�ضجد ومعه جربائيل )ع(، ف�جد 

.
)21(

اهلل من اأنبياء اهلل عليهم ال�ضالم، قد ُجمع�ا اإليه واأقيمت ال�ضالة

ح�رص  تعاىل  اهلل  اأّن  ذكرت  الطباطبائي،  اأوردها  اأخرى  رواية  ويف 

.
)22(

الأّولني والآخرين من النبّيني واملر�ضلني

ويف هذا ال�ضياق، يح�ضن الت�ّقف عند دللة العروج اإىل ال�ضماء من 

الأنبياء  ِقبلة  التاريخ  القّبة وكانت عرب  عليها  بنيت  التي  ال�ضخرة حتديًدا 

واملر�ضلني. فانطالق العروج من ال�ضخرة نف�ضها التي يت�ّجه اإليها النا�س 

يف �ضالتهم، نعني اأّنها تقع على حم�ر مقّد�س يربط بني ال�ضماء والأر�س. 

 
ّ
الروحي الت�ا�ضل  على  اقت�رص  �ضابًقا،  اإليه  اأ�رصنا  الذي  واللتحاق 

الإ�ضالم  مل�ضرية  قيادة حمّمد )�س(  م�ضاألة  اإىل  يتعّد ذلك  والعقائدّي، ومل 

لتعزيزها  جميعهم  و�ضّحى  الأنبياء،  كّل  الأنبياء،  لأجلها  بعث  التي 

وا�ضتمرارها. فاإّن الرتباط باملح�ر مل يعِن اأبًدا تفّرع قيادة الر�ض�ل حمّمد 

ه اهلل تعاىل بدرجة هي اأعلى من درجات كّل الأنبياء،  )�س(، واإمّنا خ�ضّ

)�س(  حمّمد  اإمامة  عن  حتّدثت  التي  الكثرية  الروايات  ت�ؤّكده  ما  وهذا 

 ،)1974 ،
ّ
)20( حمّمد ح�ضني الطباطبائي، امليزان يف تف�سري القراآن، الطبعة 2 )بريوت: م�ؤ�ّض�ضة الأعلمي

اجلزء 13، ال�ضفحة 18.

)21( امل�ضدر نف�ضه.

)22( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 19.
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، وي�ضف 
)23(

لل�ضالة التي اأّداها خلفه جميع الق�م من الأنبياء واملر�ضلني

 )�س( ال�ض�رة يف اإحدى الروايات بق�له:
ّ
النبي

دخلت امل�ضجد ومعي جربائيل اإىل جنبي، ف�جدنا اإبراهيم وم��ضى وعي�ضى فيمن 

اأ�ضّك  ول  ال�ضالة،  واأقيمت  اإيّل  ُجمع�ا  قد  ال�ضالم،  عليهم  اهلل  اأنبياء  من  اهلل  �ضاء 

اأخذ جربائيل بع�ضدي فقّدمني واأممتهم ول  ا�ضت�وا  فلّما  �ضيتقّدمنا،  اإّل وجربائيل 

.
)24(

فخر

اإّل للتاأ�ضي�س،  اأو اللتحاق، مل يكن كما يبدو  اإليه،  والت�ا�ضل امل�ضار 

اأمر  ه�  واملعتقد  الروح  ووحدة  الك�يّن  املح�ر  وحدة  تاأكيد  اأّن  مبعنى 

الإ�ضالمّية  الديانة  ال�ضماويّة يف  الديانات  اأتباع خمتلف  حي�ّي لنخراط 

التي ب�رّص بها حمّمد )�س(. فالإ�ضالم مل يكن اأ�ضاًل روحيًّا ت�حيديًّا مقابل 

اأ�ض�ل اأخرى، واإمّنا ه� مّتحد الأ�ضل مع اإ�ضالم اإبراهيم والأنبياء عليهم 

ال�ضالم الذين تل�ه. غري اأّن التاأ�ضي�س ووحدة املنطلق ل يلغيان اخل�ض��ضّية 

ول ينفيانها، فعلى قاعدة الأ�ضل ابتنت خ�ض��ضّية الإ�ضالم، التي اأريد لها 

اأن تك�ن ذاَت �ضمة م�ضتقّلة، ومدعاًة لالعتقاد بها مبعزل عن الديانات 

املمّيزة  ال�ضمات واخل�ضائ�س  املدنّية، ذات  املرحلة  بداأت  ال�ضابقة. وقد 

من  الإحلاق  عملّية  بداية  اإىل  ت�ضري،  بل  ل  تعرّب،  املّكّية،  املرحلة  عن 

وامل�ؤمنني  العامل  امل�ّحدين يف  بقّية  ومطالبة  الإ�ضالم،  متايز  اإظهار  خالل 

بالر�ضالت ال�ضماوّية باعتناق هذه العقيدة اجلديدة التي لي�ضت هي متاًما 

الأديان ال�ضابقة.

 بتح�يل جهة الِقبلة من بيت املقد�س – امل�ضجد 
ّ
وقد رمز الأمر الإلهي

اإىل  املدنّية،  املرحلة  بدايات  مع  مّكة،  امل�رّصفة يف  الكعبة  – اإىل  الأق�ضى 

)23( امل�ضدر نف�ضه.

)24( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 18.
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، ورمز 
ّ
بدايات املركزة اجلديدة القائمة على خ�ض��ضّية الت�رصيع الإ�ضالمي

ا اإىل هيمنة الإ�ضالم واحت�ضانه ملختلف املفاهيم والقيم، م�ضاًفا اإليها  اأي�ضً

املنظ�مة الت�رصيعّية التي كانت تفتقدها معظم الدع�ات ال�ضابقة. ولهذه 

 بتح�يل الِقبلة يف بدايات املرحلة 
ّ
العّلة – واهلل اأعلم – كان الأمر الإلهي

املدنّية، وفق ما زّودتنا به معظم الروايات وامل�ضادر، مع اختالف طفيف 

يف الزمن تعك�ضه العديد من الروايات التالية:

عن معاوية بن عّمار قال: قلت لأبي عبد اهلل )ع(: متى �رصف ر�ض�ل 

اهلل )�س( اإىل الكعبة؟ قال: بعد رج�عه من بدر، وكان ي�ضّلي اإىل بيت 

.
)25(

املقد�س �ضبعة ع�رص �ضهًرا ثّم اأعيد اإىل الكعبة

 بن احل�ضني )ع( قال: �ضّلى ر�ض�ل اهلل )�س( اإىل 
ّ
وعن حمّمد بن علي

بيت املقد�س بعد النبّ�ة ثالث ع�رص �ضنة مبّكة، وت�ضعة ع�رص �ضهًرا باملدينة، 

ا �ضديًدا، فلّما  ثم عرّيته اليه�د فقال�ا له: اإّنك تابع لقبلتنا فاغتّم لذلك غمًّ

كان يف بع�س الليل خرج )ع( يقّلب وجهه يف اآفاق ال�ضماء، فلّما اأ�ضبح 

�ضّلى الغداة، فلما �ضّلى من الظهر ركعَتني جاء جربائيل )ع( فقال له: قد 

نرى تقّلب وجهك يف ال�ضماء فلن�ّلينك ِقبلًة تر�ضاها ف�ّل وجهك �ضطر 

.
)26(

امل�ضجد احلرام، الآية

مع  يتعار�س  ل  هنا،  بع�ضها  ورد  التي  الكرمية  القراآنّية  الآية  و�ضياق 

ًة اإذا ما متّت  الروؤية النظرّية واحلكمة املرّجحة يف املعاجلة اجلارية، خا�ضّ

مالحظة خ�ض��ضّية الإ�ضالم عن باقي املعتقدات الت�حيديّة ال�ضماويّة التي 

. وهذه اخل�ض��ضّية 
ّ
مل تّت�ضف بالتكامل يف �ضّقيها العتقادّي والت�رصيعي

(، و�سائل ال�سيعة اإىل حت�سيل م�سائل ال�رصيعة، الطبعة 4 )بريوت: دار 
ّ
)25( حمّمد بن احل�ضن )احلّر العاملي

، 1391هـ.�س.(، اجلزء 2، ال�ضفحة 216.
ّ
اإحياء الرتاث العربي

 ،3 اجلزء  �ضابق،  م�ضدر  والنهاية،  البداية  وراجع،  و219؛   218 ال�ضفحتان  نف�ضه،  )26( امل�ضدر 

ال�ضفحة 252.
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كانت تلّح على الر�ض�ل )�س( ب�رصورة التمايز وه� ينتظر كرامًة على هذا 

املقد�س  بيت  ا�ضتقبال  وج�ب  من  القبلة  حلكم  الن�ضخ  فكان  امل�ضت�ى، 

واإن  الكعبة  ا�ضتقبال  وج�ب  اإىل  الكعبة،  ا�ضتدبار  ا�ضتلزم  واإن  حّتى 

ا�ضت�جب ا�ضتدبار بيت املقد�س.

الن�ضخ مع بداية ال�رصاع الع�ضكرّي بني امل�ضلمني واليه�د ل  وتالُزم 

امتازت به من بداية  املدنّية، وما  البدء باملرحلة  اأهّمّية دللت  يقّلل من 

خ�ضي�ضة  هي  التي  -العقائدّي، 
ّ
ال�ضيا�ضي  

ّ
الإ�ضالمي املجتمع  ت�ضّكل 

ال�ضماويّة  الديانات  وباقي  الإ�ضالم  بني  ميّيز  حتّ�ل  اإحداث  تفرت�س 

ال�ضّيد  دفع  مهّمة،  اإ�ضارات  من  عليه  ينط�ي  مبا  الأمر،  وهذا  الأخرى. 

يعّد  الكعبة  اإىل  املقد�س  الِقبلة من بيت  باأّن حت�يل  الق�ل  اإىل  الطباطبائي 

بعد  النا�س  بها  ق�بل  التي  الت�رصيعات  واأهّم  الدينّية  احل�ادث  اأعظم  من 

اأ�ض�له،  حتقيق  يف  الإ�ضالم  �رصع  حيث  املدينة،  اإىل  )�س(   
ّ
النبي هجرة 

ون�رص معارفه، وبّث حقائقه، وه� ما اأثار حفيظة اليه�د يف املدينة، الذين 

مل يهداأ لهم بال بعد هذا الت�رصيع، لأّنهم كان�ا يرون اأّنه ُيبطل واحًدا من 

وتقّدمهم  فيها  لهم  غريهم  واّتباع  الِقبلة،  وه�  الدينّية  مفاخرهم  اأعظم 

.ّ
)27(

على من ه� دونهم يف هذا ال�ضعار الديني

 
ّ
ل �ضّك اأّن قيمة الت�ّجه اإىل بيت املقد�س يف مرحلة الإعداد الروحي

والعقائدّي، التي كانت ت�ضتدعي النخراط الروّي والت�ا�ضل العقائدّي 

 واملخزون العقائدّي املبارك الذي كان يرتاكم 
ّ
مع ذلك الإرث الروحي

خالل م�ضرية الأنبياء )ع( والذي كانت القد�س وقّبة ال�ضخرة حتديًدا تعرّب 

عنه وترمز اإليه، كان اأوىل من الت�ّجه اإىل الكعبة.

انطالًقا من هذا الفهم ي�ضهل ت�ضّ�ر ممار�ضة الر�ض�ل )�س(، واأ�ضل�ب 

)27( امليزان يف تف�سري القراآن، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 317.
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قال:  )ع(  اهلل  عبد  اأبي  عن  احللبي  فعن  املتعاقبَتني.  القبلَتني  مع  تعاطيه 

نعم،  قال:  املقّد�س؟  بيت  اإىل  ي�ضّلي  )�س(  اهلل  ر�ض�ل  كان  هل  »�ضاألته 

فقلت: اأكان يجعل الكعبة خلف ظهره فقال: اأّما اإذا كان مبّكة فال، واأّما 

.
)28(

اإذا هاجر اإىل املدينة فنعم حّتى حّ�ل اإىل الكعبة«

النا�س  تربية  م�ضلحة  يف  املقد�س  بيت  اختيار  عّلة  مالحظة  اأّما 

العا�ضني،  من  واملطيعني  غريهم،  من  امل�ؤمنني  ومتحي�س  وتكميلهم، 

واملنقادين من املتمّردين، مبقت�ضى مدل�ل الآية القراآنّية الكرمية:{َوَما َجَعْلَنا 

ُسوَل ِمَّْن يَْنَقلُِب َعلَى َعِقَبْيِه َوإِْن َكانَْت لََكِبيَرةً إِلَّ  َِّتي ُكْنَت َعَلْيَها إِلَّ لَِنْعَلَم َمْن يَتَّبُِع الرَّ الِْقْبَلَة ال
، يلغي مالحظة الت�ا�ضل مع حركة الأنبياء عليهم 

)29(
{

ُ
َِّذيَن َهَدى اللّه َعَلى ال

َ كان اختيار بيت املقد�س دون �ض�اه ل�ل اخل�ض��ضّية فيه؟
ِ
ال�ضالم، واإّل مل

والعلقة امل�ضار اإليها �ضابًقا بني الِقبلة والعقيدة، اأي املالزمة بني اختيار 

امل�ضجد الأق�ضى ِقبلًة للم�ضلمني وال�حدة الروحّية املراد تر�ضيخها، ومن 

ثّم املالزمة بني حت�يل الِقبلة واخل�ض��ضّية الت�رصيعّية، ميكن فهمها من جّ� 

الآيات القراآنّية الكرمية التي تعّر�ضت مل�ضاألة جهة الِقبلة ال�اجبة، حيث 

يلفت ال�ضياق اإىل هذا امل�ضم�ن، اأو ميكننا ا�ضتيحاء ذلك من جّ� الآيات.

)�س(   
ّ
النبي عن  ال�ضفهاء  �ضيق�له  ما  الكرمي  القراآن  يعر�س  اأن  فبعد 

عن  مبا�رصًة  للحديث  ينتقل  الِقبلة،  جهة  تتحّ�ل  عندما  وامل�ضلمني 

الر�ض�ل  وجْعل  و�ضهيدة،  و�ضًطا  اأّمًة  امل�ضلمني  جعل  وعن  اخل�ض��ضّية 

َِّتي  َفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوّلُهْم َعْن ِقْبَلِتِهُم ال �ضهيًدا على الأّمة، قال تعاىل: {َسَيُقوُل السُّ

َكاُنوا َعَلْيَها ُقْل للِّه اْلَْشِرُق َواْلَْغِرُب يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراطٍ ُمْسَتِقيمٍ * َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم 

�ضابق،  م�ضدر  والنهاية،  البداية  ا،  اأي�ضً راجع،  216؛  ال�ضفحة  �ضابق،  م�ضدر  ال�سيعة،  )28( و�سائل 

ال�ضفحة 253.

)29( �ض�رة البقرة، الآية 143.



20

، واإذا قرّنا 
)30(

َشِهيًدا} َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ َويَُكوَن  النَّاِس  َعَلى  ُشَهَداء  لَِتُكوُنوا  َوَسًطا  ًة  ُأمَّ
هاتني الآيتني باآية اأخرى وردت يف �ض�رة الن�ساء، ويق�ل اهلل تعاىل فيها: 

ل  ، يتح�ضّ
)31(

َشِهيًدا} َهُؤَلِء  َعَلى  بَِك  َوِجْئَنا  بَِشِهيٍد  ٍة  ُأمَّ ُكلِّ  ِمْن  ِجْئَنا  إَِذا  {َفَكْيَف 
 
ّ
املعنى الذي �ضبق واأ�ضري اإليه يف �ضياق م��ض�ع املعاجلة، وه� �ضهادة النبي

مّما يعني بالتحديد  اأّمته على كّل الأمم،  )�س( على كّل الأنبياء، و�ضهادة 

ة  ِقبلة خا�ضّ ِقبلة الأنبياء اإىل  اإليها التحّ�ل عن  تلك اخل�ض��ضّية التي رمز 

بامل�ضلمني �ضبق وبناها اأب� الأنبياء اإبراهيم )ع(، الذي �ضّمانا امل�ضلمني من 

لََك}، فا�ضتجاب  ُمْسلَِمًة  ًة  ُأمَّ َِّتَنا  ي ُذرِّ قبل، وذلك حني دعا رّبه وقال: {َوِمْن 

امل�ضلمني،  واأتباعه  )�س(،  حمّمًدا  وجعل  )ع(،  اإبراهيم   
ّ
النبي دع�ة  اهلل 

ارتفع  ولذلك  وا�ضتنكاف،  ع�ضيان  غري  من  والأمر  له  احلكم  ي�ضّلم�ن 

قال   ،
)32(

ال�رصاط اإىل  املهديّ�ن  املجتب�ن  فهم  الدين،  يف  عنهم  احلرج 

اُكُم  ََّة َأبِيُكْم ِإبَْراِهيَم ُهَو َسمَّ ِمل يِن ِمْن َحَرجٍ  تعاىل: {ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

.
)33(

ُسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتكُوُنوا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس} اْلُْسلِِمنَي ِمْن َقْبُل َوِفي َهَذا لِيَُكوَن الرَّ

الذي  بالقد�س،  العادّي  امل�ضتفاد من الهتمام غري  الت�ضّ�ر  وخال�ضة 

برز من خالل الإ�رصاء اإليها واملعراج من قّبة ال�ضخرة – ِقبلة الأنبياء – اإىل 

للم�ضلمني،  كِقبلة  ال�ضالة  يف  اإليها  الت�ّجه  نف�س  خالل  من  اأو  ال�ضماء، 

مات حمّددًة ومعّينًة  والذي مّت كّله يف املرحلة املّكّية التي كانت حتمل �ضِ

الت�ضّ�ر  التاأ�ضي�ضّية؛ خال�ضة  ، وثقافتها العقائدّية 
ّ
اأبرزها طابعها الروحي

حمل  الذي  النب�ّي  الإ�ضالم  حلقات  اآخر  ه�  املحّمدّي  الإ�ضالم  اأّن 

غري  بالتايل  وه�  ال�ضابقني،  الأنبياء  واأدوار  لأ�ضماء  تبًعا  خمتلفًة  عناوين 

ال�ضابقة،  احللقات  الروحّية والعتقادّية عن  اجلذور  مف�ض�ٍل من حيث 

)30( �ض�رة البقرة، الآيتان 142 و143.

)31( �ض�رة الن�ساء، الآية 41.

)32( امليزان يف تف�سري القراآن، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 322.

)33( �ض�رة احلّج، الآية 78.
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وعن حركة الأنبياء، بل اإّن انطالقته م�ضدودة اإىل خلفّية م�ضرتكة، كان ل 

بّد من التعبري عنها بربط امل�ضلمني يف املرحلة الأوىل وت�جيه عنايتهم نح� 

اخل�ض��ضّية  بناء  الربط  وذلك  العالقة  هذه  على  ليتاأ�ّض�س  املقد�س،  بيت 

الأحكام  اإىل  فقط  لي�س  عنها  التعبري  يحتاج  التي  الإ�ضالمّية  الت�رصيعّية 

ما  اإىل  اخل�ض��ضّية  حتتاج  واإمّنا  الأنبياء،  اأحكام  عن  املختلفة  التف�ضيلّية 

ُيعن�نها ويرمز اإليها. فكان حت�يل الِقبلة ومتايزها عن امل�ضجد الأق�ضى ه� 

املرحلة  الت�رصيع يف  بدايات عهد  تزامن ذلك مع  رمز اخل�ض��ضّية، وقد 

الكعبة  اإىل  التحّ�ل  ب�رصورة   
ّ
الإلهي  

ّ
ال�رصعي احلكم  نزل  حيث  املدنّية، 

ا من الهجرة. امل�رّصفة بعد فرتة وجيزة جدًّ

اإىل  هذه ال�ض�رة-الرمز يف بدايات البعثة والهجرة ال�رصيفَتني، تع�د 

الدع�ة  تنطلق  اأن  فبعد  الزمان،  اآخر  يف  معك��س  ب�ضكل  لكن  الربوز 

الت�حيديّة  القاعدة  اإىل  املرتكزة  الت�رصيعّية،  بخ�ض��ضّيتها  الإ�ضالمّية 

امل�ضرتكة بني خمتلف الديانات ال�ضماويّة والدع�ات النب�يّة، وتّت�ضع لي�ضل 

�ض�تها اإىل مناطق وا�ضعة من العامل، اإّما من خالل ح�ض�رها على ال�ضاحة 

الدولّية بهيئة �ضلطة �ضيا�ضّية – كما كان احلال يف العه�د الأوىل، حيث 

�ضارف امل�ضلم�ن على ن�رص كبري يف اأوروبا بعد اجتياز »الربنيه« على يد 

التي ت�ىّل  – اأو من خالل وظيفة الدع�ة والتبليغ  الغافقي  عبد الرحمن 

اأو  والعه�د،  الع�ض�ر  مّر  على  العاملني  امل�ؤمنني  من  كبري  جمع  اإجنازها 

ب�ا�ضطة النتاج الفكرّي الذي بداأ يغزو العامل وبات ي�ضّكل بنف�ضه حّجًة 

دامغًة، واأخرًيا بعد انت�ضار الث�رة الإ�ضالمّية املباركة، التي دّوى �ض�تها 

التي ولدتها كلُّ من ه� على �ضطح  الأم�اج  باهتزاز  الآفاق، و�ضعر  يف 

 مع اأحداث 
ّ
 واحلقيقي

ّ
الب�ضيطة من النا�س الذين يعي�ض�ن الت�ا�ضل الفعلي

على  ل  لكن  جديد،  من  الإ�رصاء  اإىل  اخل�ض��ضّية  تع�د  وحتّ�لته،  العامل 

 اإىل بيت املقد�س، حيث كان العر�س حينذاك، واهلل 
ّ
�ض�رة الإ�رصاء الإلهي

ب�ض�رة  واإمّنا  الأق�ضى،  امل�ضجد  الت�حيديّة،  القاعدة  مع  الت�ا�ضل  اأعلم، 
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الت�حيد  قاعدة  اإحلاق  اإىل  يهدف  اجلديد  الإ�رصاء  اأّن  مبعنى  احت�ائّية، 

الأوىل مبا ترمز )اأي بيت املقد�س( مبّكة، وذلك بعد اأن تك�ن اخل�ض��ضّية 

لالنفكاك  جماًل  يدع  ل  مبا  الت�حيدّية،  معاملها  واّت�ضحت  تر�ّضخت  قد 

الت�حيد  لتبادر  كافًيا  اإ�ضالم  كلمة  اإطالق  وي�ضبح  مطلًقا.  والت�ضكيك 

وذلك لقّ�ة العلقة واملالزمة بني الإ�ضالم والت�حيد، حّتى تتحّ�ل دللة 

كّل منهما على الآخر اإىل دللة تالزمّية ذاتّية ل ميكن انفكاكهما اإطالًقا، 

عندها ل حاجة لإبقاء القاعدة الت�حيدّية مبا ترمز مبناأًى عن اخل�ض��ضّية 

الإ�ضالمّية املّكّية، ول بّد من اندماجهما واندكاكهما وفق معيار �ضهادة 

 )�س( على الأّمة.
ّ
الأّمة الإ�ضالمّية على النا�س و�ضهادة النبي

كانا  امل�رّصفة،  ملّكة  ترمز  مبا  القد�س  وتبعّية  الندكاك  اإّن  ُيقال  قد 

مطل�َبني منذ اللحظة الأوىل لبداية بعثة الر�ض�ل )�س(، فما معنى الكالم 

يف اآخر الزمن عن هذه امل�ضاألة والإ�ضارة اإىل �رصورة تبعّيٍة خمتلفِة الديانات 

اإطار الديانة الإ�ضالمّية املحّمديّة الأ�ضيلة؟ وُيجاب على  وانخراطها يف 

 -
ّ
التبليغي امل�ضت�َيني  على  بدايات ح�ض�ره  الإ�ضالم يف  دع�ة  باأّن  ذلك 

الديانات  ور�ضل  باأنبياء  ال�ضتعانة  دون  كانت   
ّ
والت�رصيعي  

ّ
الدع�تي

ال�ضماويّة الأخرى، ولهذا ال�ضبب مل يقتنع ال�ض�اد الأعظم من اأتباع تلك 

ومتم�ّضكًة  م�ضّككًة  وبقيت  )�س(،  حمّمد  اأطروحة  ب�ضالمة  الديانات 

اإىل  اأنبيائها جميًعا، وقد حّفزها ت�ّهمها لي�س  مبعتقداتها مت�ّهمًة ر�ضى 

لك�ضب  دع�تها  ا�ضتئناف  اإىل  واإمّنا  وقناعاتها،  مب�قفها  فقط  التم�ّضك 

م�ؤمنني جدد، م�ضتخدمًة خمتلف و�ضائل الدعاية والتب�ضري دون اأن تهمل 

اأو ت�ضتبعد العامل القت�ضادّي والأن�ضطة الإن�ضانّية، متاًما كما نالحظ ذلك 

يف اأفريقيا، واآ�ضيا، واأمريكا الالتينّية، وجن�ب �رصق اآ�ضيا. بينما �ضتختلف 

الدع�ة يف املرحلة القادمة عن �ضابقتها من املراحل، حيث �ضيعلن بع�س 

من كان ُيت�ّهم متّيزه ومعار�ضته للدع�ة اجلديدة، وه� من الأنبياء، تاأييده 

اإ�ضقاط ما تبّقى  ومبايعته لإمام امل�ضلمني عمليًّا، الأمر الذي �ضي�ضهم يف 
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من حجج ومعاذير يتم�ّضك بها اأتباعه.

اأّما اإ�ضارة احل�ضم والندكاك على قاعدة امتياز اخل�ض��ضّية، ف�ضتظهر 

�ضتك�ن  مّكة، حيث  )عج( يف  احلّجة  الإمام  من ظه�ر  بدًءا  تدريجيًّا، 

وجهته يف التحّرك اإىل بيت املقد�س، قال اأب� عبد اهلل )ع(: اإّن اأّول من 

ي�ضع  ثّم  فيبايعه  اأبي�س  طري  �ض�رة  يف  ينزل  )ع(،  جربائيل  القائم  يبايع 

رجاًل على بيت اهلل احلرام ورجاًل على بيت املقد�س، ثّم ينادي ب�ض�ت 

.
)34(

طلق ذلق ت�ضمعه اخلالئق {َأَتى َأْمُر اللِّه َفاَل َتْسَتعجلوُه}

ا، تعطي �ض�رًة رمزيًّة اإىل ال�جهة التي �ضيق�ضدها الإمام  والرواية، اأي�ضً

املهدّي )عج( ُبعيد ظه�ره يف مّكة، مّما ي�ؤّكد الت�ضّ�ر الذي �ضبق واأ�رصنا 

اإليه، وه� بدء الإ�ضالم بحركة تعاك�س حركته يف �ضدر الإ�ضالم، بالن�ضبة 

 – اجلديدة  بدع�ته   – الإ�ضالم  كان  البعثة  بدايات  ففي  املقد�س.  لبيت 

الت�ا�ضل قاعدته  لي�ؤ�ّض�س على هذا  اإىل ت�ا�ضل مع بيت املقد�س  بحاجة 

ة، اأّما يف عهد الإمام املهدّي )عج(، فالإ�ضالم �ضيك�ن قد  الت�رصيعّية اخلا�ضّ

انتهى من بناء �ض�رته الكاملة يف اأذهان النا�س، كّل النا�س يف العامل، ول 

و�ضيك�ن  واعتناقه،  فيه  ال�ضماوّية  العقائديّة  الدع�ات  انخراط  اإّل  يبقى 

ا  ظه�ر عي�ضى )ع( مع الإمام املهدّي و�ضالته خلفه اإ�ضارًة وا�ضحًة جدًّ

لبداية مرحلة اأ�ضلمة العامل كّله، اإذ ماذا �ضيبقى يف اأيدي اأتباع عي�ضى )ع( 

اأّن رمزهم املقّد�س قد اأظهر تاأييده  من مرّبرات للتلّك�ؤ والإعرا�س طاملا 

ومبايعته وولءه لالإمام احلّجة )عج( من خالل اأدائه لل�ضالة خلف الإمام 

.
)35(

ماأم�ًما

1398هـ.�س.(،  اإ�ضالمّية،  كتابفرو�س  )طهران:   3 الطبعة  الأنوار،  بحار  املجل�ضي،  باقر  )34( حمّمد 

اجلزء 52، ال�ضفحة 286.

 عليهما ال�ضالم، قال: »ما مّنا اأحٌد اإّل ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه اإّل 
ّ
)35( عن احل�ضن بن علي

القائم الذي ي�ضّلي خلفه روح اهلل عي�ضى بن مرمي«؛ امل�ضدر نف�ضه، اجلزء 52، ال�ضفحة 279.
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ولعّل الروايات الأخرى التي يذكرها املجل�ضي عن اأبي عبد اهلل )ع( 

ت�حي بالفكرة نف�ضها وتع�ضدها. قال )ع(:

اأهل  يعلم  مّكة[  م�ضجد  ]يعني  وثالثة ع�رص رجاًل  ثالثمائة  م�ضجدكم  من  �ضياأتي 

]...[ فبعث اهلل تبارك وتعاىل ريًحا فتنادي  اأجدادهم  اآباوؤهم ول  اأّنه مل يلد  مّكة 

.
)36(

بكّل واٍد: هذا املهدّي يق�ضي بق�ضاء داود و�ضليمان ل يريد عليه بّينة

ويف ن�ّس ثالث �رصيح ل لب�س فيه، تّت�ضح �ض�رة التف�ضيل واملباركة 

ال�ضاملة من كّل الأنبياء واملر�ضلني وتاأييدهم خلط�ة الإمام احلّجة )عج(. 

ففي رواية عن ابن حمب�ب رفعها اإىل اأبي جعفر )ع( قال:

بها  م�ضتجرًيا  الكعبة  عند  مبّكة  ي�مئٍذ  والقائم   ]...[ ال�ضفياين  بجي�س  اإذا خ�ضف 

يق�ل: اأنا ويّل اهلل، اأنا اأوىل باهلل ومبحّمد )�س(، فمن حاّجني يف اآدم فاأنا اأوىل النا�س 

اإبراهيم فاأنا  اأوىل النا�س بن�ح، ومن حاّجني يف  باآدم، ومن حاّجني يف ن�ح فاأنا 

اأوىل النا�س باإبراهيم، ومن حاّجني يف حمّمد فاأنا اأوىل النا�س مبحّمد، ومن حاّجني 

يف النبّيني فاأنا اأوىل النا�س بالنبّيني، اإن اهلل تعاىل يق�ل: {إِنَّ اللَّه اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل 

ًَّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َواللّه َسِميٌع َعلِيٌم}، فاأنا بقّية اآدم، وخرية  ي إِبَْراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى الَْعاَلنَِي * ُذرِّ

ن�ح، وم�ضطفى اإبراهيم، و�ضف�ة حمّمد، األ ومن حاّجني يف كتاب اهلل فاأنا اأوىل 

النا�س بكتاب اهلل، األ ومن حاّجني يف �ضّنة ر�ض�ل اهلل فاأنا اأوىل النا�س ب�ضّنة ر�ض�ل 

.
)37(

اهلل و�ضريته

احل�ضارّي  ال�جه  تغيري  له  �ضيقّدر  الذي  ه�  مّكة-القد�س  خّط  اإًذا، 

ال�ضامل وعلى خمتلف  التحّ�ل  الأبرز يف  الدور  له  و�ضيك�ن  لالإن�ضانّية، 

امل�ضت�يات. فتحديد وجهة ال�رصاع من اأّول الأمر يدل على م�ؤّثرّية هذا 

املح�ر – مّكة-القد�س – يف خيارات املت�ضارعني، ومن ثّم يف ح�ضمه 

)36( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 286.

)37( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحتان 305 و306.
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.
ّ
على امل�ضت�ى العاملي

وقد ت�ضّمن القراآن الكرمي اإ�ضارًة بالغة الأهّمّية يف هذا ال�ضياق، قال عّز 

.
)38(

وجّل: {َوإِْن ِمْن َأْهِل الِْكَتاِب إِلَّ لَُيْؤِمَنَّ بِِه َقْبَل َمْوتِِه َويَْوَم الِْقَياَمِة يَُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا}

وقد ورد يف تف�ضري الآية الكرمية اأّن عي�ضى )ع( ينزل قبل ي�م القيامة 

، واإذا قرن بني هذا 
)39(

اليه�د والن�ضارى وي�ضّدق�ه به  في�ؤمن  الدنيا  اإىل 

الإمام  خلف  ماأم�ًما  �ضالته  اإىل  اأ�ضارت  التي  ال�ضابقة  والرواية  التف�ضري 

اإىل  بكاملهم  يتحّ�ل�ن  )ع(  عي�ضى  اأن�ضار  اأّن  ل  يتح�ضّ )عج(،  املهدّي 

.
ّ
م�ضلمني، ومن هذه النقطة يبداأ التحّ�ل الهائل على امل�ضت�ى العاملي

فمح�ر مّكة-القد�س يخت�رص، فعاًل، ومبا ميّثل على م�ضت�ى املجتمع 

يرمي  املح�ر  هذا  و�ضل�ك  الهائل،  العتقادّي  الرتاث  كّل  الإن�ضايّن، 

 
ّ
 ومركز الإلهام الروحي

ّ
بالدرجة الأوىل اإىل الإم�ضاك مبنابع ال�حي الديني

يف العامل.

احل�ضارّي  ال�رصاع  حركة  اعتبارات  عليها  ت�ضاعد  احلقيقة  وهذه 

عهد  منذ   
ّ
ال�ضيا�ضي الثقل  مركز  فاإّن  العامل،  هذا  يف  والفعلّية  التاريخّية 

اإبراهيم )ع( مل يتعدَّ الإطار اجلغرايّف ل�ضاحة مّكة-القد�س، الذي ي�ضمل 

والقّ�ة  القدمي،  العامل  قلب  املنطقة  هذه  كانت  لقد  وفل�ضطني.  نين�ى 

خمتلف  على  العامل  متدّيني  من  اأحد  من  وما   .
)40(

ح�ضارته يف  الفاعلة 

انتماءاتهم العقائدّية – اليه�د، والن�ضارى، وامل�ضلمني – اإّل ويتطّلع اإىل 

الإم�ضاك باأحد قطَبي املح�ر اأو القطَبني كليهما. ولي�س على �ضبيل الّتفاق 

وامل�ضادفة اأن تعرّب �ضيطرة امل�ضلمني على قطَبي اخلّط عن و�ضعّية �ضيا�ضّية 

)38( �ض�رة الن�ساء، الآية 159.

)مكتب   1 الطبعة  الظهور،  لع�رص  ال�سيا�سيّة  اخلريطة  يف  درا�ضة  للمهدّي:  املمّهدون  ك�راين،   
ّ
)39( علي

(، ال�ضفحة 46.
ّ
الإعالم الإ�ضالمي

)40( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 46.
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وفكرّية متما�ضكة، بينما ي�ؤ�رّص اإفالت اأحد القطَبني من قب�ضة امل�ضلمني اإىل 

حالة �ضعف ووهن ا�ضتثنائّيَتني.

انفّك  ما  الذي   
ّ
الغربي العقل  اعتبارات  يف  امل�ضاألة  هذه  تك�ن  وقد 

يحاول جاهًدا لف�ضل القطَبني وال�ضتح�اذ على اأحدهما كخط�ة اأوىل، 

 القدمي لل�ضيطرة على القد�س وحماولتهم احتاللها اإّل 
ّ
وما التحّفز ال�ضليبي

دليٌل على ا�ضتيعاب كامل لنقاط ال�ضعف والقّ�ة يف املنطقة.

لقد حاول الغرب كثرًيا الف�ضل، ويف مراحل وحمّطات زمنّية حمّددة، 

 
ّ
بني القطَبني ومتّكن�ا قدميًا من الإم�ضاك باأحدهما، على اأثر الغزو ال�ضليبي

ًة  الأّول )1096م(، و�ضع�ا لل�ضيطرة عليها لحًقا بعد حتريرها، وخا�ضّ

واأبق�ها حا�رصًة يف  )1798م(،  م�رص  اإىل  ب�نابرت  نابلي�ن  غزوة  اأثناء 

ذاكرتهم متحّينني الفر�س، وقد عرّبوا عن رغبتهم ف�ر �ضع�رهم بالغلبة 

وال�ضيطرة على الدولة العثمانّية اأثناء احلرب العاملّية الأوىل، وذلك عندما 

 
ّ
منح�ا اليه�د وعًدا باإقامة دولتهم يف فل�ضطني ع�ضّية انت�ضارهم النهائي

يف هذه احلرب عام 1917م.

مّكة-القد�س ل  قطَبي حم�ر  اأحد  على  ال�ضيطرة  الدائمة يف  والرغبة 

يعني عدم وج�د رغبة مماثلة يف ال�ضيطرة على القطب الآخر الذي يّت�ضم 

ا، نعني به مّكة، بل على خالف املت�ضّ�ر، فاإّن الغرب  بك�نه اإ�ضالميًّا حم�ضً

ي�ضعى جاهًدا لالإم�ضاك بالقطب الثاين، لأّن بقاءه متحّرًرا يعني، بالن�ضبة 

الثاين،  القطب  باجّتاه  وحتّركه  نه��ضه  من  واحلذر  الأرق  دوام  للغرب، 

القد�س.

الثاين  بالقطب  اأم�ضك  عندما  عق�د  منذ  اأراد  ما  للغرب  حتّقق  وقد 

بال�ا�ضطة، عرب وكالء حملّيني يقّدم�ن له فرو�س الطاعة وال�لء.
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الأّول  القطب  حركة  فيه  �ُضّلت  الذي  الراهن  ال�اقع  �ض�رة  ولعّل 

رمز اخل�ض��ضّية الإ�ضالمّية، اأي مّكة، تفرت�س بذل جه�د جّبارة لإعادة 

الع�ضب اإىل مّكة كي متار�س دورها يف اإحياء حم�ر مّكة-القد�س، بحيث 

ربطه  يعترب  الذي  الثاين  القطب  نح�  امل�ضلمني  حركة  ومنها  هي  تق�د 

اإحداث  وبالتايل  العامل،  اأ�ضلمة  م�رصوع  لإحياء  و�رصورّيًة  لزمًة  مقّدمًة 

التغيري احل�ضارّي املت�ّخى.

-
ّ
جغرايّف-�ضيا�ضي تغرّي  لأّي  القد�س  فتح  مبقّدمّية  الت�ضليم  ُيعترب  ول 

عقائدّي يف العامل اّدعاًء، فالتاريخ ي�ؤّكد هذه املق�لة ويثّبتها يف اأكرث من 

الإ�ضالم  الإ�ضالمّية يف �ضدر  الفت�حات  فاّت�ضاع حركة  مف�ضل وحقبة، 

قبل  اأي  مّكة-القد�س،  قطَبي حم�ر  بني  اإليه  امل�ضار  الربط  قبل  يح�ضل  مل 

الريم�ك. وتخّلي امل�ضلمني عن حركة الفت�ح انعك�س �ضلًبا على متا�ضك 

املح�ر املذك�ر، ف�ضقطت القد�س بيد ال�ضليبّيني، وكان ا�ضرتجاعها مبثابة 

طرق  حّتى  ذلك  ح�ضل  وقد  جديد،  من  الفت�حات  با�ضتئناف  اإيذان 

القد�س  الفت�حات عادت  َخَبت حركة  فيينا. وعندما  اأب�اب  امل�ضلم�ن 

قرٍن  من  باأقّل  ذلك  بعد  احللفاء  ثّم  نابلي�ن  يد  على  جديد  من  د  لُتهدَّ

ون�ضف.

لقد اأدرك الإمام اخلميني )ره( اأهّمّية حم�ر مّكة-القد�س، وعمل على 

بعث الروح فيه لتحريكه، ولي�ضتعيد ح�ض�ره وتاأثريه يف نف��س امل�ضلمني 

القد�س  ق�ضّية  احتّلت  الأمر  ولهذا  ميدانيًّا،  املح�ر  حركة  ترجمة  قبل 

 الث�رّي، وجعل لها ي�ًما عامليًّا يف اأف�ضل 
ّ
ا يف خطابه ال�ضيا�ضي حّيًزا مهمًّ

�ضه�ر ال�ضنة، �ضهر رم�ضان املبارك، دون اأن ين�ضى مّكة، القطب الآخر، 

الرباءة من  التغيري من خالل تظاهرات  اإليها حرارة  يعيد  اأن  التي حاول 

الإمام  كان  التي  امل�جة  التقطت  واأذنابه  الغرب  ق�ى  اأّن  اإّل  امل�رصكني، 

منع  وتعطيلها عرب  عليها  للت�ض�ي�س  اأ�ضا�ضها وعمل�ا جميًعا  على  ك  يحرِّ
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احلّج وحما�رصة اإيران الإ�ضالم.

