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  ابـء الكتداـإه

  ؟ لمن ؟  ولماذا           
وأمرائهم  ، المعاصـــــرن من ملوك العرب واإلســـــالمإلى  ال أهد هذا الكتاب       

ا. ، ورؤسائهم   وما أكثرهم عددا وأضخمهم لق
امهم ، ال أهديهم هذا الكتاب          ـــق بيت المقدس في أ ــ ــــ ال  ، ألن الذين  ســـــ

تاب تدور    ..…عض فصوله حول بيت المقدسستحقون أن يهد إليهم 
ــادر      ــ ، ألول وهلــة ، ذهني إلى  ولقــد ت طــل المجــاهــد إلى   هأن أهــد روح ال

ة على أيد ي.  فإن احتالل األرض العر ــــالح الدين األيو ــــ في اإلفرنج  الفاتح صــــ
ه ، وعلى يد إسرائيل في الحاضر ، الماضي ون اإلهداء إل  ال ، فرض حتما أن 

  سواه.إلى 
ي قد مأل  صـــفحات التارخ  ، ولكني عدلت عن ذلك       فإن صـــالح الدين األيو

تــاب يرقى…اإلفرنجي أكثر من العري عــد إهــداء أ  ــــيرتــه المجيــدة إلى  ولم  ــــ ــــ ســ
اهر   .…وتارخه ال

ـــــبــب آخر حملني على هــذا العــدول.  ذلــك أني وقفــت       ــــ ــــ وأنــا أقلــب  ، وثمــة سـ
ة ، صـــفحات التارخ طول ــمورة في جوف الكهوف على ملحمة  وشـــاء  ، انت مضـ

ر.   القدر أن تنشر وتذ
ـــــرا  ، وأنا أحاول اليوم     را ونشــــــ طال…أن أزدها ذ ــوع   ها.. وأن أجعل أ موضــــــــ

ة من أولها بإيجاز. ا   اإلهداء.  وال بد أن نبدأ الح
ــــــرن       ـــر وأوائل القرن العشـــــــ ــــ ــــ ــــــــــع عشــ عثر أرعة من  ، في أواخر القرن التاســـ

ســترالمســتشــرقين  ال ك ، دالمن ، وهم م م ، فإن برشــم ، شــ  ، على موقع أثر عظ
ــتم ، في أســــــــفل جبل الزتون في القدس ــ عد ســــ .  وهذا  ئةوعلى  متر من برج اللقل
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الجص ذات  قاعتين مرعتين طنة  ة واألخر  ، الموقع هو مغارة م إحداهما داخل
ضــع عشــرات من ال ة على  ة.  وتحتو القاعة الداخل ة منقوشــة خارج ات العر كتا

  في الجدران.
ــــتــاذ عــادل جبر       ــ ــــ ــاحثين  ، هللا هرحمــ ، وعلم األســــ ــطينيين اوهو من ال ــ ــ لفلســــــــ

ـــفبهذا ا ، المعروفين م الكشــــ ـــــه بزارة الموقع  في أوائل عام  ، األثر الق فقام بنفســ
الخ  الكوفي ، 1923 ة  اللغة العر تبت  ــماء  ر بن عمر  -منها: ، فوجد أســــــ

اس بن  –محمد  بن ســــنان  –شــــير بن  عبد هللا  –حمزة بن حميد  – ــئ  ال المنشــ
  .)1(أيوب بن عبد هللا ، أحمد بن عبد الواحد بن السائب

ـــتاذ دالمن على        ــ ـــرق األلماني األسـ ــ ــتشـ هف قرب من المغارة عثر المســــ وفي 
ارة: عبد هللا عثمان بن ســـعيد القصـــر  ه ع  توبوهذا االســـم م ، حجر نقشـــت عل

ضاً    الخ الكوفي. أ
ضــة  توصــل المســتشــرقون        قة  مســتف عد دراســات عم ات  هأن هذإلى  و الكتا
ـــــــد إلى  ترجع ـــــــهي ــــ ــالشـــ ــــ ـ ـــب  ــــ ي الملق ـــــــدين بن زن ـــك العـــــــادل نور ال ــ ــ   زمن المل

ــــــــلهم 546-1154(  ــــ ان يرســ تائب الفدائيين  الذين  م) وأن هؤالء الرجال هم من 
غير  ، بيــــت المقــــدسإلى  نور الــــدين تمهيــــدا إلجالئهم عن بيــــت اإلفرنج  وا علىل

عـــده ، وتوفي نور الـــدين قبـــل أن تتحق أمنيتـــه الكبر  ، المقـــدس  ، وأنجزهـــا من 
طل صالح الدين.   ال

طالإلى  أن أذهب ، وأنا في بيت المقدس ، ولقد هممت غير مرة        ، هف األ
ـــلة اســ امهم ال ر أ ام  وهم يؤدون واجبهم المقدس في تلك ، ألســـــتذ ــوداء من األ ــ السـ

                                                           
 .1923عام  ،14العدد  بيت لحم، ، مجلة صوت الشعب )1(
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ـــــــالم ــ ــ ة  واإلســـ ان بيت المقدس ، تارخ العرو يرزح تحت  ، ما هو اآلن ، حينما 
  وطأة االحتالل.

ام ولكن الظروف لم تسعفني ة  ، بهذا الواجب المقدس للق قيت هذه األمن و
 ، أن سق بيت المقدس في يد إسرائيل،  إلى حينإلى  أؤجلها من حين ، في صدر 

طال سق معه و  عة في سائر أرجاء فلسطين. ، هف األ ة الرف ل معالمنا التارخ   و

ـــعة ، واليوم       ورما  ، ض عن تقصـــــير و ألع ، تلوح لي هذه الفرصـــــة المتواضــ
أكمله.جعن تقصير    يلي 

ــــــــــعيد القصـــــــــــــر         امين: عبد هللا عثمان بن ســـ طال الغر الم فإلى أولئك  األ
  ، الكتاب .  أهد هذا…ورفاقه البواسل

طال المغمورن المجهولين       طال عند ســفح جيل  ، تمجيدا لأل ووفاء لكهف األ
طين لتحرر بيت المقدس.. ، الزتون  أن نظل مرا   وعهدا 
طين مجـــاهـــدين        ون مرا ـــامـــةإلى  ذلـــك أن قـــدرنـــا أن ن وهـــذا آخر  ، يوم الق

اء والمرسلين فتح قول:  ، وأول العرب والمسلين ، األنب ا معاذ إن هللا عز وجل س "
عد من العرش م الشــام من  طون  ، الفراتإلى  عل إلى يوم رجالهم ونســاؤهم مرا

م ســـاحًال من ســـواحل الشـــام أو بيت المقدس فهو امة ، فمن اختار من  في جهاد الق
امة".إلى    يوم الق

ــــيختار أوالدنا وأحف ، واختار جيلنا ، أجدادنا ختاراوقد        عدناوسـ أن  ، ادنا من 
ون في را دائم المهج  واألرواح ، حول بيت المقدس ، وجهاد قائم ، ن ه   ، نفتد

. ه العواد ه النوازل وعدت عل   لما نزلت 
ه       ل آت قرب. ، والنصر آت ال رب ف  و

                                                                     

 أحمد الشقير                                                                          
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  ..رانـالث من حزـالث

سرنا ران ان ران انتصرنا..في حز   ..في حز
  

ا        ه  ةنطأإ ـــانعة التارخ ، اك ــــ ــــ قة الزمان ، ا صـــ ا رف ..  إنها مدينة …و
قة اب المتعة ، عرقة  عت ـــــ ــ ل أســ عي  ل حوافز  ، وهبها موقعها الطب اها  وح

  ..…العزة والحضارة
ة       ــورا الشــــمال ة  وقفت ، وعلى مشــــارف  ســ ــامخة أنطاك اب  ، شــ أنها ال

ـــرق  والغرب ــ ا…الكبير بين الشـــ ــــرق تح  بها الج عة من الجنوب والشــــ  ، ل المن
ـــي من الغرب ـــ ــ لفها نهر العاصـــ ــــتنقعات و  ، و ــــ ـــمال مســـ ــــ  ، حراجأوتحميها من الشــــ

ع هناك ة تحتى لم تكن …وقلعة حصـــينة هنا وموقع من ضـــاهيها اال القســـطنطين
اء وخيالء.. ل إ سفور  ة على ال   الساج

ار الشام       هذه المدينة الساحرة  رضت ، وفي هذه الرقعة الفاتنة الجميلة من د
ض المتوس حر  األب ه أو  ،على مقرة من ال سم ما  حر الشامي  ال
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اصرة يخطبون و …المؤرخون  اطرة والق زدون من عمارتها  ، هادَّ .وتهافت األ و
ادين مون فيها الساحات والم ق ساتين ، و نشئون من حولها ال شيدون المعابد  ، و و

بنون الحماما ، والمالعب اتو ما يزد على  ،ت  والمستشف حت تعج  حتى أص
ان ات ذلك ا ، رع مليون من الس بير في حسا  ، ولسبب  مان ، لزماوذلك عدد 

عرفه إال جوفها ة  انت ، ال  ة بداء الزالزل ، الجميلةأنطاك  الً يج تنتابها ، مصا
ام  ، ليعد ج حن ، الحروب والسالم على السواءأ طن األرض   لى إ أن 
فيخرب  ، حتاجها زلزال رهيبفما تكاد العمائر  تبنى وتتسامى  حتى  ، ظهرها
دمر ق ، و   وال يذر. يوال ي

مة ،ومع هذا        ة القد ـــــتراتيجي قد  أغر الدولة البيزنط ــ ــ ـــ  ، فإن موقعها اإلســ
  تدبر منها  شؤون اإلمبراطورة العتيدة. ، فجعلتها عاصمتها

ــــرا       ــ ــــ ــ ةوغداة انبثاق النصــ ة  تبوأت ، وهي ال تزال وليدة في المهد ، ن أنطاك
ة ـــان ــــ ــمة دولة ، مقاما مرموقا في تارخ اإلنســـ ـــ انت عاصـــــ ما  ولكنها  ، فلم تعد 

ـــــاع لقبها يومذاك ما شـــ حت "مدينة هللا"  ـــــ ــ من تالميذ  ، ذلك أن الحوارين ، أصـ
ه الســـالم ســـى عل ة  قد وفدوا على ، ع لس ومن جملتهم بو  ، من فلســـطينأنطاك

طرس ا و رنا ة. ، و ح شرون األوائل للدعوة المس   وهم الم
يــت المقــدس …وأعلن التــارخ       ــة  قــد ولــدت في بيــت لحم و ح ــ ــ ــــ ــ ــ أن المســ

ةأولكنها انتشرت من  ، والناصرة   ..…فمنها انطلقت وامتدت ، نطاك
شرن األوائل من أبناء فلسطين       حرة  ، ولهؤالء الم ة عن رحلة  طول قصة 

ة قاموا بها ةأإلى  فدائ ارات مثيرة تكشف عن  ، نطاك وسجلها اإلنجيل في ع
ة ة ، المصاعب الرهي أس  ، والراح العات ة التي حملتهم بين ال واألمواج الصاخ

اة الموت ، والرجاء ة.أشواطئ إلى  من شواطئ فلسطين ، بل بين الح ومن  نطاك
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ل حيين فيدو " ، ته الشهيرةمأجل ذلك أطل اإلنجيل  ة  عي التالميذ مس أنطاك
  .)1(أوال"

ــــــرة قرون جــاء المؤرخ  الحلبي       ــ ــ عشــــ عــد اإلنجيــل  ــة ، و  ، وهو جــار إنطــاك
ارة وقورة "إن علن في ع ة  ل هي أم المدن ألنها أول  بلد ظهر فيها دين أنطاك

ة ــران ــــ ة)1(النصـ ــتمرت إنطاك ــ ب التارخ ، واســـ ارها وأحداثها ، في مو ــــرد أخ  ، ســـ
ةا ة والتجارة والدين اســ رة والســ ار إلى  ، لعســ ة في د أن بدأت الفتوح اإلســالم

ــام ـــقطت ، الشـــــ ــ ة  وســ قودها خالد بن أنطاك ان  ة التي  في أيد الجحافل العر
اد العرب أن يتخذوا من ، )638الوليد وأبو عبيدة الجراح (  ة  و ــمة أنطاك عاصـ

انت أشد إغراء وأكث ، لهم   ر فتنة.لوال أن دمش 
ذا صارت        ةأوه ان  ذلك في خالفة  عمر بن الخطاب ، نطاك تحت  ، و

ان ة بن أبي سف م أمير الشام معاو عد. ، ح ة في ما    مؤسس الدولة األمو
ة موجة عارمة  من الفرح والبهجة.         ـــالم ــــ ــــ ــ ة واإلسـ ا العر وقد غمرت  الدن

ان سقو ة  فقد  ار الشام إيذانا  بجالء الرومأنطاك   األبد.إلى  عن د
ـــــرا أن "هرقل ملك الروم رحل من ــ شــ ـــت ــــ ر التارخ العري مهلال  مســ ذ  و

ة  لمة وداع  إلى أنطاك ــورة" وهي  ــ ـــوزو ســ ة "ســـ اليونان قول  ة وهو  ـــطنطين القســـ
الدها ا ســــورا.)2(ألرض الشــــام و ـــالم  ك السـ ة  أخر "عل ـــالم ال  ، .وفي روا سـ

عده" ة وتعاقبت األ)3(اجتماع  ـــمئةحداث قرا حتى أطل القرن الحاد  ، عام خمســـ
                                                           

 .26 -11ص ص  ،سفر أعمال الرسل )1(

م اب )1(  .21ص، 1ج ،زدة الحلب ،ن العد

 .174 ،ابن العبر  )2(

م )3(  .36-53 ص ص  ،ابن العد
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ــر للميالد ــ ــ ــ ة مدينة التارخ ، عشـ ــــنع التارخ من  ، وٕانطاك ــ ة.  لتصـــ تعود مرة ثان
  جديد.

انت  ة  و فقد  ، ال تزال القلعة الحصينة الشامخة ، في ذلك العهدأنطاك
ــالمي  مـا قـال الجغرافي ، ـانـت ــ ــــ ــــ ة أنطـاك "لم تزلـاقوتالمعروف عنهـا اإلســ

ة ــــام ــــم بين الثغور الشـــ ــ ة العواصـ ــ ــ ان البالد وأمهاتها ، قصـــ ..بلد …وهي من أع
ـــور ــ م ذو سـ ـــتون برجا…عظ ــ ة وسـ ـــوره ثالثما ة أرعة  ، ولســـ النو طوف عليها  

نصف دائرة ، آالف حارس ل البلد  صعد  ، قطرهما يتصل بجبل ، وش والسور 
  .)1(مع الجبل

انت       أنما  ة  و ـــوارها وأأنطاك ــ ــ ــ ــــ ــمة تقرر أسـ ــ ــ ــــ ة حاســــ براجها تنتظر  معر
ـــرق العري ــ ــــير المشــ ـــرة ، مصـــ ــ ار  المصــ ــير الد على مد قرنين  ، ومعه مصـــــ

بيرا عد فصـــال  حا في ما  صـــ أســـره  ، متعاقبين ل وذلك هو ....في تارخ العالم 
ة.  ــــليب ــ ــ ــ ـــهير المعروف بتارخ الحمالت الصــ ــــ ــــ ـــــل الشـ ــــ ــ بتارخ  حمالت أو  الفصـ

سميها المؤ  ، اإلفرنج   رخون المسلمون.ما 
ة  ، ولست أؤرخ لهذه الحمالت ت شأنها تؤلف م ة  فإن المراجع التارخ

ة تزداد  ضخامة مع الزمان ، بيرة ت وهي تستكمل فصول تلك  ،وال تزال هذه الم
ة الفردة.   المأساة اإلنسان

يز عليها       غي التر ة التي ين ــ ـــاســ ة  ، ولكن الظاهرة األسـ أن الحملة الصــــليب
ة في  في قة مع الحملة الصهيون العصور الوسطى تكاد تكون متشابهة بل متطا

ثيرة.…العصر الحديث ه    ..وأوجه الش
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ه       ــ ــ ــعارا في الحملتيناأن الدين قد  ، ومن أهم أوجه الشــــ ـــــ ـــتارا وشـ ــ  ، تخذ  ســـ
ــعار ــ ــ ــــليب  هو الشــ ان الصــــ ــعار هو نجمة  ، ففي  األولى  ــــ ان الشــ ة  وفي الثان

ــان الهــدف…داود ــة   ، الظــاهر في األولى "إنقــاذ  القبر المقــدس" .و وفي الثــان
مان". ل سل   ان الهدف "إعادة بناء ه

انت مجرد عزوة        ة  ــــــليب ــــ ــ ه أن الحملة  الصــ ولكن  الواقع الذ ال مراء ف
ة طان ــتعمارة اســــت ـــواء ، اســ سـ ــواء  ـــرة ســ ة المعاصـ والدالئل  …الغزوة الصــــهيون

  على ذلك سهلة المنال.
حاولوا        قول عن الصــــليبيين أنهم "لم  فهذا المســــتشــــرق المعروف  المونت 

ة ــالم ة  لكونها بالدا إســـ ــالم ـــتيالء على البالد اإلســـ ــتولوا …االســ ســـ .بل خرجوا ل
ـــوا فيها إمارات لهم ــســـ ــ ـــتهدفون اإلفرنج  ."وأن أمراء…على البالد وليؤســ ســـ انوا  "

ـــة "  ــ ــ ــــ ة محضـ ات  دنيو أس  في أخذ البالد د أ وأن الواحد منهم "لم يج…غا
  .)1(من أيد أبناء جنسه من اإلفرنج"أو  من أيد المسلين واليونان واألرمن

ارة جازمة       قول في ع ه"  ــ ــ ــــ ــ ــ عن        وهذا مؤرخ غري آخر هو "غروســ
ح رجل  ـــــ أنه "أصــ ـــــة في بيت المقدس  "الحاج" الذ ذهب لزارة األماكن المقدســ

ـــاء  ممالك تحت ــ ــــرق  فتح يذهب إلنشــــ ــ ـــمس الشـــ ــ ــ ارونات األرض  ، شــ ما اتجه 
ة استعمارة".إلى  المقدسة اس   تطبي س
أنها "أول تجرة في إبل        ة   ا منصفا قد أدان الحملة الصليب ن مؤرخا غر

اسب  ة  خارج حدود بالدها لتحقي م االستعمار الغري قامت بها األمم األورو
ة واسعة النطاق"   .)2(اقتصاد
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ة.   فقد أهل  لواقع أنوا       ــــليب ــهم لم ينجوا من الحمالت الصــ ــ ــليب أنفســ الصــــ
ــــليبيون مع أخوا ةنارتكب الصـ وهم   ، هم في الدين في بلغارا والمجر  فظائع رهي

ــولهمإلى  في طرقهم  ـــ ــ ــ ــــ ـة  خروا  إلى  بيــت المقــدس.  وحين وصـ ـــطنطين ــ ــــ ــ ــ القسـ
س أ ، الكنائس ونهبوا نفائسها سة القد ن ار ا صوفواقتحموا  وعبثوا   ، ا وهم س

ـــــو  ــــة فحرقوها وداســ تب مقدســـ ـــتائر وأدوات و ــ أقدامهمهما فيها من ســ ونهبوا  ، ا 
ــرــة إلى  وحملوه معهم ، ومــا حوتــه من آالت ورخــام ، ذخــائرهــا ــ ــــ ـــــ ــار  المصـ الــد
ع في األسواق ، والشام ثيرإلى  ووصل منه ، و   . )1(دمش رخام 
ــهيو        ة في فلســــطينومثل هذا قد فعلته الحملة الصــ فقد هدمت المســــاجد  ، ن

ا من المسجد األقصى ، والكنائس والمقابر ة  ، وأحرقت جان ونهبت النفائس الدين
امة. سة الق ن   من 

ــة والحملــة أو        ــــليب ــ ـــ ــ ــ ـــى بين الحملــة الصـ ــــ ــــ ــ ــه أكثر من أن تحصـ ــــــ ــــ ــ وجــه الشــ
ة   والدين الح براء من الحملتين. ، الصهيون

مســلمين األوائل الذين عاصــروا الحمالت ومن أجل ذلك فإن المؤرخين ال
ة ــــليب ــ ــــ ــ ــــدق من المؤرخين الغريين ، الصــ ــــ ــــ .ذلك أن المؤرخين …انوا أدق وأصــ

ــليبي لمة الصــ ــموها حروب اإلفرنج.  ولم ترد  ـــلمين قد ســ ــطر واحد يالمسـ ن في ســ
ــــخمة ــــ ـــموها  ، من مجلداتهم الضـــ ـــــ على حين أن المؤرخين  الغريين هم الذين ســـ

ة ب ملوك الغرب شارة الصليب على أكتع ، الحمالت الصليب   فهم! اد أن ر
لمات قليالت       ه للمواطن العري المعاصــــر في  ل ما أرد أن اح  أن ، و

ــــااإلفرنج  ــا في أورو ــــة التي تمــــت تعبئتهــ ـــليب ــــ ـــ ــ ــد اجتــــازوا  ، في الحملــــة الصــ قــ
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ة ا الصـــغر  ، القســـطنطين ال طوروس ، وتوغلوا في آســـ وها نحن  ، واخترقوا ج
رن حول أســوار  1098هم في تشــرن األول ســنة نجد ةأمعســ وســيوفهم  ، نطاك

ار الشام ة. ، مشرعة نحو د ة والنها يت المقدس هوا لغا   و
ة من أجل        ة رهي ة. أودارت المعر ـــتيالء اإلفرنج  نطاك ــــ ـــتميتون لالســـ ــــ ســـ
اب المشرق العري ، عليها سلون في الدفاع عنها…فهي  ست ا دفاع ، .والعرب 

أسره.   عن الوطن العري 
ة في ، ولكن العرب الذين نعنيهم هنا       ة  هم القوات العر وما حولها.  أنطاك

ــ والقاهرة ــ غداد ودمشــــ ام العرب في  عيد ، أما ح عنيهم من  ن األمر  أو  فلم 
قُ …قرب ونوا  ة  إذا اقتحموااإلفرنج  درون أن.ولم  قتحمون عليهم أنطاك ــ ــ ــــ ـــــ سـ

  وعلى األرائك متكئين!! ، وهم في قصورهم ، عواصمهم
ة       ة شهورا مضن في داخل المدينة  ، ان يجر فيها القتال ، وامتدت المعر

ين شوارعها وساحاتها ، وعلى أبراجها وأسوارها ، وفي خارجها ة   ، و والحام
ة تستصرخ وتستنجد   وال مجيب وال مجير. ، العر

ــ أقرب ال       ــ انت حلب ودمشـــــ ةو ـــر العر ــ ةأإلى  حواضــــ وهما أولى  ، نطاك
ـــده بين ...النجدة من غيرهما ــــ ـــــ ان على أشـــ ــــراع   ــــ ــ ــ . ولكن الذين جر أن الصــ

ين  ــوان ملك حلبن األلدَّ العدوَّ  –األخو ــ ، ين: رضــ انت  ، ودقاق ملك دمشــ و
ة بينهما حين وصلت قوات ةإلى اإلفرنج  الحرب ناش   ...أسوار إنطاك

نوالسبب في الحر        ان  ، أن رضوان ملك حلب ، الملكين ، ب بين األخو
ـــــ ه دقاقطامعا في دمشــ رد انتزاعها من أخ قول مؤرخ عري عن أو  ،  و ما 
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ــ إلى  مائال –ان  –ألن "فخر الملوك رضــــوان صــــاحب حلب  ، الصــــراع دمشــ
ا لها   .)1(وال يختار عليها سواها" ، مح

ــ       ــ ــراع على دمشــــ ــ ــ ـــبب هذا الصــ ــــ سـ ــوان ، الملكان.وقف …و ــ  ، دقاق ورضــــ
ــة  يتفرجــان على ــا أن القــدر …وحــدهــااإلفرنج  وهي تقــاتــلأنطــاك .دون أن يــدر
  …ان لهما معا أوخم العواقب والنوائبئواإلفرنج يخب

يناإلفرنج  ولعل       ـــــراع بين الملكين األخو ـــــ ـــلوا  ، قد علموا بهذا الصـــ ــ ــــ فاتصــــ
ـــــ ــ ــ ــــ تبوا ، بدمشـ طمئنونإلى  و ــــرا.   ون أنهم ال يردو  ، على ملكه هملكها  ــــ ــ ــ ه شــ

ـــان ــتكـ ــ ـــــ ــــ ــــةإلى  واسـ ـــا …هــــذه الموادعــــة الــــذليل ـــدهـ عـ ــــة ومن  ــاك ــه وإلنطــ ـــا لــ .ومـ
ان…الطوفان ــجله مؤرخنا العري حين قال "و ــ ــ ــــ اتبوا اإلفرنج  .وذلك ما ســــ قد 

انت بيد الروم ـــد غير البالد التي  ــ أننا ال نأخذ وال نقصـ ـــــ  ــــاحب دمشـ وال  ، صــ
عة ، نطلب سواها را منهم وخد ة" حتى م ساعدوا صاحب إنطاك   .)1(ال 

هم مع إسرائيل       ما فعل العرب في حرو فقد تخلف صاحب دمش عن  ، و
ة ــــاحب إنطاك ــ ــــاحب…نجدة صـــ ــ قة المفجعة أن صـــ ة  ولكن الحق ــــهأنطاك ــ  -نفســـ

ــَّ  ــمه ســ ــال والقتال -انواســ ه للنضــ ــع أ شــ ن قد ه ــتبدا ، لم  ان ظالما مســ  ، فقد 
ة ـــــديد الوطأة على الرع "ارتاح" وهي من المدن الواقعة تحت أهل  تى  أنح ، شـــــ

ادته ــ ــ ــتجا ، ســ ــ قول مؤرخ عري آخر في هذا الحادث ر قد اســ اإلفرنج.  و وا منه 
ــــتدعى ان وظلم في  ، أرتاح المدد من اإلفرنجأهل  "واســ ـــــ ـــيرة سـ ح ســـ له لق وهذا 

                                                           
خ دمش ،بن القالنسيا )1(  .132-131، ص ص  ذيل تار
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قاتل)2(بالده " ــعب المظلوم المقهور أن  ـــ ــ ــ ـــعب الذ  ، ومن أين للشــ ــــ من أين للشــــ
  ت حرته وصودرت إرادته أن ينتصر؟سلب

ـــــاحب       ـــ ان صــ ة  وٕاذا  ونوا  ، ما رأينا ، ظالما جائراأنطاك فإن أعوانه لم 
انة انة لظلم فاوا ، يتورعون عن الخ انة …توأمان متالزمانوالخ .وقد لعبت الخ

ة  ةأدورها في معر ــتعمر  ، نطاك ــ انت الحرب مســ طوع "الزراد" ت ، األوار هفحين 
ـــلوهو  ــ ــ ارة المؤرخ العرياإلفرنج  أميرإلى  قائد أحد األبراج فأرســـــ ع  ، قول له و

ك  ، "أنا في البرج الفالني ةأوأنا أسلم إل    ، نطاك
ذا ـــفقة)1(أن أمنتني وأعطيتني  ــــ ــــ ــ ذا" وتمت الصـ ذااإلفرنج  فأعطاه ، و  ، ذا و

ة…وأسلمهم البرج الفالني   .….وسقطت إنطاك
ــقو         ــــ ان ســ انت 1098في اليوم الثالث من حزران عام ة أنطاك و .  و

  …ال تقل ضراوة عن هزمتنا المعاصرة في حزران المشؤوم ، هزمة مروعة
ــــر        ة: "فقتل وأســــ ا إنطاك ــحا ــــ قول التارخ عن ضــ ارة حزنة موجزة  وفي ع

ه حصر" يبوسُ    .)2(من الرجال والنسوان واألطفال ما ال يدر
هد مؤرخ أجنبي أن ــ ــ ــــ ــ ــ شــ حوا فياإلفرنج  و ة  قد ذ قل عن أنطاك ما ال 

ــرة آالف من أهلها ـــطر  الجند ، عشـــ ــارعة في دفن الجثث قبل أن إلى  واضــ المســـ
اء في المدينة   .)3(ينتشر الو
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ــةاإلفرنج  وانطلقــت جيوش       ـــقو إنطــاك ــ ــــ ــ ــ وتحرق  ، تنهــب وتــدمر ، عــد سـ
ــــي ــــ ـــرقا ح ، القر والمدن في حوض نهر العاصــ ــ ــ ــ ـــلوا غاراتهم شـ ــــ ــ تى معرة وواصـ

هذا حققوا نصرا  ، ثم استولوا على حارم ، وقتلوا أهلها ونهبوا ما فيها ، مصرن و
ة.بيرا نظرا لموقعها  اال   ستراتيجي بين حلب وٕانطاك

ــــى       عة لحلباإلفرنج  ومضـــ ارة وهي مدينة تا حملة على ال تقع  ، عد ذلك 
ــتولوا عليها ـــــ ــــي واســ ــــرق نهر العاصـــــ ــ "فعاقب الرجال فرنج اإل وقام قائد حملة ، شـــ

عضا وسب ,والنساء واستصفى أموالهم ما قال المؤرخ العري في  ىوقتل  عضا "
ة اك   .)4(لمات 

ــــتــاء (       ــــ ـــــ ــــمبر  11وفي أوائــل الشـ ــ ــــ ــ ســ ــاردة1098د ــاح ال ــانــت الر          ) حين 
ــورة ـــ ـــهول الســ ـــعراء   ، تتناوح الســــ ـــوف الشــــ اهتزت رفات أبي العالء المعر فيلســــ

ــاعر الف ــــ ــــ ــ ــج في قبرهوشــ ــــ ــــ ــ ــفة وهي تضــ ــ ــ ــ ــــ قد اقتحموا بلدته اإلفرنج  ذلك أن…الســ
ة  ة "فقتلوا أكثر من عشــرن ألف رجل وامرأة وصــبي" في روا ماالتارخ  ، ين العد

ة ابن األثير.  أما أحد المؤرخين الغريين فقد ئ"وما يزد على م ة ألف" في روا
ر أن   قد أحرقوا المعرة أوال عن آخر.اإلفرنج  ذ
ذا سق شمال الشام من مدينة هللاو        ..إلى  ه   مدينة المعر
ن قد مضـــى على وفاة المعر        إال أرعون عاما.   ، ضـــرر الزمان ، ولم 

ار في ضـــرحه  ، وحســـنا فعل القضـــاء والقدر ن هذا  الشـــاعر المارد الج فقد ســـ
ة ة.   ، قبل أن ير تلك المآسي الرهي   في بلدته الحبي
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ة وحقا        ــغوفا …انت المعرة هي بلدته الحب ـــ ان شـــ ــــرها ولكنه  ــ صــ إنه لم ي
ــوق إليها…بها ه الشـــ عود  اد يرتحل  عنها حتى  الكوخ في إلى  ارتحل…. ما 

ا البرق:إليها  وهاجه الحنين ، غداد مرة   فقال مخاط
س الكرخ دار وٕانما            ا برق ل   ف

الــيالدهر يها إل رماني                                 منـذ ل
ك من ماء المعرة قطــرة              فهل ف

ساليـا ظمـث بهـغيتُ                                      س    آن ل
لو أن القدر  ، 1972وأنا أقف على قبر المعر في صــيف  ، ولكم وددت      

عد غزوة اإلفرنجإلى  قد أمهله  ـــــ ، ما  ــ ة "رســ ال العر تب لألج ـــب ل ــــ الة الغضــ
ش معنا قصــائده  لنرددها   ، ليوماواألحزان" بديال  عن "رســالة الغفران" ..حتى تع

ة   وهي تتوغل في الوطن العري. ، ونحن نواجه الغزوة الصهيون
ة ، ولم تكن رسالة غضب وأحزان ار الشام في تلك الحق انت د ش  ، فقد  تع

أسائه وضرائه ل  في حملتهم األولى ليجدوا اإلفرنج  وقد جاء ، التجزئة واالنقسام 
أ ة مه سار والذل والعار. ةاألمة العر   للهزمة واالن

حــة في معرة النعمــان       ل اوال عن آخر" مــا هي إال مثــأقهــا " احر إ و  ، والمــذ
ة..والتارخ   ة في تلك الحق شها األمة العر انت تع ك التي  واحد على حالة التف

قول"أن الملك رضوان ..فلم ينجدهالمأهل  العري    .)1(أحد" معرة استغاثوا 
ة       عة األمة العر ن ذلك من طب اســـلة التي تعطي بال  ، ولم  ــجاعة ال الشـ

ــــاب ، ثمن ـــام  مْ لَ وَ أَ  ، وتفد بال حســـ ـــمال الشــــ األلوف في شــــ ــهداء  ــ ـــــاق الشـــ يتســ
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نا األرعة ابتدا ، أضـــعاف ما تســـاق الشـــهداء في زماننا ، وحدها ء من في حرو
  يومنا هذا؟إلى  1948عام 

ـأة للهزمـة أمام اإلفرنج       انت مه ــــام  ــ ــ ـــ ــ ار الشــ انت البالد  ، ولكن د فقـد 
  مجموعة ممالك وأمارات.

ة  مارة فيإفهذه          مها أحد األمراءأنطاك   ان.واسمه سَّ  ، ح
  وهذه مملكة في حلب على رأسها الملك رضوان.      
  مش على رأسها المملك دقاق.وهذه مملكة في د      
مها شمس الدولة جناح بن مالعب.       ح   وهذه إمارة في حمص 
روغا.إوهذه        مان واسمه  مها أحد أمراء التر ح   مارة في الموصل 
مها سلمانإوهذه        ح مان. ، مارة في حماة    أمير آخر من أمراء التر

  لوالي عمر.اوعلى رأسها  ، شمالي حلب ، مارة في حصن عزازإوهذه 
ــــام       ــ ــ ــ ار الشـــــ ـــــر والعراق   ، انت هذه هي الحال في د ـــ ــ ــ أما الحال في مصــ

انت أشد تمزقا ة في القاهرة…ف ع ة ش ة في  ، .خالفة فاطم ة سن اس وخالفة ع
ة ، غداد ـــال مف ــــ ـــاء ، وأوصـ ــــ غضـ ــــحناء  وال ـــودها  الشــــ ــــ ـــعوب هي …تسـ ــــ والشـ

ة   والوطن هو الثمن. ، الضح
ة  األولىان        ــــليب ــ ــــ ــ  ، هؤالء هم الملوك  واألمراء الذين واجهوا الحملة الصــ

ـات  الوطن العري ـــف …وهي على عت ــ ـــ ــ ــ ــفحـات تكشــ ــ ــــ ــ ــ وقـد ترك لنـا التـارخ صــ
اب عن انتصار سار العرب. ، اإلفرنج  األس   وان

ـــــفحات       ــ ــــ أهل حلب ، ومن هذه الصــ ــاق األمر  ــــ ــــ قول  مؤرخ  ، أنه لما ضـــ
ـــهم ، عري ــ عضـ ــــى  اء من غإلى  "مضــ ام الجمع ومنعوا الخط أ ــــتغاثوا  داد واســ
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ة ة على اإلفرنج"  ، الخط ـــالم ــاكر اإلســـ ــ العســ ــرخين  ــ ــتصــ ما يرو مؤرخ )1(مســــ
قول"فسار جماعة من غداد مستنفرن إلى  حلب أهل  آخر في الموضوع نفسه ف

ــداد  ، على اإلفرنج غــ ــا وردوا  ثير من العلمــــاء وغيرهم افمــ جتمع  معهم خل 
سروا المنبر"فقصدوا ج   .)2(امع السلطان واستغاثوا ومنعوا من الصالة و

ة  في        ولكن ذروة المآسي وقمة المخاز قد رست على رأس الخالفة الفاطم
ة  ، القاهرة ة العرو القعود  عن الجهاد والتخاذل في معر تف الفاطميون  فلم 

عملون على إقامة تحالف مع ، واإلسالم السالجقة ج اإلفرن بل راحوا  ة  ا ن
ة في ، ةالمسلين في سور اس الخالفة الع ا لخز الزمان وعار األبد! ، غداد و   و

ــــاحب األمر والنهي في القاهرة في تلك       ان صـ ام  و ــوداء األ ــ  ، الحالكة السـ
فة الفاطمي المســـتعلي ــل بن بدر الجمال ، الخل ام  أثبتت ، والوزر األفضـ أن األ

ة  اإلسالم    انت على يد هذا "المستعلي" وذاك "األفضل".ن
انت المعارك        ـــي على اإليجاز أنه حين  ــــ ــ ــ ــتعصـــ ـــ ــ ـــــ ة  التي تســ وموجز الن

ــوار  ــ ةأالطاحنة دائرة بين العرب واإلفرنج حول أســ عث الوزر األفضــــــل  ، نطاك
ـــفرائه رإلى  سـ ة  حيث تكون  ، إلقامة تحالف بين الفرقيناإلفرنج  معســــ أنطاك

يت المقدس للفاطميين!! ، جلإلفرن   و
ــقطت        ةأوقد اهتز التارخ العري غداة أن ســ را  ، نطاك ــتن ح مســ صــــ وراح 

ــل ــ موقف الوزر  األفضــ ـــــاكر  ، ومنددا  ـــل بإخراج عسـ ــ وقال "ولم ينهض  األفضـ
ــــر ـــــ ـــبب في عدم إخراجه ، مصــــ ــــ ــ ــ ان الســ مع قدرته على المال   ، وما أدر ما 
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قول في  ، والرجال" أ ثم أردف  ل ذلك وعساكر مصر لم تته عجب واستغراب "
  .)1(للخروج"
عد من ذلكإلى  التارخ قد ذهبإن بل        ــــر  ,أ مصــــ ة  واتهم الخالفة الفاطم

ـــلمين اإلفرنج  أنها هي التي دعت ــ ــالجقة المســـ ــ الســــ ة  ا ـــام ن ــ ار الشـــ الحتالل د
ــح  ــــ أفصـــ ــرق العري.  وقال التارخ   ــــ ـــونهم في المشـــ ــ ــ انوا ينافســ الم "أن الذين 

ـــر (الفاطميين )  ــحاب مصــ ــ ة واســـــتيالءها على ,وقد أصـ ــلجوق رأوا قوة الدولة الســـ
ـــام ــــ ـــــلوا ، .خافوا…بالد الشــــ ــــ ـــام إلى  الخروجإلى  يدعونهماإلفرنج  إلى فأرســ ــ ــ ــ الشــ

ـــلمين ــ ــ ــ ــــ ين المسـ ونوا بينهم و ملكوهـــا و  إلى قـــد ذهبوا ، ولو أن الفـــاطميين)2( ل
ة  ــين  ، محارين مجاهدينأنطاك ــــ ــــ ـــدوا  أزر …ائنينخال ال مفاوضــ ــ ــ ــــ .لو أنهم شـ

ـــد لإلفرنج ــ انت تتصــــ ة التي  ة األولى  تألرتد ، القوات العر ـــــليب الحملة الصــــ
ـــام ، على أعقابها ار الشـــ عد د ـــتطاعت  أن تجتاح في ما  ـــطين ، وما اســـ ــ  ، وفلسـ

ة في  ةوالقاهرة نفسها مقر الدولة الفاطم ، وسيناء غرق العالم العري في النها و
الت عبر مخضم المصا زد..ئئب والو   تي عام و
ن             ة  فإن حرب ، القوة الخارقة التي ال تقهراإلفرنج  ولم  قد أنطاك

عيــدإلى  أرهقتهم ــة وعــادوا ، حــد  ثيرمنهم عن المعر وقــد  )1(بالدهمإلى  وتخلى 
ــائقة التي حلت بهم أ ــ ــ ــــ س لهم ما  ، بن األثير ام على حد تعبير نهبلغ من الضــــ "ل

اء بدوابهموتقوَّ  ، كلون أ الم ، ت األقو   .)2(يتة وورق الشجر"والضعفاء 
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ــــام       ــ ــ ــ ار الشــــ ــمال د ــ ــ ــ ـــ ــ حتلوا شـ ذا تم لإلفرنج أن  موا فيها أمارة  ، وه ق وأن 
ة عاصمتها ة  التين مها  ، 1268-1098امتدت من عام أنطاك وتعاقب على ح

ــر من أمراء ــ ــ ــــ وآخرهم  ، مــدنــد األولــان أولهم بوه ، النورمــاناإلفرنج  اثنــا عشــــ
موند السادس.   بوه

ـــاء       ــ ــــ ــ ـــ انت هزمة الثالثة من حزران في عهد الملوك والرؤسـ في عهد  ، و
ــال ، الخلفاء واألمراء ـــاء ، عهد التجزئة واالنفصـــ غضــ ـــحناء وال والتآمر مع  ، الشــ

  األعداء.
شـــهد انتصـــارنا…ودار الفلك دورته..وجاء حزران آخر        د عد أن شـــه ، .ل

سارنا.   ان
تبــدل  الحــال في الوطن العري.  فلم  1268حزران من عــام  20ففي 

وأمير  ، وأمير الموصـــل ، وملك حلب ، ن على مســـرح األحداث  ملك دمشـــ
ــةأوأمير  ، حمــاة غــداد  ، نطــاك فــة في  فــة في القــاهرة ، وال الخل ..لم …وال الخل

ة من  ، بيبرسهو الظاهر  ، وٕانما جاء رجل  واحد ، يب هؤالء وقاد األمة العر
  جديد.
ة  وســـجل  التارخ في ذلك اليوم أن       قد ســـقطت على يد العرب فقتل أنطاك

ة ألف ، من أهلها وحاميتها ســتة عشــر ألفا عضــهم في  ، وســبي ما يبلغ ما ع  ب
ـــر ــ ــ ــــ ـــواق مصــ ــ ــ ــ يال ، "وغنم العرب أمواال طائلة، أســــ الوا المال  وقد بلغ ثمن  ، ف

ــــر درهمــا ثنياالطفــل  ــــ ــ ــ ـــــة دراهم ، عشــ ــــ ــ ــ ـة  أحرقـت  ، وثمن الطفلــة خمســ  أنطــاك
عد ذلك". ، وقلعتها   ولم تنهض المدينة 
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ــقو       ــــ ـــ ــ ــ هــا لنــا التــارخ عن سـ ــارات الحلوة التي تر ــة  ومن الع بيــد  أنطــاك
ـــات الطاســ ـــمت النقود  ــر "أن قســ ــ ثرة الغنائم واألسـ  ، الظاهر بيبرس أنه بلغ من 

  .)1(ه غالم"أنه لم يب غالم إال ولو 
م       ـــر العظ أ عن النصـ ـــائر تنقل الن شـ مت أقواس النصــــر ، وانطلقت ال  ، فأق

اهج غداد ، في القاهرة ، وعمت  األفراح والم ــ ، و ـــ ع  أرجاء   ، ودمشـــ وفي جم
ة واإلسالم.   العرو

ــهر تموز       ــ ـــ ــ ــ طل بيبرس ، وفي الثالثين من شــ عد هذا  ، القاهرةإلى  عاد ال
ـــــر المؤز  ــــر ، رالنصـ أقواس النصــ ــعة من غير أن تعج  أو  عودة وادعة  متواضــــ

ــالمواكــب والهتــافــات ـــج  ــ ـــــ قول التــارخ  ، تضــــ ن الظــاهر بيبرس "قــد حمــل عن إل
لفة الزنة".   الناس 

يف تم النصــر في حزران تســاءل المواطن العري  عد الهزمة في  ، و
ــؤوم  ال تزال جراحاته غائرة في …حزران ناوهذا  الشــــهر المشــ وعاره على  ، قلو
اهنا.   ج
ــارخ       س لنـــا أن نلتمس الجواب إال في محراب التـ ــإن عنـــده الخير  ، ول فـ
قين ل سؤال. ، ال   وعنده الجواب عن 
انت الهزمة في عهد التجزئة واالنفصـــال       ، في عهد الملوك والممالك ، لقد 

  ت.  وفي عهد الخلفاء والخالفا ، واإلماراتاألمراء   في عهد
ــر في عهد الوحدة       ــ ــ ــ ان النصــ  ، لها حاكم واحد ، الواحدة ةدولة  الوحد …و

  وحدود واحدة.

                                                           
 .568ص,  1ج, السلوك ,المقرز  )1(
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ان الشعر العري أمينا وصادقا        حين تحدث عن الحاكم وعن الحدود  ، و
  -وقال:
ـــر دبرَ وتُــــ       ــ ــ ــــ ــك من مصـــ ي أل , العراقإلى   منإلى  الملــ   رض الروم والنو
وما       مصر و الشام فيوما  انت  الحجازو ذلك  وما في قر حلب و يوما و

  …وهزمة مع االنفصال ، نصر مع الوحدة ، عبرة التارخ
ارحة ال ه الليلة   ..!وما أش
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  ..من معرة النعمان

ضاءإ   لى الرملة الب
  

ـــر للميالد عام الفاجعة الكبر  ان العام       األخير من القرن الحاد عشــــ
ـــالمفي  تارخ  ة واإلسـ ــهد عاما آخر  ، العرو ـــب أن تارخنا المديد قد شــ وال أحسـ

ه  تجزئة وانحالل ا ودمارا ، يدان سار  اً وذال وهوان ، وخرا   .اً وان

ـــين 1099نه عام  إ       ــ ــــ وعلى  ، ان الوطن العري  …الرقم الحزن المشـــــ
ة من التمزق  ، وجه التحديد في مصر والعراق والشام ش فترة  رهي  ، والفوضىع

غضــاء ان الخلفاء والملوك واألمراء ، والشــحناء وال عضــا ، و عضــهم   ، صــارع  
ائد تارة ـــائس والم ــــ ة في  ، والحروب تارة أخر  ، الدســ ــح ــــ ــــعوب هي الضـــ ــ ــ والشـ

ة.   النها
غداد ، وقد أطل ذلك العام األغبر         ة في  اســــ ــهد خالفة ع شــ وخالفة  ، ل

ة في القاهرة ــ اتمار إ و  ، فاطم ــ ة شــــ ـــامتعر ـــ ار الشــ ــالجقة  ، ي في د ــ ــ ومعهم الســ
ـــهم ، األتراك المســــــلمون  عرفون  ، وهؤالء بدورهم انقســــــموا على أنفســـ حوا   ــ ــ وأصــ

ـــالجقة فارس  ــالجقة الروم وســـــ ة!! ســــــ ـــــ اســـ ــ ــ ــراعات الســــ ــ ــ ان  وراء هذه الصــ  ، و
عة التي ت ة بين الشــ غد ، زعمها القاهرةتصــراعات مذهب  ، ادوالســنة التي تتزعمها 

ة في د ــاجد اإلســـالم ح الشـــاغل  األكبر في المسـ ة  ، ا اإلســـالمنوأصـــ لمن خط
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فــة الفــاطمي ، الجمعــة عي ، أهي للخل ــ ــ ـــــ ــــ فــة الشـ أهو لهــذا  ، والــدعــاء…أم للخل
فة أم لذاك   ؟ …الخل

ـــراعات       ــــ ـــرات األمثلة على هذه الصـــــ ــ ــ  ، أن ملك حلب ، ومثل واحد من عشـــــ
ـــــوان ــ ــ لينتزعها من ملكهاان في ذلك الزمان  يزح ، رضــ ــ  ، دقاق ف على دمشـــــ

ه أل ه همينتزعها من أخ   !! وأب
ــــة       ــــ ــــ ــ سـ ة التع ة.  وما أن  أقد احتلوا  ، ان اإلفرنج ، وفي تلك الحق نطاك

ـــب  ، ونهب ذخائرها وأموالها ، وتدمير  قالعها ، فرغوا من قتل أهلها ــــ ــــ حتى شــــ
ــة  لمن تكون  ، الخالف بين أمراء اإلفرنج ــ ـــاك ـــامن أنطـ مهـ ون  ، ح ومن 

ون  …أميرها موندب.هل    أم رموند.؟ ، وه
قي        1097من تشرن األول  في شمال الشام خمسة عشر شهراً اإلفرنج  و
حون  ، 1908انون األول إلى  ـــا ــــ  ، متى يزحفون على بيت المقدس…وهم يتصــــ
ة  وما .أنطاك   إال أول الطر

ـــــتد الخالف بين أمراء       ــ ــ ـــواتهم…لطامعينااإلفرنج  واشـ ـــــ ــــلت أصــ ــ ـــ إلى  ووصـ
غداد والقاهرة فتين في  والى الملوك واألمراء في حلب ودمشــــ والموصــــل  ، الخل

ار الشام والعراق ما  قال مؤرخو   ، ولكنهم "تقاعدوا عن الجهاد" ، وغيرها من د
عــــد جيــــل ، العرب قولون  ــ ــ ــــ ــ ــ ــــام العرب في القرن  ، جيلينأو  مــــا ســ عن ح

  العشرن..
سوفي        انون الثاني من ذلك  العام التع ــهر  ــ ــ ـــــ ــبوع األول من شـــ ـــــ ــــ ــ  ، األسـ

ــأن  ، في معرة النعماناإلفرنج  التقى أمراء ، )1099( ــ شـــ ــاورا في ما بينهم  ليتشـــــ
  الموقف.

عد        ان السؤال الكبيرالشهير: وماذا  ة؟أو   نطاك
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ة       مؤسسها النعمان ، وفي تلك المدينة التارخ غته ، الشهيرة   ، ا المعر ونا
إلنقاذ  ، الزحف على بيت المقدس ، وهم في مجلس  حرب ، قرر أمراء  اإلفرنج

ةإواقامة دولة  ، القبر المقدس ــُ  ، فرنج موند عد أن ســ ون بوه أن  و الخالف 
ة   ورموند أميرا على بيت المقدس. ، أميرا على إنطاك

انون الثاني خرجت       من اإلفرنج  جحافل وفي اليوم الثالث عشر من شهر 
ـــوب بيت المقدس ــ ــها األمير رموند ،معرة النعمان متجهة صـــــ ــ ــ ــ وهو  ، وعلى رأســ

فعــل ، حــافي القــدمين وراح الزاحفون  ، يؤمون بيــت المقــدس نالــذي الحجــاجمــا 
انوا يرددونه منذ خرجوا  من ـــــعارهم الذين  شـــ ا  الغزاة يهتفون  ــــطى أورو  )الوســــ

Deus lo volt) "ــيئة هللا ــ ون   ،"هذه مشــ ـــر شـــ ء  مما  ــــى نفثة  ، وهللا بر ســ وع
  .…ثائر على ما يهتفون  هروح

دأ زحف اإلفرنج       ام  في تلك ، و ستهدف بيت  ، الماطرة العاصفةاأل
ة أرض الشام  ، المقدس ق ه أن يجتاز  ان عل صل ، والأو  ، فلسطينإلى  قبل أن 

  خاتمة الزحف والمطاف.

