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مقدمة
شكلت القدس بؤرة حترك حضاري وثقايف أساسية يف املشرق اإلسالمي ،وأخذت أهمية املدينة
بالتزايد من خالل املكانة العظيمة هلا يف اإلسالم ،فهي أرض األنبياء ،وميدان الربكة
والفضيلة ،ويف مسجدها األقصى كانت إمامة النيب عليه الصالة والسالم بإخوانه من
ردحا من الزمن ،إضافة لكونها قلب بالد الشام ،وأرض
األنبياء ،وهي قبلة املسلمني األوىل ً
احملشر واملنشر.
جتلت أهمية القدس جلية يف حمطتني أساسيتني ،األوىل خالل الفتح العمري للمدينة،
وهي املدينة الوحيدة اليت ُيشرف أحد اخللفاء الراشدين على فتحها ويستلم بنفسه
مفاتيحها ،واحملطة الثانية قبيل وخالل التحرير الصالحي للمدينة ،وهو التحرير الذي
منوذجا يف إحداث التغيري على الصعد العسكرية
يعترب عند الكثري من املؤرخني والدارسني،
ً
ً
وصول للحظة
واإلدارية والعلمية ،وتوحيد املدن واألمصار اإلسالمية حتت راية واحدة،
احتالل صلييب/فرجني للقدس دام عشرات السنوات.
التحرير بعد
ٍ
ومقياسا
لقد كانت القدس واحدة من املعايري األساسية ملعرفة صحة األمة وحيويتها،
ً
واضحا ملدى قوتها من جهة أو ترهلها من جهة أخرى ،ففي احملطتني السابقتني كان فتح
ً
مس مفاصلها مجي ًعا حتى أصبحت
القدس وحتريرها مثرة تغيري واضح طرأ على األمةّ ،
تتوجيا
قادرة على التحرك وإحداث التغيري الالزم ،ففي احملطة األوىل كان فتح القدس
ً
ملرحلة النبوة وما تبعها من حكم اخلليفتني الراشدين أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب
رضي اهلل عنهما.
ويف احملطة الثانية ،شكل حترير القدس على يد صالح الدين األيوبي رمحه اهلل ،باكورة
تغيري عميق ،وانتقال األمة من حال الضعف والشرذمة والتفرقة ،واخلالفات على الصعد
كافة ،مذهب ًيا وعقد ًيا وسياس ًيا ،إىل وحدة وجتانس مشلت بالد الشام ومصر ،حتت قيادة
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جتل حضاري بأن الدافعية خلف
نور الدين حممود زنكي ،ومن بعده صالح الدين األيوبي ،يف
ٍّ
حترير القدس ٌ
عامل أساسي يف نهضة األمة ،وجزء من حالة التغيري اليت جيب أن تشمل كل
أجزاء األمة ومكوناتها.
تعاجل الورقة قضية مهمة هي دور القدس يف نهضة األمة ،وإحداث حالة التغيري الواعي ،القادر
على االنعكاس على القدس وحتريرها ،يف صريورة تارخيية وحضارية ،وهو ما يتعزز بالدور
الذي متتعت به القدس على مر التاريخ ،ابتدا ًء من جذب كبار الصحابة الكرام للسكن فيها،
والدور احلضاري الكبري الذي متتع به املسجد األقصى املبارك ،وحتوله جلامعة عظيمة ،يتلقى
فيها املسلمون شتى الفنون والعلوم.
وتأتي هذه الورقة يف حماولة الختصار جهود مفكرين وعلماء كبار ،حبثوا هذه القضايا،
وخرجوا بنتائج مميزة ،ولتكون هذه الورقة وسيلة من الوسائل اليت علينا العمل عليها وتطويرها
يف سياق إحداق النقلة اجلادة القوية ،يف واقع أمتنا ،وجعل القدس يف قلب هذه الوثبة ،لتكون
ريا يف
الثمرة األساسية هلذا التغيري ،حترير القدس واألقصى من االحتالل اإلسرائيلي ،وتغ ً
ميزان التفاعل مع قضية القدس ،وما تعانيه مقدساتها.
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أو ًلا :القدس قبلة المسلمين األولى وبوصلة جهودهم
الجهادية في بالد الشام
شكل املسجد األقصى جز ًءا من الوجدان اإلسالمي ،فإليه كانت قبلة املسلمني خالل العهد

املكي،
وشطر من العهد
املكي
املدني ،وشكلت القدس حمطة تسرية عن النيب ﷺ خالل العهد ّ
ّ
ّ
ٍ
فكان اإلسراء يف السنة العاشرة من البعثة إىل مسجدها ،حيث أ ّم سيدنا حممد ﷺ األنبياء،

ومنها كان معراجه ﷺ ،وقد رسخت هذه احملطة مكانة القدس يف وجدان املسلمني ،فمن
القدس كان املعراج ،يف إشارة بالغة العمق الرتباط فلسطني والقدس باإلسالم ،وباألمة
اليت اصطفيت وشرفت على باقي األمم يف ساحات املسجد األقصى.
وقد ح ّبب النيب ﷺ صحابته

بالسكنى يف القدس خاصة والشام
بشكل عام بعد انتقاله للرفيق
ٍ
سي ﷺ غزوتني إىل
األعلى ،وقد ّ

بالد الشام ،مؤتة (عام  8هـ) وتبوك
(عام 9هـ) اليت قادها رسول اهلل ﷺ

بنفسه  ،1وبهما كان التصادم األول

مع البيزنطيني ،وتهيئة عملية
للمسلمني من حيث استكشاف
املناطق اجلديدة عسكر ًيا ،وهي
املناطق اليت كانوا يعرفونها جتا ًرا،
قواعد أمامية
باإلضافة إىل تأسيس
ٍ
للجيوش املسلمة ،ففي غزوة تبوك

مسري جيش أسامة إىل بالد الشام

 1محمد ابن هشام المعافري ،السيرة النبوية (سيرة ابن هشام) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ج  ،2ص  11و .91
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أرسل رسول اهلل ﷺ خالد بن الوليد ففتح دومة اجلندل ،وصاحل سكان كل من أيلة وأذرح
وتيماء وجرباء  ،1حيث ستظهر أهمية هذا الصلح يف مرحلة الفتوح القادمة.