وهذا التحريك املبكر من الإمام ه� مبثابة اإرها�س ينّبئ ببداية ت�ضخني 

بدايات  يف  ال�ضاغل  )عج(  املهدّي  الإمام  �ضغل  �ضيك�ن  الذي  املح�ر 

حركته التغيريّية احلا�ضمة.

حركة  اأّن  واملعاجلة،  البحث  م��ض�ع  النظرّي،  الت�ضّ�ر  وخال�ضة 

متعاك�ضَتني  وجهَتني  الزمن  اآخر  ويف  البعثة  اأوائل  يف  تّتجه  الإ�ضالم 

م�ضم�ًنا، واإن كانتا مّتحدتني وجهًة:

وتعيني  الإ�رصاء  عملّية  اإليها  ورمزت  مّكة،  من  القد�س  نح�  الأوىل 

الت�حيد  م�ضرية  بركب  اللتحاق  وغايتها  للم�ضلمني،  اأوىل  قبلًة  القد�س 

التي كانت تعرّب عنها القد�س مبا متّثل، ليك�ن اللتحاق اأ�ضا�ًضا متيًنا ترتكز 

بتحّ�ل  وتتمّثل  تربز  بداأت  التي  الإ�ضالمّية  الت�رصيعّية  اخل�ض��ضّية  عليه 

الِقبلة يف املرحلة املدنّية.

اأّما ال�جهة الثانية فهي من مّكة نح� القد�س والتي �ضي�ضّ�بها الإمام 

الت�حيد  مرياث  لكّل  احلا�ضم  الإحلاق  بهدف  وذلك  )عج(،  احلّجة 

�ضيعلن  حيث  الإ�ضالمّية،  الت�رصيعّية  اخل�ض��ضّية  مب�ضرية  واأتباعه  ورم�زه 

عي�ضى )ع( ذلك عمليًّا باختياره ال�ضالة خلف الإمام املهدّي )عج(.

ظه�ر  ع�رص  يف  ووجهتهم  امل�ضلمني  حلركة  املجّرد  الت�ض�يب  هذا 

الإمام احلّجة )عج( ميلي على الإ�ضالمّيني جميًعا التعّبد واللتزام مبح�ر 

ترب�ّي  منهج  اإىل  ترجمته  من  بّد  ل  وث�رة،  حتّرر  كخّط  مّكة-القد�س 

�ضارم لالأجيال املعا�رصة والقادمة حّتى ل ت�ضّل ال�جهة والطريق.
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القد�س: املدينة الوازنة يف التاريخ الإ�سالمّي

د. اإبراهيم بي�سون)))

التاريخ  يف  بالهتمام  ا�ضتاأثرت  ثالث،  مدٍن  اإحدى  القد�س  كانت 

 اإىل جانب مّكة واملدينة، اإّل اأّنها تعّدت املدينتني احلجازّيتني من 
ّ
الإ�ضالمي

حيث م�قعها اجلغرايّف، الذي جعلها دائًما يف قلب املتغرّيات ال�ضيا�ضّية 

اغتيال  منذ  )النكفاء(  تكّر�س  الذي  احلجاز  انكفاء  بعد  ا  خ�ض��ضً  –
الب�رصّي  بثقلها  وراجحًة  الأم�ضار،  على ح�ضاب  – متاألّقًة  عمر  اخلليفة 

والقت�ضادّي، مّما دفع اأحدها – وهي ال�ضام – بعد قليل من الأع�ام اإىل 

مركز ال�ض�ء يف الدولة التي �رصعان ما انتقلت اإليها، لتبداأ مرحلًة جديدًة 

وخمتلفًة يف نهجها، واأ�ضل�بها، وروؤيتها ال�ضيا�ضّية عن الدولة ال�ضابقة.

ولعّل ال�ضام كانت اأقرب هذه الأم�ضار اإىل القبائل العربّية يف احلجاز، 

مّتخذًة يف جتارة قري�س حّيزها البارز، قبل اأن تّتجه اإليها الأنظار، يف عهد 

الر�ض�ل )�س(، كهدف حي�ّي يف م�رصوع الفت�حات الذي جتّلت مالحمه 

يف حملَتي م�ؤتة وتب�ك، دون اأن يك�ن منف�ضاًل ذلك عن اختيار القد�س 

ِقبلًة للم�ضلمني حيًنا ما بعد البعثة. وعلى الرغم من التحّ�ل بعد ذلك اإىل 

الكعبة، اإّل اأّن القد�س ظّلت اأثريةً لدى امل�ضلمني، ويحفظ�ن لها من هذا 

واملدينة،  مّكة  اإزاء  �ضع�رهم  مع  يت�ضاوى  ل  رمّبا  �ضع�ًرا حميًما  املنطلق 

ولكّنها يف النتيجة تّتخذ ح�ض�ًرا بارًزا يف عقيدتهم ويف حياتهم الدينّية 

وال�ضيا�ضّية.

 يف اجلامعة اللبنانّية واجلامعة الإ�ضالمّية. نال �ضهادة الدكت�راه يف 
ّ
 والإ�ضالمي

ّ
)1( اأ�ضتاذ التاريخ العربي

التاريخ من جامعة غرين�بل يف فرن�ضا، و�ضهادة دكت�راه دولة من جامعة القّدي�س ي��ضف USJ يف 

لبنان. له اأكرث من 200 م�ؤّلف بني كتاب ومقالة وقراءة نقديّة.
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واإذا كانت املدينتان احلجازيّتان قد جذبتا اهتمام الفقهاء وامل�ؤّرخني 

ال�ضامّية مل تكن خارج هذا الهتمام،  املدينة  فاإّن  واجلغرافّيني وغريهم، 

وم�ضجدها  �ضخرتها  عن  »الأحاديث«  من  وافر  ن�ضيب  لها  فكان 

 التي مّت و�ضعها بتاأثري من 
)2(

وف�ضائلها، ف�ضّكلت ماّدة كثري من امل�ؤّلفات

، وانطالًقا من الأ�ضباب ذاتها التي كانت حافًزا للكتابة عن 
ّ
الدافع الديني

مّكة اأو املدينة.

ملحة تاريخيّة

اأ�ضماء، ولكّنها جتتمع  التاريخ، حاملًة عّدة  املدينة يف  ترّددت هذه  وقد 

اأي   – ال�ضم  هذا  جعل  مّما  القدا�ضة،  عن  يعرّب  متقارب  معًنى  يف  كّلها 

، كما 
)3(

ال�ضفة يّتخذ هذه  تاأ�ضي�ضها يف مكان  لها منذ  – مرافًقا  القد�س 

و«مدينة   ،
)4(

اهلل« »مدينة  مثل  ذاته،  املعنى  اإىل  ت�ضري  اأ�ضماء  لها  ُعرفت 

.
)5(

احلّق«

ح ا�ضتقاقها من كلمتني: »اأور« وتعني امل��ضع اأو  اأّما »اأور�ضليم«، فرُيجَّ

 ،
)6(

 يف فل�ضطني ُيعرف بـ»اإله ال�ضالم«
ّ
املدينة، و»�ضامل« وه� ا�ضم اإله وثني

ولكّن ح�ضن ظاظا، العامل ب�ض�ؤون العربيّات، ينفي اأن تك�ن »اأور�ضليم« 

دخ�ل  قبل  ال�ضم  هذا  براأيه  حملت  اإّنها  اإذ  الأ�ضل،  يف  عربيًّا  ا�ضًما 

)2( ر�ضاد الإمام، مدينة القد�س يف الع�رص الو�سيط )ت�ن�س: الدار الت�ن�ضّية، 1976(، ال�ضفحة 21 وما 

بعدها.

 2 الطبعة  الأقاليم،  معرفة  يف  التقا�سيم  اأح�سن  املقد�ضي،  اأحمد  بن  حمّمد  اهلل  عبد  اأبي  الدين  )3( �ضم�س 

)ليدن: مطبعة بريل، 1906(، ال�ضفحتان 166 و167.

)4( �سفر املزامري، 48: 1.

)5( �سفر زكريا، 8: 3.

الإ�ضكندريّة-كّلّية  جامعة  )الإ�ضكندريّة:  داود...!  مدينة  اأم  اهلل...؟  مدينة  القد�س:  ظاظا،  )6( ح�ضن 

الآداب، 1970(، ال�ضفحة 9.
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ال�ضم  وه�   – »اإيلياء«  مدل�ل  يختلف  ول   .
)7(

فل�ضطني اإىل  العربانّيني 

 للمدينة – عن هذا ال�ضياق، فه� يف 
ّ
 الإ�ضالمي

ّ
املرتّدد اإّبان الفتح العربي

الن�ّضابني  ، مرّجًعا ال�ضم وفًقا لطريقة 
)8(

ياق�ت يعني »بيت اهلل« معجم 

.
)9(

العرب، اإىل اإيلياء بن اإرم بن �ضام بن ن�ح

ا،   املمّيز – حتتّل م�قًعا جغرافيًّا هامًّ
ّ
والقد�س – عدا م�قعها التاريخي

و�ضفها  وقد  القدم.  منذ  النف�ذ  على  ا  حادًّ �رصاًعا  �ضهدت  منطقة  يف 

، وهي حتتّل ه�ضبًة 
)10(

منها« اأكرب  الك�ر  باأّنه »لي�س يف مدائن  املقد�ضي 

اأّنها »ل تظهر  م�رصفًة حتيط بها عّدة جبال، ولكّن ميزتها، برغم ذلك، 

، مّما كان يعيق ال�ضيطرة عليها ويجعلها 
)11(

عند الزحف عليها من البعد«

لآماد  القد�س  ظّلت  وقد  املا�ضية.  العه�د  يف  بها  للطامعني  �ضعًبا  هدًفا 

ط�يلة، ل ن�ضتثني منها احلا�رص، املدينة التي ترّجح الت�ازن يف بالد ال�ضام 

العديدة  التجارب  تدّعمها  نظريّة  عليها، وهي  الغالب  الطرف  مل�ضلحة 

مثياًل يف  لها  نَر  مل  دائرة �رصاعات،  املدينة، وو�ضعتها يف  التي خا�ضتها 

املدن واحل�ا�رص الأخرى. فلَم القد�س يف هذا امل�قع من ال�ض�ء تخطف 

اإليها الأب�ضار منذ عهد اليب��ضّيني )قبيلة من الكنعانّيني( الذين يبدو اأّنهم 

اأّنها حملت  درجة  اإىل  لهم،  ن�ضاأتها  تدين يف  واأّنها  فيها،  نزل  من  اأّول 

ا�ضمهم يف ذلك احلني، ا�ضتناًدا اإىل ن�ّس يف �سفر الق�ساة رواه ح�ضن ظاظا 

يف درا�ضته القّيمة عن القد�س جاء فيه:

اإىل  تعاَل منيل  ل�ضّيده:  الغالم  ا، قال  النهار جدًّ يب��س، وقد انحدر  وفيما هم عند 

)7( امل�ضدر نف�ضه.

)8( �ضهاب الدين ياق�ت بن عبد اهلل احلم�ي، معجم البلدان )بريوت: دار �ضادر، 1977(، اجلزء 1، 

ال�ضفحة 293.

)9( امل�ضدر نف�ضه.

)10( اأح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 165.

)11( القد�س: مدينة اهلل...؟ اأم مدينة داود...!، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 11.
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مدينة اليب��ضّيني هذه ونبيت فيها. فقال له �ضّيده: منيل اإىل مدينة غريبة حيث ل اأحد 

.
)12(

من بني اإ�رصائيل هنا

ولعّل هذا الن�ّس ما يدح�س الزعم باأّن القد�س هي مدينة داوود )ع(، 

الذي نزل فيها يف الألف الأّول قبل امليالد، دون اأن يعني دخ�ل العربانّيني 

ح�ضب  ذلك،  بعد  فيها  ط�ياًل  وقًتا  ظّل�ا  الذين  اليب��ضّيني  وطرد  اإليها، 

داود  »عمارة  باأّن  روايته  يف  احلنبلي  اأّكده  ما  وهذا   ،
)13(

نف�ضه امل�ضدر 

 .
)14(

و�ضليمان عليهما ال�ضالم ملدينة القد�س، اإمّنا هي جتديد البناء القدمي«

-العربايّن  مل ي�ضتمّر ط�ياًل، اإذ قام داوود )ع( 
ّ
اإّل اأّن هذا التعاي�س اليب��ضي

بحملة �ضّد اليب��ضّيني دفعتهم اإىل اخلروج من املدينة، بعد اأن ذاق�ا �ضن�ًفا 

من القهر والإذلل، بينما ا�ضتقّر الأمر لداوود )ع(، الذي با�رص بناء املعبد 

الكبري، تارًكا لبنه �ضليمان )ع( متابعة املهّمة، على نح� باتت القد�س يف 

. ولكّن 
)15(

العمران« ح�ضب رواية احلنبلي مّت�ضعة  البناء  عهده »عظيمة 

عهد  على  وال�ضتقرار  القّ�ة  من  ذروتها  بلغت  التي  العربانّية،  الدولة 

�ضليمان )ع(، �رصعان ما هّبت عليها رياح التمّزق بعد م�ته، م�ضتهدفًة 

القد�س عّدة حمالت من امل�رصّيني، والأدومّيني، والآرامّيني، ف�ضاًل على 

اأّن املحنة الكربى الأوىل  . على 
)16(

الإ�رصائيلّيني من مملكتهم يف ال�ضمال

، يف معر�س حروبه مع   بختن�رصّ
ّ
التي نزلت بها جاءتها من امللك البابلي

الفراعنة، التي بدت غري جمدية قبل هج�مه على ال�ضام، حيث »قتل بني 

اإ�رصائيل حّتى اأفناهم وخّرب بيت املقد�س ]...[ وهدم البيت الذي بناه 

)12( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحتان 10 و11.

)13( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 10.

املكتبة  من�ض�رات  )النجف:   1 الطبعة  القد�س واخلليل،  بتاريخ  الأن�س اجلليل  احلنبلي،  الدين  )14( جمري 

احليدرّية، 1966(، اجلزء 1، ال�ضفحة 118.

)15( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 117.

)16( القد�س: مدينة اهلل...؟ اأم مدينة داود...!، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحتان 22 و23.
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.
)17(

�ضليمان«

وتروي امل�ضادر اأّن القد�س ظّلت خراًبا نحً�ا من �ضبعني عاًما، عندما 

 ق�ر�س، بعد ق�ضائه على الإمرباط�ريّة البابلّية، 
ّ
اأعاد بناءها امللك الفار�ضي

ممّهًدا لع�دة بني اإ�رصائيل الذين اأ�رصهم بختن�رصّ ونفاهم اإىل العراق. ف�رصع�ا 

ي�ضّميه  الذي  عزرا  قيادة  حتت  وذلك  املدّمر،  الهيكل  اإعادة  يف  جمّدًدا 

، ولكن دون اأن يتمّتع�ا ب�ضلطة �ضيا�ضّية وا�ضحة يف 
)18(

احلنبلي »العزيز«

بعد  وت�الت   .
)19(

ّ
الفار�ضي للنف�ذ  حينذاك  خا�ضعًة  كانت  التي  املدينة، 

ذلك املتغرّيات، تع�ضف باملدينة التي ظّلت حجر الرحى يف ال�رصاعات 

الإ�ضكندر  كانت حا�رصًة يف م�رصوع  فقد  ال�ضامّية.  املنطقة  الكربى يف 

الإمرباط�رّي بعد احتالله فل�ضطني، اإّل اأّنها مل ت�ضهد عملّيات ع�ضكريّة 

مع اليه�د، حيث جنح اأحد اأحبارهم، ه� �ضمع�ن بن ح�ني�، وه� خليفة 

عزرا، بف�ضل ما ُو�ضف به من دهاء، اأن يجّنب املدينة احلرب، ولكن دون 

اأن تفلح هذه املحاولة مع خلفاء الإ�ضكندر الذين تناوب�ا ال�ضيطرة على 

املدينة. فقد ا�ضت�ىل عليها بطليم��س حاكم م�رص، وحمل عدًدا كبرًيا من 

 
ّ
اأهلها اأ�رصى اإىل مملكته، مّما جّر بعد ذلك اإىل تدّخل انطي�خ��س ال�ضل�قي

البطال�ضة  اأّن  اإّل  اليه�د،  من  بتاأييد  عليها  هج�ًما  و�ضّن  �ض�رية،  حاكم 

متّكن�ا من ا�ضتعادتها بعد �ضن�ات قليلة. ثّم عادت بعد وقت غري بعيد اإىل 

وفتك  170ق.م.  �ضنة  عليها  ملكهم  حينما زحف  ال�ضل�قّيني،  �ضيطرة 

.
)20(

جن�ده باأهلها اليه�د ونهب�ا املدينة

الق�ى  مب�ضاريع  ا�ضطدم  اليه�ديّة  الدولة  م�رصوع  فاإّن  وهكذا، 

الإمرباط�رّية يف املنطقة، وعدم ال�ضماح بظه�ر �ضلطة �ضيا�ضّية يف القد�س 

)17( الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 150.

)18( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 152.

)19( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 153.

)20( القد�س: مدينة اهلل...؟ اأم مدينة داود...!، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 24.
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تابعة لليه�د، الأمر الذي جعل ه�ؤلء هدًفا للقتل والنفي، وجعل املدينة 

تعاين بدورها اخلراب والتدمري، نتيجة حماولتهم املتكّررة لإقامة �ضلطة 

�ضيا�ضّية، ظّلت مرف��ضًة من جانب الق�ى الكربى املتعاقبة، ومن الرومان 

على  ب�مبي  زحف  حني  املقدونّية،  الإمرباط�ريّة  بقايا  اأطاح�ا  الذين 

فل�ضطني وارتكب جمزرًة مرّوعًة يف القد�س، ما لبثت اأن تكّررت على يد 

، قبل 
)21(

حاكم �ض�ريّة الرومايّن ل�قيان��س الذي »دخل الهيكل ونهبه«

اأن ت�ضتعيد املدينة اأنفا�ضها بعد جميء ي�لي��س قي�رص اإىل فل�ضطني، و�ضماحه 

، ت�ّله هريود�س الأدومي يف اأعقاب نزاع �ضديد بني 
ّ
لليه�د بحكم ذاتي

املدينة وتعزيز  اأ�ض�ار  ترميم  اإىل  من�رصًفا خاللها  )اليه�د(،  املكابني  بقايا 

النف�ذ الرومايّن على حامية ع�ضكرّية يف قلعة  اأبراجها، يف وقت اقت�رص 

اليه�د  ُيخِف  ومل   .
)22(

ال�ض�ر من   
ّ
الغربي ال�ضمال  اإىل  ال�اقعة  اأنط�نيا، 

احلامية  �ضّد  املتاعب  اإثارة  اإىل  قادتهم  التي  الت��ّضعّية  نزعتهم  حينذاك 

الرومانّية، مّما اأ�ضعل احلقد من جانب جن�د الأخرية، وحّفز الإمرباط�ر 

ف�ضبازيان اإىل و�ضع حّل للم�ضكلة اليه�ديّة يف فل�ضطني، اإذ قام بتخريب 

العام  يف  هريود�س  بناه  الذي  املعبد  واإحراق  اليه�د،  و�ضبي  القد�س، 

.
)23(

ال�ضبعني للميالد

وكانت اآخر حماولة غري جمدية لليه�د يف حتقيق �ضلطة �ضيا�ضّية م�ضتقّلة 

يف القد�س يف ثالثينّيات القرن الثاين، حني قام اأحد زعمائهم )برك�كبا( 

 – بحركة 
)24(

القدمية لل�ضهي�نّية  من�ذًجا  ظاظا  ح�ضن  فيه  يجد  – الذي 
تدّخل  اأّن  اإّل  النت�ضارات،  بع�س  عليهم  حمّقًقا  الرومان،  �ضّد  م�ضّلحة 

اأثر  ا لهذه احلركة، ومل يبَق لليه�د بعدها  الإمرباط�ر هادريان و�ضع حدًّ

)21( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 25.

)22( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 26.

)23( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 27.

)24( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 27.
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ف�قه  اأُقيم  الهيكل، حيث  بدورها، مبا يف ذلك  تهّدمت  التي  املدينة  يف 

حال  البطريق  ابن  و�ضف  وقد   .
)25(

ج�بيرت الرومان  الآلهة  لكبري  معبد 

املدينة بعد خرابها يف احلني بق�له:

واأمر امللك اأن ل ي�ضكن املدينة يه�دّي، واأن ي�ضكن املدينة الي�نانّي�ن، واأن ت�ضّمى 

با�ضم امللك اإيلياء. ف�ضكنها الي�نانّي�ن وبن�ا على باب الهيكل الذي ُيقال له البهاء 

اإيلياء وذلك يف ثمان و�ضّتني  برًجا، و�ضرّيوا ف�قه ل�ًحا كبرًيا، وكتب�ا ا�ضم امللك 

.
)26(

من ملكه

وقد ظّل اليه�د ل ي�ضمح لهم بالدخ�ل اإىل املدينة، حتت طائلة امل�ت 

ملن يخالف هذا الأمر، ولكن �ُضمح لهم بعد وقت بدخ�لها مّرًة يف العام، 

، وه� الذي اأ�ضبح يعرف 
ّ
وال�ق�ف على اجلدار املتبّقي من ال�ض�ر الغربي

بـ»حائط املبكى«.

القد�س يف �سدر الإ�سالم

وكانت ثّمة م�اجهة اأخرى حا�ضمة مع اليه�د، ولكن على اأر�س احلجاز، 

للهجرة،  الثاين  العام  منذ  الأوائل  وامل�ضلم�ن  )�س(  الر�ض�ل  خا�ضها 

امل�ضلمني عنها يف  قبلة  – التي كانت قد حتّ�لت  القد�س  اأن تك�ن  دون 

ذلك ال�قت – بعيدًة عن هذا ال�رصاع اأو خارج نطاق الهتمام، الذي 

جتّلت ب�اكريه يف عّدة م�ؤ�رّصات �ضيا�ضّية، وع�ضكرّية، واقت�ضاديّة، كانت 

جميعها ت�ضّب يف م�رصوع الفت�حات، الهادف اإىل ال�ضيطرة على ال�ضام 

منذ ال�ضن�ات الأوىل للهجرة. ولذلك ما كادت تنتهي املعركة الأ�ضا�ضّية 

)25( امل�ضدر نف�ضه.

)26( راجع كتاب تاريخ ابن البطريق.
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باندحار اجلي��س البيزنطّية وا�ضت�ضالم املدن الرئي�ضة، حّتى اجّتهت الأنظار 

نح� القد�س )اإيلياء( التي كانت يف حامية ق�ّية، وباتت اأكرث حت�ضيًنا بعد 

ا�ضتعادة هرقل لها، �ضاأن بقّية امل�اقع ال�ضامّية التي خ�ضعت حينذاك لإعادة 

املركزيّة،  بال�ضلطة  ارتباًطا  اأكرث  بجعلها  الإدارّية،  اأو�ضاعها  يف  ترتيب 

نح�  على  وحت�ضينها،  حامياتها  بتعزيز  الع�ضكرّية،  اأو�ضاعها  عن  ف�ضاًل 

 
ّ
البيزنطي النظام  اأركان  التي هّزت  الفار�ضّية  التجربة  يح�ل دون تكرار 

واأكرث  ق�ض�ًة  اأ�ضّد  جتربة  مفرتق  على  هرقل  اإ�ضالحات  برغم  وو�ضعته 

خط�رًة.

ويف �ض�ء ذلك، ي�ضطدم العرب امل�ضلم�ن مبقاومة يف القد�س، حالت 

ال�ضامّية الأخرى.  اأمر املدن  فيها  التي ُح�ضم  بال�رصعة  اأمرها  دون ح�ضم 

الذين  – ه�ؤلء  بالقّ�ة  واإذ يط�ل احل�ضار، ويتفادى امل�ضلم�ن اخرتاقها 

يدرك�ن اأهّمّيتها الدينّية – فيكبح�ن يف نف��ضهم �ضه�ة القتال، تاركني 

، يف �ض�ء التطّ�رات 
)27(

للخليفة عمر بن اخلّطاب اّتخاذ القرار ب�ضاأنها

التي كان لأهل القد�س دور يف النتائج املرتّتبة عليها. فقد �ضار اأب� عبيدة 

مع�ضكره  مّتخًذا  القد�س،  نح�   – التاريخّية  للرواية  وفًقا   – اجلّراح  بن 

الثالثة:  اخليارات  حاملًة  اإيلياء،  اإىل  الر�ضل  انطلقت  حيث  الأردن،  يف 

. ولكّن اأهل القد�س، الذين مل يفقدوا 
)28(

الإ�ضالم، اأو اجلزية، اأو احلرب

ل  ال�ضام،  ا�ضتعادة  على  وقدرتها  البيزنطّية  بالدولة  يبدو  ما  على  الأمل 

�ضّيما واأّن اجلهة اجلن�بّية كانت ما تزال خا�ضعًة ب�ض�رة ما لنف�ذها، كان 

يف نّيتهم املقاومة والت�ضّدي للم�ضلمني، وجتّلت هذه املحاولة يف معركة 

بعد  اأعقابهم  على  وانكفائهم  بهزميتهم  انتهت  ما  �رصعان   ،
)29(

ق�ضرية

امل��ض�عات،  )القاهرة: مطبعة   1 الطبعة  البلدان،  فتوح  )البالذري(،  بن جابر  بن يحيى  )27( اأحمد 

1901(، ال�ضفحة 144.

)28( الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 246.

)29( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 248.
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 .
)30(

ا�ضتداد ال�ضغط عليهم من جانب خالد بن ال�ليد ويزيد بن اأبي �ضفيان

املحاولة يف  تدرك عقم  القد�س، كي  كافيًة حلامية  املعركة  وكانت هذه 

 
ّ
الدفاع عن املدينة، مبا يف ذلك الرغبة يف حتييدها بناًء على م�قعها الديني

اخلا�ّس. فقد كان بقاء القد�س خارج ال�ضيادة املبا�رصة للم�ضلمني يعني من 

ال�ضيادة، ويعني،  ت�ض�ب هذه  ثغرًة كبريًة  اأّن  ال�ضيا�ضّية  منظ�ر اجلغرافّية 

بالتايل، ا�ضتمرار ملّف احلرب مفت�ًحا مع الدولة البيزنطّية التي ما تزال 

. كما يتعار�س وهذه ال�ضيادة 
ّ
حا�رصًة يف م�رص وبع�س ال�ضمال الإفريقي

ا، يتمّتع من خالله طرف ما بحّريّة احلركة، اأو  منح القد�س و�ضًعا خا�ضًّ

القائمني  ال�ضلطة املحّلّية، الأمر الذي رمّبا دار يف خلد  ي�ضّكل ن�ًعا من 

عليها، بعد اأن اأ�ضبحت �ضبه �ضاقطة يف اأعقاب معركة الريم�ك.

على  احل�ضار  اإحكام  برغم  امل�ضلمني،  قيادة  اأّن  وا�ضًحا  كان  ولقد 

غرار  على  لها،   
ّ
ال�ضلمي الفتح  م�ؤثرًة  بالقّ�ة،  اجتياحها  تفادت  املدينة، 

الثامن. واإذا كانت املفاو�ضات قد  العام الهجرّي  ما جرى يف مّكة يف 

متّت مع احلا�رصة القر�ضّية ب�ض�رة �رّصيّة، متجّنًبا الر�ض�ل )�س( اأّي عمل 

فاإّن  الإ�ضالم،  يف  تكّر�ضت  التي  حرمتها  انتهاك  اإىل  ي�ؤّدي  ع�ضكرّي 

نًة  املفاو�ضات التي جرت مع اأقطاب القد�س )اإيلياء( كانت علنّيًة وحم�ضّ

بالعه�د وامل�اثيق، منًعا لأّي خلل يف الّتفاق الذي تقّرر اأن يك�ن اخلليفة 

الرواية  يف  جاء  كما   – اإيلياء  اأهل  اأّن  ذلك  مبا�رصة.  ب�ض�رة  عليه  م�قًِّعا 

ال�ضام(  للم�ضلمني يف  العاّم  )القائد  عبيدة  اأبا  اأّن  اأدرك�ا  – ملّا  التاريخّية 

فاأر�ضْل  »غري مقلع عنهم ومل يجدوا لهم طاقة بحربه، قال�ا ن�ضاحلك.. 

 .
)31(

اإىل خليفتكم فيك�ن ه� الذي يعطينا هذا العهد ويكتب لنا الأمان«

ولكّن اأحد قادة ال�ضام املقّربني من اأبي عبيدة، وه� معاذ بن جبل الذي 

من  اأّوًل  ي�ضت�ثق  باأن  قائده  على  اأ�ضار  الأردن،  على جند  كان حينذاك 

)30( امل�ضدر نف�ضه

)31( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 249.
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، الذي جاء اإىل ال�ضام رمّبا يف 
)32(

اأهل اإيلياء، ثّم يكتب بهذا الأمر للخليفة

مهّمة جتاوزت ا�ضتالم القد�س، حيث مّت التفاق على ذلك بني روؤ�ضائها 

عاّمة،  ب�ض�رة  ال�ضامّية  اجلبهة  اأو�ضاع  على  ال�ق�ف  اإىل  عبيدة،  واأبي 

عن  تتحّدث  الروايات  اإحدى  واأّن  �ضّيما  ل  الفت�ح،  عملّيات  وم�اكبة 

على  ال�ضلح  انعقد  حيث  اجلابية،  مع�ضكر  يف  اأّوًل  مقّره  اخلليفة  اّتخاذ 

الأرجح مع اأهل اإيلياء باإعطائهم

مّلتها،  واأم�الهم ولكنائ�ضهم ول�ضلبانهم، ومقيمها وبريّها و�ضائر  اأماًنا لأنف�ضهم 

اأّنها ل ت�ضكن كنائ�ضهم ول تهدم ول ينتق�س منها ]...[ ول ي�ضاّر اأحد منهم ول 

ي�ضكن باإيلياء معهم اأحد من اليه�د، وعلى اأهل اإيلياء اأن يعط�ا اجلزية كما يعطي 

اأهل املدائن، وعلى اأن يخرج�ا منها الروم والل�ض��س، فمن خرج منهم فه� اآمن 

.
)33(

على نف�ضه وماله

و�ض�اء مّت الّتفاق يف اجلابية اأو يف القد�س نف�ضها، فاإّنه يعرّب عن منهجّية 

املدينة  اأهّمّية  عدا   – تتجّلى   ،
ّ
وال�ضيا�ضي  

ّ
الديني الإ�ضالم  يف  وا�ضحة 

ومكانتها لدى امل�ضلمني – يف العالقة الحت�ائّية مع الن�ضارى، تلك التي 

ة يف  املتن�رصّ العربّية  القبائل  اإزاء  الر�ض�ل )�س(  �ضيا�ضة  بدت مالحمها يف 

ال�ضام وحماولته املبّكرة »ا�ضتعادتهم« من ال�ضيطرة البيزنطّية. كما تتجّلى 

يف امل�قف الثابت من اليه�د الذي ُيعترب ا�ضتمراًرا مل�قف الر�ض�ل )�س(، 

ذلك الذي تابعه اخلليفة عمر بال�ضّدة نف�ضها، عندما ا�ضتثنى يه�د القد�س 

ا على البقّية من يه�د احلجاز. وقد �ضمل  من الأمان، والذي مل ي�رِص اأي�ضً

األًفا من   عدا اثَني ع�رص 
)34(

هذا الّتفاق �ضّكان املدينة اأو »اأهل الأر�س«

)32( امل�ضدر نف�ضه

)33( امل�ضدر نف�ضه، �س 253.

)الأردن:   1 الطبعة  اإبراهيم،  حمم�د  حتقيق  جمع  قدمية،  عربيّة  خمطوطات  يف  املقد�س  بيت  )34( ف�سائل 

املنّظمة العربّية للرتبية والثقافة والعل�م - معهد املخط�طات العربّية، 1985(، خمط�طة »ف�ضائل 

اإبراهيم  بن  املرجى  بن  للم�رصف  ال�ضام«  وف�ضائل  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  واخلليل  املقد�س  بيت 
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اأّن ه�ؤلء، كما  يعني  مّما   ،
)35(

املّدة انق�ضاء  بعد  باإخراجهم  ق�ضى  الروم، 

اليه�د، اعُتربوا خارج الأمان الذي ُمنح ل�ضّكانها الن�ضارى مقابل جزية 

هذا   .
)36(

و»قّ�ته« الفرد  ل��ضع  تبًعا  دنانري،  وثالثة  خم�ضة  بني  متفاوتة 

وقد مكث عمر اأيّاًما يف القد�س اختّط خاللها م�ضجًدا بجانب ال�ضخرة، 

امل�ضجد  با�ضم  القراآيّن  ال�ضياق  يف  ُعرف  الذي  املكان  ذلك  يف  و�ضّلى 

.
)37(

الأق�ضى

القد�س يف العهد الأموّي

الريم�ك واندحار اجلي��س  تت�يًجا ملعركة  القد�س  ا�ضت�ضالم  ياأتي  وهكذا 

اأعقاب  املدينة يف  من  فل�لهم  اآخر  ال�ضام، حيث خرجت  من  البيزنطّية 

�ضبقت  ما  نح�  على  املدينة  و»بطارقة«  اخلليفة  بني  مّت  الذي  الّتفاق 

العه�د  خالل  ال�ضامية  مبكانتها  حمتفظًة  القد�س  ظّلت  وقد  الإ�ضارة. 

 
ّ
الديني ال�ضعيدين  على  هاّمة  ت�ازن  نقطة  م�ضّكلًة  املتتابعة،  الإ�ضالمّية 

ا بالن�ضبة للق�ى امل�ضيطرة يف بالد ال�ضام. ومن هذا  ، خ�ض��ضً
ّ
وال�ضيا�ضي

املنظ�ر تاأتي بيعة معاوية التي اأعلنها يف القد�س بعد ح�ضم ال�رصاع على 

ال�ضلطة مل�ضلحته، تكري�ًضا لهذه املكانة التي اّتخذتها املدينة يف الإ�ضالم. 

ولعّل امل�قف غري ال�ّدّي الذي اّتخذه احلجاز من الدولة الأم�يّة كان وراء 

املعار�ضة  اإزاء  ال�ضام  ت�ض�يًقا لإقامتهم يف  رمّبا  بالقد�س،  اهتمام خلفائها 

الأّول  واملقّر  ال�رصعّية  بني  يربط  يزال  ما  كان  منها،  فريق  اأو  احلجازّية 

ا دفع عبد امللك  للخالفة. وقد بلغ هذا الهتمام يف رواية ابن البطريق حدًّ

املقد�ضي، ال�ضفحة 215.

)35( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 216.

)36( امل�ضدر نف�ضه.

)37( �ض�رة الإ�رصاء، الآية 1.
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ذلك  مف�رّصًا  القد�س،  اإىل  احلّج  ومت�يل  احلجاز  عن  ال�ضتغناء  حماولة  اإىل 

ت�ّخيناه ه�  ما  واإذا كان   .
)38(

ال�ضخرة قّبة  م�ضجد  املروايّن  اخلليفة  ببناء 

اإبراز الهتمام الأم�ّي بهذه املدينة وت�ظيف �ضفتها الدينّية يف تكري�س 

اأورده ابن  تاأ�ضي�ضها من القد�س، فاإّن ما  اأعلن معاوية  �رصعّية الدولة التي 

البطريق عن م�ضاألة احلّج اأمر ل ي�ضتحّق الت�قّف عنده، ل�ضّيما واأّنه متعّلق 

باإحدى الث�ابت الأ�ضا�ضّية يف الإ�ضالم، ف�ضاًل عن ال�ضتبعاد املطلق لهذه 

الفكرة من جانب خليفة )عبد امللك( كان من فقهاء »املدينة« قبل ت�ّليه 

الذي  ال�قت  ذلك  يف  امل�ضلمني  لدى  ت�ض�يقها  و�ضع�بة   ،
)39(

ال�ضلطة

ت�ؤّكد فيه امل�ضادر باأّن اأهل ال�ضام كان�ا ميار�ض�ن �ضعائر احلّج يف ظّل ل�اء 

 خالل الفرتة نف�ضها.
)40(

لبني اأمّية

القد�س،  يف  اليه�د  ظه�ر  ع�دة  العهد،  هذا  يف  ي�ضت�قفنا  ما  وثّمة 

ولكن ب�ض�رة طفيفة، وذلك لأّول مّرة منذ دخ�لها يف �ضيطرة العرب 

التي  املظاهر  »لكن�س  منهم  ع�رصًة  امللك  عبد  ا�ضتخدم  حني  امل�ضلمني، 

– ول�قت  ي�ؤّد  مل  اأّن ذلك  اإّل  احلنبلي.   ح�ضب رواية 
)41(

اجلامع« ح�ل 

بعيد – يف تعديل اخلارطة ال�ضّكانّية للقد�س التي ظّل احل�ض�ر اليه�دّي 

فيها �ضطحيًّا، اإن مل يكن معدوًما يف العهد الأم�ّي، اإذا ما ت�ّقفنا عند قرار 

اخلليفة عمر بن عبد العزيز باإخراج اليه�د القائمني على خدمة امل�ضجد 

. ول �ضّك اأّن الهّ�ة التي كانت عميقًة بني 
)42(

الأق�ضى منذ عهد عبد امللك

البيت الأم�ّي وبني احلجاز، ف�ضاًل عن الهّ�ة الأكرث عمًقا التي باعدت 

بني ال�ضام والعراق، قد جعلت اخللفاء ي�ؤثرون ال�ضام ويحيط�نها بالرعاية 

)38( �ضعيد بن البطريق، تاريخ ابن البطريق، اجلزء 2، ال�ضفحة 39.

)39( حمّمد بن علي بن طباطبا )ابن الطقطقا(، الفخري يف الآداب ال�سلطانيّة والدول الإ�سالميّة )بريوت: 

دار �ضادر(، ال�ضفحة 122.

)40( حمّمد ابن �ضعد، الطبقات الكربى، اجلزء 5، ال�ضفحة 75.

)41( الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 281.

)42( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 282.
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حيث ال�لء والن�ضباط، واحل�ضن املنيع الذي دفع الأخطار عنهم. وقد 

هّياأ ذلك للقد�س باأن تاأخذ ن�ضيبها من العناية، ف�ضطعت اإىل جانب دم�ضق 

كمكان  ولكن  الدينّية،  العمائر  يف  فقط  لي�س  اأحياًنا،  تناف�ضها  وكادت 

التقليد  مع  متاهًيا  الهاّمة  القرارات  لّتخاذ  املروانّيني  اخللفاء  لبع�س  اأثري 

اأّن  احلنبلي  روى  فقد  وبعده.  الإ�ضالم  قبل  مّكة  به  حتظى  كانت  الذي 

�ضليمان بن عبد امللك بعد ت�ّليه اخلالفة اأتى بيت املقد�س، »واأتته ال�ف�د 

ا له، بينما ترك اأخاه نائًبا  ، عازًما كما يبدو على اّتخاذها مقرًّ
)43(

بالبيعة«

. ولعّل هذا القرار كان منط�يًا على خلفّية دينّية، دفعت 
)44(

عنه يف دم�ضق

ُيعرف عنه من  ملا كان  الأم�ّية،  العا�ضمة  القد�س على  اإيثار  اإىل  �ضليمان 

»تعظيم للعلماء« الذين اآثروها بغالبّيتهم على الأخرية، ف�ضاًل عن عالقته 

املعروفة ب�احد من ه�ؤلء وه� الفقيه رجاء بن حي�ّية الذي كان من اأبرز 

 .
)45(

والأق�ضى ال�ضخرة  م�ضجَدي  بناء  يف  �ضارك  قد  وكان  م�ضت�ضاريه، 

كما كان منط�يًا – اأي القرار – على خلفّية �ضيا�ضّية، ناأت ب�ضليمان حيًنا 

عن دم�ضق التي كانت اأكرث ولًء لأخيه اخلليفة ال�ضابق، مّما جعله يعزف 

عنها، وي�ضّن حملًة قا�ضيًة على معار�ضيه من رجالت �ضلفه.