عرف هــذ        ، مــدينــة مــدينــة ، ه األجزاء من الوطن العريوالمواطن العري 
ما فيها  ، وقرة قرة ان مق ـــــواء  ــــا عنهاأو  ، زائرا إليهاأو  ســ وال بد أن  ، دارســـ

يف سار زحف هيثير  خالل البالد(لبنان وفلسطين) في اإلفرنج  العجب والغضب 
ة أكثر منها غزوة استعمارة!! ، سر وسهولة اح   أن األمر نزهة س

ة       اح بل تكاد أن تكون …فضـــل الملوك والخلفاء واألمراء ، أجل! نزهة ســـ
مهلني  ــر أن  ــ ل الذ أرجوه  من المواطن  العري المعاصــ ص " منهم..و "بترخ
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مع  ، نســـتعرض برنامجها ، في هذه النزهةاإلفرنج  لنســـير مع ، دقائ معدودات
لدا بلدا!! ، يوما فيوما ، توارخها   و
م شيزر في حوض نهر العاصياإلفرنج  ون الثاني اخترق ان 17في         ، إقل

ما يلزم عد أن تجهزوا    .من الغذاء والميرة هموعبروا النهر 
ـــــ 22وفي        ــ إلى  ومنها,عرن إلى  جهوااتاف ثم انون الثاني اجتازوا مصـــ

قاع لينعموا بخير  ساتينه الوافرة ، اته الوفيرةسهل ال   .)1(و
ــار لا 29وفي        عد حصـ يدم إال  منون الثاني اســـتولوا على حصـــن األكراد 

ام   …ضعة أ
ا       ــ ــ ــــ ــ ـــ ــهر شـ ــــ ـــــ ــ المدينة  ، نحو طرابلساإلفرنج  واتجهت زحوف ، وأقبل شـ

ة العرقة عة لها ، التارخ ــارعت  مع  المناط التا ــ ــ ـــلمت  وســ ــ ــ ـــتسـ ــــ رفع إلى  فاسـ
ـــــوا عليها ال منها أموااإلفرنج  نمِ وغَ  ، إعالنا للوالء ، أعالم اإلفرنج ــ ــ ــــ طائلة وفرضـ

بيرة   .)2(جزة 
ــتولى 17 وفي        ا اســ نهم اإلفرنج  شــــ ة وطرطوس ليزداد  تمو على الالذق

ة طال ة واإل ــاطيل البيزنط ـــ ــــ ــ ــ وفي العريين ,   الثغرنعن طر  هذين  ، األســ
ـــهر آذار ــــ ــتيالء على الثغور اإلفرنج  عاد ، شــ ــــ ــتكملوا االســـ ـــ ســــ ـــماال ل ــ ــ واتجهوا شــ

ة ــــــبوعا ( ، العر ـــار دام أســ ــ عد حصـــ ـــتولوا على جبلة  ــ لتظل  ، آذار) 11-2فاســـ
ة متواصلة مستمرة. ا  الغر نهم عن طر قبرص وأورو   خطو تمو

ار 16وفي        ة اإلفرنج  غادر، أ ـــوا عليها جزة حر ــ ــ ـــ ــ عد أن فرضــ طرابلس 
. ، اخظة   وراحوا ينهبون ما حولها من المدن والقر

                                                           
)1( p  31 ,I ,Stevenson 
)2( p  275 ,aigles’Raymond d 
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ـــاء         ــ ــــ ــ ــ ار 19وفي مسـ ـــتولوا عليهااإلفرنج  ان أ ــــ ــــ ــ  ، أمام مدينة بيروت فاسـ
ثيرا من أقواتها وأموالهاوصاد   .)1(روا 
ار تجاوز23وفي        ـــوراإلفرنج  أ ــ ــــرفند وصــــ ــ ــ ة  ، صـ وهما آخر المدن اللبنان
ا اإلى  أن وصـلواإلى  ، جنو ة الشـهيرة ، ع فاسـتسـلمت لهم من  ، القلعة التارخ

  غير قتال.
ار  26 وفي       سارة.اإلفرنج  واصلأ فا وارسوف ثم ق   زحفهم واحتلوا  ح
اإلفرنج  هنــا اجتمع أمراءو  -الرملــة واللــداإلفرنج  احتــل ، وفي أول حزران      

ــــاوروا  في أمر الزحف على بيت المقدس ــــ الهدف الذ …في مجلس حري ليتشـــ
ه ا  تطلعت  إل ا أرانوسأورو ا ل ، منذ خطب ال ـــامنت من أعمال  فر ر في  ــ  ، نسـ

ا ار المقدسة.إلى  داع   غزو الد
ــورا       ــ ــ ة في ســ ة التي بدأت من الالذق اح ـــــ ــ  ، والى هنا فقد انتهت النزهة السـ
ـــــإلى  ــــطين الرملة في أواســ ــــة  ، فلســـ ــــتغرقت خمســـ ــهر,رحلة اســـ ــ تجاوز تولم  أشـــ

ع  اليد طرحون! ، أصا قول عامة الناس الذين ال يجمعون وال    ما 
ـــب الموا       عجــ ــد  ـــاعوقـــ ـــتطــ ــ ــــ ــ يف اســـ ــك اإلفرنج  طن العري  حققوا تلـــ أن 

ــــارات في مدة وجيزة ــــ ــــ ر ، االنتصـ أنما خلت البالد من  ، ومن غير مقاومة تذ و
ة التي وصــلتأو  ، ماتهاأهلها وحُ  ا  وفرنســا إلى  أنما األمة العر ان قبل  ، إســ

حت أثراً  ، حجبتأو  قد اندثرت ، قرنين   عد عين! وأص
د ، والعبر العظـاتأبو  ، خولكن التـار       مـل أن يؤ د وال  أن عوامل  ، يؤ

انت الســبب األول واألخير في ســقو الوطن العري  انة  التجزئة واالنقســام والخ
عد مدينة ، بهذه السرعة عد قلعة. ، مدينة     وقلعة 

                                                           
)1( P 31 ,Setton 



  

-33-  

ــــئنا التحديد        ــ ــ قول ، ونحن  لو شــ أن الخلفاء والملوك  ، لقلنا والتارخ معنا 
راءو  ــة تلــك الهزمــة الن ــاألمــة العر ومــا جلبــت على  ، األمراء هم الــذين ألحقوا 

  وذل وعار. ، الوطن العري من خراب ودمار
ة..وأولهم األمير عز الدين       ــلطان بن أبو  ولنبدأ بهم منذ البدا ــــ ــــاكر سـ العســـ

ألول مارة في العام اتولى اإل ، ان أمير شــيزر ، وهذا هو أســمه الكامل  ، منقذ
عاد1145 – 1098( اإلفرنج  من حملة أنهما على م ـــل وفدا…) و ــ ــــ ــــ إلى  أرســ

فر طاب ، أمير اإلفرنج ان يومئذ في  ه معاونته وعدم التعرض  ، و عرض عل
ـــــيزر ــ ـــ م  شـ مر في إقل قدم ، له حين   ه من ميرة إلى  وأن  حتاج إل ـــه ما  ـــ ــ ــ شـ ج

ه األدالء  ليرشــدوهم في عبورهم ... ن ؤ وم وقد .... منطقة العاصــيوأن يرســل إل
ا موجزا ، فعال اتم هذ ــ ــ ــــ الما غاضـــ ــــــير ، ولم يجد ابن األثير  ــ شـــ هذا إلى  وهو 
قول: ، الحدث  -إال أن 

  .)1(عليها"سلهم صاحب شيزر وصالحهم ا"ور 
ـــــ       ــ ــ ذلك أمير مصــــ يتعرض لهم ال أن  ، فقد عقد اتفاقا مع اإلفرنج ، افو

طلبون من معونات. ما  مدهم    وأن 
مل إليهم ح ، وهم في حصـــن األكراداإلفرنج  إلى أرســـل أمير حمص وفداو      

عرض عليهم عونه  سة و ا النف   . هتوصداقالهدا
 فرفع أعالم ، علي فخر الملك ابن عمارأبو  طرابلس أمير وجاء دور  

ـــــور المدينةاإلفرنج  ــــ ــ عث  ، دفع لإلفرنج أمواال طائلةو ، لوالئه اَ إظهار  ، على ســ و
ة بيروت. ، الطر حول نهر الكلبإلى  الء ليرشدهممعهم األد   في ضاح
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ذلك فعل       ااألمراء   و وغيرها من المقاطعات في  ، في بيروت وصور وع
  أواس فلسطين.

ة الماجدة ه منغير أن       ــاف لألمة العر ــــ ــــ ــ ــ ــعيد  ، واجب اإلنصـ ــ ــ ــــ على صــــ
ها اء وشـــمم ، جماهيرها وشـــعو ل إ ر  ة لإلفرنج أن المقاوم ، أن نســـتذ ة العر

اب المقاومة سر لها أس انت تت اسلة حيث  . ذلك أن اإلنسان …انت ضارة و
ه ــالح بين يد ــ ــــ ــ ــ أ له  ، العري مقاتل من الطراز األول حينما يجد الســ وحين تته

ة   .…الفرصة الموات
ـــهد       شــ ثير  ، وهو خير شـــــاهد ، والتارخ  ــبت بين  ةأن وقعات  ـــجاعة نشـــ شــ

ـــعب العري  ــــ ة  من ، واإلفرنجالشـــ ــامأنطاك ــــ ــ ــمال الشــ ــ ــ الرملة في قلب إلى  في شــــ
ــطين ــ ـــــ ــائر فادحة في الرجال والعتاد واألموال.  اإلفرنج  وتكبد ، فلســــ ــ ــ ــ خاللها خســـــ

ثير من ــاد  ــة ذلـــك أن عـ ـــان من نتيجـ ــارهمإلى  اإلفرنج  و ـ ثير  ، د  ون وفقـــد 
 آخرون عزمهم وحماسهم.

وهي مدينة صغيرة تقع شمال  ،عرقةأهل  ومن هذه الوقعات الشهيرة أن      
سل أهلها في  ، صمودا رائعااإلفرنج  طرابلس قد صمدت أمام هجمات فقد است

رغم ، دددد والعِ في العَ  على غير تكافؤ ، الدفاع عنها وصمدوا أمام جموع اإلفرنج
ه م طرابلس اإلفرنج  ما حصل عل وما وصل إليهم  ، من الخيرات الوفيرة في إقل

ن عن ط سعمن التمو حر.  ولم  وا الحصار عنهااإلفرنج  ر ال ف وأن ، إال أن 
قيت عرقة ثابتة صامدة ، لسطينأواس فإلى  ستأنفوا زحفهم   .)1(و
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ة         ة التي زخرت أحداثها  في المراجع العر ومن هذه الوقعات التارخ
ة على السواء  ن حين أحاتلك الوقفة الرائعة التي وقفتها معرة النعما ، واإلفرنج

ل جانباإلفرنج  ل ما ملكت أيديهم ، بها من  ولم  ، وهب أهلها للدفاع عنها 
ع فقد زحف   ، اقتحامها إال على جثث اآلالف من المقاتلين البواسلاإلفرنج  ستط
قول المؤرخ الحلبي المعاصر ، الفرنج ع  ، ما  "الى البلد وقاتلوه من جم
ه الفجر إلى صالة المغرب , وقتل على السور  وثبت الناس في الحرب من…نواح

ثير ودخل  روتحته خل  عد المغربإلى اإلفرنج  عس ح  ، البلد   حتى  أص
ح ء فاخترطوا سيوفهم ومالوا على الناس وقتلوا منهم خلقا وسبوا النسا ، الص

ان"   .)1(والصب

حة        ة أن يرسل ص اء المعر سرد أن فت المؤرخ العري وهو  ة اد ولم  و
ارة واحدة ة ال تتجاوز ع الملك رضوان وجناح  ، غاض فقال " واستغاث أهلها 

ومن    ..وامصيبتاه من الملوك والرؤساء…أحد" مالدولة فلم  ينجده
حلب قد استماتوا في الدفاع عن مدينتهم العرقة.  وصدوا أهل  أن ،المواقف الرائعة

عد مرةاإلفرنج  غارات قول ابن ، المتالحقة مرة  ما  أهل حلب " "وضاق األمر 
م وهو ابن حلب نفسها  ام  غداد واستغاثواإلى  عضهم ومضى" العد الجمع أ

ة على الفرنج ة مستصرخين العساكر اإلسالم اء من الخط  )2(."…ومنعوا الخط
غداد  ابنوضيف  األثير في روايته للحادثة "أنهم قصدوا جامع السلطان في 
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سروا المنبر"نعواستغاثوا وم وتقاعدوا  ، وتقاعس الملوك النجدة )3(وا من الصالة و
   عن الجهاد!!

س لنا أن ننسى وقعة جرئة أخر قام بها فقد تعرضوا  ، صيداأهل  ول
ما  ، وأنزلوا بها خسائر فادحة ، فلسطينإلى  وهي في طرقهااإلفرنج  لقوات
ساتي ◌َ اً صيدا أضرار أهل  تحمل   نهم.بيرة في مزارعهم و

ــلة ضـــــد الغزاة المحتلين       اســـ ــل في مقاومته ال اســـ ــعب ال ان حال الشـــ  ، ذلك 
ــغوال في بناء أما الحاكم العر  ــ ـــ ــ ــ ــ ان مشـ ـــعيد  الوطن  العري فقد  ــــ ــــ ــ ي على صـ

األلقاب الضخمة.   ، واقتناء الجوار والغلمان واكتناز األموال ، القصور والتغني 
ـــــ ـــمس الملوك" دقاق حاكم دمشــ ــ ـــوان حاكم  و  ، فهذا  "شــ ــ ذاك "فخر الملوك" رضــ

ـــين أمير حمص ، حلب ــ ــــ ـــعيد "قوام الدولة" أبو  ثم ، وذلك "جناح الدولة" حســـ ــــ ــ ــ سـ
ـــا في القـــاهرة ، وأخيراً … ـــتعلي  ــ ــ ــ ــــ فـــة الفـــاطمي المسـ ـــاس  ، الخل فـــة الع والخل

ا  غداد!المستظهر     .في 

ة في تلك الحق ه االســـالم انه العر ان البيت الفاطمي ذروه الخ من ة و
فة الفاطمي الذ ينتســـــب…الزمان مإلى  ..فالخل ــاحب  ، الرســـــول العظ ــ وهو صـ

عــة ــب  ، الجهــادإلى  الــدعوة الرف ــ ــــ ــــ ــ ع تعبير جــان "متقــاعــدا عن الجهــاد" حســ م
وا لنا هذا التعبير الشاجب الغاضب.   المؤرخين المسلمين الذين تر
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ـــد للمدن العراإلفرنج  هذا مع أن قوات       ــ ــــ ــــ انت تتصــ عض التي  ة في 
ـــة  ، لم تكن تتجاوز في تقدير المؤرخين الغريين ، الغزوات ــــ ـــــ ــ ألف فارس وخمسـ

ا لخز الخلفاء واألمراء )1(آالف من المشاة   الملوك  والرؤساء.و ..و
ة تلك المرحلة من غزوة اإلفرنج       ــقطت مدينة الرملة في اليوم  ، وفي نها ســـ

عد …األول من حزران ة  ة.أسقو ..وهي الهزمة الثان   نطاك
ــطين في عهد        ــ ــ ــ ـــ ــ ــمة لفلسـ ــ ــ ــــ انت عاصــــ ة..فقد  ولم تكن الرملة مدينة عاد

ين ــبب غارات ، األمو ــ ـــــ ــــ سـ اماتها.   ــــتح ــــ ــ ــ انت قد تهدمت اســ رب عالاألمراء   و
عض..وحين زحف ــهم على  ــ ــــ ــ ــ ة من أهلهااإلفرنج  عضـ فقد نزحوا  ، وجدوها خال

عدهما نزح عنها أحفم.  )1(البرار والقفارإلى  عنها ـــقطت  ، ادهم من  ــ ــ ــــ يوم ســـ
ة في عام    .1948مدينتهم الغال

انت        ما  ــــاء"  ضــ ان مقدرا " للرملة الب أنما   ينتعرف و  ، في عهد األمو
ح  الرملة السوداء ن  للكثرة  ما نز  ، أن تص الء..ولم  فيها من خراب ودماء و

ــاعر  ــ ـــــ ــورا ألحد أن يرثي حالها إال شـــ ــــ ــــ ســ ـــــنأبو  هو ، من أبنائها اً واحد اً م ــــ ــ  الحسـ
  التهامي الذ قال في رثائها ورثاء ولده الفضل:

  

ا الفضل طال الليل أ       خانني صبر  مأ
  ل لي أن الكواكب ال تسر يِّ فخُ                                     

عدك أظلمـت      ضـاء    أر الرملة الب
فض                                     س    فجرإلى  يفدهر ليل ل
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ذا تم       ـــاءهم في حزرانلوه ـــ ــ ــ ــــ لو و  …إلفرنج أن يهزموا ملوك العرب ورؤسـ
قارن بين هزائمنا  في الماضــي وهزائمنا في الحاضــر  شــاء المواطن  العري أن 

  لوجد الصورة متقارة..
ةاإلفرنج  لقد انتصـــر       ة من الالذق اح ضـــعة  ، الرملةإلى  في نزهة ســـ في 

ــهر ــ ــ ــ ـــ ــ ــين. ، وأمراء متقاعدين ، ملوك  متخاذلينفي عهد  ، أشـ ـــ ـــ ــ ــ   وخلفاء متقاعســ
ــــرائيل ـــرت إسـ ة ، وانتصــ اح ــ ــ ه النزهة السـ شـــــ ام  وفي ، في ما  في  ، معدوداتأ

 ، وفي عهد ملوك متقاعدين ورؤســاء متقاعســين, 1967 ، 1956 ، 1948أعوام 
ـاب ـــــ ــ ــ ـاب هي األســـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ـا أن األسـ هـذا يبـدو جل ـــــمـاء  ، و ــــ ــــ مع اختالف في األسـ

  …بواأللقا
ارحة. ال ه الليلة    .وما أش

  

  

  ..وسق بيت المقدس

   

  ..ابيت المقدس

ـــيين والكنعــانيين        ــ ــــ ــ ــ ومــا يبوس  ،  ــامــدينــة العرب الغــابرن .. من اليبوسـ
نعـان إال من  ـامينأو قبـل غزوات العبران  ،  اتخـذوك دارًا ووطنـاً  ،  جـدادنـا الم

عاً  ،  والفرس والرومان ،  واليونان   زمان وأزمان .أ قبلهم جم
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ســى ابن مرم       ا دار ع  نت موطن دعوته ورســالته ،  ا بيت المقدس .. 
اع موسى هوساحة عذا ،  ومنبر حواره مع الطغاة ،  غاة من ات فارقوا  ،  مع ال

ين ،  الدين الح   يوم الدين ..إلى  وعادوا ضالين مغضو
اموئ       ـــــول ابيت المقدس ..  ــراهفي معر  ل الرســـ ــ ا  ،  اجه ومســــ ة أو خت م

ة المدينة المنورة ،  موطن نشأته ونجواه ا حبي   دار هجرتة ومثواه . ،  و
ا        عة األولى أابيت المقدس ..  انت الر ك  ولى حين وقف القبلتين .. ال

  سالم . ولى في اإليؤد صالته األ ،  الرسول العري
ـــــول إابيت المقدس ..  ــــ ــ ان يتجه الرســـ ك  ــوق والوجدل ــــ ــ ــ  ،  الحب والشــــ

حن حنينهإ و  ان  ك  ـــوقاً إوهو القائل " ،  الجنةإلى  ل ــــ ــ بيت إلى  ن الجنة لتحن شــ
  .*المقدس"
ومات  ،  عاشقًا لها ،  لوعاً بهاتلك هي بيت المقدس التي عاش الرسول وَ       

ــا  متطلعــــاً  ــــرإومــــا محمــــد  ، إليهــ ـــــ ــــ شـ ــه  ،  ال  ـــقــ ــ ــ ــــ ــارات ودالالت ومــــاإلعشـــ   مــ
  كثرها ..أ

بيت إلى  انها لفتة الحبيب ،  هرقل ملك الرومإلى  رســالة الرســول فهذه 
تاب الرســــول ،  المقدس ة –يلة إأهل  إلى وهذا  إلى  نه النظرة المتلهفةإِ  ،  العق

  بيت المقدس . 
اه ..إثم تتجسد           مارات هذا العش في غزواته وسرا
ـــــول629فهذه غزوة مؤتة (        ــــ عثها الرسـ ـــد للروم في  معانإلى  م)  ــ ــــ لتتصـ

ـــام ــــ ــــ ــ ار الشــ ) قادها م630وهذه غزوة تبوك ( ,بيت المقدسإلى  انها تتطلع ،  د
  بيت المقدس.إلى  ةالرسول بنفسه عبر الصحراء ,واشواقه تواق

                                                           
 الحديث عن أنس بن مالك رضي هللا عنه . *
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ــــول       ــ ــ ـــ ــ عامين ( ،  علىالرفي األإلى  وانتقل الرسـ حمل 632عد ذلك  م) ل
عده  ــــواقهأالعرب من  ــ ــ عملو  ،  بيت المقدسإلى  شــ ــلطة و ــــ ا على تحررها من ســــ

  الرومان .
ـــر المبين636وجاءت موقعة اليرموك (       ــــ ــــ ــ ان النصـ ونهدت زحوف  ،  م) ف
مأ وحاصرتها ورضي  ،  بيت المقدسإلى  العرب فة إلى  ولكن ،  هلها التسل الخل
  عمر .
ة الرائعة المثيرة        بيت إلى  وجاء عمر بن الخطاب في تلك المسيرة االنسان
ــه المرقعة الزاهدة ،  المقدس ــ سـ مال ة  ــــي على قدم قود مواله وهو راكب  ،  مشـ

ه المجاهدون  ،  جمله بر عل بر  ــــة ،  وجبل الم دخل عمر المدينة المقدسـ  ،  و
ـــان واألمان ــ ــ ــــ اإلحســـ تب ألهلها عهدّا  ه غالب على  ،  و ت انت اعظم عهد  ف

  مغلوب من بني االنسان ..
ة في ظالل الفتح العري ومضـــى بيت المقدس في         شـــة راضـــ ينعم  ،  ع

ادة والزهادة الع ة متناغمة والمآذن واأل ،  والدرس والتأليف ،  الناس  جراس متآخ
.  

ين        م األمو نى الوليد بن  ،  عد الراشدين ،  ودخل بيت المقدس في ح و
ة ،  قصــــىعبد الملك المســــجد األ ان من روائع العمارة االســــالم ه  ،  ف وانف ف

ع سنين .   خراج مصر لس
عد األ        ينو ــــــيين ،  مو اســــ عدهم  ،  دخل بيت المقدس في حوزة الع ومن 
  الفاطميين .إلى  آل أمره

ــان          ـــتــه ،  ن دار الزمــان دورتــهأو ــ ــــ ــ ــ سـ من اإلفرنج  فخرج ،  وانتكس ن
ــدون بيت المقدس قصــــ ة  ــ ــ ـــام في غفل ،  أوطانهم القاصــ ار الشـــ ة من فاجتازوا د
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ا ،  فلسـطينإلى  الخلفاء واألمراء ,حتى وصـلوا فا ،  فاحتلوا ع سـارة،  وح  ، وق
ــــــعة ،  واللد ثم الرملة ــــ ضــــ ام  حيث أقاموا فيها  قول المؤرخأ ــــالمي  . و ـــ ــ ــ اإلســـ

دراك الغلة إملة وأخذوها وقت الر إلى  "جاؤوااإلفرنج  نإبو المحاســـن ,أالمعروف ,
ام  وما أبدع فلسطين وأروعها في)1(" لها أذلك  ،  الحصاد والغاللأ ن فلسطين 

ام  في اقة أزهار وسلة ثمارأ ع  ار ..   ،  الر   وجنة أط
ح فلسطين ،  ولكن فلسطين         ا و عًا عام  ،  و ما  ،  1099لم تشهد ر

عًا منذ عام  ــــهد ر ــ ــ ــطين إف ،  عوام عجافأ وما تاله من  ،  1948لم تشـ ــ ــ ــ ن فلسـ
ار . ،  وتهاوت الثمار ،  زهاراليوم ذبلت فيها األ   وتشردت األط

الذات ــمات الرقراقة ،  ومدينة الرملة  ــ ــرقة ،  مدينة النسـ ــ ــمات الحلوة المشـ ــ  ، والقسـ
انعة ــهول ال ــ الســ ة  ـــراء ،  الزاه ــ حتى اإلفرنج  ن نزل فيهاأوما  ،  والمروج الخضـ

لد خرابإلى  اســـتحالت اب و حوا مهاجرن ال ،  قفر ي  ،  جئينفنزح أهلوها وأصـــ
راتهم ,الطارف   والتليد . ،  ونزحت معهم أمجادهم وذ

الرملة         ان قد عرّ  ،  ولقد أُعجب المتنبي   ن "عرج عليهاأج عليها قبل و
ـــين عاماً اإلفرنج  ــ ان أميرها أفامتدح  ،  بخمســ ـــيدة رائعه  قصــــ ــــن  ــ ا محمد الحسـ
ما ،  الرملةأهل  حفظها أ  أن المتنبي تن الرملة :  ومنها قوله و حل    س

ام  ومن عرف الناس َرّو رمحه غير راحم  معرفتي بهااأل   و
ل رملة فيها جنة ،  في مدينة الرملة هذه       مجلسهم اإلفرنج  مراءأعقد  ،  و
رات األ ،  الحري انوا يخلدون والعمارات من حولهم تعج بذ ين الذين  إليها  مو

ام  دأ الحوار  ،  الراحة والدعةأ عد الرملة؟ هل نمضي ،  الساخن بينهمو  وماذا 
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ـــي على دولة الفاطميين في عقر دارهمإلى  ــر ونقضـ م نزحف على بيت أ ،  مصــ
ون ؟ ،  المقدس عد ذلك ما    ونر 
ـــم        ــ ــــ ــ ــ نه "ال بد من الزحف على أفرأ فر  ،  في ما بينهماألمراء   وانقسـ

ــر هي مفتاإف ،  مصـــر واالســـتيالء على الدلتا وال قرار  ،  ح بيت المقدسن مصـ
االســتيالء على مصــر" .. ورأ فر آخر" إوال اســتقرار في بيت المقدس  ن أال 

ل من اواس ا  الزحف الطو ن اإلستيالء  ،  قد استنفد الكثير من قواتهمأورو ول
  للزحف على مصر". ءثم يّتم االستعدا ،  والً أعلى بيت المقدس 

عــد قيــل وقــال       ن يبــدأ الزحف أاتفقــت الكلمــة على  ،  ر وجــدالوحوا ،  و
ـــــأفقد بدأت الحملة من  ،  على بيت المقدس ا  واســـ ـــــتهدف "انقاذ أورو ــ وهي تسـ

وســـتكون لمصـــر حمالت وحمالت على مد  ،  س" في بيت المقدسالقبر المقدَّ 
املين ...   قرنين 

ذا خرج        ةاإلفرنج  وه ــــــ ــــ ــهولنا الغاضـ ــــ ــــ روجنا وم ،  من الرملة يجتازون سـ
سة النا من حولها تكاد ان تميد حزنًا وشجنا ،  صوب بيت المقدس ،  العا   ، وج

س ــ س صــــد ألحاســ ان هذا الغضــــب العا فلســــطين يومذاك في المدائن أهل  و
ــــلحتهم وأعالمهماإلفرنج  وهم يرون  ،  والقر  ــ ــ ــــ أســ  ،  يزحفون على بيت المقدس 

ابيت المقدس . حون .. "جئناك  ص   . جئناك "..وهم يهتفون و
ما تســـاءلوا في غزوات أهل  وتســـاءل       ســـرائيل .. أين إفلســـطين يومذاك .. 

ـــاءأ ،  الخلفــاء واالمراء ــــ ـــــ فــة الفــاطمي النــاعم في  ،  ين الملوك والرؤســـ أين الخل
غداد ،  في القاهرة هقصور  اس الساجي في طيلسانه في  فة الع ين أو  ،  أين الخل

ـــمس الدولةأ ـــائر األ ،  وفخر الدولة ،  مراء الشـــــام ,شــ  ،  لقابوقوام الدولة .. وســ
الدولة " من قرب   عيد .أو  وهي ال تتصل "
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ومضـــــى أهلنا  ،  بيت المقدسإلى  في طرقهم من الرملةاإلفرنج  ومضـــــى      
ة قرون  ،  ستصرخون الخلفاء واألمراء عدهم بثمان ولكن  ، ما استصرخنا من 

اح.  ،  راج الراحذهبت أد ،  صرختنا ،  صرختهم   أسرع من ند الص
ع من        ان اليوم الســا ومرة أخر أطّل حزران على صــفحات التارخ ... و
ه .. ،  وحزران ما أشقاه بنا ،  حزران   وما أشقانا ف

روا حول أسوارها ،  بيت المقدسإلى اإلفرنج  في ذلك اليوم وصلت جموع  وعس
ه بيت المقدس على يد نه هو الأومن سخرة القدر  ،  يوم نفسه الذ سق ف

ع من حزران من عام  ة .. في السا   .1967القوات االسرائيل
ــــلت  ــ ــــ اء الزحفأووصــــ عة للدولة  ،  بيت المقدسإلى  ن انت يومئذ تا و
ة في القاهرة حاكم آخر من الذين تشـرفوا  ،  ليها افتخار الدولةاواسـم و  ،  الفاطم

  ف بهم .. اسم "الدولة " ولم تتشر 
ه للدفاع عن مدينته  ،  افتخار الشــــعب ،  ولكن الشــــعب        رة أب هب عن 

ة ـــة الغال ــ ــ ــــ ـــب إ و  ،  التي بناها جدنا األعلى يبوس العري ،  المقدســــ ــــ ــــ ــ ه ينســ ل
ة واإل ،اليبوسيون العرب ح ة والمس سالم الذين استوطنوا بيت المقدس قبل اليهود

ال و  أل . أأج   ج
ــعب       ــ ه وراح الشـ قو  ،  حمل المعاول بيد ه ل تف األســـــوار  والحجارة على 

ــــد المنافذ والمعابر ،  واألبراج ســــ ـــممون  ،  و ســـــ ــرات  ــ العشــــ وانطل المتطوعون 
ار خارج المدينة ــــي من الحقول ،  اآل ــــ ـــــ جمعون المواشـ حتى ال تقع في يد  ،  و

  العدو .
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ة من العرب وال         ن في بيت المقدس إّال حام ــودان ال يتجاوز ولم  ــ ــ ــــ ســــ
بيت أهل  ولكن )1(لف محاربأم من الفرنجة عشرون قابله ،  عددها ألف مقاتل

إلى   ،  على ان يدافعوا عن مدينتهم المقدسة ،  تعاهدوا في ما بينهم ،  المقدس
فنى الرجال والنســاء واألأ ســت مدينتهم مســر الرســول ومعراجه .. أطفال .. ن  ل

قل القصـــصـــي الشـــعبي " امة زفا مثل العروس ألم  بيت إلى  وُتزف الجنة يوم الق
حاجها ،  ليها ُيزف الحجر االسودإ المقدس .." و  ة    .)2(وتزف م

ــار ،  ودارت رحى الحرب        ــ ـــــ ــــ دأ الحصـ المدينة من اإلفرنج  فقد طوق  ،  و
ع  ة  ،  طرافهاأجم ـــــ الحرب النفسـ ــــرعوا  طوفون حول المدينة أوشــ وًال, فقد راحوا 
حملون أعالمهمالتظاه ة وهم  رتلون  ،  رات الدين ــدون و نشــ  ليدخلوا الرعب ،  و

ســتســلم أهلها ،  قلب المدينة المقدســةإلى  ما اســتســلم أمراء الشــام من  ،  حتى 
ار الشام   واس فلسطين . أإلى  أواس د

ةولكن أهل       ــلموا مدينتهم الغال ــ ســـ إلى  وآثروا القتال ،  بيت المقدس ابوا ان 
ة مهما عظم العطاء وغال الثمن ال   نها

ــدد      ــ ــ ــاراإلفرنج  وشــ ــ ـــــوار  وراحوا يهاجمون  ،  الحصــــ حاولون اقتحام  ، األســـ
ة عرفها أطفالنا ،  أبواب المدينة الغال ـــمائها التي  ــــ أســـ إلى  وال تزال أبوابها قائمة 

ـــاهرة ،  اب العمود ،  يومنا هذا ــ ــماء إلى  ،  اب الخليل ،  اب الســ آخر األســـــ
  التي ازدادت بها صفحات التارخ ..

ــــةإلى اإلفرنج  وازدادت لهفــة      ــ ــ ــــ قنوا أعــد  ،  اقتحــام المــدينــة المقــدســــ ن أن أ
ــــة ــ ــــ ــــ ة في الوطن العري متقاعدة ومتقاعسـ ــالم ــــ ــ ــ ة واالســــ دأوا  ،  القوات العر و
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ــوار  ضــــرون  ــعدون  ،  المجانياألســ صــ ـــاللماألســــوار  إلى و التي  ،  على السـ
ــا من الغـــ ــــنعوهـ ــ ــ ــــ ــصــ ـــاط المجـ ــات واألحراش التي اقتطعوهـــا من المن ـ        )1(اورة ا

فا وأرعين يوماً  ــــار ن ــــ ــ ــ  ن قامأإلى  ،  والقتال دائر بين الفرقين ،  وامتد الحصـــ
ــــهر تموز عام اإلفرنج  ــــ ـــر من شــــ ــ ــ ـــ ع عشــ  ،  1099بهجومهم الكبير في اليوم الرا

ان يومًا من ام  و   التارخ الحزن ..أ
ي  ،  محراب داودإلى  لة وجنودهوانســـحب افتخار الدو   في القســـم الجنو

ه وقاتلوا ثالثة ،  من المدينة ام  واعتصــموا  عد أ" ثم لم يلبثوا ،أ ن ألقوا الســالح 
ــمح ، )2(األمـــاناإلفرنج  ن بـــذل لهمأ ــ ــــ ــ ــ الفتخـــار الـــدولـــة وجنوده أن اإلفرنج  وســ

  عسقالن .. في ذل وامان ".إلى  ينسحبوا من القدس وذهبوا
دأت ال ةو حة الرهي امًال للدماء  ،  مذ له مسرحًا  ح بيت المقدس  وأص

ـــوارع والمعابد ،  والدمار ــ ـــطحة ،  في البيوت والشـــ ــ ــجد  ،  وعلى األســـ وفي المســــــ
ه ا ه !!إلى  األقصى .. من    محرا

ــــجل المؤرخون      ــواء ،  ولقد ســ حيون على الســــ ـــــ ـــلمون والمسـ وأناملهم  ،  المســـ
ة التي حلّ الوقائع الهمج ،  راجفة واجفة حة الرهي المدينة المقدسة ة لتلك المذ ت 

 ..  
عين الفاً اإلفرنج  نأقول ابن األثير  ــ ــ ــــ ــ قرب من ســ حوا ما  عة بينهم جما ،  قد ذ

  .)1(من أئمة المسلمين وعلمائهم
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ـــي        ــــ قول ابن القالنســ ـــة وأحرقوها قد "جمعوا اليهو اإلفرنج  نأو ــــ ســ د في الكن
قول )2(عليهم " ــى واجتمعوا إلى  حاســـــن "وهرب الناسالمأبو  و ــ ــخرة واألقصـ الصـــ

ــة ألف ،  بهمــا فهجموا عليهم ـــــبوا مثلهم ،  وقتلوا في الحرم مــا ـــــ وقتلوا  ،  وســــ
عين قنديال ،  وسبوا النساء ،  الشيوخ والعجائر  وأخذوا من الصخرة واألقصى س

اً  ،  ــرون ذه ــة ... وتّنورا من فضــــة زنته أرعون  ،  منها عشــ ــون من فضــ  وخمســ
الشامي حصى ". أو  ،  رطًال    خذوا من األموال ما ال 

حيون أ        ــ ــ ــفوف ،  ما المؤرخون المسـ قاتل في صـــ ان  ـــهم  عضــ  ، اإلفرنج و
ـــلمون . فهذا  ه المؤرخون المســـ ـــــار ال ــــد هوًال مما أشـ ة أشــ وا لنا وقائع رهي فقد تر

قول "ولبث حي ابن العبر الملطي  قتلون في البلد أاإلفرنج  المؤرخ المس سبوعًا 
ه المسلمين عين وقُ  ،  ف المسجد األقصى ما يزد على س   .)3(ألفاً تل 

مقدار خمســـة أما         حي اآلخر متى الرهاو فقد أنقص العدد  المؤرخ المســـ
ــتين اإلفرنج  وقال "إن عدد من قتلهم ،  الفآ من المســـلمين زاد على خمســـة وسـ
  لفًا ".أ

ـــنع لما اإلفرنج  رخين مؤ أ ،  وأبلغ من ذلك        ـــع وأشــ شــ ــورة أ قد رســـــموا صـــ
ـــقطت بيدأجر في بيت المقدس يوم  ــور أن  ، اإلفرنج  ن ســ م الصـــ فقد قال ول

ـــت "م حــ ـــــ ــ ـــ ــ ــد أصــ ــ ــة قـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــدســ ــ ـــــة المقـ ـــدين ـــاء المــ ــة من دمــ ــ ــعـ ــ ــ ــــ ـــة واســــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــاضـ ــ   خـ
  . " )1(المسلمين
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ـــفوف     ــ ــ ــ ان مؤرخ آخر من الذين قاتلوا في صـ ذهب لزارة الحرم  ، اإلفرنج  و
عد الم شــ الشــرف  ســتطع أن  انه لم  ة, ولم يجد بدًأ من االعتراف  حة الرهي ذ
ـــــ  ــ ـــلمين أطرقة "وسـ ـــــالء المســـــ الغةإشـــ ة  ــعو ــــ صــ ن دماء القتلى بلغت أو  ،  ال 

بته"   . )2(ر
ـــاء القـدر      ــــ ــ ــ شــــ تبهـا أو ـة  رات واف حف لنـا مـذ حـد الـذين قـاتلوا في تلـك أن 

ة ة . و إلى  خيراً أوترجمت  ،  المعر رات ذلك المؤرخ اللغة العر قد ورد في مذ
هلين جّدوا في قتل األاإلفرنج  نإمنها قوله "  ،  المقاتل وقائع تقشعر لها األبدان

ة عســر عملوا فيهم أ حيث تجمعوا واســتســلموا لرجالنا الذين  ،  ومطاردتهم حتى ق
ــاكملــهأ لــه بــدمــائهم .. وانطل  ،  فظع القتــل طيلــة اليوم  حتى فــاض المعبــد 

غالرجالنا ف اد وال ــــة والج ـــتولون على الذهب والفضــ ــ سـ ع أنحاء المدينة   ،  ي جم
ــــل أما  اح اليوم التالي تســ الثروات .. وفي صــــــ خذوا في نهب البيوت الممتلئة 

ــاء ـــــ ـــطح "المعبد " وهجموا على األهلين رجاًال ونســ ــ ــتلموا  ،  رجالنا على أســــ ــــ واســـ
عملون فيهم القتل ــيوفهم وراحوا  ــــهم بنف ،  ســــ عضــ ـــه من أعلى المعبدورمى   ،  ســـ

افة خارج البلدة لشــدة النتن المتصــاعد من جثثهم طرح الموتى   ،  وصــدر األمر 
اجمعها مملوءة بجثثهم ... وتعالت  ادت أن تكون  م حتى كوامهأوألن المدينة 

ــتتب      )1(جاوزت البيوت ارتفاعًا " ــ ــ ــ يف اســـ عد ذلك يرو  ــــي التارخ  ــ ــ مضـــ و
موا  ،  األمر لإلفرنج ـــة  ،  بيـــت المقـــدسوح وأقـــاموا فيهـــا مملكـــة دامـــت ثمـــان

  وثمانين عامًا ..

                                                           
)2( Raymond d'aigles p.300 

شي  )1( تور حسن ح  .120,119صص  ،الجستا) ،(تعربالد
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ـــــقو القدس في عام       ــــ ــ ووقف  ،  قد قفز من خزائن التارخ 1099ولكن ســـ
ةوجهًا لوجه أمام األ ـــقطت القدس خارج 1948في عام  ،  مه العر ــــ ــــ  حينما ســـ

  .األسوار  حينما سقطت القدس داخل 1967وفي عام  ، األسوار 
عُ و       أنما  اب والظروف  ـــــ ــ ــ ــــ ــــدت األسـ ــ ــ ـــ ــ اة منإلى  ثت من مرقدهاتجســ   الح

قين .إلى  جديد .. وها نحن نعود    التارخ فنجد عنده الخبر ال
ــتيالءإقول التارخ          ــــ قد  1099على بيت المقدس في عام اإلفرنج  ن اســــ

ــارة .. و  ــ عد مقاومة ضـــــ ــني المهاجمين أكثر مما فعل أتم  ــــ ــ ــار قد اضـ ــ ــ ن الحصـــ
حارون في بالد لم تسب لهم معرفة بهااإلفرنج  دافعين ."وانالم ان  ،  انوا  و

ـــالح ــ ــ ـــــار المدينة ،  عوزهم الســــ ــــ في لحصــ  ،  ولم يتوافر عندهم من األقوات ما 
ــاف ــ ــ ــ ـــــولإلى  ضـــ ــــ ــتداد الحرارة وتعذر الوصــ ــ ــ ـــ وثقل  ،  أماكن ظليلةإلى  ذلك اشــ

ــان حملها الفرســـــ ـــلحة التي  ــ ــاكر لله ،  األســ ــ إذا  ،  جمات المفاجئةوتعرض العســـ
عد عن مواضــــعهم ن األقوات أفضــــًال عن  ،  توجهوا اللتماس الماء من جهات ت

  .)2(ادأخذت في النف
ســق بيت المقدس ســهًال ومهًال في عام          ذا لم  ما ســق   ،  1099وه

  على يد اسرائيل !!.
ـــفاً إلى  وحين نعود       ــ ــــ ــ رات نجد وصــ ــــاحب المذ ــــ ــــ قًا المقاتل اإلفرنجي صـ  دق

شــها ع ان  ة القدساإلفرنج  للضــائقة الخانقة التي  قول إ ،  في معر "وفي  –ذ 
قينا عشـــرة ام  اثناء هذا الحصـــار  ال نجد خاللها خبزًا نشـــتره .. ووقعنا فرســـة أ

ال إلرواء  ،  الظمأ المحرق  ــي ســـتة أم نا نمشـ واحتملنا أشـــد المخاوف حتى لقد 
ادنا وحيواناتنا ــلواننا وجدنا الماء عند نأغير  ،  ج ــ ــــ ــ ــيلو (ســ ــ ــ ــ ع ســــ ) الواقع عند ن

                                                           
مان )2(  .281ص  ،1،جرانس
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ــهيون  ــ ــــ ــفح جبل صـ ــــ ابدنا وطأة  ،  ســـ اع بيننا بثمن جد غال ... و ان ي إال أنه 
ــــافة  ،  الظمأ ـــــ ــ ــ نا نخ جلود الثيران والجاموس لنحمل فيها الماء مسـ حتى لقد 
ال ـــــِ  ،  أم ــ ان الماء الذ حملناه معنا في األواني قد أســــ ــ ،  ن ونتنو ــ ــــ ــ ر واقتصـ

ـــعير ـــــ عث  ،  طعامنا اليومي على خبز الشــ ـــــار مثار حزننا وم ــاناأمما صـــــ ــ ــــ  ،  ســ
ة من الأحتى لقد  اف عجز عن أن يجد جرعة  ح الرجل منا  ــ ــ ماء ترو غلته صــ

ة االقتحام )1(لقاء دينار .. صــدد معر قول المحارب اإلفرنجي صــاحب  ،  أما  ف
رات .. " وفي يوم االثنين فاً ،)يونيو(حزران 12 ،  المذ  هاجمنا البلدة هجومًا عن

ــغير ،  ــ ــور الصـ ـــي ،  وحطمنا الســـ ســ ــور الرئ ـــلم على الســـ ــعد  ،  ورفعنا الســ ــ وصـ
الســـيوف الرماح ،  فرســـاننا وضـــروا المدافعين عن المدينه  ان  ،  وناوشـــوهم  و

اً  ،  قتالهم أكثر من قتالنا ـــينًا عجي ــــ ــ ــــنوا المدينه تحصـ ــ ــ وقوموا  ،  واألهالي حصــ
ثناء الليل  وفي يوم الجمعة قمنا بهجوم على البلد دون أن أج الدفاع عن األبرا

حنا في ذهول وخوف شـــديدين ع أخذها . فاصـــ س القتال  ، نســـتط وقد حمي وط
ر التارخ .. أن )2(لمدافعين عن المدينة ورجالنا "بين ا اإلفرنج  وهنا .. هنا يذ

استمرار  ،  وشدة الحرارة ، قد ساءت حالتهم لقلة الماء, وندرة األقوات وتعرضهم 
ل ذلك حمل اإلفرنج  ونشـــوب النزاع بين أمراء ،  لهجمات المدافعين أنفســـهم .. 

ــــللوا وأن يتوجهوااإلفرنج  ثيرًا من ــ ــ ــفنًا  ،  افاإلى  على أن يتســ ــــ لعلهم يجدون ســــ
  . )1(بالدهمإلى  تحملهم

                                                           
شي )1( تور حسن ح  .117-114 ص  ،الجستا (تعرب)،الد

 .118 -115ص ص  ،المصدر الساب )2(

مان )1(  . 283ص  ،1،جرانس
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ذلك        ر التارخ ،  و ــائقة الخانقة عن ،  يذ ــ ــ ــ ــــ ت الضــ  ، نج اإلفر  يف انف
ة أذلك  ـــفن الجنو ــ عض السـ افا  ـــــلت ميناء  ـــف حزران وصـ نه في حوالي منتصـــ

ــتطاعت  ـــهولة التي اســ ن هجرها أهلها .. أعد  ، ان تســــتولي على المدينة في سـ
ــالح  ــ ــ ـــــ بيرة من الســـ ات  م ة وفيرة مع  ن مواد تمو ـــــفن محملة  ــــ ــ ــ انت تلك السـ و

هذا اســــتتبت لإلفرنج مو  ،  والذخيرة وأدوات الحصــــار ة متصــــلة و ن ــالت تمو اصــ
ـــرة  ــ ــــ ة في بيت المقدس محاصـــــ انت القوات العر افا والقدس .. على حين  بين 

ــره ــ أســـ ــفحات التارخ)2(ومقطوعة عن العالم  ــ اهتة ،  .  ثم راحت صـــ ة  ــــاح  ،  شـــ
عد الحصار المضني والقتال الضار . يف سقطت المدينة المقدسة    ترو 

ــاأغير           عد هذا الذ ردده المؤرخون  ،  ءل اليومن المواطن العري يتســــ
اإلفرنجاإلفرنج  ــهم على االنســــحاب  ،  عن الضــــائقة التي حلت  عضــ مما حمل 

ـــاءل المواطن ــ ــ ــــ يف انهزم  ،  من ميدان القتال .. يتســـ ــــر الفرنج و ــ ــ ــــ يف انتصــ و
  العرب ؟
اب  ،  والجواب الكسير الجرح       علن األس طون التارخ ل ًا من  قف منتص

قول المؤرخمن  س وال إبهام   ن وصف ما حل في أعد  ،  المحاسنأبو  غير ل
ـــر لم  ــــ ــــ ــ ر مصـ ــ ـــ ــــ ــــ لـــه وعسـ بيـــت المقـــدس من دمـــار وتقتيـــل وخراب... " هـــذا 

ن الشــــعب في ألمات قليالت تغني عن صــــفحات .. ومعنى ذلك  ...)1(حضــــر
  بيت المقدس قاتل وحده !!

ــ         ــ ــــ ــ ــ ـــي دمشـ ــــ ــ ــ قول المؤرخ ابن الجوز " ان قاضــ  ذهب على رأس وفد و
اسإلى  العلماء والفقهاء فة الع ـــر الخل ـــ ــ ــتنصــ ــ ــــ ســ ــتنفرون  ،  غداد  ــ ــ ــ واجتمع المســ

                                                           
)2( p.269 ,premiere croisade ,chalandon 

 .148ص  ،5ج  ،النجوم الزاهرة ،أبو المحاسن  )1(
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وا في )وقطعوا شعورهم واستغاثوا و وقام القاضي  ،  وحضروا في الديوان ( الخل
المًا  ـــاكنًا بين أ. ومعنى ذلك  )2(ى الحاضـــــرن "أوأورد  حرك ســ فة لم  ن الخل
ه ة !! صاأأو  ،  أنامل يد   ع قدم

قول المؤرخ ابن األ         صــف اســتصــراخ العالم ،  ثيرو ه اإلســالمي  وهو  لملو
ــقو بيت المقدس، وأمرائه  ــــ ــــ ــــلمين قد قدموا من أ ،  عد ســ ــ ــ ن "جماعة من المســــ

ى العيون  ،  غدادإلى  الشام وأقاموا  ،  وأوجع القلوب ،  فأوردوا من الكالم ما أ
وافاستغاثوا و ،  الجامع روا ما دهم المسلمين بذلك البلد الشرف  ،  وا وأ وذ
ـــبي الحرم واألوالد ، المعظم ــــ ــــ ـــدة ما  ، ونهب األموال ،من قتل الرجال وســـ ــــ ــ ــ فلشـــ

ــم ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــــهـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــابـــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــي  أصــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ـــوا فـــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــــانـــــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــروا ..و ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــطـــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ   أفـــ
ادة.)3(رمضــان " ل ع فة أن الجهاد هو أرفع من  ل  ،  ولم يدِر الخل وأروع من 

قول : را شــهر ،  زهادة ام دهر .وفي مثل حالنا اليوم والرســول   خير من صــ
اء والنحيب ، ال ة  ــالم ــ ــــ ــــ ة واإلســ ا العر ـــجت الدن ــ ــــ ــــ الخلفاء  ،  ضـ وهي تندد 

ي وتنوح وهذا ـــائد ت ــــ ـــدنا  ،  المظفر الوردأبو  واألمراء وراحت القصـ ــ أنه ينشـــ
قول : ،  في يومنا هذا   -حين 

الدموع السوا          م جمزجنا دماء 
   فلم يب منا عرضة للمراجم                                 

ضه         ف   وشر سالح المرء دمع 
الصوارم                                إذا الحرب شبت نارها 

يف تنام العين ملء جفونها           و
                                                           

 هـ. 492سنة  ،مرآة الزمان ،ابن الجوز  )2(

 .152ص  ،5ج ، النجوم الزاهرة )3(
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ل نائأوات ـعلى غف                                 مـقظت 
الشام أضحى مقي      م     لهم وٕاخوان

  طون القشاعم أو  ظهور المذاكي                             
ًا الملوك      :وقال مخاط

     تسومهم الروم الهوان وأنتم         
  تجّرون ذيل الخفض فعل المسالم                            

شرعون إلى العد        أر أمتي ال 
  دين واهـي الدعائـمرماحهم وال                            

جنبون النار خوفًا من الرد          و
حسبون العار ضر                                ة الزمـوال 

ي أحوال النازحين من بيت المقدس ، في مثل حالهم اليوم:   وقال شاعر آخر ي
اح                 فح ضائع وحمى م

  اطع ودم صبيبوسيف ق                                   
ًا              م من مسلم أمسى سلي   و

  ليبـا حرم سـومسلمة له                                
   ل ـهّن طفـأمور لو تأمل             
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  يبـلطّفل في عوارضه المش                               
ل ثغر   ىأتسب                المسلمات 

ش المس                                 طيبـوع   لمين إذًا 
    ـالم حـأما  واإلس              

  يبـان وشـع عنه شـيداف                                

ة     اك ـــائد ال ـــــ ــــ ة الحزنة ،  وهذه القصـــ إنما تثير في نفس  ،  والوقائع التارخ
رات ومقارنات ..   المواطن العري ذ

عض هذه الذ       رات والمقارنات ...ومن 
افا في عام  ما سقطت عام 1948لقد سقطت   ,1099 .  

ما تلقى      ــــياإلفرنج  و ـــــ افا في الماضــ ـــــالح والرجال من  ــــ فقد  ،  المؤن والســ
افا ... ،  تلقى اليهود في زماننا عد أن استولوا على ميناء    السالح والرجال 

ــقطت القدس في عام      ــ ــــ ـــــ  ،  عانون الجوع والعطشواإلفرنج  ،  1099ولقد سـ
ــقطت القدس الجديدة في عام  اد مئة ألف من اليهود  1948وســ ســــتســــلموا أو ن 

ــرهم العرب ومنعوا عنهم الماءأعد  ة ولوال وقف  ،  ن حاصــــ ـــاطة العر لوال الوســـ
مة في عام إ ــار وال  1967طالق النار ... ثم ســــقطت القدس القد من غير حصــ

  قتال .
ـــقطت القدس في  ــيوخها  ،  ونهب الغزاة أهلها ،  1099وقد ســــ وقتلوا شـــــ

المدينة المقدســــة في عام  ،  وأطفالها ـــرائيل  ذلك فعلت إسـ ــاتها ..  مقدســ وعبثوا 
ًا وتقتيالً  ،  1967 ا ،  نه ًا وســــل امة نه ــة الق ســ ن ــجد الصــــخرة ِإحراقًا و مســ   ،و

ًا وتدميرًا . ا تخر ا والزوا التكا   و
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اب  ،  اضي والحاضرن نقارن بين المأولو شئنا  لوضح أمامنا أن األس
اب وأن االختالف  ،  والملوك هم الملوك ،  والقصــائد هي القصــائد ،  هي األســ

  هو في األسماء واأللقاب .
ارحة ..!! ال ه الليله    وما أش
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  هزائم الماضي والحاضر
  واحدةاب ـواألس

  
ــيف        ــــ ــــ ه قهقهات مخمورات 1099ان بيت القدس في صــــ ح ف ــا ـــــ ــــ  ، تتصــــ

  .…وتتناوح منه حسرات وزفرات
ان       وســيوفهم مغموســة  ، ثملين بخمرة النصــرقهقهون ين ذهم الاإلفرنج  و

ـــالء ـــ انت…الدماء واألشــ ـــــوار  على حين  ــــاحات والمعا ، واألبراجاألســـ ــ  ، دبوالســ
حوا ي أهلها الذين ذ   .أو نزحوا ت

ــا       ـــ ــيف على غير عادتها ئموهبت نســ ــــ األمس  ، الصـ انت  ــــيرة ذليلة..و ســـ
من أو  ، القرـــب تحمـــل  عبير الكروم من الروابي المطلـــة على بيـــت المقـــدس

  ...الوهاد المتعرجة تحت سفوحها الفاتنة
ـــــتتب األمر لإلفرنج في بيت المقدس       ـــهم إلقامة يوراحوا يه ، واســـ ــ ئون أنفســـ

ــــدوا الرحال من أجلهاالمم ـــ ــ ــ ه أن  ، لكة التي شـــ ـــتقر قرارهم عل ـــ ــ ــ ــ ان أول ما اســ و
مهم في أرجاء البالد ـــرع قد خلف وراءهم  ، يوطدوا دعائم ح ــ ــ ــــ فهذا الزحف الســـ

اع ، المدن والقالع ومة ، والقر والضــــــ يف  تدين  ...مفتوحة ولكن غير مح و
  ....هم بيت المقدس في مثل هذا الحالل
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  من بيت المقدس.    اإلفرنج  وخرج  ...من جديدالغزوة د بدأت ومن هنا فق      
ان أول ما فعلوا أن زحفوا صـــوب مدينة نابلس في أواخر تموز         ، 1099و

ــها َ  ، ولم تكن المدينة قادرة على الدفاع عن نفســ  ، أمامها إال أن تســــتســــلم فلم يب
ة التي ألمَّ  حة الرهي اء  المذ ــهر  ت ببيت المقدس لماّ وأن ــ ــ ـــ ــ ــ مض عليها  إال شـ

ذا اســتســلمت مدينة نابلس…واحد ما حال للمؤرخين أو  . وه  " "دمشــ الصــغر
صفوها.   أن 

ــماالاإلفرنج  ثم توجه       ــ ـــطين ، عد ذلك شــ ــ  ، في اتجاه منطقة الجليل في فلسـ
ــرة ـــان وطبرا والناصــ سـ ات  ، فاحتلوا ب ة وأقاموا حام ـــينات قو وأنشــــأوا فيها تحصـ

رة.   عس
ـــاط       ــدامهم في تلــــك  المنـ ـــد أن تم لإلفرنج توطيــــد أقــ عـ توجهوا نحو  ، و

ا ، اســــتراتيجيين لتحقي هدفين ، الســــاحل أورو حر  ين اتصــــالهم ال  ، األول تم
  وثانيها قطع الصلة بين العالم العري وفلسطين.