ومل ينتقل ﷺ إىل جوار ربه ،إال وقد جهز ً
وأمر عليه أسامة بن زيد يف
جيشا آخر لغزو الرومّ ،
ثان
آخر صفر 11هـ ،ولكن وفاته ﷺ أخرت خروجه ،حتى أنفذه أبو بكر الصديق يف أول ربيع ٍ
11هـ  ،2وقد استطاع اجليش حتقيق إجناز مه ّم للدولة املسلمة الناشئة ،ففي ظل ردة العرب،

استطاع بعث أسامة أن يؤكد جهوزية املسلمني للمرحلة القادمة من الفتوح ،وبأن بالد الشام
ستكون نقطة مفصلية يف احلركة احلضارية للمسلمني.
عادت القدس وبالد الشام إىل نصب اهتمام املسلمني بعد االنتهاء من حروب الردة ،فجهز أبو
بكر اجليوش لفتح بالد الشام والعراق ،ففي سنة  13هـ أرسل أبو بكر أربع جيوش إىل بالد الشام،
األول :بقيادة يزيد بن أبي سفيان ،ووجهته دمشق .الثاني :بقيادة أبي عبيدة بن اجلراح ،ووجهته
محص .الثالث :بقيادة عمرو بن العاص ،ووجهته فلسطني .الرابع :بقيادة شرحبيل بن حسنة،
ووجهته األردن.3
أورد املؤرخون وصايا أبي بكر لقادة اجليوش
املسلمة ،وهي وصايا حتمل إشارات بالغة
األهمية ،من حيث هدف املسلمني من
هذه الفتوح ،والثوابت اإلسالمية يف هذه
التحركات العسكرية ،ففي وصية أبي
بكر لقادة جيوش الفتح قال« :ال تعصوا
وال تغ ّلوا ،وال جتبنوا ،وال حترقوا ً
خنل
وال تعزقوه ،وال تعقروا بهيم ًة ،وال تقطعوا
شجر ًة مثمرة ،وال تهدموا صومعة ،وال

اإلسالمية إىل بالد الشام
حترك اجليوش ٍ

 1محسن محمد صالح ،الطريق إلى القدس ،مركز الزيتونة ،ط  ،5بيروت ،2012 ،ص .54
 2محمد رضا ،أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين ،دار القلم للطباعة والنشر ،بيروت ،ص .28
 3جمال عبد الهادي مسعود ،الطريق إلى بيت المقدس ،دار الوفاء ،القاهرة ،ج  ،1ص .55
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ريا ،وال عجو ًزا ،وال ً
ريا .1»...وقد محلت هذه الوصايا التعليمات
شيخا كب ً
تقتلوا صغ ً
األساسية لقادة املسلمني ،وتضمنت جوهر الرسالة احلضارية اليت حيملها املسلمون يف
الفتح.
قام أبو بكر بإرسال خالد بن الوليد من العراق مددًا للمسلمني يف بالد الشام ،حيث
خرج خالد من العراق يف صفر  13هـ على تسعة آالف رجل ،2وتوىل خالد قيادة اجليوش
اإلسالمية يف الشام .شكلت معركتا أجنادين يف  27مجادى األوىل  13هـ ،وفحل بيسان
يف  28ذي القعدة  13هـ ،3أبرز معارك املسلمني اليت سبقت معركة الريموك ،وقد حدثت
هاتني املعركتان على أرض فلسطني ،يف داللة على أهمية هذا اجلزء من بالد الشام ،الذي
انطلقت منه حركة فتوح الشام.

ثانيا :الفتح العمري للقدس تتويج الجهود اإلسالمية في
ً
الفتوح الشامية
بعد امتداد معارك املسلمني من فلسطني ،إىل األردن ودمشق ومحص يف الشمال ،بدأ
البيزنطيون حشد قواتهم ملواجهة التحرك اإلسالمي اخلاطف ،حيث حشد الروم كل
إمكانياتهم العسكرية ،واليت قدرها املؤرخون ما بني  100و 200ألف جندي .وبعد بلوغ
أبو عبيدة خرب حشود الروم ،قرر حشد جيوش املسلمني ،اليت كانت قد تفرقت لفتح املدن
والقرى يف الشام .بلغ جيش املسلمني حنو  36أل ًفا ،من بينهم ٌ
ألف من الصحابة ،منهم مئة
ممن شارك يف معركة بدر .ومع احتشاد اجليش اإلسالمي يف مقابل حشود الروم تويف أبو
بكر الصديق وتوىل عمر بن اخلطاب إمارة املؤمنني.4

 1أبي القاسم علي بن الحسن الشافعي ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،دار الفكر ،ج  ،20ص .104
 2محسن محمد صالح ،مرجع سابق ،ص .61
 3األلوكةhttp://www.alukah.net/culture/0116608// ،2017/5/25 ،
 4محمود شاكر ،التاريخ اإلسالمي ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،2000 ،ج  ،3ص .141