ر للقد�س يف العهد الأم�ّي انتزاع م�قع دم�ضق التي ظّلت، يف  مل يقدَّ

فيهم  اأمّية، مبن  بني  اأكرث مالءمًة خللفاء   ،
ّ
ال�ضكايّن والجتماعي تك�ينها 

يف  »ملكهم«  وا�ضتمرار  لنف�ذهم  املثايّل  الدعم  فيها  واجدين  �ضليمان، 

منًجى من املتغرّيات ال�ضيا�ضّية. ولهذا تنكفئ القد�س قلياًل وراء الأحداث 

العا�ضفة التي حفل بها الربع الأخري من حياة الدولة الأم�ّية، وجعلتها يف 

م�قع الدفاع عن النف�س اإزاء احلركات النف�ضالّية يف م�رصقها واملغرب، 

)43( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 281.

)44( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 282؛ القد�س: مدينة اهلل...؟ اأم مدينة داود...!، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 

.31

)45( الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 281.
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حّتى كانت ال�رصبة القا�ضية التي جاءتها من ال�ضام نف�ضها، بعد النقالب 

ال�رصبات  عن  ف�ضاًل  اليمنّية،  القبائل  من  التقليدّيني  حلفائها  م�قع  يف 

امل�ؤّيدة  القّ�ات  حتّركت  حيث  خرا�ضان،  يف  ا�ضتنزفتها  التي  الأخرى 

لبني العّبا�س ممّهدًة لظه�ر خالفتهم على اأنقا�س الدولة املتهاوية. وكان 

العهد  يف  اأخرى  مّرًة  ال�ضيا�ضّية  اجلغرافيا  عامل  يتدّخل  اأن   
ّ
الطبيعي من 

اجلديد، ولكن دون اأن تك�ن القد�س يف ال�ض�ء املقارب الذي كانته يف 

العهد ال�ضابق، اإذ جاء تنّحي العا�ضمة العّبا�ضّية نح� ال�رصق على ح�ضاب 

من  الرغم  على  ق�ضرية،  لفرتة غري  الظّل  عا�ضت يف  التي  باأكملها  ال�ضام 

منها  اأكرث  دينّية  القد�س لأ�ضباب  زيارة  اإىل  املهدّي  وابنه  املن�ض�ر  مبادرة 

، وحماولة املت�ّكل الإقامة يف دم�ضق، بعد ا�ضتداد �ضغط الق�ى 
)46(

�ضيا�ضّية

الع�ضكريّة عليه.

القد�س يف العهد العبّا�سّي

بغداد،  من  و�ضطّيًة  اأكرث  اأّنها  اأثبتت  انزواوؤها،  طال  واإن  ال�ضام،  ولكّن 

غربها عن  ما جنح  �رصعان  التي  الدولة  مقّر  تك�ن  لأن  وبالتايل مالئمة 

 يف الأخرية. ولذلك ت�ضبح مّرًة 
ّ
التحّ�ل ال�رصقي ال�ضلطة املركزيّة نتيجة 

اأخرى يف قلب الأحداث، ويف �ضميم اهتمامات الدولة الفاطمّية التي 

يف  الفاطمّي�ن  ظهر  فقد  العبا�ضّية.  الدولة  عن  وفكريًّا  �ضيا�ضيًّا  ان�ضّقت 

املغرب، اإّل اأّنهم اعتربوا اأنف�ضهم اخللفاء ال�رصعّيني للدولة الإ�ضالمّية، مّما 

حدا بهم اإىل الت��ّضع �رصًقا، وجعل ال�ضام هدًفا رئي�ًضا لهم، متزامًنا ذلك 

جت�ّضد  وقد  القد�س.  على  لال�ضتيالء  وخّطة  لالأخرية   
ّ
بيزنطي تهديد  مع 

�ضابق،  م�ضدر  قدمية،  عربيّة  خمطوطات  يف  املقد�س  بيت  ف�سائل  283؛  ال�ضفحة  نف�ضه،  )46( امل�ضدر 

املقد�ضي  بن حمّمد  اأحمد  الدين  ل�ضهاب  وال�ضام«  القد�س  زيارة  اإىل  الغرام  مثري  خمط�طة »كتاب 

ال�ضافعي، ال�ضفحة 396.
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 يف هذا ال�ضبيل مع اخلليفة املعّز لدين اهلل الذي حّقق 
ّ
امل�رصوع الفاطمي

ج�ضد  يف  يلتئم  مل  جرًحا  بذلك  مفتتًحا  ال�ضام،  على  ال�ضيطرة  يف  بغيته 

قً�ى  مل�ضلحة  ال�لية  هذه  يف  نف�ذها  تقّل�س  اأن  بعد  العبا�ضّية  الدولة 

الفاطمّيني يف حروب طاحنة. ظّلت  �ضبه م�ضتقّلة، واجهت  اأو  م�ضتقّلة 

 خارجًة على ال�ضيادة العّبا�ضّية، بعد اأن اأحكم 
ّ
القد�س حّتى الغزو ال�ضليبي

تعديل على  املعّز طراأ  ال�ضام. ويف عهد   
ّ
قب�ضتهم يف جن�بي الفاطمّي�ن 

ال��ضع ال�ضّكايّن يف املدينة مل�ضلحة الفئات غري الإ�ضالمّية، عندما �ضمح 

لليه�د بالإقامة فيها، حيث عا�ض�ا فرتة ازدهار خالًفا لعهد حفيده احلاكم 

ا املتجّلية  باأمر اهلل الذي قامت �ضيا�ضته على ا�ضطهاد الأقّلّيات، وخ�ض��ضً

يف قرار تخريب كني�ضة القيامة واإباحة ما فيها من »اأم�ال واأمتعة وغري 

 للعاّم. ولكّن هذا »التخريب« كان جزئيًّا على الأرجح، اإذ قام 
)47(

ذلك«

اأعقاب مهادنة مع الإمرباط�ر  الكني�ضة يف  باإ�ضالح  خليفته )امل�ضتن�رص( 

خا�ضًعا  كان  الفاطمّيني  �ضيا�ضة  يف  التحّ�ل  هذا  ولعّل   .
)48(

ّ
البيزنطي

للمتغرّيات التي هّزت نف�ذهم يف ال�ضام، بعد املحنة التي خّلفها غياب 

 وا�ضتداد �ضغط 
ّ
احلاكم باأمر اهلل، وما رافقها من ت�ضاعد اخلطر البيزنطي

ال�لية. وقد ذكر احلنبلي، يف  للعّبا�ضّيني يف هذه  امل�الية  الرتكّية  الق�ى 

هذا ال�ضياق، اأّن القد�س خرجت من يد الفاطمّيني يف �ضنة خم�س و�ضّتني 

ا�ضتعادوها  ه�ؤلء  ولكّن  فيها،  العّبا�ضّية«  الدع�ة  و»اأقيمت  واأربعمائة 

.
)49(

بقيادة الأف�ضل بن بدر اجلمايل، بعد نح� ع�رصين عاًما

)47( الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 303.

)48( امل�ضدر نف�ضه.

)49( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 305.
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�سقوط القد�س يف اأيدي ال�سليبينّي

يف  ال�ضديد  ال�ضعف  من  حالة  القد�س  على  ال�رصاع  هذا  عن  نتج  وقد 

اجلبهة الإ�ضالمّية، مّما �ضّجع الق�ى الأوروبّية )الفرجن( على تلّقف الفر�ضة 

النادرة وحتقيق احللم بال��ض�ل اإىل القد�س. فقد كانت ثّمة دوافع ذاتّية 

ال�ضليبّية، ولكّن واقع  للحركة  الأج�اء  تهيئة  اأ�ضهمت يف  الق�ى،  لهذه 

ال�ضام والتجاذب احلاّد على النف�ذ فيها من جانب الأطراف الإ�ضالمّية، 

 لإخراج هذه احلركة اإىل حّيز التنفيذ. ومن هنا جاء 
ّ
كان الدافع الأ�ضا�ضي

تقّدم ال�ضليبّيني نح� ال�ضام يف �ضنة اثنني وت�ضعني واأربعمائة، من دون اأن 

يعرت�ضهم عائق، �ض�ى م�اجهات حمدودة دفعت امل�ضلمني اإىل الرتاجع، 

والنكفاء �رصًقا وجن�ًبا، بينما املدن ال�ضاحلّية اأ�ضبحت �ضبه �ضاقطة منذ 

ا�ضت�ضالم اأنطاكية. ومل ي�ضاأ ه�ؤلء اإ�ضاعة ال�قت يف ح�ضارها، واإمّنا اآثروا 

الت�ّجه مبا�رصًة نح� القد�س التي ثبت اأّنها مل تكن هدًفا �ضعًبا اأمام القّ�ة 

الكبرية التي ح�ضدت لها ومتّكنت من اجتياحها بعد نّيف واأربعني ي�ًما 

. وقد ارتكب ال�ضليبّي�ن جمزرًة مرّوعًة يف املدينة، حيث 
)50(

من احل�ضار

نف�س منهم جماعة  األف  �ضبعني  يزيد على  ما  الأق�ضى  امل�ضجد  »قتل يف 

كثرية من اأئّمة امل�ضلمني و�ضاداتهم وعّبادهم وزّهادهم، وغنم�ا ما ل يقع 

.
)51(

عليه احل�رص« ح�ضب الروايات التاريخّية

اأمري  ولكّن   ،
ّ
ال�ضليبي للزحف  الت�ضّدي  الفاطمّي�ن  حاول  ولقد 

حاولت  بينما   ،
)52(

ع�ضقالن يف  قا�ضيًة  هزميًة  واجه  الأف�ضل  جي��ضهم 

ف�ضائل  يف  »امل�ضتق�ضى  خمط�طة  �ضابق،  م�ضدر  قدمية،  عربيّة  خمطوطات  يف  املقد�س  بيت  )50( ف�سائل 

امل�ضجد الأق�ضى« لن�رص الدين حمّمد بن حمّمد العلمي احلنفي، ال�ضفحة 501.

ال�ضفحة      �ضابق،  م�ضدر  واخلليل،  القد�س  بتاريخ  اجلليل  الأن�س  502؛  ال�ضفحة  نف�ضه،  )51( امل�ضدر 

.307

ف�ضائل  يف  »امل�ضتق�ضى  خمط�طة  �ضابق،  م�ضدر  قدمية،  عربيّة  خمطوطات  يف  املقد�س  بيت  )52( ف�سائل 

امل�ضجد الأق�ضى« لن�رص الدين حمّمد بن حمّمد العلمي احلنفي، ال�ضفحة 502
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اأمراء  ا�ضتنها�س  القد�س  النجاة من مذبحة  لها  قّدر  التي  امل�ضلمني  فل�ل 

 امل�ضتظهر 
ّ
ال�ضام، وبع�ضها تابع ال�ضري اإىل العراق م�ضتغيًثا باخلليفة العّبا�ضي

باهلل الذي اكتفى بدع�ة الفقهاء اإىل اخلروج لتحري�س املل�ك ال�ضالجقة 

يف ال�ضام، الذين حالت خالفاتهم يف املقابل دون اّتخاذ م�قٍف ما اإزاء 

ملا  احلنبلي  و�ضف  يف  ولعّل   .
)53(

بامل�ضلمني نزلت  التي  العظيمة  املحنة 

جرى حينذاك يف القد�س ما يعرّب عن حجم املاأ�ضاة التي غمرت البلدان 

وعجز  ذلك،  من  اأعظم  م�ضيبة  الإ�ضالم  يف  ُيَر  »مل  قال:  اإذ  الإ�ضالمّية، 

.
)54(

مل�ك الإ�ضالم عن انتزاعه ]اأي بيت املقد�س[ منهم«

ا�سرتجاع القد�س وهزمية ال�سليبينّي

وهكذا جاء �ضق�ط القد�س بيد ال�ضليبّيني ليكّر�س معادلًة جديدًة يف ديار 

ا بالد ال�ضام، وهي خّط امل�اجهة مع الق�ى املعادية،  الإ�ضالم، وخ�ض��ضً

اأدرك  وقد  ذلك.  بعد  بال�ضليبّيني  اأم  قبل،  من  بالبيزنطّيني  متّثلت  �ض�اء 

بهم،  التي وقعت  اخل�ضارة  الأوان، حجم  ف�ات  بعد  امل�ضلم�ن، ولكن 

لًة طبيعّيًة لنق�ضاماتهم احلاّدة، وعجز اخلالفة العّبا�ضّية  والتي كانت حم�ضّ

اأّن  اأدرك�ا  كما  الإ�ضالمّية.  للجبهة  وتعب�ّي  ت�حيدّي  بدور  القيام  عن 

خ�ضارة القد�س ل يعّ��ضها غري ا�ضتعادة املدينة التي ت�ضّكل نقطة الت�ازن 

وال�ضيطرة على املنطقة التي باتت باأكملها مهّددًة، مّما �ضيجعل – رمّبا بعد 

حني وبعد هدوء الأنف�س وتبيان احلقيقة ال�ضعبة – احلركة ال�ضيا�ضّية يف 

ال�ضام متاأّثرًة بهذه التغرّيات، ومندرجًة حتت �ضعار ا�ضتعادة املدينة.

)53( امل�ضدر نف�ضه؛ الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 308.

ف�ضائل  يف  »امل�ضتق�ضى  خمط�طة  �ضابق،  م�ضدر  قدمية،  عربيّة  خمطوطات  يف  املقد�س  بيت  )54( ف�سائل 

امل�ضجد الأق�ضى« لن�رص الدين حمّمد بن حمّمد العلمي احلنفي، ال�ضفحة 503
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اأّول مبادرة ت�حيدّية للرّد على التحّديات اجلديدة مل تكن من  ولعّل 

، واإمّنا كانت 
ّ
�ضيا�ضي اّتخاذ م�قف  العاجزة عن  العّبا�ضّية  جانب اخلالفة 

من جانب الزنكّيني حّكام امل��ضل، حيث قام �ضاحبها عماد الدين بدوٍر 

نح�  بعد  وذلك  امل�ّحدة،  الإ�ضالمّية  اجلبهة  م�رصوع  اإر�ضاء  يف  رياديٍّ 

 
)55(

العمر به  يطل  مل  الدين  ولكّن عماد  القد�س.  �ضق�ط  من  قرن  ن�ضف 

اأ�ضا�ًضا  يعترب  ال�ضعيد  هذا  على  اأجنزه  ما  كان  واإن  م�رصوعه،  نتائج  لريى 

ثّم وا�ضع  الدين، خليفته وحامل ر�ضالته، ومن  ابنه ن�ر  به  قام  ملا  ا،  هامًّ

م�رصوعه على طريق التنفيذ.

نتاج جه�ده  الدين وبني  ا بني ن�ر  اأي�ضً الإلهّية حالت  امل�ضيئة  ولكّن 

التي قّدر اأن يقطفها اأحد قّ�اده )�ضالح الدين الأّي�بي(. فقد اأدرك ن�ر 

اإىل الق�ضاء على ال�ضليبّيني يكمن  اأّن ال�ضبيل  الدين، بذكائه وُبعد نظره، 

ب�ضّم  اجلبهة  دائرة  ت��ضيع  فقط، ولكن يف  ال�ضام  ت�حيد جبهة  لي�س يف 

م�رص اإليها، يف وقت بدت فيه �ضم�س الفاطمّيني بالأف�ل بعد اإخفاقهم يف 

 على دع�تهم القائمة اأ�ضا�ًضا على 
ّ
ا�ضتعادة القد�س، مّما كان له تاأثري حتمي

اجلهاد، وهّدد دولتهم نتيجًة لذلك بالزوال ال�رصيع. ويف ظّل هذا ال�اقع، 

مل�ضلحة  الفر�ضة  الزمن، خ�ضية �ضياع  بهاج�س  الدين حمك�ًما  ن�ر  كان 

 .
)56(

ا ويتاأّهب�ن حل�ضار القاهرة ال�ضليبّيني، الذين كان�ا يرمق�ن م�رص اأي�ضً

»ي�ضتغيث  الدين  ن�ر  اإىل  بعث  قد  الفاطمّيني  اآخر خلفاء  العا�ضد  وكان 

اأو�ضكت اجلي��س ال�ضليبّية على اجتياح عا�ضمته، ل�ل  اأن  ، بعد 
)57(

به«

تلك  ويف   .
)58(

الن�ضحاب على  وحملهم  لهم  �ضاور  وزيره  م�ضاحلة 

الأثناء، كان جي�س ال�ضام ي�ضّق طريقه اإىل م�رص بقيادة �ضريك�ه ومعه عدد 

)55( ُقِتَل غيلًة �ضنة 541.

)56( �ضنة 564هـ؛ الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 311.

)57( امل�ضدر نف�ضه.

)58( امل�ضدر نف�ضه.
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يف  فائقًة  مقدرًة  البداية  منذ  اأثبت  الذي  الدين  �ضالح  بينهم  القادة  من 

ا�ضتغالل الفر�س، حني دّبر ل�زير الفاطمّيني مكيدًة اأطاحت به من دون 

علم عّمه �ضريك�ه، مّما اأزاح مناف�ًضا اأ�ضا�ضيًّا من طريق الأخري الذي �ضّماه 

. واإذا اأ�ضفنا اإىل الدهاء الذي متّتع به �ضالح الدين، 
)59(

العا�ضد وزيًرا له

ما وّفر له احلّظ من فر�س ثمينة ندر اأن ت�ّفرت لقائد يف التاريخ، ي�ضبح 

الذي  القائد والدور اخلطري  لهذا  ال�رصيع  الربوز  تف�ضري  ال�ضهل علينا  من 

يف  عّمه  ت�يّف  فقد  زمانه.  يف  امل�ضلمني  القادة  اأملع  من  ك�احد  له،  تهّياأ 

ال�ضنة نف�ضها التي دخل فيها مع �ضالح الدين اإىل م�رص، وبعد �ضهرين فقط 

�ضن�ات  بعد  العا�ضد  ت�يف  ثّم  اإليه، ومن  انتقلت  التي  ال�زارة  ت�لّيه  من 

ثالث )567هـ(، ليخل� له اجلّ� يف هذه البالد، ويزيل منها بقايا النف�ذ 

. وما لبث اأن حلق به ن�ر الدين بعد �ضنتني، تارًكا ل�ضالح الدين، 
ّ
الفاطمي

باإخراج   
ّ
الزنكي امل�رصوع  عهدته  ويف  مكانه،  اّتخاذ  منه،  كره  وعلى 

ال�ضليبّيني من القد�س.

وكان �ضالح الدين قد بداأ حربه على ال�ضليبّيني بعد ا�ضتتباب الأمر له يف 

م�رص، غازيًا بع�س م�اقعهم بالقرب من ع�ضقالن والرملة، ومعاوًدا ذلك 

 .
)60(

اأهلها وما فيها اأ�ضفرت عن فتحها وا�ضتباحة  يف حملة على »اأيلة« 

وبعد اأن �ضّم اإليه ال�ضام وا�ضتقّر فيها �ضنة ثمان و�ضبعني وخم�ضمائة، قام 

بعملّية كّر�ضت زعامته »الإ�ضالمّية«، حني ت�ضّدى ملحاولة �ضليبّية كانت 

ترويه  فيما  الكرم  �ضاحب  لها  خّطط  )�س(،  الر�ض�ل  مدينة  ت�ضتهدف 

باأن  منقذ  بن  الدولة  �ضيف  م�رص  على  نائبه  اإىل  عهًدا  فعقد   .
)61(

امل�ضادر

يت�ىّل اأمر احلملة ال�ضليبّية على احلجاز، منتدًبا اأحد قّ�اده، ح�ضام الدين 

له  فا�ضت�ضلمت  املدينة،  من  ي�م  م�ضافة  على  وهي  اأدركها  الذي  ل�ؤل�ؤ، 

)59( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 312.

)60( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 313.

)61( الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 316.
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.
)62(

وحمل عنا�رصها اإىل القاهرة

تك�ينها  يف  تكن،  مل   – وق�عها  �ضّح  اإن   – احلملة  هذه  ولعّل 

�ضليبّيي  من  حفنة  حما�ضة  اإليها  دفعت  �ضغرية  حملة  �ض�ى  وجتهيزها، 

مدينة  اإىل  بالدخ�ل  امل�ضلمني  حتّدي  اإىل  التطّرف  بهم  بلغ  مّمن  الكرك، 

الر�ض�ل )�س( وانتهاكها. فثّمة ما يجعل امل�ؤّرخ ي�ضّك باأمر هذه احلملة 

اأو جّدّيتها على الأقّل، وه� الختالف يف بع�س �ضياقها بني روايَتي ابن 

الدين  باأّن »ح�ضام  الأخري،  املبالغة يف رواية  ف�ضاًل عن  الأثري واحلنبلي، 

�ضعب  جبل  راأ�س  عند  وثالثمائة  نيًفا  وكان�ا  ال�ضليبّيني  اإىل  �ضعد  ل�ؤل�ؤ 

املرتقى يف نح� ع�رصة اأنف�س و�ضايقهم فيه، فخارت ق�اهم بعدما كان�ا 

وكان  الكرك،  �ضاحب  اأّن  املرّجح  فمن   .
)63(

ال�ضجعان« من  معدودين 

يعرت�س طريقهم  اأو  امل�ضلمني  ي�ضايق  اأخذ  احلّج،  بطريق  يتحّكم  ح�ضنه 

املبالغة  كانت  رمّبا  ا�ضتنكاًرا  اأحدث  الذي  الأمر   ،
)64(

املقّد�ضة الديار  اإىل 

ال�ضليبّيني. ولعّل غزو  النف��س �ضّد  لبّث احلما�ضة وا�ضتثارة  وا�ضحًة فيه 

ال�ضلطان للكرك يف العام )580هـ( غري منف�ضل عن هذه امل�ضاألة، عدا اأّنه 

�ضّكل من منظ�ر ع�ضكرّي خط�ًة متهيدّيًة حل�ضار القد�س، ملا كانت متّثله 

الكرك من اأهّمّية يف هذا املجال.

بني  ما  متنّقلًة  ال�ضلطان،  تهداأ غزوات  مل  �ضن�ات ثالث  وعلى مدى 

�ضف�ف  يف  م�ّجهًة  �رصبات  وخمّلفًة  الداخلّية،  امل�اقع  وبع�س  ال�ضاحل 

، حّتى �ضنة ثالث وثمانني وخم�ضمائة، عندما قّرر يف �ضهر 
)65(

ال�ضليبّيني

اأن  لبث  اجلهاد. وما  اإىل  عاّمة  القد�س يف ظّل دع�ة  الهج�م على  حمّرم 

و�ض�ل  بانتظار  فيها  مع�ضكره  مّتخًذا  ب�رصى،  اإىل  ال�ضامّية  بقّ�اته  حتّرك 

)62( امل�ضدر نف�ضه،م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 317.

)63( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 317.

)64( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة309.

)65( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحتان 307 و308
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احلملة امل�رصّية. ومل ي�ضاأ اإ�ضاعة ال�قت، اإذ قام بغزوة هام�ضّية اإىل الكرك 

وال�ض�بك، فاأحرق فيهما، ونهب واأ�رص، اإىل اأن و�ضل »ع�ضكر م�رص«، 

و�ضار باجلميع اإىل طربيّة، حيث كان ال�ضليبّي�ن قد تنّبه�ا للخطر واأخذوا 

كان  الطرَفني،  بني  معركًة  �ضهدت  التي  عند �ضف�ريّة  قّ�اتهم  يف ح�ضد 

.
)66(

الن�رص فيها للم�ضلمني

بخّطة  ال�ضليبّي�ن  ف�جئ  عندما  حّطني،  يف  احلا�ضمة  املعركة  كانت 

من  ا  مفرًّ يجدوا  اأن  دون  الذعر،  فيهم  واأثارت  قّ�اتهم  اأربكت  حمكمة 

، هذا 
)67(

الهزمية التي اأوقعت بهم ثالثني األًفا من القتلى فيما يرويه احلنبلي

ما  والكرك،  �ضاحبا جبيل  واأخ�ه  امللك  بينهم  كان  الذين  الأ�رصى  عدا 

.
)68(

لبث اأن عفا عنهم با�ضتثناء الأخري الذي قتله بيده »لإ�ضاءته وخيانته«

ما  كانت  التي  القد�س  عزل  هي  حّطني،  بعد  التالية،  اخلّطة  وكانت 

اإىل  ال�ضلطان  جلاأ  اإذ  عنها،  املدافعة  واحل�ض�د  حت�ضيناتها  يف  ق�ّيًة  تزال 

احتالل املدن وامل�اقع ال�ضليبّية الهاّمة، ل �ضّيما ال�ضاحلّية منها واحل�ؤول 

دون و�ض�ل الإمداد اإليها من اخلارج. وبعد ذلك حتّرك على راأ�س قّ�اته 

من ع�ضقالن حما�رًصا القد�س من جهة الغرب يف منت�ضف رجب من ال�ضنة 

 تهّياأوا للدفاع عن املدينة. 
)69(

نف�ضها، وكان فيها نح� �ضّتني األف مقاتل

ولكّن ا�ضتداد ال�ضغط عليها وتدمري غالبّية ال�ض�ر باملنجنيق جعال املقاومة 

عقيمًة واأّديا بالتايل اإىل طلب الأمان بعد خم�ضة اأيّام من القتال. ومل يكن 

يف نّية ال�ضلطان اأن ي�ضتجيب لل�ضلح، اإذ كان يهدف اإىل اأخذها بال�ضيف 

)66( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحتان 319 و320.

)67( امل�ضدر نف�ضه، �س 321.

العرب، ترجمة عفيف دم�ضقّية،  ال�سليبيّة كما راآها  اأمني معل�ف، احلروب  انظر،  نف�ضه؛  )68( امل�ضدر 

الطبعة 1 )بريوت: دار الفارابي، 1989(، ال�ضفحة 243.

ف�ضائل  يف  »امل�ضتق�ضى  خمط�طة  �ضابق،  م�ضدر  قدمية،  عربيّة  خمطوطات  يف  املقد�س  بيت  )69( ف�سائل 

امل�ضجد الأق�ضى« لن�رص الدين حمّمد بن حمّمد العلمي احلنفي، ال�ضفحة 504؛ الأن�س اجلليل بتاريخ 

القد�س واخلليل، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 318.
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على غرار ما فعله ال�ضليبّي�ن من قبل، فا�ضتجاب لراأي قّ�اده الذين اأجمع 

راأيهم على ال�ضلح �رصيطة »اأن ي�ؤّدي كّل من بها من الرجال ع�رصة دنانري، 

ى عن الطفل ديناران، واأّن من عجز عن الأداء  ومن الن�ضاء خم�ضة، وُي�ؤَدَّ

. ففعل�ا ذلك وا�ضت�ضلمت املدينة يف ال�ضابع والع�رصين من 
)70(

كان اأ�ضرًيا«

رجب، بينما ان�رصف ال�ضلطان اإىل جتديد امل�ضجد الأق�ضى، واإعادة اأماكن 

 ،
)71(

ت�ض�يه اأو  بها من طم�س  ما حلق  واإزالة  عليه،  ما كانت  اإىل  العبادة 

اأعّده  ف�ضاًل عن ا�ضتقدام املنرب من حلب، وه� الذي كان ن�ر الدين قد 

.
)72(

للم�ضجد الأق�ضى خالل اإعداده لفتح املدينة

احلملة ال�سليبيّة الثالثة

اجلبهة  على  عميق  تاأثري  القد�س  لفتح  يك�ن  اأن   
ّ
الطبيعي من  وكان 

 على 
ّ
، حيث كان له �ضداه الإيجابي

ّ
الإ�ضالمّية وجبهة الغرب الأوروبي

الأوىل، فا�ضتكانت خالفاتها حيًنا ق�ضرًيا، بينما كان له وقع �ضديد ال�ضلبّية 

يف الثانية التي �ضارعت اإىل اإحياء احلمالت ال�ضليبّية، متجاوزًة خالفاتها 

ان�ضمام  يف  ال�ضابقَتني،  احلملَتني  عن  خمتلفة  حملة  ت�ضكيل  عرب  احلاّدة، 

، اأي اأّنها مل تقت�رص 
)73(

املل�ك الثالثة الكبار الذين يحكم�ن غرب اأوروبا

على التعبئة التطّ�عّية وانتداب الأمراء والفر�ضان الباحثني عن دور ما، اإمّنا 

، دون اأن يك�ن للباب�يّة تاأثري مبا�رص 
ّ
كانت امل�ضاركة على امل�ضت�ى الزمني

ف�ضائل  يف  »امل�ضتق�ضى  خمط�طة  �ضابق،  م�ضدر  قدمية،  عربيّة  خمطوطات  يف  املقد�س  بيت  )70( ف�سائل 

امل�ضجد الأق�ضى« لن�رص الدين حمّمد بن حمّمد العلمي احلنفي، ال�ضفحة 505؛ الأن�س اجلليل بتاريخ 

القد�س واخلليل، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 328.

ف�ضائل  يف  »امل�ضتق�ضى  خمط�طة  �ضابق،  م�ضدر  قدمية،  عربيّة  خمطوطات  يف  املقد�س  بيت  )71( ف�سائل 

امل�ضجد الأق�ضى« لن�رص الدين حمّمد بن حمّمد العلمي احلنفي، ال�ضفحة 508.

)72( الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 341.

البعريني،  الباز  ال�ضّيد  ترجمة  ال�سليبيّة،  احلروب  باركر،  اإرن�ضت  واإجنلرتا؛  واأملانيا  فرن�ضا  )73( مل�ك 

الطبعة 2 )بريوت: دار النه�ضة العربّية(، ال�ضفحة 87.
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ت�حيد  يف  اأ�ضهم  قد  القد�س  فتح  كان  وقد   .
)74(

وت�ضكيلها اإعدادها  يف 

اأّن هذا امل�قف  اإّل  اأوروبّيًة م�ضرتكًة،  ه�ؤلء املل�ك، م�ضتثرًيا فيهم ق�ضّيًة 

التغّلب  اأو  اإخفاوؤها  ال�ضه�لة  من  يكن  مل  تناق�ضات،  على  منط�يًا  كان 

عليها. وقد لحت هذه امل�اقف املتباينة يف اّتخاذ كّل منهم �ضبيله اخلا�ّس 

اإىل القد�س، وحماوًل حتقيق انت�ضارات منفردة، لي�س الغر�س منها �ض�ى 

»اإر�ضاء غريزة الفار�س املغامر« كما يق�ل باركر يف تق�ميه ل�ضتيالء ملك 

.
)75(

اإجنلرتا على قرب�س

�ضع�ر  ظّل  يف  القد�س،  نح�  �ضارت  التي  الثالثة  احلملة  فاإّن  وهكذا 

اأن  لبثت  ما  اأوروبا،  اإىل  الع�دة  و�رصعة  املهّمة  ب�ضه�لة  قادتها  يخامر 

املعن�يّة،  روحهم  يف  وارتفاع  امل�ضلمني  لدى  ق�ّية  بجبهة  ا�ضطدمت 

يف  ذروتها  وبلغت  الدين  ن�ر  مع  بداأت  التي  النت�ضارات  اأعقاب  يف 

حّطني وفتح القد�س. فما حّققه ملك اإجنلرتا من انت�ضار يف عّكا مل يكن 

ما  البقاء  عن  ا�ضتنكاًفا  زاده  الذي   
ّ
الفرن�ضي امللك  على  احل�ضن  وقعه  له 

القد�س، الأمر الذي جعله  وقع من خالف مع الأخري ح�ل تاج مملكة 

. اأّما ِنّده امللك الإجنليزّي، فقد 
)76(

يع�د اأدراجه اإىل فرن�ضا متعّلاًل باملر�س

دفعه انت�ضار عّكا على البقاء �ضنًة ثانيًة، كان اأبرز ما فيها تلك املفاو�ضات 

التي يرى فيها باركر �ضمًة علمانّيًة اأخرى، ل �ضّيما اجلانب اخلا�ّس فيها 

ريت�ضارد  اأخت  الدين، من ج�انا،  اأخي �ضالح  العادل،  مب�رصوع زواج 

 
ّ
الأيّ�بي ال�ضلطان  م�افقُة  تكن  مل  امل�ضاألة  هذه  اأّن  وال�اقع  اإجنلرتا.  ملك 

ا، اإذ  عليها �ض�ى ك�ضب لل�قت الذي كان يف بال امللك الإجنليزّي اأي�ضً

كان الأّول يرى يف هذا امل�رصوع جمّرد مناورة من الثاين، �رصعان ما اأّكدها 

)74( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 86.

)75( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 89.

)76( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 90.
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، على اأّن ذلك مل يحل دون ال��ض�ل اإىل �ضلح مّدته 
)77(

رف�س ج�انا له

ثالثة اأع�ام بني الطرَفني، ثّم الت�ضليم فيه من جانب ريت�ضارد برتك القد�س 

قليلة من  ُي�ضمح »جلماعات  اأن  للم�ضلمني، على  ال�ضاحلّية  املدن  ومعها 

، وكان هذا الّتفاق اعرتاًفا من جانب 
)78(

ال�ضليبّيني بزيارة القرب املقّد�س«

امللك الإجنليزّي ب�ضع�بة املهّمة التي غاب عن عر�ضه وقًتا غري ق�ضري من 

 ،
ّ
الأوروبي  

ّ
ال�ضيا�ضي م�قعه  دعم  يف  ت�ظيفها  ثّم  ومن  حتقيقها،  اأجل 

كما جاء الّتفاق تكري�ًضا لف�ضل احلملة ال�ضليبّية الثالثة برغم الهالة التي 

اأحيطت بها والإمكانات التي ت�ّفرت لها.

وما  القد�س،  ا�ضتعادة  �ضعار  وّحدها  التي  الإ�ضالمّية  اجلبهة  اأّن  على 

الدين(، وثانية  )ن�ر  الطريق  قيادّية مّهدت  الظروف من �ضخ�ضّية  هّياأته 

قطفت الثمرة املن�ض�دة )�ضالح الدين(، مل تكن متما�ضكًة اإىل احلّد الذي 

ت�يّف  ما  �رصعان  الذي  قائدها  افتقاد  بعد  م�ّحدًة،  ا�ضتمرارها  ي�ضمن 

اأعقاب ال�ضلح مع ريت�ضارد، تارًكا دولته لأبنائه، يهدم�ن ما بنته جه�د 

ن�ضيب  من  فكانت  القد�س  اأّما  البعيدة،  الطم�حات  وحّققته  ال�ضلف 

ابنه الأكرب امللّقب بامللك الأف�ضل الذي حاز ال�ضيطرة على ال�ضام، بينما 

اأّن  العزيز. ول �ضّك  كانت م�رص من ن�ضيب البن الآخر امللّقب بامللك 

وج�د اأخَ�ين ولهما ذات ال�ضفة »امللكّية«، �ضي�ؤّدي اإىل متاعب يف دولة 

القد�س  على  انعك�س  الذي  لالنق�ضام  عر�ضًة  ويجعلها  الدين،  �ضالح 

الذي  الدين  ل�ضالح  الفادحة  الأخطاء  اأحد  ذلك  وكان  خا�ّس.  ب�جه 

املرتّتبة على دولة يحكمها راأ�ضان، ومل يح�ضم يف حياته  النتائج  يقّدر  مل 

اأخرى  مّرًة  افتقادها  تاّمة، على نح� يح�ل دون  ب�ض�رة  القد�س  و�ضع 

 عنها. فما لبث الأف�ضل اأن �ضعر بثقل العبء 
ّ
واإبعاد �ضبح اخلطر ال�ضليبي

ثّم تراجع عن ذلك  العزيز،  يف الدفاع عن القد�س، متنازًل عنها لأخيه 

)77( احلروب ال�سليبيّة كما راآها العرب، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 266.

)78( احلروب ال�سليبيّة، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 91.



53

بعد اختالل ميزان الق�ى مل�ضلحة الأخري الذي قام بحملة ال�ضام مقّرًرا 

القد�س  على  ب�ضيطرته  الت�ضليم  بعد  اإّل  العزيز  يرتاجع  ومل  منه.  انتزاعها 

يعّمر ط�ياًل، فقد جاءت  العزيز مل  . ولكّن 
)79(

التابعة لدم�ضق والأعمال 

وفاته املفاجئة لت�ضع الدولة الأيّ�بّية اأمام جتربة جديدة، �ضاد فيها اخلالف 

على و�ضاية املن�ض�ر ابن العزيز، بني العادي اأخي �ضالح الدين والأف�ضل 

ابنه، �رصعان ما ح�ضمه الأّول اإىل جانبه، مرتكًبا اخلطاأ نف�ضه الذي وقع فيه 

اأخ�ه، باقت�ضام »اململكة« بني اأبنائه، وقد اأُعطيت ال�ضام مبا فيها القد�س 

بتخريب  القيام  درجة  اإىل  ال�ضليبّيني  خطر  تهّيب  الذي  عي�ضى  للمعّظم 

املدينة، خ�ضية وق�عها حتت �ضيطرتهم، بعد ا�ضتيالء ه�ؤلء على دمياط يف 

.
)80(

�ضياق احلملة ال�ضليبّية اخلام�ضة

 
ّ
الداخلي للتناحر  لًة  حم�ضّ كان  الذي  احلّد  هذا  على  الأمر  يقت�رص  ومل 

القد�س  يتنازل عن  اأن  اإىل  الكامل،  ب�ضاحب  واإمّنا و�ضل  الأيّ�بّيني،  بني 

، على اأن يبقى احلرم 
)81(

لالإمرباط�ر فريدريك الثاين قائد احلملة ال�ضاد�ضة

 .
)82(

ال�رصيف يف اأيدي امل�ضلمني وتبقى املدينة خراًبا ل يجّدد فيها عمران

)1228 - 1239م(،  عاًما  اأحد ع�رص  النح�  الأمر على هذا  دام  وقد 

النا�رص  عّمه  ابن  اأمام  الدين  جنم  ال�ضالح  ابنه  وُهزم  الكامل  ت�يّف  حني 

داوود، يف وقت نق�س فيه ال�ضليبّي�ن الّتفاق واأخذوا يف تعمري القد�س، 

امللك  اأّن  . غري 
)83(

ال�ضليبينّي منها اإىل حما�رصتها واإخراج  مّما دفع الأخري 

عاد  اأن  الدين  جنم  ال�ضالح  لبث  وما  بانت�ضاره،  ط�ياًل  يتمّتع  مل   
ّ
الأيّ�بي

عمارتها  جّدد  حيث  القد�س،  مع  ال�ضام  له  وخ�ضعت  عليه،  فا�ضتق�ى 

)79( مدينة القد�س يف الع�رص الو�سيط، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 49.

)80( احلروب ال�سليبيّة، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 108.

)81( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 113.

)82( الي�نيني، ذيل مراآة الزمان، اجلزء 1، ال�ضفحات 129 اإىل 141.

)83( امل�ضدر نف�ضه، اجلزء 1، ال�ضفحتان 141 و142.
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 الذي زال عن املدينة 
ّ
ا للخطر ال�ضليبي ، وا�ضًعا بذلك حدًّ

)84(
واأ�ض�ارها

بعد انتقال �ضيادتها اإىل املماليك، وت�ضكيل ه�ؤلء قّ�ًة متما�ضكًة ورادعًة 

يف وجه اخلطر الذي �رصعان ما تال�ضى نهائيًّا عن ال�رصق ومعه اأ�ضط�رة ما 

ُعرف باحلركة ال�ضليبّية يف الع�ض�ر ال��ضطى.

خال�سة

وهكذا، فاإّن ال�ضيطرة الأوروبّية على القد�س، متمّثلًة باحلركة ال�ضليبّية، 

على  بينها  ال�رصاع  وتفاقم  ال�رصق  الإ�ضالمّية يف  الق�ى  ب�ضعف  اقرتنت 

�رصاعات  اإىل  والفاطمّيني،  العّبا�ضّيني  بني  فكروّي  �رصاع  من  النف�ذ، 

اأّن  �ضّك  ول  تلك.  اأو  املدينة  هذه  على  املتنازعني  بني  بحتة  �ضلط�ّية 

اجلبهة  اإقامة  يف  والف�ضل  وال�ضام  م�رص  من  بكلٍّ  حّل  الذي  النهيار 

ال�ضيا�ضّية امل�ّحدة كان اأحد احل�افز الرئي�ضة لل�ضليبّيني، الذين اّتخذوا من 

ال�ضيطرة على القد�س �ضعاًرا يخف�ن وراءه اأطماعهم وجماح غرائزهم، 

. ولقد 
ّ
 الأوروبي

ّ
وغري ذلك مّما مل يتح لهم حتقيقه يف ظّل النظام الإقطاعي

به  والتزمت  الباب�يّة  عليه  حّر�ضت  الذي  املعلن  الهدف  القد�س  كانت 

الذين �رصعان  املحّرك لالأمراء  ال�ضلطة كانت  بينما �ضه�ة  املتطّرفة،  القّلة 

ما تقا�ضم�ا الغنائم، واّتخذ كّل منهم لنف�ضه دويلًة م�ضتقّلًة عن الأخرى، 

ول تكاد ترتبط باأكرث من عالقة �ضطحّية مع »مملكة القد�س«، التي كانت 

ولكّن  املفّككة.  ال�ضليبّية  الدولة  لهذه  املركزّية  ال�ضلطة  املبداإ  حيث  من 

املنت�رصة يف  الإمارات  النمط من  تختلف عن هذا  مل  اأّنها  برغم  القد�س، 

عّدة بقاع من بالد ال�ضام، فقد ظّلت كعهدها، املدينة املنّ�رة، واملرتبط 

بها اأمن املنطقة وا�ضتقرارها.