افا-خطتهم لالســتيالء على أرســوفاإلفرنج  ووضــع       انون األول -شــمال  )
ـــهل المنالو  )1099 ن هدفا ســـ  ، فقد أخفقت الحملة ، لكن هذا الثغر العري لم 
ة توارتد ــال ، على أعقابها خائ اســ جعل …فقد دافع األهلون عن مدينتهم دفاعا 

  رسوف مقاما مرموقا في التارخ.أل
ة شـــهرناإلفرنج  وترصـــد       شـــنون عليهم غارات  ، ألهالي أرســـوف قرا وهم 

عد حي ة حينا  ــلة للعمل إلى  ، نمتوال ــــ ــــ اســ أن خرج المزارعون من هذه المدينة ال
ـــــيهم ــ ــروهم اإلفرنج  هم عليفانقض  ، ولم تكن معهم إال معاولهم ، في أراضـــ ــــ وأســــ
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الغا ا  ـــــ ــ ..وهذا ما …وأقدامهم وأيديهم أنوفهمفقطعوا  ، وانتقموا منهم انتقاما وحشـــ
ةأثبتت ة قبل العر   .)1(ه المصادر الغر

ةإلى نج اإلفر  وعاد        م  ، مناط الجليل مرة ثان طروا على إقل ــ ــ ـــــواد  الفســـ ســ
حيرة طبرا ـــرقي  ـــ ــ ــ ـــــ ، شــــ ـــــ ــ عا لدمشــ م تا ان هذا اإلقل اإلفرنج  بينوقعت  و، و

ة ــات متعاق ــــ ــــ ـــائر و القر اإلفرنج  وأنزل ، واألهلين مناوشـــ ــ ــ ــــ المزارع المجاورة خســ
ـــهــا ، حتى توغلوا في الجوالن ، فــادحــة ــــ ــــ ــ نفســـ ــ ــــ ـــــ وجوالن   .)1(واقتروا من دمشـ

رنا بجوالن الحاضر!!   الماضي تذ
عد أن فرغ       ـــتيالء على هذه المناطاإلفرنج  و ــــ ـــــ بيت إلى  عادوا ، من االسـ

رة ـــــ ــ ــ ــــ ه المظاهرة العسـ ــــــ ــــ ــ شــ ــاحل في ما  ــــ ــــ ــــ اهين  ، المقدس عن طر السـ مت
سع القر المجاورة إال أن تستسلم وتعلن خضوعها وطاعتها. ، انتصاراتهم   فلم 

ان أ       اماتهااإلفرنج  ن قامو ة اســـتح افا وتقو حت  و، بتحصـــين  ــ بهذا أصـ
رة لدولة بيت المقدس ــ ـــ ا في هبو الروح  ، قاعدة تجارة وعســــ ــب ــ ــ ان ذلك ســـ و

ــــــطين ــــ ـــة لـــد األهلين في فلســــ ــا  ، المعنو ـــام ع ولم تمض مـــدة حتى أعلن ح
عتهم لدولة اإلفرنج ـــارة ت ســ ــقالن وق ة قدرها خ ، وعســـ ــتر ـــة ودفعوا جزة مشـــ مســ

  .)2(مه من المواشي والغالل والزوتفضال عما تعهدوا بتقد ، آالف دينار
ار هذه المعارك التي خاضها       انت أخ  ، أسرها الحتالل فلسطيناإلفرنج  و

قا تتجاوب في أرجاء  العالم العري فتهزه هزاً  ، عد أن فتحوا بيت المقدس  ، عم

                                                           
)1( , P.310Hist. des crosader ,Grossest. 

مان )1(  .310ص ،1ج رانس
)2( Albert d'aix. P315 
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ل مشــــاعر الحزن والغضــــب عث في نفســــه  ــعراء في الوطن العري  وت وراح الشــ
امهم تقاعدهم عن الجهاد. ، يندبون سقو بيت المقدس نعون على ح   و

انت النقمة       ــــد النقمة ، و ــ ــ ــ ــــ ة في القاهرة ، أشـ فقد  ، على الخالفة الفاطم
م الفاطميين.   انت البالد من غزة حتى نهر الكلب شماال تحت ح

 ، وخرج الوزر الفاطمي ، ة العارمةإزاء النقم ، ن و وأخيرا تحرك الفاطمي
ش لمقاتلة اإلفرنج ، األفضــل عســقالن في شــهر آب إلى  ووصــل ، على رأس ج
ــتولى ، 1099 ــــ عد أن اســ ان ذلك  عاإلفرنج  و ــــاب  ، على بيت المقدس بثالثة أســــ

عد أن فات األ ما عبر المؤرخ العريأ " :. )1(مر"    وهو مماثل للتعبير الشعر
ـــــل""وجادت ب       ــ ـــل حين ال ينفع الوصــ ــ ــواء …وصــــ ــ ذلك أن الحب والحرب ســـــ
الهما له  أوانه  وزمانه"!! ، سواء ..  
ـــل قــد عــاد بــذاكرتــه       ــــ ــــ ــان  ، الوراءإلى  عــامين ،ولعــل الوزر األفضـــــ حين 
ة ، للمرة األولىاإلفرنج  فاوض ـــرون إنطاك حاصـــــ عاتبهم على  ، وهم  ـــل  ــ فأرســـ

ن من التـ ، احتالل بيـت المقـدس ـــخر منـهولم  ــــ ـــــ ســ مـا  ، ارخ العري إال أن 
ام هذا الزمان ـــخر من ح ــوالإفقال " ، ســـ ـــل رســــ اإلفرنج  إلى ن األفضــــــل قد أرســـ

خهم على ما فعلوه" ار  واالحتجاج يرد المعتد عن …يو يخ واالستن أن  التو .
  عدوانه.
عود أدراجه ، ولكن اإلفرنج       ش األفضــــل  وا ج فجمعوا ، مصــــرإلى  لم يتر

فــاقوات ــة فيهــا  ، هم وهــاجموه عن ــانــت الغل ــة بين الطرفين  ــة حــام ودارت معر
ــــمل الفاطميين…لإلفرنج ــــ ــتت شــ ــــ ــ ـــــهم لم يجد نجاة إال في  ، وتشــ ــــ عضـ حتى "أن 
حر ه وغرقوا ، ال ــهم ف ــ ــــ ــ أنفســـ ـــجر الجميز ، فألقوا  ــ ــــ شــــ عض اآلخر   ، واحتمى ال

                                                           
سر )1( خ مصر ،ابن م  .463ص ،تار
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ثير  ان هناك  ــجرعض اإلفرنج  فأحرق  اً و ــ ــــ ــ ــ ان ف الشــ ه".  أما حتى هلك من 
بوا ســفينة وهروا إلى  الوزر األفضــل فقد هرب عض رجاله , ور عســقالن ومعه 

ذا وصف التار  ، حرا الى مصر ةوه   .)1(خ العري تلك الهزمة العر
الفاطميين       ا أن تحل الهزمة  ع ان طب ام هذا الزمان ، و ح انوا   ، فقد 

ــنون الظن أمام العدو ــاة إال ولم يجد المؤر  ، حسـ خ العري في وصـــف تلك المأسـ
قول " نت ســـيوف……أن  فأتى القتل على الراجل  ، من المســـلميناإلفرنج  .تم

ان ، والمطوعة وأهل البلد ر" ، زهاء عشرة آالف نفس واو ذا **ونهب العس .  وه
األعداء حسـنون الظن  ة الذين   ، وٕاذا حاروا ، فاوضـونهم متهافتين ، تكون عاق

  متخاذلين!! حارونهم
ة الفاطميين       ـــــقطت هي ــ ــ ــــعر ، وســـ ــــ ــتشــــ ــ ــ ــ ســــ البالد أن لهم أمال في أهل  ولم 

ــة في القــاهرة أن تحميهم إال أن يتوجوا اإلفرنج  ولم يب أمــام ، الخالفــة الفــاطم
ـــائر أنحاء البالد ــــاراتهم في ســـ علنوا في بيت المقدس ، انتصــ ام المملكة  ، أن  ق

ة الملك.   وتسم
انون األول من عام  ، لميالدوفي عيد ا       سة العذراء  ، 1099في  ن انت 

ــها ــ ج أمير ، فرحا وابتهاجا ، في بيت لحم تدق أجراســ ناإلفرنج  بتتو أول  ، بلدو
ــر ملكــا ، ملــك على بيــت المقــدس ــ ــ ــــ ــ ــة عشــ عــد ذلــك ثمــان عــه  آخرهم هنر ، يت

ــة مذهولةو .... الثالث ــ ـــ ــ ــ ة غامضــــ ــــعوب العر ــــ ــ ــ ارثون والملوك والخلفاء يتو  ، الشــ
اذخة   ...عد واحد اً واحد…العروش في قصورهم ال

                                                           
خ دمش ،ابن القالنسي )1(  .173ص ،ذيل تار

خ دمش ،ابن القالنسي )2(  .137ص ،ذيل تار
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ة قائمة على         ن أن "مملكته" ال تزال تحت رحمة "جيوب" عر وأدرك بلدو
ـــطين ــاحل فلســ ـــارة ، ســـ ســ ــوف ، أهمها  ق غارات  ، وأرســـ قومون  ان األهلون  و

ـــلة على مواقع ـــ ة منهماإلفرنج  اسـ ــائر فادحة ، القر ــ ــ بدونها خسـ لك أن .  ذ)1(و
ــادرن في الضـــالالت  امه سـ ان ح قاوم االحتالل حتى ولو  ظل دوما  الشـــعب 

  والجهاالت.
ـــعب في عقر دارها       ــ ــ ـــرب مقاومة الشـــ ــ ــ ضـــ ن على أن   ، ولهذا فقد عزم بلدو

ســارة وأرســوفإلى  ه حملةفوجَّ  ان قد وصــل ، ق حر من إلى  و فا أســطول  ح
ــــــنة  ةجنو  ــــ المؤن والع1101(آذار ســــ ــتطاع اإلفرنج…تاد) محمل  ــ ــ ــ ــــ ما لم  ، واســ

ه في الماضـي سـارة وأرسـوف ، قدروا عل وأعملوا السـيف في  ، فاسـتولوا على ق
رت أن ، رقــــاب األهلين ــــة ذ ــة األورو ــ ــد اإلفرنج  حتى أن المراجع التــــارخ قــ

ــارة سـ ة في ق الغة الوحشـــ حة  ثير  ، ارتكبوا  مذ ولم  ، من أهلها األبراء اً فقتلوا 
وا ش اإلفرنج  وعندما  احتمى  األهالي بجامع المدينة لح بهم…يئا إال نهبوهيتر
حوه ــامع عن آخرهم موذ ـــل الجــ ــــاء  ، داخـ ــ ــ ــ ــــ ــ فرقوا بين الرجــــال والنســ دون أن 

ة من دماء قتلى المسلمينإلى  وتحول الجامع ، واألطفال   .)2(بر
ح       اء هذه الفواجع والمذا ــلت أن ــ ـــج   ،أرجاء  العالم العريإلى  ، ووصـ وضــ

ام أجمعين الح ـــــار  ، الناس ينددون  ــ ــ ــــ صــ أن األ وأحس الفاطميون في القاهرة 
ة تتجه إليهم ع االتهام تكاد تفقأ عيونهم ، الغاض   .وأن أصا

ــد مواقع رة ضــــــ ـــــ حمالت عســـ ام  عدون العدة للق ـــرعوا  ــ في اإلفرنج  فشـــ
  فلسطين.

                                                           
)1( Stevenson P4 
)2( Foucher de chartues P389 
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  .…أرع  هزائمإلى  وحدثت أرع معارك انتهت      
ان       ع  و ــاحب لقب  ، 1101ت المعارك في ر ــ ــــ ــــ ان قائد الفاطميين صـــ و

 ، وقد تجمعت الحملة المصـرة ، اسـي"و "سـعد الدولة الق ، الدولةإلى  آخر ينتسـب
ازها ســيناء ش الفاطمي عدة أشــهر من …عند عســقالن ، عد اجت .وقضــى  الج

ــدد من الفــــاطميين يــــث الرملــــة حإلى  ثم اتجــــه…غير قتــــال وال يزال ينتظر المــ
ـــالت ــ ــــ ــ ــرب مواصـ ـــــ ــــ ضـ ع منها أن  ـــتط ــــ ــــ افااإلفرنج  سـ زحف على بيت  ، في  و

  المقدس.
ـــارع       ــــ ـــــ هماإلفرنج  وســ ادة مل ــتين  ، ق ــ ــ ــ ـــ ــ ولم تكن قوتهم تتجاوز مائتين وسـ
ة من المشاة ، فارسا ش الفاطمي. اتقابله ، وتسعما بيرة من الج   قوات 

شان       ع من شهر أيلول التقى الج اح السا وشهدت سهول الرملة   ،وفي ص
ة بين الفرقين ة قاســـ وانهزم الفاطميون وقتل منهم  ، انتصـــر فيها اإلفرنج ، معر

بير اقون في اتجاه عســــقالن ، عدد   ، تل القائد ســــعد الدولة القواســــيوقُ  ، وفر ال
طاردونهم حتى أســـوار عســـقالناإلفرنج  ولح اإلفرنج  وغنم ، المســـلمين وظلوا 

ثيرة وعِ    ددا وفيرة.أمواال 
ــــف تلك  ، ما تملكنا اليوم، وقد تملك الحزن ابن األثير       ـــــ ــــ فلم يجد في وصـ

ــــة ـ ـــا  ، المعر ع مــ ــك الفرنج جم ـــدا "فملـــ ـــا واحــ ــات وحرفــ لمـــ قول أرع  إال أن 
ة الفاطميين.)1(مين"للمسل ا خي   .  و

ة ة الثان ة ،ووقعت المعر ار -في السنة الثان ذلك أن الهزمة -1102أ
ارهاالتي حل الفاطميين قد انتشرت أخ ح الناس يتندرون بها ، ت  سخرون  ، وأص و
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امهم ة ، من ح في محاولة  إلزالة آثار  ، فجدد الوزر األفضل الحملة مرة ثان
  العدوان حسب تعبير هذا الزمان.

ــــلت الحملة       فصــــــل فيها بين  ، الرملةإلى  ووصــ ـــاحة المعارك التي  فهي ســـ
ـــر والهزمة ة األولىو  ، النصـــ عد عام من المعر ة  ع  ، انت هذه المعر ففي ر

ــلت قوات الفاطميين ، 1102 ــ ــ ــقالن ومنها اتجهتإلى  وصــ ــ الرملة واللد إلى  عســــ
قة ، ازورو  ــــا ما في الحملة الســـ افا لقطع  ، و ـــتيالء على  ــ ان الهدف االســ فقد 

ا  الشران بين   في بيت المقدس.اإلفرنج  ومملكةأورو
في المرحلة األولى من اإلفرنج  وانهزم ، ى الحرب بين الفرقينودارت رح      
ن ، الحرب ــاد الملــك بلــدو ــة أن و ـــــق في المعر ــــ ختفى في أجمــة افقــد " ، ســـــ

ــب ــ ــ ــــــده وفر ، قصـــــ ــــ عض جسـ ــلمون ولحقت النار ب ــ ــ ــ  )1(الرملة"إلى  فأحرقها المســـ
ام ضعة أ   ..…وسقطت الرملة في يد المسلمين ولكن ل

قا اإلفرنج غير أن       ـــــ ــ ــ ـــــن تنسـ ما وأحســـــ فدرات الدائرة على  ، انوا أكثر تنظ
ـــاحقةاإلفرنج  وألح بهم ، الفاطميين ـــلوا ، هزمة ســـ ــ طاردونهم حتى وصـ  وظلوا 

ة.…عسقالنإلى  انت الهزمة الثان   و 
ا       ة الثالثة حول أســـوار ع ة الشـــهيرة ، ووقعت المعر  ، وهي المدينة التارخ

زها ا م مر ح ا  انت ع ـــامو ار الشــ ار  نْ مَ  ، لجغرافي مفتاح د ملكها فقد ملك د
ة…والعرباإلفرنج  حسب تعبير المؤرخين ، الشام متقطعة  ، .ودارت هذه المعر

  عبر عامين  متعاقبين.
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ع عـــام        ـــة في ر ـــان أن بـــدأت المعر ن  ، 1103و ـــأن قـــام الملـــك بلـــدو
سال ستطع االستيالء عليه لمولكنه  ، محاصرة المدينة ا لمناعة حصونها واست
ــب قول ابن االثير ، أهلها في الدفاع ــــ ــ ن حســ اد  ، مع أن بلدو ـــي عليها و ــــ "ضـــ

هأن يرفإلى  ولكنه اضطر …أخذها" ص على أعقا   .)1(ع الحصار عنها ون
.ففي األول من حزران …وأطلت معه الهزمة  ، وأطل حزران مرة أخر       

ن 1104من عام  ةلى إ عاد الملك بلدو ــار مرة ثان ــ ــ ـــرب عليها الحصـ ــ ا وضــ  ، ع
ان حا ا في تلك الفترة زهر الدولة الجيوشــيكو ع الصــمود أمام  ، م ع ســتط فلم 
اء ن"وقاتل حتى عجز" وهو أبلغ تعبير خلفه لنا التارخ العري عن أ ، الحصــــار

ة الطاحنة.   تلك المعر
ا       ار الشام في يد  اإلفر  ، وسقطت ع ح مفتاح د   نج!!وأص
ـــة       بر في تلـــك الحق ـــة  عـــة وهي آخر معر ـــة الرا ـــانـــت المعر في  ، و

ــيف  ــهول الرملة ، 1105صــــ ــ ة في ســ ت قوات قحيث الت ، وقد وقعت هذه المعر
انت نتيجتها اإلفرنج و الفاطميين وتمزقت قواتهم  ، الفاطميين  أن حلت الهزمة 

  شر ممزق.
ذا فقد انتصـــر       رب في أرع معارك خالل أرع ســـنوات على العاإلفرنج  وه

ـــا1101-1105( ــوار ع ــ ــــ ــــ ــة الكبر على أســ ــانـــت الهزمـ ـ ــهر  ، ) و ــ ــ ــ ـــــ وفي شـ
  األحزان. و شهر الهزائم…حزران
حـار المواطن العري      ــير في قـافلـة التـارخ ، واليوم  ــ ــ ـــــ ســـ طرح وهو  ، حين 

ـــــؤال الكبير ــــ ة ، الســـــ ة تلو المعر ة قبل واألمة العر…ولماذا انهزمنا في المعر
اهرة ــارات  ــ ــ ــ ا ، ثالث قرون من تلك الهزائم  قد حققت انتصــ ــــــ ــ آســــ ــ ـــــ  ، في أواسـ
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ا ا  وقلب ، وشمال إفرق اأورو ان سراإلى  ، فرنساإلى  من إس اإإلى  ، سو  ، طال
  حتى تصاب بهذه الهزائم المتالحقة؟ ، وهل تبدلت األمة غير األمة

الجواب       ـــر …والتارخ لم يبخل علينا  ــ ــــ ــ ــ ل  لقد سـ اب الهزائم في  ــ ــ ــــ ــ ــ د لنا أســ
ة  سردها لنا ال لنعلم…معر   هم.ال لنفهم ولكن لنتفَّ  ، علمتولكن لن ، وها هو 
ــ       ــ ـــع  نزاع بين دقاق ملك دمشـ ان موضــ م الجليل  اب أوال: إن إقل ــ ــ  ، األسـ

ة في القاهرة . ، والخالفة الفاطم ع للقاهرة أم لدمش   أهو تا
ســــبب هذا الخالف      ام القاهرةخر  ، و م من ســــلطة ح ــ  ، ج هذا اإلقل ودمشــ
ه ، معا  ، ما نزحوا عنه اليوم ح عن أهلهونز  ، سرعة فائقةاإلفرنج  واستولى عل

قة أ…على رغم قلة المقاتلين اإلفرنج ما أكد هذه الحق ة . ـــادر التارخ كثر المصـ
ة   .)1(الغر
ا: إن قادة الفاطميين في معارك ال       اب ثان ــ ــ ــــ ونوا متحدين  ، رملةواألســ لم 

ـــال ديدنهم ، على خطة واحدة ــــام واالنفصــ ان االنقسـ ومن ذلك ما رواه لنا  ، فقد 
ـــــند قائد  ــ ــ ســـــ حرة وأميرها "تاج العجم" رفض أن  ابن األثير من أن قائد القوة ال

ــــي  ، القوة البرة ــــ ــ ــ ة ، بن قادوساوأميرها القاضــ .وقد ترك لنا ابن …أثناء المعر
حر والقائد البر األثير وصــــفا مر  يف  ، وعا لما دار بين القائد ال ووصــــف لنا 

ــأمر  رفض تــاج العجم معــاونــة ــك إال  نني أنزل إل م ابن قــادوس قــائال لــه "مــا 
ـــل ــ القاهرة-األفضـ ــــر عنده وال أعانه-الوزر  حضــ ــــي ، ولم  ـــــل القادوســ إلى  فأرسـ

انها وأخذ خطوطهم ا ، قاضـــي عســـقالن وشـــهودها وأع فا عشــرن أنه أقام على 
أته وال أرسل رجالً واستدعى تاج  ، وماً ي   .)2(العجم فلم 
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ــــم اليوم       ــ ــ ــ اتور  ، وليت لنا من يرسـ ة:  القوات   هلهذ اً ار ا التراجيد الكوميد
حرة تخذل القوات البرة.   ال

قول مؤرخ عري       ـــاة ، و ــــ ــــل قد طلب من  ، إكماال للمأســـ ــ ــ إن الوزر األفضــ
ــمس الملوك دقاق ــ ــ ــ ملك ، شـ ــ ـــلمين على ، دمشـــ في تلك اإلفرنج  أن ينجد المســــ

ة ــ ، المعر ــ حضـــ ـــمس الملوك "اعتذر عن ذلك ولم  ــ الم المؤرخ ولكن شــ ر" وهذا 
سر"   .)1(ابن م

ة الرملة       اب ثالثا: إنه في معر ـــــ ــ ــ ــقي دقاق ملك  ، ذلك ، واألســـ ــ ــ ــ ان شــــ
ــ ــ ــلطإلى  قد لجأ ، دمشــ ــ ة على الســ ــبب خالفات عائل ــ ســ ن  ولما  ، ةالملك بلدو

ة الرملة قاتل شقي دقاقن ة من رجاله ، شبت معر  ، اإلفرنج جانبإلى  ومعه ما
ةإلى  وظل معهم   .)2(على المسلميناإلفرنج  نصر …حتى النصر ، النها

ا محاصـــرة        وا ع عا: إن الفاطميين قد تر اب را ــ تقاتل وحدها من  ، واألسـ
ة ق ظ ، غير نجدة حق قول مؤرخنا وهو  ة و تم حزنه عن المعر ه و ـــــ ــ ــ م غضــــ

ــور المادة بهم ، ة حتى عجزواعأهل  "وقاتلهماإلفرنج  مع ــ ـــــ ــ ــ ان ، لقصـ أهل  و
ــيء ــ ــ ــ شـــ مدونهم  ـــر ال  ــ ــــ ا) إليهم ، مصــ ـــلموا (ع ــــ ا (اإلفرنج) وقتلوا منهم خلق فســــ

  !)3(ثيرا
اب وغيرها       المحليين في فلســطين األمراء   ان من نتيجتها أن ، هذه األســ

ــــام ــ ــ ــ ين اإلفرنج ، والشـ ة  ، لم يجدوا أمامهم  إال أن يجعلوا "هدنة"  بينهم و اتفاق
ة ة اإلسرائيل   المعروفة في هذا الزمان.   ، ووقف إطالق النار ، الهدنة العر
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ثيرا من تلك "المهادنات".          وقد سجل التارخ 
ـــوفأهــل  أن ، منهــا       ــ ــ ــ ـــ قنوا عــد أن ، أرســ ــة أ في  تخلف الخالفــة الفــاطم
ــفارة ، القاهرة ـــــلوا ســــ ـــنة اإلفرنج  إلى أرسـ ــ ــهر آذار سـ ـــ تحمل إليهم  ، 1100في شـ

عيتهم ح أبواب المــدينــة وقالعهــا وتعرض عليهم الــدخول في ت .وأن تــدفع …مفــات
ة   .)1(جزة مال

ــواد ، ومنها       ــــ ـــــ ــالاإلفرنج  قاتل -طبرة والجوالن-أن أمير الســـ ــ ــــ ــ ــ اســ  ، قتاال 
عيته لإلفرنج  ، دقاق ، اعد ملك دمشقت أنعد  ، ودفع جزة لهم ، ولكنه أعلن ت

قول األ ، على مرمى الحجر أو ، )2(عن نصرته وهو على مقرة منه عراب ما 
ة. اد   في ال

الميرة  ، أمير طرابلس العري ، علي بن عمارا أن أ ، ومنها       ن  أمد بلدو
ات "عدوهما ال ، والغذاء والرجال علمه بتحر أن  ــــترك" دقاقوتعهد  ــ ــ ــــ ملك  ، مشــ

ل ذلك…دمش    .)3(سبب العداء بين طرابلس ودمش .
عد أن  ،ومنها       ةاأنه  ة والفاطم اس وتقاعسهما  ، فتضح أمر الخالفتين الع

ام المحليون مناصا من  ، عن نصرة المسلمين في الشام وفلسطين لم يجد الح
ة في فل ، الخضوع لإلفرنج سارة  ، سطينفلم تلبث الموانئ الساحل عسقالن وق

ا وص ه إلى  )1101إال أن أرسلت وفودا (في آذار  رو وع ن تحمل إل الملك بلدو
  .)4(وتطلب المهادنة مع اإلفرنج ، ا والجزةاالهد

                                                           
)1( aix P.513’albert  d. 

  .310المصدر نفسه ص )2(
)3( Estorire d'Evacle P.407.. 

 .136ص ،ابن القالنسي )4(



  

-67-  

م خالفه مع الفاطميين من  ، أن ملك دمشــ  نفســه ، ومنها       عد أن اســتح
ـــل وفداأ ، المحليين من جانب أخراألمراء   ومع ، جانب ــ نإلى  رسـ ، الملك بلدو

ــنوات ــ ـــع ســــ ــ ضـــ ــــواد ، وعقد معه هدنة ل ــ ون دخل الســ ـــروطها  أن  ــ  -من أهم شـــ
  .)1(وثلث للفالحين العرب ، وثلث لملك دمش ، ثلث لإلفرنج ، ةثمثال -طبرا
ة في القاهرة  ، ومنها       عد أن يئس من الخالفة الفاطم ـــقالن  ــــ ــــ أن أمير عســ

ـــل ــ ــــ ــــ ن "ماإلى  أرسـ ا منه عقد االملك بلدو ــــا" طال ــ ــــ ة بين تال وعروضــــ ة دفاع فاق
حمل  )2(ا اســـتعداده  لدفع جزة لإلفرنجمعلن ، الطرفين ان أمير عســـقالن هذا  و

ما فخما  ألقابنا في هذا العصـــر ، اســـما عظ صـــاحب  ، "شـــمس الخالفة" تماما 
ادة   ..…الجاللة والفخامة والسمو والس

ثيرة        ، دها المواطن العري في صــــفحات التارخيج ، وأمثال هذه األحداث 
  .…واستخذاء وهوان ، وذال زف عاراً نت

ـــأل في نبرة ونفرةو        ســ ة …عود المواطن العري ل يف وقعت األمة  العر .
اسلة فرسة هذه الهزائم؟   الشجاعة ال
ــادق األمين ــ ــ ــــ ــــ ـــادقون األمنــاء ، والجواب الصــ ــ ــ ــ ــــ الثوار   ، قــدمــه لنــا الصـــ

  لمؤرخون المسلمون.وهم ا ، األبرار
قول       اق  ، المحاســـنأبو  و ة على المه عن ســـقو في ســـ البالد اإلســـالم

فـــة الفـــاطمي ، يـــد اإلفرنج ـــا في العظمـــة  ، في عهـــد الخل فـــة متنـــاه ـــان الخل "
ـــــونها في  ـــــواحل وحصــ ـــتولت الفرنج على غالب الســ ــ تقاعد عن الجهاد حتى اســ و
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امه  ان أرســل مع األســطول عســاكر  ،.ولم ينهض لقتال الفرنج البتة…أ  ، وٕان 
ل شيء"   .)3(فهو 

ه وثورتهفي  ، ثم يذهب أبوا لمحاســـــن       ـــف ملك حلب ، غضـــــ قول  ، صــ ف
حا ان بخيال شح ح السيرة ، " ه رأفة  وال شفقة على المسلمين ، قب س في قل  ، ل

انت الفرنج تناور وتسبي   ..)1(موال يخرج إليه…و
حســـب أن المؤرخين  ، عري المعاصـــرولعل المواطن ال       له  قرأ ذلك  وهو 

قين هي الصورة  ليجدوا أنفسهم أن الصورة ، عثوا من قبورهمقد ُ  ، المسلمين السا
  ولم تتبدل إال األلقاب واألسماء. …واألمراء هم األمراء ، فالملوك هم الملوك ، 

ــذلــك       قرأ وقــائع التــار  ، فــإن المواطن العري ، و ثيرا من  ، خوهو  ير 
ـــر أَ  ــــ ـــي والحاضــ ــ ــ ة بين الماضــ ـــــ ــ األمس...وجه الشــ والهزائم اليوم.   ، بين الهزائم 

اب واحدة.   واألس
ا-نابلس...وأسماء المدن          .وغيرها –طبرا  -الرملة -اللد -ع

ة قرون  ، وغيرها لها قبل ثمان .. وهي تسق  اليوم تحت  …لقد سقطت 
اب والعوامل  والظرو    ف نفسها:األس

ات ، التجزئة واالنفصال       ا انات والن   .…والخ
ارحة. ال ه الليلة   وما أش
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  ..سـمن طرابل                                   

  ورـلى صإ                                     
  

ان       ـــطيناإلفرنج  حين  ــفون الجيوب الكثيرة في فلســ حتلون الثغور  ، صـــ و
المهمة اإلفرنج  انت قوات أخر من ، والمدن في الداخل ، الســـاحل على تقوم 

ستولون على القالع والحصون التي خلفوها وراءهم في لبنان. ، نفسها   ف
ــاإلفرنج  وحين زحف      ــ ا  من أواســـ ـــتطاعوا أن  ، في الحملة األولىأورو ــ اســ

ــهم الخاطف من  ــ السـ ـــام  ار الشــ ة شـــــماًال إلىيخترقوا د ًا وقد  أنطاك ــــور جنو صـ
نوا من  ــــة مع هذاتم  ، وموادعة مع ذاك ، أن يتغلبوا على أمراء البالد في مناوشــ

  ومهادنة مع ذلك.
ـــيء ، أوال ، الغزاة مّ ان هَ        ــ ل شـ عد ذلك  فتحوا بيت المقدس ، و ثم  ، أن 

ة الحساب  ، الخلفإلى  يتسع الوقت للعودة   الموادعين والمهادنين.مع ولتصف
ان ذلك       ــتتب األمر لإلفرنج …و عد أن أســ عاد   ، في بيت المقدسوهم .ف
ة الحساب.إلى  الغزاة ة لتصف ام الثغور الشام   ح

ام قد هادنوا       ان أولئك الح طمعا  ، بيت المقدسإلى  في طرقهماإلفرنج  و
قاء على مناصـــبهم ورواتبهم فهذا الحاكم تعهد  ، دعوهمووا، فصـــالحوهم ، في اإل

ـــة ــ ــدفع الجز م الميرة والمؤن  ، بـــ ـــد ــث معهم أدالء  ، وذاك التزم بتقــ عـــ ـــك  وذلــ
عد بيت المقدس…الطرق  معا أن الدائرة ســـتدور على رؤوســـهم   ، .. ولم يدروا ج



  

-70-  

ة ، وأن اإلفرنج ـــرائيل مع الدول العر ــــ ــــ ــ ـــيهاجمونهم فراد ، ما فعلت إسـ ــ ـــــ  ، ســــ
عد اآلخر. سقطوا واحدا    ل

دأت الغزوة من ال       ـــمالو ــــ ــــ دأ…شـ ـــار طرطوساإلفرنج  و ــ ــ ــ ان …حصـــ . و
ان ـــتردها  حين   ــــ ــــ ـــــتيالء على بيت اإلفرنج  أميرها قد اســ ـــــ ــ ــغولين في االسـ ــ ـــــ مشــــ

ـــقطت المدينة ، المقدس ــ ــ ــ ــ ا وسـ ـــــ ـــــ حرة اإلفرنج  وجعلها ، 1103 في شــ قاعدة 
رة ــ ــ ـــاطاتها العســ زا مهما لنشـــ ح ، ومر  ، قادرن على الدفاع عنهااإلفرنج  وأصــــــ

  المناط  المجاورة.إلى  والهجوم منها
فهاجموها  ، طرابلس في شـتاء العام نفسـهإلى اإلفرنج  ومن طرطوس اتجه      

حرا ســتط ، برا و ة محصــنة تحصــينا  ، االســتيالء عليها واعولم  انت المدن فقد 
ا.   قو

ــا نحو جبيــلاإلفرنج  ثم زحف       ــام طرابلس ، جنو عــة لح ــانــت تــا فلم  ، و
ــمود أمام ا ــتطع الصـــ حرتســـ ــطرت ،لهجوم من البر وال ـــالم في إلى  فاضـــ ــتســ االســـ

ــنة  األمان الذ أعطوه لهم ، أهلهااإلفرنج  وغدر  ، 1104أواخر ســ فوا    ، فلم 
ات وأنواع العذاب""فأخذوا أموالهم واستنف العقو   .)1(دوها 

عد أن اســــتولى ــماالاإلفرنج  و ا ، على طرطوس شــ تفرغوا  ، وجبيل جنو
  لمهاجمة طرابلس.

بيرة       ثيرة وٕاغراءات  ا  انت طرابلس ذات مزا ــــينة ، و ــ ــــ  ، فهي مدينة حصــــ
ــ ــ ــــ ض المتوســـ حر األب ــاطئ ال ــــ ــ ــ بير على شـ وأموال  ، ولها تجارة وافرة ، وثغر 

  متكاثرة.
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انت بذاتها إمارة مســتقلة       مها بنو عمار ، والواقع أن طرابلس  س  ، ح ول
ـــتولوا عليها واإلفرنج  أمام ـــ ســــ ة ثالثةإال أن  ـــمة لدولة إفرنج ــ ــــ  ، جعلوا منها عاصـ

ة.أوٕامارة  ، عد مملكة بيت المقدس   نطاك
ــبره       ــ عض وقته وصـ مهلني  يف  ، ولعل المواطن العري  ـــتعرض معا  لنســ

ش  ، في ظروف مفجعةاإلفرنج  ســـقطت طرابلس بيد ع ال يزال المواطن العري 
  زمانه هذا.إلى  مثلها

م ، انت طرابلس       حر  ، ا هي اليومو ه جزرة في ال ــ ـــ ــــ تقارب أن تكون شــ
ــ ض المتوســ ــال  ، األب ظلوا على اتصــ امها من بني عمار أن  ن ح وهذا ما م

حر ال ــار على إذا ضـــــُ  ، من المؤن  مللحصـــــول على ما يلزمه ، دائم  ــ رب الحصـ
  ……المدينة برا

ان أول ما فعله       على  ، اشرةقلعة في مواجهة طرابلس م اأن بنو اإلفرنج  و
ال المقابلة ام الحصار عليهاوذلك إل ، الج العالم الخارجي. ، ح   وقطع صلتها 

ــــعال النار فيها (أيلول        ــ ـــ ــ ــ ) 1104وقد حاول بنو عمار هدم هذه القلعة وٕاشـ
عوا ــتط ــــ ــ ـــ ــ سـ ــــبيالإلى  ولكنهم لم  ــــ ــ ــ مقدوره …ذلك ســ س  .ذلك أن حاكم طرابلس ل

ا.اللة الهائاإلفرنج  أن يتصد لقوات ، مفرده   زاحفة من أواس أورو
ــار على  ، عن طر قبرصاإلفرنج  وتوالت اإلمدادات على       ليزدوا الحصــ

ــا ـــامـ ـــانوا في معظم األحوال أهـــل  ولكن ، طرابلس إح ــــجعـــان  ــ ــــ ــ طرابلس  الشــ
ــفن  حراإلفرنج  صــــــادرون  ســــ ـــوقونها ، وهي في ال ســـ س في ميناء طرابلإلى  و

  .)1(سالة نادرة وشجاعة خارقة
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ـــيِّ        ضـــ ـــار قد أخذ  ــــاءت  ، طرابلسأهل   الخناق علىغير أن  الحصـــ "فســ
ــا ـــــ ــــ ـــعــار المؤن ارتفــاعــا فــاحشـــــ ــ ــ ــــ ــ وافتقر   ، وهجرهــا الفقراء ، األحوال وارتفعــت أسـ

اء" س ديوانها" ، ما عبر عن ذلك جارهم القرب ، األغن   .)1(مؤرخ دمش ورئ
ــة فخر الملــك بن        ــان أمير طرابلس في تلــك الحق قــد حــاول أن  ، عمــارو

ملك دمشــــ فة الفاطميين في القاهرة ، ســــتنجد  طمعان في  ، وخل انا  ولكنهما 
أمالكهما ـــاض عليها ، إلحاق طرابلس  ـــة األولى لالنقضــــ ــ  ، وراحا ينتظران الفرصــ

ــار انت تلك أحلى أحالمهم وأعز …ون فاتحة الطراإلفرنج  ولعل حصـ .. و
  آمالهم!!
 ، وأهلها مســتميتون في الدفاع عنها ، ر على طرابلسوضــاق طوق الحصــا      

ة" ملكون  "من الحلى واألواني الغر عوا ما  الوا أن يب ــراء ما يلزمهم  )2(ولم ي ــــ لشــ
  .من المؤن 

 ، ثالث سنوات أخر اإلفرنج  غير أن الشعب في طرابلس تصد لحصار      
نوزهم من الذهب1105-1108( اء  فاسـتوردوا المواد والفضـة  ) واسـتعان األغن

ان ل م ة ألسواق طرابلس من    …الغذائ
ـــة ـــة  ومن إمـــارة  ، حتى من جزرة قبرص البيزنط  ، الواقعـــة بيـــد اإلفرنجأنطـــاك

  .)3(ومن جزائر البنادقة
ام المسلمين في دمش والقاهرة        ولما اشتد أمر الحصار على طرابلس وح
غــداد تفرجون  ، و ع قرر فخر الملــ ، يراقبون و ــــافر في ر ــ ــــ ــــ ســ ك بن عمــار أن 
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غداد لطلب النجدةإلى  1108 ــ و  تماما مثل رســــائل النجدة التي أرســــلها ، دمشــ
ة المســتنجدون المســتصــرخون من أبناء فلســطين في الثالثين إلى  العواصــم العر

  عاما األخيرة!!
ة مثيرة       ال  ، وشاء القدر أن تكون رحلة فخر الملك بن عمار  مأساة إنسان

قف المواطن العري أمامها متعظا ومعتبراب ه والمقارنة تتزاحم  ، د أن  وأوجه الش
عيد   واليوم القرب. ، في ذهنه بين األمس ال

ـــيل األمر       ــ ــ ــ ــــ ة اإليجاز ، وتفصـ بن اأن فخر الملك قد أناب عنه  ، في غا
م طرابلس ات الجند لســـتة أشـــهر ســـلفا ، عمه في ح وخرج في رحلة  ، ودفع مرت

ــراخا ــــ ــــتصـ ــ ـــتنجاد واالسـ ان  أكثرها في  ، الســــ ا الفاخرة النادرة.  وما  حامال الهدا
  قصور طرابلس.

يف خرج  للقائه إلى  ووصل فخر الملك       تب المؤرخين  .  وتصف  دمش
الحفاوة والتقدير ــ وأمراؤها  ــ ل إعزاز وٕاكرام ، ملك دمشـ ــافوه  ــتضـــ يف  ، واســـ و
ــار ــ حدثهم عن حصـــــ ـــائقة التي  ، ألهل طرابلسإلفرنج ا أقام  عندهم وهو  ــ ــ والضــ

يف أ ، عــانونهــا ح والثنــاء على ابن عمــار نو ــالوا المــد ــ قــد  ــ ــــ ــ ــ ــام دمشــ  ، ح
ه عان قفي  والسؤال "عن حالة  وما  وب الخطر في مجاهدة الكفار و ه من ر اس

ــاء في ما  )1(قتالهم" ــدرها الملوك والرؤســـــ ــ صـــ ة التي  ـــتر انات المشــــ تماما مثل الب
ام.  .ه…بينهم    ذه األ

لملك اواستأنف فخر ، نائلأو  ،على غير طائل ،وانتهت رحلة دمش       
ه  ، وخرج ملك دمش وأمراؤها ، غدادإلى  مسيرته مثل ما استقبل   يودعونه 
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ة ،من حفاوة وٕاكرام في وداع الملوك  ،ليوما، حسب تعابير اإلذاعات العر
الهم.   واستق

اد      ــــامواجتاز فخر الملك  ــ ــ ـــ ــ ة العراقإلى  ة الشـ أمل أن يجد في  ، اد وهو 
ة ــها  ، غداد النجدة واألرح ــ ــ ــــ ة وعلى رأســ ـــــ ــ ــ اســـ غداد مقر الخالفة الع ــت  ــ ــ ــ ــ ســ أل

ا س فيها السلطان  محمد السلجوقي …المستظهر  ما العالم ,.…. أل  هما زع
  بال منازع؟ ، يومئذاإلسالمي 

صــــل       د فخر الملك أن  ــد  ، غدادضــــواحي إلى  ولم  حتى وجد حفاوة أشــ
ــلطان محمود ســـفينته الخاصـــة ــل السـ اال.  فقد أرسـ ــيته  ، رما وٕاق لتقله هو وحاشـ

  غداد.إلى  في عبوره الفرات
مإلى  ودخل فخر الملك       ب فخ اسين في مو ونزل في قصر  ، عاصمة الع
م ه أرعة أشهر ، عظ احثات خاللها جارة على ساق وق، أقام ف  ، دمانت الم

ابده فة والسلطان عما  حدث الخل  ، طرابلس من عناء الحصارأهل  وفخر الملك 
حضهم على مجاهدة اإلفرنج ة من أن تسق بيد اإلفرنج. ، و   وٕانقاذ اإلمارة العر

ـــالة       ســـ ــادا بجهاد فخر الملك و فة أن أشــــ ـــلطان والخل ل ما فعله الســـ ان   و
ســــخاء ، …طرابلسأهل  الحمد والثناء ، وانتهى  األمر  من غير نجدة  ، ولكن 

  وال مساندة.
اه ـــحراء آلالمه ،وعاد فخر الملك في الطر إ ــــ ــــ ـــع الصـ ـــــ وهو  ، وال تتســــ

ح من غير طرابلس ، والقدر يخبئ ألمير طرابلس ، حائر في أمره ــ صـ ثم  ، أن 
اسلة بيد اإلفرنج   …عد ذلك لتسق عاصمته العرقة ال
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ـــاة       ــ ــ ـــول المأسـ ــــ ـــــي فصـ  ، خفي حنينبلترو أن فخر الملك قد عاد  ، وتمضـــ
غداد وحَ  صـــل ، ف من دمشـــخف من  د  طرابلس حتى علم إلى  ذلك أنه لم 

ه ا شرف الدولة  ، 1108فأرسلوا في صيف  ، أن الفاطميين قد انتهزوا فرصة غ
ا عليها ات وافرة من القمحإليها  وحمل ، فاحتلها ، وال ض على رجال  ، م وق

حرافخر الملك و  ــــرإلى  نقلهم  ــــ ــ ــ .  وهتف )1(الفاطميينإلى  وآلت طرابلس ، مصــ
  الناس للفاتحين.

قيت الفصول األخيرة في المأساة         …و
ـــولها       ـــ ة ، أحد فصــ ـــته الذهب ــ ــ ــ وجد فرصـ ــ  ، الزائف في ذهبها أن ملك دمشــــ

ــتولي على أمالك فخر الملك  ـــــ ســ هقر عفزحف على  ، ل ــــمها إل ــ . ولكن …ة وضـــ
امل ـــعة أ ــ ـــد لها اإلفرنجف ، ضــ ــ ــار لمده ثالثة  ، قد تصــ ــــ ـــروا حولها الحصـ وضــــ

ع ــاب ــ ــ ــ ــــ ة، أســ ت القلعة خال ة من المقاومة فرت ليال وتر ــت الحام ــ ــ ـــــ  ، وحينما يئســـ
ــها اإلفرنج  وظل ، في اليوم التالياإلفرنج  تلهاحوا ــ ــــ ــ ــ ة وعلى رأســ طاردون الحام

  .)2(مصملك دمش حتى مشارف ح
فلم  ، لقيت المصير الذ لقيته عرقة  ،إن طرابلس  نفسها …وفصل آخر      

ــتطع أن تصـــــمد أمام حصـــــ ــمدتاإلفرنج  راتســـ ــ وســـــاءت أحوال   ، أكثر مما صـ
النجدة والميرة وأنه لم  ، األهلين "وزادهم ضـــعفا تأخر األســـطول المصـــر عليهم 

ــــرٍ  ــــ ــــ ــــ ــ ـــــن مصــ ــــة مـ ــ ــــرـ ـــحــ ـــ ــــــ ـــدة ال ــ ـــجــ ـــ ــن ــــ ـــل ال ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــد تصــ ــ ــكـ ــ ــ ــــى  ت ــ ـــسإل ــ ــلـ ـــ ـــرابـ ــ   طـ
ما هم"حتى وجدو     .)3(ا البلد قد أخذ فعادوا 

                                                           
مان )1(  .536ص ،مرآة الزمان ،وابن الجوز ؛ 105ص ، 1، جرانس

ار، أسامة بن منقذ )2(  .50ص ،تاب االعت
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ــنة  ، والذ حدث       وتجمع في  ، 1108أنه قد أطل العاشــــــر من حزران ســــ
له أمراء ة الخالفات في  ، خارج أسوار طرابلس اإلفرنج  ذلك اليوم  وتمت تصف

حملوا على طرابلس حملة رجل واحد ، ما بينهم ــــلمت  ، وتعاهدوا أن  ــ ــ ــ ــتســــ ــ ــ ـــ ــ ــ واسـ
ـــتة أعوام ــ ـــار رهيب دام ســـ عد حصـــــ ــعب ، المدينة  ــ . …أعظم بالء أبلى فيها الشــــ

  والخلفاء والملوك هم البالء!!
انت طرابلس قد اســـتســـلمت ، وأخيرا وصـــل األســـطول المصـــر للنجدة        ، و

ضـــعةإذلك أن  ان قد تأجل  ــر  ــطول المصـ أشـــهر لفض المنازعات  قالع األسـ
  .)1(بين قادته

ــــى ، مدينة طرابلسإلى اإلفرنج  ودخل       ــيوفهم عطشـ ا فقتلو  ، الدماءإلى  وســـ
ـــاء واألطفال ـــيوخ والنسـ عد أن نهبوا ما فيها ، الشـ ان أعز ما  ، وأحرقوا  الدور  و

ــة  ت ــات العــالم بنيتنــاولتــه النيران م ت ــانــت تعتبر أروع م مــا  ، عمــار التي 
ة   .)2(شهدت بذلك المراجع الغر

ح المؤرخ       صــ ار ســقو طرابلس ، المحاســنأبو  و ســتعرض أخ ثم  ، وهو 
ـــرد  ــــ ــ ــ اســـ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــراعها مع  …الهزمة ب اسـ ــ ــ ــــ ة في صــ لها  وقعت لألمة العر و
  .…إسرائيل
الكلمات والحروف:       ـــه  ظهر عدم اكتراث  -قول المؤرخ ما نصـ  "ومن هذا 
ل وجهأهل  الفرنج من  ــير ، مصــــر  في هذه المدة  األول في تقاعدهم عن المســ

ر الذ أرســـلوه لة.  والثاني: لضـــعف العســـ ان  ، مع أســـطول مصـــر الطو ولو 
ر األسطول قوة لدفع حر عن البلداإلفرنج  لعس خرج يو الثالث : لم ال  …من ال

                                                           
خ دمش ،ابن القالنسي )1(  .89ص ،ذيل تار
)2( Foucher de charters. P. 531 
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العســـــاكر المصـــــرة . هذا  مع قوتهم من العســـــاكر واألموال …الوزر األفضـــــل 
عد" ، واألسلحة   .)3(فلله األمر من قبل ومن 

ــارة "فللــه       ــانــت ع عــد"األمر  و يين وهي التي يرددهــا مال ، من قبــل ومن 
ـــلمين ــ ــ ـــ ــ هم وأمرائهم في ، وال يزالون  ، العرب والمســ ــام  لمــا رأوا تخــاذل ملو األ

  السوداء.
ة التنافر بين أرعة: ابن عمار       ــح ـــ ــ ــ ــــ ــــقطت طرابلس ضـ ــ ــ ـــــ ذا سـ وملك  ، وه
فة الفاطميين في القاهرة ، دمشــــــ غداد ، وخل ــيين في  ــ اســ فة الع ــوا  ، وخل تنافســــ

معا ــــرو  ، عليها ج ـــ ــ ــ عا  هاوخســـ  ال ثرواتهاإلفرنج  إلى وآلت طرابلس ....جم
نوزها ـــماال حتى  ، و وأقاموا فيها إمارة لهم امتدت حدودها من حصـــــن المرقب شــ

ا م فيها لإلفرنج مئة وثمانين عاما ( ، نهر الكلب جنو ) 1289-1109ودام الح
ع.إلى  وتعاقب عليها عشرة أمراء: من رموند األول موند السا   بوه

ـــقو        ان ســـ ا.  و ة الواقعة جنو ـــاحل ة المدن الســـ ق ــقو  ســــ طرابلس مؤذنا  
حصار مدينة بيروت واستنجد حاكم اإلفرنج  ) قام1110ففي شتاء العام التالي (

الفاطميين في القاهرة ـــهر من غير نجدة ، بيروت  ــــعة أشـــ ضــ يئس  ، ولما مرت 
ـــاحب بيروت ــ ــــفينة ، "صـ ـــطر األهلون إلى  وفر في ســ ــ مإلى  قبرص واضـ ـــــل  ، التسـ

ان"اإلفرنج  وأحدث ة في الس حة رهي   .)1(مذ
ـــيدا       عد بيروت جاء دور صـــ ة العاماإلفرنج  فهاجمها ، و ) 1110(  في نها

قتين( ــا ــ ــ ــتيالء عليها في محاولتين ســـ ـــ ــ ــــلوا في االســ ــ ــ انوا قد فشـ ) 1108-1106و
ـــل ــ ــ ـــبب مقاومة أهلها البواسـ ــــ ــــيدا بيدو ، سـ ــ ـــقطت صــ ــــ فة اإلفرنج  سـ عد تخاذل خل

                                                           
 .179ص ،5ج ،النجوم الزاهرة،نأبو المحاس )3(

خ دمش، ابن القالنسي )1(  .162،ذيل تار
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غدادأو  ، في القاهرة عن نجدتهم الفاطميين ـــيين في  ــــ ــــ ــ اسـ فة الع حتى أو  ، خل
  ملك دمش وهو على مسيرة يوم واحد من صيدا.