مؤسسـة القدس الدولية

ً
خالدا يف قيادة اجليش اإلسالمي ،الذي قام بتغيري تقسيم اجليش يف مقابل
ف ّوض أبو عبيدة
وعي على ّ
احلشود البيزنطية ،عرب تقسيمه اجلند على شكل « 4كراديس»ّ ،1
كل منهم ً
قائدا،
ووقفت النساء من خلف املقاتلني حيضضن على اجلهاد .2يف  5رجب  15هـ ،وقعت املعركة
الفاصلة ،وقد استبسل املسلمون وقادتهم يف القتال ،حتى انهزم الروم ،وقتل منهم ٌ
خلق كثري.3
بعد الريموك استطاع املسلمون بقيادة عمرو بن العاص فتح فلسطني ،ما عدا قيسار ّية والقدس،
فاجته عمرو إىل القدس وحاصرها ،ثم تبعه أبو عبيدة وشارك معه يف احلصار ،وكان حصارهم
للمدينة شتا ًء ،وصمد أهلها على احلصار أربعة أشهر ،وأمام بسالة املسلمني ،وبعد أن وجدوا بأن
ال طاقة هلم على هذا احلصار ،طلب أهل القدس الصلح ،إال أنهم اشرتطوا أن يعقد اخلليفة
عمر بن اخلطاب بنفسه الصلح معهم.4
صاحل عمر أهل القدس وهو يف منطقة اجلابية ،وكتب هلم ما اصطلح على تسميته بـ «العهدة
العمرية» ،وجاء يف مقدمتها «هذا ما أعطى عبد اهلل عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء من األمان.
أعطاهم أما ًنا ألنفسهم وأمواهلم ولكنائسهم وصلبانهم ،سقيمها وبريئها وسائر ملتها ،أنه ال
تسكن كنائسهم وال تهدم ،وال ينتفص منها وال من خريها .5»...وشهد على الوثيقة مجلة من
قادة املسلمني خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ،ومت ذلك عام  15هـ.
دخل عمر بن اخلطاب إىل القدس ،ودخل إىل األقصى من الباب الذي دخل منه الرسول ﷺ
ليلة اإلسراء ،6ويف املدينة عمل عمر بن اخلطاب على إعادة الصبغة اإلسالمية للمدينة ،فقام
بتنظيف ساحة املسجد األقصى حتى ظهرت الصخرة ،وأمر ببناء املسجد القبلي وكان بنا ًء
من خشب ،وقسم املناطق ّ
ريا ،وعني يف القدس قاض ًيا للناس ،وأسس
وعي على
ٍّ
كل منها أم ً
ّ
وحض
جها ًزا للحسبة ملراقبة املوازين ،وعمليات البيع ،ومراقبة نظافة األزقة والدكاكني،
خري وبركة.7
الناس على التجارة ملا فيها من ٍ
س القائدُ خيله ،أي جعلها كتيبةً كتيبة .موقع معاجم،
دوس :القِطعة من الخيل العظيمة ،والك
ْ 1
ُ
الكر ُ
َراديس :الف َِرقُ منهم .يقال :ك َْردَ َ
https://bit.ly/2wLn6RP
 2الموسوعة الفلسطينيةhttps://bit.ly/2KdycYD ،
 3محسن محمد صالح ،مرجع سابق ،ص .73-72
 4المرجع نفسه ،ص .75
صل في تاريخ القدس ،دار المعارف ،القاهرة ،ط  ،2ص .46
 5عارف العارف ،المف ّ
 6عماد الدين ابن كثير ،البداية والنهاية ،دار هجر ،القاهرة ،1998 ،ج  ،9ص .656
7عارف العارف ،مرجع سابق ،ص .49
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لقد بدأت يف القدس مع الفتح
العمري مرحل ٌة جديدة ،من
اإلسالمي باملدينة .حيث
االهتمام
ّ
ُتظهر قرارات عمر وتنظيماته
اإلدارية هذا االهتمام ،باإلضافة إىل
رؤية ثاقبة لدى عمر لتحويل املدينة
لنقطة جذب سكاني ،فتساحمه
مع سكان املدينة من املسيحيني،
وعمارته

للمسجد

األقصى،

وتنظيم األسواق واألجهزة اإلدارية
يف القدس ،خطوات كفيلة جلعل
املدينة حاضر ًة أساسية من حواضر
املسلمني يف الشام ،لتتكامل مع
أهمية املدينة على الصعد الدين ّية

مسجد عمر بن اخلطاب يف القدس

واحلضارية.
ُفتحت القدس يف العصر الذهيب لإلسالم ،عصر الرعيل األول من الصحابة الكرام ،فلم تكن
القدس حينها عنص ًرا داف ًعا على تطور األمة ونهضتها ،بقدر ما كانت مثرة متيز ونهضة هذا
اجليل ،الذي تربى يف حمضن النبوة ،فكانت القدس جوهرة الفتوحات اإلسالمية يف بالد الشام،
وقبلة جهودهم العسكرية ،كما كانت قبلة صالتهم يف مرحلة مبكرة من الدعوة اإلسالمية،
وشكلت القدس املعيار الذي استأهلت فيه هذه األمة أن حتقق الريادة والتفوق على األمم
األخرى.
لقد حقق هذا اجليل االنتصار على أعظم القوى املوجودة على الساحة حينها ،وقد كان
التمسك باإلسالم والعزة بهذا الدين عوامل أساسية يف معركة املسلمني مع أعدائهم ،فقد
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كانت العزة اإلسالمية ووحدة صف املسلمني يف طاعة قيادتهم ،عنوان التحرك اإلسالمي يف
فتوحات بالد الشام وغريها من الفتوحات ،حتى استطاعت صهر اجلهود اإلسالمية وحتقيق
إجنازات هائلة توجت بفتح القدس ،وعودتها للتوحيد مر ًة أخرى .وهي احلالة اليت حتقق
الح ًقا ريادة حضارية ومعرفية وسياس ّية.