)84( ابن اجل�زي، مراآة الزمان، اجلزء 8، ال�ضفحتان 763 و764.
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وثّمة م�ؤ�رّصات عديدة تعرّب عن هذه الأهّمّية التي مّثلتها القد�س على 

التي ظّلت املدينة  الق�ى الإ�ضالمّية،  اإطار ال�رصاع بني  الدوام، حّتى يف 

هذا  من  ولعّلها  ال�ضام.  بالد  على  الكاملة  ال�ضيطرة  يف  عقدتها  ت�ضّكل 

اخلا�ّس   
ّ
ال�ضيا�ضي امل�رصوع  يف  لي�س  الت�ازن  نقطة  جت�ّضد  كانت  املنظ�ر 

باملنطقة، ولكّنها ب�ض�رة اأكرث حي�يًّة ُتعترب حلقًة اأ�ضا�ضّيًة يف م�رصوع وحدة 

 وامل�رصّي، وه� الذي تنّبه اإىل اأهّمّيته ن�ر الدين حمم�د 
ّ
القطَرين ال�ضامي

و�ضعى اإىل حتقيقه يف اأيّامه الأخرية. ول �ضّك اأّن هذا الرجل، مبا ج�ّضده 

من طم�ح وم�ضداقّية يتجّليان ب��ض�ح واإ�ضهاب يف الكتابات التاريخّية 

املعا�رصة له، كان على وعي تاّم بالأهّمّية اجلغرافّية وال�ضيا�ضّية، ف�ضاًل عن 

الرامي  اأن يك�ن لذلك من دور يف م�رصوعه  الدينّية للقد�س، وما ميكن 

اإىل وحدة القطَرين وت�ضييق احل�ضار على ال�ضليبّيني. ولقد جنح ن�ر الدين 

تالمذة  من  له رجل  ُقّدر  الذي  امل�رصوع  لهذا  ال�ضلبة  الأ�ض�س  و�ضع  يف 

اأهداف �ضلفه. ولكّن �ضالح  الكثري من  به، حمّقًقا  املتاأّثرين  الأخري ومن 

الدين، وح�ضب امل�ضادر املعا�رصة للرجَلني، مل َيْرَق بجذرّيته اإىل م�ضت�ى 

ًدا من�ذًجا  ة، جم�ضِّ العاّمة ق�ضّيته اخلا�ضّ الق�ضّية  الدين الذي جعل من  ن�ر 

بينما تتجّلى ثغرات يف قيادة  قياديًّا ل جند ما مياثله يف املرحلة ال�ضعبة، 

الأّول، قد يرّد امل�ؤّرخ�ن بع�س اأ�ضبابها اإىل النزعة الت�ضاحمّية املفرطة لدى 

، والتي كانت غري جمدية اأحياًنا يف التعاطي مع اأعداء مثل 
ّ
القائد الأيّ�بي

القد�س  ال�ضبب يف �ضياع  الثغرات كانت  اإحدى هذه  ال�ضليبّيني، ولعّل 

 الذي دفع �ضالح الدين اإىل اقت�ضام 
ّ
مّرًة اأخرى، نتيجًة للفكر الإقطاعي

دولته مع اأبنائه.

اإ�ضاءًة ما  الثغرات، واأكرثها  بالرغم من تلك  ولكّنها �ضفحة م�ضيئة 

عرّب عنه م�رصوع ال�حدة ال�ضيا�ضّية التي مّهدت ل�ضتعادة القد�س، م�ؤّكًدا 

اأّن التحّديات مهما عظمت لي�ضت حائاًل بني ال�ضع�ب واأهدافها احلي�يّة، 

والقد�س  ال�ضاطعة.  وقيمها  تراثها  ومن  الأّمة  �ضمري  من  النابعة  ل�ضّيما 
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»ال�ضهي�نّية« هي نف�ضها القد�س »ال�ضليبّية«، حالة تاريخّية مفتعلة، ول 

ميكن اإّل اأن تك�ن هدًفا حي�يًّا للم�ضلمني، ونقطَة اأ�ضا�ٍس يف ال�رصاع مع 

ال�ضهي�نّية والق�ى الدولّية املتاآمرة معها، ويبقى اأّن اخليار ذاته ل مندوحة 

عنه، ذلك الذي باع ن�ر الدين نف�ضه له وعّباأ امل�ضلمني من اأجله، يف وقت 

فماذا   .
ّ
واقعي غري  م�رصوًعا  ال�ضليبّيني،  عن  ف�ضاًل  ه�ؤلء،  فيه  راأى  رمّبا 

اأن يظّل مب�ضت�ى ما حتتّله القد�س  يح�ل دون اقتبا�س اخليار الذي ينبغي 

من م�قع على الأر�س ويف الرتاث؟
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القد�س من بعد وفاة �سالح الدين حتّى احلملة ال�سليبيّة ال�سابعة

اأ.د. �سهيل زّكار)))

ال�ضابع  اأيّ�ب يف �ضباح ي�م الأربعاء يف  الدين ي��ضف بن  ت�يّف �ضالح 

اآذار   4( للهجرة  وخم�ضمئة  وثمانني  ت�ضع  �ضنة  �ضفر  من  والع�رصين 

1193م(، »فغ�ضي القلعة والبلد والدنيا من احلزن ما ل يعلمه اإّل اهلل«، 

اإىل  ذلك  بعد  ُنقل  ثّم  دم�ضق،  قلعة  اأّوًل يف  وُدفن  الدين  وُجّهز �ضالح 

م�قع قريب من اجلدار ال�ضمايّل للم�ضجد اجلامع الأم�ي، وُدفن هناك، 

يف  الأهّم  كانت  �ضفحة  ُط�يت  وب�فاته  الكاّل�ضة،  املنطقة  ا�ضم  وكان 

�ضفحات تاريخ احلروب ال�ضليبّية.

اأخيه  اأهّمّية  وكانت  الأولد،  من  كبرًيا  عدًدا  الدين  �ضالح  وخّلف 

اأ�ّض�ضها �ضالح  التي  الدولة  اأّن  وُيالحظ  وفاته،  قبل  ازدادت  قد  العادل 

بعده،  اأولده من  ت�ضارع  فقد  وفاته،  قبل  تتفّكك عراها  اأخذت  الدين 

وا�ضتفاد من ذلك اأخ�ه العادل، فجّردهم من اأمالكهم اإىل اأن اأ�ضبح �ضّيد 

ا عدًدا كبرًيا من الأولد، وّزع فيما  ال�ضلطنة الأّي�بّية، وامتلك العادل اأي�ضً

بينهم ممالكه، فدخل�ا يف �رصاعات مميتة اأفادت ال�ضليبّيني كثرًيا.

اإىل  و�ضعى  م�رص  ويل  الذي  حمّمد،  الكامل  العادل  اأولد  اأبرز  وكان 

جتريد اإخ�انه من اأمالكهم، فخا�س �ضّدهم حروًبا قا�ضيًة، كما اأّنه واجه 

�س بالتاريخ ول �ضّيما تاريخ احلروب ال�ضليبّية، نال �ضهادة الدكت�راه  )1( حمّقق وباحث �ض�رّي متخ�ضّ

 يف جامعات لبنان و�ض�ريا واملغرب. اأبرز م�ؤّلفاته م��ض�عة 
ّ
يف التاريخ وعمل  كمدّر�س جامعي

احلروب   اإىل  »مدخل  منها:  عديدة  درا�ضات  له  جملًّدا.  يف95  تقع  التي  ال�سليبيّة  احلروب  تاريخ 

ال�ضليبّية«، »اأحبار القرامطة«، »تاريخ الإ�ضالم«، »تاريخ يه�د الغجر«، بالإ�ضافة اىل العديد من 

الرتجمات.



58

احلملَتني ال�ضليبّيَتني اخلام�ضة وال�ضاد�ضة، ويف احلقيقة كان له �ضاأن خا�ّس 

مع احلملة ال�ضاد�ضة التي قادها الإمرباط�ر الأملايّن فردريك الثاين.

وغالًبا ما عر�س املل�ك من بني اأّي�ب القد�س وفت�حات �ضالح الدين 

على ال�ضليبّيني للح�ض�ل على امل�ضاعدة يف �رصاعاتهم الداخلّية، ويف اأثناء 

عملّيات احلملة اخلام�ضة يف م�رص، هدم امللك املعّظم ابن العادل دفاعات 

املميت،  القاتل  لعمله هذا وقعه  املدينة، وكان  القد�س وق�ضًما كبرًيا من 

واأخفقت احلملة اخلام�ضة، واإثر ذلك ا�ضتاأنف اأبناء امللك العادل حروبهم 

نح�  بناظَريه  فت�ّجه  �ضعب،  و�ضع  يف  نف�ضه  الكامل  ووجد  الداخلّية، 

الإمرباط�ر فردريك الثاين، الذي كان اآنذاك داخاًل يف �رصاع مع الباب�يّة، 

وحمروًما كن�ضيًّا، فكتب اإليه �ضنة 624هـ/ 1227م باأن يح�رص اإىل ال�ضام 

بال�ضاحل،  الدين  �ضالح  فت�ح  وجميع  املقد�س  بيت  فيعطيه  وال�ضاحل 

ووجد هذا الإمرباط�ر فر�ضًة ذهبّيًة يف هذه الدع�ة، فلّباها.

واجتاح  اإمرباط�ريّته،  اأ�ّض�س  قد  خان  جنكيز  كان  الآونة  هذه  ويف 

�ضاه،  خ�ارزم  دولة  ودّمر  النهر،  وراء  ما  بالد  يف  الإ�ضالمّية  الأرا�ضي 

فهرب �ضلطانها جالل الدين منبكرتي اإىل اأعايل اجلزيرة واأرمينية، وهناك 

الكامل،  اأخ�  املعّظم عي�ضى  امللك  را�ضله  امتلك جي��ًضا كبرية، ولذلك 

�ضاحب دم�ضق، يطلب منه جندته �ضّد اأخيه و�ضّد الإمرباط�ر فردريك، 

الكامل  امللك  وجتّهز  الأّي�بّيني،  الإخ�ة  بني  العالقات  تعّقدت  وهكذا 

وخرج من م�رص بع�ضاكره لي�ضت�يل على دم�ضق، ولكن حدث اأثناء ق�ضده 

 ،
)2(

لدم�ضق ح�ادث كبرية، فقد ت�يّف امللك املعّظم عي�ضى يف هذا العام

)القاهرة:  ال�ضّيال  الدين  جمال  حتقيق  اأيّوب،  بني  اأخبار  يف  الكروب  مفّرج  احلم�ي،  وا�ضل  )2( ابن 

احلنبلي،  اإبراهيم  بن  اأحمد  218؛  اإىل  181 و204  اإىل   179 ال�ضفحات   ،4 اجلزء   ،)1953

�سفاء القلوب يف مناقب بني اأيّوب )بغداد: 1978(، ال�ضفحات 276 اإىل 289؛ �ضبط ابن اجل�زي 

الرقم  الربيطايّن،  املتحف  ن�ضخة  الأعيان،  تاريخ  الزمان يف  مراآة  قزاوغلي(،  بن  ي��ضف  املظّفر  )اأب� 

464، اجلزء 2، ال�ضفحات 644 اإىل 652. ومات منكربتي بعد هذا مقت�ًل، لكّن جي��ضه بقيت 
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ورمّبا مات م�ضم�ًما، فط�يت بعد وفاته �ضفحة من �ضفحات ال�رصاعات 

تعقيًدا،  واأ�ضّد  ِحّدًة،  اأكرث  جديدة  �ضفحة  وُفتحت  الداخلّية،  الأيّ�بّية 

واملهّم، لنقف اأّوًل هنا، عند ما ُعرف با�ضم احلملة ال�ضليبّية ال�ضاد�ضة.

وكان فردريك الثاين قد جرى تت�يجه ملًكا على اأملانيا يف 25 متّ�ز 

املفرت�س  من  وكان  ال�ضليب،  �ضارة  حمل  تت�يجه  ي�م  ويف  1215م، 

اأّجل ذلك مراًرا، وبعدما اأخفقت هذه  اأن يرافق احلملة اخلام�ضة، لكّنه 

الل�م  اإليه  ووّجه�ا  فردريك،  �ضّد  عاليًة  اأ�ض�اتهم  قادتها  رفع  احلملة، 

 عام يف 
ّ
لت�انيه يف تقدمي الدعم لهم، وبناًء عليه اأمر البابا بعقد جممع ديني

فريينتين� Ferentino يف اآذار عام 1223م ملناق�ضة خطط �ضليبّية جديدة، 

وامللك  1227م[   -  1216[ الثالث  ه�ن�ري��س  البابا  امل�ؤمتر  وح�رص 

فردريك والكاردينال بيالغ��س، قائد احلملة ال�ضليبّية اخلام�ضة املخفقة، 

وج�ن بريني ملك مملكة القد�س يف عّكا، ورالف بطريرك القد�س، مع 

الّتفاق يف  ومّت  والإ�ضبتاريّة،  والداوية  الأملان،  التي�ت�ن  فر�ضان  مقّدمي 

هذا امل�ؤمتر على اأخذ مّدة عاَمني لال�ضتعدادات، وخطب فردريك اإيزابيال 

يقم  ومل  اأّمها،  خالل  من  القد�س  لعر�س  وال�ارثة  ج�ن  ابنة  بريني،  دي 

فريدريك باملغادرة كما وعد يف عام 1225م، واكتفى باإر�ضال اأ�ضط�ل 

جيم�س  الأ�ضط�ل  هذا  وحمل  عّكا،  اإىل  غلي�ًنا  ع�رص  اأربعة  من  مكّ�ن 

اأ�ضقف باتي، الذي عمل مبثابة وكيل له، وت�ىّل هذا الأ�ضقف عقد قران 

الأمرية اإيزابيال على فردريك يف كني�ضة ال�ضليب املقّد�س يف عّكا، وبعد 

مرا�ضم الزواج ُحملت اإىل �ض�ر حيث جرى تت�يجها ملكًة على القد�س، 

وبعد ذلك ُحملت يف �ضفينة اإىل زوجها يف الغرب.

وا�ضتمّر فردريك ي�ؤّجل �ضفره حّتى �ضِمن لنف�ضه تاج مملكة القد�س، 

على اأ�ضا�س اأّن زواجه اأفقد ج�ن دي بريني حّقه، لأّنه كان نائًبا لزوجته، 

يف املنطقة و�ضارت ُتعرف با�ضم اخل�ارزمّية.
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على  ملًكا  بفريدريك  العرتاف  ورف�س  البابا،  و�ضانده  ج�ن  واحتّج 

وت�ضّجع  عّكا،  يف  عام  خالل  الظه�ر  فريدريك  على  وكان  القد�س، 

فريدريك الآن باّتفاقاته مع امللك الكامل، ووجد نف�ضه اأّنه لي�س بحاجة 

عام  عّكا  نح�  الت�ّجه  وقّرر  معه،  كبرية  ع�ضكريّة  قّ�ة  ل�ضطحاب 

1227م، ومّت اإقالعه بالفعل يف الثامن من اأيل�ل من العام، لكّنه ما لبث 

البابا  اأغ�ضب  مّما  1228م،  واأّجل ذلك حّتى حزيران من عام  اأن عاد، 

اجلديد غريغ�ري التا�ضع ]1227 - 1241م[، وكانت زوجته اإيزابيال، 

ابنة ال�ضابعة ع�رصة من عمرها، قد ولدت لفردريك ولًدا ذكًرا، حمل ا�ضم 

ك�نراد، ثّم ت�ّفيت بعد ذلك باأّيام، مّما جعل عر�س القد�س ي�ؤول �رصعيًّا اإىل 

 على عر�س القد�س.
ّ
ابنها، و�ضار فريدريك الآن ال��ضي

وقبل قدوم فردريك اإىل عّكا، كان امللك املعّظم عي�ضى ما يزال حيًّا، 

دم�ضق،  ملك  ك�نه  بحكم  وفل�ضطني  للقد�س   
ّ
ال�رصعي امللك  ُيعّد  وكان 

ولذلك مل ميتلك الكامل حمّمد حّق الت�رّصف بالقد�س، ولكي ي�ؤّكد املعّظم 

على اهتمامه بالقد�س، ومتّلكه لها زار القد�س قبل وفاته بعام، وب�ضحبته 

اإليه ر�ض�ل الإمرباط�ر  به قدم  الذي ت�يّف  العام  العلماء، ويف  لفيف من 

فردريك »بعد اجتماعه بالكامل يطلب الفت�ح، فاأغلظ عليه، وقال: قل 

ل�ضاحبك، ما اأنا مثل الغري، ما له عندي �ض�ى ال�ضيف«، وبعد هذا باأمد 

فهل  ال�ضديد،  الإ�ضهال  ب�ضبب  ذلك  كان  وقيل   ،
)3(

املعّظم ت�يّف  وجيز 

مات م�ضم�ًما؟

)3( مفّرج الكروب يف اأخبار بني اأيّوب، م�ضدر �ضابق، اجلزء 4، ال�ضفحات 215 اإىل 234؛ مراآة الزمان 

املو�سوعة  زّكار،  �ضهيل  652؛  اإىل   634 ال�ضفحات   ،2 اجلزء  �ضابق،  م�ضدر  الأعيان،  تاريخ  يف 

ال�ضاد�ضة«،  ال�ضليبّية  »احلملة   ،35 اجلزء   ،)1993 )دم�ضق:  ال�سليبيّة  احلروب  تاريخ  يف  ال�ساملة 

ال�سفحات 32 اإىل 39؛ عبد الرحمن بن اإ�ضماعيل اأب� �ضامة، الرو�ستنَي يف اأخبار الدولتنَي النوريّة 

�ضابق،  ال�سليبيّة، م�ضدر  تاريخ احلروب  ال�ساملة يف  املو�سوعة  �ضل�ضلة  الذيل(، �ضمن  وال�سالحيّة )مع 

اجلزء 20، ال�ضفحات 292 اإىل 294.
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ويف ال�قت الذي و�ضل فيه الإمرباط�ر فردريك، كان امللك الكامل 

يف نابل�س يريد الت�ّجه اإىل دم�ضق لنتزاعها من ابن املعّظم عي�ضى »وبلغه 

تّل  اإىل  نابل�س  ال�ضلطان من  فعاد  ميعاده،  يافا يف  اإىل  الأنربوز و�ضل  اأّن 

ال�ضلطان  بني  الر�ضل  وترّددت  عليه،  ونزل  عّكا[،  ]قرب  العج�ل 

يزل  فلم  ال�ضيخ،  ابن  الدين  الأمري فخر  بينهما  ال�ضفري  والأنربوز، وكان 

يرتّدد اإىل الأنربوز تارًة مبفرده، وتارًة ياأخذ معه ال�ضالح الإربلي، اإىل اأن 

تقّرر ال�ضلح، اأن يعطي الأنربوز: البيت املقّد�س والقرى التي على طريقه 

�ضنة �ضت وع�رصين و�ضتمائة،  لّد، ودخلت  القد�س، ومدينة  اإىل  يافا  من 

وفيها انتظم ال�ضلح ع�رص �ضنني، وخم�ضة اأ�ضهر واأربعني ي�ًما«.

املدينة  مغادرة  القد�س  اأهل  من  الكامل  طلب  الّتفاق،  ت�قيع  وبعد 

فقد  والت�ضهري،  املعار�ضة  باأ�ض�ات  يتاأّثر  ومل  ال�ضليبّيني،  اإىل  وت�ضليمها 

ابن  اإىل دم�ضق لنتزاعها من  للت�ّجه  الأمر  الفراغ من هذا  نّيته  كان يف 

القد�س  امل�ضلمني من مدينة  فيه بخروج  الذي ن�دي  الي�م  املعّظم، ففي 

وت�ضليمها اإىل ال�ضليبّيني، »وقع يف اأهل القد�س ال�ضجيج والبكاء، وعظم 

ذلك على امل�ضلمني، وحزن�ا خلروج القد�س من اأيديهم، واأنكروا على 

امللك الكامل هذا الفعل وا�ضت�ضنع�ه منه، اإذ كان فتح هذا البلد ال�رصيف 

وا�ضتنقاذه من الكّفار من اأعظم ماآثر عّمه امللك النا�رص �ضالح الدين«.

وبعد ت�ضليم القد�س »ح�رص الأئّمة وامل�ؤّذن�ن الذين كان�ا يف ال�ضخرة 

وامل�ضجد الأق�ضى اإىل باب دهليز امللك الكامل، فاأّذن�ا على باب الدهليز، 

يف غري وقت الأذان، فع�رص ذلك على امللك الكامل، واأمر اأن ي�ؤخذ منهم 

اإىل  ويت�ّجه�ا  الآلت،  ّية وجميع  الف�ضّ والقناديل  ال�ضت�ر  من  معهم  ما 

حال �ضبيلهم«.

ووقف اأهل دم�ضق �ضّد ت�ضليم الكامل للقد�س، واحت�ضد جمه�ر كبري 

ا منهم يف امل�ضجد الأم�ّي، حيث ت�ىّل وعظهم �ضبط ابن اجل�زي،  جدًّ
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وكان عظيم املكانة م�ؤثًرا يف وعظه، واأثار ال�ضبط النا�س، واأبكاهم، بعدما 

الكامل، وو�ضف  اقرتفها  التي  القد�س، وعن اجلرمية  حتّدث عن ف�ضائل 

�ضاهد عيان ما حدث فقال: »وكان ي�ًما م�ضه�ًدا، وعال ي�مئذٍ �ضجيج 

النا�س، وبكاوؤهم وع�يلهم«.

وحدث هذا والكامل حما�رص لدم�ضق يريد انتزاعها من ابن اأخيه النا�رص 

واأخذ  دم�ضق  داود  النا�رص  �ضّلمه  حيث  بذلك،  وجنح  عي�ضى،  بن  داود 

ا عنها الكرك، واأعطى الكامل دم�ضق اإىل اأخيه الأ�رصف م��ضى. ع��ضً

ويف تلك الأثناء دخل فريدريك اإىل القد�س، حيث تّ�ج نف�ضه ملًكا 

عليها يف كني�ضة القيامة، وبقي يف املدينة ي�َمني، ثّم عاد اإىل عّكا، وكان 

التي  اإىل مملكته  بالع�دة  امل�ضتعجلة، والإ�رصاع  الأم�ر  ت�ض�ية بع�س  عليه 

كاد اأن يفقدها ل�ضالح الباب�ّية اأثناء غيابه.

الداخلّية  ال�رصورات  باأّن  القد�س  ت�ضليم  الكامل  امللك  و�ضّ�غ  هذا 

فر�ضت عليه ذلك، واأعلن اأّن ال�ضليبّيني ل ميكنهم المتناع بالقد�س لأّن 

اأ�ض�ار املدينة مهّدمة، وقال: »اإّنا مل ن�ضمح لهم اإّل بالكنائ�س، واآدرخراب، 

امل�ضلمني  باأيدي  املزارات  و�ضائر  املقّد�ضة،  ال�ضخرة  من  فيه  وما  واحلرم 

امل�ضلمني  ووايل  عليه،  كان  ما  على  قائم  الإ�ضالم  و�ضعار  حاله،  على 

متحّكم على ر�ضاتيقه واأعماله«.

وهذا ت�ض�يغ �ضلط�ّي �ضعيف، ويف احلقيقة حّقق فردريك الثاين يف 

حملته �ضلًما، ما مل يحّققه غريه من ال�ضليبّيني منذ احلملة الأوىل، ومل ينقل 

ال�ضليبّي�ن اإداراتهم من عّكا اإىل القد�س، ذلك اأّنه قبل اأن يغادر فردريك 

مل  ا،  جدًّ عنيفة  �رصاعات  ال�ضليبّيني  ق�ى  بني  ن�ضبت  اأوروبا  اإىل  عائًدا 

يحاول اأّي من الأيّ�بّيني الإفادة منها ل�ضتعادة القد�س ولت�ضفية ال�ج�د 
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.
)4(

 يف امل�رصق
ّ
ال�ضليبي

وكان الكامل حمّمد اأثناء غيابه عن م�رص قد ا�ضتناب ابنه ال�ضالح اأيّ�ب، 

لكن بعد ع�دته اإىل القاهرة �ضعر باأّن ابنه قد تاآمر �ضّده، فنفاه اإىل اجلزيرة، 

ويف اجلزيرة اّطلع ال�ضالح اأيّ�ب على ن�ضاطات اخل�ارزمّية، وظّل يفّكر 

وينتظر فر�ضته للع�دة اإىل القاهرة، وانتع�ضت هذه الفر�ضة اإثر وفاة والده 

ابن  الثاين  العادل  وخالفة  م��ضى،  الأ�رصف  عّمه  وفاة  بعد  دم�ضق،  يف 

ال�ضالح  وراأى  1238م،  635هـ/  �ضنة  ذلك  وكان  م�رص،  يف  الكامل 

اأبيه  اأولد  اأ�ضّن  كان  اأّنه  اأ�ضا�س  على  له،  حّق  القاهرة  عر�س  اأّن  اأّي�ب 

الكامل، ودون الدخ�ل يف كثري من التفا�ضيل، و�ضل ال�ضالح اأيّ�ب اإىل 

حكم دم�ضق، ثّم حتّرك لال�ضتيالء على م�رص وخلع العادل الثاين ]635 

جن بع�س ال�قت يف الكرك لدى  - 637هـ/ 1238 - 1241م[، ف�ضُ

النا�رص داود، ثّم تعاون مع النا�رص داود وبع�س قادة جي�س م�رص، وبذلك 

وبعدما  1240م،  حزيران  637هـ/  �ضنة  احلّجة  ذي  يف  القاهرة  دخل 

�ضار �ضلطان م�رص انقلبت من جديد التحالفات وُفتحت يف هذه الآونة 

الغالب  �ضفحات جديدة من ال�رصاعات الأّي�بّية-الأيّ�بّية، وحدث يف 

اأيّ�ب، ودخلت  ال�ضالح  ال�ضام �ضّد  الأيّ�بّيني يف بالد  اأكرثيّة  اأن حتالف 

اأيّ�ب  ال�ضالح  مّما دفع  التحالفات،  ال�ضليبّية يف هذه  املجم�عات  بع�س 

.
)5(

اإىل الإكثار من ال�ضتعانة باخل�ارزمّية

)4( روى فيليب دين وفار اأخبار حروب فردريك �ضّد الفئات ال�ضليبّية يف بالد ال�ضام، انظر كتابه يف 

اأيّوب، م�ضدر  بني  اأخبار  مفّرج الكروب يف  35؛  ال�سليبيّة، اجلزء  تاريخ احلروب  ال�ساملة يف  املو�سوعة 

)مع  وال�سالحيّة  النوريّة  الدولتنَي  اأخبار  الرو�ستنَي يف  259؛  اإىل   225 ال�ضفحات   ،4 اجلزء  �ضابق، 

 ،20 اجلزء  �ضابق،  م�ضدر  ال�سليبيّة،  احلروب  تاريخ  يف  ال�ساملة  املو�سوعة  �ضل�ضلة  �ضمن  الذيل(، 

ال�ضفحات   ،2 اجلزء  �ضابق،  م�ضدر  الأعيان،  تاريخ  يف  الزمان  مراآة  307؛  اإىل   299 ال�سفحات 

652 اإىل 658.

ال�سليبيّة،  احلروب  تاريخ  ال�ساملة يف  املو�سوعة  �ضل�ضلة  �ضمن  ال�ساحلي،  التاريخ  احلم�ي،  وا�ضل  )5( ابن 

الكروب يف  مفّرج  احلم�ي،  وا�ضل  ابن  607؛  اإىل   604 ال�ضفحات   ،21 اجلزء  �ضابق،  م�ضدر 

اأخبار بني اأيّوب )القاهرة: 1977(، اجلزء 5، ال�ضفحات 230 اإىل 273؛ اإبراهيم ابن اأبي الدم، 
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وكان ال�ضليبّي�ن يف القد�س قد ا�ضتغّل�ا ان�ضغال الأّي�بّيني بال�رصاعات 

اأحد  داود  برج  وجعل�ا  قلعًة،  القد�س  »يف  فعّمروا  ال�ضلطة  على 

، ويف 
)6(

القد�س« اأ�ض�ار  اأبراجها، وكان قد ُترك ملّا خّرب امللك املعّظم 

بقيادة  �ضليبّية  حملة   
ّ
رئي�ضي ب�ضكل  فرن�ضا  يف  ت�ضّكلت  1239م،  عام 

ثي�ب�لد الثالث ك�نت �ضامبني وملك نافار ]1201 - 1253م[، ومن 

املرّجح اأّن اأخبار هذه احلملة قد و�ضلت اإىل بالد ال�ضام، وكان من الذين 

هذا  يف  فقام  الكرك،  �ضاحب  عي�ضى  بن  داود  النا�رص  اأجلها  من  قلق�ا 

قّ�اته  بقيادة  عّكا  اإىل  ت�ضل  ال�ضليبّية  الق�ى  طالئع  اأخذت  عندما  العام 

وقّ�ات ال�ضالح اأّي�ب؛ �ضجينه يف الكرك، نح� القد�س، فهاجمها فجاأًة 

اأقام�ها،  قد  ال�ضليبّي�ن  كان  التي  الدفاعات  واجتاح  عّدة جهات،  من 

ثّم تفّرغ حل�ضار قلعة برج داود، وعر�س بال�قت نف�ضه على ال�ضليبّيني 

اأّنهم اإذا ا�ضت�ضلم�ا �ض�ف ي�ضمح لهم باملغادرة اآمنني اإىل عّكا اأو �ض�ر، 

القلعة،  اأو املمتلكات ال�ضليبّية الأخرى، وا�ضتجاب ال�ضليبّي�ن و�ضّلم�ا 

ف�ضمح لهم باملغادرة باأمان، وقام النا�رص بتخريب القلعة مع برج داود، ثّم 

غادر عائًدا اإىل الكرك، فقد كانت جم�ع احلملة ال�ضليبّية قد احت�ضدت 

يف عّكا، ومل يكن با�ضتطاعته ال�ق�ف �ضّدها، لكّن هذه احلملة مل تق�ضد 

دم�ضق،  حل�ضار  الت�ّجه  ط�يلة  مداولت  بعد  قادتها  قّرر  بل  القد�س، 

وو�ضع  ع�ضقالن،  مدينة  حت�ضني  ذلك  قبل  عليهم  اأّن  وجدوا  لكّنهم 

دم�ضق،  قد حتاول جندة  التي  امل�رصية  القّ�ات  تعرت�س  فيها  كبرية  حامية 

املو�سوعة ال�ساملة يف تاريخ احلروب ال�سليبيّة، م�ضدر �ضابق، اجلزء  اأبي الدم، �ضمن �ضل�ضلة  تاريخ ابن 

21، ال�ضفحات 289 اإىل 294؛ ابن نظيف احلم�ي، التاريخ املن�سورّي، �ضمن �سل�سلة املو�سوعة 

مراآة  447؛  اإىل   438 ال�ضفحات   ،21 اجلزء  �ضابق،  م�ضدر  ال�سليبيّة،  احلروب  تاريخ  يف  ال�ساملة 

الزمان يف تاريخ الأعيان، م�ضدر �ضابق، اجلزء 2، ال�ضفحات 704 اإىل 737؛ �سفاء القلوب يف مناقب 

بني اأيّوب، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحات 367 اإىل 378؛ الرو�ستنَي يف اأخبار الدولتنَي النوريّة وال�سالحيّة 

)مع الذيل(، �ضمن �ضل�ضلة املو�سوعة ال�ساملة يف تاريخ احلروب ال�سليبيّة، م�ضدر �ضابق، اجلزء 20، 

 ،1 اجلزء   ،)1934 )القاهرة:  ال�سلوك  املقريزي،  علي  بن  اأحمد  333؛  اإىل   324 ال�سفحات 

الق�ضم 1، ال�ضفحات 299 اإىل 303، والق�ضم 2، ال�ضفحات 267 اإىل 300.

)6( ال�سلوك، م�ضدر �ضابق، اجلزء 1، الق�ضم 2، ال�ضفحة 291.
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ويف ع�ضقالن اجنذب ال�ضليبّي�ن نح� غّزة، ف�اجه�ا الدمار، لذلك قّرر 

قادتهم الع�دة اإىل عّكا، لكّن ذلك مل يحدث اإّل بعد غارات متفّرقة وبعد 

ل اإىل عقد هدنة مع العادل الثاين �ضلطان م�رص، ومل ينتظر ملك نافار  الت��ضّ

.
)7(

تنفيذ �رصوط الهدنة وغادر عائًدا اإىل اأوروبا

فاّتفقا على  اأّي�ب،  ال�ضالح  مع  التفاو�س  داود  النا�رص  قّرر  واإثر هذا 

داود  النا�رص  ي�ضبح  واأن  اأّي�ب،  ل�ضالح  الثاين  بالعادل  لالإطاحة  التعاون 

باملقابل ملًكا على جميع بالد ال�ضام، وقد ذهب ال�ضالح اأيّ�ب مع النا�رص 

داود »اإىل القد�س، واجتمعا عند ال�ضخرة املقّد�ضة وحتالفا، فُيقال اإّنهما 

اأيّ�ب،  الدين  جنم  ال�ضالح  للملك  امل�رصّية  الديار  تك�ن  اأن  على  اتفقا 

ديار  ملك  اأن  بعد  يتاأّول  ال�ضالح  امللك  وكان  النا�رص،  للملك  وال�رصق 

م�رص اأّنه حلف مكرًها، اإذا كان يف احلقيقة يف حكم امللك النا�رص داود، 

من  اأيّ�ب  ال�ضالح  ومتّكن  غّزة«  اإىل  بينهما  الأميان  ت�كيد  بعد  �ضارا  ثّم 

دخ�ل القاهرة، واعتقال اأخيه العادل الثاين، ويف اأواخر ذي القعدة ل�ضنة 

لالأّي�بّيني،  الأعظم  ال�ضلطان  �ضار  1240م،  حزيران  اأواخر  637هـ/ 

لكّنه مل يتمّكن من نا�ضية الأم�ر، وخ�ضي من م�ؤامرات قادة اجلي�س، كما 

الأو�ضاع،  وتقّلبت  داوود،  النا�رص  حليفه  وبني  بينه  ن�ضب  اخلالف  اأّن 

، واأهملت �ض�ؤون القد�س.
)8(

وا�ضطربت كثرًيا يف بالد ال�ضام

وكان لإخفاق �ضليبّية ث�ب�لد ملك نافار الآثار يف اأوروبا، ويف ال�قت 

امل�ض�ؤولّية  الّتهامات ح�ل  فردريك  والإمرباط�ر  البابا  فيه  تبادل  الذي 

 ،46 اجلزء  �ضابق،  م�ضدر  ال�سليبيّة،  احلروب  تاريخ  يف  ال�ساملة  املو�سوعة  �ضمن  باري�س،  متّى  )7( تاريخ 

 291 ال�ضفحتان   ،2 الق�ضم   ،1 اجلزء  �ضابق،  م�ضدر  ال�سلوك،  339؛  اإىل   335 ال�سفحات 

 ،)1982 )القاهرة:  الأق�سى  امل�سجد  بف�سائل  الأخ�سا  اإحتاف  ال�ضي�طي،  علي  بن  اأحمد  و292؛ 

 ،5 اجلزء  �ضابق،  م�ضدر  اأيّوب،  بني  اأخبار  الكروب يف  مفّرج  288 و289؛  ال�ضفحتان   ،1 اجلزء 

ال�سفحات 246 اإىل 248.

)8( ال�سلوك، م�ضدر �ضابق، اجلزء 1، الق�ضم 2، ال�ضفحة 305.
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عن هذا الإخفاق، اأخذ ملك فرن�ضا يعّد العّدة حلملة �ضليبّية كبرية يق�دها 

بنف�ضه، لكن كان اأ�رصع منه الإيرل رت�ضارد اأخ� ملك اإنكلرتا هرني الثاين، 

حيث و�ضل على راأ�س قّ�ة كبرية اإىل عّكا يف الثامن من ت�رصين الأّول لعام 

1240م، وما اأن ا�ضرتاح قلياًل يف عّكا حّتى ت�ّجه اإىل ع�ضقالن لإكمال 

اأ�ضفرت  اأيّ�ب  ال�ضالح  وبني  بينه  مفاو�ضات  اآنذاك  وحدثت  حت�ضينها، 

عن عقد هدنة، جتاهل خربها امل�ؤّرخ�ن امل�ضلم�ن واأ�ضار اإليها املقريزي 

اإ�ضارًة عابرًة بق�له اأثناء حديثه عن وقائع �ضنة 638هـ: »وفيها مّت ال�ضلح 

والفر�ضان  الكن�د،  من  مب�رص  الأ�رصى  ال�ضالح  امللك  واأطلق  الفرجن،  مع 

، وحفظ لنا امل�ؤّرخ الإنكليزّي مّتى باري�س الذي عا�رص هذه 
)9(

والرجال«

الأحداث ن�ّس تقرير كان رت�ضارد قد بعث به اإىل اإنكلرتا، حكى فيه عن 

مفاو�ضاته مع مندوب اأر�ضله اإليه ال�ضالح اأيّ�ب، ثّم ذكر تفا�ضيل الهدنة 

باإعادة املنطقة اجلبلّية وال�ضاحلّية  اأيّ�ب وق�ضت  ال�ضالح  اأبرمها مع  التي 

اأرن�ن، وبعد ذلك  قلعة �ضقيف  امتداًدا حّتى ما قبل  اإىل بريوت  العائدة 

الأرا�ضي  واللج�ن، وبيت حلم »وكذلك جميع  الط�ر،  �ضفد، وجبل 

القد�س  ومن  حلم،  بيت  اإىل  القد�س  من  تق�د  التي  الطريق  على  القائمة 

اإىل  ا ت�ضليم مدينة القد�س  اأي�ضً اإىل يافا... وجرى  اللّد  اإىل لّد راما، ومن 

ا، وجميع الأرا�ضي التي من ح�ل  ال�ضليبّيني، ومثل ذلك بيت حلم اأي�ضً

الكامل-فردريك،  لّتفاق  اإحياًء  جاء  الّتفاق  هذا  اأّن  اأي  القد�س«، 

وزيادًة بال�ضماح لل�ضليبّيني باإعادة حت�ضني ما اأعيد اإليهم، وكان هذا يعني 

الإلغاء الكامل جلميع جه�د �ضالح الدين، واأّن الذي قام به النا�رص داود 

بات بدون قيمة، ويف �ضباط 1214، اأُبرمت الهدنة واأق�ضم الطرفان على 

عاد  بعدما  اأوروبا،  اإىل  عائًدا  رت�ضارد  غادر  اأيّار  مطلع  يف  ثّم  تطبيقها، 

كان�ا  الذين  الأ�رصى  �رصاح  اإطالق  وبعد  القد�س،  �ضكنى  اإىل  ال�ضليبّي�ن 

يف م�رص، واإرجاع جثث قتلى ال�ضليبّيني الذين قتل�ا يف غّزة ويف اأماكن 

)9( امل�ضدر نف�ضه، اجلزء 1، الق�ضم 2، ال�ضفحة 305.
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ي�ضتطع حتقيقه عّمه  مل  ما  الإنكليزّي  ال�ضاّب  اأخرى، ويف احلقيقة حّقق 

و�ضمّيه رت�ضارد الأّول يف احلملة ال�ضليبّية الثالثة؛ لأّن هذا امللك الدم�ّي 

ال�رص�س واجه �ضالح الدين يف العقد الأخري من اأّيامه حني وهب نف�ضه 

تغلب  اآخر،  معدٍن  من  كان  اأّي�ب  ال�ضالح  لكّن  عليه،  واأوقفها  للجهاد 

عليه ال�ضاّب الإنكليزّي الغرير، ذلك اأّنه كان مثل اأبيه من قبله، يريد الآن 

.
)10(

امتالك الكرك، ودم�ضق وحم�س، وجميع اأطراف بالد ال�ضام

بالعي�س  ال�ضليبّي�ن  اأثناءها  َنِعم  املعارك،  من  كثرًيا  خا�س  ول�ضن�ات 

الفتنة عندما ت�ضتعر يف منطقة  اأّن نار  يف القد�س و�ض�اها، لكّن القاعدة 

فقد جاء وقت وجد  منها،  مبنجاة  يعي�س  اأن  لأحد  املناطق ل ميكن  من 

والكرك  وحم�س  دم�ضق  مل�ك  �ضّده  حتالف  وقد  نف�ضه  اأيّ�ب  ال�ضالح 

مع ال�ضليبّيني، لذلك التجاأ اإىل اخل�ارزمّية وا�ضتعان بهم، وحّر�ضهم على 

مهاجمة القد�س حّتى يخّذل ال�ضليبّيني ومينعهم من ال�ق�ف �ضده، وكان 

ويغريهم  وامل�ؤن،  املال  اإليهم  ويدفع  يكرتيهم،  ملن  بحاجة  اخل�ارزمّية 

بامتالك وطن واحل�ض�ل على اأ�ضالب وغنائم، وهذا كّله ميكن اأن يك�ن 

حاماًل لعن�ان من عناوين اجلهاد، ول تعنينا هنا اإ�ضهامات اخل�ارزمّية يف 

، بل �ضنتفّرغ فقط حلديث القد�س:
)11(

احلروب الأيّ�بّية الأّي�بّية

منه  طلب�ا  اأيّ�ب  لل�ضالح  الكبرية  خدماتهم  اخل�ارزمّية  اأّدى  بعدما 

ا ي�ضكن�ن فيها، وهّددوه اأّنه اإذا مل ي�ضتجب ف�ض�ف ي�ضت�ل�ن  منحهم اأر�ضً

 ،46 اجلزء  �ضابق،  م�ضدر  ال�سليبيّة،  احلروب  تاريخ  ال�ساملة يف  املو�سوعة  باري�س، �ضمن  متّى  )10( تاريخ 

ال�سفحات 354 اإىل 376، وال�ضفحتان 382 و383، وال�ضفحتان 390 و391، واجلزء 47، 

ال�سفحات 453 اإىل 461.