ــور اإلفرنج  ) تجمعــت قوات1111وفي العــام التــالي (       ـــ ــــ ــــ  ، على مــدينــة صـ
ال ـــت عليهم زمنا طو ــ ــ ــتعصــ ــــ انت اســـ ـــتيالء  ، و ـــ عد عليها فقد حاولوا االســـ المرة 

ــــمود   ، المرة ــ ــ عي ، أهلهاولكن صــ ــانة مينائها وموقعها الطب ــ ــ ل ذلك  …وحصــــ
ة ـــلة عر ــــ اســــ ة من ، حف هذه المدينة ال ــــام ــــ ــاقطت الثغور الشـــ ــــ ــ ــ  على حين تسـ

ة  ا.إلى  شماالأنطاك   غزة جنو
ـــالة       سـ ا على الصــــمود وال ــور في التارخ العري مثال ح ذلك   ، وتنفرد صــ

ـــــيلة وال حيلة إال ومااإلفرنج  أن  وا وســ ــورلم يتر ـــ ــتيالء على صــ ــ ـــــوها  لالســـ  ، رســ
.   ولكن من غير جدو

ـــــرن الثاني من ذلك العام       ــهر تشـــــ ــــ ــ بر على اإلفرنج  قام ، ففي شــ حملة 
نوا ثالثة أبراج من الخشب ، صور ل برج ألف مقاتل ، و لعلهم  ، ووضعوا في 

عون بذلك أن يخترقوا المدينة الصامدة.   ستط
ــيخا        ــجاعة ، طرابلسأهل  نملكن شــــ ــ قد أحرق  تلك األبراج  ، ذا خبرة وشــ

ا ، من فيها أن رمى عليها "حط النف والزت والكبرت" وذلك    .)1(سقاه 
ــوراإلفرنج  وارتد     ــــ ــــ . عاودوا الهجوم عليها …ولكن في ذلك العام ، عن صــــ

ـــرتها مرات ومرات ــيف إلى  ، ومحاصـــ اإلفرنج  كاثرت قواتتف 1124أن جاء صــــ
لغ من ق ، عليها ان و ــ الحجارة" وقاوم الســـ ـــرب المدينة  ـــتد ضــ ة أن "اشــ وة المعر

فة ـــبب ولكن أحوال األ ، مقاومة عن سـ ما  هلين قد وصــــلت من الســــوء مبلغا عظ
قاتلون وحدهم من غير مدد  ، المؤن والماء دنفا أهل المدينة وهم  أس  واســتبد ال
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عد وفتحت المدينة  ، فلم يجدوا أمامهم إال االســـتســـالم ، وال نجدة أبوابها لإلفرنج 
ــال ــــ ــــ ــ ـــمها ، رع قرن من النضـــ ــ ــ ــ ــــ الثلثان لملك بيت  ، في ما بينهماإلفرنج  واقتسـ

ــة ا ـ ـــث إلفرنج البنـــدق ــدس والثل ــاء   )2(لمقـ ــــ ــ ــ ــــ ـــارخ للملوك والرؤســـ ـــأنمـــا قـــال الت و
  ورحم هللا الشعراء .. ..." .."وتقاسموها وأنت عنها نائم

ذا       يروت وصــيدا وصــورطرابلس  ، فقد ســقطت على التوالي ، وه بيد  ، و
فا ، اإلفرنج ـــاال عن ـــل أهلها عنها نضــ عد أن رفعوا عقيرتهم ، عد أن ناضــ إلى  و
ــماء عنان ــ ــ ــتنجدون الملوك  الخلفاء واألمراء ، السـ ــ ســـ ــــعوب ، وهم  ــ ح الشـ ا و  ، و

صبرون على الملوك!!   حين 
ة في القاهرة       عة للخالفة الفاطم انت هذه البالد تا حت ث ، ولقد  ــــــ ــــ ــ م أصــ

ــم اإلفرنج:  ــ ــــ ــــ ـــعة لعواصـ ــ ــ ـــ ــ ة  خاضـ يت المقدسأنطاك قي من …وطرابلس و .  و
فلم  ، أمير  طرابلس ، ما تمثل في خاتمة فخر الملك ، المأســاة فصــلها األخير

ة حزنة.   يترك القدر أمره من غير نها
ـــــمته ، ذلك أن فخر الملك       ــ ــ ــــ ـــقطت عاصـ ــ ــــ ــ ــ وأحرقت  ، طرابلس ، عد أن سـ
ائه وأجدادهومعها  م ، قصــوره ة آ ه ملكها فأنزله إلى  التجأ ، ت دمشــ وحن عل

امنا هذه.…في الزداني وعاش فيها الجئا اسيين في أ   . شأن الالجئين الس
ـــنمـار ,فقـد هـادن ـــــ ــــ ـذا فقـد لقي فخر الملـك جزاء ســ ـاد  ، اإلفرنج  وه

ــدسإلى  وهم في طرقهم ،  األمر ــــ ــت المقـ ــ ــك ،  بيـــ ــ ــ ظن أن في ذلـ   وهو 
ــــه ...  ــــذل لهم  نجـــــاتـ ـــان أن بـ ــ ــرة من خيرة  15و ــ ــــ ــ ـــ   ألف دينـــــار وخمس عشـ
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ـــــدوا ،  األفراس ــــ ــ ةاإلفرنج  وعددًا من األدالء ليرشـــ البترون إلى  في الطرق المؤد
  .)1(وجبيل ونهر الكلب

انت هزائم متعددة       فة الفاطمي  ،  تلك  ــــــبب واحدًا : الخل ــــ ــ ان الســ ولكن 
ـــه بين اإلمـــاء والغلمـــان  ـــاذل ــادرـــان غـــارقـــًا في م ـ  ،  النجـــدة "إلى  .. " فلم ي

حر اختلفوا في مما بينهم " ... ،  "واألسطول تأخر " غير ذلك أو  وقادة البر وال
ة الواهنة . اب الواه   من األس

ة فة الفاطمي في تلك الحق ان الخل ا " الذ  لم يتورع أن  ،  وهذا "المســتعلي 
سفرائه عث  فاوضوهم على التاإلفرنج  إلى  ي ام الشام والعراقل  ،  حالف ضد ح

  وليتفقوا معهم على اقتسام البالد : هذه لكم وهذه لنا !! 
ــلمون  ــرة ،  والمؤرخون المســـ مرارة وحســـ يف أن الســـــفراء الفاطميين  ،  يتحدثون 

رإلى  جاؤوا سـةاإلفرنج  معسـ ا النف حملون الهدا إلى  خارج أسـوار طرابلس وهم 
يف أن وفدًا من واحدًا واحداً اإلفرنج  أمراء ادةاإلفرنج  ... و  فجاء ،  قد رد الز
ستأنف المفاوضات من جديد !! إلى    القاهرة ودخل قصر الفاطميين ل

ــائغة ــــ اردة ولقمة ســ مة  ـــام غن ــ ار الشـــ ــق د ــ ًا أن تســــ ع ان طب  ،  ومن أجل ذلك 
فاوضون األعداء بدًال من أن يجاهدوهم بلوا فيهم أحسن البال ،  والفاطميون  ء و

 .  
ع هذه الوقائع      اه والنظائر  ،  قرأ المواطن العري جم وتقفز في ذهنه األشـــــ

شها ع امه التي  قرؤها ،  ما يراها في أ   سمع بها.أو  وفي األحداث التي 
ل هذا        ــات مع األعداء هي  ،  قرأ المواطن العري  ــ ــ ــ ــــ فير أن المفاوضـــ

ـــات اب ... لقد  وأن الهزائم هي الهزائم ،  المفاوضـــ ــ ــ اب هي األســ ... وأن األســــــ
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ــاء ...  ــ ــ ـــاء هم الملوك والرؤسـ ــماء واأللقاب ... ولكن الملوك والرؤســــ ــ تبدلت األســـ
ة هم الشعوب ...    والكوارث هي الكوارث ... والضح
ارحة . ال ه الليلة   وما أش

  

  

  ة ـالل العقبـاحت

  يناءـزو سـوغ 

  
ن في بيت الم      ــــتتب األمر للملك بلدو ه  ، قدساســـ ــــتبد  ســـ ولكنه ظل خائفا 

عيد   تجاوز  أسوار المدينة المقدسة. ..قل حائر 
لها      ـــاملة فلســــــطين  حت حدود المملكة شـــ ــ ــ م  ، لقد أصــ ثير من أقال ومعها 

ـــام ار الشـــ حت "حدود ، د ـــب تعبير األمم المتحدة  ، آمنة معترفا بها" اً وأصــــــ حســـ
امفي هذه  شها في حوار مع إس التي  األ   رائيل!!نع

ــــرائيليون اليوم       ــــ ــ ــ ن يتطلعبــان  ، ومثــل اإلســ  …حــدود أكثر أمنــاإلى  لــدو
انت مصــر هي مصــدر مخاوفه عث أرق ، و ان اتصــال مصــر والشــام هو م  هو

  وقلقه في نهاره. ، في ليله
ن       خط  ، وراح بلدو ر و   ...ثم راح ينفذ ...ف
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طر        ــ ــ يره أنه ال بد من السـ ان أول تف حر و ــــحراء الممتدة من ال ة على الصـ
ة وهذه المنطقة  …وهي المنطقة المعروفة بواد عرة ، الميت حتى خليج العق

ة خطاً  مواقعها اإلســـتراتيج اً  تؤلف  واحتاللها من شـــأنه  ، عن بيت المقدس دفاع
ة الوطن العري ق ـــر عن  ــ عزل مصـ ار  ، أن  ين د قطع الطر البر بينها و و

  اق والحجاز.الشام والعر 
ــائــل البــدو في وممــا حفّ        ــة أن ق ــام بهــذه الخطــة الهجوم ن على الق ز بلــدو

ــــلون غــاراتهم على ــــ ــــ ــانوا يواصــ م األردن  فــأغــار   ، في بيــت المقــدساإلفرنج  إقل
ـــارهم ــ ـــ ــ ائل في مضــ ن على الق هوفهم ومغاراتهم ، بلدو ونهب قطعانهم  ، ودمر 

اردة.. وقد أغرته هذه الغنائمبيت المقإلى  وعاد بها  ، ومواشــيهم إلى  دس غنائم 
ن ـــــ والقاهرةإلى  المزد من الغنائم فلجأ  بلدو ــ ــ  ، تهديد القوافل التجارة بين دمشــ

حر الميت و  ان يهاجمها في واد موســـى جنوب ال نهب ما تحمله من ثروات ف
ضائع   .)1(و
ن في عام        ة ابتدأها من الخ 1115وقام بلدو ر ــــــ ــــ ــ فدار  ، ليلحملة عســ

حر الميت ي لل ــل زحفه حتى واد عرة الممتد من  ، حول الطرف الجنو وواصـــ
حر الميت ةإلى  ال ـــلإلى  ، خليج العق ــ ك فاحتلها وأقام فيها إلى  أن وصــــ ــو ـــــ الشــ

رة ، زمنا ــ ــ ة عســـ ـــيد قلعة فخمة أنزل فيها حام الذخائر وأطل  ، وشــــ ـــحنها  وشــــ
  عليها اسم "جبل الملك".

ــينةإلى  نوعاد بلدو        عد أن أقام هذه القلعة الحصـ وأبراجها  ، بيت المقدس 
حر األحمر.  والخلفاء واألمراءإلى  تتطلع ة وال غداد  ، خليج العق ــ و ــ ــــ في دمشـــ

  …في غيهم سادرون  ، والقاهرة
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ـــه مرة أخر 1116وفي العــام التــالي (        ــ ـــــ ــــ شــ ن ج منــاط إلى  ) قــاد بلــدو
م األردن ًا جه ثم ات ، مختلفة من إقل كإلى  حتى وصــــــلجنو ــو ــ وتفقد  ، قلعة الشــ

  أحوالها.إلى  حاميتها واطمأن
ــــن        ــ را متقدما ، ومن هذا الحصـ ـــــ ا عســ زا أمام ح مر ــ ــ انطل ، الذ أصـــ

حر  ـــــاحل  ال ــــ ة على ســــ ـــوب الجنوب حتى بلغ خليج العق ــ ــ ــ ــــه متوغال صــــ ــ ـــــ شــ بج
ــة -واحتــل بلــدة أبلــة ، األحمر ــــأ فيهــا قلعــة -العق ــ ــ ــ ــــ حر ، وأنشــ جزرة إلى  ثم أ
ــغيرة ـــمها جزرة فرعون  ،صــــ ــ ح لإلفرنج ، فأقام فيها قلعة أخر  ، اسـ ـــــ هذا أصـ  ،و
ــــــافا كإلى  مضــ ــو ــــ ـــن الشــ ــ ـــحونة  ، حصـــ ــ حر األحمر مشـــ ـــينة على ال ــــ قالع حصـ

رة والميرة والذخيرة. ات العس   الحام
ـــرائيلي       ــ ــ ما جر في الزحف اإلســ ــرش  1948في عام  ، و ـــــ احتالل أم رشــ

حت إيال سر–ت التي أص ة في سهولة و من غير  ، فقد تم لإلفرنج احتالل العق
ر.   مقاومة تذ

صطادون األسماك       ة و ح اإلسرائيليون اليوم في خليج العق س ما  فإن  ، و
قولون إنيالمؤرخ ـــــلوااإلفرنج  ن  ــــ ــ ــ ــــة "هرعوا بخيولهم إلى  حين وصـ خليج العق

ستحموا معها   صيد األسماك".إلى  وانصرفوا ، ل
ــيف المؤرخون        ــ ــ ضـــ ام  ما فعل أحفادهم في ،رتاعوااالبالد قد أهل  أن، و أ

الإلى  لجأوا و،"فهروا من وجه اإلفرنج ، زحف إسرائيل   .)1(رار"فسفنهم والذوا 
ة         ن الحتالل المزد  ، غير أن احتالل واد عرة والعق ـــهوة بلدو أثار شـــ

ة ـــــ ، من األرض العر النصــ غر  ــــر  ــرائيل وهذه …رفإن النصـــ  ، هي خطة إســـــ
النعل   والعدوان وراء العدوان. ، حذوك النعل 
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ن في غزوته الثالثة ، ولذلك       زة على  ، فقد خرج بلدو انت هذه المرة مر و
ة الكبر  ، سيناء في  اتجاه مصر   ، فإن مصر هي القوة العر
قهـــا ، وال بـــد من التحرش بهـــا ــر  ، ـــاد ذ بـــدء ، وتطو ــ ـــــ ــ ــ سـ غزوهــا حتى يت

  واالستيالء عليها.
ان       اة الفاطميين في القاهرةاإلفرنج  و ح وتخاذلهم وتقاعدهم  ، على علم 

ــد لهم في عقر دارهم ، عن الجهــاد ــ ــ ــ ــــ ن يتصــــ ــانــت القوة التي  ، فخرج بلــدو و
ــاة ــ ــ ــــ ــان وأرعمائة من المشـــــ ــــ ــ ــ ان ذلك  …قودها ال تتجاوز مائتين من الفرســـــ . و

الخالفة  ة . منتهى االستهانة    الفاطم
دأ زحف       ن أن يخترق الصحراء من  ، على سيناءاإلفرنج  و واستطاع بلدو

ــــل …غزة حتى العرش ع إلى  زحفهم حتى وصـــــلوااإلفرنج  ثم واصـ الفرما في ر
  ا  ووضعوا يدهم على غنائم وفيرة.ه. ونهبو …استولوا  عليهاو  1118
لة من بيت المقدس       ــــيرة الطو ــ ــ ــــ ن  ، الفرماى إل وفي هذه المســ لم يجد  بلدو

ر ــــيرا ، مقاومة تذ ــ ســـ ــهال  ــ ــها ســـــ ــــ ان احتالل الفرما نفســـ انها  ، و ــ ــ فقد هرب ســـــ
ـــــرون  ــــ ا للغزاة ، المصـــ ين متاعهم وأموالهم نه ـــعب  …تار ــ ــ ــ ع الشـــ ــتط ــــ ــ ــ ســ وماذا 

ه ناعم في قصوره ، األعزل   …غارق في فجوره ، ومل
انت مدي ، هذا       فوتنا أن نالح أن الفرما  ــــر وال  ــــ ــ ــ ــون مصــ ــــ ــــ ــ نة من حصــ

ــة ــــرق ــــ ـــــ مــة واقعــة في الجهــة الشـ عــد  ،القــد يلو مترا من مــدينــة بور  25وعلى 
انت فيها على الدوام  …سعيد رة للمحافظة على  و منذ عهد الفراعنة  قوة عس

ة.   حدود مصر الشرق
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ــــباإلفرنج  ولم تقف حملة       داخل إلى  بل تجاوزتها ، عند حدود الفرما فحســ
مدينة إلى  ذلك أن بلودين قد تماد في عدوانه حتى وصل ، ةاألراضي المصر

حيرة المنزلة ي  س جنو  .)1(والى مصب نهر النيل ، تن

عود ةإلى  ولو أن المواطن العري أراد أن  ة  ، المراجع التارخ العر
ةو  قول هفإن ، األجنب ع أن يجد مؤرخا واحدا  ستط أن  -ولو بإشارة عابرة-لن 

فة الفا اسلة طميالخل   .قد تصد لإلفرنج في هجمة 

قاف هذه الحملة عند  -والقدر وحده-والواقع أن القدر       هو الذ تدخل إل
ه ــلت إل ــ ــ ان الذ وصـ ن وتوفي قرب  …الم إلى  لعرش.  وعادافقد مرض بلدو

امة. سة الق ن   بيت المقدس ميتا ليدفن في 
الوسـائل  ، ولكن الشـعب       ملكهاطرقته الخاصـة و هو الذ أعرب  ، التي 

ــخرته ، عن مقاومته ــ ــــة…وســـ ــ ــــرون خاصـ ة ، والمصـــ لون  ، من األمة العر م
ــــاخرة ــــ ته الســ الن ة طرفة …قوال وعمال ، مهارات خارقة  ا ال بد أن  ، ولذلك ح

ة اإليجاز. ، نقف عندها   ولو في غا
ح في النيل ع       ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــبب وفاة بلودين "أنه سـ ــ ــ ــــ س قول ابن األثير أن ســ ند تن

انت  قول غيره من المؤرخين أن وفاته  ما  ه"  ان  ــــبب أكلة وانتقض جرح  ــ ســـ
حيرة المنزلة   .)1(سمك من 
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ان الســبب         أننا ما  ر ، و ن "فشــ أبو  فقد ذ صــدد وفاة بلدو المحاســن 
ـــوته (أمعاءه) هناك ــ ــبروه ورموا  حشـ ــ طنه وصــ ه  ـــحا ليوم اإلى  وهي ترجم ، أصـــ

  .)2(السبخة"
ان.  وســمته        ال من الشــعب المصــر ترجم ذلك الم ذا فقد مضــت أج وه

ــبخة البر  ــيناءدســـ ة ســـ ن) وال يزال هذا االســـــم جزءا من جغراف ل (بلدو ابتدعه  ، و
  العدوان الغاشم!!ذلك الشعب منذ 

ل لعنا لملك اإلفرنج       ان الشعب المصر قد رجم سبخة البردو فإن  ، وٕاذا 
له ، اهرةمؤرخ النجوم الز  قوله :"هذا  بتخلف  -قد جر  -قد ندد الملك الفاطمي 

ــؤوم الطلعة" عن الجهاد فة …هذا المشـــ الذ الفاطمي والمشـــــؤوم الطلعة هو الخل
ه عني سواه ، المحاسنأبو  عن   !! اوال 

ة       فة في تلك الحق ان الخل ا ، و ا  هو اآلمر  ــتعلي  ــــ ــ ــ بن   بن المســــ
ـــر نالم ــ ــ ا  اتصــ ا  بن الظاهر  أمر هللا بن العزز  بن المعز   بن الحاكم 

ا ــور  ــ ــ ـــ ــ ــ أمر هللا  ا بن المنصـ ا  بن القائم  ذا تكون …بن المهد  . وه
ء مما ينسبون    ..األلقاب "وهللا" بر

لمات قليلة فقال :"         ا  ــيرة اآلمر  ــــ ــ ــ ام  ..وفي…وقد أوجز  التارخ سـ أ
ا أخذاآل ا سنة اإلفرنج  مر  ــــــ 497ع ــه502وأخذوا  طرابلس في سنة  ، هــ ــ ـــ  ، ـ

اس وتبنين سنة  ان ــه511وأخذوا عرقة و ــ وأخذوا  ، ه518وأخذوا صور سنة  ، ــــــ
ــه503بيروت سنة  ــ .  وذلك على غرار ما جر )1("ـــــه504وأخذوا صيدا سنة  ، ـ
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ـــاء ــــ ــــ ـــقطت المدن والقر العر  ، في عهد الملوك والرؤســـ ـــــ ــــ عد حينما ســ ة واحدة 
فة الفاطمي …أخر  ما أوجز للخل !! ، وسيوجز  التارخ سيرتهم  ا   اآلمر 
ـــيناء       ــــ ــ ــ ة وسـ غزو النقب وخليج العق قوم  ن  ان بلدو توغل في  ، وحينما  و

ـــر ــــي مصــ ـــام ، أراضـ حمالت أخر في الشــ قوم  ـــدون اإلفرنج  وراح…ان  يتصــ
ة ف ة محاولة  تقوم بها القوات العر ــام  يأل ــ ــ ة الشـــ ةغ ـــترداد األرض العر ــ ــ  ، اســ

ذلكاإلفرنج  ووجد ام المسلمين ، هذه المرة    …عونا من ح
ـــل مودود ، وموجز ذلك       ــ ــ ــــ بر  ، أن أمير الموصــــ  لمقاومة قد جمع حملة 

ــ وحلب ن ) وطلب العو 1111(اإلفرنج  ــ اءت هذه الحملة …من ملكي دمشـــــ . و
النه …الهزمة  ة لإلفرنج  انت الغل ة لسببين.:و   ا

عاون أمير الموصل في التصد لإلفرنج        أوال: إن ملك حلب قد رفض أن 
ــد ، "فأغل أبواب مدينته ــ ــ ــ ــــى اإلفرنج  ورفض أن يتعاون معه ضــ ــــ ان يخشــ ألنه 

  انتصار مودود"!!
ــ       ـــ ــــ ا:  ملك دمشــ ــــل ، ثان ــــ ــ ألنه  ، رفض بدوره أن يتعاون مع أمير الموصـ

ات في حقه (م ــرع في "اطلع  على ن ) فخاف أن تؤخذ منه دمشـــ فشـ ــ لك دمشـ
  سرا"!!اإلفرنج  مهادنة
ـــــ       ــ ــ على دمشـ ــ ذا خاف ملك دمشــــ وحلت  ، وملك حلب على حلب ، وه

العرب.   الهزمة 
ــــى عام على هذه الهزمة       ــ ــ ــ ـــهر حزران في يومه الثامن  …ومضـ ــــ وأطل شــــ

ــلمون  ، )1113والعشــــــرن ( ــ ــر فيها المســ ــ ة انتصــ ه معر لكن تبدد و  …ووقعت ف
مؤامرة قذرة غادرة.   النصر 
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ملك  دمشــ لين       ن قد أخذ يتحرش   ، قص منه أمالكهتوموجز ذلك أن بلدو
ــل ــتنجد أمير الموصــ ســ ــ  ــل ملك دمشــ ــرعة  ، وأرســ حثه على ســ الحال و عرفه  و

ه ـــول إل ـــائر ، الوصــــ ـــــل وســــ ن من أمير الموصــ من جيرانه إال أن األمراء   فلم 
  يهبوا للنجدة.

م  طبرة       ة على أرض فلسطين حول إقل حيث  ، ،في األقحوانةووقعت المعر
صل ن أن  د الملك بلدو جسر إلى  يلتقي نهر اليرموك مع نهر األردن.  ولم 

حيرة طبرةإلى  الصنبرة مين لم ينج منه  ، الجنوب الغري من  حتى وقع في 
الغة مشقة  ان  ، إال  بير من أنو في  نهر األردن وفي ج اإلفرن غرق عدد 

  هم  وخيولهم ومتاعهم. ، حيرة طبرة

ة تدمر مواقع         عد ذلك والقوات العر ل اإلفرنج  ثم امتدت المعارك  في 
ان ة ، م ـــلت القوات العر ــان ونابلسإلى  ووصــ ســـ وحتى أســـــوار القدس "ولم  ، ب

ا والقدس  عة يب بين ع   .)1(عامرة"ض
عها قصة المؤامرة ل …تلك قصة النصر         .…تت
ة       خر من احتالل أُ لفت الوطن العري مئة عام  ، وهي مؤامرة دنيئة رهي
ـــل مودود …اإلفرنج ــ ــــ ــ ــ ــالعودة  ، ذلــك  أن أمير الموصـــ ــه  ــ ــ ــ ــــ شــــ عــد أن أذن لج

ع القادم لمعاودة الجهاد ، واالســتراحة قي في دمشــ ، ثم االجتماع في الر  ، قد 
ها ليلقى م افة مل هفي ض   …صرعه على يد

                                                           
خ دمش، بن القالنسيا )1(  .186ص، ذيل تار
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ــجد األمو  ، ففي يوم الجمعة       ـــ ــــ طل المجاهد ، وفي المســــ  ، مودود ، قتل ال
ة  ، أمير  حمص اطن ة القاتل فورا …بيد أحد ال  ، وأحرقت جثته ، وقطعت رق

له بتدبير من ملك دمشو   .)1(ان ذلك 
ــنة األولى من القرن الثاني        ــ ــ ــــرن ســ ان تارخ العشــــ ــــر وعلى ذلك فقد  ــ عشــ
تآمرون  ،للميالد ام العرب والمسلمين يتخاذلون و عضا …وح عضهم  غتال    ، و

ؤثرون  الهدنة  مع أيديهم اإلفرنج  و ـــــمهم  قى عواصـــ ـــمهم  ، لت ــــ ثم يرون عواصـ
  تسق أمام أعينهم وتحت أقدامهم.

ا فة الفاطميين اآلمر  عا خل ان على رأس هؤالء جم   …و
أمر هللاو        ـــر ، هذا الحاكم  ـــلمين في هذا العصـــ ام المســـ  ، مثل الكثير من ح

ـــور ــ القشـ أمر هللا إال  ا  ن معن ة في عهده ، لم  ـــالم ـــقطت الثغور اإلســـ ــ  ، فقد سـ
ــافةاإلفرنج  واحتل  ــ ــ اإلضــ ة  ــيناء إلى  واد عرة وخليج العق ـــ .والوالئم في …ســـ

  …قائمة قاعدة ، األفراح واألتراح
ان على رأس والئم المآتم       ان  ، و ــــوراء الذ  ممأتم عاشــ ــعة  هق ــ عبر تســ

مه  ـــرن عاما من ح ــــ ــ ــ . ولن يجد  المواطن  العري أفجع وأمتع من أن  …وعشـــ
ه التارخ العري في وصـــف مأتم عاشـــوراء في عهد الفاطميين ت حين  ، قرأ ما 

. عد األخر ة تسق واحدة    انت الثغور اإلسالم
ـــــر وألفاظه ما يلي :" أما ع ، قول مؤرخ النجوم الزاهرة        ــــ ارات ذلك العصـــ

فعله من النوح في  ان  هيوم الذ  ـــوراء والحزن وترتي ــــر  ، عاشــــ في اليوم العاشـــ
فة عن الناس ، محرمالمن  حتجب الخل ــــي  ، فإذا عال النهار ، أن  ــــ ـــــ ب قاضـ ر

سوا قماش الحزن , ثم صاروا إلى المشهد  القضاة والشهود  وقد غيروا بزهم , ول
                                                           

 .507حوادث ، الكامل،ابن األثير )1(
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ــين ــ القاهرةالحسـ من معهم من ،  ي   ه  ـــوا ف ان األمراء   فإذا جلســ وقراء  ، واألع
ــرة ــ ــ ــدرن في الجوامع ، الحضـ ــ ــ ـــدرا ، والمتصـ ــــي  ، جاء الوزر فجلس صــــ والقاضـــ

ه قرأ ، وداعي الدعاء من جانب ةو والقراء  ة بنو ثم ينشـــد قوم من الشـــعراء  ، ن نو
ـــي ـــعارا يرثون بها الحســـــن والحســ فة أشــ ــعراء الخل ح  ، ن وأهل البيتغير شـــ ــ وتصــ

ـــجيج  ــ ــ ــ ــــ الضـ لالناس  اء والعو ــي ثالث …ال ــ ــــ ــــ ذلك حتى تمضــ . وال يزالون  
ستدعون  ، ساعات فةإلى  ف ب الوزر ، القصر عند الخل دخل   ، دارهإلى  فير و

اب الذهب (أحد أبواب القصــر) فيجدون الدهاليز قد فرشــت إلى  قاضــي القضــاة
ســــ الحصــــر وال جلس الق …مســــاطبها  قاتهمو  ، اضــــي والناس على اختالف ط

ــما الحزن  ــ ــــ فرش عليها ســ ة (!) ثم  ـــر المقلو ــــ ــ الحصـ ــ القاعة  ـــ ــــ فرش وسـ  ، ثم 
ــال  ــ ــ ــ ـــ ــ ان وأعسـ ان واألل ه من العدس والملوحات والمخلالت واألج مقدار ألف زد

ــد ألجل الحزن(!)  فإذا قرب الظهر والخبز المغيَّ  ، النحل والفطير ــ القصـــــ ر لونه 
ومن الناس من ال يدخل من شـــدة الحزن (!)  ...كل من الســـماخل الناس لألأدُ 

الدخولفال يُ  ــــلوا…لزم أحد  ـــــ ــ ــ انهم بذلك الز الذ إلى  .فإذا فرغ القوم انفصـ م
ــه من قمــاش الحزن  ــالقــاهرة في ذلــك اليوم …ظهروا ف وأغل  ، وطــاف النواح 

اعون حوانيتهم ــــرإلى  الب ــوارع القا ، عد العصـــ ــ ع شـــ  ، هرة وأزقتهاوالنوح قائم بجم
عهم وشرائهم ، فإذا فات العصر تصرفون في ب اكينهم و ان …فتح الناس د . ف

ــد عبد إلى  ذلك دأب الخلفاء الفاطميين من أولهم المعز لدين هللا ــ ــ ــ ــــ آخرهم العاضــ
  .)1(هللا"

ــــلمين       ـــأن خلفاء المســ وال يجعلونهم  ، يجعلون الناس ينوحون  ، ان ذلك شـــ
قاتلون    …يجاهدون و

                                                           
 .154ص،  5ج ، النجوم الزاهرة ،أبو المحاسن  )1(
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شو        ع  في الوطن العري من المحاليوم  لو أن المواطن العري الـــذ 
قـــد أنعم النظر في الوقـــائع واألحـــداث التي جرت في مطلع القرن  ، الخليجإلى 

اه والنظائر ، الثاني عشـــر للميالد ع األحداث التي  ، التضـــحت له األشـــ في جم
شها   …ائرصما صار منها وما هو  ، نع
ــماءأجل.. ل       ــ ــرائيل اليوم…قد تبدلت األســ ــ ومن هم  ، .فإفرنج األمس هم إســ

  وراء إسرائيل.
ال فرق بين األفراح   …والوالئم هي الوالئم …ولكن الملوك هم الملوك      

   …واألتراح 
أما احتالل  …ومدائن اإلسالم ، وثغور العرب ، أما سقو بيت المقدس

ة . ، سيناء   وخليج العق
له هو       اها…األحداث والمواقع واألسماء ، هو فذلك  اها إ   ..….إ

ذلك فإن التجزئة واالنفصال         ال ، و ة واالغت ا مة  ، والن لها صور  قد
عث  من جديد   ..ت

ارحة . ال ه الليلة   وما أش

 

  
    

  
  

  ..ـدمش                          
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ة ام  ومعر   الخمسةاأل

  
ا خليلة الز …دمش        ال. ، وفاتنة العصور ، مان. مة األج   وند

ـــــ          ــ ــ ــــ ــار…دمشـ ــا جنــة األزهــار والثمــار واألط ــا فردوس العلمــاء  ، ..
  والفقهاء والزهاد.

ــوقي ومطران  ، واألخطـــل الكبير ، ـــا نـــدوة الفرزدق وجرر       ــ ــ ــ ــــ وملهمـــة شــ
  واألخطل الصغير.

ين…دمش       ا عاصمة األمو ا مرقد صالح الدين ، .   .و
ل ذلك قليل       ــ أكثر من  ذلك وأجل…و ــ ــــ ــ ــ .وقد حار  فيها …..فإن دمشــ

عد  ، ومن بناها ، المؤرخون متى بنيت فهي أقدم من التارخ.   وجاء التارخ 
امها.   ق
عد الطوفان"، ما قال عنها الجغرافي العري ،ودمش         .)1(أول حائ بني 

مة قدم العرب ل ما نعرفه عنها قد المطلة  ، نها الغوطة الخضراءوأ ، و
اء. ة الجد   على الجزرة العر

ة       ـــان ــ ـــ ــ ــ فقد ...انت تتم دواما على يد قائد واحد ، والفتوح اإلنسـ ــ ــــ ــ إال دمشـ
  القادة األرعة األوائل في اإلسالم:...فتحها األرعة

ــد        ــــ ــيـ ـــولـ ــن ال ـــــد بـ ــ ــــال ــ ـــجـــراح  ...خـ ـــي ال ــن أب ـــدة بـ ــ ــ ـــي ــب ـــن ...وعـ ــمـــرو ب وعـ
عا معا ، ن حسنةوشرحبيل ب...العاص   ودخلوها معا....فتحوها جم

                                                           
.مادة  ،معجم البلدان، اقوت الحمو  )1(  دمش
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ــــمة الدولة        ـــــ عاصـــ ـــدين حتى غدت دمشــ وما أن انتهى عهد الخلفاء الراشــــ
ة ان. ، األمو ة بن أبي سف ة معاو ك الداه   وعلى رأسها المل
عد ذلك في المشــرق        حت دمشــ عاصــمة  ، المغربو  وامتدت الفتوح  وأصــ

ة تمت ااإلمبراطورة اإلســالم اإلى  ، د من أواســ أورو أواســ إلى  ، شــمال إفرق
ا انت أعظم إمبراطورة عرفها التارخ...آس ذلك  عد ، و   ...من قبل ومن 

ساتينها الفواحة حول دمش       . وقام المسجد األمو في …وتألقت الغوطة ب
عة عة رف ــناعة بد ــــرإلى  صــــ ــر األخضــ ــ ـــهد ما لم  ، جوار القصــ ــ ـــر الذ شـ ــ القصـ

شهده  شهده أسرهاما لم  ا  مها وحديثها. ، قصر آخر في الدن   وقد
ان ذلك في القرن الثامن للميالد       ـــتاء عام  ، و ـــ ــ ــ وعلى وجه التحديد في شــــ
مان بن عبد الملك715 ـــــل ــ ــ ــــ فة سـ فة ….  في عهد الخل ان مقدرا لهذا  الخل .. و

شهد   شهده أن  اصرةما لم  اطرة الق   .يومنا هذاإلى  غيره من األ
ـــــ  في ذلك       ــ ــ ـــل إلى دمشــ ــ ــــ ماليوم وصــ ب رائع فخ وأفاق الناس على  ، مو

ال ــفه الخ ــهد ال يلح بوصـــ ان الح …مشـــ ه  ما. …الح ل.ولكنه  شـــــهد 
  مؤرخو العرب واإلفرنج على السواء.

ـب       ـا  قطعـة من ، ـان هـذا المو ــــير على قـدمينأورو ــ ــ ــــ ـة تســ .. …المغلو
ـــير ـــــ ــــ ــى بن نصــ ــ ـــــ ــ ــ ــــب موسـ ـــاد وعلى رأس المو ــارق بن زـ ـــا  ، وطــ ـــذان فتحـ اللـ

ــ…األندلس ــ ــــ ــــوارع دمشــــ ــ ــ ـــطين ، وها هما اآلن يخترقان  شــــ ــ ــ ــ  ، عد أن عبرا فلســـ
  وأثقال الغنائم واألسالب. ، ومعهما جموع األسار  ، واجتازا نهر األردن

ــر من عامة الجنود       ــ ن األســــ ب أرعمائة  ، ولم  ان على رأس المو فقد 
ة المالكةوالنبالء من ااألمراء   من ة ، لعائلة القوط ــتقراط ـــر األرســ ـــائر األسـ  ، وسـ

ا. ان   في أس
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ــهد       ــ ــ ـــــ لتشـ ــوارع دمشــ ــ ــ ـــــام في شـ ـــدت جموع الشــ ــ والنبالء األمراء   وقد احتشــ
ـــوارع مدينتهم الظافرة ــ ـــــيرون في شـــ ة ، ســـ ـــــهم  التيجان المذه وقد  ، وعلى رؤوســـ

ة ــاطهم األحزمة الذهب ــ ــدوا على أكتافهم وأوســـــ ــــ ــــر ومن ورائهم آال ، شـــ  ، ف األســـــ
النفائس والكنوز التي زخرت بها  نادي المحملة  ـــــ ــــ ــ ــ ومن وراء هؤالء وأولئك الصـ

  .....)1(وأ قصور.... قصور األندلس
ة عززة الجانب....دمشـــ هذه       في  ، ثالثة قرون أخر  ، ظلت شـــامخة أب

اسيين. ين ثم في عهد الع   عهد األمو
عد ذلك       م العري يته ، و ــر للميالدأخذ الح ــ ــــ انت  ، او في القرن العاشـ ف

حة في القاهرة ــ ــ ــــ ــ ة الكسـ غداد ، الخالفة الفاطم ة الهزلة في  ــــــ ــــ اسـ  ، والخالفة الع
عثرة في العراق ومصر والشام. ، والسالجقة هنا وهناك ة م   وٕامارات عر

ار الشام واقتحمتاإلفرنج  وجاءت حملة         األولى فاحتلت سواحل د
  ة من الدماء.بيت القدس في بر 

ة لتحتل دمشــ       عدها  حمالت أخر لتحتل  ، وجاءت الحملة الثان وتكون 
ان ذلك تارخا غابرا ...القاهرة التارخ المعاصر. ، و رنا    يذ
ة       ة بدا ا ان  ، أنه في أواســ القرن الثاني عشــر للميالد ، موجزها ،وللح

ي ـــاماإلفرنج  عمل جاهدا على إخراج  عماد الدين زن ار الشــ ودأب منذ  ، من د
ــل وحمص أن تولى اإلمارة على تحقي الوحدة الكاملة  الشـــاملة ودانت له الموصـ

ك ولم يب عل ــ وحماه و ح قادرا  على  إذا...أمامه إال دمشــ ــ ـــتولى عليها أصــ اسـ
افا حتى اإلفرنج  منازلة  ة من  ــــام ــ ـــــ ـــواحل الشــ ــــ ــ ــ وٕاجالئهم عن بيت المقدس والســ

ةأ   ....ولكن   ....نطاك
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فا لإلفرنج في        ان حل مها األمير معين الدين الذ  ح ان  ولكن دمشــــــ 
ـــــ في حوزة...بيت المقدس ــ ــ من الخطر في أن تدخل دمشــ أو  ، اإلفرنج  وهنا 
ة لهم تحت رحمتهم ، على األقل ح محم ــــــ ــــ ح بيت المقدس  ، تصـ ـــــ ــ ــ عد أن أصــ

  عاصمة دولتهم.
عث بثالث ســـــفارات ، اإلفرنجإلى  ، ولجأ معين الدين حاكم دمشـــــ       إلى  ف

قى لهم (اإلفرنج)  حذرهم من عماد الدين أنه "إذا ملك الملك ال ي بيت المقدس 
ـــــ ــفير ملك دمشـــ ـــ ما قال ســـ ــام مقام"  ــــ ـــاعر  ، معه في الشــ ــ ــــامة بن منقذ الشـــ ــ أســ

راته  ، الفارسي   .)1(التي وضعها وهو في أخرات عمرهفي مذ
ـــامة ب       ــفير أســ ان الســـ فاوض"إلى  قد ذهب ، ن منقذو  ملك بيت المقدس "ل

ـــات في 1140-1137 خالل ثالثة أعوام ثالث مراتاإلفرنج  ــ م وتكللت المفاوضــ
  عقد تحالف بين األمير معين الدين والملك فولك ملك بيت المقدس.

شاء القدر       س الديوان في دمش ، أن يترك لنا ابن القالنسي ، و  ، وهو رئ
ةاالصورة عن تلك  ي  ، قول عنها ، تفاق اق التحالف ضد عماد الدين زن في س

 ، والمؤازرة  واألسعاد ، على االتفاق واالعتضاداإلفرنج  "وقد تقرر األمر مع
عني دفع عماد الدين) واالختال في صده عن مراده ومنعه  ،واالمتزاج في دفعه (

دة مان المؤ اإل ما بذلوهوالضمان ل ، ووقعت المعاهدة على ذلك  والتمسوا  ،لوفاء 
حمل إليهم ( حاولونه إعلى ذلك ماال معينا  ون عونا لهم على ما  لى اإلفرنج) ل

وحمل الرهائن من أقارب ، ذلك (بدفع المال)إلى  جيبوااو ...(من صد عماد الدين) 
.( ام دمش   المقدمين (من ح
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ة بين ملك دمش        قول ابن اإلثير في صدد هذه االتفاق  واإلفرنج: "فراسلهم و
ي (عماد الدين) عن دمشإلى  واستدعاهم  ،نصرته والى أن يتفقوا على دفع زن

ي إن ملك دمش ووعدهم ، ذل لهم بذوالو  اس وخوفهم من زن ان سلم لهم  أن 
موجب هذه المعاهدة أن يدفع ألف قطعة من  20لإلفرنج  والتزم ملك دمش 

ل شهر ضمانا  ، ن يجعل عندهم رهائنإ و  ،فرنجلتجهيز جيوش اإل ، الذهب 
ة ام االتفاق   .)1(لتنفيذ أح

قف األمر عند هذا الحد       ة  معين الدين ،بل أن ملك دمش ، ولم  صح قام 
 ، بيت المقدسفي في بالطه  ، سفيره أسامة بن منقذ بزارة (فولك) ملك اإلفرنج
ارات الود واإل ا وع ادل الهدا ما نقول في  ، واتفقا ، خالصوتم بين الفرقين ت

ة ، لغة العصر ة هجوم ة  دفاع للتصد لألمير عماد  ، على خطة  استراتيج
ة. ا مشروعاته الوحدو   الدين وٕاح

ــطين        ثير من أرجاء فلســــ ولم يخجل الملك معين الدين وســــــفيره  من زارة 
ـــانـــت بيـــد اإلفرنج فـــا ، نـــابلس ، .بيـــت المقـــدس…التي  ـــا ، ح  ، طبرـــةو  ، ع

ة  ــط ــ ســـ ــ ــ ه ……وســـ تا رها ابن منقذ في  ع هذه المدن قد ذ ــــمائها  ، وجم ــ أسـ
  التي نعرفها حتى اليوم.

ـــــؤوم من عام        ــ  1140وأطل حزران المشـ ــ وحان األوان أن ينفذ ملك دمشــ
م  استعهده بتسل   فرنج.اإلإلى  ان
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ي ادة عماد الدين زن ــــــ اس تحت ســـ ان انت  ـــمه  إبراه ، و ــ ــ م وواليها اســ
ـــان ، طرغــــــت ــــ ـــــ ــــ شــــ ش ، والتقى الج ـــــ حول اإلفرنج  ج ــ ــ ــــ ـــك دمشـ ش ملـــ وج
اس عين…ان سمعووثب  التارخ   صر و ه  لي   .…ه وأذن
اس       ان ال ، وقاوم الشعب في  ولكن المدينة لم  ، وصمد أمام الحصار طو

ـــتســــلمت أمام القو المحاصــــرة التي تفوقها عددا وعد  .. وأحدث…داً تلبث أن اسـ
عة بين األهلين اإلفرنج  حة شن   .)1(مذ
اس ، وراح ملك اإلفرنج       ان رة ، عد االســتيالء على   ، عزز مواقعه العســ

ــفد ــــ بيرة في مدينة صــ طر منها على منطقة الجليل ، فبنى قلعة  ـــــ ســـ حمي  ، ل و
عد ذلك في بناء قالع أخر  في  ــــرع  ــ ــ يت المقدس.  وشـ ــ و ــ ــــ الطر بين دمشـ

حمي ظهر ة مصر.فرنج اإل الجنوب ل   من ناح
ـــقالن والرملة ــ ة بين بيت  ، فأقام قلعة "ينبي" بين عســـــ ـــاف ــ ــ وقلعة تل الصـــ

ـــقالن ــــ ــــقالن ، لحم وعســ ــ ــــن الكرك بين  ، وقلعة بيت جبرن بين غزة وعســـ ــــ وحصـ
ة حر الميت وخليج العق ــطين…ال ــــ ــ ــ ع هذه القالع  معروفة   في فلســ بين  ، وجم

م!!أو  ، قائم   رم
ه النزوع ، وخلفه نور الدين ، وتوفي عماد الدين       ان قد ورث عن أب إلى  و
ــاملةاإلفرنج  جهاد ة الوحدة الشــ د يتســــلم زمام األمور حتى أنزل  ، تحت را ولم 

ــمال البالد ــ ـــمة في شـــ ــــرات قاصــــ عض المناط التي  ، اإلفرنج ضـــ وأتم تحرر 
  انت في حوزتهم.
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ــا اإلفرنج  وثـــارت ثـــائرة       ـ ــد ، مر نور الـــدينوقـــد هـــالهم أ ، في أورو وا أفبـ
ة مان…حملتهم الثان ع ملك  ، . وجاء على رأســـها عاهالن عظ ــا س السـ هما لو

ا. ، فرنسا ونراد الثالث إمبراطور ألمان   و
سان من عام    انت غوطة دمش في  1148وفي منتصف شهر ن حين 

شان الكبيران ان الج آن واأللمااإلفرنسي  أبهى حلتها زهرًا وتمرًا وطيرًا ,  ني ينته
ــــــ وعلى حاكمها األمير معين , حليف ــــ ــ ــاحب اإلفرنج  للزحف على دمشــ ــ ــــ ــ ــ وصـــ

ام !! مان الشعب وتخاذل الح ة تجسد فيها إ ة رهي انت معر اها و ة إ   االتفاق
ـــع الخط الالزمة اإلفرنج  وعقد       ــــ ــهم الحري في بيت المقدس لوضـــ ــ ــــ مجلســ

ــ ــ ــالة ا ، للهجوم على دمشــ ــ ــــلى الملكان وأمرائهم صــ وتعاهدوا على  ، لموتوصــ
ة .إلى  ..وساروا في الطر…الحرب حتى النها   دمش

ة قرون في حرب       عد ثمان ـــرائيليون  ما فعل اإلســـ ام  و ــتةاأل ــ  فقد قام ، الســ
شــــعر ، بدور المخادعة والغدراإلفرنج  ــ إال واأللمان قد ضــــروا أهل  "ولم  دمشــ

مهم على    .  وذلك ما أكده المؤرخون.)1(اب مدينتهم في الميدان األخضر"خ
رو التارخ في هذا الصدد       قد تجمعوا في أوائل تموز سنة اإلفرنج  أن ، و
اس ، عند طبرة 1148 ان  وأحتل  …الغوطةإلى  ومنها بدأ الزحف عن طر 

اغتة  اإلفرنج  ـــــوار العددا من  ، في حملة م ــــ ــــ ة خارج أسـ مراكز والقر األمام
ــ ــ ــــ ــ ــ ــا المزة و  ، دمشــ ــجنهـــا …الروةمنهـ ـــ ــــ ــ ــ سـ عرف األولى  . والمواطن العري  
مالهيها ومقاهيها ، ومطارها عرف الثاني    .…و
ة       دأت المعر ــ أن أهل  وأدرك…بين المهاجمين والمدافعينطاحنة  و دمشــ
غداد والقاهرة لهم ال أمل من حولهم من المناط  ، في نجدة من  ـــــتنجدوا  ــ ــــ ــ فاسـ
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ة " واجتمع لهم من األعم ــــام ــــ ــــ ــ ث البلد والمطوعة اال واألجناد واألتراك وأحدالشـ
ثرة األعداد"واستظهر  الكف ، والغزاة الحجم الغفير   .)1(ار على المسلمين 

ام       ــــــة أ ة خمســ ـــمرت المعر ــ في اليومين األول والثاني اإلفرنج  واتخذ ، واســـ
ـــنوا فيها ، خطة الدفاع ــجار الغوطة وتحصــ ــ ـــاتين  ، فقطعوا أشـ ســ وانتشـــــروا في ال

.  واســتطاعو  موا فيها واقتروا من دمشــ شــقوا طرقهم اإلفرنج  خ الروة إلى  أن 
  على نهر برد تحت أسوار المدينة.

قاته وفئاته للدفاع        ل ط ــعب  ــــرعوا في  ، ن مدينته العرقةعوهب الشـــ وشـ
ــوارع ــــ ـــــ الشـــ الحدائ إلى بينما  ، الهجومإلى  وانتقلوا من الدفاع ، إقامة المتارس 

ــــاتين التي را فيهاوال ــــ ثير من رجالةاإلفرنج  سـ ــ "نفر  ــ ــــ . …اعاألحداث والضـ
ه قتلون من ظفروا  قول ، ف ما  حضـــرون رؤوســـهم لطلب الجوائز عليها"  أبو  و

سرد أسماء المواقع اء الوقائع. ، شامة وهو    وأن
ر اإلفرنج  ولما رأ       ــ ــ ـــاتين  ، خطورة الموقف العســ ــ سـ قرروا الجالء عن ال

قتحمون المدينة.إلى  قعة جنوب المدينة واالنتقالاو ال   جهة الشرق لعلهم 
انت فاشـــلة من بدايتها       رة   فإن ذلك الموقع ال  ، ولكن هذه الخطة العســـ

اه ه الم ضم أشد أسوار المدينة مناعة وحصانة.، تتوافر ف   وهو 
ــعب        ــتهو وتعاظمت عزمة الشــ وخرج  ، نجواندفع في مهاجمة اإلفر  ، حماســ

ــــــد لإلفرنج ، العلماء والفقهاء والزهاد ــ ــ ا للتصـــ ـــاجد والزوا ــــ ــــ ر  ، من المســ وقد ذ
ة  ، التارخ منهم األمامين الحلحولي والقندالو  ـــهيدين في ميدان المعر ـــقطا شـ سـ

ـــتميتون  في الذود  عن  أهل  أناإلفرنج  .. ولما رأ…عند الروة ــ ــــ ــ مسـ ــ ـــــ دمشـ
اســلة  ، فقفلوا راجعين  ان االرتداد عن أســوارهملم يجدوا مناصــا م ، عاصــمتهم ال
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ـــي  وعاد العاهالن األلماني ة والهزمةاإلفرنســ ال الخي قنوا ...يجران أذ عد أن  أ "
ما عبر عن ذلك مؤرخ دمشالهالك والبوار وحلول الدم   .)1(ار." 