ً
ثالثا :التحرير الصالحي للقدس عنوان نهضة األمة
امتدت فرتة احلروب الصليبية حنو  200سنة ،وأدت الحتالل أجزاء كبرية من بالد الشام ،يف
منوذجا للمقارنة مع واقع املشرق اليوم،
القلب منها احتالل مدينة القدس ،وتشكل هذه احلروب
ً
من حيث واقع األمة قبيل االحتالل الصلييب ،الذي طغى عليه التشرذم والضعف ،واخلالفات

املذهبية والفكرية والسياسية ،اليت أضعفت األمة وجعلت االحتالل الصلييب للقدس ممك ًنا،
دون وجود أي مقاومة شاملة زمن االحتالل ،وهي احلالة اليت دفعت األمة للنهوض من كبوتها،
وتوحيد جهودها لتحقيق النصر والتحرير.
لقد وصفت احلروب الصليب ّية بأنها أول حركة استعمارية للغرب األوروبي على الشرق،1
ً
ٌ
ً
ً
احتالل
مماثل ،لظهري هذا الغرب االستعماري،
جديدا
احتالل
وتعيش فلسطني والقدس اليوم
يعمل على تثبيت أركانه ليحقق بقاء طويل األجل ،مقابل حق واضح وشعب ال يستسلم.
وكما شكلت القدس عنوان نهضة األمة من واقعها املأزوم ،جيب أن تكون القدس اليوم بوصلة
ً
وعامل لتحقيق نهضة يكون أول مثارها حترير القدس من
األمة لتحقيق النهوض والوحدة،
االحتالل اإلسرائيلي.
تشرذم األمة طريق الهزيمة

قامت احلروب الصليب ّية نتيجة عوامل سياس ّية واقتصاد ّية ودين ّية واجتماعية خمتلفة ،وهي
األسباب اليت دفعت آالف األوروبيني للمشاركة فيها ،لالستفادة من هذه الفرصة ،للتخلص
 1سعيد عبد الفتاح عاشور ،أضواء جديدة على الحروب الصليبية ،الدار المصرية ،1964 ،ص .17
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من واقعهم السيء ،أو
للحصول على كنوز الشرق
العظيمة .1وبدأت شرارة
هذه احلروب �طاب ألقاه
البابا أوربان الثاني يف 27

ثان 1095م ،يف
تشرين
ٍ
كلريمونت يف فرنسا ،دعا
خالله أوروبا إلعداد محالت
عسكرية لتحرير القدس

رسم جيسد �ازر الصليبيني يف القدس بعيد احتالهلا

والبالد املقدسة ،ومع انطالق هذه احلمالت،
حصار طويل
سقطت مدينة أنطاكيا بعد
ٍ
عام 1098م ،ثم سقطت القدس يف  15متوز
1099م املوافق  23شعبان  492هـ .2حيث
ارتكب احملتلون �ازر فظيعة ،ويقول املؤرخ
ابن األثري عن هذه الفظاعات «لبث الفرنج
أسبوعا ،يقتلون فيه املسلمني»،
يف البلدة
ً
ويقول «قتل الفرنج باملسجد األقصى ،ما
يزيد على سبعني أل ًفا».3
مل يكن اكتساح الصليبيني /الفرجنة
السريع للمناطق اإلسالمية ،إل نتيجة
حلالة الضعف والتمزق اليت كانت تعاني
منها األمة .فمنذ منتصف القرن الثالث

املمالك الصليبية يف بالد الشام

 1سعيد عبد الفتاح عاشور ،أضواء جديدة على الحروب الصليبية ،الدار المصرية ،1964 ،ص .17
 2تاريخ الحمالت إلى القدس ،ص .10-9
 3على ابن محمد ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1987 ،ج  ،9ص .19
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اهلجري ،أخذت اخلالفة اإلسالمية بالضعف والرتهل ،وسيطرت مظاهر البذخ واللهو على
الدولة العباسية ،ومل يعد للخلفاء العباسيني أي سلطات تذكر ،وتنازعت البالد اإلسالمية
ثالث دول تسمي نفسها خالفة ،فاخلالفة العباسية يف املشرق ،واخلالفة الفاطمية يف مصر
وأجزاء من املغرب والشام ،واخلالفة األموية يف األندلس .1وسيطرت عوائل من األمراء على
اخلليفة العباسي كالبويهيني والسالجقة ،وجراء ضعف سلطات اخلليفة يف بغداد ،ظهر يف
بالد الشام عد ٌد من الدويالت الصغرية املتناحرة.2
وعلى الصعيد الفكري واملذهيب ،نشطت مذاهب عديدة كاألشاعرة واحلنابلة واملذاهب الفقهية،
ساهمت يف إثراء احلياة الفكرية ومواجهة التيارات الباطنية ،واستطاعت هذه املدارس بلورة
مؤسسات اجتماعية وثقافية وإدارية .ولكن مع النصف الثاني من القرن اخلامس ،دخلت هذه
يب ،نسف اجلهود السابقة ،وصبغ اجملتمعات اإلسالمية
املذاهب واملدارس الفكرية يف صراع مذه ّ
بالسلبية واجلمود ،وح ّول األمة إىل فرق متناحرة ،األمر الذي انعكس سل ًبا على اهتمام مجوع
األمة بقضاياها األساسية.3
عاما على
وانعكست هذه احلالة على احلالة الفكرية لألمة ،فهي من جهة انعكست مجودًا فكر ّيا ً
حركة التأليف ،ومن جهة أخرى على التعليم ،وما يتصل به من مدرسني وأصحاب املراكز