)11( انظر، ال�سلوك، م�ضدر �ضابق، اجلزء 1، الق�ضم 2، ال�ضفحات 316 اإىل 329؛ الرو�ستنَي يف اأخبار 

الدولتنَي النوريّة وال�سالحيّة )مع الذيل(، �ضمن �ضل�ضلة املو�سوعة ال�ساملة يف تاريخ احلروب ال�سليبيّة، 

م�ضدر �ضابق، اجلزء 20، ال�ضفحات 342 اإىل 351؛ مراآة الزمان يف تاريخ الأعيان، م�ضدر �ضابق، 

اجلزء 2، ال�ضفحات 745 اإىل 747، وال�ضفحات 752 اإىل 754؛ مفّرج الكروب يف اأخبار بني 

اأيّوب، م�ضدر �ضابق، اجلزء 5، ال�ضفحة 332.
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بحّد ال�ضيف على الذي يرغب�ن به، فما كان من ال�ضالح اأيّ�ب اإّل اأن قال:

»هناك على م�ضافة لي�ضت بعيدة عن هذا املكان، ي�جد بع�س النا�س، 

ال�ضاحلّية،  الأماكن  يف  ي�ضكن�ن  وهم  ال�ضليبّيني،  با�ضم  يدع�ن  الذين 

وهم يزدرون �رصيعتنا، وهم مثريين للمتاعب لنا، وي�ضّبب�ن الأ�رصار لنا، 

 ه� 
ّ
ويهّددون بالبقاء هكذا وال�ضتمرار، ومركزهم املهّم ومقّرهم الرئي�ضي

مدينة القد�س، اذهب�ا بناًء عليه، واطردوهم وعي�ض�ا حيث يعي�ض�ن الآن، 

الثمينة،  بالأ�ضالب  اأثرياء  ت�ضبح�ن  �ض�ف  عليه،  حت�ضل�ن  عندما  وهذا 

و�ض�ف متتلك�ن اأرا�ٍس خ�ضبًة، و�ضتبتهج�ن بالقالع واملدن التي تتمّناها 

قل�بكم، و�ض�ف تك�ن�ن من ذلك ال�قت �ضعداء يف ظّل حمايتي، وظّل 

وهاجم�ا  الكالم،  بهذا  كثرًيا  فرح�ا  عليه  وبناًء  �ضعبي«.  حماية جميع 

اأّوًل القد�س وقتل�ا عدًدا كبرًيا من ال�ضليبّيني.

ولعّل هذا العر�س جاء من ال�ضالح اأيّ�ب حّتى يك�ضب ه� ال�قت، ثّم 

يق�م بعد ذلك با�ضتغالل اخل�ارزمّية يف �رصاعاته ال�ضامّية، اأو اأّن احتالل 

اخل�ارزمّية للقد�س وفل�ضطني كان �ضيمنحه قّ�ًة دولّيًة حاجزًة تقف بينه 

وبني املمالك الأّي�بّية ال�ضامّية واجلزرّية، ل بل لعّله اأراد اأكرث من ذلك، 

يف  حاجًزا  اخل�ارزمّية  يقف  اأن  للمنطقة،  املغ�يّل  الجتياح  راأى  وقد 

باري�س  مّتى  اأورد  م�رص، وحني  نح�  الزحف  اأرادوا  ما  اإذا  املغ�ل  وجه 

اأر�ضل  ر�ضائل  ثالث  على  اعتمد  القد�س  على  اخل�ارزمّية  ا�ضتيالء  اأخبار 

اأولها الإمرباط�ر فريدريك الثاين، الذي كان يعّد نف�ضه ملك القد�س، 

اإىل الأمري رت�ضارد الذي �ضلف له عقد الهدنة مع ال�ضالح اأيّ�ب، وتبنّي من 

 �ضّد القد�س وانتزاعها من ال�ضليبّيني 
ّ
هذه الر�ضائل اأّن الن�ضاط اخل�ارزمي

وطردهم منها كان عام 1244م، وجمع الإمرباط�ر معل�ماته من تقارير 

تف�ضياًل  واأعظم  الإمرباط�ر،  اأهّمّيًة من ر�ضالة  واأكرث  فل�ضطني،  نّ�ابه يف 

فبعث  الثالثة  الر�ضالة  واأّما  القد�س،  الإ�ضبتاريّة يف  مقّدم  بها  بعث  ر�ضالًة 
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قبل  التي كانت حمتّلًة من  فل�ضطني  اأ�ضاقفة مدن  مع  القد�س  بطريرك  بها 

ال�ضليبّيني، اإىل رجال الاله�ت يف فرن�ضا واإنكلرتا، ولالأهّمّية الق�ض�ى 

لهذه الر�ضائل، اآثرُت اإثباتها هنا بالن�ّس، حيث جرى ن�رصها للّمرة الأوىل 

اإىل  عادًة  ُين�ضب  الذي  القد�س  فتح  اأُعيد  كيف  حتكي  وهي  بالعربّية، 

ال�ضالح اأّي�ب.

ر�سالة الإمرباطور حول اإفراغ الأر�س املقّد�سة من ال�سّكان

والأغ�ضط�س  الرومان،  اإمرباط�ر  الرّب،  بنعمة  ه�  الذي  فردريك،  من 

اإيرل  اإىل ابن ختنه املحب�ب، رت�ضارد،  القد�س و�ضقلية،  الدائم، وملك 

اأوف ك�رن�ول، حتّيات، وع�اطف خال�ضة اأكيدة:

وه�  عظيم،  وحزن  وع�يل،  ونحيب،  بكاء  �ض�ت  �ُضمع  راما  يف 

�ض�ت انت�رص، كما اأفادت الأخبار، مثل انت�ضار اأخبار حزننا، وه� �ض�ت، 

ل  ال�رصور  اأّن  ح  لي��ضّ اآذاننا،  اإىل  املعاك�س  اخلّط  تيّار  يدفعه  يبدو،  كما 

تاأتي ل�حدها، فهناك اأخبار جتلجل مثل اأ�ض�ات الرعد، ويرتّدد �ضداها 

اإفناء دم�ّي لأتباع  التي فيها  العا�ضفة املقبلة،  القد�س، وتعلن عن  ح�ل 

امل�ضيح، وعن اخل�ضارة امل�ؤملة ل�رصيح الرّب، ثّم عن التدمري املريع للمدينة 

املقّد�ضة، وهذا يف اأّيامنا! وفتحت هذه الربوق �ضحب ال�ضماء، لي�س من 

اأجل ت�ضاقط الندى، اأو زّخات مطر خفيفة، بل لتهطل علينا بفي�س من 

امل�ضائب، ولبع�س ال�قت اأنع�س احلبُّ والإميان ال�ضحيح امل�ضيحّيني الذين 

جن�ا من املذبحة التي عملها اخل�ارزمّية، ليق�م�ا بالنتقال لذلك الدمار، 

ولتلك الفاجعة الكربى، ففي اللحظة نف�ضها مل�ؤمترات القادة، ومع رغبة 

ا على تلك النتكا�ضة،  اأُلِهم لأن يفعل �ضيًئا ما، ردًّ كّل ع�ضكرّي خا�ّس 

كان بطريرك القد�س ياأمل باأن يح�ضل لنف�ضه على جمد الن�رص كّله، وكان 
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ليك�ن �رصيًكا معه،  اآخر، و�رصيك هناك غري جدير  اأمري  يبحث عن كّل 

وهنا بداأ يب�رّص ب�ضليبّية الرّب، ورفع من معن�ّيات الذين �ضمع�ه، واألهبهم 

من   ،
ّ
ال�ضليبي اجلي�س  قام  عليه  وبناًء  الطي�س،  حّد  اإىل  و�ضلت  ب�ضجاعة 

دون انتظار لل�ضاعة امل�ائمة، وهي القاعدة الأكرث اأهّمّيًة يف احلرب، يف 

ي�م الثنني قبل عيد القّدي�س ل�قا الإجنيلي، وه� مكّ�ن من جميع اأن�اع 

املتقّدم  اخل�ارزمّية  على  اأنف�ضهم  باإلقاء  اأفراده  قام  الأجانب،  الفر�ضان 

للمقاومة،  م�ضتعّدين  وكان�ا  للهج�م،  مت�ّقعني  كان�ا  الذين  ذكرهم، 

وهكذا حدث يف هذه املعركة ال�ضّيئة الطالع، اأّنه مل ينُج اأحٌد من جميع 

قّلًة  – وكان�ا  اآخرون  وجنا  بالأ�رص،  ال�ق�ع  من  اأو  القتل،  من  ال�ضليبنّي 

قليلًة – بف�ضل و�ضائل التفريج التي واجه�ها اأثناء فرارهم، وكان معظم 

ه�ؤلء الذين مل يندفع�ا بطي�س اإىل و�ضط ح�مة القتال، حيث كان هناك 

قرع لل�ضالح، وزجمرة �رصبات املتنازلني، وكان الذين جن�ا من بني جميع 

بارونات الأر�س املقّد�ضة، ومن ع�ضاكر مملكة القد�س، ومن بني جميع 

القّدي�س  اإ�ضبتاريّة  ومن  ثالثمائة،  بعث�ا  الذين  الداوية،  رهبان  ع�ضكرّيي 

الذين ح�ضدهم  مائتني، ومن بني جميع  اأُر�ضل�ا  قد  كان�ا  الذين  ي�حنا، 

لي�س  ه�ؤلء  من  الذين جن�ا  كان  للتي�ت�ن،  مرمي  القّدي�ضة  رهبان  فر�ضان 

م�نتف�رت  دي  �ضيم�ن  والل�رد  الذكر،  املتقّدم  البطريرك  اإّل  اأحًدا، 

)الذي كان حامَل علم اململكة، وقائَد املقّدمة( واأربعة من فر�ضان، وعدد 

الإ�ضبتاريّة، وثالثة خدم  الداوية، وت�ضعة ع�رص من  ا من خدم  �ضئيل جدًّ

فقط من خدم الفر�ضان التي�ت�ن، فه�ؤلء فقط الذين عادوا، ولقد عادوا 

اإّما حل�ضن حّظهم، اأو ب��ضاطة الفرار، وكان هناك رجل من ذوي ال�ضهرة 

وقد  املعركة،  اأر�س  على  �ضقطا  قد  حيفا،  و�ضاحب  اللد،  اأ�ضقف  مثل 

اأّما  قاتلة،  بجراحة  يافا  اأ�ضقف  وولرت  اأ�ضيب  وقد  مميتة،  بجراحة  اأ�ضيبا 

رئي�س اأ�ضاقفة �ض�ر الذي مل ميت من جراحاته، فقد األقي به يف ال�ضجن، 

من  اإلينا  اأر�ضلت  التي  الر�ضائل  من  كّلها،  الأ�ضياء  بهذه  �ضمّ�نا  علم  وقد 
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بيت رهبان القّدي�ضة مرمي للتي�ت�ن.

لة املحزنة لالأ�ضياء، وتقّدم يف ذاتها �ضبًبا لالأ�ضى،  وت�ضّبب هذه املح�ضّ

 ،
ّ
امل�ضيحي الإميان  اأمراء  قل�ب جميع  ومن  قل�بنا،  من  املرارة  وت�ضحب 

وهي ت�ضتحّق انهمار في�س من الدم�ع من اأعيننا، ب�ضبب طبيعة الفاجعة، 

لأّنه تقّدم عليها خطاأ كبري، وتبعها كثري من الإهمال، لأّنه بالإ�ضافة اإىل 

بارونات  م�ارد  على  عا�ض�ا  الذين  للداوية،   
ّ
الديني الفخار  هياج  اإثارة 

الأر�س، لقد اأرغم�ا بحرب غري عادلة وغري حكيمة �ضلطان م�رص على 

طلب م�ضاعدة اخل�ارزمّية، وذلك يف ازدراء كامل ملعاهدتنا امللكّية التي 

عقدناها مع ذلك ال�ضلطان، ومع بيتي رهبان القّدي�س ي�حنا، والفر�ضان 

�ضذاجًة  ذكرهم  تقّدم  الذين  ه�ؤلء  اأظهر  وقد  مرمي،  للقّدي�ضة  التي�ت�ن 

الربابرة  يف  ثقتهم  و�ضع�ا  عندما  وذلك  احلماقة،  على  ودلياًل  طف�لّيًة، 

املتذبذبني، مت�ّقعني اأن يجدوا ال�فاء لدى اخل�نة، فبا�ضتخدامهم ل��ضائل 

عنهم  يختلفا  مل  اللذين  والكرك،  دم�ضق  �ضلطايَن  مع  احّتدوا  اأمينة،  غري 

بالعقيدة فقط، ل بل تفاوتا معهم بامل�ضالح، وكان الهدف من ذلك تقدمي 

الع�ن �ضّد اخل�ارزمّية وال�ضلطان، وكان�ا بهذا كمن اأر�ضل بكّمّيات من 

الزيت ل�ضّبها ف�ق النار امللتهبة.

وبناًء عليه، ح�ضبما �ضمعنا ب�ضكل وا�ضح وُروَي لنا من بع�س الرهبان 

املتقّدَمي  ال�ضلطاَنني  الداوية  ا�ضتقبل  الأجنبّية،  املناطق  من  قام�ا  الذين 

الفرح  مع  الداوية  بي�ت  اأي  بي�تهم،  اأربا�س  يف  اأتباعهما  مع  الذكر، 

والحتفالت، و�ضمح�ا لهم مبمار�ضة �ضعائرهم ال�همّية، واأُّبهتهم املدنّية، 

ُوّجهت  الذين  ه�ؤلء  اإبعاد  املمكن  من  يعد  ومل  حمّمد،  با�ضم  الدعاء  مع 

اإليهم الدع�ة، ول باأّي �ضكل من الأ�ضكال، ول باللطف من طبيعتهم، 

كما اأّنهم مل ينثن�ا عن البقاء ب��ضاطة وعد التحالف الذي اأق�ضم�ا عليه، 

ا اأّن  وذلك عن متابعة مي�لهم العدوانّية، ل بل اأظهروا ب�ضكل وا�ضح جدًّ
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اأر�ضله  اأّما �ضلطان حم�س، الذي  احلنث باليمني لي�س باحلرّي ال�فاء به. 

م�رص،  �ضلطان  �ضّد  للقتال  حتالًفا  عمل�ا  الذين  مل�ضاعدة  دم�ضق  �ضلطان 

والذي مل تكن لديه اآمال بنيل اخلري على يَدي �ضلطان م�رص، فقد هرب، 

وجنا من املعركة مع خم�ضة فقط من رجاله، اأّما بالن�ضبة للبقّية، فاإّنهم بعد 

اإىل  كّلهم  رجالهم  مع  �ضاملني  ذهب�ا  بالقتال،  فيه  تظاهروا  ق�ضري  �رصاع 

القتال، وهكذا �ضّف�ا  �ضلطان الكرك من دون قتال، ول حّتى ما ي�ضبه 

اأنف�ضهم اإىل جانب الذين اقرتن�ا بهم يف قل�بهم، وعالوًة على ذلك، اإّن 

تك�ن  عندما  الدمار،  نح�  الأخرية  اخلط�ة  ه�  الذي  ال�ضديد  الإهمال 

�ضالمة واحد معّلقًة على ع�ضا، ويلفظ كّل خطر، ويهّددنا بدمار �رصيع، 

وبالن�ضبة لزعماء ال�رصيعة الأرث�ذك�ضّية – وه� اأمر نحن جميًعا اأرث�ذك�س 

التفكري  بعيدون عن  اأمل كبري، هم  اأن نكتب عنهم من دون  – ل ميكننا 
طريقة  وفق  التنّهدات،  با�ضتثناء  املحزنة،  املاأ�ضاة  هذه  مثل  ترميم  ح�ل 

ال�ض�ؤون  وكاأّن  ولكن  امل�ؤ�ضفة،  الأحداث  هذه  مثل  اأجل  من  اأجدادنا، 

ومل  بجراحاتنا،  نهتّم  مل   ،
ّ
امل�ضيحي الإميان  اأو  امل�ضيحّيني،  �ض�ؤون  تكن  مل 

، فنحن  نهتّم ح�ل اأوجه املعاجلات، فالرّب قد طاردنا، ونحن مل نت�ضكَّ

باأ�ضقفنا املحرتقة، ومع ذلك مل نرك�س من اأجل  حماط�ن من كّل جانب 

اإح�ضار املاء، ل بل كّل واحد متجّمد م�رصور يف �ض�ء حّظ الآخر، ففي 

املكان الأّول ال�ح�ضّية اجلديدة للتتار قد اأذهلتنا، ويف املكان الآخر هناك 

النكد القدمي لل�ضع�ب الرببرّية يحرقنا ويعّذبنا.

قد  التي  للبيرتنّيني  املخجلة  اخليانة  الأخرى  الأماكن  يف  هناك  ثّم 

املقّد�ضة  الإمرباط�رّية  ي�ضعف�ن  الذين  �ضيء، خيانة  كّل  اأغ�ضبتنا، وف�ق 

عن  يعيق�ننا  بذلك  اإّنهم  حيث  ع�ضيانهم،  اأعمال  ب��ضاطة  اإيطاليا  يف 

تطلُبه  ملا  وفًقا  امل�ضيحّية،  الإمرباط�رية  اإىل  الرببرّية  ال�ضع�ب  اإخ�ضاع 

اجّتاه  كّل  يف  دفعنا  وهكذا  املقّد�ضة،  طق��ضها  يف  الكاث�ليكّية  الكني�ضة 

من قبل الأعداء املعلنني، اأو من قبل عذاب الأعداء املتخّفني، وال�ضيطان 
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غري  ونحن  نائم،  �ضمعان  بينما  متيّقظ،  وه�  مت�ا�ضل،  ب�ضكل  يعمل 

ُمت�ضاَمح معنا هناك، حيث ميكن للن�م اأن ينع�س اأعيننا، وللرقاد اأن ينع�س 

قل�بنا، وانه�ض�ا، بناًء عليه، اأيّها الرجال ال�ضجعان، واحمل�ا �ضالحكم 

اأن  ميكننا  ل  اأّننا  ب�ضكل  مدّونة  فهي  اأّيامنا،  لأذى  لالنتقام  وتر�ضتكم 

الع�ن  زائد  بكرم  دوًما  قّدمنا  باأّننا  علينا  ال�ضاهد  ه�  والرّب  نتجّنبها، 

نعتقد  لأّننا  الآخرين،  ع�ن  من  طلبته  مّما  اأكرث  املقّد�ضة  الأر�س  مل�ضاعدة 

يحّب�ن  ق�م  الذين هم  الألب،  بالع�ضكريّني من وراء  ل�ضت جاهاًل  اأّنك 

باأنف�ضهم  وعهدوا  الرائع،  ال�ضليب  اإ�ضارة  حمل�ا  اأّنهم  وكيف  القتال، 

اإىل مقّدم  اأن يعهد بها  ثّم كيف دع�ا ب�ج�ب  املقّد�ضة،  خلدمة الأر�س 

فلم  البحر،  يعربون  الذين كان�ا  ِقبل  واأن يجري ت�جيهها من  م�ضه�ر، 

يرف�س �ضّم�نا منحها التاأييد مب�افقتنا.

عالوًة على ذلك، لقد عر�ضنا �ضخ�ضنا، اأو �ضخ�س ابننا، اأو اأّي قائد 

اآخر يراه ه�ؤلء الق�م اأّنه �ضخ�س منا�ضب، واعدين ب�ج�ب اأن ي�ضاحب 

با�ضتمرار  اإليهم  الدفع  نت�ىّل  ماأج�رين، نحن �ض�ف  فار�س  األف  اجلي�س 

 ،Berard اأر�ضلنا بريارد  ال�ضيء اجلّيد، وبناًء عليه  للم�ضاعدة يف مثل هذا 

اأ�ضقف  Reggio وفل�رن�ضا، وكذلك  اأ�ضاقفة بلرم، واأ�ضقفي ريغي�  رئي�س 

�ض��ضا، املحّببني مّنا واملقّربني اإلينا، اإىل غريغ�ري، الذي كان اآنذاك احلرب 

ني من �ضمّ�نا، لي�ضاأل�ه  الأعظم احلاكم، وذلك ليك�ن�ا مبثابة نّ�اب خا�ضّ

ل �ضيء اأكرث من احلماية – ب��ضاطة حار�س اأمني ومنا�ضب – لنا، ولأولدنا، 

ولإمرباط�رّيتنا وملمالكنا، ولكي ميكن اأخرًيا اإرجاع الل�مبارد املعاندين 

ال�قحني والع�ضاة علينا، اإىل معاودة العرتاف – ح�ضبما مت�ّجب عليهم 

اأن يفعل�ا – باحلق�ق وبال�ضيادة العائدة اإىل الإمرباط�رّية الرومانّية، ومن 

اأو  احّتادهم،  اأّن  اأعاله،  ذكرهم  املتقّدم  الع�ضاة  ي�ضاهد  عندما  اأّنه  اأجل 

اأن  اأجل  من  يدفع�ا  اأن  وقتها ميكن  تدمريه،  قد جرى  تاآمرهم  باحلرّي، 

الدول  تدفع  وكما  الآخرون،  رعايانا  يفعل  مثلما  م�اردنا،  لنا  ي�ضّددوا 
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الأخرى اإىل مل�كها و�ضادتها ال�رصعّيني.

وقع  ما  م�ضبًقا  راأينا  الزمان،  واأح�ال  الظروف  قّدرنا  بعدما  اإّننا  ثّم 

مرف��س ول  اأمر  ه�  �ضيك�ن  الذي  معرفة  اأّن  – مع  منه  وارتعبنا  حاليًّا 

اّت�ضعت ب�ضكل  – لأّن �رصور الأيّام قد  اإن�ضان فاٍن  ميكن معرفته من قبل 

مب�افقة  للكني�ضة،  احلاكم  البابا  �ضمح  اإيطاليا  دمار  �ضبيل  يف  واأّنه  كبري، 

مع الباب�ّية، بزيادة عدد اأعدائنا، وغريغ�ري البابا احلاكم قد مات، وقد 

ال�قت ومتّزقاته، والذي يحكم  الباب�يّة بخالفات هذا  ال�ضلطة  �ضعفت 

ب��ضاطة  له  قّدمنا  قد  الباب�يّة،  راأ�س  على  وامل��ض�ع  الآن،  الكني�ضة 

مّما كان من قبل، وهي مقرتحات ما من  اأكرب بكثري  مندوبينا مقرتحات 

اأحد فّكر م�ضيًبا قط اأّن من احلّق رف�ضها وعدم قب�لها، وهذه املقرتحات 

املنت�رص،  امللك  امل�ضيح،  ي�ض�ع  اجلّبار  م�لنا  على  اعتمادنا  بعد  اأّننا  هي 

اأنف�ضنا  نثقل  واأن  ثقياًل،  حماًل  اأكتافنا  على  نحمل  لأن  اأنف�ضنا  �رصفنا 

بالعا�ضفة  يتعّلق  فيما  ذلك  على  البحر، وعالوًة  وراء  ما  �ض�ؤون  بجميع 

فذلك  الق�ضطنطينّية،  اإمرباط�رّية  جهة  من  وباملخاوف  للتتار،  املهّددة 

اإليكم واإىل  تعليمات  ل�ضمّ�نا من  املتقّدم  الر�ض�ل  قّدمه  ملا  �ضيك�ن وفًقا 

املل�ك الآخرين والأمراء.

لفائدة  حني  بعد  �ضتك�ن  كانت  التي  كبرية  الف�ائد  كانت  كم  اآه، 

ال�ضالح العاّم، من الرتياق الذي مّت عر�ضه من ِقبل اإخال�ضنا، يف ال�قت 

ال�رصبة  وق�ع  قبل  وذلك  ال�ضعف،  معاجلة  فيه  املمكن  من  كان  الذي 

الثانية من اخلّط املعاك�س، وت�جيهها �ضّد اجلرح، وم�ضاعفة اآلم الندبة 

الأوىل، ونحن ل نعتقد اأّن الأم�ر ينبغي اأن ُترتك هكذا للياأ�س اأو للم�ت 

من دون التفكري بعالجات هي ممكنة وينبغي الع�دة اإليها. وبالن�ضبة اإلينا، 

الن�ع، ل بل  امل�ضاهمة يف خّطة مفيدة من هذا  اإّن جربوتنا ل ميانع يف 

اإّننا نعد بتقدمي مكاتبنا اجلّيدة برغبة اأعظم، ولأّننا ن�ضاهد باأّن الفاأ�س قد 
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ُو�ضع عند جذر ال�ضجرة، نقّدر اأّنه بات من ال�رصورّي بالن�ضبة لنا وجلميع 

دامت  ما  حيث  امل�ضاعدة،  عليه  بناًء  يقّدم�ا  اأن  ال�ضحيح،  الإميان  اأمراء 

اإيطاليا – على كّل حال – ب�ضالم معنا، وممتلكاتنا وحق�قنا التي متتع بها 

حيث  واململكة،  الإمرباط�رّية  من  مكان  كّل  يف  ب�ضالم  الأقربان  اأب�انا 

عادت اإلينا ومعنا ب�ضالم، فاإّنه بذلك ا�ضرتّد جناحانا ن�ضاطهما، ومتا�ضك 

ري�ضهما، فبهما ميكن اأن حتّلق عالًيا باأمان عظيم.

�ضدر يف ف�جيا Foggia، يف ال�ضابع والع�رصين من �ضباط، يف العالمة 

الثالثة.

ر�سالة اأخرى اأكرث تف�سيالاً من مقّدم الإ�سبتاريّة يف القد�س

القلعة  من  ير�ضل حتياته  قّ�ًة،  الأعظم   Merlaye م. دي مرييل  الل�رد  اإىل 

اجلديدة )ني�كا�ضل( الذي ه� بنعمة الرّب املقّدم املت�ا�ضع للدير املقّد�س 

 على الأتباع الفقراء للم�ضيح:
ّ
يف القد�س، وال��ضي

عب�ر  كّل  يف  لكم  اأر�ضلناها  التي  ر�ضائلنا  يف  ال�اردة  املعل�مات  من 

ميكنكم اأن تروا مبا فيه الكفاية من ال��ض�ح، كيف �ضارت �ض�ؤون الأر�س 

املقّد�ضة ب�ضكٍل �ضّيئ، وذلك ب�ضبب النزاعات التي كانت قائمًة منذ زمن 

مب�قف  بالرتباط  يتعّلق  وفيما  الهدنة،  عمل  وقت  يف  وذلك  ط�يل، 

الدم�ضقّيني �ضّد �ضلطان م�رص، ونحن نرغب اأن يعلم معاليكم بالأحداث 

الأخرى بعد انق�ضاء الهدنة، حيث اعتقدنا اأّنه من املفيد اأن نخربكم اأّنه 

�ضلطان دم�ضق مع  ت�ضالح  اأخرًيا،  ان�رصم  الذي  ال�ضيف  بداية  يف ح�ايل 

فقد  متعادَيني،  قبل  من  كانا  بعدما  الكرك،  �ضاحب  النا�رص،  ال�ضلطان 

اأن  �رصط  على  ال�ضليبّيني،  مع  مبعاهدة  ودخال  بينهما،  فيما  �ضالًما  اأقاما 
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بح�زة  كانت  التي  والأرا�ضي  القد�س  مملكة  ال�ضليبّيني جميع  اإىل  يعيدا 

احتفظ�ا  التي  القرى  بع�س  جانب  اإىل  الأردن،  نهر  قرب  ال�ضليبّيني 

يعط�هم  اأن  ال�ضليبّيني  على  ت�ّجب  ذلك  ومقابل  اجلبال،  يف  مبلكّيتها 

امل�افقة  ومتّت  م�رص،  �ضلطان  قتال  يف  باإمكانهم  التي  امل�ضاعدات  كّل 

ياأخذون  ال�ضليبّي�ن  الفريَقني، و�رصع  املعاهدة من قبل  على �رصوط هذه 

برفقة  بينما بقي جي�ضهم يف غّزة  املقّد�ضة،  املدينة  ا�ضتقرارهم يف  اأماكن 

جي�س ال�ضلطاَنني املتقّدَمي الذكر ملناو�ضة �ضلطان م�رص وم�ضايقته، وبعدما 

انخرط�ا يف هذا العمل لبع�س ال�قت و�ضل بطريرك القد�س من بالد ما 

وراء البحر، وبعد ا�ضرتاحته ج�ضديًّا لبع�س ال�قت، حّركه ال�ض�ق لزيارة 

ا برفقته، وبعدما  �رصيح رّبنا، وانطلق ليق�م بذلك احلّج، حيث كّنا اأي�ضً

من  له  عدد  ل  ح�ضًدا  باأّن  املقّد�ضة  املدينة  يف  �ضمعنا  حّجنا،  بنذر  وفينا 

بناًء  قام،  قد  اخل�ارزمّية  با�ضم  ُيعرف�ن  والذين  والعنيد  املت�ح�س  اجلن�س 

على ا�ضتدعاء �ضلطان م�رص واأوامره، باحتالل جميع املنطقة امل�ج�دة يف 

اجلزء الأق�ضى من اأرا�ضينا املجاورة للقد�س، وتغطية وجهها، وقد جعل�ا 

كّل نف�س حّية طعًما للم�ت بالنار وبال�ضيف.

وجرى عقد م�ؤمتر ح�ل هذه امل�ضاألة من ِقبل ال�ضليبّيني الذين كان�ا 

النا�س،  ه�ؤلء  مقاومة  مبقدورهم  يكن  مل  اأّنه  ومبا  القد�س،  يف  يعي�ض�ن 

ني  اجلن�ضَ كال  من  القد�س  �ضّكان  جميع  يق�م  باأن  عقاليّن  ب�ضكل  ترّتب 

ومن كّل عمر بالزحف حتت حرا�ضة ك�كبة من الفر�ضان اإىل يافا، بحكم 

اأّنها كانت مكاًنا اأميًنا لاللتجاء اإليه، ويف تلك الليلة نف�ضها، وبعدما اأنهينا 

مداولتنا، اقتدنا ق�منا بحذر اإىل خارج املدينة، و�رصنا ونحن مطمئّنني 

ن�ضف امل�ضافة، حيث اأظهر املعيق الأكرث تدمرًيا لنا نف�ضه، وذلك ب�ضبب 

املتقّدم  الق�م  رفع  وقد  القدمي،  املاكر  عدّونا  ه�  الذي  ال�ضيطان  تدّخل 

خلفهم،  الفاّرون  تركها  التي  الأعالم  بع�س  املدينة  اأ�ض�ار  على  ذكرهم 

حّتى ميكنهم بتلك ال��ضاطة اإعادة الغافلني، مبنحهم العتقاد باأّن ال�ضليبّيني 
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الذين بق�ا، قد هزم�ا اأعداءهم، وبادر بع�س اأتباعنا من ال�ضليبّيني بالإ�رصاع 

باأّن  واأعلن�ا  م�رصقة،  بنف��ضنا مبالمح  الطماأنينة  وبعث�ا  لإرجاعنا،  خلفنا 

اأعالم ال�ضليبّيني التي يعرف�نها معرفًة جّيدًة قد ُرفعت ف�ق اأ�ض�ار القد�س، 

ُخدع�ا،  قد  بذلك  وهم  الأعداء،  هزم�ا  اأّنهم  على  مبثابة عالمة  وذلك 

ا، وبناًء عليه عدنا ونحن م�رصورين واثقني اإىل املدينة  وخدع�نا معهم اأي�ضً

املقّد�ضة، ظاّنني اأّننا �ض�ف ن�ضكن هناك باأمان، وقام كثريون انطالًقا من 

والحتفاظ  م�اريثهم  على  ال�ضتح�اذ  باأمل  واآخرون  التق�ى،  م�ضاعر 

بها، بالندفاع من دون حذر، فعادوا اإىل املدينة نف�ضها اأو اإىل اأربا�ضها، 

و�ضعينا نحن – على كّل حال – لثنيهم عن هذا كّله، خائفني من خيانة من 

ه�ؤلء الق�م الغادرين، ولذلك تخّلينا عنهم وغادرناهم، وحدث بعد اأمد 

وجيز من مغادرتنا اأن قِدم ه�ؤلء اخل�نة بقّ�ات كبرية، وطّ�ق�ا ال�ضليبّيني 

احليل�لة  مع  ي�ميًّا،  عنيفًة  حمالٍت  عليهم  وحمل�ا  املقّد�ضة،  املدينة  يف 

بينهم وبني الدخ�ل اإىل املدينة اأو اخلروج منها بكّل و�ضيلة من ال��ضائل، 

واجل�ع  الهجمات  هذه  وب�ضبب  الطرق،  مبختلف  البالء  بهم  واأنزل�ا 

اأنف�ضهم  الياأ�س، واّتفق�ا جميًعا على تعري�س  اإىل حالة  والأ�ضى، و�ضل�ا 

اأثناء  املدينة  غادروا  عليه  وبناًء  العدّو،  اأيدي  على  امل�ت  خماطر  حلظ�ظ 

الليل، وارحتل�ا و�ضاروا ف�ق الطرقات يف املناطق املهج�رة من اجلبال، 

الذي  للعدّو،  اإىل ممّر �ضّيق، وهناك وقع�ا يف كمني  اأخرًيا  حّتى و�ضل�ا 

واحلجارة  والن�ّضاب  بال�ضي�ف  وهاجمهم  اجلهات،  جميع  من  طّ�قهم 

وغري ذلك من الأ�ضلحة، وقتلهم، ومّزقهم، وقّطع اإىل اأ�ضالء ح�ايل �ضبعة 

اآلف من الرجال والن�ضاء، وذلك وفًقا لأ�ضّح الإح�ضائّيات، حّتى اأّن دم 

ه�ؤلء امل�ؤمنني قد جرى على ج�انب اجلبال مثل املاء، وذلك كما راأيته 

اإىل  اإىل الأ�رص، وعادوا  واأنا حزين، واأخذوا ال�ضباب والعذراوات معهم 

املدينة املقّد�ضة، حيث قطع�ا اأعناق الراهبات والرجال امل�ضّنني ال�ضعفاء 

الرحلة والفرار، وذبح�هم  قادرين على حتّمل متاعب  الذين كان�ا غري 
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وكاأّنهم اأغنام كان من املقّرر ذبحها، وجاء ذلك بعدما هرب�ا اإىل كني�ضة 

رّبنا،  بدم  تكّر�س  الذي  املكان  وه�  اجلمجمة،  واإىل  املقّد�س،  ال�رصيح 

وهكذا اقرتف�ا يف هذا املعبد املقّد�س جرميًة مل ت�ضهد اأعني النا�س مثياًل لها 

منذ بداية الدنيا.

التي  اأّن وح�ضّية هذه اجلرمية الكربى  وبعد مرور بع�س ال�قت، ومبا 

ال�ضليبّيني،  لدى جميع  الدينّية  امل�ضاعر  اأثارت  نح�ها  التهاون  ميكن  ل 

ودفعتهم اإىل النتقام من الإهانات التي اأحلقت بخالقهم، ولذلك جرى 

 باأّنه يت�ّجب علينا جميًعا – بعد طلب امل�ضاعدة من 
ّ
الّتفاق الإجماعي

الق�م  ه�ؤلء  مع  مبعركة  لال�ضتباك  وتنظيمها،  اأنف�ضنا  اإعداد   – ال�ضماء 

اخل�نة، وبناًء عليه هاجمناهم، وقاتلناهم من دون ا�ضرتاحة من ال�ضباح 

الباكر حّتى انتهاء النهار عندما حال الظالم بيننا وبني التمييز بني ق�منا 

وبني اأعدائنا، وقد �ضقطت اأعداد كبرية من جانبنا، كانت اأربعة اأ�ضعاف 

ما قتل من اأعدائنا، فهذا ما اأمكن معرفته بعد القتال.

الداوية  فر�ضان  كان   )
ّ
الإجنيلي ل�قا  القّدي�س  )عيد  التايل  الي�م  ويف 

فا�ضتمّدوا  قّ�تهم،  �ضيًئا من  ا�ضرتّدوا  قد  اأنف�ضهم  والإ�ضبتاريّة قد وجدوا 

الع�ن من عّلّيني، مع جميع الرهبان الآخرين الذين كّر�ض�ا اأنف�ضهم لهذه 

احلرب، واأوقف�ا طاقاتهم عليها، واحت�ضد جميع ال�ضليبّيني يف الأر�س 

املقّد�ضة، بناًء على دع�ة واإعالن من البطريرك، وحتت قيادته، وا�ضتبك�ا 

مبعركة هي الأكرث دم�ّيًة مع اخل�ارزمّية املتقّدم ذكرهم، وخم�ضة اآلف 

فار�س م�ضلم اآخرين كان�ا الآن يقاتل�ن حتت قيادة �ضلطان م�رص، وذلك 

بعد ان�ضمامهم م�ؤّخًرا اإىل ه�ؤلء اخل�ارزمّية، وجرى قتال حاّد من على 

الطرَفني، ومل يكن باإمكاننا جتّنبهم، لأّنه كان هناك جي�ًضا ق�يًّا وكبرًيا على 

جانَبينا، وكّنا اأخرًيا غري قادرين على ال�ضم�د يف وجه مثل تلك احل�ض�د، 

لأّن قّ�اٍت جديدًة غري متعبة من الأعداء تابعت التدّفق علينا، ذلك اأّنهم 
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كان�ا ع�رصة اأ�ضعاف تعدادنا، وكّنا منهكني وجرحى، وما برحنا ن�ضعر 

بتاأثري املعركة التي وقعت م�ؤّخًرا، ولذلك كّنا مرغمني على الفرار تاركني 

ا، لأّن اأعداًدا كبريًة �ضقطت  لهم �ضاحة املعركة، مع ن�رص دم�ّي وغاٍل جدًّ

من على جانبهم، كانت اأكرث مّما �ضقط من على جانبنا، وقد �ض�عدنا كثرًيا 

لكن  بالفرار،  مئة  ينُج  مل  اأنه  حّتى  لالأرواح،  حافظ  ه�  الذي  قبله،  من 

ا  ط�ال ما كّنا قادرين على ال�ضم�د، �ضّجعنا بع�ضنا ووا�ضينا بع�ضنا بع�ضً

يف امل�ضيح، وقاتلنا بدون تعب وب�ضجاعة، مّما اأده�س اأعداءنا، حّتى وقعنا 

اأخرًيا بالأ�رص، وه� ما حاولنا اأن نتجّنبه، باأن نقتل، ولذلك قال العدّو، 

فيما بعد، وه� منده�س، اإىل اأ�رصاه: »اأنتم عن ط�اعية األقيتم باأنف�ضكم يف 

طريق امل�ت، فلماذا كان ذلك؟«، وعلى هذا اأجاب الأ�رصى قائلني: »كّنا 

ل باحلرّي اأن من�ت يف املعركة، ذلك اأّننا مب�ت اأج�ضادنا نح�ضل على  نف�ضّ

النا�س،  بدناءة، فمثل ه�ؤلء  نفّر  اأن  بدًل من  التمجيد لأرواحنا، وذلك 

هم باحلقيقة، ُيخاف منهم كثرًيا«، و�ضحقت يف املعركة املذك�رة قدرة 

ال�ضليبّيني، وكانت اأعداد الذين ُقتل�ا من على اجلانَبني ل حُت�ضى، وجرى 

قتل مقّدمي الداوية والإ�ضبتارّية، وكذلك مقّدمي الط�ائف الأخرى، مع 

فر�ضانهم واأتباعهم، اأّما وولرت ك�نت بريني Brienne، والل�رد دي م�نت 

ف�رت، والذين قاتل�ا حتت ل�اء البطريرك، فقد جرى متزيقهم اإىل اأ�ضالء، 

وجنا من الداوية ثمانية ع�رص فقط، و�ضّتة ع�رص من الإ�ضبتاريّة، وكان�ا فيما 

بعد اآ�ضفني، لأّنهم اأنقذوا اأنف�ضهم. وداًعا.