امال       ن  ــر العري رائعا ولكنه لم  ــ ـــــ ــــ ان النصـ مة التي ...و ذلك أن الهز
ا ــلحقت  ــوار دمشـ حل بهم مثلها حول  ، إلفرنج حول أسـ ســـور أن  ان من الم

ــوار بيــت المقــدس ــــ ـــــ ــاإلفرنج  ، أســـ ــد لحقــت  ــة ق  ، المنهزمينلو أن القوات العر
ة فاصلة في ساحات فلسطين   ..وتجمعت عليهم في معر

ة وهم متكئون على  ، ولكن الخلفاء واألمراء قد فاتتهم تلك الفرصة الذهب
  ة!سررهم الحرر

عـــد عــام  آخر       ــة -1149حزران  29-وفي حزران آخر ، و وقعــت معر
ن  ، أخر مع اإلفرنج ـــــلمين ولم  ــ ــر فيها للمســـ ــ ــــ ـــراً نان النصــ ــ ذلك  صـــــ امال 

اها... اب إ   ....لألس
ي ، وموجز ذلك         ــمال ، أن نور الدين زن ــــ ة في الشـ ــــام  ، أمير البالد الشـــ

ـــد لإلفر  ــ ــــاطه في التصــ ــ ةأنج في إمارة راح يوجه نشـ ــيف  ، نطاك ــ ــ فأغار في صـ
ــــي 1149 ة لنهر العاصــــ ــــرق ــ ــفة الشــ ــ قلعة حارم على الضــــ م المح   ، على اإلقل

اع ة  ، وقام بتدمير ما حولها من ض حاصر قلعة أنب على الضفة الشرق وأخذ 
  وعلى مقرة من معرة النعمان. ، لنهر العاصي

ة  وخرج أمير       ــــده عن قلعة أنبلمالقاة نور الدين و أنطاك ــ .. "وأحا  …صــ
ـــانور الــــدين  ــادهم أوال عن آخر ،إلفرنج ـ ــ ـــة القتلى أمير ، وأ ـــان من جملـ ـ  و

ة  ا من عتاةأنطاك ان عات ما من عظمائهم"اإلفرنج  نفسه الذ    .)2(وعظ
                                                           

خ دمش، ابن القالنسي )1(  .298ص،  ذيل تار
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ـــور اإلفرنجي       ــ م الصـــ ر ول ذ ــــــل  ، المقاتل والمؤرخ ، و أن نور الدين أرســ
ة  رأس أمير منى وذراعهأنطاك اإلى  ال فة الع ـــندوق الخل ــــ غداد في صــ ــــي في  ســـــ
  اسبتشارا بهذا النصر. )1(من الفضة
ح لنور           ــائد المد ــعراء قصــ وعمت الفرحة أرجاء الوطن العري ونظم الشــ

سراني وقال فيها: ، لدين   من ذلك القصيدة الشهيرة التي نظمها الق
  بالقصهذ العزائم ال ما تدعي                  

ارم ال ما قالت الكتب                 وذ الم

  وهذه الهمم الالتي متى خطبـت                

  تعثرت خلفها األشعار والخطب              
اإلفرنج راجفة                    أغرت سيوفك 

ة الكبر لها تجــب           فؤاد روم

انة ا  ــت أمام الخ ـــ ـــارات قد انتكســ ــ لتي انطو عليها غير أن هذه االنتصــ
ام دمش   …ح

ــل حملة       ــ ــــ ـــــ عد فشــ ــاإلفرنج  ذلك أنه  ــ ـــــ ــــ راح ملكها يدخل في  ، على دمشـ
ام ـــات مع ح ــــ ــ ـــاالت في هذه وانتهت  ، في بيت المقدساإلفرنج  مفاوضــ ــ ـــــ االتصـ

ار  ـــهر أ ـــــ ــــ ــــامحة عقد"تجديد إلى  عقد هدنة تهدف 1149شــ ـــــ ــــ  ، المهادنة والمســ
عض المقاطع ة" ةب ـــر ــ ـــالت في تقرر وترددت المرا ، "ضـ ام ســـ هذا األمر , وٕاح

مان على ذلك وتقررت  وزال الخلف  ، حالة الموادعة مدة سنتينشروطه وأخذ اإل

                                                           
م الصور  )1(  .774ص ،ول
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نت ، العملين (البلدين) بذلكأهل  واطمأنت النفوس من ــ ــ ــرت إلى  وســـ تمامه وســـــ
امه".  ارات التإلى  أح اد )1(ي أوردها المؤرخ ابن القالنســــيآخر الع .  في ما 
ون  ة لعام أن  ـــرائيل ــــ ة اإلســــ ارات الهدنة العر اقا لع ــت ــ ــ ــــ ة  ، 1949اسـ عد ثمان

  ال تنقص عاما وال تزد . ، قرون 
ــة أن هــاجم       ــــبوا ، حوراناإلفرنج  وحــدث في تلــك الحق ــ ــ ــ  ، فقتلوا ونهبوا وســــ

عون لدمشــ ، واســتجار األهلون بنور الدين ان  ، مع أنهم تا ولكن ملك دمشــ 
المستجير   ،في حلف مع اإلفرنج ه  النار!!من والمستجير    الرمضاء 

ــتنجاد، وعزم نور الدين على مالقاة اإلفرنج       ــ ــ ــــ ة الســــ ـــتجا ــــ ــــ  ، حورانأهل  اســـ
تب عزمه على الجهادإلى  و علمه  ـــــ  ــ ــ ألف فارس ، ملك دمشــ مده  ا أن   ، طال

ــا قاطعاولكن طلب نور  ــــ ــ  …  اً لدين  لقي رفضــ ــ ذلك أن أولي األمر في دمشــــ
ونوا يـداً على اإلفرنج  "عـاهـدوا ـــــاكر واحـدة على من  أن  ــــ ــــ ــدهم من عســ ــ ــ ــ ــــ قصـــ

  .)2(المسلمين"
عـــد أمـــام نور الـــدين إال أن يزحف       ــإلى  ولم  ــ ـــــ ــــ ـــامهـــا ، دمشـ خلع ح  ، و
عيده ةإلى  او ـــــل ، حظيرة العرو ــــ ــ ــ ار اإلفرنج  تناضــ وتؤد دورها في تحرر الد

  المقدسة.
ذا توجه نور الدين       قاعدمشــــ مختإلى  وه ره في مرج  ، رقا ال ــ وأقام معســ
ان ير فيها دوما عاصــمة  التيالمدينة العرقة  ، شــمال غري دمشــ ، يبوس

ة.    للوحدة العر

                                                           
خ دمش، ابن القالنسي )1(  .304ص،  ذيل تار
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عد ذلك        ، القرب من جسر الخشب، منازل العساكرإلى  وانتقل نور الدين 
يلومتر  ام دمش إنذاراإلى  ووجه ، من دمش اً على مسافة أرعة عشر  قول  ح

ا وال منازلتكم ه "إني ما قصــدت بنزول هذا  المنزل طل هذا إلى  وٕانما دعاني ، ف
ة المســـلمين ، األمر ا ــ ذت أن الفالحين أخُ  ، حوران والعرانأهل  من ، ثرة شـ

ســعني  ، وعدم الناصــر لهم ، وأطفالهم بيد اإلفرنج ، أموالهم وســبيت نســاؤهم وال 
ثرة مع ما أعطاني هللا من االقتدا ين و ــــر ـــــلمين وجهاد المشـــ ـــــرة المســ ر على نصــ

ـــر لهم ، المال والرجال ــ ــ م عن حف  ، أن أقعد عنهم وال انتصــــ عجز مع معرفتي 
م) ـــير الذ دعاكم ، أعمالكم (بالد ــ ــ ـــ اإلفرنج على إلى  والتقصــ ــــراخ  ــ ــ ـــتصــــ ــ ـــــ االســ

ذل األموال لهم ، محارتي   .)1(وال أحد من المسلمين ، وهذا ال يرضي هللا ، و
الح والمروءةورغما ع لماتها  ل  انت تضج في   ، ن أن هذه الرسالة 

ب رأســـه س بيننا  ، إال  أن ملك دمشـــ قد ر ه "ل الغ العنف قال ف ا  عث جوا و
ـــيف ــ ينك إال الســــ ـــيوافينا  من ، و ــــ ــــدتنا اإلفرنج  وســ ــ ــ عيننا على دفعك إن قصـ ما 

  ونزلت إلينا"!!
 ، وانتظارا لفرصـــة أخر  ، لمينوانســـحب نور الدين إشـــفاقا على دماء المســـ      

ام دمش واإلفرنج.   لعلها تكون حين تنتهي المعاهدة بين ح
ــ من جديد ، وهذا ما جر فعال       وأرســــل  ، فقد عاد نور الدين يهاجم دمشــ
ــالح إلى  الــديننور  ــــ ـــــ ــه "أنــا مــا أوثر إال صـــ قول ف ــا  ــ إنــذارا ثــان ــ ــــ ــ ـــ ــام دمشـ ح

ين ، المسلمين ا في أيديهم من األسار فإن معي في وخالص م ، وجهاد المشر
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ر دمش وتعاضدنا على الجهاد فذلك  ، وجر األمر على الوفاق والسداد ، عس
ة اإليثار والمراد   .)2(غا

ــ هذه المرة الرفض  ، 1151وأطل حزران من عام        ــ ــــ ــ ام دمشـ ان رد ح و
قدوم اإلفرنج ــفوعا  ــ ـــــ ــهم  ، القاطع مشـ ــــ ــ ن الثالث و بالملك وعلى رأســ ارونات لدو ال

ــوار  روا أمام أســ ــوعســــ ام دمشــــ للقائهم والترحيب بهم ، دمشــ ما  ، وخرج ح
ما  ، )1(دمش وحوانيتها لقضاء حوائجهم شوارعإلى  يدخلون اإلفرنج  أخذ تماما 

ام  في ، فعل الحلفاء مع الحلفاء   العز والصفاء!!أ
ـــــحاب       ــ  إلى ولكنه عاد ، ولم يجد نور الدين مفرا من االنســ ــ مهاجمه دمشـــ

ــهر واحد ـــ ــــ عد شــ ة  ع  ، مرة ثان ــ "وتوق ــ ــــ ام دمشـــ ــــلح مع ح ــــ الصـــ وانتهى األمر 
مان من الجهتين   معاهدة التعاضد على الجهاد"  ووقعت األ

ه"     .)2(على ذلك والرضى 
ما ســـقطت من  ، ولكن معاهدة "التعاضـــد والجهاد" ســـقطت عند االمتحان      

ام.عدها معاهدة  "الضمان الجماعي"  ام هذه األ   المعقودة بين ح
ــد   على الجهاد" فقد تعاهد  …وجاء وقت االمتحان       امتحان اتفاق "التعاضـ

ــ نور الدين مع ملك  ــ ــها من يد اإلفرنجدمشــــ ــــ ــــتخالصــ ــ اس واســ ان  ، على تحرر 
شان اس ، والتقى الج ان ش نور الدين حول  ش دمش وج وشدوا الحصار  ، ج

ــا ـــاسولكن لم يلبـــث أ ، عليهـ ـــان  ، ن وقع النزاع بينهمـــا فـــأحجمـــا عن مهـــاجمـــة 
قيت ، ل في طرقه ، وافترق ملك دمش ونور الدين اس و   في يد اإلفرنج. ان

                                                           
خ دمش، ابن القالنسي )2(  .313ص، ذيل تار

خ دمش، ابن القالنسي )1(  .314ص ،ذيل تار

 .90ص ،تاب الروضتين، أبو شامة )2(



  

-105-  

ـــه لهذه األحداث       ــ ــــي في عرضـــ قول ابن القالنســــ ــ ونور  ، و ــ أن ملك دمشــــ
عدها "من غير سبب وال موجب" ان من أولي  ، الدين قد افترقا  وابن  القالنسي 

ر "السبب والموجب" ، ألمر في دمشا عي أن ال يذ   .…وطب
معرفة السبب ، بن الموصلاولكن المؤرخ ابن األثير وهو        نجدنا  ادر و  ، ي

ــــار غير مرة ـــــ إلى  فقد أشـــ انة ملك دمشــ حت أحتى اإلفرنج  وتحالفه معخ ــــــ صـ
ــ  ة اإلفرنجدمشـــ ة ، تحت حما ـــر ح أهلها يدفعون ضــ ة وأصـــــ   ،ل ســـــنة الحما

ــنة اإلفرنج  وقال في هذا الصـــدد "وجعل ل سـ ة"  عة "ضـــر على أهل المدينة قط
ان رسولهم يجيء ، جيبها منإلى  و   .)1(البلد"أهل  دمش و

ذا شــهد منتصــف القرن الثاني عشــر للميالد ام  حرب ، وه  ، الخمســةاأل
ة اإلفرنج ــ تحت حما ــ ـــهد معها دمشـــ ةهذه يدفع أهلها ثمن  ، وشــــ  عاما ، الحما

  عد عام.

قرأ        ـــتعرض الوقــائع مقرونــة  ، األحــداثتلــك والمواطن العري حين  ــ ـــ ــ ــ ســ و
ــــماء الملوك واألمراء ــ ــ ـــ ــ ـــه أمام مقارن ، أسـ ــ ـــــ ة بين أمس الغابر  ةيجد نفســــ  ، عجي

  واليوم الحاضر.
ة       ون  ، يجد المواطن العري احتالل إســرائيل لألرض العر إلى  أقرب ما 
جداإلفرنج  احتالل  ، ن اختلفت األلقابأجانب ذلك أن الملوك هم الملوك و إلى  و

  وأن المعاهدات هي المعاهدات. ، ن الهزائم هي الهزائمأو 
ة رائعة        ــــم ــ ــــ ـــد على الجهاد" وهي تسـ ــــ ة "التعاضــــ انت اتفاق ـــــي  ــــ في الماضــ
عة د   .اً وال جهاد اً ولكنها عند االمتحان سقطت في الميدان فلم تكن تعاضد ، و
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ـــرق جميل وفي        ــمان الجماعي" وهي عنوان مشــ ة "الضـــ انت اتفاق  ، زماننا 
عثرت في الهواء ـــها ت نا مع إســــرائيل  ، ولكن نصــــوصـ انت انتهاكا  ، في حرو و

ا!! ، سافرا   ال ضمانا جماع
ارحة. ال ه  الليلة    وما أش

  
  
  

  
  

  ..رـمص                           
  تةـرب األعوام السـوح

  
ــر للالثاني تينات من القرن في الســـــ       ــبت حرب األعوام الســـــتة عشـــ ميالد نشـــ

ةاإلفرنج  بين انت حرب …واألمة العر ما   ام  و الســــتة مع إســــرائيل قائمة األ
ــيناء ــ ــــ ــاحات الوطن العري في ســ ــــ ــطين ، والجوالن ، على ســــ ــــ ــ فإن حرب  ، وفلســ

سواء. ، األعوام الستة ار الشام سواء  انت تستهدف مصر ود   ذلك 
ثيرة جدا        ــــر  ــ ــ ــي وحروب الحاضـ ــ ــــ اه والنظائر بين حروب الماضـ ــ ــ ــــ  ، واألشـ

الرأس، حتى لكأن إفرنج األمس هم إسرائيل اليوم القدم!! ، حذوك الرأس    والقدم 
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ـــتــة (       ــ ــ ــ ـــ بخمس حمالت اإلفرنج  ) قـام1169-1163ففي حرب األعوام الســ
ـــر ــ ــ ــيناء ، على مصــ ــ س ، فاخترقوا ســـــ ــروا  ، اهرةواحتلوا الق ، وأحرقوا بلب ــ ــ وحاصـــ
ندرة ــ ــ ــــ ــ ــ ا ، اإلســ ــر لذاتها بخيراتها …ودمروا دم ـــــ ــــ ل ذلك طمعا في مصـــ  ..

في اإلفرنج  .. ولكن مع ذلك  وقبل ذلك تثبيتا ألقدام…وثرواتها الكثيرة ، الوفيرة
ار الشام   وفي بيت  المقدس على وجه التحديد. ، د

أن اإلفرنج       ــتكملوا  ، شـــروفي النصـــف األول من القرن الثاني ع ، و قد اسـ
ـــمال  ــــورا ولبنان وشــ ــرق األردن وسـ ــ ـــطين وشـ ـــم فلســ اســ احتاللهم لما نعرفه اليوم 

ــأوا فيها أرع دول ، العراق ــــ ــــ ــــ ةأإمارة  ، مارة الرهاإ -وأنشـ إمارة طرابلس  ، نطاك
  ومملكة بيت المقدس.

ــونهم اإلفرنج  وأقـــام       ــ ــ ــ ــــ ــانعهم ، ومزارعهم في "ممـــالكهم" هـــذه حصــ ــــ ــ ــ ـــــ ومصـ
مــا فعلــت  ، ــأنهم في أوطــانهم التي خرجوا منهــا ، ابــدهمومتــاجرهم ومعــ تمــامــا 

سواء.   إسرائيل في فلسطين سواء 
ــــتقر األمر لإلفرنج       ــــ ــ ــ ســ يف  ــة من حولهم متحفزة  ، ولكن   واألمــة العر
ة ــاملة  ، تترص بهم الدوائر ، متوث ــ ــ ـــيلة الشــ ـــها إال الوحدة األصـــــ ــ ن ينقصـــ ولم 

ــونهمحتى تقتلعهم من جذورهم وتدمر  ــ اتهم ، حصـــ إلى  وتقذف بهم ، وتهلك حام
حر من حيث جاؤوا.   ال

ان المشــرق العري       وهو يئن تحت  ، قد قضــى نصــف قرن من الزمان ، و
حــات األمــة تنــاد للجهــاد ، زوة اإلفرنجغوطــأة  ـــــ ــ ــ ــــ ـــعراء  ، وصـ ــــ ــــ ــ والعلمــاء والشـ

ة. ة والنخوة اإلسالم ة العر   ستصرخون الحم
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انت غارات الشـــعب على مواقع ،مة لإلفرنجوما اســـتكانت األ       اإلفرنج  فقد 
طــل الوحــده  ، ولم يب إال أن تنبث الوحــدة ،عــد يومتتكــاثر يومــا  وأن ينطل 

طوالت  م التارخ.والشدائد واألزمات تلدن ال   ان ذلك دوما هو ح
طــل الوحــدة       طــل هو…وقــامــت دولــة الوحــدة ، وانطل  ــان ال وظــل  ,.. 

ــمال العراق ، والوحدة جهاد ، لوحدةيجاهد ل ولم  ، حتى شـــمل ســـلطانه الشـــام وشـ
  يب  أمامه إال أن يدخل  مصر في إطار الوحدة.

ـــر       ــ ــ ــام والعراق ، وٕان وحدة فيها مصــ ــ ــــ ـــاملة  للشـ ــ ــ  ال بد قادرة على قهر ، شــ
ة.اإلفرنج    وتحرر األرض العر
ــك مــا عــاش نور الــدين من أجلــه       لمــات  ، ــان ذل في   ...قليالتفي  و

لماته وهذه إحد رسائله  ، للتدليل على ذلك أن نور الدين نفسه قد حدد أهدافه 
ام دمشـــ "أنا ما أوثر إال جهاد اإلفرنجإلى  قول فيها فإن ظهرتم معي في  ، ح

ــدنا على الجهاد ر دمشــــ وتعاضــ ة المراد ، معســــ ومع هذه       )1(…فذلك غا
ــة ــانــت مــ ، الوحــدة العر قظــت مخــاوف اإلفرنج ، ا تزال في بواكيرهــاو ـــت ـــــ ــــ  ، اســ

ة نت لهم في األرض العر ة التي م ـــــعروا أن التجزئة العر ــ ــــتشــ ــــ ــتأخذ  ، واسـ ــ ــــ سـ
ة.أإلى  من بيت المقدس ، األرعاإلفرنج  ل معها دولزو توس ، الزوال   نطاك
ــــة الملــــك عمور األول        ــك الحق ـــان على عرش بيــــت المقــــدس في تلــ ـ و

د يرث  )1161-1174( ه حتى رأ أن الملك الُملْك ولم  نور الدين قد عن أخ
ــ  ـــ ـــــ وحلب وحماه وحمص ودمشـ م نواة الوحدة األولى بين دمشـ ق ــتطاع أن  اســــ

ك عل   وشمال العراق. ، و

                                                           
خ دمش، ابن العسقالني )1(   .309ص ،ذيل تار
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ــــر هي مقر …وثــارت مطــامح الملــك عمور مع مخــاوفــه       ــــ ــ ــ ــانــت مصــ . و
ز الثقل في الوطن ,المطامح و المخاوف  ــر هي مر ــ ــــ ـــــ فيها  ، العري فإن مصـ

شـــرة الكثيرة ، الخيرات الوفيرة انت مصـــر هي ، والقدرات ال التي انتزعت من  و
طرة على مصر ، يدها سواحل الشام  ، إخضاعهاأو  ، واحتاللها ، فال بد من الس

  على األقل.
ة وشـــــؤونها       ا" عن حال البالد العر "غر ن عمور ان حاكما  ، ولم  فقد 

ــ ـــ ــــ افا وعســ ــطين )2(قالنعلى  ــ ــ ــ ان من مواليد فلســـ ان عمره حين  ، بل لعله  فقد 
ــــرن عاما1162اعتلى العرش ( عة وعشــ ـــــ ما يزد على اإلفرنج  عد غزوة ، ) سـ

  وهو بهذا مثله مثل الجيل الثاني من الغزاة  اإلسرائيليون. ...ستين عاما
ـــور  ، وفوق هذا       ــ ـــــ م الصــــ فارق ول اد  ان الملك عمور ال  المؤرخ فقد 

أمور ، اإلفرنجي المعروف صــــره  قرأ له التارخ و ــؤونها في الحرب  ف الدول وشــ
  .)1(والسلم
ــان الملــك عمور تؤرقــه مخــاوفــه من دول الوحــدة التي قــامــت        ومن هنــا 

عد حجرحجر  ىتبن  اورآه عد يوما ، ًا    .…وتكبر يوما 
له يدور في رأس  الملك عمور        عة وهو  ، ان ذلك  ـــا ــ ــ ــ ــــ ال يزال في الســ

ع  ، وعنادهم وٕاصرارهم ، وفي صدره  حماس اإلفرنج ، والعشرن من عمره وجم
ا  الحوافز التي حملتهم من أواس   أسوار بيت المقدس.إلى أورو

                                                           
)2( Baldwin, P.548. 

م الصور  )1(    .296ص ،ول
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ة  ، والى جانب ذلك       ان عمور يخشــــى أن تتعاظم دائرة الوحدة العر فقد 
قع ، مصــرإلى  فتمتد ي الكماشــةعند ذلك باإلفرنج  و بين مصــر والشــام  ، ين ف

قى لإلفرنج مقام".   "وال ي
المي ست  قى  لإلفرنج مقام" ل ارة " ال ي ة  ، وع الم عمره ثمان ولكنها 

ة وخطرها  ، العرب وســطره مؤرخ ، قرون  ة  الوحدة  العر ســتعرضــون حر وهم 
  آجال. وعاجال أ ، على اإلفرنج

ـــراع  ، من الوحدة ، إلفرنجمخاوف ا -المخاوف هذهفي ظل و        ــ ــــ ــ تجلى الصــ
ـــال ــ ــ ــ ــــ  واالحتالل واندفع وعمور ممثال للغزو ,بين نور الدين ممثال للوحدة والنضـ

انت الحملة األولى في شــهر اإلفرنج  ات , و على مصــر في ســت حمالت متوال
ـــر فقد قام الملك عمور  1163أيلول  ــ ــ ـــــ ــيناء  ، الهجوم على مصــ ــــ ــ ــ واجتاز  ســــ

س رزخ الســو س وضــرب إلى  حتى وصــل ، واقتحم الدلتا ، والعرش و مدينة بلب
ــــلت الحملة األولى وارتد عمور  ــ ــــ ــ ــار.. ولكن  فشــ ــ ــــ ــــ اً عليها الحصــ  ، مهزوما خائ

س  ، لسببين قد  ، وما أعظم الشعب دائما ، ين:  األول أن األهلين في مصريرئ
ضان في النيل اه ف م ذلك حالوا دون تقدم اإلفرنج ، أغرقوا األراضي  ثاني وال…و

ــــاماإلفرنج  أن نور الدين قد فتح على ، وهو األهم ــ ــ ـــ ــ ار الشــ ة" في د  ،"جبهة ثان
ــب التعبير الحديث فهاجم مواقع ــ ــ ـــــن   في حارم وٕاماره طرابلساإلفرنج  حســ وحصــ

ـــطر الملك عمور  ، األكراد ـــــ ــق إلى  العودةإلى  مما اضــ ـــ ــ ــطين قبل أن تســـ ــ ــــ فلســ
ج …مملكته في بيت المقدس ــى على تتو ــ ـــــ ــــ ن  قد مضـ ه ملكا على بيت ولم 

ضعة أشهر.   المقدس إال 
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ــــرن األول        ــــ ــ ــ ة في تشــ انت الحملة الثان فقد قام  الملك عمور  ، 1164و
وتعهد له أن  ، ضرغام ، استنجده  الوزر المصر  عندما ، الزحف على مصر

عة لإلفرنج   إذا أعانوه على خصمه  ومنافسة الوزر شاور. ، تكون مصر تا
ت        ما ولم  ار الشام  ة في د فتح جبهة ثان ف نور الدين إزاء هذه الحملة 

الحملة األولى ي ومعه ابن  ، فعل  ـــد الدين األيو ادة أســـــ ق ــــــا  شــ ـــــل ج ولكنه أرســـ
ـــالح الدين ه صـــ ــاء  ،أخ ما عبر عنها الملك نور الدين "قضــــ انت هذه النجدة  و
ــــرخ ـــتصـ ـــا للبالد" ،لح المســ ســ ـــقو في حوزة ومعنى ذلك منعها من ال ، )1(وح ســ

  اإلفرنج.
ش الشامي        حيث وصل الج انت هذه النجدة من السرعة والعزمة  إلى  و

ش اإلفرنج.. واحتل أســـد  ــول الملك عمور على رأس ج دلتا نهر النيل قبل وصـ
نانة ودامت  ه عرب  ة واظم إل ـــرق ــــ ــ س والشـــ ي بلب ــعة الدين األيو ــــ ــ ــ ضــ المعارك 

عدها الملك عمور  ــهر أضــــطر  ــحابإلى  أشــ عد أن أرســــل  ، االنســ وخاصــــة  
ـــاماإلفرنج  نور الدين أعالم ار الشــــ ــد  ،التي غنمها من قالعهم  في د ــــ ورفعها أسـ

س ــوار بلب ــ ـــ ــــون  ،الدين على أســـ ــ ــ ـــقطت اإلفرنج  فأدرك الملك عمور أن حصــ ــ ســـــ
ـــــدين ــ ـــد نور ال ــــ ـــد األخر في ي عــــ ــــدة  قول ابن اإلفرنج  وان ، الواحـــ ــــا  مـــ

ـــــن ، حـــارماإلفرنج  مـــة..أتـــاهم الخبر بهز…األثير" ــــ ــ ــ  ، ملـــك نور الـــدين الحصـ
اسإلى  وســـيروا اإلفرنج  فأراد ، فحينئذ  ســـق في أيديهم وآلت حين مناص ، ان

حفظوهاإلى  دةالعو  اس قبل أخذها ، بالدهم ل ان ون    ."...)1(ولعلهم يدر

                                                           
 .130ص ،1ج ،تاب الروضتين ،أبو شامة )1(

اهرالت،ابن األثير )1( خ ال  .132ص ،ار
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ذا ارت        ـــلة تحت اإلفرنج  دوه ــــ ــــ ة الفاصـ انت المعر عد أن  ــــر   ــــ عن مصــــ
مصــرعه  عند مشــهد  ، ضــرغام ، ولقي الوزر المصــر الخائن ، اهرةأســوار الق

ســـة في شـــوارع القاهرة مملكته ليجد أن خمســـة من إلى  وعاد عمور  ، الســـيدة نف
ينهم أمير ، قد وقعوا أسر بيد نور الديناإلفرنج  أمراء ة  و   .وطرابلس أنطاك

ــانون الثــاني        ــانــت الحملــة الثــالثــة في  فقــد قــام الملــك عمور  ، 1167و
ــــر ـــتنجاد آخر ، الهجوم على مصـ ــــر آخر ، بناء على اســ هو  ، من وزر مصـ

ح  ، شــاور إلى  من غزة ، جيدا عرفهفســار الملك عمور في الطر الذ أصــ
سإلى  العرش ــيناء والى بلب ــ ــــ ـــاور ، ســـ ــــ فهم الخائن  الوزر شــــ  ، وهناك لقيهم حل

روا على الضفة ا ش  أسد واجتازوا النيل وعس ة.  وهالهم  أن يجدوا  أن ج لشرق
ي  ومعه صالح الدين ضا ، الدين األيو قهم أ فقد خرج من دمش  ، ان قد س

ح ــحراء وعبر النيل عند أطف ر في  ، الجيزةإلى  ومنها ، واجتاز الصــ ــ حيث عســ
ة للنيل.   مواجهة الفسطا على الضفة الغر

ـــهدت القاه ، وقبل  أن يبدأ القتال       ــ ــــ امها عارا وذالشــ ففي ذلك  ، رة أتعس أ
ــــفراء الملك عمور  ــ ــ ــل ســ ــ ــ ــ فة الفاطميإلى  اليوم وصــ ـــر الخل ــ ــ وعقدوا معه  ، قصـــ

موجبها أن يدفع ة يلتزم  في مقابل  ، مبلغ أرعمائة  ألف ديناراإلفرنج  إلى اتفاق
ي وقواته من مصــر إلى  وتم إبرام االتفاق وعاد الســفراء ، إخراج أســد الدين األيو

ــهدوها في  ، لك  عمور الم ــ ــ ــ العجائب والغرائب التي شـ ـــارهم   ــ ــ صــ وقد انبهرت أ
ة…القصر الفاطمي الآللىإلى  ، من الستائر  الذهب إلى   ، الوسائد  المرصعة 

اقوت والمرجان!! ال سوة    الجدران  الم
ـــليب       ــــ ــــ عد االتفاق بين الصـــ ـــلمينيو ــــ ـــــ فة المســ ة  بين ، ين وخل  دارت المعر

ش اإلفرنج  ح  …جزرة  الروضةإلى  عبرون اإلفرنج  وراج ، نور الدينوج وأص
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ي حرجا فاتجه ه عمور وشـــاور ، الصـــعيدإلى  موقف أســـد الدين األيو  ، ولح 
ابين الشهيرةاوعند  األشمونيين في  ة  ال مع  ، وانهزم اإلفرنج ، لمينا دارت معر

ر  أســـد الدين لم يتجاوز  ن األثير لهذا النصـــر وانبهر اب  ، ألفي فارس واأن عســـ
ـــــد الــدين" يهزم  ــــ ــ ــ ش أســ ــان هــذا من أعجــب مــا يؤرخ أن ألفي فــارس "ج فقــال "و

ر مص   .)1(ر (الفاطميين)  وٕافرنج الساحل"عس
ــــّدد ,عد ذلك  وتعاقبت المعارك بين الجانبيين       ـــار على اإلفرنج  وشـــ ـــ الحصـ

ندرة ــ ــبر أهلها وهم على ضــــي شــــديد ، اإلســ ــالح الدين معهم ، وصــ قاوم  وصــ
ـــــار ــ ـــ ــ انت أكثر عددا اإلفرنج  غير أن قوات ، الحصـــ ومعهم حلفائهم الفاطميون 

ي ، وعــددا ـــد الــدين األيو ــــ ــ ــ ــطر أســـــ ــ ــ ــ ــــ ـــــحــابإلى  ممــا اضــ ــ ــ ــــ إلى  والعودة ، االنسـ
انت النتيجة : ال غالب وال مغلوب!!…دمش   و

ــالتحــديــد  في خرف  عــام …وفي ختــام هــذه الحملــة         وقعــت  ، 1167.و
ــةواحــدة من المــآ ــة التي عرفهــا تــارخ األمــة العر ــي الرهي ــــ ــــ ــ ذلــك أن الملــك  ، ســ

ة على مصر ضع  قواعد الحما ع في القاهرة ل ضعة أساب قي  تنفيذا  ، عمور 
فة  الفاطمي ة مع الخل ارة  ، لالتفاق ة في ع وسجل ابن األثير تلك المأساة الرهي

ةدامعة  ــتقر باإلفرنج  ."أما....قول فيها ، دام ــ ــ ـــرين أن فقد اسـ ين المصــــ ينهم و
ــحنة ( نائب ملك) القاهرة شــــ ـــانهم ، ون  لهم  ــ متنع  ، وتكون  أبوابها بيد فرسـ ل

ر إليهمفنور الدين من إن ــنة مائة ون لهم من دخ و،اذ العســـــ ــ ل سـ ـــر  ل  مصــ
  .)1(ألف دينار"

                                                           
اهر،بن األثيرا )1( خ ال  .133ص ،التار

 و"الشحنة" هو نائب السلطان في البلد.  ـ،ه562حوادث سنة ،الكامل ،ابن األثير )1(
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صــبرعلى هذا  ، الشــعب الشــجاع األبي ، ولكن أنى للشــعب المصــر         أن 
م ــ ــ ــــ ة  فإذا …الضـــ ــــوا حما ــــ امه قد ارتضـــ ــعب أن  ، اإلفرنج  ان ح ــ ــ ــ س للشـــ فل

خنع  اإلسالمي  فقد  هاجمت خواطر الناس في مصر  وفي العالم …يخضع و
ــان اإلفرنج ، وهم يرون في القاهرة ة من فرســ ــارك في ، حام شــ ا (شــــحنة)  ومندو

م حت مصــر …الح نحتى أصــ من البالد فرنج لا ما وصــفها أبن األثير : "تم
ـــرةالم ــــلموا أبوابها ،صـــ ا) وتســ ـــحنة (مندو وجعلوا لهم  ، وجعلوا لهم في القاهرة شـــ

ان فرسانهم ما  ، فيها جماعة من شجعانهم وأع موا على المسلمين  ح جائرا وح
م" األذ العظ بوهم    .)2(ور

العقل والضمير ، التجرة والممارسة ، ورأ  الفاطميون        أن الشعب  ، ال 
عــد ـــر لم  ــ ــ ــــ قــاء المصـــ ــا من  ، في القــاهرةاإلفرنج  طي  ــ ــ ــ ــــ فلم يجــدوا  منــاصــــ

الملك  نور الدين ة واالحتالل ، االســــتنجاد  لغ من ســــوء  ، إلنقاذهم من الحما و
عث فة الفاطمي حين  ه إلى  الحال أن الخل ت ـــل في  ــــ ــ ـــــتنجده أرسـ ــ ــ سـ نور الدين 

ك لتنقذهن وقال " هذه شــعور نســائي من قصــر   ، شــعور النســاء من  ســتغثن 
فعل الخونة)3(الفرنج" ذلك   ــتغيثون  ، .  و ــــ ســــ ـــاء و ــ ــ النســـ ــدة  ــ ــــ  ، حتمون في الشــ

   بدموعهن وشعورهن!!
عة         الحملة الرا ــــر  ــــ ـــرح التارخ على أرض مصــــ ـــ ــ ــ أ مســ ففي أواخر …وته

ـــل 1168تشـــــرن األول  ـــر فوصــ ـــقالن لغزو مصــ  خرج  الملك  عمور  من عســ
ـــعب من دخولها إلى  ــ ــ س ومنعه  الشــ ر فيهاأن و بلب ـــــ ــ فعل  في  ، عســ ان  ما 

قة س  …وقالوا له "ال تدخلها إال على أسنة الرماح ، المرات السا أتحسب أن بلب
                                                           

   320، ص11ج ،الكامل، ابن األثير )2(

 .154ص، تاب الروضتين ،أبو شامة )3(
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ـــة الغرور فرد قـــائًال "نعم , هي جبنـــة  ِجبنـــة والقـــاهرة  تـــأكلهـــا ولكن عمور ر
ون الجبن .  ولم يدرِ )1("ةزد ـــــ ــ ـــه ســـ ــــ شـــ ــــر هنيئا توالزدة  ةأنه هو وج ــــ أكلها مصــ

  مرئا.
ا ــالح الدين ، النجدةإلى  در نور الدين و  وزحف  أســـد  الدين ومعه صـ

ـــرإلى  ــ ــ ـــعب  ، ودارت معارك طاحنة بين الفرقين ، مصــــ ــ ــ طولة الشــــ تجلت فيها 
ـــر  ــ ــ ــــ م وخرب أكثرها  ، المصـــ س وقتل من أهلها خل عظ "فاحترقت مدينة بلب

ــارةأهل  رق جل دورها" وقاومحوأ ــ ـــــ ـــطا …القاهرة مقاومة ضــــ ــ ــــ ــ  ، واحترقت الفســ
ات الكثيرة في مجر  و .…مدينة القاهرةإلى  ولجأ أهلها ــــرون العق ــع المصـــــ ــ ــ وضـــ

ل هذه  ــــرون  ــي المصـــــ ــ ــ ــ ــطول اإلفرنج.. وقد رضـ ــــ حولوا دون تقدم  أســـ النيل  ل
ـــام ــــ ــــ ــ ـــ ـــات الجسـ ـــح ــ ــ ــ ــــ مـــدنهم حتى ال تقع بيـــد ن تـــدمر بيوتهم وتحرق أ" و ، التضـ

  .)2(اإلفرنج"
ن النضـــال قاصـــرا على الرجال فحســـب       فقد قامت النســـاء بدورهن  ، ولم 

ام ــواق  ، خير ق ــــ ــــ اع في األســ ـــعورهن لت ــ ــ ــــ ـــــاء القاهرة جززن شـ ــ ــ ثيرا من نســـ فإن 
ـــاهمن بثمنها في مجهود الحرب ــ ــ ســ ـــعب دائما)3(ل ــ ــ ــاحب المروءات  ، .  والشــ ــ ــــ صـ

اتواالر  سواء ، الرجال والنساء ، ج   . …سواء 
ـــد الدين ــــ ة أمام قوات أســـ ـــطر الملك عمور في النها ــ ــ ـــعب ومقاومة  ، واضـــ ــ ــ الشـــ

ـــر  ــ ــ ــــ عود مرة أخر إلى  ، المصـــ مملكتـــه  في بيـــت إلى  اً مـــدحور  اً مقهور  ، أن 
  المقدس.
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م       ال  ، وابتهجت مصر لهذا النصر العظ ي استق واستقبل أسد الدين األيو
رت قواتــه عنــد أبواب القــاهرة على  ، الفــاتحين ـــــ ــ ــ ــــ وازدادت   ، رض  اللوق أوعسـ

لم يرق له أن يتم هذا النصــر على غير إال الوزر شــاور فإنه  ، حماســة الشــعب
ه ـــه الحاقدة ، يد ــ ــ ــ ــــلةإلى  فدفعته نفســ ــــ ــ  ، وطلب نجدتهم ، مرة أخر اإلفرنج  مراسـ

ون  أن :" حر والبر"مج مشيرا عليهم  ا في ال م في دم   .)1(يئ
الخبرأهل  وعلم       ـــر  ي وقالوا اف ، مصـــ ـــد الدين األيو ان عند أســـ جتمع األع

ا ــــاد الع ــــ ــــ ــاور فسـ ــــ ــ ــ اتب ، د والبالدله "شـــ ــبب هالك اإلفرنج  وقد  ــ ــ ــــ ون ســـ وهو 
ـــالم ــ ه حديث  ،اإلســ ـــحا ــ ـــد الدين إلى أصــ ــ ــاور الخائن وتحدث أســ ـــ قتل شــ وطالبوا 

ــالمي  ـــ ــــ ــر , وقدرها في الوطن العري اإلسـ ــ ــ انة مصــــ ــــارحًا م ــــ أنه المجاهدين شــ
ـــرن فقــال :" قــد علمتم رغبتي  في هــذه إلى  يتحــدث اليوم ــ ــ ــــ المواطنين  المعــاصـــ

ـــي عليهاالبالد وم ــ ـــ ما وقد تحق عند ، حبتي لها وحرصـ ــ ــ ــــ منها ما اإلفرنج  وال سـ
ــفوا عورتها ، عند شــ ــالك رقعتها ، وعلمت أنهم  قنت أني متى  ، وعلموا مســ وت

ـــالم ، واعتدوا عليها ، خرجت منها عادوا إليها ــ ــ ــ ــــ ة  ، وهي معظم دار اإلسـ وحلو
هم ، بيت ما لهم  ، لكها قبل مملكتهموأم ، وقد قو عند أن أثب عليها قبل وثو

هم ع أموال هذه البالد في غير  …وأتخلص من شاور الذ يلعب فينا و وقد ض
  "…وجهها وقو بها الفرنج علينا

ن أســـد الدين مســـرفا في هذا االتهام  ، وهذا مؤرخ مصـــر الشـــهير ، ولم 
األموال وأقطعهم اإلقطاعات اإلفرنج  نه "أعطى أقول عن شاور  ، المحاسنأبو 
نى لهم أسواقا تخصهم" ، زلهم دور القاهرةوأن   .)1(و
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حت أمواله وقصوره ، ولقي شاور مصرعه       ة للذين  ، واستب اق ون عبرة  ل
  وال يرعون واجب الوطن وح الشعب. ، يهادنون األعداء

عث بها       ـــاور التي  ــــ حة شــــ ــ ــ ــــ ماإلفرنج  إلى ولكن نصـــ ون مجيئ أن  في  "
حر والبر" ا في ال عد وفاته دم ـــةو  …قد تحققت  ــ  ، هذا  جاءت الحملة الخامســ

حرا ا  برا و اته. ، وعن  طر   دم   ما نصح شاور في ح
حاجةاإلفرنج  والواقع أن       ونوا   حملة جديدة إلى  لم  ام  الق من ينصحهم 

ـــر ـــارها األخيرعلى ، على مصـ ــر والشــــام وانتصـ في اإلفرنج  فإن الوحدة بين مصــ
ــة القــ ـــون على وجودهم في "مملكــة بيــت المقــدس" ، اهرةمعر ـــ ــــ ــ  ، قــد جعلهم يخشــ

ـــــة على  ــــ الحملة الخامسـ قوموا  ح ال مناص من أن يجمعوا جموعهم وأن  ـــــ ــ ــ وأصـ
  مصر.
ن خوف       ـــاالً أو  وهمـــاً  ، على بيـــت المقـــدساإلفرنج  ولم  ـــان  ، خ بـــل 

قة راســخة صــف خوف ، حق ان الفر اإلفرنج  فهذا ابن األثير  نج لما ملك قوله "
الهالك وانهم خائفون عل قنوا ـــر ,قد خافوا و أ ــ ــ ــــ ـــد الدين مصــ ــــ ــــ بيت المقدس  ىأســ

األندوطالبوا الفرنج  ــتمدونهم  "الذين  ــ ــــ ــ ســ ة وغيرهما  ـــقل ــــ ــــ طلبون  ،لس وصـ (أ 
ـــان…منهم المـــدد..وهـــذا مـــا تم فعال "خـــائفين على بيـــت المقـــدس" اإلفرنج  فقـــد 

ــــتقر في عزمهم أن الدفاع عن بيت المقدس ـــــر.   واســــ ـــي الهجوم على مصـــ قتضـــــ
ست إسرائيل ومن أجل ذلك فإنها تتصد  ، اليوم خائفة على بيت المقدس ، أول

عد حين!!   لمصر حينا 
ــــهر تموز        ــــ ـــة في شـ ـــــ دأت الحملة الخامسـ ــطول  ، 1169و ــ ــ فقد غادر األســـ

اه الدردينل قاصــدا قبرص رة عند  ، البيزنطي م انت أحد مراكز التعبئة العســ و
ةإلى  وانضمت ، جاإلفرن لها ، األسطول قوات إضاف اإلى  لتسير  انت  ، ع و
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ضاإلفرنج  من أكبر ثغور حر األب ــاحل ال ــ على ســـ ــع  …لمتوســـ وتم هناك وضــ
ة على  ـــرمالخطة الهجوم ة ، صــ ــــرب  الوحدة العر ا  ، ولضـ ودفع  الخطر نهائ

  عن بيت المقدس. ، والى األبد
ا       ــت الخطة  ، برئاســـة الملك عمور   ،وعقد المجلس الحري في ع ونوقشـ

وتخصص للفرسان  ، وزعت األسالب واقتسمت الغنائم ، وسلفا ، ل تفاصيلها
ـــر بير من موارد مصـــ ـــيب  ارة" نصـــ ــت ــ الذات  ، "اإلســ ــــرة  مع أهم المدن المصــ

س ، مثل ا والمحلة وتان ندرة ودم ـــــ ــ ــ ــــ ح وقوص واإلسـ ـــــوان وأطف ــــ  ، الفيوم وأســـــ
ة العدوان الثالثي على مصر الذ تم االتفاق .تما…وغيرها وغيرها ا ما  مثل ح

ارس  في صـــيف  ــأنه في  ا وفرنســـا وٕاســـرائيل 1956شـ وتقاســـموا  ، بين برطان
  الميدان!!إلى  قبل أن ينطلقوا ، بالغنائم واألسال

ا متجها       ـــطول من ع ــ ــ ـــ ــ اإلى  وأقلع األســ  زحف ، وفي نفس الوقت ، دم
اه برا في الطراإلفرنج  ــقالن ، إ ــ ــ ـــ ا حيث إلى  ومنها ، الفرماإلى  من عسـ دم

رهم ات وآالت  الحصار"ن"ومعهم الم ، نصبوا معس ا قات والد   ...)1(جن
حر والبر       ـــا من ال ــطول ، وأطب العـــدوان الثنـــائي على دم ــ ــــ ـــ ــ ـــان أسـ  و

ــب تحمــل على ظهرهــا مــائتياإلفرنج  ــا من ألف مر  ، فــارس وراجــل ألف  مؤلف
ـــــارمزودين  ــ ــ على اإلفرنج  مما حمل مؤرخي ، ل آالت الحرب والدمار والحصــ

التارخ. األرمادا" المعروفة  سموا هذا األسطول "   أن 
  

ي       ــالح الدين األيو ــــ ـــــ ان في ذلك الوقت وزرا لنور الدين…ونهض  صـ  ، و
ام ا خير ق ة ، بواجب  الدفاع عن دم ـــلة ذلك أنها  معر ــ ـــقطت  ، فاصــ ــ فإن ســ

                                                           
 .180ص ،1ج ،مفرج الكروب، ابن واصل )1(
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ا بيد لهااإلفرنج  دم ــر  ــ ـــــقطت معها القاهرة ومصــ ــتتب األمر لإلفرنج  ، سـ ــ واســ
ــال ــال وأج ــة اإلفرنج  ن انهزمإ و …ألج ــا عر قيــت دم ــة ، و  األولى فــالمعر

  المقبلة بين العرب واإلفرنج  ستكون على أسوار بيت المقدس.
ــ       انت خطة نور الدين وهو في دمشـ ــالح الدين وهو  ، ومن هنا فقد  وصـ
ات ،قاهرةفي ال ــح ــــ ــــ ــ انت التضــ اإلفرنج مهما  علمان  ، أن يلحقا  الهزمة  وهما 

ة ــام ـــ ــ ـــرة الشــ ـــــ ة أمام دولة الوحدة المصـ ـــتكون المعر ـــــ ا سـ ة دم  ، قينا أن معر
.   وهي ال تزال على أول الطر

ا   ، عداد للدفاع  المستميتوشرع صالح الدين في اإل       فقام بتحصين دم
ــال الرجال والسـ الذخيرة والميرة ، حوشـــحنها  شـــه   ، ومألها  ــل قســـما من ج وأرسـ

ه تقي الدين عمر وقام نور …وقســما آخر مع خالد  شــهاب الدين ، مع ابن  أخ
ـــام ار الشــــ ـــعب في د ش والشــــ ـــتنفار الج ــ اســ ه  ــالح  ، الدين من جان ــ الســـ وأمدهم 

ا ، والمال والمؤن  ة في دم ة إلى , أرض المعر ـــام ــ ــــ ــ ــ ــــل القوات الشـ ــ ــــ وراح يرســــ
ال,   جنب مع القوات المصرة.إلى  تؤد دورها في القتال جن

تف نور الدين بذلك       ة علىإبل  ، ولم  ار اإلفرنج  نه فتح جبهة ثان في د
ــام فأنزل  ، وحصـــــونهم وقالعهماإلفرنج  فقام بهجمات متالحقة على مواقع ، الشـــ

بد ، فيها الدمار   خسائر فادحة.اإلفرنج  و
ان نور الدي       ــــامو ــ ــ ــ ار الشــ دفاعا عن األمة  ، ن يخوض هذه المعارك في د
ة ظله سقف حتى يثأر من اإلفرنج"  ، العر أن ال " ووفاء لعهد أخذه على نفسه 

ــاله ــــ ــادق في نضــ ــ ــ ينة ، ملتزما الجد  الصــ ــ ــ حتى عن و .…عيدا عن الراحة والســــ
ــمة الهادئة ــ ســ ــــه…ال ـــبب عبوســ ــ ـــألونه عن سـ ســـ ة وهم   ــحا ــ "أني …فقد قال ألصــ

حاصـــرهم الفرنجة في من هللا أن يراني مبتســـما في حين أن المســـل ألســـتحي مين 
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" ا ــاء في هذا الزمان)1(دم ـــ ــ ــ ــــنا  ، . وأين ذلك من قهقهات الملوك والرؤســ ــــ وأرضـــ
  جبل الشيخ!!إلى  محتلة من شرم الشيخ

ــعب معا.. فلم        ــ ش والشـــ ـــل فيها الج ــ ســ ــت ــ ــ ــارة اسـ ـــ ا ضــ ة دم دأت معر و
ــطول ــ ع أســ ـــتط ــر"دخو اإلفرنج  ســـ ــ ـــل  ، ل الميناء في وجه "المآصــ ـــــالســـ وهي السـ

ــالح الدين عند مدخل الميناء.  وقام ــ ة التي أعدها صــ ا بإعمال أهل  الحديد دم
اهرة ة  مواد مشــــتعلة ، فدائ وانتهزوا فرصــــة جران النيل  ، فعبئوا أواني فخارة  
ارهفأرســلو  ، الشــمالإلى  من الجنوب أســطول ، ا مع الت رائ حاإلفرنج  فأنزلت 

  وخسائر فادحة.ثيرة 
ـــااإلفرنج  وقـــام       قوا عليهــا  ، بـــدورهم بهجمـــات متالحقـــة على دم ـــــ ــ ــ ــــ وضـ

ـــــار ــ النار ليال ونهارا ، الحصـ ــين  ، وقذفوها  ــــ ـــار ما يزد على خمســ ــ ــ وامتد الحصـ
ا  صبروا أهل  ولكن  ، وارتفعت األسعار" ، "فشحت المؤن واألقوات ، يوما دم

  شأن المجاهدين.…وصابروا
انون األول        ــــر من  ــع عشـ ان من ، 1169وجاء اليوم التاســـ ام  ف العرب أ

ــــــالح الدين…الخالدة ــ ــر المبين لقوات صـ ــ ــــ النصـ ة  ــــمت المعر ــــ  الجف ، لقد انحسـ
ااإلفرنج  عد أن غرقت المئات من مراكبهم وهلك الكثير من أمرائهم  ، عن دم
ــلحتهم ، وجندهم ــ ــ ــ قاتهم وأســ حارةوظلت األمواج ت…ودمرت  منجان  تقاذف جثث 
ام  لعدةاإلفرنج  امأ   .)2(وأ

                                                           
ي ،قلعجي )1(  .308ص ،تاب صالح الدين األيو

م الصور )2(  .971ص ،ول
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مة اإلفرنج       ـــخر التارخ من هز ــــ ــ ــ ـــبههم  ، وســـ ــــ ــــ ــ النعامةاوقد شـ  بن األثير 
ــذلــك خرج اإلفرنج )1(....ت تطلــب قرنين فرجعــت بال أذنين""خرجــ طلبون  ، و

ا   فعادوا من غير أسطول وال خيول!   ، القاهرة ودم
النصـــر       ة  هذا  وانتهت المعر المبين على يد نور الدين وصـــالح  الدين..و

انة ممثلة في مصــرع  ، انتهت حرب األعوام الســتة على مصــر اة الخ وانتهت ح
ــرغام ــــ ــاور ، الوزرن الخائنين ضــ ــ ــ ـــفي  ، وشــ ــ صـــ ولم يب أمام نور الدين إال أن 
ة في القاهرة ـــا ، الخالفة الفاطم ــ ة الواحدة في العراق والشــ ح للدولة العر ــ ــ صـــ م ل

فتان!! ، ومصر فة  واحدة ال خل   خل
ــدر نور الدين أمره       ــ ــ ــ ــــ أن يخلع  هوزر إلى  وأصــ ــالح الدين في القاهرة  ــ ــــ ــ ــ صــ

ا ــد  ــ ــ فة الفاطمي المعتضــ ــــالة ، الخل ة في صــــ قطع الخط ــالح الدين  ــ فأمر صــــ
ــة فــة الفــاطم لين ، الجمعــة عن الخل م دام قرنين طو قــامــت خاللهمــا  ، عــد ح

ة!!غوما ت ، مروعة ائموهز  ، حضارة رائعة   ني األولى عن الثان
ة       ام الوحدة العر ق شــر الناس  ة اســت انتهاء  الخالفة  الفاطم وازدانت  ، و

معالم البهجة ، العواصـم الثالث غداد  وانطل الشـعر العري  ، القاهرة ودمشـ و
ان مما قاله العماد األصـــفهاني ، يخلد تلك األحداث  الرائعة ناثر الشـــاعر  ال ، و

ا نور الدين ، المؤرخ الوحدة:  ، مخاط   ومشيدا 
  يـا سالبـا التيجـان من أرابهـا              

  حـزت الفخـار علـى ذو التيجـان                             
  
  

                                                           
اهر ،ابن األثير  )1( خ ال  144ص  ،التار
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قول في قصيد : ةثم    أخر
  فملك مصـر والشـام قد نظمـا             

  ي عقد عـز مـن اإلسـالم منتظــمف                          
ــان       ــــ ل لســـ ان جارا على  ما ، أما هتاف الجماهير الذ  ان  أثبته  فقد 

ا منصور"مؤرخ الشام ا ن هذه الهتاف )1(لمعاصر:" نور الدين  أو  مفتعالً  ولم 
فعل الملوك  والرؤساء في هذا الزمان!! ، مستأجرا   ما 
ـــالفةقرأ  المواطن العري ت       ــ ــ ــــ ة الســــ يف  غزا…لك األحداث التارخ  .  و

عـــد المرة اإلفرنج  ـــــر المرة  ــــ ــ ــينـــاء ، مصـــ ــ ــــ ــ ــ يف اخترقوا ســ س ،و  ، وأحرقوا  بلب
ندرة واحتلوا القاهرة  ــ ــ ــــ ــــروا اإلســـ ــ ــ ــــر العرب أخيرا على…وحاصـــ ــــ يف انتصـــ  ثم 

.اإلفرنج  ا   في دم
العدوان  عن ، عنان السماءإلى  صورة تنتصب ،وتبرز  أمامنا في الذاكرة      

ابتداء من عام  ، وقر الصعيد، ومدن القنال، اإلسرائيلي الذ جر على سيناء
ان في الزمن   ،يومنا  هذاإلى  1956 ــداد بين ما  ــ ــ ــ اء واألضــ ـــــ ــ ــ ــد  األشـ ــــ وتتجســــ
ـــــر  ، الغــابر ــ ــ ــــ ـائن في الزمن الحــاضـ ـة…ومـا هو   إلى  ونخلص     في النهــا

العظات والعبر الق ، دروس مليئة    ضاء والقدر.حاسمة حاتمة 
وأن  ، أن الوطن العري وحدة متكاملة ، وأول هذه العظات: وحدة الوطن      

عض أجزائه ال بد أن  ع العدوان على أجزاء أخر العدوان على  ـــتت ــ .وهذا …ســ
ه  ه إسرائيل في الحاضر. ، في الماضي اإلفرنج  ما جر  عل ما تجر عل   و

                                                           
رد علي )1(  .31ص ،2ج، خط الشام ،محمد 
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ة في إوذلك  وثاني هذا العظات: وحدة األمة.       األمة العر ن الهزمة تنزل 
ها وفرقتها ة ، عهد تف ان في عهد الخالفة الفاطم ن  ، ما  م وٕان النصر ال 

ان في ، أن يتم إال في عهد تضامنها ووحدتها ام  ما    نور الدين.أ
صيب العضو الواحد …وحدة المصير ، وثالث هذه العظات ذلك أن ما 

ة ال  ـــرة العر انت في األســـ ا  ة دم املها..وهذه معر ـــــرة  ـــيب األسـ صـــ بد أن 
لها ة  ة األمة العر أسرها…معر ة  ان النصر فيها نصرا لألمة العر   …و

ة مجردة       ســـت نصـــائح أدب لها ل تب  ، وهذه العظات  نجدها مســـرودة في 
ـــة اســـ ــ ــ ـــاحات الحرب  ، ماثلة أمامنا ، ولكنها حقائ خالدة ، األخالق والســ في ســـ

ــارو  ــ الت الحصـــ ا ، وحرائ المدن  ، و ـــحا وهالك الزرع  ، وأكوام الجثث  والضــــ
عض …والضـــرع عضـــها برقاب  لها حلقات آخذ   ــير  …و وما علينا إال أن نسـ

عض خطوات   نر الحقائ ناصعة ساطعة. ، مع التارخ 
ةألقد سـقطت  أوال        اب الوطن العري ، نطاك تخاذل عنها الملوك   ، وهي 

ار الشام ، رؤساءوال عدها د عد ثغر ، فسقطت من  عد قلعة. ، ثغرا    وقلعة 
ـــــقطت بيت المقدس       ــــ ــ ــ وتهاوت المناط  ، وتقاعس الخلفاء واألمراء ، ثم سـ

ا.   األخر في فلسطين من الناقورة  شماال حتى رفح  جنو
ـــراإلفرنج  ثم زحف        ــ ــ ـــــعيد، على مصـــ ــ ــ ــــيناء حتى الصـ ــــ في خمس  ، من ســ

  بل تهدد وجودها. ،د أمن مصر وسالمتهاحمالت تهد
ـــورة تتبدل ، وهنا أخذ  الفلك يدور دورته       ــ ــ ـــ ــ دأت الهزمة  ، وأخذت الصــ و

دا ، تنحسر شيئا فشيئا دا رو ة الفاصلة …أمام النصر يتقدم رو وجاءت  المعر
اإلفرنج هزمة ساحقة ماحقة. ا  لتوقع     في دم
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ــاتو       يفءَ ســ ا ل  المواطن العري  ــروا في دم  ، اســــتطاع العرب أن ينتصــ
ة  وقد انهزموا  في يت المقدس.   ما أنطاك ـــيدا والرملة و ــ يروت وصــ وطرابلس و
اب؟   هي األس

اب ، أن الســبب واحد ، الجواب       س مجموعة أســ الوحدة  هي الســبب …ول
     د....الواحد األح

ـــان هنـــالـــك ملـــك واحـــد       ـــا  ـــة دم مقره في  ، لـــدينهو نور ا  ، في معر
ان له و زر  دفاع  واحد…دمش   ومقره القاهرة. ، هو صالح الدين ، و

ا عشــــرون ملكا       ة دم ن في معر ــاأو  لم  ســ  ، وعشــــرون وزر دفاع ، رئ
ا ــقطت دم ان لســـ لها  ، ولو  ــقطت مصـــــر  وتغير وجه الوطن  العري  ، وســـ

  أجمع.
ذلك       ا هي ، و ة دم انت معر ة الوحيدة التي تضافرت فيها  فلقد  المعر

ـــــر ألول مرة  ــــام ومصـ قة وعلى …قو العراق والشــ ــا ع  المعارك الســــ . وفي جم
عين سنة  سلفت ( ان 1169 – 1098مد س هم اإلفرنج  )   يخوضون  معار

  ومع الخلفاء آحادا. ، مع الملوك  فراد
ــارزة       ــة ، وثمــة ظــاهرة   ــمول المعر ــــ ــــ ن ال ، هي شــــ قتــال دائرا حول فلم 

ا وحدها ـــوار دم ــ ــام ، أســ ــــ ار الشـ ــد  لإلفرنج  في د ــــ ان نور الدين يتصـ  ، بل 
ل حصن وقلعة. ل مدينة وأمام    في 

يف قاتلنا في حرب        ــرائيل.  ــ نا مع إســ ر معار  1948والمواطن العري يذ
يف حارنا في  ، متخاذلين يف واجهنا حرب ، متراخين 1956و ام  و الستة األ

اطئين 1967في  عد واحد…متشائمين مت انت إسرائيل تنفرد بنا واحدا  إلى  ، و
  .آخر اآلخر
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عد الهزائم ــــــر  ــ ــ ة النصــــ ا بدا ة  دم انت معر ما  فإن  المواطن العري  ، و

ة أخر  معر ـــــر إال  ــــ ا جديدة…حق النصــــ ة دم .في مثل   الظروف …معر
ة الوحدة ذاتها.  ، نفسها   وتحت را
ش  واحد ال عشرون …ال عشرون  ، ولة الوحدة الواحدةد         . ….ج
تنا مع إســـرائيل اليوم       تنا مع ، إن معر والفارق  …األمساإلفرنج  هي معر

  ..…هو الزمن  
ارحة. ال ه الليلة   وما أش
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حر األحمر ة وال ر العق   تحر

ا       عد دم   ....وماذا 
  

ي       ــالح الدين األيو ــ ــ ـــدر صـ ــ مأل صــ ـــــؤال الذ بدأ  وهو  ، ان هذا هو الســ
ا اإلفرنج إلى  عائد  من دم ـــلة التي ألحقت  ــ ــــ ــــ ة الفاصـ عد تلك  المعر القاهرة 

بر أصابتهم منذ أن وطئوا الوطن العري قبل ستين عاما.   أول هزمة 
ــهيل"  في صـــــدر       ــ ان له "صـ قل  ، الدين صـــــالح بل إن  هذا الســـــؤال  ال 

ل غزواته حمله في  ان  ـــهيل جواده الذ  ــــ ــ ــ ل آماله   ، عن صـــ حمل معه  و
  وعزماته.