الدين ّية كالقضاء واإلفتاء ،فعملت املذاهب على فرض سيطرتها على التعليم ،لتهيمن الح ًقا
على املناصب .4وهي احلالة اليت تطورت الح ًقا لشجارات واقتتال بني أنصار هذه املذاهب،

يسقط على إثرها قتلى وجرحى.5
مل يكن هذا االضطراب الوحيد الذي ع ّم البالد اإلسالمية ،فقد فرض احلكام الضرائب ،ورفع
بأشكال مبالغة ،خاصة خالل األزمات والقحط ،فزاد أعداد الفقراء وما
التجار أسعار السلع
ٍ
يعانونه .وفسدت احلياة االجتماعية ،ونتيجة هلذا الواقع انصرف اجملتمع اإلسالمي عن دوره
 1المرجع نفسه.
 2محسن محمد صالح ،مرجع سابق ،ص .88
 3ماجد عرسان الكيالني ،هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس ،دار القلم ،دبي ،2002 ،ص .41-40
 4المرجع نفسه ،ص .46
 5المرجع نفسه ص .49
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احلضاري ،ومل يلتفت إال لقضايا اليت تتعلق حبياته اليومية من معيشة وغذاء وكساء،
باإلضافة إىل االبتعاد عن جوهر التدين ،واالقتصار عليه كشعائر أو عادات فقط.1
مل تكن اجلهود اإلصالحية يف تلك الفرتة منعدمة ،ولكنها كانت جهودًا فردية ،ال تستطيع
تغيري األمة ،خاصة وسط غياب املشروع الشامل للتغيري القادر على حتقيق التوازن بني احلالة
االجتماعية -الفكرية ،والسياسية ،واليت حتققت فيما بعد بوجود علماء مصلحني وقادة
صاحلني.
األمة من االنقسام إلى الوحدة

شكل احتالل القدس وباقي مناطق بالد الشام صدمة كربى لدى مجوع األمة ،ومل يكن تقاعس
احلكام واخللفاء عن نصرة القدس ،إال نتيجة حالة الرتدي اليت وصلت إليها األمة وأدت إىل
تغلب الصليبيني /الفرجنة على سواحل الشام والقدس.
بدأت اجلهود اإلصالحية يف األمة ،مع جهود الوزير السلجوقي نظام امللك ،حيث قام بإنشاء
املدارس واجلامعات «النظامية» يف خمتلف املدن والقرى التابعة للسالجقة ،باإلضافة إىل عد ٍد
من العلماء الذين تولوا شؤون التدريس والقضاء واحلسبة ،ومنهم اإلمام اجلويين والغزالي
وأبو إسحاق الشريازي وغريهم.2
ومع تأثر جهود نظام امللك باخلالفات الداخلية بني األسرة السلجوقية ،واغتيال نظام امللك
يف  10رمضان  485هـ ،3بزغت مدارس إصالحية عديدة على رأسها مدرسة اإلمام الغزالي ،وقد
عملت على عالج األمراض اليت تفتك باجملتمعات اإلسالمية على الصعد الفكرية والفردية،
وإعداد املميزين الستكمال مسرية اإلصالح والتعليم ،باإلضافة ملدارس أخرى عملت على
االهتمام بالعامة من املسلمني ،من الفالحني والبدو واألحياء الشعبية يف املدن اإلسالمية ،وقد

 1المرجع نفسه ،ص .83 75-
 2ماجد عرسان الكيالني ،مرجع سابق ،ص .99
 3ابن األثير ،مرجع سابق ،ج  ،8ص .479
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انتشرت هذه املدارس انتشا ًرا كثي ًفا خاصة يف األرياف واملناطق النائية ،ما أسهم يف حتقيق
انطالقة جادة لنهضة األمة.1
بدأت مثار هذه املدارس
اإلصالحية بالظهور ،مع تولي
آق سنقر إمارة حلب يف شوال
 479هـ ،وسار يف حلب سرية
حسنة ،فأقام احلدود الشرعية
وقضى على اللصوص وقطاع
الطرق ،فأمن الناس على
أمواهلم وأنفسهم .ثم خلفه

رسم جيسد إمارة حلب زمن الزنكيني

ابنه عماد الدين زنكي ،الذي سار على خطى والده ،فتوىل إمارة املوصل عام  521هـ ،ويف  522هـ
سيطر على حلب ،حيث وجه جهوده العسكرية ملواجهة الصليبيني ،فاستطاع حتقيق انتصارات
كبرية ،وتوجت جهوده يف مواجهة الصليبيني ،بإسقاطه أول مملكة صليبية أقامها الفرجنة يف
الرها الصليبية يف  6مجادى اآلخرى  539هـ ،وفتح ما يتبع هلا من أعمال،
بالد الشام ،مملكة ُّ
عاما من عمله على توحيد األمة وجهاده للصليبيني ،قتل عماد الدين زنكي يف ربيع
وبعد ً 20
أول  541هـ ،بعد أن أسس طريق التحرير لولده نور الدين حممود.
جهود إصالحية وسياسية
التحرير الصالحي تتويج
ٍ