ر�سالة مبكية

الأ�ضاقفة،  روؤ�ضاء  اأ�ضدقائنا:  جميع  واإىل  امل�ضيح،  يف  املبّجلني  الآباء  اإىل 

والأ�ضاقفة، ورعاة الأديرة، والأ�ضاقفة الآخرين يف اإنكلرتا وفرن�ضا، واإىل 

الذين �ض�ف ت�ضلهم هذه الر�ضائل، يتمّنى لكم روبرت، الذي ه� بنعمة 
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 الر�ض�يّل، 
ّ
الرّب بطريرك الكني�ضة املقّد�ضة يف القد�س، والنائب للكر�ضي

و  لقي�ضارية،  املنتخب  الأ�ضقف   ،J وج.  النا�رص  اأ�ضاقفة  رئي�س  وهرني 

روكف�رت  اأوف  وليم  والراهب  �ضيدا،  واأ�ضقف  عكا،  اأ�ضقف   R ر. 

Rochefort، نائب مقّدم بيت فر�ضان الداوية، ورهبان البيت نف�ضه، وهـ. 

H، رئي�س رهبان �رصيح رّبنا، وراعي دير القّدي�س �ضم�ئيل لطائفة رهبان 

جبل  دير  راعي   B ب.  الأديرة:  ورعاة   ،Premonstrate الربمي�ن�ضرتيت 

الزيت�ن، وج. J راعي دير هيكل رّبنا، وب. P راعي دير جبل الط�ر، و 

ر.R راعي دير جبل �ضهي�ن، ال�ضّحة والنجاح وفًقا لرغباتكم:

قدمت حّدة احلي�انات ال�رص�ضة من مناطق ال�رصق، ووّجهت م�ضارها 

تتعّر�س  اأن  اأوقات كثرية  اعتادت يف  اأّنها  التي مع  القد�س،  نح� منطقة 

متّتعت  قد  بها،  املحيطني  امل�ضلمني  قبل  من  متنّ�عة  بطرق  للم�ضايقات 

بالآونة الأخرية ب�ضيء من التنّف�س بحّرّية، لأّن اأعداءها القريبني قد اأخلدوا 

اإىل الراحة، ومع ذلك فاإّن ذن�ب امل�ضيحّيني قد اأثارت �ضعًبا غري معروف، 

ال�ضيف املنتقم و�ضّلطه عليهم من  حّتى يقدم على تدمريهم، وقد جلب 

التتار ورعبهم جميع منطقة ال�رصق، ب��ضاطة  بعيد، نعم لقد هّز غ�ضب 

النا�س �ض�اًء، ومل ميّيزوا بني  امل�ضائب امل�ضاعفة واملرعبة، فقد ا�ضطهدوا 

حّتى  البقاع،  اأق�ضى  من  اأ�ضالبهم  اأخذوا  بل   ،
ّ
م�ضيحي وغري   

ّ
م�ضيحي

، فبعدما 
ّ
من الذين هم اأنف�ضهم قد عا�ض�ا على افرتا�س ال�ضعب امل�ضيحي

حرًبا  و�ضّن�ا  فار�س،  بالد  جميع  املذك�رون  التتار  ه�ؤلء  ودّمر  نهب 

و�ضحب�هم  املت�ّح�ضني،  اخل�ارزمّية  اأولئك  وا�ضطادوا  فا�ضدة،  بروح 

اخل�ارزمّية  ه�ؤلء  ميتلك  ومل  مقاطعاتهم،  من  طردوهم  جح�رهم،  من 

مكاًنا ي�ضكن�ن به، ومل يتمّكن�ا من احل�ض�ل على مالذ اآمن بني اأّي من 

امل�ضلمني، ب�ضبب �رصورهم، وقد تلّق�ا الع�ن فقط من �ضلطان م�رص، ذلك 

اإليه  ، وه� واإن رف�س منحهم مكاًنا يلتج�ؤون 
ّ
املتعّقب لالإميان امل�ضيحي

يف اأرا�ضيه، عر�س عليهم وقّدم اإليهم ما ه� ملك لالآخرين، وا�ضتدعاهم 
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ووّجه الدع�ة اإليهم ذلك امل�ضلم، لل�ضكنى يف اأر�س امليعاد، التي وعد بها 

الذي ه� يف عّلّيني، واأعطاها اإىل الذين اآمن�ا به، وبناًء عليه، قدم�ا، وهم 

وعّدة  واأ�رصهم،  زوجاتهم  مع  املذك�ر،  ال�ضلطان  ع�ن  على  معتمدين 

اآلف من الفر�ضان امل�ضّلحني، ودخل�ا اإىل مرياث الرّب، الذي قال�ا باأّن 

�ضلطان م�رص قد منحهم اإيّاه، وكان و�ض�لهم مفاجًئا، ومل يكن مت�ّقًعا ل 

اإنذارنا  يتمّكن�ا من  لنا، لذلك مل  النا�س املجاورين  ِقبل  ِقَبلنا ول من  من 

مقاطعَتي  خالل  من  القد�س  منطقة  اإىل  دخل�ا  وقد  �ضّدهم،  لالحرتاز 

ا�ضتخدمنا كّل حيطة ويقظة لإبداع و�ضائل من  اأّننا  �ضفد وطربّية، ومع 

والهدوء،  ال�ضالم  من  عهدها  �ضالف  اإىل  املقّد�ضة  الأر�س  اإرجاع  اأجل 

الذي ا�ضطرب بقدوم ه�ؤلء الأعداء اجلدد، مع ذلك مل تكن اإمكانات 

اخل�ارزمّية  ا�ضتح�ذ  هذا  واإثر  طردهم،  ب�اجب  للقيام  كافيًة  ال�ضليبّيني 

على  الفر�ضان  ط�ر  من  املمتّدة  كّلها  املنطقة  على  ذكرهم  تقّدم  الذين 

ن�ضيحة  على  واعتماًدا  عليه،  بناًء  وقمنا  غّزة،  حّتى  القد�س  من  مقربة 

اجلميع ورغبتهم، بالتعاون مع مقّدمي بيتي الرهبان، اأي فر�ضان الداوية، 

وفر�ضان اإ�ضبتاريّة القّدي�س ي�حّنا، ومدير فر�ضان التي�ت�ن للقّدي�ضة مرمي، 

ومدير اململكة، فت�ّجهنا بالدعاء اإىل م�ضاعدة جميع ال�ضليبّيني، و�ضلطايَن 

دم�ضق وحم�س اللذين كانا اآنذاك يربطهما معنا معاهدة �ضالم، واللذين 

ني للخ�ارزمّية، واللذين كانا ملتزَمني، وفًقا ل�رصوط  كانا معادَيني ومبغ�ضَ

�ضّد  ال�ضليبّيني  اأيدي  بني  هي  التي  الأرا�ضي  عن  بالدفاع  املعاهدة، 

امل�ضلمني الآخرين، لأّننا اعتقدنا اأّنهم اأنذروا ب��ض�ل اأولئك اخل�ارزمّية 

املذك�رين، وهم واإن وعدونا باإخال�س واأق�ضم�ا على اأن يقّدم�ا الع�ن 

فيه  كان  الذي  ال�قت  ويف  اإلينا،  جندة  اأّي  بتقدمي  كثرًيا  تاأّخروا  اإلينا، 

اأعدادهم  ال�ضليبّي�ن مرتّددون ح�ل القتال �ضّد ه�ؤلء اخل�ارزمّية، لأّن 

ا مقارنًة باأعدائهم، غالًبا ما هاجم ه�ؤلء اخل�ارزمّية مدينة  كانت قليلًة جدًّ

عليه  وبناًء  الإطالق،  على  دفاعّية  بح�اجز  حممّيًة  تكن  مل  التي  القد�س، 
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فاإّن ال�ضليبّيني الذين كان�ا يف املدينة، وكان�ا يخاف�ن من وح�ضّية ه�ؤلء 

»الكّفار«، احت�ضدوا حّتى بلغ عددهم اأكرث من �ضّتة اآلف رجل، ووث�ًقا 

التي كانت معم�لًة بينهم وبني �ضلطان الكرك، وم�ضلمي  منهم بالهدنة 

املناطق اجلبلّية، ترك�ا عدًدا قلياًل يف املدينة وانطلق�ا خالل هذه املناطق 

ال�ضليبّيني،  اأرا�ضي  اإىل  للدخ�ل  مقتنياتهم،  وجميع  اأ�رصهم،  مع  اجلبلّية 

وو�ضع�ا  وهاجم�هم،  عليهم  �ا  انق�ضّ املناطق  تلك  يف  امل�ضلمني  لكّن 

اآخرين، وعهدوا بهم  لل�ضيف من دون رحمة، واعتقل�ا  بع�ضهم طعمًة 

ني حّتى الراهبات للبيع  اإىل اأ�رص ل اأمل فيه، وعّر�ض�ا ال�ضليبّيني من اجلن�ضَ

النجاة  من   – كّل حال  على   – بع�ضهم  ومتّكن  الآخرين،  امل�ضلمني  اإىل 

واقرتف�ا  عليهم،  اخل�ارزمّية  انق�ّس  ووقتها  الرملة،  �ضهل  اإىل  بالنزول 

مل  الكبري،  احل�ضد  ذلك  من  جن�ا  الذين  اأّن  حّد  اإىل  بينهم،  هائلًة  مذبحًة 

يتجاوز عددهم الثالثماية، وكان ه�ؤلء بال حياة تقريًبا، ثّم دخل اأولئك 

املت�ّح�ض�ن التع�ضاء املتقّدم ذكرهم اإىل مدينة القد�س، وكانت الآن �ضبه 

اأمام  حّتى  هناك،  بق�ا  الذي  ال�ضليبّيني  جميع  وقتل�ا  النا�س،  من  خالية 

�رصيح رّبنا نف�ضه، ويف الكني�ضة التي هرب�ا اإليها لاللتجاء، ل بل حّتى اأّنهم 

قطع�ا روؤو�س الكهنة الذين كان�ا ي�ؤّدون القّدا�ضات عند املذبح، وكان�ا 

ال�ضليبّيني،  النا�س  ه�ؤلء  دماء  ن�ضّب  هنا  »دع�نا  اأنف�ضهم:  بني  يرّددون 

هنا  ُعّلق  باأّنه  يق�ل�ن  الذي  لرّبهم،  ت�رصيًفا  اخلمرة  �رصب�ا  حيث  وذلك 

اإيالًما  اأكرث  ه�  مبا  نخربكم  نحن  هذا  اإىل  وبالإ�ضافة  ال�ضليب«،  على 

وحزًنا، حيث اإّنهم و�ضع�ا اأيديهم امللّ�ثة، على �رصيح قيامة رّبنا، ولّ�ث�ه 

بطرق كثرية، ولقد انتزع�ا تقريًبا األ�اح الرخام التي كانت م��ض�عًة من 

باإمكانهم، جبل  كانت  التي  الإهانات  من  و�ضيلة  بكّل  ولّطخ�ا  ح�له، 

]اأكرا[ اجلمجمة، حيث جرى �ضلب امل�ضيح، والذي فعل�ه باملدينة ه� 
التي  املقّد�س  ال�رصيح  اأعمدة  وانتزع�ا  عنه،  التعبري  على  بقادر  ل�ضُت  ما 

اإىل  اأر�ضل�هم  للم�ضيحّيني  وحتّديًا  زينة،  مبثابة  رّبنا  �رصيح  اأمام  ُو�ضعت 
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�رصيح حمّمد ]�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم[ مبثابة عالمة على الن�رص، ولكي 

يزيدوا من اإهانة ال�ضليبّيني خرق�ا حرمة قب�ر املل�ك ال�ضعداء ]لل�ضليبّيني[ 

التي كانت م��ض�عًة يف الكني�ضة نف�ضها، وفّرق�ا عظامهم وبعرثوها يف 

كّل اجّتاه، وبالن�ضبة جلبل �ضهي�ن املبّجل، فقد خرق�ا حرمته، ولّطخ�ا 

الرّب، وكني�ضة وادي  باأ�ضياء غري معق�لة، وغري منا�ضبة لذكرها، هيكل 

�ضعفاط، حيث ي�جد �رصيح العذراء املباركة، وفعل�ا مثل ذلك بكني�ضة 

بيت حلم، وم��ضع ولدة رّبنا، وبذلك فاق�ا ب�رصورهم جميع امل�ضلمني 

الآخرين، الذين مع اأّنهم غالًبا ما هاجم�ا الأرا�ضي ال�ضليبّية، دوًما اأبدوا 

بع�س الحرتام اإىل هذه الأماكن املقّد�ضة، هذا ومل يكن ه�ؤلء اخل�ارزمّية 

جميع  على  ال�ضتيالء  ي�ضتهدف�ن  وكان�ا  هذا،  بكّل  قانعني  املذك�رون 

ب�ضبب  ال�ضليبّي�ن  ا�ضتثري  وقد  كّليًّا،  وتدمريها  لل�ضليبّيني  التابعة  املنطقة 

هذه  مثل  حتّمل  على  قادرين  غري  وبات�ا  والأ�رصار،  التجاوزات  هذه 

ال�رصور مّدًة اأط�ل، التي هي �رصور كافية لإثارة كّل حزن واأ�ًضى يف قلب 

، لذلك قّرروا مب�افقة عاّمة العمل على 
ّ
كّل تابع غي�ر لالإميان الكاث�ليكي

ت�حيد ق�ى ال�ضلطاَنني املتقّدَمي الذكر مع قّ�ات ال�ضليبّيني، وبناًء عليه، 

 يف الي�م الرابع من ت�رصين اأّول بالزحف �ضّدهم من 
ّ
بداأ اجلي�س ال�ضليبي

ميناء عّكا، و�ضار خالل قي�ضارّية واملناطق ال�ضاحلّية الأخرى.

مناطق  خالل  تراجع�ا  ولذلك  باقرتابنا،  وقتها  اخل�ارزمّية  وعلم 

متعّددة، ون�ضب�ا مع�ضكرهم اأخريا اأمام عّكا، وانتظروا هناك النجدات 

– على و�ضك  الدن�س  راأ�س ومقّدم  – الذي ه�  �ضلطان م�رص  التي كان 

اإر�ضالها اإليهم، وعندما التحق بهم ح�ضد كبري اأر�ضله ال�ضلطان املذك�ر، 

 مع ال�ضلطاَنني املتقّدمي الذكر، وكان ذلك 
ّ
و�ضل اإليهم اجلي�س ال�ضليبي

ع�ضّية عيد القّدي�س ل�قا، في�مها وجدناهم اأمام غّزة مع ح�ضد ل ُيح�ضى، 

ِقبل  من  جي�ضنا  ترتيب  جرى  عليه  وبناًء  للقتال،  معّباأًة  فرقهم  وكانت 

البطاركة  قام  ثّم  وقتالهم،  الأعداء  ملهاجمة  امل�ائم  النظام  وفق  املقّدمني 
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والأ�ضاقفة الآخرون بتحليلهم من ذن�بهم مب�جب �ضلطان الرّب القدير 

على  عالمات  واأظهروا  �ضارات،  اجلميع  واأعطى  الر�ض�يّل،   
ّ
والكر�ضي

ندم خمل�س ب��ضاطة تدّفق الدم�ع، فهم عّدوا م�ت اجل�ضد اأمًرا ل قيمة 

اأن مت�ت من  الأبدّي، واعتقدوا جميًعا:  بنيل اجلزاء  ياأمل�ن  له، وكان�ا 

لنا  ج�ضدّية  م�ضيبة  حدوث  من  بّد  ل  لأّنه  تعي�س؛  اأن  ه�  امل�ضيح  اأجل 

ب�ضبب ذن�بنا، يت�ّجب اأن نعتقد اأّن الذي ه� يف عّلّيني، الذي يبحث يف 

القل�ب، ويعرف جميع الأ�رصار، �ض�ف يك�ن م�رصوًرا باحل�ض�ل على 

الأرواح بدًل من نيل الأج�ضاد.

بامل�ضلمني  الغلبة  العدّو، ووقتها حلقت  بعد ذلك مع  ا�ضتبكنا  اإّننا  ثّم 

منهم  اأعداد  وكانت  جميًعا،  وهرب�ا  العدّو،  قبل  من  معنا  كان�ا  الذين 

ال�ضليبّي�ن ل�حدهم يف ميدان  اأو وقعت بالأ�رص، وهكذا ُترك  قد قتلت 

بع�ضهم،  مع  عليهم  �ا  انق�ضّ وامل�رصّيني  اخل�ارزمّية  اأّن  ومع  املعركة، 

الإميان  عن  واملدافعني  الرّب،  اأبطال  ك�نهم  بحكم  ال�ضليبّي�ن  �ضمد 

، والذين جعل منهم الإميان نف�ضه والآلم اإخ�اًنا، واأظهروا 
ّ
الكاث�ليكي

مقاومًة �ضجاعًة لهم، وان�ضاع�ا – واأنا اأكتُب ذلك باأ�ضف – اأمام الن�رص 

ومن  الداوية،  فر�ضان  جميع  بني  من  جن�ا  والذين  اأعداوؤهم،  ناله  الذي 

مرمي:  للقّدي�ضة  التي�ت�ن  فر�ضان  ومن  ي�حّنا،  القّدي�س  اإ�ضبتارّية  فر�ضان 

الإ�ضبتارّية، وثالثة  و�ضّتة وع�رصون من  الداوية،  ثالثة وثالث�ن من  فقط 

فقط من رهبان فر�ضان التي�ت�ن، ه�ؤلء فقط الذين جن�ا، اأّما البقّية فهم اإّما 

قد ُقتل�ا، اأو ُجعل�ا اأ�رصى، وذلك بالإ�ضافة اإىل مذبحة هائلة اأملّت برماة 

 العّقارة، وكذلك بالن�ضبة للجن�د الرّجالة.
ّ
الق�ضي

وفيما يتعّلق برئي�س اأ�ضاقفة �ض�ر، واأ�ضقف اللد، وراعي دير القّدي�ضة 

للقّدي�ضة مرمي، وعدد  التي�ت�ن  الداوية، ومدير  �ضعفاط ومقّدم  مرمي يف 

اآخر من الرهبان والكهنة، مبا اأّنهم مل يظهروا بيننا، نحن يف �ضك�ك عظيمة 
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ح�لهم، ل ندري اأ�ضقط�ا يف املعركة، اأم اأّنهم ما زال�ا قيد الأ�رص، فنحن 

غري قادرين على تاأكيد احلقيقة ح�لهم، اأّما مقّدم الإ�ضبتاريّة، والك�نت 

وولت ردي برييني، فقد ُحمال مع عدد كبري اآخر اأ�رصى اإىل القاهرة، واأّما 

بالن�ضبة يل اأنا البطريرك، الذي ب�ضبب ذن�بي وقعت جميع هذه امل�ضائب، 

فقد ُعددت من ِقبل الرّب اأّنني غري جدير بال�ضهادة، ولذلك جن�ُت، واأنا 

ن�ضف ميت، ومتّكنُت من اللج�ء اإىل ع�ضقالن مع النبالء، وق�ضطالن عّكا 

من  الذين جن�ا  الرّجالة،  والع�ضاكر  والفر�ضان،  م�نتف�رت،  دي  فيليب 

املعركة، ومع اأّنه لي�س هناك راحة بني مثل هذا العدد الكبري من امل�ضائب 

املتقّدمة  املعركة  �ضيء يف  كّل  اأّننا خ�رصنا  ذلك  بنا،  اأملّت  التي  واخل�ضائر 

احلالّية  الط�ارئ  فعله يف حالة  باإمكاننا  كان  الذي  اإّن  ذلك  مع  الذكر، 

فعلناه، فقد قمنا باإر�ضال ر�ضائل ور�ضاًل اإىل امللك امل�ضه�ر لقرب�س، واإىل 

امللّحة  ال�رصورة  اأنطاكية، ورج�ناهما بحرارة وحثثناهما يف حالة  اأمري 

هذه، اأن ُير�ضال فر�ضاًنا وع�ضاكر من اأجل حماية الأر�س املقّد�ضة، لكّننا 

ل نعرف بعد ما الذي عازمان على فعله يف هذه الق�ضّية.

ثّم اإّننا عدنا اإىل عّكا، واّتخذنا مقامنا يف تلك املدينة التي وجدناها، 

باحلزن  مليئًة  ال�ضاحل،  ط�ل  على  املنطقة  جميع  وجدنا  وكذلك 

التي ل نهاية لها، ومل يكن هناك  التعا�ضات  اأن�اع  والنحيب، ومبختلف 

بيت اأو روح حّية مل تكن تبكي واحًدا من امل�تى قريًبا لها، ومع اأّن احلزن 

من اأجل املا�ضي كان كبرًيا وقا�ضًيا، اإّن اخل�ف من امل�ضتقبل ا�ضت�ىل على 

الآن  هي  ال�ضليبّيني،  ب�ضي�ف  نيلها  مّت  التي  املنطقة  جميع  لأّن  اجلميع، 

خالية من جميع بني الب�رص، ومن جميع امل�ضاعدات الأر�ضّية، واحلماية، 

وقّ�ة املدافعني قد نزلت اإىل ل �ضيء، ودّمرت، لأّن هناك فقط عدًدا قلياًل 

من الأحياء، ومع اأّن ه�ؤلء قد انحدروا اإىل حاّفة امل�ت، ما من �ضيء كما 

يبدو قد بقي، بل يت�ّجب اأن ي�ضقط كّل املتبّقي يف اأيدي اأعداء ال�ضليب، 

وفق رغباتهم، ذلك اأّنهم تقّدم�ا اإىل درجة عالية من ال�ضلف وال�قاحة، 
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يف  ميلني  م�ضاحة  ف�ق  امتّد  الذي  خمّيمهم،  فن�ضب�ا  زحف�ا  اإّنهم  حّتى 

 ،
ّ
ال�ضهل القريب من مدينة عّكا، ثّم اإّنهم الآن يرك�ض�ن ب�ضكل وح�ضي

وهم اأحرار، حيث لي�س هناك من يعرت�ضهم اأو يت�ضّدى لهم، يف جميع 

املنطقة بالط�ل والعر�س، وذلك حّتى منطقَتي النا�رصة و�ضفد، وهم قد 

ا�ضتح�ذوا على املنطقة، و�رصع�ا يتقا�ضم�نها فيما بينهم، وكاأّنها كانت 

منطقتهم، وقد عّين�ا ر�ضاًل ووكالء يف جميع قرى وبلدات ال�ضليبّيني، 

ويت�ضّلم�ن امل�ارد واجلزية من رجال املقاطعات ومن بقّية ال�ضّكان، وه� 

املقاطعات  رجال  اأ�ضبح  وقد  ال�ضليبّيني،  اإىل  يدفع�نه  قبل  من  كان�ا  ما 

مع  متحالفني  ومرتبطني  �ضّدهم،  وع�ضاًة  لل�ضليبّيني  اأعداًء  الآن  ه�ؤلء 

اخل�ارزمّية.

الأرا�ضي  جميع  وكذلك  القد�س،  كنائ�س  جميع  فاإّن  وهكذا 

ال�ضليبّية، لي�س لديها الآن اأرا�ٍس تتجاوز بع�س الأماكن احل�ضينة القليلة، 

ا باأّن  التي يجدون م�ضاعب جّمًة كبريًة يف الدفاع عنها، ولقد قيل اأي�ضً

ا  امل�رصيّني الذين هم الآن عند غّزة �ض�ف يقدم�ن قريًبا باأعداد كبرية جدًّ

ا يف الثاين  اإىل عّكا، لالحّتاد مع اخل�ارزمّية يف ح�ضار املدينة، وتلّقينا اأي�ضً

والع�رصين من ت�رصين الثاين ر�ضائل مع ر�ضل من الق�ضطالن مع الإ�ضبتاريّة 

 
ّ
الذين ي�ضّكل�ن احلامية يف قلعة ع�ضقالن، يعلن�ن لنا باأّن اجلي�س الإ�ضالمي

قد  امل�ضلمني  واأّن  القلعة،  تلك  على  احل�ضار  األقى  قد  م�رص  من  القادم 

طّ�ق�ها، ولقد التم�ض�ا مّنا اأن نر�ضل اإليهم م�ضاعدات �رصيعًة وم�ؤًنا، واأن 

يك�ن ذلك مّنا ومن اجلماعة ال�ضليبّية.

املقّد�ضة،  الأر�س  دماء  على  لالإ�ضفاق  تق�اك  تثريك  اأن  �ضبيل  ويف 

لأّن هذا العبء يقع على اأكتاف اجلميع ب�ضكٍل عاّم، راأينا من ال�ض�اب 

وبال�ضل�ات  نرج�كم  وبت�ا�ضع  امل�ضيح،  ق�ضّية  اأو�ضاع  عن  اإخباركم 

الأعلى   
ّ
العلي من  الرحمة  تطلب�ا  اأن  منكم،  نلتم�س  اخلال�ضة  والتق�ى 
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بدمه، يف  الأر�س  تلك  كّر�س  الذي  اأّن  �ضبيل  الأر�س، يف  تلك  ل�ضالح 

�ضبيل خال�س جميع النا�س، اأن يتطّلع اإىل تلك الأر�س برحمته، واأن ميّد 

ا اأّيها الأب الأعظم حمّبًة ما متتلك من  يده مل�ضاعدتها وحمايتها، وقّدم اأي�ضً

لنف�ضك على  الق�ضّية، حّتى حت�ضل من ذلك  ن�ضيحة وم�ضاعدة يف هذه 

متاًما،  متاأّكدين  تك�ن�ا  اأن  اإليكم ميكنكم  وبالن�ضبة  ال�ضماء،  املكافاأة يف 

اأّنه ما مل تقّدم م�ضاعدة اإىل الأر�س املقّد�ضة يف العب�ر املقبل ل�ضهر اآذار، 

 الأعلى، وب��ضاطة جندات من القّ�ات ال�ضليبّية، اإّن الّدمار 
ّ
من يد العلي

والتخريب املحيق بها الآن ل ميكن النجاة منه، ومبا اأّننا نحتاج اإىل وقت 

ط�يل حّتى نبنّي ال�رصوريّات الأخرى التي نحتاجها، واأو�ضاع الأر�س 

املقّد�ضة ب�ضكل عاّم يف ر�ضالة، اأر�ضلنا اإليكم الأب املبّجل اأ�ضقف بريوت 

Arnulph، وه� راهب من طائفة رهبان الدومينيكان، وهما  واآرن�لف 

�ض�ف يحكيا اإىل جماعتكم احلقيقة كّلها كاملًة وب�ضدق، ونحن بت�ا�ضع 

نرج�كم جميًعا الإ�ضغاء اإىل الر�ض�َلني املتقّدم ذكرهما، واأن تعامالهما 

الرّب  كني�ضة  ل�ضالح  عظيمة  ملخاطر  يهما  نف�ضَ عّر�ضا  لأّنهما  بكرم، 

بقيامهما برحلتهما يف ال�ضتاء.

�ضدر يف عّكا يف الي�م اخلام�س والع�رصين من �ضهر ت�رصين الثاين، من 

عام األف ومئتني واأربع واأربعني لتج�ضيد رّبنا. ]انتهى ن�ّس الر�ضالة[

وو�ضع على الن�ضخة الأ�ضلّية من هذه الر�ضالة البليغة اثَني ع�رص ختًما. 

واأوجز مّتى باري�س خرب ما حدث، حيث اعتمد على تقارير اأخرى بق�له:

وكان �ضبب هذه الفاجعة املحزنة، التي ورد ذكرها اأعاله، والتي وقعت اأّوًل يف 

مدينة القد�س ه� ما يلي: عندما قام اخل�ارزمّية بهج�مهم املفاجئ على البطريرك، 

اإىل  اأهل املدينة بكّل �رصعة  اأ�رص  وعلى �ضّكان املدينة هرب البطريرك املذك�ر، مع 

يافا، لاللتجاء هناك، وقام اخل�ارزمّية املََكَرة يف �ضبيل اإعادة الفاّرين، وا�ضطيادهم 

لقتلهم، برفع اأعالم ال�ضليبّيني – الذين كان�ا قد هرب�ا فجاأًة – ف�ق �رصفات اأ�ض�ار 
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املدينة،  خارج  متخّفني  كان�ا  الذين  ال�ضليبّيني  بع�س  فاإّن  لهذا،  ونتيجًة  املدينة، 

ال�ضليبّيني،  جلدتهم  ببني  وحلق�ا  �رصيعًة،  خي�ًل  وامتط�ا  تخّفيهم،  اأماكن  ترك�ا 

الذين  رفاقهم  باأّن  واأعلن�ا  للع�دة،  ودع�هم  الأخّ�ة،  روح  ع�اطف  مب�جب 

بق�ا يف املدينة، قد انت�رصوا ب�ضعادة على اأعدائهم، ورفع�ا اأعالمهم ب�رصور ف�ق 

الأ�ض�ار، وبناًء عليه عادوا، لكن عندما حمل�ا اأنف�ضهم مع �ضع�ر بالأمان ودخل�ا 

اأ�ضنانهم،  حّتى  م�ضّلحني  ذكرهم  املتقّدم  الق�م  كان  اأح�ازها،  اإىل  اأو  املدينة  اإىل 

�ا على ال�ضليبّيني الفاّرين، وقتل�هم جميًعا  وكان�ا م�ضتعّدين من قبل، ولذلك انق�ضّ

بحّد ال�ضيف، ثّم قام ق�منا الذين بق�ا �ضاملني ومل يتعّر�ض�ا لالأذى يف املدن والقالع 

الأخرى، فح�ضدوا جي�ًضا كبرًيا، وقّرروا بالإجماع طلب النتقام لدماء اإخ�انهم، 

واأن يك�ن انتقامهم من اأعدائهم دم�يًّا وباأيٍد ثقيلة، واأن�ضب�ا معهم القتال، لكّنهم 

كان  وهكذا  اأعاله،  املكت�بة  الإمرباط�ر  ر�ضالة  من  وا�ضح  ه�  كما  �ضحق�ا، 

ن�ضيب الأكرثيّة القتل، وكان�ا قّلًة الذين ُجرح�ا والذين جن�ا بالفرار، بعدما ترك�ا 

اعرتف  ح�ضبما  وذلك  عليهم،  نال�ه  الذي  الدم�ّي  بالن�رص  يتفاخرون  اأعداءهم 

حّتى  الباكر  ال�ضباح  من  ا�ضتمّرت  التي  املعركة،  بعد  باأف�اههم،  اأنف�ضهم  الأعداء 

و�ضع حل�ل ظالم الليل نهايًة لها، لأّنه مل يعد مبقدور اأّي من الفئتني متييز الأخرى.

 Waleran وولران  اأوروبا  اإىل  حملها  الثالثة  الر�ضالة  اأّن  مّتى  وذكر 

منها  الهدف  وكان  الدومينيكان،  طائفة  من  راهب  مع  بريوت  اأ�ضقف 

 ،
)12(

اإطالع ملَكي اإنكلرتا وفرن�ضا على ما حدث، واإثارة �ضع�ب اأوروبا

وجاءت رّدات فعل هرني الثاين ملك اإنكلرتا فاترًة مرتّددًة، لكّن ل�ي�س 

التا�ضع ملك فرن�ضا اّتخذ قراره بالت�ّجه نح� ال�رصق، فقاد ما ُيعرف با�ضم 

احلملة ال�ضليبّية ال�ضابعة التي ق�ضدت م�رص، وو�ضلت اإىل دمياط يف عام 

1249م.

 ،47 اجلزء  �ضابق،  م�ضدر  ال�سليبيّة،  احلروب  تاريخ  ال�ساملة يف  املو�سوعة  باري�س، �ضمن  متّى  )12( تاريخ 

ال�سفحات 618 اإىل 629، وال�ضفحات 658 اإىل 666.
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وعلى الرغم من اأهّمّية حملة ل�ي�س، التي ُعرفت با�ضم احلملة ال�ضابعة، 

عر�ضه  ما  منها  يعنينا  الكربى،  ال�ضليبّية  احلمالت  اآخر  عّدت  والتي 

اخل�ارزمّية  لأّن  وفل�ضطني،  بالقد�س  وتعّلق  ل�ي�س  على  اأيّ�ب  ال�ضالح 

بعد انتزاعهم للقد�س، ن�ضب خالف بينهم وبني ال�ضالح اأيّ�ب، فهجروه 

، لكّن القد�س بقيت باأيدي امل�ضلمني، واأخذوا 
)13(

وعمل�ا ل�ضالح �ض�اه

يع�دون اإليها لال�ضتقرار، وتطّ�ر هذا ال�ضتقرار واأعطى ثماره يف الع�رص 

اأيّ�ب  ال�ضالح  عرو�س  لأّن  ال�ضليبّيني  اإىل  القد�س  ترجع  ومل   ،
ّ
اململ�كي

النهاية  بداية  فعليًّا  م�ته  حادث  و�ضّكل  ذلك،  اأثناء  ه�  ومات  ُرف�ضت 

اأّن  هذا  اإىل  ي�ضاف  املماليك،  �ضلطنة  وقيام  م�رص  يف   
ّ
الأيّ�بي للحكم 

م�رصوع ل�ي�س قد اأخفق، ووقع ه� بالأ�رص، واأخذت الأحداث مناحَي 

عر�ضه  ما  تفا�ضيل  بع�س  رواية  بعد  لكن  هنا،  حديثنا  ونختم  جديدًة، 

ال�ضالح اأيّ�ب على ل�ي�س التا�ضع.

وقّرر  ل�ي�س  ت�ضّجع  لل�ضليبّيني،  مقاومة  دون  من  دمياط  �ضق�ط  بعد 

الزحف نح� القاهرة، فاأر�ضل ال�ضلطان اإليه وفًدا �ضّم كبار رجال دولته، 

وقد عر�س هذا ال�فد عليه

التخّلي عن جميع الأر�س املقّد�ضة، يعني اأن تق�ل جميع مملكة القد�س وزيادًة، وكذلك 

ة، مع هدايا اأخرى مرغ�بة، على �رصط – على كّل حال  مبلًغا من املال، من ذهب وف�ضّ

– وج�ب اإعادة امللك ل�ي�س لدمياط، مع جميع الأ�رصى الذين كان�ا حتت �ضلطانه، 
واأّنه �ض�ف يت�ضّلم جميع الأ�رصى اأحراًرا، واأن يك�ن م�ضم�ًحا بقيام اّت�ضالت حّرة 

وجتارات ب�ضكٍل عاّم يف بلدان كّل منهما مع التمّتع مبنافع ال�ضالم، واللطف املتبادل.

واأ�ضيع اآنذاك يف اأو�ضاط ال�ضليبّيني

اأيّوب،  اأخبار بني  مفّرج الكروب يف  903؛  اإىل  859 و871 و899  )13( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحات 

م�ضدر �ضابق، اجلزء 5، ال�ضفحات 358 اإىل 361.
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التخّلي عن عقيدة  امل�ضلمني على  الأعيان  ال�ضلطان قد عزم مع عدد كبري من  اأّن 

حمّمد ]...[ واأن يلتحق�ا خمل�ضني بعقيدة امل�ضيح، التي كانت من ال�ا�ضح نظيفًة 

وممتلكاتهم،  باأرا�ضيهم  بالحتفاظ  ب�ضالم  لهم  ي�ضمح  اأن  �رصيطة  وم�رّصفًة،  ا  جدًّ

لكّن عرو�س ال�ضالم هذه ُرف�ضت بعناد من ِقبل النائب الباب�ّي طاعًة منه لالأوامر 

اإذا ما حدث، وتقّدم امل�ضلم�ن مبثل  الت�رّصف هكذا،  الباب�ّية، الذي �ضّجعه على 

هذه العرو�س.

وقد ت�ضاور الإن�ضان ال�ضك�ك ح�ل م�ضاألة التخّلي عن الإ�ضالم، لكّن 

اأّنه  ذكر  قد  ل�ي�س،  امللك  برفقة  كان  الذي  ج�انفيل  اأّن  للده�ضة  املثري 

بعدما ا�ضت�ىل املماليك على ال�ضلطة، وامللك لي�س اأ�ضرًيا لديهم، عر�ض�ا 

.
)14(

عليه عر�س القاهرة

م�ضدر  ال�سليبيّة،  احلروب  تاريخ  يف  ال�ساملة  املو�سوعة  �ضمن  لوي�س،  القّدي�س  حياة  ج�انفيل،  )14( جني 

املو�سوعة ال�ساملة يف تاريخ  تاريخ متّى باري�س، �ضمن  150؛  اإىل   68 36، ال�ضفحات  �ضابق، اجلزء 

م�ضدر  ال�سلوك،  1164؛  اإىل   1129 ال�ضفحات   ،47 اجلزء  �ضابق،  م�ضدر  ال�سليبيّة،  احلروب 

�ضابق، اجلزء 1، الق�ضم 2، ال�ضفحات 333 اإىل 367؛ مراآة الزمان يف تاريخ الأعيان، م�ضدر �ضابق، 

اجلزء 2، ال�ضفحات 772 اإىل 785؛ مفّرج الكروب يف اأخبار بني اأيّوب، م�ضدر �ضابق، اجلزء 5، 

ال�سفحات 375 اإىل 383؛ �سفاء القلوب يف مناقب بني اأيّوب، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحات 378 اإىل 

382؛ الرو�ستنَي يف اأخبار الدولتنَي النوريّة وال�سالحيّة )مع الذيل(، �ضمن �ضل�ضلة املو�سوعة ال�ساملة يف 

تاريخ احلروب ال�سليبيّة، م�ضدر �ضابق، اجلزء 20، ال�ضفحات 361 اإىل 368.
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القد�س: اإطاللة على التاريخ والواقع املعا�رص

د. زهري جّلول)))

التاريخ وال�سمات احل�ساريّة

ُتعّد القد�س ظاهرًة ح�ضاريًّة فّذًة، تنفرد فيها دون �ض�اها من مدن العامل، 

ما  كّل  رغم  الأر�س،  ظهر  على  املدن  واأقد�س  اأقدم  من  واحدة  فهي 

اثنَتي  بنائها  واإعادة  املدينة  اإىل هدم  اأّدت  بها من حروب ونكبات  حّل 

حمنة  كّل  من  تخرج  كانت  اأّنها  الغريب  ومن   .
)2(

التاريخ مّرًة يف  ع�رصة 

اأو مدينة  ال�ضالم،  ُتعرف مبدينة  اأ�ضالفها، وكانت  �ضائر  اأعظم واأكرب من 

اإله ال�ضالم الكنعانّية، وهي منذ اأن قامت، قبل نح� خم�ضة اآلف �ضنة، 

. وت�ّجهت اإليها الهجرات ال�ضامّية من 
)3(

وحّتى الي�م حمّط اأنظار الب�رصّية

اجلزيرة العربّية، وكذا بن� اإ�رصائيل، وهي مهد امل�ضيحّية واإليها كان اإ�رصاء 

 الكرمي ومنها عروجه )�س(.
ّ
النبي

لقد ورد يف التوراة والأ�سفار العربيّة ا�ضم »اأور�ضليم« التي ُتلفظ بالعربيّة 

»يرو�ضاليم« اأكرث من 680 مّرًة، وُتطِلق التوراة على املدينة اأ�ضماء اأخرى. 