ا  ب       ة دم عد معر ان هو الهدف  يت تحرر بيت المقدس  ا و ين دم
مع أن المواصــالت في ذلك  ، في الحرب والســلم ، المقدس را المصــير الواحد

انت على ظهور الدواب ـــفن الشــــراع العهد  على اإلفرنج  فلم تكن زحوف …و سـ
ا إال حفاظا على بيت المقدس في أيديهم ـــر ، دم ـــــ انت مصــــ وهي اآلن  ، فقد 

ــتراتيجي في ت ، أكثر ـــرهملل ، ير اليومعبالعم اإلســـــ ــ أســ ــــرق العري  ما أن  ، شـــ
ــــــرق العري هو العم اال ـــتراتيجي لمالمشـ ــ ــر وذلك واحد من معاني الوحدة ســ ــ صـــ

ة  عقلون  ، واحد  فق معنىالعر ان الملوك والرؤساء    يخلصون!أو  ، لو 
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ي       ــالح الدين األيو ــ ــ ال  ، القاهرة دخول الفاتحينإلى  ودخل صـــــ ــتق ــــ ــ ــ في اسـ
ــعبي رائع ــــ ت نداءات التهليل والتكبير من على المآذن  ، شـــــ مع زغارد  ، وتجاو

ــوارع حات الرجال واألطفال في الشـــ ــــاء وصـــــ الغة ، النسـ انت حفاوة  ـــادقة ف  ، صــ
ه  ، هو  جدير  بها ه في …وهي جدير   ــــب ــ ــ ــــ ون لها شــ ـــا هللا أن  ــ ــــ ــ ــ .. وحاشــ
ام  احتفاالت  هذه ــهم "احتفاء"  بهزائمهم األ ــاؤنا  ألنفســـ نا ورؤســـ مها ملو ق التي 

ة !! ، المتعاق عد األخر   الواحدة 
اله       ش مع  هذه االحتفاالت بجســده وخ ع ان  انت  ، وصــالح الدين  فقد 
ــــماء بيت المقدسروح ــ ــــ ــ ــــجد  ، ه محلقة في ســ ــــ ــ ــ انت جوارحه في رحاب المســ و

  يوم التحرر.إلى  األقصى تتطلع
ــــر       ــــــيناء ، وعلى الطرف اآلخر من مصـــــ ــــاورهم اإلفرنج  ان ، عبر ســـ ســـــ

. ا ة دم عد معر   الخوف على مصير بيت المقدس 
ان       ان تقدير الموقف الع…على ح في مخاوفهماإلفرنج  و ر فقد    ،ســ

ام ي ، يزدهم خوفا ، في تعبير هذه األ ــالح الدين األيو ــ ــ ــ ح صـ ـــــ ــ هذا  ، فقد أصــ
ح سيد مصر والشام ، القادم من قلعة  تكرت في العراق ، الكرد المسلم  واص

ـــرائيل اليوماإلفرنج  ــ ــ ما هي إســ ـــة ,  ــ ي الكماشــــ ــالح  ، بين ف ــ ــ ولكن مع أقزام صـــ
ونوا  أقزامه ، الدين   خدامه!!أو  هذا إذا أفلحوا أن 

حس        استنتاجااإلفرنج  ن المواطن العري أني أتكلم اليوم عن مخاوفبوال 
االأو  ة قرون  ، خ فذلك هو التارخ الذ  ، وقد مضى على تلك األحداث ثمان

ذب وال يخون.   ال 

ــــفحات التارخ        ــــ ــــ قلب صـ ــبر ل ــ ــــ ــ ــ عض  الصـ ان عند المواطن العري  ولو 
ة  ناصعة.العري واإلفرنجي عن  ة  لوضحت أمامه الحقائ جل   تلك الحق
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ـــاحل        ـــــ ان إفرنج الســ ــطين " ــــ ــ قول عن إفرنج فلســ ملك لما فهذا  ابن األثير 

الهالك قنوا  وأنهم  خائفون على بيت  المقدس …صالح الدين مصر قد خافوا وأ
ــح من   ــــ ــ ــ  انوا يرتعدون خوفا  من الوحدة بين  اإلفرنج  الكالم منهذا "  وواضــــ

  مصر والشام.
ارة مماثلة حاسمة "ولما ملك صالح الدين  ، بن  واصلاوهذا        قول في ع

ار المصرة قن  …الد من الوحدة  ، المحتوم اإلفرنج  هالك…الهالك"اإلفرنج  أ
  بين مصر والشام.

ة         ــهيون القو الصــ ـــتنصــــر  ل األزمات حين تسـ ـــرائيل  عند  ما تفعل إسـ و
ـــتعمارة ال ةواالســ ــتصـــــرخون ملوك اإلفرنج  فإن ، عالم ســـ في بالد الشـــــام راحوا  

ة واألندلس ا وفرنسا وصقل ة…ألمان ضا حقائ تارخ   …وهذه أ
ة        ـــقل األندلس  وصـــ اتبوا الفرنج  الذين  ـــــام"  قول أبن األثير أن إفرنج الشـ

ـــالح الدين) و  ـــر (صــــ عرفونهم ما تجدد من ملك مصــــ ـــتمدونهم و ســــ أنهم وغيرهما 
  .)1(ئفون على البيت المقدس"خا

قول             ة او ـــــقل اتبوا  فرنج صـــــ ـــوع "أنهم  ــــ ــل في نفس الموضـــ ــ ــ بن واصــــ
  هم".و هم واستنصر و واستمد

ـــهاوقد عَّ  ــ ــور  ، بر عن هذه المخاوف نفســ ــــ م الصـ ان مؤرخ  ، ول الذ 
عد  ، والمقاتل في صــفوفها ، حمالت اإلفرنج ة مدينة صــور  وتولى رئاســة أســقف

  ....)2(1175ة  نذلك في س
                                                           

اهر، ابن األثير )1( خ ال  .143ص ،التار

م الصور  )2(  .959ص ،ول
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ارها       ستحم من غ ا و ة دم ستجم من معر د صالح الدين  حتى  ، ولم 
ســتعد لمنازلة ن التصــد لإلفرنج ســهالاإلفرنج  أخذ  فقد  ، في فلســطين.  ولم 

ــتقرت أحوالهم في البالد ــ ــ ـــــون  ،اســــ ــ ــ نوا القالع والحصـ وقامت عالقات تجارة  ، و
ين مواطنيهم األول في  أ ابينهم و حرة تمدهم  ، ورو ـــاطيل ال ــ ــال عن األســـ ــ ــ فضــ

ــل عــامــا ــك  أن الج ،الحجــاج والمقــاتلين  في  ل الثــاني والثــالــث من أبنــاء يــنــاه
مواقعها ــــاروا  أكثر معرفة  ــأوا في البالد. وصــ ــ وأكثر قدرة  ، الغزاة األوائل  قد نشــ

ه إسرائيل والفرنج.…للدفاع عنها ع هذه   الظواهر  تتشا   وفي جم
ة قائمةفا       ة مســـتمرة ، لمســـتعمرات اليهود والجيل اليهود  ، والهجرة اليهود

طن عد  طنا  ان ح ، "صــابرا" يتوالد  ذلك   في عهد صــالح الدين اإلفرنج  لاو
ي.   األيو
له       حرب  ،من أجل ذلك  ه اليوم  ـــــم ــــ ــ ما نســ قوم  ـــالح الدين أن  ــــ ـــــ رأ صـ

ـــتنزاف على الفرنج ــــرهم في حصـــــونه ، االســ ضـ أن إلى  م في أطراف البالدوأن 
ة الفاصلة.   حين الوقت للمعر

ان       ذا  ــالح الدين من القاهرة ، وه ــــ ـــه ، فقد خرج صـــ ــ شــــ إلى  على رأس ج
انون األول عام  ، شــواطئ فلســطين انت ، واجتاز ســيناء ، 1170في أوائل   و

حت ، مصــرإلى اإلفرنج  ذلك الوقت هي معبرإلى  إلى  اآلن معبر مصــر وأصــ
ــادرة …فرنجاإل ــذلــك  انتقلــت الم ــانــت في أيــد  ، أيــد العربإلى  و عــد أن 

  اإلفرنج.
ـــالح الدين        ــ دأ صـــــ ـــار الداروم و ــــ ان –دير البلح –حصـــ قد بنوا اإلفرنج  و

ــينة ــتمرت المعارك  ، مهاجمة غزة في الشــــمالإلى  ثم اتجه ، فيها قلعة حصــ واســ
ســـبر  ه ، وة العدوقغور زمنا اســـتطاع صـــالح الدين خالله أن  نزل ف خســـائر  و
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قع  في األسر.  وأنسحب صالح اإلفرنج  حتى  أن ملك…فادحه  اد أن  نفسه 
ة أخر إلى  الدين  وعاد أ لمعر   .)1(القاهرة ليته

ـة       ـة هـذه المرة في العق ـانـت المعر قـد احتلوا   ميناء اإلفرنج  ـان و ,…و
ـــون والقالع إيلة ة) وأقاموا حولها الحصــ وها قد  انقضــــى  ، 1116في عام  (العق

ــالح الدين مندوحة من  ــ ــ ــ ــــ ـــف قرن.  ولم ير صــ ــ ــ ــــ على احتاللها ما يزد على نصـــ
حر األحمر من اإلفرنج ة وتطهير ال ــالت بين  ، تحرر العق ــــ ــ ــ فإن تأمين المواصــ

هو الخطوة األولى  ، ومصـــر والشـــام من جهة أخر  ، مصـــر والحجاز من جهة
  لتحرر البالد من اإلفرنج.

ـــــالح الدين بجهد رائع فرد       ــــ فقد …لعله األول في تارخ الحروب -وقام صـــ
ــــر ــــ ــ ــ ــــفن في مصـ ــــ ــ ــ بيرا من السـ  ، وحملها أجزاء على ظهور  الجمال ، بنى عددا 

ــــيناء حار لتقطع ســـ ــفينة ال ـــحراء تحمل ســـــ ــ ــــفينة الصــ ـــل ، وخرجت ســـ ــ إلى  ثم تصــ
حر ب األلواح واألجزاء…شواطئ  ال ح سفنا جاهزة ل ، . وهناك تر   لقتال.وتص

ـــتيالء على أ       ــ حرا لالســـ ة برا و ـــــالح الدين المعر ــ قود صـ ــتمات ، لةيو ـــــ  واسـ
انت أشد  ولكن قوات صالح الدين ، في الدفاع عن حصونهم وقالعهماإلفرنج 

ــا ـــــ أسـ ــقطت في أيديهم ، عزما و ــــ ين وراءهم  ، فســ رة تار وانهزم الفرنج هزمة من
اة منهم أســر واقتي …وســالحهم وأقواتهم ، غرقاهم وقتالهم قي على الح  د  من 

الطبول  ، عرضــون  في شــوارعها ، القاهرة إلى  ســيرون من حولهم  والجماهير 
  …والصنوج

حر األحمر قد واجهته        ولكن انتصـــــارات  صـــــالح الدين على الفرنج في ال
الت في الوطن العري ة" تدعو ، معوقات ومش من فتنة"انفصال  فقد قامت في ال

                                                           
 .ـه566حوادث سنة ، الكامل،ابن األثير )1(
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ـــفيتها  قبل عامين لتحل محلها خالفة اإلى  ـــــ ائدة التي تمت تصــ ة ال لدولة الفاطم
ة. اإلسالمي  واحدة في العالم اس غداد. وهي الخالفة الع   في 

ع صــالح الدين انتصــاراته على       دال من أن يتا لم  ، في فلســطيناإلفرنج  و
ســـتأصـــل  من و ة" ليخضـــع  ال حملة "وحدو قوم  فدفع  …الفتنةن أمامه إال أن 

ه  توران ادة أخ ق قواته   حر األحمر  ، صـــالح الدين   واجتازت  الصـــحراء  وال
من م الفتنة  ، "ودخلت ال ـــرت زع ــره  في  -عبد النبي بن مهد–وحاصــ في قصـــ

من ، زيد لغت ثمانين حصنا  ، ثم فتح صنعاء وسائر الحصون والمدن في ال و
  .)1(رها"ستولى  على أموالها وذخائوا ، ومدينة
ــذا       ــادة  ، وه ــــر تحــت ق ــ ــــ من في إطــار الوحــدة الكــاملــة مع مصــــ دخلــت ال

وأين  منها تلك  الوحدة  الزائفة التي دخل فيها اإلمام أحمد ملك …صــالح الدين
من في عام    وما لبثت أن تداعت وتهاوت!! ، 1962ال

من       عيــد الوحــدة مع ال ــــالح الــدين  أن  ــــ ــ ــ ــد  صــ ــة حتى قــامــت  ، ولم  حر
ة ة" أخر في بالد النو ــال ــــ ــــ ــ ا الفاطميين فيها ، "انفصـ قا ان أن تمرد  فقاموا  ، و
اتبوا ، االستيالء على السلطة في أسوان ثم زحفوا شماال  ، لمعاونتهماإلفرنج  "و

  .)2(قوص"إلى  على مصر حتى وصلوا
من          ما جر  مع ال ادة ، و ق رة   فقد أرسل صالح الدين قوة عس

ه انتصار الوحدة على  -العادل-أخ ة قصيرة ين الفرقين انتهت  ودارت معر

                                                           
 .69ص ،2ج ،النجوم الزاهرة )1(

 .70ص ،2ج ،النجوم الزاهرة )2(
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المتمردين  ، االنفصال واستأصلت الفتنة في  ، وقتل قادتهم ، وحلت  الهزمة  
  مهدها.

حت        انتهاء  هذه القالقل أص رقة والسودان الوحدة و قائمة بين مصر و
من ار  الشام والعراق ، وال فقد  ، ن الحجاز  خارجا عن هذه الوحدةولم  …ود

أنا الرحالة األندلسي  سرداأن ار بن جبير وهو  رمة أخ ة الم أنه  ، حجه في م
ر  ة الجمعة" تخف األلاحين يذ ه من سم صالح الدين في خط التأمين عل سنة 
ان"   .)1(ل م

ة ، ولكن هذه الصورة المشرقة       ان ير  ، للوحدة العر  فيها وهي التي 
ال  ، تحرر بيت المقدس انتكست أمام  قضاء وقدرإلى  صالح الدين طرقه

طل المجاهد نور الدين قد توفي في دمش …ردهإلى  سبيل ار  -وذلك أن ال أ
ة.-1174   حين اكتملت  هذه االنتصارات الوحدو

أ  الصادعاإلسالمي  وفجع العالم       ة  ،لهذا الن ان ينتظر معر وهو الذ 
طل نور الدينا ه في القاهرة صالح  ، لتحرر على يد ال وعلى يد وزره ونائ

  الدين .

لان نو  ،وحقا       حمل أمل الجماهير في  ان ر الدين  نعاه أحد  وقد ،م
الحب واإلجاللإلى  المؤرخين ض  ارة تف فقال "فقد فتح  ، التارخ العري في ع

ام  في فا وخمسين حصناأ ضا  من جملة  فتوحاتهو  …سلطنته  ن ، مصر  أ
ه في األجر  والثوابو  ضا  ما فتحه  صالح الدين  والحصون هو شر ولواله   ، أ
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ان صالح الدين" ش     وليت هذا المؤرخ الوفي .)2(أ
عده صالح الدين . ان نور الدين لوال جاء من  ش    قال :"وأ

  
اء جديدة على صــ       الح الدين.  ذلك أن والفاجعة في نور الدين أضــافت أع

انت دمشــ تودع  ار الشــام حين  قظت في د ة قد اســت ة  والعائل م النعرات اإلقل
ي. ، األخيرالوداع نور الدين    وتوار جثمانه الطاهر بترابها الز

اء على القاهرة  أن ورثة نور الدين ووالته       ل  ، وتواترت األن ـــــتقل  ــــ ــــ قد اسـ
مه ــ ، منهم في إقل ــ ــــ ــ ان…ال من جديدوعاد االنفصـ ل م . وأمراء …. إمارة في 

  !!ن  وراء  القالع  والحصو  ، متحاسدون 
ـــل  في جبهتين        ــ ــ ــالح الدين العبء  األكبر أن يناضـ ــــ أن …ووقع على صــ

قاتل  اإلفرنج. ، افح االنفصال   وأن 
ــــام ليخوض غمرات        ار الشـ وعزم  صـــــالح الدين على أن "يزحف"  على د

ـــــارتينتين المعرهاتين   ــــ ه …الضــــ ا ذلك اليوم خرج ف ا مهي ــهدا رهي ــ ــ ــــ ان مشـــ و
ان البالد من القاهرة ليودعوه قصائدهم ، أع ودعه الشعراء  ان مما أنشده …و و

م   …بيت من الشعر العري القد
  تمتــع مـن شـمم عـرار نـجد                

عـد العشيـة مـن عـر                                    ارفمــا 
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ان هذا  البيت وداعا حقا       ــالح الدين ، و ــ ــــ ــ ــ عد صــ  ، فإنه، القاهرةإلى  فلم 
قول المؤرخ العري "اشت فتح الساحل وقتال اإلفرنج"ما    .)1(غل 

فتح" قالع التجزئة        اد  ذ  بدء أن  " ــالح الدين  ــ ــ ــــ ــ ان على صــ ولكن 
فتح  حصون اإلفرنج. ، واالنفصال   قبل  أن 

ــد ألموالوا       ن ليتصـــ ــالح الدين لم  ه أن صـــ ـــام  راءقع الذ ال رب ف الشــ
ع سلطانه انت  عادة الملوك في القرون الوسطى ، طمعا في توس ولكن  ، ما 

انت طرقا لتحرر البالد من اإلفرنج .وصالح الدين قد أفصح …الوحدة  عنده 
ــــه ة هؤال ، عن هدفه بنفســ ـــتمرت وال ــ ـــام "لو اسـ ــ ء القوم تفرقت فقال عن أمراء الشـ

ــنّــ إ …الكلمــة وطمع الكفــار في البالد ـــــالم وأهل ــــ ــــ إال مــا جمع   ها  ال نؤثر  لإلسـ
لمتهم".   شملهم وألف 

ــالح الدينولعمر        ــ ــــ ــ الم صـ ة هؤالء القوم"  "، إن  ـــتمرت وال ــ ــ ـــ هو …لو اسـ
ــاإلى  الموجه ـــــ ســـ ــــرن ملكا ورئ ــــ في …أنما يخاطبهم مجتمعين ومنفردين ، العشــ

  يومنا هذا!!ساعتنا هذه  ومن  
ــالح الدين        ــإلى  ووصـــل صـ اال حافال تواســـتقبل ، دمشـ ــتق ه الجماهير  اسـ
اإلفرنج  ومــا بيــت المقــدس الرازح تحــت أقــدام ، فــإن أهــدافــه هي أهــدافهــا ، رائعــا

ـــاحل ــ ــــائر مدن الســ ـــام،ومعه ســـ ــ ار الشــ ة من د عة   ، إال قطعة غال وعليها تقع الت
ا اهج واألفراح لمقدم صالح الديناألولى في تحررها. وعمرت دمش  وقام  ، لم

وس و  ــة الم ـــة النفوس وٕازالــ ـ ـــا ــإطـ رات إ هو  بــــدوره "وأمر بــ ـــائح والمن ـ طــــال الق
ـــرائب ـــ ــــ ان ذلك إيذانا ؟…والضــ حها.  و ــــتلم مفات ــــ " وفتحت  له أبواب القلعة واســــ
ة مع مصر.إلى  عودة  دمش   حظيرة الوحدة العر
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عد أن فرغ  من وضع  األمو          خرج صالح الدين من  ، ر في نصابهاو
ـــعة  ضــ ــتكمال مهمة الوحدة.  وما هي إال  ام  دمشـــــ الســـ ــلمت له أ ـــتســـ حتى اســ

اء ليرغمها  اً فضــرب حولها حصــار ، مدينتا حمص وحماه. ولم يب إال حلب الشــه
  على االستسالم من غير قتال.

تهم على طلب معاوناإلفرنج  إلى ولكن أمير حلب أبى واســـتكبر.  فأرســـل      
ــالح الــدين.  ولقي هــذا الطلــب هو في نفوس اإلفرنج ــ ــــ ــ ــ قــاء حلــب  ، صــ فــإن 
ة من النيل ة وحدة عر   الفرات.إلى  "مستقلة" هو صمام األمان في وجه أ

ــاد األمر       يــدةإلى  ولجــأ  ــــلوا ، الحيلــة والم ــ ــ ــــ ــالح الــدين إلى  فــأرســ ـــ ــــ ــــ صـ
ة حلب ا هذا مع الحاكم ما يتفاوض االســتعمار في يومن ، فاوضــون حول قضــ

ــفع   …ذاكأو  العري ــ الترهيباإلفرنج  وشـــ أن " الفرنج و يل ، الترغيب  حون له 
. ورد   صـالح الدين  بذلك الجواب التارخي …قد تعاضـدوا وصـاروا يدا واحدة"

  .)1("لست ممن يرهب بتأليب الفرنج" قائال
قواته على إمارة  ، وتطور الموقف       ـــالح الدين  ــ ــــ ةنطاأفأغار صــ وأوقع  ، ك

  اإلفرنج خسائر فادحة.
بيرة للتصـــد لقوات صـــالح الدين         –وخرج أمير الموصـــل على رأس قوة 

ــان  ــ ــ ســ ه قوات أخر من حلب 1176ن ــمت إل ــ لها ما يرو ح ، وانضــــ تى بلغت 
ـــرن ألف مقاتل ــ ــــلطان على  ، على عشــ عرف بتل الســـ ة في موقع  ودارت المعر

  ب من حلب.الجنو إلى  مسافة عشرن ميال
ــتة آالف       ــ ــالح الدين لم تزد على سـ ــــر  فإن ، ورغما عن أن قوات صـــ النصـ

ــالح الدين ــ ــ ـــر  ، ان حليف صــ ــ ــ ـــراحهم  ، ووقع في يده عدد من األسـ ــــ فأطل سـ
                                                           

 .239ص ،1ج ،تاب الروضتين، أبو شامة )1(



  

-137-  

ثير من الحمام والبالبل  ، واســتولى على ســرادق أمير الموصــل نفســه ه  ان ف و
ــــله ، غاوات والخموربوال ــ له وأرسـ ـــــالة أمإلى  فجمع ذلك  ــــل ومعه رســ ــ ير الموصـ

قول فيها "البالبل والب الســــخرة الالذعة.  و ض  ــيء غتف اوات شــــيء والحرب شــ
  ....)2(آخر"

فسر للمواطن العري       له  ستة آالف ، وذلك   ، يف انتصر صالح الدين 
ــرون ألفا ــ ــ ــ ـــل وتحت إمرته عشـــ ــ ــــ ـــــار الوحدة على  …على أمير الموصــ ــ ــ أنه انتصــ

  االنفصال!!
عد ذلكوانتق       ة  ادين متعددةإلى  لت المعر ــالح الدين أن  ، م أراد منها صـــ

حروب "االستنزاف" حسب الت ر الحديثعبقوم   فانقض على مراكز ، ير العس
ــطيناإلفرنج  ــ ـــــ ــــ ـــداروم  ، الواقعــــــة في جنوب فلسـ ــاجم الـــ  ، وغزة-دير البلح–فهــــ

ــقالن ــ عد ذلك …وعســـــ ــالح الدين  ـــ ا الخراب الرملة واللد وانزل فيهإلى  واتجه صــــ
ع غاراته إلى  ة وأرســـوفوالدمار وتا ح  على مقرة من قلقيل  ، ونابلس ، أن أصـــ

  ولم يب أمامه إال أن يهاجم بيت المقدس.
ــلة       ــ ــــ ــ ــمة فاصــ ــ ـــــ ة حاســـ معر ام  عد للق أ  ن مه ــالح الدين لم  ــ ــــ ــ  ، ولكن صــ

  ذلك سبيال.إلى  فمضى في حرب االستنزاف حيثما  وجد
قن       ســـتهدف االســـتيالء على بيت المقدس في أاإلفرنج  وأ ن صـــالح الدين 
ة ـــتقر رأيهم ، النها ـــرائيل ، فاســ ة تكون  ، ما تفعل إســ ــــون أمام على إقامة حصـ

.  فأنشـــأوا قلعة عند جســـر ا ضـــد أ هجوم من دمشـــ عقوب خطا دفاع  ، بنات 
  .طبرة وصفدإلى  من دمش ، لتقطع الطر
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ذلك بنى       الشمال إلى  حصنا آخر -1179 -نفسه في العاماإلفرنج  و
حيرة الحولة ع األردن والسهول ، على جبل هونين،الغري من  م في منا ليتح

عقوب "الحدود اآلمنة" للدفاع عن بيت  ، المجاورة ون مع حصن جسر بنات  ول
  حسب تعابير إسرائيل الراهنة. ، المقدس

ان لبناء هذين الحصنين من جانب       حرب مرة التيجة واحدة:  ناإلفرنج  و
.  وقد وقعت فعال.  فقد تعرض لجماعات الفالحين وهم يرعون اإلفرنج  أخر

اس ان دأت  ،ما فعل اإلسرائيليون مرارا مع المزارعين العرب ، مواشيهم قرب  و
اكات بين الفرقين ة ، وخرج صالح الدين بنفسه من دمش، االشت ونشبت معر

ة انتصر فيها صالح ال اإلفرنج خسائر فادحةحام .. وأصيب …دين وألح 
ات خطيرةاإلفرنج  خاللها ملك عدها، إصا بيت المقدس محموال على إلى  عاد 

ونعاه التارخ  ،ودفن في حصنه ، همفر  ، .بينما توفي أحد أمرائه…األكتاف
ان …ك ما همفر اما أدر  ، وقتل همفر ..العري في زهو وخيالء حين قال :"  .

ه    .)1(ل في الشجاعة والرأ في الحرب"المثضرب 

عد صالح الدين       عد هذا النصر المؤزرإلى  ولم  ره  ، دمش  بل أقام معس
اس ، عند تل القاضي ان ة …غري  غارات يوم حت قواته تقوم  . ومن هناك أص

حصدون غالتهم.، في بيروت وصيدااإلفرنج  على تلفون مزارعهم و   و

ن مشؤوما هذه المرة ، وأطل حزران       الشهر  ففي العاشر من هذا ، ولم 
بر بين صالح الدين واإلفرنج قرب تل القاضي في "مرج العيون" ة   ، وقعت معر
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ان النصر اإلفرنج هزمة ساحقة فقتل منهم  ، فيها حليف صالح الدين و ونزلت 
  وأسر عدد من قادتهم وأمرائهم. ، ثيرون 

ــهر آبومضــــى شــــهران على        .  ففي شــ ة أخر ة لتتلوها معر  ، هذه المعر
مهاجمة حصـــن بنات  ، وقد بلغ الحر ذروته في تلك المناط قام صـــالح الدين 

ان الثمن. ، عقوب فتحه مهما  له عزم أن    و
ــن       ان هذا الحصــــ ان عرض  ، الغ المنعة ، على ما رواه المؤرخ ، و فقد 

ــرة أذرع ل  ، روتزد حجارته على عشــــرن ألف حج ، حائطه ما يزد على عشــ
ــــا ــ ــــ ع أذرع طوال وعرضــ ـــــ ــ ــ م على الثغر…واحد ســـ ـــن "ح ــ ــــ ذلك فإن هذا الحصـــ  و

  .)2(الوهن"اإلسالمي 
ــن        انت مناعة هذا الحصـــ ــالح الدين  ، بهذا الوصـــــف ، و أشـــــد إغراء لصـــ
يت المقدس ، بتدميره ـــــ و ــ ــ ــــ ح  ، حتى يخلي الطر بين  دمشـ ــ ــ ــــ ــ ــ بل حتى تصــ

ـــها  ـــــ نفســـــ ـــالح الديندمشـــ ــ ــدد صـــ ــ ــ ـــار على  في أمان من المعتدين.  وشــ ـــ  الحصــ
فتحه في أواخر آب من عام  ، الحصن اإلفرنج  وغنم من ، 1179واستطاع أن 

ـــلحة ــــ ثيرا من األقوات وغيرها و، "مائة ألف قطعة حديد من أنواع األســــ ــــيئا  ــــ  ، شـــ
عمائة ه األرض" ، وأسر نحو الس   .)1(وضرب الحصن حتى سو 

ـــهد الزمان يو  ــ ــالح الدين النار في وشـ ــ ــــعل صــ امه حين أشــ ما من أروع أ
ح ، حصــن اإلفرنج شــهدون "ألســنة اللهب والدخان اإلفرنج  وأصــ وهم في طبرة 

  .)2(عقوب"بنات تتصاعد من جسر 
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ـــار على هذا الدرب مرات ومرات ، وأنا وجيلي مثلي       ــ ــــر  ، ممن سـ بين جســ
عقوب وطبرة ــــف ، بنات  ــ ــ ـــ ــ وندرك عظمة هذا  ، الرائع نختال اعتزازا بهذا الوصـ

لنر ألسنة اللهب تتصاعد من  ، مثله في هذا اليومإلى  ونتطلع ، النصر المبين
عقوب ة من جســر بنات  عدها حتى …طبرةإلى  الحصــون اإلســرائيل . والى ما 

  بيت المقدس.
ــر المؤزر       ــ ــــ ات هذا النصـ ـــــالح الدين على عت ــ قعد صــ ع  ، ولم  بل راح يتا

ــتنزف طاقاتغاراته ومنا ــ ــــ ســـ ــاته ل ــ ــ ـــ الكامن في  ، انتظارا لليوم األكبراإلفرنج  وشــ
ات القدر.   ط

عقوب        ــر بنات  ــ ــ ـــــور  ، ومن جســ ــوب مناط صـــ ــــ ـــالح الدين صــ ــ أتجه صـــ
يروت اإلفرنج خســائر فادحة.  ثم قام أســطول  صــالح الدين  ، وصــيدا و فأنزل 

حرا ا  انت من مواقع ، مهاجمة ع ـــينةاإلفرنج  و ــــ ــ ــ أنها حتى  ، الحصـــ عرفت 
ة اإلفرنج".   "قسطنطين

ــالح الــدين أهــاجم  1180 ،وفي حزران من العــام التــالي       ــ ــــ ــ ـــ ــــطول صـ ــ ــ ــــ ســ
ثيرا من الخســائر ، طرطوس اإلفرنج  ســتطع  ، وأنزل  غير أن صــالح الدين لم 

ات  ا قظت عوامل التجزئة على أثر ن ـــت ــــ ــ ــ ــــل غاراته فقد اســ ــ ــ مؤامرات و أن يواصـــــ
ــــل ــتولى أمير الموصــ ــ أن اســ ه ملكا عليها -عز الدين-انتهت  على حلب ونود 

ـــل ، 1181في أواخر  ــ ــ ــــ ح على رأس جبهة تمتد من الموصــــ ــ ــ ــــ ــ ـــ حلب إلى  وأصـ
االتفاق مع اإلفرنج!! ، لمواجهة صالح  الدين   و

ا معالجة محور  ، ولكن صـــالح الدين لم ينثن عن مناوشـــة اإلفرنج          تار
كفي إاإلفرنج  فضــرب …فرصــة أخر إلى  الموصــل -حلب م الشــو وأتلف   ، قل

ا  واستولى على  ، مزارع القمح العائدة لإلفرنج  ثم أغارت  قواته على طبرة وع
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ــقيف أرنون  ــــ ــ ــ ــــرن ألف رأس اإلفرنج  ووقع بيده ما يزد على ألف من ، شـــ ــــ ــ ــ وعشـ
  .)1(غنم"

ـــالح الدين       ة لنهر األردنإلى  ثم انتقلت قوات صـــ ــــرق ــفة الشــ ــ ــرقي -الضــ شــــ
س جلــدك ، ت على مواقع  الفرنجفــأغــار  ، حيرة طبرــة ـــــن حب ــــ ــ ــ -ومنهــا حصـ

ــــان فاقتحمو  ـــــ ــ ــ سـ ــتولى عليها. ثم اتجهوا نحو ب ــ ــ ـــ ــ ــ وغنموا ما فيها من أقوات  هافاسـ
ــه ـــ ــ ــ عد ذلك على جنين  واللجون وسـ افا "حتى قاروا مرج وذخائر.  وأغاروا  ول  

ا"   .)2(ع
ب الهواء       و ــن  ــ بر عند حصــــ ة  ـــرف على مرج  ، ووقعت معر ــ شـــ وهو 

م الغور  بني "واستشهد جماعة  ، الناصرةإلى  طر المؤدالوعلى ، عامر وٕاقل
ان   .)3(النصر ألهل اإلسالم" من المسلمين و

ـــــهداء العظام مزارا معروفا لألهلين في تلك        ــ ــ ــــ حت قبور أولئك الشـ ــــــ ــــ ــ وأصــ
  يومنا هذا.إلى  ، المناط
اتبوا   ، علم صالح الدين  أن أمراء الموصلإلى  وصل …ولكن         وحلب "

ـــغلوا الســــلطاناإلفرنج  شـ ة  ل ــالم ـــد الثغور اإلســ ــالح الدين  ورغبوهم  في قصـ صــ
  .)1(عن قصدهم"

                                                           
 .77ص ،1ج ،السلوك ،رز المق )1(

 .587حوادث سنة  ،الكامل ،ابن األثير )2(

 .115ص ،2ج ،مفرج الكروب ،ابن واصل )3(

 .115ص، 2ج ،مفرج الكروب، بن واصلا )1(
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ـــفارة       ـــ ــل سـ ــ ــــل أرســـ ى من ذلك أن أمير الموصـــ ملك بيت المقدس إلى  واألن
ه دفع جزة  ة عرض عل ـــرون ألف دينارســـــنو اس  ، مقدارها عشــ ان م  مع تســـــل

  !!)2(من دمش إخراج صالح الديناإلفرنج  مقابل أن يتولى ، لإلفرنج
صفي محور حلب        عد أمام صالح الدين إال أن  خطوة  ، الموصل-ولم 

ة اإلفرنج قواته …ال بد منها لتصف ماإلى  فسارع   ، حلب وحاصرها حصارا مح
ـــــلمت ( ـــتســـ عة 1183حزران  11ولم تلبث المدينة أن اســـــ ) ومعها قلعة حارم التا

ح…لها ــ ــ م . وأصـــ ـــــر   العظ ــالح الدين بهذا النصــ ــــ في تعبير أحد مؤرخي  ، صـ
ــرق األدنى ، الغرب ــــ ــــ ـــر في الشـ ــ ــــ ة  ، أقو حاكم معاصــ ــــالم ــــ قود الجبهة اإلســـ و

ا" ة جنو ال طوروس شماال حتى بالد النو   .)3(المتحدة من ج
ـــــتيالء على حلب طمعا في        ــــ ن متلهفا لالسـ ـــــالح الدين لم  ــ ــ والواقع أن صـ

ه من الموقع  ، ولكن دخول حلب في الوحدة ،مزد من الســلطان وهي ما هي عل
ة التجارة ــتراتيجي واألهم ــ ــــ ــاف ، االســ ــ ام إلى  ضــــــ ذلك  التخلص من تعدد الح

م األثر ، واألمراء ـــر في حلب عظ ـــــ ــــ ـــراع  ، ل ذلك جعل النصــ ــ ــ ــ ــــ في ذلك الصـ
  التارخي الرهيب بين العرب واإلفرنج.

لها       واستحضر  ، 1973ارتي لحلب عام في ز ،وقد تمثلت هذه المعاني 
ر يوم صعد صالح الدين ه ، قلعة حلبإلى  في ف مأل قل قول ، والسرور  وهو 

فتح مدينة ة". ، "وهللا ما سررت  فتح هذه المدن   سرور 

ذلك       رت  عد أن اســــتلم إلى  رســــالة صــــالح الدين ، وتذ اســــي  فة الع الخل
 ، ن تفد جيوش المســلمين متحاشــدة على عدوهاقول فيها:" ال نختار إال أ ، حلب

                                                           
 .31ص،  2ج ،تاب الروضتين، أبو شامة )2(
)3( P.230 ,Stevenson. 
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عتوها ـــدة  ــ ة وول ، ال متحاسـ ــــر ـــلحها الشــ ه أن  ، أن أمر الحرب تصـــ لما عز عل
ين ثير المشار   .".)1(وٕانما أمور الحرب ال تحتمل في التدبير إال الوحدة ، ون 

ة       ـــألة نظرة عاطف ــ الوحدة مســ ــالح الدين  ــ مان صـــ ن إ ان  ، ولم  ولكنه 
اديننا ل الم ـــها في  ـــ ــ ــ في  أن نختار  …عا من تجاوب الحرب التي خاضــــ .و

ـــرف ميدان ـــ ة في أشــ رمة…معر ة الم ــــرف من  يه  ، .   وهل أكرم من م ــ أشــ
ــيف  …المدينة المنورة ــــ قوله التارخ :   ففي صــــ ـــتمع  ما  ــ ــ قام أحد  1181ولنســـ

ــــرق -أرنا–اإلفرنج  أمراء ــ ــ ك والكرك في شــ ـــو ــ ـــن  الشـــــ ــ ا على  حصـــــ ان متول  و
ماء الواقعة على الطر ، األردن ونهب  ، المدينة المنورةإلى  غارة على واحة ت

انت متجهة من دمش بيرة  ة  ة.إلى  قافلة إسالم   م
ــالح الدين على مواقع       ــ ـــــ ــــطر   ، في األردناإلفرنج  وأغارت قوات صـــ ــــ فاضــــ

ـــتيالء على تلــك النواحي  ــــ ــــ ــ ــك على "االسـ ــ ــ ــــ ــــ عــد أن أوشــ عود أدراجــه  أرنــا  أن 
  .)2(الشرفة"

ـــب ، غير أن أرنـا      ــــ ــــ ــ ـالحقــد والتعصــ فقــام في العــام التــالي  ، ـان معروفـا 
محاولة أشـــد خطراً 1182( حر ، )  ــتيالء على ال ــتهدف االسـ وغزو  ، األحمر تسـ

ة والمدينة ــــتين م ــ ــ ــــرائيلإليها  وهي أهداف تتطلع ، المدينتين المقدسـ ــــ وعلى  ، إسـ
ة ، ذلك ألف ودليل   على األقل. ، ة المنورةالمدينإلى  النس

ة المعروفة       ــرائيل غارة مفاجئة على أيلة  ، وفي مثل الطرقة اإلســـ قام أرنا 
ـــتولى عليها ــــ ة" واســـ ة على  ، "العق ــفن حملت أجزاؤها مف ــــ ان قد بنى عدة ســــ و

                                                           
 .تاب الروضتين، أبو شامة )1(

 .ـه577وادث ح،الكامل، ابن األثير )2(
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ة ، ظهور الجمال حت ســفنا متكاملة  ، حتى بلغت خليج  العق بت وأصــ حيث ر
  .)1(جاهزة للقتال

ــتيالء على جزرة فرعون اإلفرنج  وقام       ــــ ــ ــ ومن ثم بدأوا اإلغارة على  ، االســــ
عد األخر  حر األحمر  واحدة   ما سرد المؤرخ المصر الشهير ، موانئ  ال  ، و

ا ـــر مر ـــتة عشــــ ــ حر  القلزم (األحمر) نحو ســ ـــروا وأحرقوا في ال  ، فقد "قتلوا  وأســــ
حر األحمر)  م عيـــذاب (مينـــاء على ال ـــالحجـــاج من جـــدةوأخـــذوا  ـــأتي  ـــا   ، ر

ـــرة)  ــــ ــ بيرة من الحجاج في ما بين قوس (مدينة  مصــ ــر قافلة  ــ ــ ــــ وأخذوا في األسـ
ع ، وعيــذاب من ، وقتلوا الجم ــــائع جــاءت من ال ــــ ــ ــ ضــــ بين فيهمــا   ، وأخــذوا  مر

انت معدة لميرة  الحرمين ـــاحل  ــ ثيرة من الســـ وأحدثوا  حوادث  ، وأخذوا أحطمة 
مثلها سمع اإلسالم    .")2(…لم 

تف        حر األحمراإلفرنج  ولم  نهم أنزلوا قواتهم على إبل  ، فما فعلوا في ال
ع وأغاروا على القوافل في داخل الحجاز حتى  ، شاطئ الحجاز على مقرة من ين

حوا على مسيرة يوم واحد من المدينة المنورة سب أن وصل قبلهم  ، أص "ولم 
  .)3(ذلك الموضع"إلى  رومي

حر األحمراإلفرنج  الواقع أن مطــامعو       ــرائيــل اليوم ، في ال ـــ ــ ــ ــــ  ، مطــامع إسـ
ة  ـــتيالء على العق االسـ حر العري  طرة الكاملة على هذا ال ــ ــتهدف الســ انت تســ

ا انت محاولتهم "قطع طر الحاج عن حجه" ، شماال وعدن جنو . …ومن هنا 
من وأكارم عدن" و"احتكار التجارة  مع ا ـــى عن "  وأخذ تجار ال ــــ ــرق  األقصـ ــ ــ لشــ

                                                           
 .35ص ،2ج ،تاب الروضتين،أبو شامة )1(

  .35ص ،1ج ،السلوك،المقرز  )2(
 نفسه. المصدر )3(



  

-145-  

قين يرددونهــا  ــا ــ ــ ــــ ــــ ــانــت مخــاوف المؤرخين الســ ".  وتلــك  طر المح الهنــد
  .)1(حقينألحفادهم الال

ان يهدد الحرمين الشـــرفين ، وٕازاء هذا الخطر األكبر       عد ســـقو  ، الذ 
ـــر ، بيت المقدس ــ ـــالح الدين من مصــ ـــاطيل صــــ ــ حر  ، خرجت أســ ادة أمير ال ق
ــام الدين ــار أيلة فبدأ ، حسـ ــتولى على مراكب ، حصـ ــر اإلفرنج  واسـ فأحرقها وأسـ

ـــفن ، من فيها ــــ ـــــ ة ســ ق اغت أكثرها اإلفرنج  ثم تعقب  حر األحمر و في موانئ ال
ــاحل الحوراء .تفدمرها وأطل من فيها من ال ، في ســــ ـــر ــ اإلفرنج  هربو جار األسـ

الإلى  ضوا عليهم وأسروهم. ، الج   فلح بهم رجال حسام الدين وق
ة والمصــــرة        انت قوات صــــالح الدين مؤلفة من العســــاكر الشــــام أما  ، و

انوا من المغارة  حارة ف ش واحد تحت  ، .وهذه  هي الوحدة…ال مجســـدة في ج
ادة واحدة.   ق

ومعها  ، القاهرة فخورة بهذا النصر المؤزرإلى  وعادت قوات صالح الدين      
ـــر اإلفرنج ــ ـــــ ، أســ صــ ان أن  ـــــاهد ع ان من ونترك لشــ ف للمواطن العري ماذا 

ة. ، أمر أولئك األسر  ثيرا من تفاصيل تلك المعر   عد أن أورد 
ان       وصادف وجوده في  ، بن جبيراهو الرحالة األندلسي  ، ان شاهد الع

ندرة حين وصل  األسر  قول "ولما إلى  اإلس تحدث على سجيته و مصر.  و
ندرة ما عاينا مجتمعا ، حللنا اإلس  من لمعاينة أسر   برزوا ، من الناس عظ

 وحولهم ، أذنابهاإلى  ووجوههم ، الروم (اإلفرنج) أدخلوا البلد راكبين على الجمال

                                                           
 .130ص ،2ج ، مفرج الكروب، ابن واصل )1(
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انوا عازمين على دخول  ، الطبول واألبواق أنهم  فسألنا عن قصتهم.  فأخبرنا 
  .)1(ص) وٕاخراجه من الضرح  المقدس"مدينة الرسول(

ســتشــعر في أعماق  ، العري هذه األحداث قرأ المواطن       وال يتمالك إال أن 
ة قد ألغيت من حســاب الزمان ة قرون الماضــ وأن تلك الوقائع   ، نفســه أن الثمان

ـــارنا ــ ــ ــ ـــ صـــ عد حادثة  ، ال تزال تجر أمام أ ة.  وأن ، حادثة  عد معر ة   ومعر
قان للصور اإلفرنج    الواحدة. ةوٕاسرائيل هما وجهان متطا

األمس ، واليوم       ـــهول  ، ما  ــــ ــــرائيلي جاثما على ســـ ــ ــ ـــهد االحتالل اإلســ ــ نشـــــ
ا.  إلى  ، افاإلى  ، عسقالنإلى  غزةإلى  فلسطين من دير البلح فا والى ع   ح

ه  ، ذلك على الســاحل       ســ ذراع أما في الداخل فإن االحتالل اإلســرائيلي ي
ع ـــــ ــ ــ إلى  جنينإلى  ، نابلسإلى  بيـت المقـدسإلى  ، الخليـلإلى  ، من بئر الســـــ

سانإلى  طولكرم   صفد في أقصى الشمال.إلى  ، طبرةإلى  الناصرةإلى  ب
اإلضافة         والسورة في الجوالن. ، األرض المصرة في سيناءإلى  هذه 
ة على يد صالح الدين       قابله اليوم من ، أما تحرر خليج العق   وما 

احتاللها "اليال ــرائيل  ــــ ون االعتراف إلســ يف  ـــــؤال الكبير: و ــ ت" فذلك يثير السـ
  التحرر؟

بير وخطير       وأحسب أن صالح الدين وهو يتململ في قبره  ، إنه سؤال 
اً  ة غض ام العرب أجمعين ما قاله "وأمور إلى  عيد ، على هذه األحداث الرهي ح

حتمل في التدبير إال الوحدة".   الحرب ال 

                                                           
 .30-29ص ص ،رحلة ابن جبير )1(
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هم منذ ومن أجل ذلك فقد انهزم        ع معار ألنهم  ، 1948العرب في جم
"مرة أخر  "والعمل العري  المشترك ، قاتلوا تحت شعار "التضامن" مرة و"التنسي

.   تارة" و "العمل العري الموحد" تارة أخر

ما قال صالح الدين       ة.   وال  ، ولكن أمور الحرب.   ال تصلحها الشر
  تحتمل إال الوحدة.

ه الليلة ارحة. وما أش  ال
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ام    الستة المجيدةاأل

  
ــ ، 1187في عام           ــ ـــيء في دمشـــ ــ ل شــ بير  ، ان  ـــــيء  ينبئ عن شــ
  وخطير.
عطره       ع يزهو  جود بثمره ، لقد أقبل الر طيره و شــدو  وخرجت دمشــ  ، و

  مشتاق".إلى  "مشتاقة تسعى ، تستقبل الغوطة
ع       ان الر هاءفي ذ ، و ــناء و ــ ـــــ ــــ ون سـ ما لم  ، لك العام على أكثر ما 

أن الزمان على  ــــتة قرون.  وخيل للناس  ــ ــــ ــــهد مثله منذ الفتح العري قبل سـ ــ ــ تشـــ
  موعد مع حدث فرد مجيد.

ـــمال        ــ ــوب الغرب والشــ ــ عيدا صـــ عيدا  ـــانها  ــ ــــجار تمد أغصــ ــت األشـــ ــ ســـ وتما
ــة على أمر إلى  وهي ترنو ، والجنوب ــ ــة  المغلو ــ ـــة الثغور العر ـ هــــا من الالذق

اإلى  ، بيروت غراإلى  ، شماال ك عن بيت المقدس ح ، افا وغزة جنو ث يناه
. ، وسر النجو  ، صفو الهو    وجو النو

ـار       ارها المحتلـة ، واألط ثير منهـا مهـاجر من أو ــوق هـهز  ،و ـــــ ــــ إلى  ا الشـــ
ــها ــ ـــــ ــــ ــاشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــطين ، في أغوار األردن ، أعشـ ــ ــ ــ ـــ  ، عد أن طال اغترابها ، ومروج فلســ

  أن يوم العودة قرب. ، ادتأو  ، وأحست
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ـــت في ما بينها       ــائم تهامســ ـــاجعت في هديلها ، حتى النســـ أن ، والحمائم تســ
ـــماء ـــفحة من القدر والمصـــــير ســـــته من الســ غير مجر توســـــ ،األرضِ إلى  صــ

اة  ال في دمش وما حولها أسرها. ، الح ا     ولكن في الدن
ـــاحب هذا القدر والم       ــ ان صــ يو ـــالح الدين األيو ــ ـــير هو صــ العراقي  ، صــــ
ــال ، المســـلم دينا ، مولدا  ، الشـــامي موئال ومرقدا ، المصـــر نشـــأة ، الكرد أصـ

  العري وحدة وجهادا.  واإلنسان العالمي عفوا وتسامحا وٕاحسانا.
ع ذاك       اه ، وفي فصــل الر جلس صــالح الدين في دار والده  ، من العام إ

قي" ،أيوباألمير نجم الدين  دبر. ، المعروفة "بدار العت ر و ف   وراح 
ام هذا الزمان       ــالح الدين مثل الكثيرن من ح ان صـ في غنى عن أن  ، و

دبر ر و ـــامإلى  فقد دانت له البالد من العراق ، ف ـــــ ــــ ــرإلى  ، الشـــ ــ ــــ ــــ إلى  ، مصــ
منإلى  ، الحجاز ه  من الكنوز  واألموال ماإلى  ، ال حت بين يد ـــــ ــ ــ  برقة. وأصـــ

فى  ثراء الفاطميين أغنى  ملوك المسلمين  على اإلطالق.…يجتمع لغيره   و
ــة األطراف       ــا بــدولــة مترام ن مفتون ــدين لم  ـــالح ال ــ ــــ ــــ لفــا  ، ولكن صـ وال 

ان ــــون والقالعاإلفرنج  اكتناز األموال.  فقد  ــــ ه من الثغور والحصــــ  ، طلون عل
المقاتلين والمهاجرن ل يوم  مدهم  حر    …لغارات تلو الغاراتوا ، وال

على اإلفرنج  ورأ صالح الدين أنه ال خير في سلطانه وأمواله ما دام      
ه ان ، وهم على مسيرة يوم واحد من عاصمته ، أبوا  ، في طبرةاإلفرنج  فقد 

م واسع انت في ذلك الوقت حاضرة إلقل انت "تحصل على نصف  ، وطبرة  و
  .)1(بلد حورانإلى  السواد والجوالن وما حولهاخراج السل والبلقاء وجبل عوف و 

                                                           
 .79ص ،2ج ،تاب الروضتين، أبو شامة )1(
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انت بيد اإلفرنج       لها  منون اإلفرنج  وأن ، ومعنى ذلك أن هذه المناط  يه
أيديهم ، على مداخل دمش حها  ش مثل هذا الحال مع  ، ومفات ودمش تع

  إسرائيل اليوم.