بدأت مع نور الدين مرحلة جديدة يف جهاد الصليبيني ،وبدأت معامل حترير القدس تتبلور
بشكل أكرب ،فقد شكلت سياسة نور الدين نقطة قوة ملدارس اإلصالح ،حيث تضافرت جهود
ٍ

منوذجا للقيادة
الدولة لتحقيق القاعدة الصلبة ملواجهة املمالك الصليبية ،وأصبح نور الدين
ً
اإلسالمية الصادقة ،ملا ميتلكه من صفات قياد ّية ،إضافة إىل ورعه وتقواه.
 1ماجد عرسان الكيالني ،مرجع سابق ،ص .99
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متثلت خطة نور الدين زنكي بعد ٍد من السياسات الرامية للنهوض باألمة ،ورفع سويتها يف إطار

إعداد املواجهة واستعادت القدس ،ونذكر من هذه السياسات:1
إعداد الشعب إسالم ًيا ،والقضاء على التيارات املنحرفة.
إشاعة العدل ،وتعيني األكفاء يف الوظائف الرمسية.
توحيد صف األمة ،ونبذ اخلالفات املذهبية.
إقامة املنشآت العامة ،ورفع سوية االقتصاد اإلسالمي.
تعزيز القوة العسكرية ،والعناية بالصناعات العسكرية.
توحيد املناطق اإلسالمية ،وخاصة بالد الشام ومصر.

ً
وصول
بشكل تدرجيي ،وحترير املناطق احملتلة تدرجي ًيا
إنهاك القوة الصليبية ،وتدمريها
ٍ
لتحرير القدس.2
حققت سياسات نور الدين نتائج باهرة ،فاستطاع السيطرة على قالع ومدن الشام واحدة تلو
أخرى ،وبعد ثالث محالت على مصر ،استطاع السيطرة عليها يف ربيع أول  564هـ ،وتوىل
القائد أسد الدين شريكوه الوزارة عند الفاطميني ،ثم توالها من بعده ابن أخيه صالح الدين
األيوبي ،ويف حمرم  567هـ أسقط صالح الدين الدولة الفاطمية ،وخطب للخليفة العباسي
على املنابر.3
وبعد نور الدين توىل صالح الدين دفة اجلهاد ضد الصليبيني ،وشكلت معركة حطني أبرز
املعارك الفاصلة مع الصليبيني ،ويف  24ربيع اآلخر  583هـ ،4انهزم الصليبيون هزمية فادحة،
وانفتحت أمام جيوش املسلمني الطريق لتحرير املناطق احملتلة ،فاستطاع املسلمون حترير
طربيا وعكا والناصرة وصفورية ،ثم اجتهوا إىل اخلليل وبيت حلم وعسقالن وغزة ،وغريها
من املدن والقرى الفلسطينية .5وحتولت أنظار املسلمني إىل القدس ،حيث أصبح الطريق
 1ماجد عرسان الكيالني ،مرجع سابق ،ص .256-255
 2محسن محمد صالح ،مرجع سابق ،ص .104
 3محسن محمد صالح ،مرجع سابق ،ص .106-105
 4المرجع نفسه ،ص .114
 5المرجع نفسه ص .116
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مفتوحا.
لتحريرها
ً
فرض صالح الدين احلصار
على القدس يف رجب 583

هـ ،وقبل صالح الدين إعطاء
األمان،

الصليبيني

ومت

تسليم املدينة يف  27رجب
 583هـ ،وأظهر صالح الدين
من التسامح والرمحة جتاه
الصليبني ،وعادت القدس
عاما من
للمسلمني بعد ً 88
احتالهلا .وتابع صالح الدين
جهاده
واستطاع

ضد

الصليبيني،

حترير

العديد

من املدن والقالع الصليبية،
فعام  584هـ فتح جبلة

صورة ملنرب نور الدين زنكي خالل العهد العثماني

والالذقية وقلعة صهيون وغريها .وبذلك استطاع صالح الدين حترير غالب مناطق فلسطني.
سام هو حترير القدس ،فشارك
وهكذا مجع صالح الدين
ّ
األيوبي جهود األمة خلف ٍ
هدف ٍ
عرسا يف
املسلمون يف جيشه من خمتلف األمصار ،ول ّبوا نداء القدس ،وكان يوم حتريرها ً
أرجاء أمة اإلسالم اليت كانت تتعطش الستعادة املدينة إليها.
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رابعا :مساهمة القدس في نهضة األمة العلمية
ً
حتول املسجد األقصى منذ عصر الصحابة إىل منارة معرفية وعلمية ،فبعد حتديد عمر بن
اخلطاب مكان املسجد األقصى ،قام بتعيني من يع ّلم القرآن فيه ،وأول من توىل هذه املهمة يف
القدس ،هو معاذ بن جبل ،ومن بعده عبادة بن الصامت.1
نشط يف األقصى تلقي خمتلف العلوم الشرعية وخاصة علم احلديث ،حيث زار القدس واألقصى
مجلة من الصحابة الذي رووا احلديث ،باإلضافة للصحابة الذين استقروا يف املدينة ،ونذكر
أبي ابن أم حرام ،وأبو عبيدة ابن اجلراح ،وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن
منهم ،أبو الدرداء وأبو ّ