لإبراهيم  املعا�رص  �ضادق  مليك  مدينة  اأّنها  على  تعّرفها  العربيّة  فـالأ�سفار 

؛ 
)5(

. ويف ع�رص الق�ضاة كانت اأور�ضليم ما تزال مدينًة وثنّيًة
)4(

اخلليل )ع(

)1(   باحث لبنايّن.

 228 ال�ضفحتان   ،)1973 ومكتبتها،  ال�رصق  مطبعة  )عمان:  الأردن  جغرافيّة  بحريي،  )2( �ضالح 

و229.

)3( م�ضطفى مراد الدّباغ، بالدنا فل�سطني )بريوت: 1975(، اجلزء 9، الق�ضم 2 »يف بيت املقد�س«، 

ال�ضفحة 5.

)4( �سفر التكوين، 14: 18.

)5( �سفر الق�ساة، 19: 11.
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ويف   ،
)6(

لفتحها الأوىل  حماولتهم  يف  اأخفق�ا  قد  كان�ا  الإ�رصائيلّيني  لأّن 

، و�ضّمى قلعتها مدينة 
)8 )7(

 من يد اليب��ضّيني
ّ
اآخر الأمر اأخذها داود النبي

، ثّم عّززها، وجعلها عا�ضمًة �ضيا�ضّيًة ململكته، ثّم نقل اإليها تاب�ت 
)9(

داود

 �ضليمان بن داود ليكمل عمل اأبيه، ف�ضّيد الهيكل 
ّ
، واأتى النبي

)10(
العهد

، وهكذا ُحّددت ال�جهة الدينّية لتلك املدينة.
)11(

وكّر�ضه ر�ضميًّا

باعتبارها  ممّيًزا،  مكاًنا  ال�ضالم  مدينة  هي  التي  اأور�ضليم  �ضغلت  اإًذا، 

ا ب�ضاللة داود، وهي ترمز واقعيًّا كعا�ضمة �ضيا�ضّية اإىل وحدة  ملًكا خا�ضًّ

لأّن  لإ�رصائيل،  روحيًّا  ومركًزا  دينّيًة،  عا�ضمًة  ُتعدُّ  وهي  اهلل«،  »�ضعب 

، فاأخذ 
)12(

»اهلل ي�ضكن فيها« على جبل �ضهي�ن حيث اختاره م�ضكًنا له

امل�ؤمن�ن يحّج�ن اإليها با�ضتمرار.

ثّم ح�ضل   ،
)13(

�ضنة  73 اأكرث من  القد�س  اليه�د على  نف�ذ  ي�ضتمّر  مل 

الن�ضقاق بعد م�ت �ضليمان )ع( وق�ّضمت اململكة اإىل مملكَتني، ودّب 

القد�س  على  وا�ضت�ىل   ،
ّ
البابلي ن�رصّ  نب�خذ  جاء  حّتى  بهما  ال�ضعف 

بابل،  اإىل  �ضّكانها  ونقل  املدينة،  ودّمر  الهيكل،  فدّمر  586ق.م.  �ضنة 

على  الفر�س  ا�ضت�ىل  اأن  وبعد   .
)14(

بابلّيًة م�ضتعمرًة  القد�س  واأ�ضبحت 

)6( �سفر الق�ساة، 1: 21.

ة مدينة القد�س، �ضمن  )7(  اليب��ضّي�ن من بط�ن العرب الأوائل يف اجلزيرة العربّية؛ يحيى الفرحان، ق�سّ

مبنّظمة  الثقافة  دائرة  والعل�م،  والثقافة  للرتبية  العربّية  املنّظمة  )فل�ضطني:  الفل�سطينيّة  املدن  �ضل�ضلة 

التحرير الفل�ضطينّية(، ال�ضفحة 16.

)8( �سفر �سموئيل الثاين، 5: 6 وما بعدها.

)9( �سفر �سموئيل الثاين، 5: 9.

)10( �سفر �سموئيل الثاين، الإ�ضحاح 6.

)11( �سفر امللوك الأّول، الإ�ضحاح 6 و7 و8.

)12( مزمور 78: 68؛ مزمور 132: 13 اإىل 18.

�سفر  ا،  واأي�ضً 4: 5؛  الثاين،  38؛ وراجع، �سفر �سموئيل  ال�ضفحة  �ضابق،  )13( بالدنا فل�سطني، م�ضدر 

امللوك الأّول، 11: 42.

كان  حني  ق.م.   597 �ضنة  ن�رصّ  نب�خذ  بيد  �ضقطت  اأور�ضليم  اأّن  اإىل  التاريخّية  املراجع  )14( ت�ضري 

يه�ياقيم ملًكا عليها، ف�ضيق اأ�ضرًيا اإىل بابل مع عدد كبري من الأ�رصى، ثّم ت�ضّلم احلكم عّمه ميتانا، 
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من  اأراد  ملن  538ق.م.  �ضنة  »ق�ر�س«  امللك  �ضمح  وفل�ضطني  �ض�ريا 

.
)15(

الأ�رصى اليه�د بالرج�ع اإىل »اأور�ضليم«، واأمر باإعادة بناء الهيكل

اأن فتحها الإ�ضكندر املقدوين  اإىل   
ّ
الفار�ضي البالد حتت احلكم  ظّلت 

333ق.م. وتاأرجحت ال�ضيطرة على »اأور�ضليم« يف عهد خلفائه  �ضنة 

 اأنطي�خ��س الرابع، ح�ايل 
ّ
البطال�ضة وال�ضل�قّيني حّتى قام امللك ال�ضل�قي

ال�ثنّية،  اعتناق  على  اليه�د  واأرغم  الهيكل،  بتدمري  165ق.م.،  �ضنة 

فكانت نتيجة ذلك اأن اندلعت ث�رة »املكابّيني«، وجنح�ا يف حتقيق ن�ع 

 من �ضنة 135ق.م. حّتى �ضنة 76ق.م.
ّ
من احلكم الذاتي

بعد فرتة من الف��ضى، ا�ضت�ىل الرومان على �ض�رية وفل�ضطني، ودخل 

ب هريودو�س الأدومي الذي اعتنق  القائد الرومايّن ب�مبي اأور�ضليم ون�ضّ

الرومان  با�ضم  يحكم  فظّل  »يه�ذا«.  وبالد  اجلليل  على  ملًكا  اليه�دّية 

نريون  الرومايّن  الإمرباط�ر  عهد  ويف  للميالد،  الرابعة  ال�ضنة  حّتى 

بداأت ث�رة اليه�د على الرومان، فقام القائد تيت��س �ضنة 70م باحتالل 

بقيادة  ثانيًة  ثاروا  اأّنهم  اإّل  باليه�د،  وفتك  الهيكل  اأحرق  ثّم  اأور�ضليم، 

اإخماد  اإىل  هادريان��س  اإيليا  الإمرباط�ر  فاأ�رصع  132م،  �ضنة  بارك�خبا 

واأ�ّض�س  136م،  �ضنة  والهيكل  »اأور�ضليم«  ودّمر  135م،  �ضنة  ث�رتهم 

مكانها م�ضتعمرًة رومانّيًة حّرم على اليه�د دخ�لها، واأطلق عليها ا�ضم 

»مدينة اإيليا«. ويف عهد الإمرباط�ر ق�ضطنطني، وبعد اأن اعتنق امل�ضيحّية، 

اأعاد اإىل املدينة ا�ضم اأور�ضليم �ضنة 330م، وجعلها مدينًة م�ضيحّيًة بيزنطّيًة، 

وانقطعت �ضلة اليه�د باملدينة والأر�س وبالهيكل.

ويف القرن ال�ضابع امليالدّي )الأّول للهجرة النب�ّية ال�رصيفة(، خرجت 

لكّنه ما لبث اأن اأعلن الع�ضيان بت�ضجيع من امل�رصيّني؛ انظر، حمّمد اأمهز، حما�رصات يف تاريخ ال�رصق 

الأدنى القدمي )بريوت: 1980(، ال�ضفحتان 338 و339.

)15( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحات 338 و339 و349.
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نطاق  يف  ودخلت  الرومان،  ح�زة  من  ال�ضام  بالد  ك�ضائر  فل�ضطني 

الدولة الإ�ضالمّية. وقد احتّلت مدينة بيت املقد�س يف الدع�ة الإ�ضالمّية 

 ،
القراآن الكرمي)1)) اإليها عّدة مّرات يف  اأ�ضري  ا. فقد  البداية مكاًنا هامًّ منذ 

ِقبلة امل�ضلمني الأوىل، واإليها  ، وكانت 
)17(

النب�ّي ال�رصيف ويف احلديث 

 حمّمد )�س(، ومنها كان عروجه. وبقيت القد�س يف يد 
ّ
كان اإ�رصاء النبي

 لها 
ّ
امل�ضلمني والعرب نح� 14 قرًنا مت�ا�ضلًة )با�ضتثناء الحتالل ال�ضليبي

�ضنة 1099م، واإخراجهم منها بعد معركة حّطني �ضنة 1187م؛ اأي لفرتة 

88 عاًما فقط(، ومل ُترث م�ضكلة الأماكن املقّد�ضة خالل �ضيادة امل�ضلمني، 

اإّل يف القرن التا�ضع ع�رص، نتيجة التدّخالت والأطماع الأجنبّية.

الذي  العثمايّن  احلكم  على  ُق�ضي  الأوىل  العاملّية  احلرب  نهاية  ومع 

امتّد على بيت املقد�س نح� 400 عام )1517 – 1917(، واأخذت 

الأحداث تت�اىل ب�رصعة يف الن�ضف الثاين من عام 1917. ففي التا�ضع 

 لتمّهد 
)18(

من �ضهر كان�ن الأّول دخلت القّ�ات الربيطانّية مدينة القد�س

الطريق بعد ي�مني لدخ�ل اجلرنال اللنبي قائد القّ�ات الربيطانّية العا�ضمة 

قدم  على  قائمًة  املفاو�ضات  كانت  نف�ضها،  الفرتة  ويف   .
)19(

الفل�ضطينّية

و�ضاق بني ال�ضا�ضة الربيطانّيني وزعماء احلركة ال�ضهي�نّية، حيث متّخ�ضت 

اإىل  1917 عن �ضدور »وعد بلف�ر« )ن�ضبة  الثاين  الثاين من ت�رصين  يف 

وطن  تاأ�ضي�س  على  ين�ّس  والذي  اآنذاك(  بريطانيا  خارجّية  وزير  بلف�ر 

.
)20(

 لل�ضعب اليه�دّي يف فل�ضطني
ّ
ق�مي

)16( �ض�رة الإ�رصاء، الآية 1.

وم�ضجد  وم�ضجدي،  احلرام،  م�ضجد  م�ضاجد:  ثالثة  اإىل  اإّل  الرحال  ّد  ُت�ضَ »ل  احلديث:  )17( ن�ّس 

النا�رص،  �سحيح البخاري، حتقيق حمّمد زهري بن نا�رص  الأق�ضى«؛ حمّمد بن ا�ضماعيل )البخاري(، 

الطبعة 1 )دار ط�ق النجاة، 1422هـ(، اجلزء 3، ال�ضفحة 19.

ا )بريوت: دار النهار، 1972(، ال�ضفحة 25. )18( اإميل الغ�ري، فل�سطني عرب 10 عاماً

)19( عي�ضى ال�ضفري، فل�سطني العربيّة بني النتداب وال�سهيونيّة )يافا: 1937(، ال�ضفحتان 27 و28.

معهد  العربّية،  الدول  جامعة  )القاهرة:  وال�ستعمار  ال�سهيونيّة  خطط  يف  فل�سطني  طربني،  )20( اأحمد 

البح�ث والدرا�ضات التاريخّية واجلغرافّية، 1970(، املجّلد 1، ال�ضفحة 116.
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غاية  لتحقيق  جاهدًة  تعمل  فل�ضطني  يف  الربيطانّية  القّ�ات  بقيت 

، ومل ترحل، يف 1948/5/14، اإّل بعد اأن 
ّ
اليه�د باإقامة وطنهم الق�مي

 اليه�دّي قد زرعت يف اأر�س فل�ضطني، 
ّ
�ضمنت اأّن بذرة ال�طن الق�مي

وتت��ّضع.  وتكرب  لتنم�  املالئم،  باجلّ�  يحيط�ها  اأن  اإّل  اليه�د  على  وما 

 
ّ
العربي القطاع  يف  املقّد�ضة  وامل�ضيحّية  الإ�ضالمّية  الأماكن  معظم  بقيت 

حيث   ،1967 �ضنة  حزيران  حّتى  القدمية  املقّد�ضة  املدينة  ي�ضمل  الذي 

ا�ضت�ىل ال�ضهاينة عليه ي�م الأربعاء يف 7 حزيران، ويف الي�م التايل؛ اأي 

اخلمي�س 6/8، مّت احتالل كّل ال�ضّفة الغربّية من نهر الأردن لتبداأ مرحلة 

.
)21(

جديدة لبيت املقد�س، وهي مرحلة الت�ضفية احل�ضاريّة والته�يد

مراحل الحتالل ال�سهيويّن للقد�س

ة عند اجلميع، ففي امل�ؤمتر ال�ضهي�يّن الأّول  للقد�س طابع ممّيز واأهّمّية خا�ضّ

�ضنة 1897م، قال هرتزل: »اإذا ح�ضلنا ي�ًما على القد�س، وكنت ل اأزال 

اأزيل كّل �ضيء لي�س مقّد�ًضا  باأّي �ضيء، ف�ض�ف  القيام  حيًّا، وقادًرا على 

لدى اليه�د فيها، و�ض�ف اأدّمر الآثار التي مّرت عليها القرون«. وقال 

بن غ�ري�ن: »ل معنى لفل�ضطني بدون القد�س، ول معنى للقد�س بدون 

الهيكل«. وعاد اإيغال اآل�ن اإثر حرب �ضنة 1967 اإىل التاأكيد »باأّن على 

العامل اأن يقّر اأّن املدينة ]يق�ضد القد�س[ يف النهاية قد انتقلت اإىل يد الأّمة 

ك�ليك،  تيدي  ويّدعي   .
)22(

مقّد�ضة« مدينة  اإىل  وحّ�لتها  اأن�ضاأتها،  التي 

الذي اأ�ضبح رئي�ًضا لبلدّية القد�س يف ظّل الكيان ال�ضهي�يّن، اأّن »القد�س 

ة مدينة القد�س، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 28. )21( ق�سّ

ع�رص  يف  القد�س  »ته�يد  بعن�ان  مقالة  يف  اخلطيب  روحي  ال�ضّيد  بجمعها  قام  )22( ت�رصيحات 

�ضن�ات«، يف: جمّلة �سوؤون فل�سطينيّة، العدد )4/ 42، كان�ن الأّول 1975، ال�ضفحة 95.
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، ذلك للتقليل من اأهّمّيتها 
)23(

»
ّ
مل ت�ضبح اأبًدا مركًزا لعلم الدين الإ�ضالمي

.
ّ
على امل�ضت�ى الإ�ضالمي

اإّن للقد�س مكانًة فريدًة يف نظر اليه�د تدعم اأطماع ال�ضهي�نّية فيها. 

اإىل   )حكم داوود و�ضليمان( ترمز 
ّ
التاريخّية يف ع�رصها الذهبي فاملدينة 

والهيكل  القدمي.   
ّ
ال�ضيا�ضي باملا�ضي  وتذّكرهم  وا�ضتقاللهم،  وحدتهم 

اليه�دّي،  التجّمع  اإىل  يرمز  اأر�ضه  مّرات وحرث  عّدة  بعد هدمه  حّتى 

ال�ضهي�نّية  ال�ضتات قروًنا ط�يلًة. وهذا مت�يه لأهداف  بعد  والع�دة من 

احلقيقّية، فهي اإمّنا ت�ضتعمل الدين اليه�دّي، وامل�ضاعر الدينّية بني اليه�د، 

 
ّ
والنف�ضي  

ّ
الإعالمي لأثره  واعًيا  ا�ضتعماًل  الغربّيني،  من  اليه�د  وغري 

ت�ضحذ  اإمّنا  الدينّية  امل�ضاعر  واإثارة  القد�س،  على  وبرتكيزها  العميق. 

الدولة/ قلب  لت�ضبح   
)24(

عا�ضمًة القد�س  بقاَء  لدعمها  العامل  يه�د  همم 

من  حدودها  متتّد  والتي  امل�ضتقبل،  يف  امل��ّضعة  ال�ضهي�نّية  الإمرباط�رّية 

.
)25(

النيل اإىل الفرات، ورمّبا اأكرث من ذلك

لقد �ضارت خّطة احتالل القد�س �ضمن خمّطط عاّم لحتالل فل�ضطني، 

ت�رصيح  ب�ضدور  فبداأ  ناجح،  ب�ضكل  ال�ضهي�يّن  الكيان  قيام  واإعالن 

»بلف�ر« ودخ�ل اجلي�س الربيطايّن اإىل القد�س، كما مّر، يف اأواخر �ضنة 

القّ�ات الربيطانية.  1917، ومن ثّم دخ�ل ال�ضهاينة مت�ضرّتين بحماية 

وقد حاولت �ضلطة النتداب خالل ت�اجدها يف فل�ضطني ف�ضل منطقة 

�ضنة  »بيل«  م�رصوع  يف  الربيطايّن  النتداب  حتت  وو�ضعها  القد�س، 

 1946 �ضنة  الإجنل�-اأمريكّية  اللجنة  وحاولت   ،
)26(

للتق�ضيم  1937

ال�رصيف(،  القد�س وعا�سوا فيها )القد�س  اأّموا  الذين  للعلماء  الطابع الإ�سالمّي الدويّل  الع�ضلي،  )23( كامل 

ال�ضفحة 40.

)24( وليد اخلالدي، حائط املبكى )بريوت: م�ؤ�ّض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينّية، 1964(، املقّدمة.

)25( �سفر التكوين، 15: 18.

)26( جنيب �ضدقة، ق�سيّة فل�سطني )بريوت: دار الكتاب، 1946(، ال�ضفحتان 200 و201.
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م�رصوعه  خالل  من  »م�ري�ض�ن«  وكذلك   ،
)27(

اخلّطة تنفيذ  ا�ضتكمال 

للتق�ضيم �ضنة 1946، والذي يق�ضي بتهجري مئة األف يه�دّي اإىل القطاع 

، ويف قرار اجلمعّية العاّمة لالأمم املّتحدة ال�ضادر 
)28(

اليه�دّي من فل�ضطني

بتق�ضيم فل�ضطني حتت �ضعار رعاية  بتاريخ 1947/11/29، والقا�ضي 

امل�ضالح امل�ضرتكة، و�ضيانة الأماكن املقّد�ضة، فقد اعتربت منطقة القد�س 

واملنطقة التي حتيط بها )مبا فيها بيت حلم( وحدًة قائمًة بذاتها، تخ�ضع 

.
)29(

لنظام دويّل خا�ّس

ال�رصاع  لأّن  املّتحدة،  الأمم  تبّنته  الذي  التدويل  نظام  يتحّقق  مل 

امل�ضّلح احتدم بني العرب وال�ضهاينة حّتى قبل خروج القّ�ات امل�ضّلحة 

الربيطانّية. وكانت القد�س الهدف الأّول يف املخّطط ال�ضهي�يّن لحتالل 

فل�ضطني، وكانت مذابح دير يا�ضني اإحدى اخلط�ات نح� احتالل مدينة 

الحتالل  خّلفها  التي  الأ�ضلحة  من  الكبرية  الكّمّيات  ورغم  القد�س. 

ت�ضليم  اأع�ضائها، جلهة  عمل  وت�ضهيل  ال�ضهي�نّية،  للمنّظمات  الربيطايّن 

تكتيك  خالل  ومن  الأرا�ضي،  على  لل�ضيطرة  »الإ�ضرتاتيجّية«  املراكز 

الن�ضحاب الذي كان دائًما ل�ضالح اليه�د، ومعاديًا للمجاهدين امل�ضلمني 

»اجلهاد  مع  بالتعاون  املدنّي�ن  القد�س  اأهل  ا�ضتطاع  فقد   ،
)30(

والعرب

املقّد�س« و»قّ�ات جي�س الإنقاذ« وق�ضم من القّ�ات الأردنّية ال�ضم�د يف 

وجه القّ�ات املعتدية، وكادوا ي�ضّجل�ن ن�رًصا ل�ل اإعالن الهدنة الأوىل 

جديد.  بهج�م  ليق�م  م�قفه  تعديل  من  ال�ضهي�يّن  اجلانب  مّكنت  التي 

يف  الأمن  جمل�س  قرار  واأعقبها  القتال،  فاأوقفت  الثانية،  الهدنة  وجاءت 

القّ�ات امل�ضّلحة واإقامة خط�ط  11/4/ 1948، الذي ق�ضى ب�ضحب 

)27( ملّف وثائق فل�سطني 137- 949)، ال�ضفحة 765 وما بعدها.

)28( جامعة الدول العربّية، الوثائق الرئي�سيّة يف ق�سيّة فل�سطني، ال�ضفحة 400 وما بعدها.

 (974  –  (947 الإ�رصائيلّي  العربّي  وال�رصاع  فل�سطني  ب�ساأن  املتّحدة  الأمم  قرارات  طعمة،  )29( ج�رج 

)بريوت: م�ؤ�ّض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينّية(، ال�ضفحة 4.

)30( زاهية قدورة، تاريخ العرب احلديث )بريوت: دار النه�ضة، 1975(، ال�ضفحة 224.
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 ،1948/11/30 بتاريخ  النار  اإطالق  وقف  اّتفاقّية  كّر�ضت  ثّم  هدنة، 

وبتاريخ  للمدينة.  واقعيًّا  تق�ضيًما   ،1949/4/3 يف  الهدنة  واّتفاقّية 

القد�س  باإعالنها  العامل  مفاجاأة  اإىل  اإ�رصائيل  بادرت   ،1949/12/11

مع  منها  مت�ّضًيا  »الكني�ضت«،   
ّ
الإ�رصائيلي الربملان  من  بقرار  لها،  عا�ضمًة 

�ضيا�ضة الأمر ال�اقع، ونقلت اإليها مقّر حك�متها من تل اأبيب، ثّم افتتح 

مقّر »الكني�ضت« اجلديد فيها بتاريخ 1966/8/30. وتكري�ًضا للمدينة 

كعا�ضمة للكيان ال�ضهي�يّن، �ضعت اإ�رصائيل اإىل اأن يقّدم ال�ضفراء الأجانب 

اأوراق اعتمادهم يف القد�س »الإ�رصائيلّية« )قّدم �ضفريا ال�ليات املّتحدة 

 ،)1954 الأّول  ت�رصين  فيها يف  اعتمادهما  اأوراق  وبريطانيا  الأمريكّية 

كما طلبت نقل ال�ضفارات اإليها. وقد اأ�رّصت اإ�رصائيل يف خط�ة عدوانّية 

دولة  ا�ضتقالل  عيد  مبنا�ضبة  فيها  الع�ضكرّي  العر�س  اإقامة  على  جديدة 

. وقد �ضهدت الفرتة ما بني 1948 وحّتى 1967 عدًدا من 
)31(

اإ�رصائيل

ا منها: الإجراءات �ضّد املدينة املقّد�ضة �ضّكاًنا واأر�ضً

اإ�ضدار قان�ن اأم�ال الغائبني يف 1950/3/31، ُخّ�لت مب�جبه . 1  

�ضلطات الحتالل �ضلطة و�ضع اليد على جميع الأم�ال املنق�لة، 

وغري املنق�لة التي كان ميلكها العرب يف املناطق املحتّلة وغادروها 

بعد التق�ضيم.

منع الالجئني الفل�ضطينّيني من حّق الع�دة رغم قرار اجلمعّية العاّمة . 2  

بتاريخ 1948/12/11(   3 فقرة   194 املّتحدة )رقم  الأمم  يف 

التع�ي�س  اأو  املمتلكات  ورّد  الع�دة،  حّق  مبداأ  يت�ضّمن  الذي 

بلدهم  خارج  القد�س  عرب  من  الالجئني  عدد  بلغ  وقد  عنها، 

ح�ايل �ضبعني األًفا.

)31( »ته�يد القد�س يف ع�رص �ضن�ات«، م�ضدر �ضابق، �س 95.
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عدد . 3 رفع  اإىل  اأّدى  الذي  الأمر  اليه�دّية،  الهجرة  باب  فتح   

 ،1948 األف، عام  مئة  القد�س، من ح�ايل  اليه�د يف  ال�ضّكان 

.
)32(

اإىل ح�ايل مئتي األف، يف حزيران 1967

ويف اخلام�س من حزيران �ضنة 1967، �ضّنت اإ�رصائيل هج�ًما وا�ضًعا 

الأردن،  من  الغربّية  ال�ضّفة  فاحتّلت  املجاورة،  العربّية  اجلبهات  على 

مدينة  من  الثاين  واجلزء  ال�ض�رّية،  واملرتفعات  و�ضيناء،  غّزة،  ومنطقة 

ال�ضهي�يّن �ضار  التفكري  القد�س يف  التي ت�ضغلها  القد�س، ونظًرا لالأهّمّية 

العمل بخط�ات اأ�رصع، ف�ضعت �ضلطة الحتالل اإىل خلق حقائق جديدة 

جلعل التحّ�ل يف املدينة اأمًرا واقًعا.

اإجراءات تهويد القد�س

تنفيذ  اإىل  »ت�حيدها«  بعد  القد�س  يف  الإ�رصائيلّية  ال�ضلطات  عمدت 

املخّطط الذي ر�ضم من قبل لتعزيز الكيان ال�ضهي�يّن يف املدينة املقّد�ضة، 

وجعلها عا�ضمًة لإ�رصائيل، وذلك من خالل �ضّم القد�س لإ�رصائيل واقعيًّا، 

وتفريغها من �ضّكانها العرب. فعمدت بحّجة »ت�حيد القد�س« اإىل هدم 

ال�ض�ر اجلديد الذي كان يف�ضل بني �ضطَري القد�س )اأقيم ال�ض�ر بعد �ضنة 

لبلديّة  رئي�ًضا  ك�ليك  تيدي  وُعنّي  القن�س(.  عملّيات  ل�قف   ،1948

القد�س، ونقلت مقّرات وزارات الدولة من تل اأبيب اإىل القد�س. وتابعت 

ال�ضّكان تدريجيًّا  التي ت�ضتهدف ت�ضفية  اإجراءاتها  ال�ضلطات الإ�رصائيلّية 

وم�ضادرة اأرا�ضيها، وعقاراتهم، وطم�س ح�ضارة اأجدادهم، والعتداء 

ا�ضتهرت  الذي  البناء  معامل  وتغيري  اقت�ضادهم،  واإذابة  مقّد�ضاتهم،  على 

و»احل�ضارة«   
ّ
الإ�رصائيلي بالإن�ضان  ذلك  كّل  وا�ضتبدال  مدينتهم،  به 

)32( بالدنا فل�سطني، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحات 181 و186 و187.
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املقّد�ضة  املدينة  ته�يد  اإىل  عمدت  وباخت�ضار  الإ�رصائيلّية،  واملقّد�ضات 

.
)33(

باأق�ضى �رصعة

وميكن ر�ضد التحّ�ل الذي اأحدثته ال�ضلطات الإ�رصائيلّية يف القد�س 

يف الن�احي التالية:

: �سّم القد�س اإىل اإ�رصائيل)34) اأّولاً

1. القرارات الإداريّة:

القد�س  �ضّم  هدفها  القرارات  من  �ضل�ضلًة  الحتالل  �ضلطات  اأ�ضدرت 

 املبا�رص، علًما باأّن هذه القرارات تتعار�س مع 
ّ
العربّية اإىل احلكم الإ�رصائيلي

امل�اثيق الدولّية التي حتّظر على ال�ضلطة املحتّلة تغيري الق�انني، اأو فر�س 

اإ�رصائيل  حك�مة  �ضكرتري  اأ�ضدر   ،1967/6/28 ففي  جديدة.  ق�انني 

اأعلن   ،»1967 ل�ضنة  واحد  رقم  والنظام  القان�ن  »اأمر  عليه  اأطلق  اأمًرا 

فيه تنظيم اأمانة مدينة القد�س )اأي البلدّية( التي تقع حتت احلكم الأرديّن، 

 اأ�ضح�ا مب�جب التنظيم اجلديد خا�ضعني 
ّ
ويقطنها ح�ايل مئة األف عربي

التي  والأرا�ضي  الأمالك  واأ�ضبحت جميع  املبا�رصة،  الإ�رصائيلّية  لل�ضيادة 

تقع �ضمن حدود القد�س امل��ّضعة جزًءا من اأرا�ضي »دولة اإ�رصائيل«.

اأّن   
ّ
الإ�رصائيلي الإ�ضكان  وزير  ذكر   ،1971/3/9 عدد  بو�ست  اجلريو�ساليم  جريدة  حديث  )33( يف 

حّد  على   – الأر�س  فاّدعاء  الروحّية.  الدوافع  ولي�س  القد�س  يف  الأّول  العتبار  لها  ال�ضهي�نّية 

ق�له – ل يكفي للح�ض�ل على امللكّية، ول بّد من التحّرك باأق�ضى �رصعة ممكنة، وتخطيط القد�س 

ا �ضهي�نيًّا. كفيل بجعلها معر�ضً

)34( اعتمد يف هذا امل��ض�ع ب�ض�رة رئي�ضّية على بحَثني:

»ته�يد القد�س يف ع�رص �ضن�ات«، م�ضدر �ضابق.  .1  

فهد اجلابر، اإجراءات تهويد القد�س.  .2  

العربّية  ال�ضحف  اأخبارها على  تعتمد يف  والتي  القرن، عمان،  ل�سوؤون  امللكيّة  اللجنة  ن�رصة         وعلى 

ال�ضادرة يف القد�س )الفجر، ال�سعب، القد�س(.
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اأمًرا   
ّ
الإ�رصائيلي الدفاع  جي�س  اأ�ضدر   ،1967/6/29 وبتاريخ 

 املنتخب، وبطرد رئي�س املجل�س 
ّ
يق�ضي بحّل جمل�س بلدية القد�س العربي

ال�ضّيد روحي اخلطيب من عمله، واإحلاق م�ّظفي وعّمال البلديّة باأمانة 

الق�ضم املحتّل من املدينة برئا�ضة تيدي ك�ليك، واأحلقت جميع ممتلكات 

الإدارّي  ال�ضّم  الإ�رصائيلّية. ولإحكام عملّية  بالدوائر  البلدّية  و�ضجاّلت 

مدينة  اإىل  واخلارجني  الداخلني  الحتالل  �ضلطات  األزمت   ،
ّ
وال�ضيا�ضي

عّما  القد�س  عزل  يعني  وهذا  ع�ضكرّي.  ت�رصيح  على  احل�ض�ل  القد�س 

يجاورها مّما يلحق ال�رصر باملدينة وال�ض�احي.

2. الق�ضاء:

اأغلقت ال�ضلطات الإ�رصائيلّية جميع املحاكم النظامّية يف املدينة، وف�ضلت 

 القائم يف القد�س عن �ض�ؤون ال�ضّفة الغربّية، واأُحِلَق كّليًّا 
ّ
الق�ضاء النظامي

، واأدجمت حماكم البلدّية وال�ضلح يف القد�س باملحاكم 
ّ
بالق�ضاء الإ�رصائيلي

وُطلب  وممتلكاتها،  �ضجاّلتها  جميع  اإليها  ونقلت  املماثلة،  الإ�رصائيلّية 

العدل  ب�زارة  لاللتحاق  طلبات  تقدمي  العرب  وامل�ّظفني  الق�ضاة  من 

الإ�رصائيلّية، واإّل اعتربوا مف�ض�لني. ثّم عمدت �ضلطة الحتالل اإىل نفي 

ة بعدم  رئي�س املحكمة ال�رصعّية الإ�ضالمّية، واأوعزت اإىل اجلهات املخت�ضّ

تنفيذ اأّي حكم اأو قرار للمحاكم الإ�ضالمّية حّتى تلك املتعّلقة بالأح�ال 

اأو غريها، الأمر الذي خلق  اأو و�ضاية،  اإرث،  اأو  ال�ضخ�ضّية من زواج، 

التعقيدات املتتالية للق�ضاة ال�رصعّيني ولالأوقاف ولل�ضّكان.

3. ق�ضّية التعليم يف القد�س العربّية:

بعد عملّية ال�ضتيالء على القد�س العربّية بادرت ال�ضلطات الإ�رصائيلّية اإىل 

و�ضع اليد على جميع املدار�س احلك�مّية، واألغت برامج التعليم والكتب 

على  املطّبقة  التعليم  بربامج  وا�ضتبدلتها  معتمدًة،  كانت  التي  املدر�ضّية 
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مكتب  واألغت   ،1948 عام  احتّلتها  التي  املناطق  يف  العربّية  املدار�س 

 وطلبت من جميع اأفراد الهيئة التعليمّية اللتحاق باأجهزة 
ّ
التفتي�س العربي

 التعاون، رغم الإغراءات 
ّ
التعليم الإ�رصائيلّية. واإزاء رف�س اجلهاز التعليمي

بالقّ�ة  احلك�مّية  املدار�س  فتح  مّت  ال�ضهاينة،  مار�ضها  التي  وال�ضغ�ط 

كّل ذلك  التعليمّية واخلربة.  ال�ضهادات  اإىل  يفتقر  املعّلمني  من  مع كادر 

للناجحني  املئ�ّية  الن�ضبة  فانخف�ضت  التعليم،  اأ�ضابت  ك�ارث  اإىل  اأّدى 

والناجحات حّتى و�ضل عدد طاّلب املدر�ضة الر�ضيديّة، وكانت من اأكرب 

اأ�ضل ثمامنئة طالب، واأ�ضبح  اأربعة ع�رص طالًبا من  اإىل  الثان�ّية،  املدار�س 

عدد املعّلمني اأربعة من اأ�ضل اأربعني، الأمر الذي جعل ق�ضّية التعليم يف 

القد�س العربّية ال�ضغل ال�ضاغل لعرب القد�س وال�ضّفة الغربّية.

4. قان�ن التنظيمات القان�نّية والإداريّة �ضنة 1968:

اأ�ضدرت ال�ضلطات اليه�ديّة قان�ن التنظيمات  بتاريخ 1968/8/23، 

القان�نّية والإداريّة، وغر�ضه اإ�ضفاء الطابع ال�ضهي�يّن على خمتلف اأوجه 

الن�ضاط يف مدينة القد�س. فقد فر�س على كّل اأ�ضحاب املهن واحلرف، 

والأطّباء واملهند�ضني واملحامني، ومدّققي احل�ضابات، واأ�ضحاب المتياز 

ة  اخلا�ضّ وال�رصكات  الخرتاع،  اأو  م�ضّجلة(  )ماركة  التجاريّة  العالقة  اأو 

وج�ب  عليهم  فر�س  التعاونّية،  واجلمعّيات  واملحدودة،  والعادّية 

والأنظمة  الق�انني  مب�جب  الإ�رصائيلّية  ال�ضلطات  لدى  الت�ضجيل  اإعادة 

الإ�رصائيلّية، واحل�ض�ل على رخ�س جديدة يف خالل مّدة تنتهي بتاريخ 

على  القان�ن  ي�ضملها  التي  الفئات  هذه  مل حت�ضل  واإذا   ،1969/2/22

الرتخي�س اجلديد مينع اأفرادها من تعاطي اأعمالهم، ويعني ذلك احليل�لة 

دون ك�ضب م�ارد رزقهم التي يعي�ض�ن منها.

5. النتخابات البلديّة:
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ال�ضرتاك  اإىل  القد�س  عرب  الإ�رصائيلّية  الحتالل  �ضلطات  دعت 

وكان   ،1969/10/28 بتاريخ  ُحّددت  التي  البلديّة  بالنتخابات 

 
ّ
هدف اإ�رصائيل من وراء جناح النتخابات يف القد�س العرتاف ال�رصعي

، وانتزاع هذا العرتاف من 
ّ
ب�ضّم القد�س العربّية اأمام الراأي العاّم العاملي

القد�س عن طريق م�ضاركتهم يف النتخابات. ورغم كّل اجله�د  اأهايل 

لرت�ضيح   
ّ
عربي اأّي  ا�ضتمالة  الحتالل  �ضلطات  ت�ضتطع  مل  ُبذلت  التي 

10% من �ضّكان القد�س  اإّل  نف�ضه لع�ض�يّة البلدّية، ومل يتقّدم للت�ض�يت 

امل�ضّجلني يف الل�ائح النتخابّية، فباءت بالف�ضل، ومل حتَظ انتخابات �ضنة 

1973 اأو �ضنة 1977 بحّظ اأوفر من املحاولت ال�ضابقة.

6. الإجراءات التي تناولت املرافق واخلدمات العاّمة:

اأ. نقلت �ضلطات الحتالل جميع »م�ت�رات« وم�ضّخات 

ب�ضبكة  القد�س  عرب  وربطت  القد�س،  لبلدّية  التابعة  املياه 

ة ببلديّة الحتالل. املياه اخلا�ضّ

ب. و�ضعت �رصكة كهرباء حمافظة القد�س حتت رعاية بلديّة 

الحتالل.

الإ�رصائيلّية  ال�ضلطات  اأ�ضدرت   ،1973 �ضنة  اآذار  يف  ت. 

القد�س  من  العربّية  ال�ضّحّية  اخلدمات  مركز  بنقل  اأوامرها 

اأمام  املجال  اإف�ضاح  اإىل  يهدف  الإجراء  وهذا  اهلل،  رام  اإىل 

وم�ؤ�ّض�ضاته   )
ّ
الإ�رصائيلي العمل  )احّتاد  »اله�ضتدروت« 

اخلدمات  يف  معه  التعامل  على  العرب  لإرغام  ال�ضّحّية 

القد�س  ارتباط  فّك  من حلقات  ا حلقة  اأي�ضً وه�  ال�ضّحّية. 

 املجاور.
ّ
باملحيط العربي
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ث. بتاريخ 1973/5/16 اأغلقت ال�ضلطات املحتّلة دائرة 

ال�ض�ؤون الجتماعّية يف القد�س واأحّلت حمّلها مكتًبا اإ�رصائيليًّا 

مقّره القد�س لالإ�رصاف على جميع اجلمعّيات اخلرييّة القائمة 

الإ�ضالمّية،  اخلرييّة  املقا�ضد  م�ضت�ضفى  فيها  مبا  املدينة  يف 

، وم�ضت�ضفى الهالل 
ّ
وم�ضت�ضفى وملجاأ العجزة الأرث�ذك�ضي

اليتيم  للجنة   
ّ
املهني واملعهد   ،

ّ
العربي الطفل  ودار  الأحمر، 

، وغريها. 
ّ
العربي

ثانياًا: اإخالء القد�س من �سّكانها العرب

بداأ ال�رصاع الدمي�غرايّف بني العرب واليه�د – �ض�اء يف فل�ضطني عاّمًة اأو 

يف القد�س – يحتدم منذ بداية النتداب/الحتالل الربيطايّن. اإّل اأّنه بلغ 

القرن، والتي �ضهدت  ذروته يف فرتتني: الأوىل يف الأربعينات من هذا 

اإن�ضاء الكيان ال�ضهي�يّن على اأر�س فل�ضطني، عام 1948، وجتزئة مدينة 

حرب  عقب  بداأت  فقد  والثانية  ويه�دّي؛   
ّ
عربي قطاَعني  اإىل  القد�س 

اإىل  القد�س   من 
ّ
العربي القطاع  1967 مبا�رصًة، ومتّخ�س عنها �ضّم  �ضنة 

يف  ولته�يدها  ودمي�غرافيًّا  ح�ضاريًّا  لت�ضفيتها  متهيًدا  ال�ضهي�يّن  القطاع 

فرتة ق�ضرية.