ــالح الدين أمراء الحرب       ــ ــ ــ ــاور اجتماع إلى  ، عادته ، ودعا صـ ــــ بير ليتشـــ
ار الشــام أكبر مؤتمر  ه األمور إزاء اإلفرنج.  وشــهدت د معهم في ما وصــلت إل

ر  ون يوما مصيرا ، عس شده  ، مسك بوجه التارخ ، وشاءت األقدار أن  ل
  الغرب.إلى  من الشرق 

ادرة       الم ه  ــــــالح الدين رأ ـــــلة اإلفرنج  منازلةإلى  وطرح صــــ ــ ــ في حرب فاصـ
ش االستمرار وارتأ  ، م في المشرق العريتقضي على وجوده عض أمراء الج

ــــتنزاف ه أن  ، في حرب االســـ ـــــ شــ ــــلة وترك لنا التارخ ما  من غير مواجهة فاصـــ
ة تدبره. ، ون محضرا لتلك الجلسة التارخ قرأه و المواطن العري أن    حسن 

ــ…قال ابن األثير في تارخه "       ــ ــالح الدين  أمراءه واســـ ــ ـــارهم ..جمع صـــ ــ تشــ
ــــعف ــــ ضـ ه  أكثرهم بترك اللقاء(الحرب) وأن  ــــار عل ــ ــن الغارات اإلفرنج  فأشـــ ــ ــــ شـ

عـــد مرة ـــات مرة  عض أمراء الرأ عنـــد أن نجوس …وٕاخراب الوال فقـــال لـــه 
ـــبينو  ، خرق نخرب و نبالدهم وننهب و  ر  الفرنج  منوقف أحد  فإن ، ســـــ ـــــ ــ عسـ

قولون ترك ق ، بين أيدينا ـــرق يلعنوننا و ــ المشـــ وأقبل يرد  ، تال الكفارفإن الناس 
ف األلسن عنا والرأ أن نفعل فعالً  ، قتال المسلمين ه و   ."…نعذر ف

ــح من هذا الحوار       ــ ــــ ـــــ ــأن  ، أن الرأ العام، وواضـ ــــ ــــ ــ شــ ما هو اليوم  يومئذ 
ــــرائيل يرد قتال اإلفرنج ـــــ ــــ فعل الناس ، إسـ ما  انوا يلعنون األمراء.   وأن الناس 

  طعنا ولعنا. اليوم مع الملوك والرؤساء
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لمته الشهيرة ، وقد حسم صالح الدين ذلك الحوار       ما أوردها ابن  ، فقال 
ع المســلمين جمع  الكفار…األثير" فإن األمور ال  ، . الرأ عند أن نلقي بجم

ــان ــ ــ ــ م اإلنســـ ح غي أن نغرق هذا  ، تجر  اقي من أعمارنا وال ين وال نعلم قدر ال
عد الجد في االالج   .)1(جتهاد."مع إال 

ـــتعجل       ســ أنه  ــــالح الدين مع أمرائه و ذا يبدو صـ ام  وه قبل أن  ، الجهادأ
د هذا المعنى  ، عاجله الموت ــب الدخيل.  ثم يؤ حتلها الغاصــ ة  واألرض العر

قول  ة و   .)2("العمر قصير واألجل غير مأمون "مرة ثان
تب       ــالح الدين على الجهاد ف ــ ــ ــ ع إلى  وعزم صــ ـــتنفر الناس "جم ــ ــ ســـ البالد 
ـــل ، للجهاد ــ ـــرق إلى  وأرسـ ــ ـــل والجزرة وأرل وغيرها من بالد الشـ ــ ار  ، الموصـ ود

ـــر ، ر ــ ـــام  ، والى مصـ ـــائر بالد الشـــ ــ ه  ، الجهادإلى  يدعوهم ، وسـ حثهم عل و
  .)3(والتجهيز له"

ـــفوة العلمــاء        ـــــ ــــ ــة ثالثــة من صــ ــك الحق ـــالح الــدين في تل ــــ ــــ ــ ــان حول صـ و
ل أمورهيديرون  ، المؤرخين ه في  ـــــيرون عل ــ ــ شــ ــــي  وهم ، أمور دولته و ــــ القاضـــ

ســاني من أبناء عســقالن في فلســطين  والقاضــي بهاء  ، الفاضــل عبد الرحمن الب
ــداد ــ ــ ــ ــاعر الثائر ، الدين بن شــــ ـــ ــــ ــفهاني الشـــ ــ ــ ــ وقد خلف لنا هؤالء   ، والعماد األصــــ

تبوا عن تلك األحداث الجليلة.   الثالثة أروع ما 
م وخَّ  ، "برز من دمش دن صالح الدين قأ ، صفحاتهمونحن نقلب  ، ونر       

ر المصر  ، على قصر السالمة ر المصر ووصل العس وانتظر وصول العس
                                                           

 .179-175ص ص ،9ج،الكامل، ابن األثير )1(

 .65ص ،2ج ،ة الشامخط  ،رد علي )2(

 .75ص ،2ج ،أبو شامة ،تاب الروضتين )3(
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فدون.  وسار سلطاننا ل بلد   القرتين.  هذا والعساكر في  الملك  ، وتلقاه 
عشترا فغ م  وما رأيت  ، سيول الخيول الوهاد تَص الناصر صالح الدين.  وخ

م عارضاعس المخ ح السلطان  وقف  السلطان و  ، را أبرك منه وال أكثر.  ثم أص
ا ا ، يرتب العساكر ترتي عيدا وقر ه   عب مين  لولك ،وقرر لكل أمير أمرا  ، و

انا سرة ، م منة والم .وقال  : إذا  دخلنا  بلد …وعين لكل أمير موقفا في الم
ذل األمو  أة  عساكرنا.  و  …ونثر الخزائن  وانف  الذخائر ، الالعدو  فهذه ه

حيرة طبرة…خسفين ثم نزل على األردن بثغر األقحوانةإلى  ورحل  ، . وأحا ب
سير اح  ل ص طيب إلى  والسلطان صالح الدين في  اإلفرنج.ورأ السلطان أن 

حوز مملكتها".َّ ر    ه من طبرة و

اته ، س ديوانهرفي صالح الدين ورئ ، ذلك ما رواه األصفهاني       ، عن حر
شه.  وقد اندرست تلك المواقع و إال خسفين فإنها  ، تحرفت أسماؤهاأو  مواقع ج

ة   وهي قرة في الجوالن.   ، اآلنإلى  اق

أن صالح  ، الدين بن شداد في روايته لألحداث ءوأضاف القاضي بها      
لصنبرة ورحل من حيرة  طبرة عند قرة "تسمى اإلى  الدين قد نزل في طرقه

  .)1(غري طبرة..على تعبئة الحرب" ونزل ، هناك

فهاجمها  ، ثم يرو ابن شداد أن صالح الدين "نازل طبرة وزحف عليها     
  واستولى على ما فيها من ميرة وذخيرة".، وأخذها في ساعة من نهار

                                                           
ة،  ابن شداد )1(    .79-74ص ص ،النوادر السلطان
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ــــتولى على طبرة عقدوا مجلاإلفرنج  ولما علم       ـــالح الدين قد اســ ـــا أن صـــ ســـ
ع األمراء ا حضــــره جم ا في ع ــتراتيجي  ،حر ـــق هذا الموقع االســ سـ وهالهم أن 

ــالح الدين ــ ــ ــ عد  ، هم للقتالؤ فتناد أمرا ، الهام بيد صــ وقال  ملكهم "ال قعود لنا 
أســرها ، اليوم ورحلوا بجيوشــهم نحوا  ، فوافقوه ، وٕاذا أخذت طبرة ذهبت  البالد 

  .)1(لسلطان"ا
ــ       ــ ــــ ــد انتزاع هذه والواقع أن صــ ـــ قصـــــ ان  ــــتيالئه على طبرة  ــ ــ اســ الح الدين 

ـــاحل ــــ ين  الســــ انت تقف حائال بينه و ة التي  ــــتراتيج ــ ــ ان  ، المنطقة  االســـ ما 
ـــتدراجإلى  يرمي ــــ ــــ ــ ان اللذين يختارهماإلى اإلفرنج  اسـ  ، محارته في الزمان  والم

  وقد أحسن في ما اختار.
ـــهر تموز ، لقد اختار الزمان       ــ ــــ ــهر الحرارة في هذه المنطقةوهو  ، شــــ ــ ـــــ  ، شــــ

قه الجنود العرب قه جنود اإلفرنج. ، ط ط   وال 
ان       ـــاب حطين ، واختار الم ــ ــ ــ ال  ، هضــ ـــعة أم ــ ــــ ضــ الغرب من إلى  على 

ة ، مدينة طبرة اه وال ظالل. ، أرض مجد   فال زرع وال ضرع وال م
انت جموع       ـــــفورة اإلفرنج  و ـــدة في قرة صــ ـــ حيث   ، بالغر إلى  ، محتشـ

اه الوفيرة   فة.ر والظالل  الوا ، الم
ــالح الدين       ــ ذا أفلح  صــــ ــتيال ، وه ــ من اإلفرنج  فأخرج ، على طبرة ئهاســــ

ة الجرداء.إلى  الظل الظليل قاع الملته   هضاب حطين حيث ال

                                                           
 .189ص ،2ج ،مفرج الكروب، ابن واصل )1(
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ادر ، قد خرجوا من صــــفورةاإلفرنج  وما أن علم صــــالح الدين أن        حتى 
ـــتدراجهمإلى  ــ ــــ ــ قول ، في حطين همالفخ الجهنمي الذ ينتظر إلى  اسـ ما  ، وهو 

قه العماد األصفهاني :"قد حصل المطلوب.  وجاءنا ما نرد"   .)2(رو رف
ة الثالث من شهر تموز من        وتالقى الجمعان عند هضاب حطين في عش
ع الثاني ، المواف ، 1187عام  ع والعشـــرن من شـــهر ر ر التارخ -الرا ولم أذ

  لعري عبثا.ا
ـــهر العري       ــــرن من الشــــ ع والعشـــ ـــالح الدين ليلة الرا حين  ، لقد اختار صــــ

ام  ان القمر في ع أن  ، المحاقأ قاع نســتط وأنا وجيلي من الذين نعرف تلك ال
ار ــــن االخت ــ ــب للرأ ، ندرك حســ ــ ــ حســ ـــانئففي مثل تلك الليلة  ـــ  ، ي أن التالل فرســ

ميز هذا وذا ، والفرسان تالل   ك!!وال 
ــالح الدين ، وفي تلك الليلة       جيء بين التالل يدبر أمور  ، ان صــ يروح و

ر  ــ ــ ه التقرر العســـ ــ ــ شـــ الم  ـــلحة.  وفي  وزع األســــ ة و ـــى العماد  ، المعر ــ مضــ
ل  ـــلطان تلك الليلة حتى عين (للجنود) من  ــ ــــ ــــهر السـ ــــ قول :" وســ ــفهاني  ــ ــ ــ األصــ

ال ، طلب الن ـــــ ، ومأل جعابها  ــ ــ ان ما فرقه من النشـــــ ة حملو  وما…اب أرعما
  .)1(أبهجنا بتلك  الليلة الفاخرة"

ـــان       ـــة"  ـــار ـــالح الـــدين يرقـــب أمور "الواقعـــة الم ـــ ــ ــ ــ ـــان صــ اإلفرنج  وحين 
حثا عن الماء ــــاب  ــون بين الهضــ ــ اء  والمنطقة ، ولكن أنى لهم ذلك ، يجوســ جد

ه من حبل الورد. ان الماء من خلف صالح الدين أقرب إل   على حين 

                                                           
 .77ص ،الفتح، العماد األصفهاني )2(

 نفسه. المصدر )1(
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ــهر تموزو        ع من شــ اح في الرا ة  أســــفر الصــــ ــمس الفحة وراح اله عن شــ
آكلون شارون مسلحون وجها  ، وصالح الدين وجنده ، واإلفرنج يدهقهم العطش

يلين ، لوجــه أمــام اإلفرنج يلوا لهم الكيــل  ــان  ، وقــد عزموا أن  ففي هــذا الم
لماته في "عظ ه الســالم ينط  ح عل ة الجبل الشــهيرة" الذات وقف الســيد المســ

الكيل الذ تكيلون ُ  قول :"و   .)2(ال لكم"و
ــى علىــان و        ــ ــ ــ ــــ ــد على ثمــان وثمــانين عــامــااإلفرنج  قــد مضــ هم  ، مــا يز

ة الحســـاب.  ، ار والنار جزافاميلون للعرب القتل والد وها قد جاء الوقت لتصـــف
ان ح في هذا الم أنما  وقف السيد المس ة لمثل هذا اليوم عينثر عظاته الرف ، و

ع!!   الرف
ا        ان ذلك اليوم حارا اله ــالح الدين "قد أحا اإلفرنج  وأدرك ، و ــ ــ ـــ ــ أن صــ
قطرها"بهم إح ـــاب حول )1(اطة الدائرة  ـــ ــ ـــلمون النار في  األعشــ ــ ـــعل المســـــ ــــ .  وأشـــ
ـــهام والنيران ، اإلفرنج ــ ـــــ حوا بين طوقين الســ ــ ــ ــــ ــ د ، فأصــ ش أو الهجوم على ج وا 

ســروا ا انت هجمتهم ضــارة شــرســة ، لطوق من حولهمصــالح الدين ل فقد  ، و
ا للنجاة قاتلون طل ـــا  ، انوا  ـــــلمون لهجماتبل خالصــــ ـــمد المســ ــ ادة وصــ  من اإل

ـــرانوا بدورهم  فقداإلفرنج  ــنين: النصـــــ ــــ ـــهادةأو  أمام إحد الحســ ــــ ذلك أن  ، الشـ
ــلمين انوا من ورائهم األردن  ومن بين أيديهم بال ، المســـ ــداد " ــ د في تعبير ابن شـ

  .)2("…وٕانهم ال ينجيهم إال القتال والجهاد ،العدو

                                                           
ع، إنجيل متى )2(  من اإلصحاح الخامس إلى السا

 .583حوادث سنة ، لالكام، ابن األثير )1(

ة، ابن شداد )2(  .121ص،النوادر السلطان
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ان يواجه قوات طارق بن زاد قبل        ر الذ  الموقف العســــــ ه  ـــب وذلك شـــ
ة عام عما ــ ــ ــــ ــ ــ ســ حر من  ، ذلك  م وال حينما خطب  فيهم قائال "العدو من أمام

م   .""…ورائ
قول :"ثم علمو        ــة ف ــــداد هــذا الجــانــب من المعر ــــ ــ ــ ـــف ابن شــــ ــــ ــــ صـــ هم نا أو

ــــه(اإلفرنج) ال ينجيهم من الموت إال اإل ـــة -قــــدام عل ـ ــدار  ، فحملوا حمالت متــ
ثرتهم عن مواقعهم.  إال أن ــــلمين على  ــ ــ ــ حملون اإلفرنج  ادوا يزلون المســــ ال 

مــا ، حملــة فيرجعون إال وقــد قتــل منهم قي  ، فوهنوا لــذلــك وهنــا عظ فــارتفع من 
ة حطين وأرادواإلى اإلفرنج  من ه تل بناح حموا أنفســــهم  امهم و  ، أن ينصــــبوا خ

نوا من  ـــــدوهم عما أرادوا.  ولم يتم ـــــائر الجهات وصـــ ــتد القتال عليهم من ســـ ــــ فاشــ
مــة ملكهم مــة غير خ ـــب خ ــ ــــ ــــ ــ ــة …نصـ قي  الملــك على التــل في مقــدار مــا و 

  ".…وخمسين فارسا
أتي        ــــول أروع وهنا  ـــل من فصـ ـــة فصــ ةالقصــ طول ه ، ال ـــل ، يرو  ، األفضــ

ـــال ــ ــــ قف ، ح الدينابن صــ ا  ــــب ــ ــ ان صـــ ةإلى  و وها هو  ، جانب والده في المعر
ة.   يرو للمواطن العري الفصل األخير من المعر

وهو -الحرب-جانب والد في ذلك المصــــافإلى  نت…قال األفضــــل :"      
ـــاهدته ــ ـــاف شـــ ــ ــار ملك ، أول مصـــ ـــــ  ، على التل في تلك الجماعةاإلفرنج  فلما صـ

رة على الم ـــــلمين حتى ألحقو حملوا حملة من ه وقد علته  ، بوالد همســـ فنظرت إل
ة   وأمسك ، لونه ردَّ او  ، الكآ
طان"        ــــــ ذب الشـــ ح " ــ ــ صـــــ ـــــلمون على الفرنج  فعادبلحيته وتقدم وهو  المســــ

ــــعدوا على التل عونهم  ، قد عادوااإلفرنج  فلما رأيت…فرجعوا وصـ والمســـــلمون يت
ــحت من فرحي :" هزمناهم" ــ ة مثل األولىفعاد الفرنج فحم ، صــــ  وألحقوا ، لوا ثان
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ــلمين بوالد ـــ ــــ ــلمون  على ، وفعل والد مثل ما فعل أوال ، المســـ ــ ــــ  وعطف المســــ
التلاإلفرنج  ــا "هزمناهم" ، فألحقوا  ــ ضــــ ـــحت أنا أ ــــ والد وقال  لتفت إليَّ اف ، فصـ

ت ــ ــ ــــ ــ ــ قول لي هذا…اســ مة.  ووالد  ــق تلك الخ ـــ ــ ــ ــ إذا  ، . ما نهزمهم حتى تســـ
مة قد سقطت.  فنزل ى من فرحه" ، السلطان وسجد شاكرا هللا تعالى الخ   .)1(و

ة       ـــفهاني عن المعر ــ ــــ تحدث العماد األصـ ـــر ، و ـــــ ـــفته المتكلم الحاضــ ــ ــــ  ، صـ
ش عض مطوعة المجاهدين النار في الحشـــ قول :"فرمى  من  ، فبلوا اإلفرنج ، ف

ا بثالث  ، امنار الضــــرام (األعشــــاب) ونار األوام (العطش) ونار الســــه ، نار الدن
حطين بوارق البوارإلى  وواافــ ــامهم على  ، جبــل حطين.  فــأحــاطــت  وحطوا خ

ـــهام ، غارب حطين ضـــــرب الســ ــــر  ، . فترجلوا  عن الجبل…فأعجلناهم  وتم أسـ
ــك ـــك ، وأبرنس (أمير) الكرك ، الملــ ــل ، وهمفر أخي الملـ وابن  ، وأمير جبيــ
ندرونة ، همفر  ـــــ ــ ـــ ــر من الد ، وأبن أمير إســ ــــ ــــ ة. وأســ ة  معظمهاوأمير مرق  ، او
  ة".ارونومن ال
ــة رائعـــة        ـ ــة زت ــا لوحـ ـــم لنـ ــــ ــــ ــأنمـــا يرســـ ـ ـــة  ـــه للمعر ــف ــ ــــ ـــــ وختم العمـــاد وصـ
قول:" ـــير…ف ـــاهد القتلى قال ما هناك أسـ ــر قال ما  ، .ومن شـ ومن شــــاهد األســ

ـــا ــــ ــــ  ، قودهم فارس هنالك قتيل.  ولقد رأيت في الحبل الواحد ثالثين وأرعين فارسـ
قعة واحدة مائة و  حميهم حارسوفي    .)1("…مئتين 

ــفه الســــاجع       مجموعة أخر  ، ولكن العماد األصــــفهاني قد ترك لنا في وصــ
الغة الدقة ، من اللوحات ســجعاته إلى  وها نحن نســتمع ، ل ســجعة منها لوحة 

قول  ان و ــــاهد ع ــ ــ ــــ ة حديث شـــ ونتأمل لوحاته وهو يتحدث عن مخلفات المعر
                                                           

 .179-175ص ص،  9ج ،الكامل، ابن األثير )1(

عدها، 76ص  ،الفتح، العماد األصفهاني )1(  .وما 
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ــت الرؤوس  طـــائرة…" ــائرةوالنفو  ، .ورأيـ ـ ــائرة   ، س  .والجثـــث …والعيون  غـ
ـــل مفرقة المرافممفصـــــلة  ال ــالب  ، .. محذوفة  الرقاب…فاصــ ـــوفة األصـــ مقصــ

طون منصـفة األ ءهمفقو  موزعة  األقدام ، مقطعة السـهام عوجه ال جسـاد العيون م
ــفه ــاء مقصـ ة تمفتو  ، مائلة األعناق ، ســـائلة األحداق ، مقلصـــة الشـــفاه ، األعضـ
ــــلوخ ، األفخاد ــ ــ ــ ـــ اتمسـ ة األذرع ، ة الل و ـــعور ، مف ـــ ــــ ــ ــورة الشــ ــ ــــ ـــــ مهتومة  ، منشـ

  .)2(األسنان"
نتهي العماد األصـــــفهاني من هذه اللوحات الرائعة       قف على تل  ، و أنه  و

ح "وما أحلى نفحات الظفر". ص   حطين و
ــجل التارخ       ــ ــ ــ ــــ ســ ة ل والواقع أن ذروة هذه النفحات قد تجلت عند ختام المعر

ح في  امشـهدا أصـ عد قصـصـا شـعب قى  ، في المشـرق العري والمغرب ، ما  و
  يومنا هذا.إلى  حديث السامرن والساهرن

ــار        ــلطان لعرض أكابر األسـ مة صـــالح الدين "وجلس السـ ــبت خ  ، فقد نصـ
ــــر ملك ــــ ـــتحضـ ــ .  ثم اســــ ار ـــــ ــ  ، وأخاهاإلفرنج  وهم يتهادون في القيود تهاد الســ

 ، شرة من جالب مثلج فشرب منهااإلفرنج  لكوالبرنس أرنا وناول السلطان  م
ــهااإلفرنج  وناول ملك ـــــ ــــ ــــلطان للترجمان قل …البرنس أرناإلى  عضـ ـــــ ــ فقال السـ

ه   أنا  ما سقيته". ، للملك:  أنت الذ تسق
ــنوات       ــ ـــلطان صـــــالح الدين قبل سـ ان الســ البرنس  ، و قد نذر أنه إذا ظفر 

ــ ــ ار المقدســ ـــبب حملته على الد ــ سـ ــالح  ، ة. فجاء ذلك اليومأرنا قتله  ــ فأمر صــ
مة. ، ولقي أرنا مصرعه ، الدين   ورمي خارج الخ

                                                           
 المصدر نفسه. )2(
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هاإلفرنج  أما ملك      ــــه.  وظن أن الدور آت عل ــ ــ ــــ ولكن  ، فقد ارتعدت فرائصــ
قتلوا  ه وقال له :"لم تجر عادة الملوك أن  ــالح الدين هدأ روعة وطيب قل ــــ ــــ ــ صــ

) فقد تجاوز حده ، الملوك    ."…وٕانما هذا (أرنا
ــر       ــ ــــ س للمواطن العري المعاصــــ قرأ المؤرخين العرب األوائل أن  ، ول وهو 

ة حطين ة لمعر ســـ ــك في الوقائع الرئ وخاصـــة في  ، نوها في يومهاما دوّ  ، شـ
إلى  الرجوع فقد قام أحد المؤرخين الغريين أخيراً  ، قصة صالح الدين مع أرنا

ة مقارناته ، مؤرخي اإلفرنج قاته وخلص في نها أنه "ال حاجة إلى  وتحق القول 
ك في قصـــة  مصـــرع أرنا في قصـــة أو  الشـــراب الذ قدمه صـــالح الدينللتشـــ

  .)1(فسه"صالح الدين ن دبي
ة قد استب ،ومن الطرف       اهتمام مؤرخها ومعاصرها ابن دأن هذه المعر ت 
ة وقال: "وقد اجتزت ، األثير عد عام من المعر موضع  فقد مر  على حطين 

عدها بنحو سنة عظام اإلفرنج ، الوقعة  ومنها المجتمع  ، فرأيت األرض مأل 
عض وأخذته  ، هذا خالف ما جمحته السيول ، ومنها المفترق  ، عضه على 

اع"   .)1(الس

ة حطين ، الراحةإلى  ولم يخلد صالح الدين       فإن هذه الهزمة  ، عد معر
اإلفرنج ال  عتهاالساحقة التي نزلت  اإلفرنج  وال بد من مطاردة ، بد من متا

ل معاقلهم.   واللحاق بهم في 

                                                           
مان )1( ة ،رانس  .897ص، 2ج ،الحروب الصليب

عدها. 175ص،9ج ،الكامل ،ابن األثير )1(  وما 



  

-160-  

ا هي المعقل األكبرو        اإلضـافة ، انت ع  فهي أكثر ثغور الشـام حصـانة 
ـــالح الدينإلى  ــ ــار صــ ــــ ـــتراتيجي.  فسـ رو العماد  ، قواته إليها ، موقعها اإلســــ و

ـــني ــ ــ ــفهاني " إن األمير عز الدين الحســــ ــ ــ ــ ان في  ، مدينة المنورةأمير ال -األصـــ
ا في الواقعة.  ورأيته ذلك اليوم للســلطان مســايرا وأنا  ة صــالح الدين مشــار صــح

ــير معه ـــــ ـــالممأسـ ــ ــ ــــــاكر اإلسـ ا وقد توافدت عســ من وعرها إليها  ا والحت أعالم ع
م وراء تلها".   وسهلها فلما قرب منها خ

ـــااإلفرنج  وقـــد حـــاول أمير       ـــة ، في ع ولكن لم تكـــد  ، الـــدفـــاع عن المـــدن
ا حتى انه ــالح الدين تقترب من ع ش صــ م ار مقدمة ج ت المقاومة وعرض تســــل

ة.   المدن
ــالح الدينو        ــل صـ ــلإلى  ، 1187تموز  8 ، وصـ ة فأرسـ أميرها إليها  المدن

ح القلعة ـــلمين  ، ومنح األمان ألهلها ، مفات ــ ـــر المســ وأطل أرعة آالف من أســــ
  فيها.  محتجزنانوا 
عد طبرةو       ا  ــتيالء على ع ـــتراتيجي لإلفرنج ، االســـ م اســ  ، تحطم أكبر إقل

ــــامإلى  فلو أن المواطن العري رجع ــ ــ ــ ار الشـــــ طرة  ، خرطة د ــــــ ــــ ــ انت ســ حيث 
ـــطيني ، اإلفرنج ــــاحل الفلســ ــــاحل اللبناني فالسـ ــور فالسـ ــاحل الســـ ــ يبزر  ، من السـ

له-أمامه أن "محور طبرة ة القلب من هذه السواحل  مثا ا"    ا.ع
ة مواقع       ة أمامه لتصف في حرب اإلفرنج  ورأ صالح الدين الفرصة الذهب
  مام واالستعداد.جالستلال تعطيهم فرصة  ، خاطفة
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ــالح الدين       ــ ــفهاني يرو  أن قوات صــــ ــ ـــــي العماد األصــــ مضـــ  قد نازلت ، و
البرق الخاطفاإلفرنج  ــــرعة  ــــ ــ ــ أيديهم ، في معارك سـ  ، تنتزع منهم المواقع التي 

عد حصن عد مدينة وحصنا    .)1(مدينة 
ام       ضــعة أ ما يرو العماد األصــفهاني على ، وفي  اســتولى صــالح الدين 

ــــفورة في وقعة واحدة ــ ــ ـــــرة وصــ ـــمال  ، : الناصـــــ ــــ ــ م الجليل في شـ الهما من إقل و
  فلسطين.

ــارة       ــ ســـ ــوف ، وعلى ق ــــ فا وأرسـ عدها على ح ـــاحل  ، ومن  ــ لها على الســ و
  الفلسطيني.

الهما في المنطقة الوسطى من فلسطين.       ة و سط   وعلى نابلس وس
ـــــ مرج بني  عــامر في  ، وعلى الفولــة       ــ ــ ــــ ــينــة في وسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــانــت قلعــة حصـ و

ـــطين ــ ــ ــ ــان  ، فلســ ــ ــ ــ ســـ ــقطت معها "دبورة وجنين وزرعين والطور واللجون و ــ ــ ـــ وســ
ط ــا  ع مــ مون وجم ــــاتبوالق ــــا من الوال ـــة  ، رــــة وع ــ ــــ ـــــ صـــ ــــا وال ــب ومعل والزــ

نــد ــ ــ ـــــ ــــ ــــــطين ونــهر واسـ ــــ ع هــذه المــدن  والقر في فلســــ مــاعــدا ..…ومنوات" وجم
ندرونه فانها قرة في لبنان في محافظة صيدا .   اس

ــا قلعــة قــائمــة ، وعلى قلعــة تبنين       قــا إلى  وهي في جنوب لبنــان وال تزال 
  اآلن.
عدها على صـــرفند ، وعلى صـــيدا       الهما في جنوب لبنان ، و وصـــيدا  ، و

قول  ـــاحلما  ــ ــ ـــ ــ فة على الســ ــــفهاني: "مدينة لط ــــ ــ ــــاتين وأزهار  ذات ، األصــــ ــ ــ ــــ ســ
ــجار النارنج واألترنج  ، وراحين ــــ ــــ ــفهاني  قد  غادرها في  و  .…وأشــ ــــ ــ ــ أن األصــ

ع  هذا  العام.     ر
                                                           

 . 115 -92ص ص ،الفتح ،ألصفهانيالعماد ا )1(
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ام عد أن دام القتال عليها ، وعلى بيروت       ـــــاحل "وهي أ اً أ ــــن مدن الســ حســـ
ــــام  ــــ ــ ــفهانيوفي بيروت مرض العماد  األ )1(في بالد الشـ ـــ ــــ انت "جمرة  ، صــ فقد 

محفةإلى  الحر متوهجة وحملت الشفاء." ، دمش    فتفضل  هللا 
  وهي قلعة شهيرة بين بيروت وطرابلس. ، وعلى جبيل      
بنى       ــافــا والرملــة واللــد و يــت لحم ، وعلى  وغزة  والنطرون  ، والخليــل ، و

ــقالن يت جبرل والداروم (دير  البلح) وعســـ لها  …و مدن وقر  معروفة  في و
  فلسطين.

ة في الدفاع عن عســــقالن ألهميتها  االاإلفرنج  وقد اســــتمات       بين ســــتراتيج
 ، ولما يئس أهلها من المقاومة طلبوا األمان فرضي صالح الدين ، مصر والشام
ة صــالح الدين إلى  و"أقتيد أهلها ندرة حيث قضــوا فصــل الشــتاء في  رعا  اإلســ

ع العــام التــالي" ميلهأن تم ترحإلى  ــالح )2(في ر ــ ــ ـــــ ــارم صـــ .  وهــذه واحــدة من م
ة. ة قبل العر   الدين التي أشادت بها المراجع الغر

ــلة في ســـتة        ة حطين الفاصـ ذا انتهت معر ام  وه  ، من طبرة وما حولهاأ
ا وما حولهاإلى  ي ، ع اإلفرنج  على جيوش ، وانتصــر فيها صــالح الدين األيو
ـــمةف …لها ــــ ــ ــ  وأدارت عنان التارخ ، انت  من أعظم   معارك التارخ  الحاســـ
ة تارخإلى   ، وجهة أخر إلى  صــنع لإلنســان ار آخر  بل عالما آخر  ، آخر اً ت

ه من علم وحضارة وعرفان.   حتو   ل ما 
ة حطين من بدايتها لنهايتها لوجدنا  أنها        ونحن لو أنعمنا النظر في معر

ا هي حرب تة المجيدةم األ ــ ــــ ــ ــ ع من  ، ال الزائفة  ، الســــ فقد  بدأت في اليوم الرا
                                                           

 ـ.ه583حوادث سنة ، الكامل،ابن األثير )1(

 نفسه.المصدر  )2(
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انت مدن ، شهر تموز أت  العاشر إال و قد  ، وقالعهم وحصونهماإلفرنج  ولم 
. عد األخر   سقطت بيد صالح الدين واحد 

ام  وأقول حرب       ـــتة المجيدةاأل ــالح  ، ال الزائفة ، الســ ة بين صـــ فإن  المعر
ـة الـدين واإلفرنج ــة والقو األور ــه القو العر بر تطــاحنــت ف ـة   ، ـانـت معر

  وجها لوجه.
ة       ام  أما معر انت المهزلة المأساة 1967الستة لعام األ انتصرت  ، فقد  

ــــرائيل حارب ، فيها إســ ــال.    ، ألن الفر العري لم  ن  يرد الحرب أصــــ بل لم 
انت مظاهرة هوجاء يف تبددعرفت إسرائ ، ولكنها    وتذروها للراح. هايل 

ــــالح  ، ومع ذلك       ــتطاع صـــ يف اســـــ ـــاءل اليوم: و فإن المواطن العري يتســــ
ام  الدين في حرب ـــــتةاأل ــ ة قرون:  ، الســ ـــر على تلك القو أوقبل ثمان ــ ن ينتصــــ

ة رة أمام إسرائيل في ستة  ، األورو ة قد انهزمت هزمة من في حين األمة العر
ام ار الهزمة. وجلست في  ، أ ع تمسح عن وجهها غ   اليوم السا

ساطة ، والجواب       ة ال ام العرب  ، في غا إن الذ انهزم مع إسرائيل هم ح
ة ، المعاصــرون  ســت األمة العر ا ، ول إن الملوك  والرؤســاء   …جيوشــا وشــعو

ــب قدراته وطاقاته ، يتحملون وحدهم عار الهزمة ، العرب ــ ــ ودوره في  ، ل حســـ
ة.الم  عر

انوا دولة واحدة ، لقد انتصر العرب في حطين         ، اً وملكا واحد ، ألنهم 
شا واحدا انوا أرعة  ، وقد انهزم العرب في سيناء والجوالن واألردن ، وج ألنهم 

شا ، عشر ملكا   وأرعة عشر وزر  دفاع. ، وأرعة عشر ج

ش العري مؤلفا من قوا       ان الج ة حطين  ة في معر ـــام ــ ــــ ـــرة وشــ ــ ــ ت مصــــ
ة من ة و ش واحد في ميدان واحد ، وحجازة وعراق ادة واحدة. ، لها  ج   تحت ق
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ام  وفي       ــرةأ ــــ ــــ ــ صــ انت دولة الوحدة تمتد من ال ومن   ، برقةإلى  حطين 
حارون في الميدان ، عدنإلى  حلب ان أمراء  البالد  عتهم أمير  ، و وفي طل

  .سنيعز الدين  الحالمنورة المدينة 
ادين متعددة والجيوش متبددة واسرائيل   انت الم ولكن في حرنا مع اسرائيل فقد 

ش, عد ج ـــًا  شـــ عد ميدان وج ام  وفي تضــــــرب في ميدان  ــــالح أ تب صــ حطين 
ــتنفرا يدعوإلى  الدين ــ ــــ ــــ مانإلى  البالد مســ على  ، الجهاد فلبى  الناس بداعي األ

ة في حرب ام  حين أن الدول العر ـــتةاأل ــ أيديه الســـ ن  ات الدفاع  الم  إال اتفاق
ـــــهور ــــة شــ ة بخمســـ ـــورا قبل المعر ــ ـــــر وســ ان اتفاق الدفاع بين مصــ  ، الهزلة.  ف

ة الدفاع  انت اتفاق ام.  و ة الدفاع بين مصـــر واألردن قبل خمســـة أ انت اتفاق و
ش العراقي الميدان في األردن إلى  بين  مصر والعراق بليلة واحدة.  ووصل الج

ـــب ـــ ةفي صـ ما  ، حة المعر ة  ات العراق ا ة الد ــــرائيل ــطادت الطائرات اإلســـ ــ ــ واصـ
  .)1(صاد العصافيرتُ 

ان مفهوم  الوحدة  عند صالح الدين أصيال عرقا فقد قال: " إنما  نرد        و
سيرا  س قصدنا ، لناس معنا على قتال األعداء فقاأن  من الفتح البالد بل  ول

اد " قوله: "إني دخلت ثم  أكد هذا   )1(الع لمة اإلسالمإلى  المعنى   ، الشام لجمع 
ة المعتدين ، وسد الثغور ف عاد لمة اإلسالم على  ، و وما قصد إال جمع 

  .)2(رنج"اإلف

                                                           
)1( ، مة الكبر مع الملوك والرؤساء أحمد الشقير  .الهز

رد علي  )1(  57ص، 2ج، خط الشام، محمد 

 .207ص، مرآة الزمان )2(
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قي         ـــاتيرها هدف الوحدة و ــــ ــــ ة قد دونت في دســــ على حين أن الدول العر
  اللف  ميتا في دستور ميت.

ــاس العلم والن مفهوم الدولة عنإبل       قوم على أســـ ان  ــالح الدين   ، همفد صـــ
ان  حوله ثالثة من ـــل عبد الرحمن أهل  فقد  ــــي  الفاضـــ العلم والفهم وهم: القاضــ

ــاني ــ ــ ســ ــفهاني ، الب ــ ــ ــداد  والعماد األصــ ــــ ــي بهاء الدين بن شــ ــ حتى أن  …والقاضــــ
. ال تظنوا   أني ملكت البالد  …صالح الدين قال في جمع من أمراء  العساكر"

قلم القاضي الفاضلسي م بل    "…وف
ــام       ــام العرب في هــذه األ لــه في مفهوم الــدولــة عنــد ح   ، ومن أين ذلــك  

عزلون  عين الهاتفين ، الفهم والعلمأهل  وهم  ـــتوزرون  المط ــ ــ سـ المجيبين عن  ، و
  ل وتر ونغم!! علىوالعازفين  ، ل أمر بنعم

انت       انت ، و اه والنظائر بي ، و سارنا في األش ن انتصارنا في حطين وان
ثيرة. ثيرة و   سيناء واألردن والجوالن 

لهــا       ــاب  ــ ــ ــــ ـــــ   …ونحن دولــة واحــدةاإلفرنج  أننــا قــاتلنــا ، ولكن رأس  األسـ
  وقاتلنا   إسرائيل  أرعة  عشر. 

  ذلك هو السبب وال سواه.      
ارحة. ال ه الليلة    وما أش
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ة مع حطين ا   لي ح

  
ــا       ـ ــاآلالف !مـــا أكثر القر في هـــذه الـــدن ـ ــد  ــا تعـ والكثير منهـــا رائع  ، إنهـ
العشرات والمئات ! بل ما أكثر الحواضر والعواصم ، وجميل والكثير  ، إنها تعد 

ع. د   فاتن و
ــة  واحــدة تفردت بين آالف القر        ــة عر ــــر  ، ولكن قر ــــ ــ ــ ومئــات الحواضــ

ــم ــ ـــهولها ، والعواصـ ســـــ ذراع ، ذلك أن التارخ قد ح رحاله  على ســ على  هو
ا ــ ــ ــــ ــ ــ الها.  لقد عرفتها  في صــ ام  ، أنا وجيلي ، ج فراعنا  ، رحالتنا  ونزهاتناأ

رومها ومروجها. ، جمالها هرتنا    و
ابي  هاثم قرأت تارخ       ــ ــ عاودت زارتها  مرات و ، فازددت تعلقا بها ، في شـــ
عها وتاللهااحثا  دا ، ومرات ــم اما  ، وأنا أســــأل  شــــيوخ القرة ، رســــا بين مرا ســ

  ؟الموقع هذا الجبل؟ وما اسم  ذلك 
ــرق من     ــ ام  وفي يوم مشــ ع أ ــى ذلك اليوم ما حييت  وما  ، الر ــت أنســــ ــ ولســ

ـــيت ة ، نسـ قفون  ، انت لي زارة لتلك القرة العر ان  ـــرت جمعا من الره صـ وأ
ــالة  ــ ــ ــ أنهم  في صـــ ــفا واحدا  ـــــ ــمعتهم  صــــ ــــ ــــ يتعبدون.  وما أن دنوت منهم حتى سـ

ـــهيرة " ــ ــ من …قرؤون من اإلنجيل "موعظة الجبل" الشــ .من لطمك على خدك األ
ــافحِّ  ــــ ــ ـــ ــ ضــ ـــخرك  ميال فاذهب  معه اثنين.  أ…ول له  اآلخر  أ ــ ــ ــــ بوا ح.ومن ســـ
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م  م ،أعــدائ وا العن ــال لكم…ــار ــه تكيلون  ــالكيــل الــذ  احــذروا  من  …و
ة ا اء  الكذ ــع ثمرا جيدا األنب ــ ــجرة ال تضــــ ــ ــ ل شــ اب الحمالن.   م  بث أتون لذين 

  .)1(…تقطع وتلقى في النار.  فإذا من ثمارهم تعرفونهم
ــأني غــوأخــذت بــدور أقرأ معهم "موعظــة الجبــل" من ذاكرتي حتى        دوت 

ان ة وال طيلسان!! ، واحد من الره   من غير ج
ل       ــألني أحدهم:  وهل تحف "الموعظة"  ــ ــــ ــــ وهذا هو  ، إنها جميلة ، هاوســـ

لماته المجيدة. ح وألقى  ه المس   الجبل الذ وقف  ف
نـت  ، قلـت:  نعم.  لقـد حفظتهـا في جملـة مـا حفظـت من اإلنجيـل      حينمـا 

ا في بيت المقدس في مدر    .)2(سة المطران في أوائل العشرناتطال
ادت ادتهم , وذهبت لشـــأني في ع ان وشـــأنهم في ع ت الوه ي , ذلك وتر
ة وال منارة وال محراب .  حت معبد من غير ق ة أص   أن القرة العر

ذلك       ــــــجود ، و ــــ وع وال ســ ادتي من غير ر ة ، انت ع ـــوف ــ ــــ الصـــ  ، ولكنها 
ة ل راب ة ، انت إطالة  التأمل وٕادامة النظر.  أتأمل في  ل هضـ  ، وأنظر في 

طل حث عن آثار  ـــع  أقدامه ، أ ــــ ره  ، عن موضـ مته ، وفرهعن  عن  ، عن خ
حاته وعن رجع تكبيراته. ، مر حصانه   عن أصداء ص

ة قرة       ا طل ، إنها ح ــــيرة  ــ ــ ــ ــــجع الزمان…وســــ ــ ــ ــ ـــ ان من سـ أن القرة    ،و
ـــمها حطين ــــ ـــالح الدين ، اســ ــ ــمه صــــ ــ طل اســـــ رت القرة ، وال ر  ، وما ذ ذ إال و

طل راتهمومعه ، ال ر التارخ في أروع صفحاته وأمجد ذ   .ا يذ

                                                           
ع. ،إنجيل متى )1(   من اإلصحاح الخامس إلى السا
،أحمد ا )2( عون  لشقير ة  عاماً  أر ة والدول اة العر  .في الح
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المحاماة       ثير الســفر في منطقة الجليل ، وغداة اشــتغالي  ا ، نت   من ع
نت أعرج على حطين في ذهابي  ، غور األردنإلى  ، طبراإلى  ، صــــفدإلى  و

ابي   ذلك  سبيال.إلى  لما وجدت ، وٕا
صاحبني في سفر هذه رفاق من صفوة العلماء       ان  أتعلم بين يديهم   ، و

ة تلك ا ان أولئك الرفاق األجالء ثالثة. ح طل.  و   القرة وسيرة ذلك ال
ـــل       ــ ــاني ، األول: القاضـــــــي الفاضــ ــ ســـ ــــقالني المولد -عبد الرحمن الب  ، العســـ

ي ، المصر الدار ه وخليله. ، وزر صالح الدين األيو   وصف
س ديوانه , شاعر غزواته  والثاني       : العماد األصفهاني صدي صالح ورئ

  ثر انتصاراته .ونا
قاضــي عســاكر صــالح الدين ومؤرخ  ، : القاضــي بهاء الدين بن شــدادوالثالث  

اته من مولده   وفاته.إلى  ح
ــالح الــدين       ــ ــ ــــ حطين وصــــ ــان هؤالء الثالثــة هم أعرف النـــاس  وعنهم  ، و

طل ة القرة وسيرة ال ا ة في حطين. ، تعلمت ح   وقصة المعر
ــفـــار تثم حمل       ــــ ـــــ ثيرة في العـــالمعإلى  ني أســـ ــــم  ــ ــ ـــــ فزرت متـــاحفهـــا  ، واصـ

اتها ت حث عن المزد.  وٕاذا  ، وم ــالح الدين أن أ حطين وصــــ ــــاقني ولوعي  وســ
نوز المعرفة تعجز اإلحاطة واإلحصا  .ءبي أمام تراث ضخم من 

ة في        انت غا ـــالح الدين وحطين.  و ــ ــــ ــــ لقد رأيت لوحات ولوحات عن صـ
ة ب ، اإلبداع والروعة ي المعر نقصـــها إال  ، ين الشـــرق والغربتح وال ينقصـــك و

ـــيوف ــ ــ ــــليل الســ ــــ ــهيل الخيل وصـ ــ ــ ــ ـــمع من ظاللها وألوانها صـ ــــ جانب إلى  ، أن تســ
حات المنتصرن وأنات الجرحى.   ص
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مــة       ــة القــد ــة   ، ورأيــت قوائم المراجع العلم ــة والعر ــ ــ ـــــ ــــ ــة واإلفرنسـ ــالالتين
ة ـــقل ــــ ــــ ة والصـ ة والكرج ة واألرمن ـــران ــــ مة.  أما  اهذ  ،والعبرة والســـــ اللغات القد

ةإلى  اللغات الحديثة  من اإلنجليزة   عسير العد والحصر.  هفإن ، الروس
ـــعرة اتورأيت مجموع       ــ ـــاطير  ، من المالحم الشــ ة واألســــ ـــص األدب والقصــــ

ة ــعب ــ ة ، الشـ ــيد القوم ــ ـــالح الدين ، واألناشـ  تحتاج قراءتها ، لها عن حطين وصــ
لإلى    ر جميل.والى صب ، عمر طو

ـــالح الدين        ــ ــ ــ ــــ عض اللوحات عن صـ عض الكتب و ـــفار ب ــــ ــ ــ وعدت من أســـ
تبيإلى  وضــممتها ، وحطين حت حطين ليال ، م لفت  بترتيبها حتى أصــ  ، و

حت مجنون حطين وصالح الدين.   وأص
ان       قأهل  و ة تعرف " ــر" تخلالقرة قد بنوا على تلة حطين ق ــ ــ ــــ يدا ة النصــــ

ــة ا ر تلــك المعر .  ولكن يبــدو أن مــا تال من الفتن والحروب قــد )1(،لمجيــدةلــذ
ة  ــر التراث أزال معالم ق ــ ــ هذا خســ ـــر فلم أجد لها أثرًا في زاراتي للقرة , و ــــ النصـ

رات العززة. اإلسالمي   علما عززا من تلك الذ
ــم        ــأ مجموعة من المواســ ـــالح الدين قد أنشــ وقرأت في جملة ما قرأت أن صـ

عز  ــطين ل ــــ ــراعه مع اإلفرنجفي فلســ ــــ ة في صــ ــــم النبي  ، ز الروح القوم مثل موســــ
ين ، موســى وحزنت ألن صــالح الدين قد …موســم …موســم  ، موســم النبي رو

ل األسماء اسم  صالح الدين. ، جعل مواسم    ولكن لم يجعل موسما 
ـــطين       ــــ نا نحن في فلســـ ــتعمار  ، و ــ ــ ة  واالســــ ــهيون ــــ ـــــراعنا  مع الصــــ ــ ــ في صـ

طاني في حاجة ام وطينةإلى  البر ة وأ ــم قوم ــ ـــــ ــ ــ فاقترحت على نفر من  ، مواسـ

                                                           
اغ )1(  .103ص ،1ج ،فلسطين بالدنا، مصطفى الد
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ر موقعة  ه بذ ة أن ننظم يوما لصــالح الدين نحتفل  ة الوطن الحر المشــتغلين 
  حطين.
ــان ذلــك       ـــهر تموز من عــام  ، و ــ ــ ــــ فــا 1935وجر في شـــ  ، وفي مــدينــة ح

شـــوفة جماهير غفيرة من الشـــعب ثيرة ، واحتشـــدت في ســـاحة م  وتقاطرت وفود 
ــائر أرجاء البالد ــ ــ م ، من سـ ــيد الحاج إبراه ـــ ــيد رشــ ــ ان عرف الحفل الســـ من  ، و

  زعماء فلسطين المعروفين.
ــطين       ــتاذ إســـعاف  ، وخطب في الحفل نفر من رجاالت فلسـ ان بينهم األسـ

ان يلقب  ــيبي الذ  ــ ــ ــاشــــ ــ ــــ ة"حلو له أن  النشــ ا وطينا  ، "أديب العر فألقى خطا
ــجعاتهفألهب الجماهير  ، رائعا ــاراته حتى راحت تردد سـ اته وٕاشـ ما تفعل  ، حر

  مع المطرين والمنشدين.
ــداً        نـــت واحـ ـــاء الحفـــل و ال عن أخطـــار الوطن  ، من خط وتحـــدثـــت طو

ــطين ــــ ة على فلســـ ــــيل الهجرة اليهود ــ ــ ـــعب في  ، القومي اليهود وسـ ــ ــ ودعوت الشــ
ة من حولها  ــطين واألمة العر ة  إلى فلســ "وٕاال  ، الوطنأن تهب للذود عن عرو

  ق فلسطين وتسق معها حطين".فستسْ 
ـــر عاما       ــ ــــ ـــت ثالثة عشـ ــــ  ، 1948أن جاء عام إلى ، عد هذا الحفل ، ومضـــ

  فسقطت فلسطين ومعها حطين في حوزة إسرائيل.
ـــمــاء       ـــــ ــ ــ ــا من الســ ــا من األرض ، ولم تكن نبوءتي وح ــانــت  ، بــل وح فقــد 

األلوفانت اله ، األرض تنجر من تحت  أقدامنا ة  ـــــلحة  ، جرة اليهود ــــ ــــ واألسـ
األكداس ة  قابلها تعذيب  ، اليهود اد.   ة في ازد رة اليهود ــ ــ ــــ ــ ــ والمنظمات العسـ

ــق  ا أن تســ ع ان طب ة.  و ــلطة البرطان ــعب العري على يد الســ واضــــطهاد للشــ
حين الزمن. ل شيء ولم يب إال أن  أ    فلسطين ومعها حطين.  فقد ته



  

-172-  

ةولكن األمة ال       ــــها حول حطين في عام  ، عر  ، 1187التي تجمعت جيوشـ
ـــوف تتجمع ــ ـــ ــ ــ ة ، ال محالة ، ســ ة حطين  ، مرة ثان ــطين في معر ــــ ــ ــ لتحرر  فلســــ

ة.   الثان
حتفل أبناؤنا وأحفادنا       ـــــ ــ ــ حتفلون  ، وسـ ـــــ ــ ة.   ســـ ر حطين األولى والثان بذ

ر  فنى.إلى  الذ   أجل ال 
قبلون  الثر        فنإلى  وس   ى.زمن ال 
اء واألجداد ، ونحن       عيدا عن مراقد اآل ون معهم  ، جيلنا الذ يدفن  ـــن ـــ ــ سـ

ر  ة المنى. ، نقبل  الثر و  ،نمجد الذ   أرواحنا وأفئدتنا.  وتلك غا
عد الوفاة      ك  المنى  اة. ، ا رب حق هات   إذا لم نبلغها في الح
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ر مع اإلس                               ..راءالتحر
  راجـوالنصر مع المع                           

  
ــهر أيلول من عام        ــ ــــ ــ ــ ع من شــ جلس التارخ في مدينة  1187في اليوم الرا
الم األحــاجي واأللغــاز ، التــارخ س هــذا من  طــل  ، ول فــإن الــذ جلس هو ال

  عسقالن.هي والمدينة  ، صالح الدين
ـــالح الدين أن يج       ــــ ان من ح صـــ امو ــعة أ ــ ــــ ضــ ان على  ، لس ولو  فقد 

ــيين ــ ــهرن الماضـــــ ـــ ة حطين ، ظهر جواده في الشــــ اإلفرنج  وهو ينازل ، منذ معر
ل قلعة ل مدينة و ة  من ، أمام  ـــماالأنطاك ــــ ــ ــ ا بل إلى  شـــ انتإغزة  جنو  نها 

ــام  ــالفــاتح …حفــاوة  بهيجــةأ ــقالن تحتفي  ــــ ــ ــ ـــقالن، عســــ ــ ــــ ــــ عسـ حتفي   ، والفــاتح 
النصر. حتفي  الهما     و

ـــقالن       ــــ ــ ــ ــت عســ ــــ ــــ ـــة وثالثين عاما تحت احتالل إلى  وقضـــ ــــ ــــ ذلك اليوم خمســ
ـــجعان ، اإلفرنج ة  ، فما وهنت عزمة  أهلها الشــــ نانة القبيلة العر وهم من بني 

اء. سالة واإل ال   المعروفة  
موقعها اال ، والمدينة        ــبذاتها و ــ ض المتوســـ حر األب ة على ال ـــتراتيج ــ  ، ســ

انتها في ا ما أســـماها  ، لتارخ عن جدارةتبوأت م واســـتحقت لقبها "ذروة الشـــام" 
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ــــيء ذروة ــ ــ ــــ ـــام  ، عبـــد هللا بن عمر بن الخطـــاب في قولـــه "لكـــل شــ ــ ــ ــــ ــــ وذروة الشـ
  .)1(عسقالن"

طوف أرجاء  المدينة المحارة       طل المحارب  ــوارها  ، وراح ال ــ ــ ـــــ ــ تفقد أسـ و
ـــينة ـــف، الضــــخمة وقالعها الحصـ المدينة على هيئة نصـ دائرة تمتد  وهي تح  

عيدا حرإلى  أطرافها  ــــنه  بين ذراعها ، ال ـــ ــــ ــ أمواجه  ، لتحصـ وهو بدوره يداعبها 
  الهادئة والهادرة.