زيد وغريهم ،ومن التابعني أويس القرني وعبد الرمحن بن غنم األشعري.2

متعلما عد ٌد من العلماء األعالم ،من بينهم الزهري واألوزاعي
معلما أو
وزار املسجد األقصى
ً
ً
وسفيان الثوري والليث بن سعد والشافعي رمحهم اهلل ،وبزغ من القدس علماء مربزون يف خمتلف
العلوم اإلسالمية ،من بينهم حممد بن أمحد املقدسي البشاري مؤلف «أحسن التقاسيم يف
معرفة األقاليم» وأبو املعالي وابن متيم املقدسيان ،وبرزت أسر علمية كاملة من القدس ،أبرزها
عائلة ابن قدامة املقدسي صاحب «املغين» ،وقد نزحت واستقرت العائلة يف مدينة دمشق بعد
االحتالل الصلييب للقدس ،ومن العلماء الذين استقطبتهم املدينة اإلمام أبو حامد الغزالي
الذي اعتكف يف املسجد األقصى وقدم إىل املدرسة النصرية وأ ّلف فيها كتابه الشهري «إحياء
علوم الدين» أو بعض أجزائه حسب املصادر املختلفة.3
وبعد التحرير الصالحي للمدينة ،عاد املسجد األقصى لسابق عهده وأهميته بعد انقطاع دام
طيلة فرتة االحتالل الصلييب ،وتوىل جان ًبا من النهضة العلمية فيه كل القاضي الفاضل
والقاضي بهاء الدين بن شدّاد .وقد شهدت القدس نهضة علمية مميزة ،وتطور التعليم يف
األقصى خاصة ويف القدس عامة ،مع إنشاء العديد من املدارس الوقفية ،يف العهود التالية
 1عامر جاد هللا أبو حسنة ،الحركة العلمية في القدس من الفتح اإلسالمي 15هـ حتى  132هـ ،مجلة حوليات آداب عين شمس ،ص .289
 2المرجع نفسه ،ص .291
 3مجلة ميمhttps://goo.gl/jLQQhA 2017/9/12 ،
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األيوبية واململوكية والعثمانية ،وارتفع عدد املد ّرسنی والطلبة والفقهاء والعلماء املشتغلني
فيها ،وأُجريت على هذه املدارس األوقاف والعطايا من السالطني واحلكام ،وحت ّولت باحات
وأروقة ومصاطب املسجد األقصى إىل جامعة حافلة ،تشهد عشرات احللق العلمية يف التفسري
وعلوم القرآن ،واحلديث وعلومه ،وغريها من العلوم املتداولة حينها .1ويف عهد صالح الدين
األيوبي كان يف القدس أكثر من سبعني مدرسة ،باإلضافة إىل عشرات الزوايا واخلوانق.2
بشكل كبري ،خاصة يف الفقه والرتاجم ،وظهر يف عهدهم
وخالل عهد املماليك ازدهر التأليف
ٍ

ري من العلماء واألدباء والفقهاء واملؤرخني .وشهدت القدس حركة عمرانية نشطة،
كث ٌ
استهدفت املسجد األقصى املبارك ،وما حوله مما ُيعرف اليوم بالبلدة القدمية ،فبنيت املدارس
والتكايا والزوايا واملنازل واحلمامات واخلانات اليت ال تزال آثارها باقي ًة حتى اليوم.3

خامسا :واقع القدس وفرصة وحدة األمة في الهدف والوسائل
ً
تعاني القدس من االحتالل اإلسرائيلي منذ عشرات السنني ،وهو احتالل يعمل بكل ما لديه

واإلسالمي ،إىل
العربي
من سلطة وقهر وقوانني على حتويل معامل وتاريخ املدينة احملتلة
ّ
ّ
مسارات عدة ،تتضمن
مدينة يهود ّية املعامل والسكان .يعمل االحتالل لتحقيق هذا اهلدف على
ٍ
ٌ
حد سواء ،وجتعل من حياتهم
كل منها اعتداءات عديدة تطال املقدسيني واملقدسات على ٍ

يف القدس ضر ًبا من الصمود واملواجهة .ترتكز اسرتاتيجية االحتالل التهويد ّية على عد ٍد
من املسارات األساسية ،تطال املقدسات اإلسالمية واملسحية ،ويف القلب منها املسجد األقصى
بشكل شبه يومي ،وتدخل إليه املزيد من
املبارك ،حيث تتابع أذرع االحتالل من اقتحام املسجد
ٍ

املستوطنني ،يف حماواة لتحويل وجودهم يف األقصى من وجود طارئ إىل آخر دائم وطبيعي ،يف
طريق تطبيق التقسيم األقصى زمان ًيا ومكان ًيا ،باإلضافة إىل حماولة فرض سيطرة االحتالل

على إدارة املسجد ،عرب التدخل يف عمل دائرة األوقاف ،وفرض اإلجراءات املشددة على أبوابه.

 1مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقيةhttp://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=5668 2014/1/29 ،
 2ناهــدة الكســواني ونجيــة الحمــود ،الحركــة الفكريــة فــي بيــت المقــدس بعــد زوال االحتــال الصليبــي ،مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة لألبحــاث والدراســات ،العــدد
ـان  ،2010ص .5
الثامــن عشــر ،كانــون ثـ ٍ
 3الموسوعة الفلسطينيةhttps://goo.gl/kY5Jpq ،
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شروحات حول «أملعبد»
اقتحام املستوطنني لألقصى وتقديم
ٍ