املدينة  �ضّكان  عدد  تطّ�ر  تتّبع  خالل  من  النظر  يلفت  ما  اأّول  ولعّل 

املقّد�ضة ه� عدم وج�د حّتى اأقّلّية يه�ديّة يف املدينة خالل حقب ط�يلة 

من الزمن. ويبنّي اجلدول التايل تطّ�ر عدد ال�ضّكان اليه�د يف القد�س منذ 

القرن احلادي ع�رص وحّتى نهاية القرن ال�ضابع ع�رص:
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عدد ال�سّكان )عائلة/ ن�سمة(القرن/ ال�سنة

يه�دّي واحدالثاين ع�رص للميالد

عائلتان يه�ديّتانالثالث ع�رص للميالد

نح� 500 يه�دّي1481م

نح� 70 عائلة1491م

نح� 115 يه�ديًّا1572م

القرن  القد�س يف  مدينة  �ضّكان  عدد  تطّ�ر  فيبنّي  التايل،  اجلدول  اأّما 

ال�ضاد�س ع�رص للميالد:

نالحظ من اجلدوَلني ال�ضابَقني اأّنه حني كان عدد �ضّكان القد�س اأكرث 

من 8000 ن�ضمة يف اأواخر القرن ال�ضاد�س ع�رص مل يكن يف املدينة �ض�ى 

1831م  اأ�ضبح عدد �ضّكان اليه�د يف القد�س عام  115 يه�ديًّا، بينما 

نح� 3000 ن�ضمة ب�ضبب الهجرة غري ال�رصعّية، وعدد ال�ضّكان العرب 

املدينة  يف  اليه�د  عدد  تزايد  ثّم  ن�ضمة.   8000 نح�  نف�ضه  ال�قت  يف 

الأر�س  ب�رصاء  لليه�د   ،1855 عام  العثمايّن،  ال�ضلطان  �ضمح  اأن  بعد 

يف  يه�دّي.  األف   30 من  اأكرث  اإىل  ع�رص  التا�ضع  القرن  نهاية  مع  لريتفع 

اأ�ض�ار املدينة ليك�ن  اليه�دّي يف القد�س خارج   
ّ
هذه الفرتة تبل�ر احلي

نقطة الرتكاز الأ�ضا�ضّية لالنق�ضا�س منها على املدينة لحًقا لته�يدها. 

1597م1549م1539م1526مال�سنة

2807551291358431عدد ال�سّكان
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)عرب/  القد�س  �ضّكان  عدد  تطّ�ر  ب��ض�ح  يبنّي   
)35(

التايل واجلدول 

يه�د( منذ 1831م، وحّتى عام 1983م:

وُيت�ّقع اأن ي�ضل عدد ال�ضّكان يف القد�س عام 1992 اإىل 560000 

اّتبعت  لقد   .
)36(

يه�دّي و409000   
ّ
عربي  151000 منها  ن�ضمة 

ال�ضلطات املحتّلة �ضل�ضلة من الإجراءات املنّظمة لتغيري ال��ضع الدمي�غرايّف 

يف القد�س ل�ضالح اليه�د، ومن هذه الإجراءات:

ال�ضلطات  ا�ضتعملتها  التي  املبا�رصة  ال��ضائل  اأوىل  وه�  الإرهاب:   .(

نف�ضها  الأ�ضاليب  وهي   ،1967 عام  القد�س  احتّلت  حني  ال�ضهي�نّية 

التي جلاأت اإليها املنّظمات الإرهابّية ال�ضهي�نّية يف دير يا�ضني وكفر قا�ضم 

اإىل  اأّدى  مّما  املدينة  ق�ضف  اإىل  الإ�رصائيلّية  القّ�ات  جلاأت  فقد  وغريها. 

ال�ضكنّية  العقارات  اإىل تدمري  بالإ�ضافة  300 مديّن  يقارب  ما  ا�ضت�ضهاد 

والتجارّية، وهدم الكنائ�س وامل�ضاجد، واملدار�س وامل�ضت�ضفيات، ثّم نهب 

. ثّم فر�ضت منع التجّ�ل 
)37(

دور ال�ضكن وال�ضّيارات بعد ت�ّقف القتال

)35( امل�ضادر:

بالدنا فل�سطني، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحات 181 و186 و187.  .1  

عارف العارف، تاريخ القد�س )القاهرة: 1951(، ال�ضفحتان 192 و193.  .2  

دائرة الإح�ضاءات العاّمة، التعداد العاّم الأّول لل�سّكان وامل�ساكن )عمان: 1961(،   ال�ضفحة    .3  

.11                 

ة مدينة القد�س، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 99. )36( ق�سّ

)37( و�ضف اأحداث النهب والتخريب �ضاهد عيان لأحداث العدوان، ه� قن�ضل ال�ليات املّتحدة 

الأمريكّية يف مدينة القد�س يف كتابه:

 E. M. Wilson, Jerusalem, Key to peace (Washington: The Middle East Institute, 

1945م1931م1920م1890م1831مال�سنة

نهاية عام

1947م
1983م1970م1967م1961م

ال�سّكان

80001480031000392296080965100604886600085000122500عرب

3000320030000512227000099400160630200000229000330500يهود
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للتعذيب  واأُخ�ضع�ا  جمه�لة،  معتقالت  اإىل  املدنّيني  من  املئات  و�ضيق 

 5000 ح�ايل  نزوح  يف  الأعمال  هذه  وت�ضّببت   .
ّ
والنف�ضي اجل�ضدّي 

عاّم  اإح�ضاء  اإجراء  اإىل  املحتّلة  ال�ضلطات  عمدت  ذلك  وبعد  �ضخ�س. 

امل�ج�دين  اأ�ضماء  مب�جبه  �ضّجلت   ،1967/7/25 يف  القد�س  ل�ضّكان 

ه�يّة  »بطاقات  على  احل�ض�ل  على  اأ�ضهر  ثالثة  خالل  واأجربتهم  فيها، 

اإ�رصائيلّية«، واعتربت بذلك اأبناء القد�س الذين هم يف اخلارج – بداعي 

غائبني   – احلرب  ب�ضبب  النازحني  اأو  الزيارة  اأو  العلم  طلب  اأو  العمل 

وحرمتهم من حّق الع�دة.

اأقّل من  2. اأعمال التغيري الدميوغرايّف والعمرايّن: بعد حرب 1967، ويف 

 يف املدينة:
ّ
اأ�ضب�ع اأُزيل من ال�ج�د العربي

 135 فُهّدم  الأق�ضى،  للم�ضجد  املال�ضق  املغاربة   
ّ
حي اأ. 

ا. منزًل ي�ضكنها نح� 650 �ضخ�ضً

 املغاربة اأحدهما م�ضجد الرباق 
ّ
ب. ُهدم م�ضجدان يف حي

ال�رصيف.

فيه مئتا   الأرمن يعمل 
ّ
ت. ُهدم م�ضنع بال�ضتيك قرب حي

عامل.

ث. ُهدم ما يزيد على 200 خمزن ومنزل يف مناطق خمتلفة 

من القد�س.

بيت  اللطرون، وهي قرى  اإزالة قرى كاملة من منطقة  ج. 

ن�يا وعم�ا�س ويال�، وُمنع اأهلها من الع�دة اإليها.

1930), pp. 90-116.
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باأعمال  بقيامهم  م�ضتبه  اأ�ضخا�س  منازل  ون�ضف  هدم  ح. 

مقاومة اأو بحّجة اأّن البناء بدون رخ�ضة اأو بحّجة مّد �ضبكة 

ملياه املجاري.

3. ال�سغط القت�سادّي: كان ال�ضغط القت�ضادّي اأحد الأ�ضاليب غري املبا�رصة 

التي اّتبعتها ال�ضلطات الإ�رصائيلّية لرتحيل ال�ضّكان، فقد اّتخذت عدًدا من 

تدريجيًّا يف  واإذابته   
ّ
العربي القت�ضاد  ت�ضفية  ت�ضتهدف  التي  الإجراءات 

 ومنها:
ّ
ب�تقة القت�ضاد الإ�رصائيلي

القاهرة،   ،
ّ
)العربي اآنذاك  القائمة  العربّية  البن�ك  اأغلقت  اأ. 

و�ضادرت  وغريها(   ،
ّ
الأهلي الأرديّن،  العقارّي،  عمان، 

اأم�الها وا�ضتبدلت العملة الأردنّية بالعملة الإ�رصائيلّية.

فمنعت  املحيطة،  واملدن  القرى  عن  القد�س  ف�ضلت  ب. 

اإىل  منها   
ّ
�ضناعي اأو   

ّ
زراعي اإنتاج  اأّي  اإدخال  ال�ضلطات 

الب�ضائع  اأن�اع  اإدخال جميع  اأباحت  بينما  القد�س،  اأ�ض�اق 

 
ّ
واملنتجات الإ�رصائيلّية اإليها، مّما اأّدى اإىل حرمان املنتج العربي

املجاور من اأ�ض�اق كانت ت�ضتهلك ق�ضًما كبرًيا من اإنتاجه.

التّجار  على   
ّ
الإ�رصائيلي التجارة  اأحكام  قان�ن  تطبيق  ت. 

جتاريّة  رخ�ضة  على  احل�ض�ل  عليهم  يفر�س  العرب، حيث 

 وح�رص 
ّ
اإ�رصائيلّية وت�ضجيلها يف ال�ضجّل التجارّي الإ�رصائيلي

ال�ضترياد بامل�انئ واملطارات الإ�رصائيلّية.

اخل�ضائر  رغم  العرب  على  مرتفعة  �رصائب  فر�س  ث. 

تلجاأ  واأحياًنا  ال�ضابقة،  الإجراءات  ب�ضبب  بهم  حلقت  التي 

اإىل  لل�رصائب  ا�ضتيفائها  اإطار  يف  الإ�رصائيلّية،  ال�ضلطات 
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املتاجر  بع�س  حمت�يات  م�ضادرة  من  متع�ّضفة،  اأ�ضاليب 

الأخرى  املتاجر  بع�س  ختم  اإىل  املنازل  يف  والكمالّيات 

ال�ضلطة حتّديًا لالأمن  تعتربه  بال�ضمع الأحمر. واأّي اعرتا�س 

مّما ي�ؤّدي اإىل احلجز اأو الإبعاد.

باإغالق   1967 عام  بعد  الإ�رصائيلّية  ال�ضلطات  قامت  ج. 

جميع فنادق املدينة التي تعترب اإحدى م�ضادر الدخل الرئي�ضّية 

للتّجار  الحتالل  �ضلطات  منحت  وباملقابل  اقت�ضادها،  يف 

ا لفتح مكاتب �ضياحّية وحماّلت جتاريّة للتحف  اليه�د رخ�ضً

ال�رصقّية بهدف ال�ضيطرة على قطاع ال�ضياحة واخلدمات يف 

املدينة، ثّم منعت �ضلطات الحتالل ممّثلي املكاتب ال�ضياحّية 

ال�ضياحّية  ال�ف�د  العربّية من دخ�ل مطار »اللد« ل�ضتقبال 

.
)38(

بحّجة الأمن

ال�ضلطات  اّتبعتها  التي  واملنع  املنح  �ضيا�ضة  خالل  من  ح. 

املدينة  يف  والنقل  امل�ا�ضالت  قطاع  ت�ضفية  مّت  الإ�رصائيلّية، 

النقل  اإحدى �رصكات  1967، ح�ضلت  اأيار  املقّد�ضة، ففي 

ن�ضف  باحتالل  لها  ي�ضمح  اإذن  على  الإ�رصائيلّية  التعاونّية 

ال�رصقّية،  القد�س  يف  املركزّية  املحّطة  يف  البا�ضات  م�اقف 

وباملقابل  العربّية،  البا�ضات  جميع  مكاتب  اإىل  اإ�ضافًة 

ُمنعت �رصكات البا�ضات العربّية من ممار�ضة ن�ضاطها ال�ضابق 

املحتّلة  املناطق  اأو  ال�ضفة  الأخرى يف  املناطق  مع  النقل  يف 

�رصكات  م�ضري  الأجرة  �ضّيارات  وواجهت   ،1948 عام 

الدرا�ضات  م�ؤ�ّض�ضة  )بريوت:  التهويد  الحتالل،  ال�سهيونيّة،  املخّططات  القد�س:  جري�س،  )38( �ضمري 

الفل�ضطينّية، 1981(، ال�ضفحات 156 اإىل 158.
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.
)39(

البا�ضات نف�ضه

العالقة  باأّن  ال�ضابق(   
ّ
الإ�رصائيلي اخلارجّية  )وزير  اإيبان  اأبا  �رّصح  لقد 

مثل  تك�ن  اأن  يجب  املحتّلة  الأرا�ضي  وعرب  اإ�رصائيل  بني  القت�ضاديّة 

اأي  الالتينّية،  واأمريكا  الأمريكّية  املّتحدة  ال�ليات  بني  ت�ض�د  التي  تلك 

التابع،  ال�ضّيد والعبد  املتقّدم واملتخّلف،  امل�ضيِطر وامل�ضيَطر عليه،  عالقة 

امل�ضتعِمر وامل�ضتعَمر  التي ت�ض�د بني  العالقة   والفقري، وهي من�ذج 
ّ
الغني

واملعروفة منذ اأّيام �رصكة الهند ال�رصقّية. لقد خّطط ال�ضهاينة ليبقى القلب 

والقّ�ة  الهيمنة  عنا�رص  وميتلك  وتقنيًّا  اقت�ضاديًّا  املتقّدم  ه�   
ّ
الإ�رصائيلي

.
)40(

املنّظمة و�ضناعة القرارات

بداأت   ،1967 عام  الحتالل  ُبعيد  والأرا�سي:  الأمالك  م�سادرة   .4

ال�ضلطات الإ�رصائيلّية مب�ضادرة الأرا�ضي تدريجيًّا، واأُعطي حّق الأول�يّة 

ل�ضّم  جتّنًبا  وذلك  ال�ضّكان  القليلة  اأو  امل�ضك�نة  غري  لالأرا�ضي  بالتنفيذ 

ال�ضّكان اإىل اإ�رصائيل، الأمر الذي ل تريده القيادة الإ�رصائيلّية.

ا�ضتمالك  مّت   ،1968/1/8 بتاريخ  ال�ضادر  القرار  فبم�جب 

بتاريخ  اإليها،  اأ�ضيف  ال�ضمال،  يف  القد�س  اأ�ض�ار  خارج  دومنًا   3345

 ،1968/4/14 وبتاريخ  دومن.   1700 م�ضاحته  ما   ،1972/2/1

�ضدر قرار ب�ضّم 200 دومن ت�ضّكل مع امل�ضاحة الأوىل ط�ًقا وحاجًزا بني 

القد�س وال�ضمال وجزء من ال�رصق، ويف التاريخ نف�ضه )1968/4/14( 

 القد�س وذلك لتط�يق املدينة، 
ّ
اأُعلن عن ا�ضتمالك 300 دومن تقع جن�بي

الأرا�ضي  من  دومنًا   116 م�ضادرة  متّت  نف�ضه  ال�ضابق  القرار  ومب�جب 

داخل ال�ض�ر )املعروفة بالبلدة القدمية( بالإ�ضافة اإىل مئة دومن �ض�درت 

)39( امل�ضدر نف�ضه، ال�ضفحة 157.

ة مدينة القد�س، م�ضدر �ضابق، ال�ضفحة 113. )40( ق�سّ



111

 595 ال�ض�ر:  داخل  امل�ضاحات  هذه  وت�ضّم  املدينة،  �ض�ر  امتداد  على 

عقاًرا عربيًّا حتت�ي على 1048 �ضّقة �ضكن، و437 حمالًّ جتاريًّا وخم�ضة 

»باب  ي�ضّمى  ا  عري�ضً جتاريًّا  �ضارًعا  ت�ضم  كما  مدار�س،  واأربع  م�ضاجد 

ال�ضل�ضلة« ويقع على جانبيه عدد من العمارات الأثريّة التي بناها املماليك.

 17 م�ضادرة  عن  الع�ضكرّي  احلاكم  اأعلن   ،1969/6/20 بتاريخ 

عقاًرا عربيًّا منها ما ه� مال�ضق ل�ض�ر احلرم ال�رصيف، وت�ضّم هذه الأبنية 

التنكزّية« كانت مركًزا  »املدر�ضة  ا�ضمها  اأثرّيًة  تاريخّيًة  امل�ضاَدرة عمارًة 

لإعداد   
ّ
الإ�ضالمي املعهد  حاليًّا  وي�ضغلها  الإ�ضالمّية  ال�رصعّية  للمحكمة 

للحرم   
ّ
الرئي�ضي املدخل  على  وتقع  الإ�ضالمّيني،  واملدّر�ضني  ال�ّعاظ 

ال�رصيف.

ق�ضم  11680 دومنًا،  با�ضتمالك  اأمر  بتاريخ 1970/8/30، �ضدر 

 5000 م�ضادرة  متّت   ،1972 عام  القد�س.  اأرا�ضي  �ضمن  يقع  منها 

دومن من اأرا�ضي قرى عناتا والعيزريّة �رصق القد�س. عام 1974، اأغلق 

احلاكم الع�ضكرّي نح� 70 األف دومن بني القد�س واأريحا لإن�ضاء املدينة 

ال�ضناعّية. يف ني�ضان 1975 اأبلغ احلاكم الع�ضكرّي لل�اء رام اهلل خماتري 

ع�ضكريّة،  لأغرا�س  دومن   1500 مب�ضادرة  ال�ضلطات  قرار  عناتا  قرى 

زالت  وما  حما�ضيلها،  ح�ضد  اأو  دخ�لها  عدم  اأ�ضحابها  من  وطلب 

ال�ضلطات الإ�رصائيلّية تّتبع الأ�ضل�ب نف�ضه حّتى الآن.

اإجالًء  العربّية  الأرا�ضي  وا�ضتمالك  امل�ضادرة  قرارات  رافق  لقد 

اجلدد.  املهاجرين  من  املزيد  ت�طني  وباملقابل  منازلهم،  عن  لل�ضّكان 

فالبي�ت جاهزة، وكذلك اخلدمات احلياتّية، وخّطة ته�يد القد�س �ضائرة 

على قدم و�ضاق لت�ضبح العا�ضمة احلقيقّية لدولة اإ�رصائيل، وذلك بالإتيان 

التي  املدينة  املقّد�ضة، هذه  املدينة  اإىل  يه�دّي جديد  مهاجر  ملي�ن  بربع 

اإ�رصائيلّية منذ حزيران  �ضتخ�ضع لهند�ضة جديدة و�ضعت تخطيطها جلنة 
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املخّطط  تنفيذ  اإ�رصائيل يف  اليه�د. و�رصعت  املزيد من  1967 لإ�ضّكان 

املعمارّي اجلديد للقد�س حتت �ضتار اأّن هذا املخّطط قد اأعّدته عبقريّات 

العاملّية  اأثار هذا امل�رصوع ع�ا�ضف من النتقادات  معماريّة دولّية. وقد 

ًة اأّن جملة ما يهدف اإليه ه� هدم ق�ضم كبري من م�ضاكن وعقارات  خا�ضّ

امل�ضلمني والعرب داخل ال�ض�ر بحّجة اأّن هذه الأماكن مكتّظة بال�ضّكان 

اأّنه ي�ضتهدف قبل كّل �ضيء  وغري �ضّحّية وبحاجة لإعادة تخطيط، كما 

.
ّ
 والتاريخي

ّ
تغيري طابع املدينة الديني

العربّية، ورغم  اإ�رصائيل، رغم الحتجاجات وال�ضكاوى  لقد نّفذت 

ال�ض�ر  داخل  القد�س  »لتط�ير«  براجمها  باإدانتها،  الدولّية  القرارات  كّل 

وخارجه، ومن هذه الربامج:

اأ. يف داخل ال�سور اأو البلدة القدمية:

 
ّ
حي اأنقا�س  على  جديد   

ّ
حي باإن�ضاء  العمل  بداأ  اأ.1. 

اإىل  ويهدف  الإ�رصائيلّية  ال�ضلطات  هدمته  الذي  املغاربة 

اإ�ضكان نح� 600 عائلة يه�دّية، وباملقابل ُخّطط للعرب 

خارج  لإ�ضكانهم  وذلك  اإجنازه  يتّم  مل  هزيل  م�رصوع 

حدود بلديّة القد�س.

لت�ضكنه  القد�س  اليه�دّي يف   
ّ
احلي ت��ضيع وتط�ير  اأ.2. 

ا 600 عائلة يه�ديّة. اأي�ضً

القدمي، وقد  ال�ض�ر  الأخ�رص ح�ل  اأ.3. م�رصوع احلزام 

العرب والأحياء  ال�ضّكان  1970 لإخالء  له عام  ُخّطط 

ال�اقعة قرب ال�ض�ر حتت �ضعار جتميل املدينة، ومّت افتتاح 

تيدي  بح�ض�ر   1974/11/1 بتاريخ  امل�رصوع  هذا 
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ك�ليك رئي�س بلديّة القد�س.

ب. خارج اأ�سوار القد�س:

بعد �ضنة 1967 جرى تخطيط الأجزاء اجلديدة من القد�س 

اإن�ضاء  ا�ضرتاتيجّية بحتة، ومّت  ملرّبرات  مّت احتاللها وفًقا  التي 

عدد كبري من امل�ضت�طنات على روؤو�س التالل والأودية التي 

ي�ضهل الدفاع عنها. كّل ذلك على اأنقا�س ما ُهّدم من اأحياء 

وقرى عربّية، وعلى ما �ض�در اأو اغُت�ضب منها يف القد�س اأو 

ح�لها، ونذكر من هذه الأحياء:

 يف منطقة ال�ضيخ جّراح يف اجلهة ال�ضمالّية 
ّ
ب.1. حي

من مدينة القد�س وه� ن�اة لإ�ضكان 30 األف يه�دّي.

ال�ضيخ  منطقة   
ّ
�رصقي �ضك�ب�س  جبل  على   

ّ
حي ب.2. 

جّراح، يهدف لإقامة 3000 وحدة �ضكنّية.

األف   32 نح�  لإقامة  الزيت�ن  جبل  على   
ّ
حي ب.3. 

مهاجر يه�دّي.

 �ضم�ئيل العربّية التي 
ّ
 على اأرا�ضي قرية النبي

ّ
ب.4. حي

ويبلغ  رام�ت(،  العربّي  )وا�ضمه   1971 عام  هّدمت 

وحدة.  اآلف   10 لإن�ضائها  املخّطط  ال�حدات  عدد 

اجلامعة  لطلبة  م�ضاكن  ببناء  الإ�رصائيلّية  احلك�مة  وتق�م 

مباين  بناء  وكذلك  �ضم�ئيل   
ّ
النبي منطقة  يف  العربيّة 

الإذاعة والتلفزي�ن لإنعا�س املنطقة ا�ضتيطانيًّا.

 يق�م على اأرا�ضي قرية الرام العربّية، واآخر 
ّ
ب.5. حي
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على  واآخر  القد�س،   
ّ
جن�بي املكرّب  جبل  اأرا�ضي  على 

 القد�س، وعلى اأرا�ضي جبل 
ّ
اأرا�ضي قرية �رصفات جن�بي

 من اأرا�ضي بيت 
ّ
 يق�م على الق�ضم ال�رصقي

ّ
الزيت�ن، وحي

حنينا، واآخر قرب مطار القد�س لإقامة منطقة �ضناعّية، 

واآخر على اأرا�ضي قرية �ضعفاط.

ب.6.لقد �رّصح مدير الإ�ضكان يف منطقة القد�س )اآب 

�ضنة 1976( اأّنه قد �ضّيدت 12840 وحدًة �ضكنّيًة يف 

الأحياء اجلديدة من القد�س منذ عام 1967، واأّن 7220 

 77-76 البناء، واأّنه خالل  وحدًة �ضكنّيًة هي يف ط�ر 

اأخرى. كما �رّصح  �ضكنّية  2800 وحدة  بناء  �ضيجري 

اأّن   )1976 اأّول  )ت�رصين  اإ�رصائيل  اأرا�ضي  اإدارة  رئي�س 

اأول�يّات  راأ�س  على  تاأتي  اإليها  امل�ؤّدية  والطرق  القد�س 

ك�ضف   ،1975 عام  اأواخر  ويف  اإ�رصائيل.  يف  التط�ير 

عن م�رصوع يت�ضّمن اإقامة ثالث م�ضت�طنات، وعدًدا من 

الأحياء ح�ل القد�س ترعاه وزارة الدفاع، ويهدف اإىل 

اإقامة �ض�ر من امل�ضت�طنات »يخنق« القد�س وي�ضت�عب 

ما بني 25 اإىل 50 األف ن�ضمة.

والتخطيط  ال�ضتيطان  م�ضاريع  ا�ضتمرار  على  املرتّتبة  النتائج  اإّن 

 يف املدينة 
ّ
 والإ�ضالمي

ّ
الإ�رصائيليَّني خطرية، فهي تعني ت�ّقف النمّ� العربي

ت�ضبح  بحيث  املقّد�ضة،  املدينة  ح�ل  الط�ق  وا�ضتكمال  وال�ض�احي، 

جميع منافذها ومداخلها حماطًة بتح�ضينات من امل�ضت�طنات الإ�رصائيلّية، 

وُتف�ضل بذلك القد�س عن �ض�احيها مبئات الأبنية والعمارات اليه�ديّة 

ال�ضاهقة. ويف حني ت�ضهد املدينة ن�ضاًطا متزايًدا يف الإن�ضاءات الإ�رصائيلّية 

وما يتبعها من خدمات وت�ضهيالت لال�ضتيطان، ترتاجع حركة الإ�ضكان 



115

لإجبار  املحتّلة  ال�ضلطات  ت�ضعها  التي  والعراقيل  ال�ضغ�ط  اأمام   
ّ
العربي

ال�ضّكان على اجلالء.

ثالثاًا: العبث باملمتلكات الثقافيّة وانتهاك املقّد�سات الإ�سالميّة وامل�سيحيّة

ا�ضتكماًل للخّطة التي اأعّدتها اإ�رصائيل للق�ضاء على ال��ضع احلايّل للمدينة 

للقيم  النتهاكات  من  بعدد  قامت  عليها،  ال�ضيطرة  واإحكام  املقّد�ضة 

ا�ضتمالك  مع  جنب  اإىل  جنًبا  ت�ضري  كانت  والدينّية  والتاريخّية  الثقافّية 

العقارات والأرا�ضي وخطط البناء وال�ضتيطان، ومل ترَع اإ�رصائيل يف ذلك 

العه�د والّتفاقّيات الدولّية، ول التقاليد املرعّية يف احلفاظ على مكانة 

القد�س الدينّية والتاريخّية.

لقد حاولت �ضلطات الحتالل اأن ت�ضتعني باحلفرّيات الأثرّية لتّتخذ 

 يف فل�ضطني عاّمًة ويف 
ّ
منها و�ضيلًة تدعم بها ما تّدعيه من حّق تاريخي

ًة، وبالأخ�ّس ما ه� »مهّدم« حتت »الأق�ضى«. لقد حّدد  القد�س خا�ضّ

علماء الآثار ورجال الدين اليه�د يف اإ�رصائيل اأهداف احلفريّات مبا يلي:

 للحرم ال�رصيف، . 1
ّ
 والغربي

ّ
الك�ضف الأثرّي على احلائَطني اجلن�بي  

وعلى امتداد ط�له 485 مرًتا، ت�طئًة لك�ضف ما ي�ضّم�نه بحائط 

املبكى.

هدم واإزالة جميع املباين الإ�ضالمّية املال�ضقة للحائط من معاهد . 2  

وم�ضاجد واأ�ض�اق وم�ضاكن قائمة.

3 ..
)41(

ال�ضتيالء بعدها على احلرم ال�رصيف واإن�ضاء الهيكل الكبري  

�ضني يف احلفرّيات التي اأعّدتها اإدارة  )41( من مذّكرة قّدمها الأ�ضتاذ روحي اخلطيب اإىل جلنة املتخ�ضّ
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باإجراء   ،1967 حرب  بعد  الإ�رصائيلّية،  الآثار  مديرّية  قامت  ثّم 

اأجراها  التي  ، واأبرز هذه احلفريّات هي  40 حمالًّ اأكرث من  حفرّيات يف 

)امل�ضجد  الهيكل  جبل  ي�ضّمى  ملا   
ّ
اجلن�بي احلائط  عند  مازار  بنيامني 

الأق�ضى( با�ضم جمعّية ال�ضتك�ضاف الإ�رصائيلّية. وقد �ضملت احلفريّات 

:
)42(

الإ�رصائيلّية يف القد�س بعد 1967 الأق�ضام التالية

يف . 1 ال�رصيف  احلرم  لأ�ض�ار  املال�ضقة  الأق�ضام  يف  احلفريّات   

اأ�ضفل احلائط  اجلهَتني اجلن�بّية والغربّية مبتدئًة من نقطة تقع يف 

للم�ضجد الأق�ضى.

الأبنية، . 2 من  اخلالية  الإ�ضالمّية  ال�قفّية  الأرا�ضي  يف  حفرّيات   

واملمتّدة يف اجلهة اجلن�بّية حلائط امل�ضجد الأق�ضى.

حفريّات وزارة الأديان الإ�رصائيلّية يف ق��س ول�ض�ن باجّتاه اأ�ضفل . 3  

احلرم ال�رصيف.

حفريّات يف املنطقة ال�اقعة جن�ب غرب حائط احلرم ال�رصيف، . 4  

والأقبية  الدهاليز  على  وا�ضتملت  مرًتا،   35 عمق  اإىل  و�ضلت 

ال�اقعة حتت عمارة املحكمة ال�رصعّية الإ�ضالمّية.

حفرّيات يف حارة ال�رصيف بداأت عام 1969، وا�ضتمّرت حّتى . 5  

حائط  بني  مبعرثة  جديدة  م�ضاحات  حفر  خاللها  مّت   ،1973

 الأردن غرًبا.
ّ
الرباق ال�رصيف �رصًقا وحي

اإىل . 6 بالإ�ضافة  القدمية  بالقد�س  الأرمن  ب�ضتان  يف  حفريّات   

حفريّات جبل �ضهي�ن منذ عام 1970.

فل�ضطني – الأمانة العاّمة للجامعة العربّية �ضنة 1971.

)42( »ته�يد القد�س يف ع�رص �ضن�ات«، م�ضدر �ضابق.
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احلفرّيات التي قامت بها جماعة من املتديّنني اليه�د يف حزيران . 7  

1967، بحًثا عن قب�ر يه�دّية قدمية يف اأ�ضفل جبل الزيت�ن على 

طريق القد�س راأ�س العم�د.

احلرم  منطقة  ويف  القدمية،  البلدة  يف  احلفرّيات  هذه  معظم  وقامت 

وامل�ضيحّية  الإ�ضالمّية  التقاليد  يف  الأهّم  وهي  خا�ّس،  ب�جه  ال�رصيف 

حتت  معظمها  وجرت  العامل.  يف  اآخر  م�قع  لأّي  بالن�ضبة  واليه�دّية 

�ضتار البحث عن ممّرات �ضهلة ال��ض�ل اإىل حائط املبكى لتاأكيد املزاعم 

احلرم  منطقة  وت�ضغل  املنطقة،  تلك  يف  �ضليمان  هيكل  ب�ج�د  اليه�دّية 

م�ضاحة  �ضد�س  ال�ضخرة،  وقّبة  الأق�ضى  امل�ضجد  ت�ضمل  التي  ال�رصيف، 

القد�س امل�ضّ�رة، وتعترب، مبا فيها من م�ضاجد وقباب، وما يحيط بها من 

تقرير  اإ�ضالميًّا مقّد�ًضا، وقد جاء ذلك وا�ضًحا يف  واأ�ض�ار، حرًما  ماآذن 

جلنة »�ض�« زمن النتداب عام 1920.

لقد تعّر�ضت املقّد�ضات الإ�ضالمّية وامل�ضيحّية يف القد�س لعتداءات 

كثرية، فبالإ�ضافة اإىل ما تقّدم ذكره، قامت ال�ضلطات الإ�رصائيلّية باحتالل 

باب املغاربة، وه� اأحد اأب�اب احلرم ال�رصيف املال�ضق للم�ضجد الأق�ضى 

الدخ�ل  واأباحت  فيه،  اإ�رصائيليًّا  ع�ضكريًّا  مركًزا  واأقامت  الغرب،  من 

ال�قف  م�ّظفي  رقابة  دون  الإ�رصائيلّيني  الزّوار  جميع  قبل  من  اإليه 

دينّية  �ضل�ات  باإقامة  الإ�رصائيلّية  ال�ضلطات  �ضمحت  كما   .
ّ
الإ�ضالمي

يه�ديّة يف �ضاحات احلرم ال�رصيف واأمام مداخل امل�ضجَدين »الأق�ضى« 

و»ال�ضخرة«. اأّما اأخطر ما تعّر�س له الأق�ضى بعد احلفريّات املال�ضقة له، 

فه� احلريق الذي �ضّب فيه ي�م 1969/8/21، وه� يعترب عماًل �ضيا�ضيًّا 

بالدرجة الأوىل، واإن اّتخذ �ضكاًل دينيًّا، ومل يكن �ضّد م�ضاعر امل�ضلمني 

لقد  وتراثه.  مقّد�ضاته  يحرتم  اإن�ضان  اأّي  م�ضاعر  �ضّد  بل  فقط،  والعرب 

لحظ املراقب�ن يف القد�س اأّن الدمار يف امل�ضجد يكاد يك�ن كاماًل، كما 
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لحظ�ا اأّن احلريق نتج عن اإ�ضعال النار بفعل فاعل. وقد ا�ضتمّر احلريق 

اأكرث من 4 �ضاعات كاملة، وهّب امل�ضلم�ن اإىل اإخماد النريان الق�يّة يف 

منطقة  يف  ُقطعت  قد  الحتالل  �ضلطات  لدى  البلديّة  مياه  كانت  حني 

احلرم ال�رصيف ف�ر ظه�ر احلريق.

اأّما بالن�ضبة للمقّد�ضات امل�ضيحّية، فقد تعّر�ضت كني�ضة القيامة، التي 

�ضن�ات  العامل، خالل  القد�س ويف  م�ضيحّية يف  كني�ضة  واأقدم  اأكرب  تعترب 

الحتالل، اإىل عّدة انتهاكات: فقد �رُصق تاج ال�ضّيدة العذراء يف اأواخر 

ج�اهره  �رصقة  بعد  اأُعيد  ثّم  الإ�رصائيلّيني  بع�س  ِقَبل  من   ،1967 �ضنة 

التي  وال�ضم�ع  الزيت  قناديل  بتحطيم   
ّ
اأمريكي  

ّ
اإ�رصائيلي وقام  الثمينة. 

هي ف�ق القرب املقّد�س يف مدخل الكني�ضة ي�م 1971/3/24. وجرت 

داخل  اجللجلة  �ضليب  قرب  قائم  بالأملا�س  ع  مر�ضّ اإكليل  �رصقة  حماولة 

اإ�رصائيلّيني لياًل بعد اعتدائهم على الراهب.  ِقَبل ثالثة  كني�ضة القيامة من 

القيامة،  كني�ضة  باقتحام  امل�ضّلحني  بع�س  قام   ،1974/11/17 ويف 

وقد  كبرية،  قيمة  لها  ة  الف�ضّ من  مقّد�ضًة  ل�حًة  و�رصق�ا  الرهبان  و�رصب�ا 

عيد  ليلة  الأقباط  دير  تعّر�س  كما  بالقد�س.  املركزّية  املحكمة  بّراأتهم 

ورهبانه  ممتلكاته  على  اعتداء  اإىل   ،1970/12/25 بتاريخ  امليالد، 

بع�س  اأحرق   ،1973/2/6 وبتاريخ   .
ّ
الإ�رصائيلي الب�لي�س  قبل  من 

الإ�رصائيلّيني املركز الدويّل للكتاب املقّد�س على جبل الزيت�ن، وتعّر�س 

القّدي�س جاورجي��س  دير  منها  للنهب؛  امل�ضيحّية  املمتلكات  الكثري من 

فران�س«،  دي  »ن�تردام  وكني�ضة  �ضهي�ن،  جبل  يف   
ّ
الأورث�ذك�ضي

ودير الراهبات، وق�رص القا�ضد الر�ض�يّل الباب�ّي، ودير مار ي�حّنا التابع 

للكني�ضة الأورث�ذك�ضّية يف ني�ضان 1990، حيث قام عدد من املتطّرفني 

لالعتداء،  الدين  رجال  من  الكثري  تعّر�س  كما  املبنى.  باحتالل  اليه�د 

كالعتداء على رهبان دير الأقباط كما اأ�رصنا �ضابًقا، والعتداء بال�رصب 

الأورث�ذك�ضّية.  البطريركّية  يف  الثاين  الرجل  فا�ضيلي��س،  املطران  على 
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ويف اآب �ضنة 1974، اعتقل املطران اإيالري�ن كب��ضي بتهمة التعاون مع 

 1974 الثاين  كان�ن  احلكم يف  الفل�ضطينّية، و�ضدر  الفدائّية  املنّظمات 

وانتهاكه  الحتالل  منطق  عن  يعرّب  حكم  وه�  عاًما،   12 ملّدة  باعتقاله 

للقيم الأخالقّية والروحّية الإن�ضانّية.

خمزوًنا  معاملها  تعن�ن  الإن�ضانّية،  تراث  من  ثمني  جزء  هي  القد�س 

ح�ضاريًّا متنّ�ًعا بفعل الإبداع الإن�ضايّن فيها لقرون كثرية، وهي مبا متتاز 

من قيم تخ�ضع منذ الحتالل ل�ضّتى م�ضاريع ال�ضتيطان والتخطيط، بحيث 

تتحّ�ل بعد مّدة وجيزة اإىل مدينة ع�رصيّة ت�ضبه ني�ي�رك ول��س اأجنل��س، 

لقد  والدينّية.  التاريخّية  املنطقة  طبيعة  ويتجاهل  روحانّيتها،  ي�ضلبها  مّما 

العمل،  دانت  العاملّية  النتقادات  من  م�جًة  التغيري  عملّيات  اأثارت 

واحل�ضارّي.   
ّ
الديني املدينة  طابع  على  واحلفاظ  التنفيذ  ب�قف  وطالبت 

وقد لحظ مرا�ضل جريدة التاميز اللندنّية ال�ضادرة بتاريخ 1973/6/15 

اإ�رصائيل منذ 1967 قد غرّي طبيعة املدينة  اأّن برنامج البناء الذي مار�ضته 

ال�حدات  م�ضاريع  تنفيذ  ا�ضتمّر  ل�  وبراأيه  الأ�ض�اأ وب�ضكل خطري،  نح� 

ال�ضخمة »فاإّن هذه املدينة املقّد�ضة التي وقفت �ضاخمًة عرب اآلف ال�ضنني 

من احلرب وال�رصاع حمك�م عليها بالفناء يف اأقّل من ع�رص �ضن�ات دون اأن 

مُيت�ضق ح�ضام اأو ُتطلق ر�ضا�ضة واحدة«.

الكيان  خلط�رة  مدركة  واعية  وبروؤية  تقّدم،  ما  كّل  من  انطالًقا 

ال�ضهي�يّن على القد�س وفل�ضطني والأّمة الإ�ضالمّية، اأطلق الإمام اخلميني 

العظيم �رصخة اإنقاذ القد�س با�ضتئ�ضال الغّدة ال�رصطانّية، {لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس 

َوِمْن  قّوة  ِمْن  اْسَتَطْعتُْم  َما  لَُهْم  وا  َأْشَرُكوا})4))، {َوَأِعدُّ َِّذيَن  َوال الَْيُهوَد  آَمُنوا  َِّذيَن  لِل َعَداَوةً 
ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدونِهِْم َل َتْعَلُمونَُهُم اللُّه يَْعَلُمُهْم َوَما ُتنِْفُقوا  ْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللِّه َوَعُدوَّ ِرَباِط اْلَ

)43( �ض�رة املائدة، الآية 82.
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ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللِّه ُيَوفَّ إِلَْيُكْم َوَأنْتُْم َل ُتْظَلُموَن})))).

)44( �ض�رة الأنفال، الآية 60.
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اإ�ضكالّيــــة ال�عـــي والذاكرة العربّية

الروؤية العلمّية لدى الإمام اخلامنئي

 يف فكر الإمام اخلامنئي )حفظه اهلل(
ّ
الفقه ال�ضيا�ضي

ال�ضيادة ال�ضعبّية الدينّية

احلــــاكمّيــة: درا�ضــة يف املفهـــ�م وت�ضّكلــــه

�ضناعة الأّمة الإ�ضالمّية: الإمام اخلامنئي )حفظه اهلل(

ّ
 ال�ضتنها�ضي

ّ
وقيادة امل�رصوع الإ�ضالمي

حق�ق الإن�ضان من وجهة نظر الإمام اخلامنئي

 عند الإمام اخلامنئي
ّ
الفكر ال�ضيا�ضي
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يـــ��ضـــف  
ّ
علــــي

جمم�عة من الباحثني

امل�ضلم�ن بني امل�اطنة الدينّية وامل�اطنة ال�ضيا�ضّية

القد�س: امل�قعّية والتاريخ
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