ويأتي استهداف املقدسيني ضمن خطط االحتالل لتهويد القدس ،حيث حياول خفض أعداد
املقدسيني ،يف مقابل رفع أعداد املستوطنني ،من خالل هدم منازل الفلسطينيني ،وسحب
بطاقات اإلقامة الدائمة منهم ،وتعريضهم لالعتقال الدائم ،واإلبعاد على القدس واألقصى
لفرتات طويلة .يف مقابل رفع أعداد املستوطنني ،عرب تعزيز املشاريع والبناء االستيطانيني يف
املستوطنات احمليطة بالقدس ،ومشاريع القوانني الرامية لضم أكرب قدر ممكن من املستوطنني،
وإخراج األحياء الفلسطينية من حدود املدينة ،وهو ما حققه ساب ًقا اجلدار العازل ،الذي فصل
قرى ومناطق فلسطينية عدة عن املدينة احملتلة.
وتأتي هذه اخلطط التهويد ّية ،بالتزامن مع ضرب احلياة االقتصادية للمقدسيني ،حيث ترتفع
نسب الفقر ومعدالت البطالة بينهم ،باإلضافة إىل حماول ضرب بنية اجملتمع املقدسي ،عرب
استهداف األطفال ،وضرب قطاع التعليم ،إلخراج جيل ختتلط لديه القيم واملفاهيم الوطنية،
يف إطار التسليم بالواقع الذي يفرضه االحتالل.
متس الفلسطينيني يف
ال ميكن حصر تغول االحتالل
بأسطر قليلة ،ولكن هذه االعتداءات ال ّ
ٍ

عربي ومسلم ،مما يؤكد على ضرورة وحدة األمة لنصرة القدس،
القدس فقط ،بل ّ
متس كل ّ
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وأن تكون ما تعانيه املدينة من إرهاب إسرائيلي مدعاة لتوحيد اجلهود ورفع التكاتف والعمل
على بناء املشاريع اجلادة ملواجهة االحتالل.
لقد كانت القدس على م ّر التاريخ ً
حامسا يف مجع كلمة األمة ،والدفع بها حنو الوحدة
عامل
ً
يف سبيل فتحها وحتريرها ،بل من الطبيعي أن تكون القدس هي أهم عوامل مجع األمة وحشد
طاقاتها ،فهي املدماك األول يف مواجهة عدوها املشرتك أال هو االحتالل اإلسرائيلي.
وقد شكلت القدس منذ عام  2000فرصة حقيقية لتالقي أطياف األمة حول موضوع القدس،
خاص ًة بعد انتفاضة األقصى ،وجتلت هذه الوحدة العربية واإلسالمية بني أطياف األمة
أطر كربى تعنى
املختلفة ،ومكوناتها من أحزاب وحركات ومجعيات وق ًوى فاعلة ،إىل تشكيل ٍ
باملدينة احملتلة وتتابع شؤونها على الصعد املختلفة ،ومنها على سبيل املثال «مؤسسة القدس

منوذجا للتالقي بني مكونات األمة املختلفة من أجل نصرة القدس .لقد
الدولية» اليت شكلت
ً
كانت القدس حمل مجع ،خاصة يف واقع حتتاج األمة فيه لعامل للوحدة واجلمع ،فالقدس
هي أهم العناوين املشرتكة القادرة على مجع شتات األمة ،يف واقع تزداد فيه اخلالفات ،ويعمق
فيه الشرخ بني مكونات األمة.

سادسا :التوصيات
ً
المرجعيات الدينية:

العمل على وضع القدس يف بوصلة اهتمام األمة ،من خالل تأكيد أهميتها الدينية،
واستلهام سري السابقني من الصحابة والعلماء والعظام يف اهتمامهم بالقدس.
احلديث عن اسرتاتيجيات وسنن حترير القدس ،واستلهام التجربة الصالحية والنورية يف
حترير القدس ،وحتويل اجليل احلالي للجيل القادر على النهوض بهذه املهمة.
العمل على وضع رؤية إصالحية للمجتمعات والبيئات اإلسالمية ،يف سياق حتقيق نهضة
رباني.
بنوية قادرة على تشكيل جيل مميز ّ
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تصدير خطاب ديين قادر على تقليل التبيان بني خمتلف املذاهب الدينية ،يف سياق رفع
املشرتكات ،وخاصة مبا حيقق الفائدة على القدس وأهلها.
القوى واألحزاب والجمعيات:

ضرورة العمل على خطاب وحدوي ينحي اخلالفات اجلانبية بني هذه األطياف ،ويعلي من
شأن العمل لفلسطني ولقضية القدس.
تنظيم محالت مشرتكة لتوعية مجاهريها مبا جيري يف القدس ،وبأن مسؤولية نصرة
القدس ومن ثم التحرير ،مسؤولية مجعية ال تقع على فئة بعينها ،بل هي نتاج جهود
األمة مبجموعها.
إقامة كيانات عابرة لألحزاب والفصائل والقوى احمللية ،تعنى مبدينة القدس ،تسمح
بتوسيع مروحة العمل للقدس ،وجعل مكوناتها رافعة يف أطر العمل الشعيب والتعبوي.
المؤسسات العاملة للقدس:

إنشاء برامج مشرتكة على الصعد الشعبية واإلعالمية واخلريية ،جتمع خمتلف األحزاب
والقوى الفاعلة يف األمة ،يف سياق دعم ونصرة املدينة احملتلة.
إطالق املبادرات العملية اهلادفة لتحييد اخلالفات البينية ،والدفع بقضية القدس حنو
مساحات جديدة من العمل املشرتك.
الضغط على احلكومات والدول العربية واإلسالمية لوضع القدس يف صلب املناهج
التعليمية ،وهي خطوة أساسية لتحقيق النقلة النوعية باالهتمام بالقدس من التفاعل
املومسي ،إىل الرتاكم املعريف مع هذه القضية.