انت على  هواســتوقف       اته فقد  مشــهد لم يره في القالع التي مر عليها في ح
ـــــوار  رؤوس األبراج وأطراف  ةاألسـ ح من أوان زجاج ـــاب ــ ــيء مداخل  ، مصـ تضــــ

الغدر والمفاجأة.   ال حتى ، االمدينة  ومخارجه اغت العدو أهلها    ي
يف صــمدت عســقالن  تلك األعوام الطو        ل أمام اوهنا أدرك صــالح الدين 

انت آخر  ما سق في ثغور الشام. ، حمالت اإلفرنج   و
ســـتعرض  تارخ عســـقالن ، ولقد فجع صـــالح الدين        أن تســـق بيد ، وهو 

ـــقالنيهذه المدينة القاإلفرنج  ــ فة الظافر العسـ ـــينة في عهد الخل ــ وهو  ، لعة الحصـ
ـــقالن عها ومغانيها ، ابن عســـ ــأ في مرا ــ ن  ، ولد فيها ونشــ ــأنه فلم  ــ ولكن هذه شــ

حزن على خبر ي"الظافر"  وال "العسقالن ملك المؤرخ ابن القالنسي إال أن  " ولم 
قول:" ــقوطها و ــ ــ ــــــماعه…ســ ـــاء  ســ ــ ــ ـــاعفت و  ، .لقد سـ ــــ ـــدور  وتضـ ــ ـــاقت الصـــ ــ ضـــ

  .)2(ار"األف
ــــبب أخر       ــقالن لســـ ــ عســـ ا  ان حف ـــالح الدين  ــ ذلك.  فهذه هي  ، ولكن صــ

ــــل عبد الرحمن  ، المدينة التي ولد فيها وزره ورفي جهاده ــ ــ ــ ــــ ــي الفاضـ ــــ ــــ ــ القاضــ
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ــاني ــ ــ ســــ تب  ، الب ما جاء عنه  ـــره لخدمته"   ــــ أســـ انت تأتي الدولة  وهو الذ  "
  التراجم.
قول ه ، ابن عســقالن ، والقاضــي الفاضــل       و صــاحب البيت الشــهير الذ 

ه:   ف
  وٕاذا السعـادة الحظتـك عيونهـا         

لهـن أمـان                              نـم فالمخـاوف 
حمله أن         ــعر وزره ما  ــ ن ير في شـــ ــالح الدين لم  ـــ امغير أن صــ أو  ن

ــــان األمان ــ ــ ــ ــترخي بين أحضــ ــ ــ ـــ يت المقدس وقد قارب احتالل  ، ســـ له نج اإلفر  و
  تسعين عاما.

ــام       ــقالن عروس الشـ ح أن عسـ ح  ، ما أســـماها المؤرخون  ، وصـــح ــح وصـ
ـــام ــــــر والشــــ ــــدارة بين مصـ ان الصـــ عند  ، ولكن بيت المقدس ، ذلك أنها تتبوأ م

ل مؤمن   هي عروس السماء واألرض. ، صالح الدين بل عند 
حانه وتعالى       ـــــ قل هللا ســ ــــي ، أولم  الذاتوع ، في حديثه القدســـ  ، ن القدس 

."   "أنت جنتي وقدسي وصفوتي من بالد
ــالح الدين       ــــ ــام منذ فجر  ، ثم إن صــ ــ ــر والشــــ ــــ خاض هذه الحروب في مصــ
ه ا ل ذلك من أجل  تحرر بيت المقدس. ، ش عد ذلك أقام دولة الوحدة.     ثم 
عثها       ــالة  ــ ــ ــــ ـــالح الدين عن هدفه هذا في رسـ ـــ ــــ ــح صـ ــ ــ ــ فة إلى  وقد أفصـــ الخل

اسي ستعرض أمور البالد من بدايتها الع غداد وهو  قول: " ، في  . وتوالت …و
ل قلعة حصل  ه من تشعب اآلراء  وتوزعها.  وأن  ما المملكة عل ار  إلينا األخ

ـــاحــب ــ ــ ــ ــــ ــة ، فيهــا  صـــ ــالم ــــ ــ ــ  ، واإلفرنج بنوا قالعــا يتخوفون فيهــا األطراف اإلســــ
ة ــام ــ ــــ ــ قون فيها البالد الشــ ــا ــ ــ ــــ ضــ ل واحد  ، و جعلهم   ، يدارنج اإلف عند يتخذو و
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اب  لفتحه ــ ــ ـــر األســــ ــ ســـ ـــندا.  أن بيت المقدس أن لم تت ـــــره ســـــ انت همم  ، لنصـــ
القعود آثمة.."   القادرن 

انة العظمى في يومنا هذا       لمة "آثمة" في ذلك العصر تقابل الخ   …و
ــالح الدينوفي        ــ ــير صـ ــ شـ ـــالة أخر  ه إلى  رســ "القوة" التي تجمعت بين يد

الذات ، دفه الكبير في تحرر األرض المقدســـةلير فيها ه  ، والصـــخرة المشـــرفة 
علن ان من  إلى  وها هو  فة "و ر هذه النعمة أن نصــــرف القوة  لالخل ــ فرنج لشــ

ـــهم بدمائهمهِ نطِّ ف ، فننازلهم وننازعهم ، المالعين ــ ــ ـــة من رجســ ــــ  ، ر األرض المقدســ
  .)1(هم واعتدائهم"ا مر بها من قسوتأن ترق السيوف للصخرة المشرفة لمإلى 

ــــافة       اإلضــــ ـــالح الدين في ليله إلى  و ــ ان هّم صـــ ة فقد  ــام ــ ــ هذه النوازع الســ
ـــــر" اإلفرنج ، ونهاره سـ م ، أن " ـــــ طل المحارب الذ يتوق  ةشـ ـــر.  إلى  ال النصـــ

قى فقد "حلف أن  ة" موس فقد عاد مرة من إحد  غزواته ونهى أن تعزف له "نو
سر اإلال تض ة حتى    .)2(فرنج"رب له نو
الملوك والرؤســاء في هذه       أنما  أراد صــالح الدين أن يندد  ام  و الذين  األ

ــــلون  ــــ صــــ ــــرن طلقةإلى  ما  ــــ ــ ة إحد وعشــ ــرب المدفع ـــــ احتفاء ، مطار إال وتضـــــ
ائه!!أو  ، أنهم حرروا بيت المقدس ، مقدمهم ا واحدا من أح   ح
ـــقالن أنه قد        ــ ــــ ــالح الدين وهو في عســ ــ ــــ ــ في بنذره ولقد رأ صـ آن  األوان ل

ـــر" اإلفرنج ــ ســ ــرهم  في بيت المقدس ، "و ــ ســـ حرر ترابها الطهور من  ، وأن  و
  .ما قال ، رجسهم ودنسهم بدمائهم
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ع أرجاء البالد       عضــهم في  ، واســتنفر صــالح الدين عســاكره من جم ان  و
دأاإجاز  احاته.  و ـــــ ــ ــ  ، اب  التارخوانفتحت أبو  ، ريالتجمع الكبير لليوم الكب ته وسـ

ب التارخ. طل في مو سير ال   ل
ــــالح الدين أمام  التارخ       ــ ــــ ــ ــان العالمي ، وانبر صــ ــ ــ ـــــ قبل الرجل  ، اإلنســــ

ر  الت الحرب ، العســــ ة  ، فأراد  أن يجنب بيت المقدس و ح  بر ــ وأن ال تصــ
ــنع بها ــ ما صــ ــعين عاما اإلفرنج  للدماء  في بيت اإلفرنج  إلى فطلب  ، قبل تســــ

ـــــلموا مقـــابـــل األمـــان على أرواحهم وأموالهم. وجـــاءه وفـــد منهم  المقـــدس  ــــ ــ ــ سـ أن 
ـــر عليهم من أن  ـــــ ســــ فعرض عليهم عهد  األمان.  ولكن الوفد  رأ أن "الموت أ

  ولم يب أمام صالح الدين إال القتال. )1(ملك المسلمون البيت المقدس"
ح أكفها والســـهول تفت ، بيت المقدسإلى  وخرج صـــالح الدين من عســـقالن      

ــــر النصـــــ ة  ال  ، داع ـــرئب والج ــ الفتحإلى  قممهاتشــــ ـــماء مبتهلة  ــ ــ ل ما  ، الســ و
ـــجر وثمر ــ ــرك الذ إلى  وزهر وطير يهتف ، بينهما من شــــ ــ ــــ ـــماء "اللهم نصـ ــ ــ الســ

  وعدت.
لغ صالح الدين          ونزل ، في العشرن  من شهر أيلولبيت المقدس و

ره ــر  ، عند جانبها الغري حيث أقام معســــ ضــ ـــةوراح  ـــوار خمسـ  ب األبراج واألسـ
ام  اليهاأ سلوا واستماتوا.اإلفرنج  وصمد ، بل   واست

ع أدوات        قه وجم ــب مجان ــ ـــمال فنصــــ ــ ـــــوب الشـــ ـــالح الدين صـــ ــــ ثم أتجه صـ
م  حقنا اإلفرنج  إلى وأرســـــل ، الحرب التســـــل طالبهم  منحهم  األمان و ة  مرة ثان

ــونا  لبيت المقدس.   ــــالح الدين  جهدا ولمللدماء وصــــ ر أحد  ، أل  صــ ما  ذ

                                                           

 .211ص، 2ج،مفرج الكروب  ،ابن واصل )1(



  

-178-  

منع  ، مؤرخي الفرنج الت الحرب وأن   ن معابدها عأن يجنب بيت المقدس و
  .)1(دمار القتال

ـــــروا على القتال اإلفرنج  ولكن       ــ ـــــوار  ودارت رحى الحرب داخل ، أصـ األســـ
ــوار ــ ــــ ــــرات قاتلة ، وخارج  األسـ ــــ ــالح الدين توجه لإلفرنج ضـ ــــ  ، وراحت قوات صـــ

ـــواراإلفرنج  هلكت  طالئع ف ــالح الدين الخندق ، أمام  األسـ  ، واقتحمت قوات صــ
ــلوا ــ ــــ ــــ ـــورإلى  ووصــ ــ ــــ ــــ عدون إلحراقه ، السـ دءوا   ، ما رأوااإلفرنج  وهال ، فنقبوه و

بتهلون  التماسا للنجاة ون و قنوا أنهم   ،وطافوا   في شوارع بيت المقدس ي ثم أ
حت  ، هالكون ال محالة ـــــ ــ ــ ـــالح الدين  ، قعااأمرا  و وأن  الهزمة أصـ ــ ــــ اتبوا صـ ف
ـــل ، طلبون  األمان ــ ادل الرســ عد ت ــتقر الرأ ، و ـــالح الدين  ، اســـــ ــ ــــي صــ فرضـــ

  ومنحهم عهد األمان.
ان يوم الجمعة ، وطلع الفجر       ـــراء والمعراج.   27 ، ف ــــ رجب وهو يوم اإلســـ

الملك  الناصــــر صــــالح الدين األيوووقف التارخ  صــــر   لة وهو ي ي وقفة  طو
ش والجنــد من غير زهو وال خيالء   ، يــدخــل بيــت المقــدس ومن حولــه أمراء الج

برون  ة ، يهللون و ة عجي ــادفة تارخ ــ ــــ ــ ــ انت مصـ ــراء مع  ، و ــ ــ ـــــ التقى فيها اإلســ
  والمعراج مع التحرر. ، النصر
ا  حفَّ       ان مو ل مفاخر و ــيوف في  ، وأمجاده هه الزمان  ـــــ ـــع الســ ــ ولم توضــــ

ـــى أغمادها إال حين بلغ ــ ــجد  األقصـ ــــاحة المســــ ـــر ســ ب النصـــ حيث  وقف  ، مو
فؤاده ـــالح الدين في رحاب القبلة األولى  متجها  ــ ةإلى  صــ ـــلي   ، القبلة الثان صــــ

ر  ، صالة النصر دعو دعاء الش المسجد  إلى  فيرسله من المسجد األقصى ، و
  الحرام.
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 ، ن والرحمةصـــالح الدين هذا النصـــر المجيد  بروائع من اإلحســـا جولقد توَّ       
انهم ، شـــملت جموع اإلفرنج انهم  ، أمرائهم وره ــب ــائهم وصـ حتى  ، ورجالهم ونسـ
ان أكثر    ، وما لحمتها إال الصــدق وما ســداها إال الح ، بلغت حد األســاطير و

ارها ، أوطانهمإلى  الذين عادوااإلفرنج  رواتها هم فرسان حت  ، فقصوا أخ وأص
ادهم!!وأناشيده ، قصائدهم في سمرهم   م في أع

ـــراح الملكة مارة أرملة         ــ ــ ــ ــالح الدين قد أطل ســـ ـــــ ــ ــ ار أن صـ ومن تلك األخ
ـــبيل  ، عمور األول ــ ــ ــــ يده  ، بنتهاما أخلى ســـ غدره و وأرملة أرنا الذ عرف 

ة واإلسالم.   للعرو
ان في جملة من أُ        ما معه من األموال والجواهر    يخلو طر   سبيلهم ال

ر ــ ـــ ـــةاإلفرنج  ومقدم عســ ـــائر ، وما حمل  من زنة الكنائس والذهب والفضــــ ــ   وســ
  وما نقلوا معهم من متاع.األمراء 
اب        فل األمن والسالمة والمؤن وأس ار أن صالح الدين قد  ومن تلك األخ

ع الالجئين من   الذين نزحوا عن القدس.اإلفرنج  السفر لجم
ذلك ما رواه مؤرخو        ار  ــالح الدين لم  ، اإلفرنجومن تلك األخ من أن صــــ

ة غير فد ــيوخ واألطفال واليتامى  ــراح الشـ نه أغدق عليهم إبل  ، تف بإطالق سـ
سر لهم سبيل العودة ا ي   .)1(أوطانهمإلى  عونا مال

ارم      حة الكبر  ، وأكثر وأكثر ، لقد فعل  صالح الدين هذه الم أنما المذ و
أنما التقتيل  ، لقدس قبل تسعين عاما ما جرتيوم سقو ااإلفرنج  التي اقترفها و

ـــوارع القدس آنذاك ما وقعت أنما الدماء  ، والدمار والفظائع  التي وقعت في شـ و
انت تخوض فيها خيول  أنما أولئك   ، ما نزفتاإلفرنج  التي  العلماء الذين و
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ــ ــ عين ألف شـ ــ ــ ـــقطوا سـ ــرعهمًا ديهســ ــ ان اإلفرنج  بل لكأنما ما فعله ، ما لقوا مصـ
  .وهذا هو صالح الدين.…فجزاهم صالح الدين إحسانا بإحسان ، إحسانا
ان       ما  عد مســــجدا  ــى لم  ــالح الدين أن المســــجد األقصــ إذ  ، وقد رأ صــ

ه ، معالمه ومظاهرهاإلفرنج  غير ه وأضافوا إل   وجعلوه معبدا لهم. ، فهدموا ف
له       شاهد ذلك  إلى  وأعاد المسجد ، وافأزال ما أضاف ، وقف صالح الدين 
ان شـــديد  ، حاله ــجد أالحرص ولكنه  ش أحالم العامة والجند فيثأروا للمسـ ال تط

ــى من معابد ـــاتهماإلفرنج  األقصــــ ــ أ  ، ومقدسـ امة  ــــة الق ســ ن فأمر أن ال تمس 
ــالح الدين :" عندما  ، أذأو  ضــــرر ـــات قدســــيتها فقد قال صــ وأن تحف للمقدسـ

أقرهم على  ، هللا عنه القدس في صـــدر اإلســـالمفتح أمير المؤمنين عمر رضـــي 
ان"هذا ا أمر بهدم البن ان ولم    .)1(لم

ة       ان أكثر من ذلك سماحة ورحا ر  ، بل إن صالح الدين  فقد           ذ
عثةاإلفرنج  أحد مؤرخي صـــالح الدين يهنئه إلى  أن اإلمبراطور البيزنطي أوفد  

رجوه إعادة  ، فتح بيت المقدس ةو ح ـــــ ــ ــ ــــــة المســ ـــة إلى  األماكن المقدســـــ ـــــ ســـ الكن
ــ ـــ ــــ ســ ــن منها ، ةاألرثوذ ـــ ــــ أحســ ة  ــالح الدين التح ــ ــ ــ ــتجاب لطلب  ، فرد صـــ ــ ــ ــ واســـ
  .)2(اإلمبراطور

ــالح الدين       ـــ ر مؤرخ غري حديث ، وفوق هذا وذاك فإن صــ "وث  ، ما ذ
اب ــــف  ـــمه يوســ ــ ـــــي  من بيت المقدس أسـ سـ حي أرثوذ ــ ــ فاتخذه   ، في عالم مســ

حيين األمراء   ل معامالته معمستشارا في    .)3(المس
                                                           

 .   ـه583حوادث ،  الكامل، بن األثيرا ؛ و71ص،  1ج، دول اإلسالم )1(

 .583حوادث سنة ، الكامل، ابن األثير )2(

مان )3(  .751ص ،2،جرانس
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ـــالح الدين وســــ تلك ولم ينَس        ام  صـ مظاهر البهجة  ، الجليلةاأل الحافلة 
ة يجب  أن يؤديها حقها. ، ومجالي السرور   أن في عنقه  أمانة غال

عا زخرفته األماني وزنته اآلمال       ــى ينتظر منبرا رف ــ ــ ــجد األقصــ ــــ  ، ان المســ
لها أمان ـــالمو ــ ة اإلســــ ــنع ، ي  العرو ــــ ـــنع على أبدع ما صـــ ــ ــ ان المنبر قد صــ  ، و

م طل عظ صاره متطلعة صوب بيت المقدس ، أمر من  طل ، مات وأ  ، فمن ال
  وأين المنبر؟

ي       ــنع المنبر قبل  ، ذلكم هو الملك المجاهد نورا لدين محمود بن زن ــ ــــ ــ ــ صــ
ـــنوا ، وفاته في حلب ضــــع سـ حتى أذن  هللا  ، توظل  المنبر في حلب ينتظر  

ــــر ــــ ــ ــ لدين منبر نور الدين ، النصــ ــالح ا ــ ـــ ــ ــ ــ أولى القبلتين وثالث إلى  وحمـل  صـ
  .)1(وفاء للكفاح ورمزا للجهاد ، الحرمين
اهج قد       رو التارخ وهو شـــاهد عدل وصـــدق أن األفراح والم ا  و عمت دن

ــالم ـــــ ـــملت عالم اإلســ ــ ــ ة وشــ ـــر ابتهجت وزنت والبواد اهتز  ، العرو ــ ــ ت فالحواضــ
ام ، ورت ـــــور والخ ــائر في القصـــ ــــ شــ ــالح  ، وزغردت ال ــــ ووفد المهنئون على صــ

ــــي بها قول القاضــــ ـــار.  و ـــ ع األقطار واألمصــ ــداد ءالدين من جم ــ ــ  ، الدين ابن شــ
  الرفي والصدي "لم يتخلف رجل عن الحضور"!!

ــعر       ــ مجد فتح بيت  ، وقامت دولة الشــ ات"  ا  أدب "القدســــــ وطلع على الدن
حرالمقدس و قي وزن وال  ـــالح الدين.  فما  ــــ طوالت صـــ ــيد ب ــ ــ ــ ة وال  ، شــ وال قاف

رها أبد الدهر. ، رو    إال وأنشد لهذه األمجاد وخلد ذ
  قال الشاعر المصر الشرف الجواني: ، ومن قصيدة رائعة      

صر             عيني أ   أتر مناما ما 
                                                           

 .262ص ،ذيل النوادر )1(
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فتح والف                                     رنجة تكسرُ القدس 
هم في القيد مصفود                ولمومل

سر                                    ك    ُير قبل ذاك لهم مل
  وعن صالح الدين:

  فالرمح ينظم والمهند ينثر          ر ونظـم طعنـه وضرابـهـنث     
  اه تعثرـث الجيـخواشع حي       ن حيث الرقاب خواضع حيث العيو     
اهج تعم أرجاء         انت تلك الم ان العماد األصفهانيبيت وحين   ، المقدس 

س ديوانه الي الطوال ، رفي صالح الدين في جهاده ورئ تب ، سهر الل  وهو 
شائر النصرإلى  ة يزف إليهم  ا اإلسالم لها حالوة وطالوة.  ، الدن انت رسائل  و

حت اليوم عندنا هي العزاء والسلوا عد أن فقدنا بيت المقدس.وقد أص   ن 

ص أس أن  عض سجعاته فإن فيها صورة بوال  ر المواطن العري على 
ام  مشرقة رائعة عن تلك   المجيدة.األ

تبها       ــائله التي  ــفهاني في رســ ة إلى  قول العماد األصــ ــالم الحواضــــر اإلســ
تبت…عن ذلك الفتح المبين " ح ، معنى طرف فل طر إلى  . و ــ ــ  ولف فصـ

الي  حتى نظمت الآللي …حصــيف إلى  .. وســارت شــوارد…وســهرت تلك الل
ـــرق والمغرب ــ ـــجد  الحرام  …معرة عن هذا الفتح المعرب ، المشــ ــ ــــرت المســ شـــ و

ضـــاء ، بخالص المســـجد األقصـــى الصـــخرة الب ومنزل  ، وهنأت الحجر األســـود 
ـــراء ــ ــ محل اإلســ ـــــر الكرم والفتح العظ ، الوحي  ــ ــامع الناس بهذا النصــ ـــــ  …موتســ
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ــت المقـــدس .  وأحرموا من البيـ ــل فج  عمي ـ ـــارة من  ــدوا  للز البيـــت إلى  فوفـ
"   .)1(العتي
ة"في بل إن العماد قد رأ         هجرة اإلسالم ، فتح بيت المقدس "الهجرة الثان
.  وهذه الهجرة  ، بيت المقدسإلى  نســــــ ـــــن أن يبني التارخ و حسـ وعلى عامها 

قى الهجرتين".   أ
ا       عتبر فتح بيت وٕاذا  ــــي العذر قد حمل العماد أن  ــــ ــــ ن هذا الحب القدســ

م  ، المدينة المنورةإلى  المقدس على يد صالح الدين أعز من هجرة الرسول العظ
عد من ذلكإلى  فقد ذهب أمراء صالح الدين اما وغراما!! ، أ   ه

ـــالح الدين ابن أخِ ، وهذا الملك المظفر تقي الدين       ة قإلى  "وأحضـــــر ، صــ
نس مساحاتها وعرصاتها ،الصخرة أحماال من ماء الورد ثم غسلها  ،وتولى بيده 

طـــانهـــا ث ، الورد ثم أفـــاض عليهـــا مـــاء ، ـــالمـــاء مرارا حتى تطهرت م  طهر ح
ـاخر الطيـب م ــــل جـدرانهـا ثم بخرهـا  ــ ــ ــــ ون الحـب والمحبوب.  )1(وغســـ ـذا  ".. ه

ادة والعابدون.  شــأنهم في ذلك العاشــ ذلك تكون الع قبل و  الولهان الذ راح "
اران" وقد فتاذا الجدار وذا الجدار  ن الد   ".ه "حب من س

ه في أ        حتفل  ما لم  ـــــراء  ــــ ــ ــ المعراج واإلسـ ذا احتفل بيت المقدس  وه
عد ــر من العصـــــــور من قبل ومن  ـــر ، عصـــــ ب النصــــ ان معراجا في مو  ، فلقد 

ب التحرر. ان إسراء في ر   و

                                                           
 .144-143؛ ص ص  48ص ،  الفتح، العماد األصفهاني )1(

 .220ص، 2ج ،مفرج الكروب ،لابن واص )1(
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ــــراتهوانطل بيت ال       ــ اهجه ومســ ل  ، مقدس في م ــداؤها في  ــ ت أصــــ وتجاو
ــيناء الملك ــ ــ ـــارها وهي تردد ما قاله ابن ســ ــــ ة وأمصـ ــالح  ، أقطار العرو ــ ــ مهنأ صــ

  الدين بذلك الفتح  المبين:
أ فتــح تهنـأ         لست أدر 
  ال تخص الشام منك التهــاني                          

  تمنـى ا منيـل اإلســـالم ما قـد     
هنا ل                           ل قطر يهنا و   صقع و

ة التهاني أعز التهاني ، أجل      ادلت األمة العر ل  ، لقد ت ــــام وفي  ــــ في الشــ
ار العرب ولك غداد ند ان في    حيث بلغت األفراح ذروتها. ، أروعها  وأبدعها 

غداد        ـــتقبلت  انت  ، فقد اســ ــــر ما تزال مقر الخالو و ة في عصـ ــ ــ اسـ فة الع
ادينها وشـــوارعها ، الناصـــر لدين هللا ب النصـــر فمأل م ما لم تشـــهد مثيال  ، مو

األمجاد. ل الحافل    له في تارخها الطو
غداد       ــتقبلت  ــــ ــــر   ، فقد اســ ة في عصــــ ـــــ ــ اسـ انت ما تزال مقر الخالفة الع و

ادينها وشــوارعها ، الناصــر لدين هللا ب  النصــر فمأل م ما لم تشــهد مثيال   ، مو
األمجاد. ل الحافل     له في تارخها الطو

ب مؤلفا من أمراء       ان هذا المو ــراهماإلفرنج  و ــيرون  في ، وأســــ ــ  روعهَ  ســ
ـة ــين دروعهم ، راكبين خيولهم ، وره ــ ــــ ـــــ سـ َّ  ، حاملين رماحهم ، ال ــوا وقد ن ــ ــــ ــ ــ ســ

نودهم .حمله نفر من األ، يتقدمهم تاج الملك األسير ، أعالمهم و   سر
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ـــر ــ ــ ب النصــــ ــف دخول مو ــــ صـــــ ــل وهو  ــ ــ    ، غدادإلى  وقد أبدع ابن واصـــــ
ة خيولها ، على هيئتها يوم قراعهااإلفرنج  فقال :" دخلت األســـار من في  ، راك

ارقها نودها" ، طوارقها وأدراعها و ست أعالمها و   .)1(وقد ن
ــالح الدين       ن صــ غوفا شــــ ، مثل الملوك والرؤســــاء في هذا العصــــر ، ولم 

ان  ، والنســاء للزغارد ، وتســخير الرجال للتصــفي ، االحتفاالت والهتافات فقد 
ان بيت المقدس عنده  الجهاد األصــــــيل عند صــــــالح الدين هو هدف األهداف و

  قدس األقداس.
اء جديدة       فال بد من  ، وتحرر بيت المقدس قد ألقى على صــالح الدين أع
ــااإلفرنج  اقتالع ــــ ــ ــ ـــ ار الشـ ظل بيت المقدس في أمان.  وخرج من د لها حتى  م 

  صالح الدين من بيت المقدس ليبدأ الجهاد من جديد.
ـــور وطرابلس و ،ولم يب لإلفرنج يومذاك في الوطن العري       ــ ــــ ة أإال صــ نطاك

  وحصونا أخر في الداخل. ، على الساحل
في آخر  ، هافبدأ صــالح الدين حملة على قلعة هونين (لبنان) فاســتولى  علي      

ــن  القالع وأمنعها" ثم  ، 1197انون األول  ــــ ــ ـــ ــ انت من أحصـ على الرغم أنها "
اس  ان عه".  وأتجه نحو  هاجم طرطوس "وأمر بوضــع النار في البلد وأحرقه جم

عد مقاومة ســواســت ةجبلإلى  في الشــمال واســتولى عليها.  ومنها مضــى لمت  له 
ةإلى  عنيدة.  وســـــار انت أكبر، الالذق ةأالموانئ في "إمارة  و ـــقطت  ، نطاك وســ

عد أن هرب منها اإلفرنج".       بيده 

                                                           
 .279ص ،2ج ،مفرج الكروب ،ابن واصل )1(
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ستولي على القالع والحصون        ة  حول وراح صالح الدين   ، وطرابلسأنطاك
حت هاتان اإلما   .)1(رتان "مقصوصتي األجنحة"حتى أص

عد أن فرغ صالح الدين من منازلة        إلى انطل ، في الشمالاإلفرنج  و
ب في شمال فلسطينإلى  ، الجنوب و عد قتال ضار  ، صفد و فاستولى عليهما 

 ، ونازل حصن الكرك ، شرقي نهر األردنإلى  ثم توغل صالح الدين ، مرر
ه الحصار استسالم ، فألقى عل ة بين الفرقين انتهت  ة رهي اإلفرنج  ودارت معر

عد أن فنيت أزوادهم لحم آخر حصان".   . حتى أكلو…ت  موادهمدونف ، "
ضعة أشهرسواست عد ذلك ب ك  ة  ، لم حصن الشو   .1188في نها

ذا قضى صالح الدين ثالثة أعوام (       قارع1190-1187وه اإلفرنج  ) وهو 
دمر القالع على  ، ينتزع الحصون من أيديهم ، في طول البالد وعرضها و

ومن إمارة   ، ينة صورال مدإرؤوسهم.  حتى لم يب لهم من مملكة بيت المقدس 
عض الضواحي ة  ومن إمارة ، طرابلس إال مدينة طرابلس و .أنطاك   عض القر

ستعرض هذه المعارك التي خاضها  ، واليوم يتساءل المواطن العري       وهو 
اسإلى  صفدإلى  بيت المقدسإلى  من عسقالن ، صالح الدين ةإلى  ان  ، الالذق

يف سقطت فلسطين  ، يتساءل المواطن العري-لحصون والى العديد من القالع وا
يف سقطت معها سيناء والجوالن؟؟!! ، أسرها في عصر الملوك والرؤساء   و

                                                           
 .132ص ،2ج ،تاب الروضتين، أبو شامة )1(
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على لسان أصدقاء صالح الدين ورفاق جهاده.  ، نا لنجد الجواب حاضراإ و 
ا إال أن نقرأ ما  ، ما نعرف الملوك والرؤساء ، فلقد عرفوا صالح الدين وما علن

  وا:قال

ان السلطان صالح الدين شجاعا شهما مجاهدا في سبيل هللا…قالوا"        . ، 
اإلنفاق في سبيل هللا ان مغرما  انت مجالسه منزهة عن الهزء والهزل…و  ، . و

علم أنه جالس سلطانا  ، أهل العلم والفضل حافلة ومحافله ان من جالسه ال  و
  الرؤساء!!.لتواضعه".  وأين هذا من أخالق الملوك و 

ان مناضال أصيالأ" ، وقالوا       ه للجهاد والشغف  ، ن صالح الدين  ان ح و
ما ه وسائر جوانحه استيالء عظ ان له حديث  ، ه قد استولى على قل حيث ما 

ه ان له اهتمام إال برجاله ، وال نظر إال في آالته ، إال ف إلى  وال ميل إال ، وال 
ه حث عل ره و ة الجهاد في سبيل هللا أهله وأوالده و  ، من يذ لقد هجر في مح

نه وسائر بالده مة ، ووطنه وس ون في ظل خ الس ا   تهب بها  وقنع من الدن
سرة" منة وم   وأين هذا من سلوك الملوك والرؤساء!! )1(الراح م

ون سلطاناإ ، وقالوا       ان إنسانا قبل أن  فقد أوصى ابنه  ، ن صالح الدين 
فإن الدم  ، أحذرك  من الدماء  والدخول فيها والتقلد بها……في حلب " هونائ

قي على أحد". وال تحقد على أ…ال ينام وأين هذا من  )2(حد فإن الموت ال ي
  تصرف الملوك والرؤساء!!

                                                           
ة ،ابن شداد )1(  .410ص ،النوادر السلطان

)2( ،  .412ص المصدر الساب
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لهإوقالوا "        ان للوطن العري   ، ال لمسق رأسه فحسب ، ن صالح الدين 
انت تكرت في العراق اه موطن فقد  ه وفيها تعلم  ، ص ا ك مسرح ش عل انت  و

ة ح مدير شرطتها ، الفروس وللوطن  ، وفي القاهرة وزرها ، وفي دمش أص
له  سلطانه".  وأين هذا من ملوك االنفصال   ورؤساء التجزئة!! ، العري 

ـــبيل  لن صـــــالح الدين أنف إ :وقالوا       ه من أموال في ســ ما تجمع بين يد
ـــرة فقد ، دالجها ــــ ــ عة وأرعين درهما ناصــ ــ ــ ــــ ــ  ، "مات ولم يخلف في خزائنه  إال سـ
ـــوراً  اً ذه اً واحد اً ودينار  ــ ــــ ـــتانا وال  ، صـــــ ــــ ــــ ــ سـ ولم يخلف ملكا وال دارا وال عقارا وال 

نوز الملوك   وخزائن الرؤساء؟! ، مزرعة".   وأين هذا من 
ساطةإ :وقالوا       اته الجد وال فقد عزل نائب  ، ن صالح الدين قد التزم في ح

ثيرة  ، ديوانه "حين استجد دارا في دمش لينزل فيها السلطان وأنف عليها أمواال 
ـــــلح لمثلي أبدا"وقال له  ــــ ــــ صـ ـــور الملوك   .)1("هذا منزل ال  ــــ ــــ ــ وأين هذا من قصـ

  والرؤساء!!
ــائر الناس، قالوا ، وأخيرا       ، " أن جنازة صــــالح الدين لم تختلف عن جنازة ســ

..وغطى نعشـــــه ث ـــعراء أن ينشـــــد في رثائه.   وب مخط ســـــمح ألحد من الشــ ولم 
فه  ــ ــ ــــ ــ ــ ه الطين الالزمة لقبره.  ودفن معه ســ وجر اقتراض ثمن التبن الذ بلت 
  الذ لزمه في الجهاد".  وأين هذا من مواكب الذين ماتوا من الملوك والرؤساء!!

ان صـــالح الدين.  أما الملوك والرؤســـاء فإن المواط       عرف ذلك  ن العري 
ـــة ، أكثرهم ــا ـ عرف لكـــل واحـــد منهم أكثر من ح ـــور، و ــ ــــ ــ ــ  ، ـــالمظـــالم ، ـــالقصـ
غضاء ، الكنوز ، الدماء انة. ، الغدر ، األحقاد ، ال الخ   و
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عد       عد هاماتهم عن مواطئ أقدامه ، عن صالح الدين همفما أ   …وما أ
ارحة!! عد الليلة عن ال  وما أ
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  سق بيت المقدس" ، "سق بيت المقدس
حة في       ــ انت الصــ ا  تلك  بيت إلى  أســــرها حينما دخل صــــالح الدينأورو

ة تسعين عاما.اإلفرنج  عد أن ظلت في يد ، المقدس فاتحا ومحررا   قرا
حت       ا  وأصـــ ها و أورو بر تندب ســـقو بيت المقدسملو  ، أمرائها مناحة 

ــان ــ ـــفة ولسـ ل شــ ــالح الدين على  ــ ـــم صـ ح  اســ ــ ــ متلك  ، وأصـ ــــب الحزن  والغضـ
ع طلبون الثأر واإل ، مشاعر الجم ع    نتقام.والجم

ــــى       ــ ــ ـــدة األسـ ــــ لغ من شــ ا من  ، و ة قد ارتد ثو ـــقل ــــ م الثاني ملك صــ أن ول
ش ا ، الخ ه عدة أ انا اعتزل ف ـــوم  ، موالتمس م ــــ ــ ــ وتعاهدت الجماهير على الصـ

ل يوم جمعة   .)1(ول اللحم يومي األرعاء والسبتواالمتناع عن تنا ، في 
ـــب    ــــ ــــ ــ حتى  ، اجتمـاعـات بين الملوك واألمراء والنبالءإلى  وتحول الغضــ

حت ـــــ ــ ــ ــــ ا  أصـ املين (أورو بر 1190-1187على مد عامين  ة نحل  ) خل
الحديث عن الحرب واالستعداد للح   ..…ربتدو 

امنا هذه       ة في أ ة العالم ة اليهود ا ـــرائيل في الج ــ ما تفعل إسـ ان  ، و فقد 
ا  من أبرز القرارات التي صدرت عن الملوك في ة عامة عرفت أورو فرض ضر

الع ـــــ" ــ ــــالح الدينشـــ ــ ة" لمقاتلة صــــ ــــــالح ه منع بيت المقدس ا وانتز  ، ور الصــــ  ، يد
انت مملكة لإلفرنج.. ما    وٕاعادتها 

رة      ــــــ ــــ ــ ــتعدادات  العســ ــ ــ ـــ ــ ــ دأت معها موجات من المقاتلين   ، ثم بدأت االسـ و
ا ان في أورو ل م ة في تالمشـــــرق العري ولإلى  تســـــافر ، تتجمع في  تجمع ثان

ـــترداد بيت المقدس ـــام تمهيدا الســ ـــاحل بالد الشــ .وهذا  ما عرف في التارخ …ســ
ة الثالثة.   الحملة الصليب
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ان يتزعم هذه الحملة       ا و ا ، ثالثة من أعظم ملوك أورو  ، إمبراطور ألمان
ا,وملك فرنسا    …والنبالءاألمراء   وتحتهم ، وملك برطان

ـــا  وخرجـــت الجيوش من        حر أورو من ثالث طرق: األول: عن طر ال
قبرص ـــــ مرورا  ــ ــ ض المتوســــ : والثالث ، عن طر جبل طارق : والثاني  ، األب

  نيل.عن طر البوسفور والدرد
ان في أوائل الذين وصـــــلوا       ) أســـــطول 1189ســـــواحل الشـــــام (أيلول إلى  و

ة  يبلغ  ة  وفلمن   خمسمائة قطعة.عددها ضخم مؤلف من سفن دانمر
مس متجهاأســطول وفي نفس  الوقت غادر        ســواحل إلى  إنجليز نهر  الت

ــــي جبل طارق  ، البرتغال ـــرقي للإلى  ومنه عبر مضــ ــاحل الشـــ ــ ض الســ حر األب
  .)1(المتوس

ش األلمان أكبر قوة برة       ان ج ـــاءات   ، فقد بلغ عدده ، و ــ ــ ــ ـــب إحصـ ــ ــ حســـ
ة ألف من الرجالة. ، خمسين  ألف فارس ، مؤرخي الفرنج   وما

ما وضعها الملوك الثالثة       رة  انت الخطة العس ا  ، و االستيالء على ع
ر  في فل ، أوال ـــــ ــ ــ ــــ ارها أكبر ميناء عسـ ــطيناعت ــــ ــــ اً ومن ثم التوجه  ، ســــ  جنو

  الحتالل بيت المقدس.
قتهم       ـــــ ــ ــ ــة مقــاتلــة ســـــ عــة قو ــة طل ــانــت لهــذه الجيوش األورو ميــدان إلى  و

ــــام ــ ــ ـــ ار الشـ ة.  ذلك أن الفرنج في د ة  في ، المعر ــور قد أنطاك ــ ــــ وطرابلس وصــــ
ا ـــدين مدينة ع ــ ــ ــ ــاحل قاصــ ــ ــ ــ ان على …خرجوا  من "بالدهم" عن طر الســـ . و

ة رأس هذه ال ـــالح الدين في معر ــ ـــ ــره صـــ ــ ــــ ان قد أســـ " وهو الذ  قوة الملك "جا
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شهر في وجه صالح لعد أن اقسم قسما ع ، حطين ثم أطل سراحه ظا "أن ال 
فا أبدا قه أبدا". ، الدين س ه وطل ون غالمه ومملو   وأن 

مين لهم وال ذمة ، إسرائيل ، ولكن  اإلفرنج         وال عهد وال هدنة. ، ال 
ره إلى اإلفرنج  وصـــل ملك ، أغســـطس 28وفي        ا فأقام معســـ ضـــواحي ع

ـــلبين المعروف بتـل الفخـار ــ ــ ــ ــــ ـا من ، على تـل المصـ " بيلوس "النعـامين نهر  قر
ونوا على مقرة من الماء"   .)1(ل
ضعة ام  وما هي إال  ااإلفرنج  حتى أحاأ وضروا حولها  ،قلعة ع

حر حرإلى  الحصار من ال اسلة. وفيها ، ال طال وحاميتها ال   أهلها األ

ــــالح الدين       ادر صـــ ـــرةإلى  و ــ ــــه ونظم  ، نجدة المدينة المحاصــ شـــ فرتب  ج
ـــفوفه ــــ ــان ، صــــ ــ ــ ــــ سـ ادته على تل  ة  ، وجعل مقر ق ــ ــ ــــ ــ اضـ منته على تل الع وم

سرته على النهر نواتخذ من ص ، وم زا  لإلمداد والتمو   .)2(فورة مر
ــالح الدين حصــــ       ذا ضــــرب صــ ــارالارا على وه حاصــــرون اإلفرنج  ، حصــ

ا ــرهم ، ع ــ حاصــ ــالح الدين  ة فردا حقا ، وصــــ ح ميدان المعر ــ ــ ومجيدا  ، وأصــ
ـــار يترص لهما الفناء  والدمار ، حقا ــــ وأخذت أنامل الزمان  ، طوقان من الحصــ

  تقلب صفحات التارخ.
ـــاطيل       ــــ ــــ ــ ارونات واألمراء اإلفرنج  ثم توالت أســ ة تحمل ال تائبهم األورو

سون.   يين والفرزين والس يين واإلفرنسيين والدانمر   وأسلحتهم من الفلمن
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ـــــرن األول        ـــــل  1190وفي تشــ ــخم ومعه أدوات وصــ ــ ش األلماني الضـــ الج
ــان  سـ ش الفرنســـي وعلى رأســـه وصـــل ال 1191الحصـــار والمؤن الوافرة وفي ن ج

ة المعروفة في القرو  ، الملك فيليب أغسطس   ن الوسطى.صاحب الشخص
ره حول  ، حزران وصــل الملك رتشــارد قلب األســد 7وفي        وضــرب معســ

ـــلة ــ ة الفاصـــــ ــــلة لتبدأ  المعر ــ ــ اســ ه وأمرائه  ، المدينة ال ملو له  ح الغرب  ــــــ وأصــــ
هلوجحاف ضــة على ، حاصــرون القلعة الحصــينة ، ه وأســاطل حر  الرا مشــارف ال
هم في ب ، المتوس ا ولكن قلو   يت المقدس.عيونهم على ع
الن والقتال يتوالى والمعارك تتعاقب ضــارة مســتميته        ، ومضــى عامان طو

المجاني والنار ضــــرونها  األســــوار  ــالح الدين محدق  ، فاإلفرنج محدقون  وصــ
شدد عليهم الضرات والهجمات.   اإلفرنج 

ـــامدة       ــرة وحاميتها الصـــ ــ ــــالح الدين عن المدينة المحاصــ ل ب ، ولم يتخل صــ
ــبيل فك الحصـــار عنها ل جهده وطاقته في سـ فرغ  ــتيت ، ان  من اإلفرنج  وتشـ

  حولها.
اغتهاإلفرنج  وذات مرة حمل صـــالح الدين على       ــ  ، بنفســـه ، حملة م فشـ
ا ودخلهاإلى  طرقه ر اإلفرنجإلى  ورقي ، ع ــ ــ ـــرف على عســ ــور حتى أشـــ  ، الســــ

مد  ــــتطاع أن  ــ ــ ة واسـ ــــالح.الحام ــــ ـــائر   المؤن والرجال والسـ ــــ اإلفرنج خســ وأنزل 
ة للدخول مع )1(ةفادح اف ــالح الدين لم تكن  ــــ ة اإلفرنج  ولكن قوات صـــ في معر

  فاصلة.
ا لم تترك وشـــأنها      من غير عون وال غوث  ، محاصـــرة وحدها ، غير أن ع

ة حرة ضخمة من مصر تحمل إلى  فقد وصلت ، من األمة العر ا أساطيل  ع
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ــالح ــ ـــل ، الجند والمؤن والســـ ــ ــــتطاعت أن تصــ ـــــار إلى  واســـ ا رغم الحصــ ميناء ع
حر الذ ضره   حولها.اإلفرنج  ال

ذلك إمدادات عن طر البر       ان على رأسها الملك العادل ، ووصلت   ، و
ـــــالح الدين ــ ــ ــــ ات وفيرة ، أخو صـ م ثيرة و من المؤن واألموال  ما توالت أجناد 

  .)2(سنجارحمص وحماه وحلب والموصل و من دمش و  ، والسالح
فة       ـــادمات عن ــــ ـــــ ــــات ومصـــ ــ ــ ــــ  وقام ، ووقعت بين الفرقين المتحارين مناوشـــ

ااإلفرنج  ــــامدة تقذف ، بهجمات متالحقة على ع ــ ــ ــ قيت ثابتة صـــ  ولكن حاميتها 
ــلحة الدمار والخراباإلفرنج  ــ ــــ ان" الذ اإلفرنج  وحاول ، ل أســـ اقتحام "برج الذ

حر ــ ال ــ ـــــ ــــ ة على أعق ، قع وسـ لقون ينطاإلفرنج  مما جعل ، ابهمفردتهم الحام
ه اسم "البرج الملعون"   .)3(عل

ــــرن الثاني        ـــــ ـــــتميته على اإلفرنج  قامت جيوش 1190وفي تشــ ــــ بهجمة مســ
اد ـــتهدف إ ـــالح الدين تســ ش صــ ح  ، وٕافناءه تهج ــ ة في ميدان فســـ ووقعت المعر

م حره نهر "النعامين" نتم ة.  فارتد  ، قرب ال ــرته في تل الخرو ـــ ــ سـ ــالح وم ــــ صــ
فــة وأنزل بهم اإلفرنج  الــدين على ــة عن ــهم والتحم معهم  في معر ــ ــــ ـــــ شـ وطوق ج

الغة اإلفرنج  ولكن قوات ، خسـائر ضـخمة ة  عد تضـح ن تفلت من أاسـتطاعت 
حملوها إلى  وعادت ، الطوق  شدوا عليها الحصار و ا ل رها حول أسوار ع معس

م.   على التسل
طـــال       بير في هـــذه و  ، وجـــاء دور الفـــدائيين األ ـــان ال بـــد لهم من دور 

ة أعمال خارقة أفشت الرعب والفزع في صفوف ، المعر وأوقعت اإلفرنج  فقاموا 
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ة ـــم ــ ــائر جســــ ــــ ــطين ، بهم خســـ ــ ــ ــ ــعب فلسـ ــ ــــ طال من شـ الفدائيين األ في  ، العهد 
هم مع إسرائيل.   معار

ـــاء اليوم      ــ ــ فعله الملوك والرؤســـ ــند ، وخالفا لما  ـــ ســـــ ــالح الدين  ــ ــ ان صــــ  فقد 
المال والمؤن والســالح في ميدان القتال مدهم  وٕاذا اســتشــهدوا يرعى  ، الفدائيين و

ــاءهم وأوالدهم ــ ــ ــ ــــ ــؤال ، نسـ ــ ــــ ــــ ـــون لذل السـ ــــ ــــ  ، والوقوف على األعتاب ، فال يتعرضــ
ــاب من  ــــ ان من هؤالء الفدائيين شــــ والتماس الفتات من بين النوافذ واألبواب!!  و

ــ ــ ــناعة النحاس ، دمشــــ ــــ ـــتغل في صــ ــ ــ دعى "علي ، شـ أن يدمر أبراج و " تطوع 
ا ليهاجموا بها  ، اإلفرنج قات ونصــبوها حول ع انوا قد صــنعوها في خمس ط و

ــــوارها وأبراجها ــ ـــ ــ ــ طل ، أسـ ارعة في تدمير هذه األبراج  علي ، فابتكر ال قة  طر
ــارد ــالمنجني قــدور النف ال ــة ، فرمى  ــل نــاح ثم رمــاهــا  ، لتبلــل األبراج من 

  .)1(النار فاشتعلت فيها
ل        افأة مجزة فاعتذر  طل م وقد عرض صالح الدين على هذا الفدائي ال

اء افأة إال منه" ، شمم وٕا وذلك شأن الفدائيين  ، وقال "إن مافعلت  وال أرد م
امهم المهملة  غادرون خ طال فلسطين  هم إال زاد يوم ومامن أ أو  عند أهلهم وذو

ل ما يرجونه من جزاء ، يومين افأة هو تحرر الوطن السليب فذلك أو  و م
نز الكنوز.   عندهم 

سى العوام       طال شاب شجاع اسمه ع حر ذات  ، ومن الفدائيين األ نزل ال
اس فيها ألف دينار ورسائل هامة من صالح  ، ليلة وقد شد على وسطه ثالثة أك

ة القلعةإلى  الدين ستطع "العوا ، حام ة فلم  انت األمواج عات م" أن يتغلب و
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عد ، عليها فغرق ومات حر  ه ال ام  وقذف  اإلى أ فأخذ أهلها ما  ، شواطئ ع
ان  ، ان معه من رسائل ومال او ح ا مس طل شا شأن  ، )1(هذا الفدائي ال

ة مسلمين نصار أو  الفدائيين  من أبناء فلسطين يتساقطون في ميدان المعر
  ألخوة السالح والتحرر. رمزاً 

ان اب ه "فما رؤ من أد و رما في رثائه للفدائي العوام فقال ف ن شداد 
اته وق .  ذلك أمر الفدائيين )2(د ردها في مماته إال هذا الرجلاألمانة في حال ح

حر ، الشجعان في البر طال في ال را وال فخرا. ، أما أمر الفدائيين األ قل ذ   فال 

ــــجعان       حارة الشــ رو أن مجموعة من ال حروا  ، طال 650بلغ عددهم  و أ
ا وأهلها  ة ع ــــــلحة والمؤن لينجدوا حام حملون معهم األســـ من ميناء بيروت وهم 

خففو  ا حتى  ، عنهم وطأة الحصار او سفينتهم الكبيرة شواطئ ع وما أن وصلوا 
ل جانب ـــــطول اإلنجليز وأحاطوا بهم من  ـــد لهم أســ ــ فلم يجد  الفدائيون  ، تصــ

طال سبيال للو  ا وال سبيال للنجاةإلى  صولاأل قعوا أسر في  ، ع وا أن   وأوش
ــفنهم وما فيهااإلفرنج  يد غنموا ســ ــفينتهم  ، فآثروا ميتة العز والفداء ، و فأغرقوا ســ

ح في وجه ، وغرقوا فيها ـــــ ــ ــ صــ ان قائد الفدائين  "وهللا ال نقتل إال عن اإلفرنج  و
ة فضــروا  )1(من هذه الســفينة شــيئا"…وال نســلم ، عز بذلك أروع مثل في التضــح

طولة.   وال
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ة الحاسمة الفاصلة في         1191يونيو (حزران) من عام 8ثم بدأت المعر
ا وفرنسا وٕانجلترا يتقدمهم قلب اإلفرنج  حين تكاملت قو  بوصول ملوك ألمان

شدد  ، شطرنإلى  قواتهماإلفرنج  فوزع ، األسد شطر ينازل المدينة المحاصرة و
عدها حتى شغال قوات صالح الدين إواآلخر يتولى  ، رات والهجماتعليها الض ي

ة.   عن ميدان المعر

ة دوراً        ا وأخذت المعر ـــع ، رهي ـــتد القتال بين الفرقين ووضـ ل فر  إذ اشـ
ع قواته وطاقاته ــــاء  ، في الميدان جم ــــ ــــرد على الملوك والرؤســــ ــ ــ ــ ســ وراح التارخ 

  عن سير القتال.مثيرًا وصفا 
انوا يوالون الضـرب اإلفرنج  وتحدث ابن شـداد عن      قات علىيف   المنجن

ــوار  ــ انها ، "حتى تخلخلتاألســــ ــعف بن ـــــ ـــهر ، وضـ ــــ البلد.  أهل  وأنهك التعب والسـ
ـــــور من الخلل وتداع ، اإلفرنج  ولما أحس ــ ــ السـ ـــــرعوا في  ، هؤ بنا يما حدث  ــــ شـ

ل جانب ا تعب قســــم اســــتراح لم ، وا فرقاو وانقســــموا أقســــاما وتنا ، الزحف من 
ـــــم آخر انه قســـ ــمد المدافعون عن المدينة ، وحل م ــــ ـــالح الدين  ، وصــ ــ ادر صـــ و

عســـــاكره على خنادق اإلفرنج حث الناس على الجهاد ، الهجوم  ناد  ، وهو  و
  .)2(وعيناه تذرفان الدموع" ، إلسالملا 

ةأبو  يتحدث       ـــــامة عن هول المعر ــ ــ ـــــف هجمات ، شــ ــ ـــ صـ يف اإلفرنج  و و
ــاألبرجــة"قــا قــات  ، تلوا مرة  ــالمنجن ــاش ، وأخر  ــالك ــات وتــارة  ــا ــالــد  ، وتــارة 

اللوالب النقب ، وآونة  وما  ات ، و ـــرا ــ ـــــ ــ الســ طم الخنادق ، وليال  وآنا  ، وطورا 
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ـــاللم ــ ــــ ــ ــ ـــب السـ ــــ ــــ ـــــ ـــالزحوف في الليـــل والنهـــار ، بنصـ حر  ، ودفعـــة  ـــال ـــانـــا  وأح
  .)1(المراكب"

ــــل        ــــ ــ ـــ ة عن ، وثم يتحدث ابن واصــ ة الرهي ان  ، المعر يف  ــــف  ــــ ــ ـــ صـ و
المدينة عبروا عليهاب ، اإلفرنج"يردمون الخندق المح   جثث اإلنســان والحيوان ل

  .)2(المدينةإلى 
عد عامين تواشــتد       اســلة  المدينة المحاصــرة وحاميتها ال لين  الضــائقة  طو

اناتواستنفدت  المقاومة  ، قواتفهلك الرجال ونضبت األ ، من القتال  ، ل اإلم
ــال ل فضــــــائل النضــــ ـــلة  ــ اسـ ا وحاميتها ال طال ع  ، وتقاليد القتال ، وقد تجلى أ

ـــالة ـــــ ســــ ــــبر و ــ ــ ــ صــ ـــار  ــ ــــ ــــمدوا أمام هجمات ، واحتملوا وطأة الحصـــ ــ ــ ــ اإلفرنج  وصــ
  المتالحقة.

ح خطيرا       اســـلة توشـــك  ، وأدرك صـــالح الدين أن الموقف  أصـــ ا ال وأن ع
ــقو ـــ ــــر في الوطن العري في إلى  ءفرأ أن يوجه ندا ، على السـ ع الحواضــ جم

ادرة   النجدة.إلى  مشرقه ومغره للم
ان أول ما وجهه صالح الدين       عث بها  ، مستصرخا مستنجدا ، و رسالة 

حض  فيها على الجهاد ع األقطار  ــــامن ، جم ــ ــ ــــ حذر من تضـــ وقعود اإلفرنج  و
قول عن ، المســلمين ماإلفرنج  وها هو  حر  صــدهم ، دهم"وما دام ال  ، والبر ال 

ة المســــلمين ونخوة قينأهل  الدين وغيرةأهل  فبالء البالد بهم دائم.  فأين حم  ، ال
ا من تضــافر قتضــي عج  ، اإلفرنجإلى  فانظروا ، وقعود المســلمين اإلفرنج  وما 

ــدوا ــ ــــ ـــد حشــ ــ ــ قي  ملك في بالدهم  ، وأنفقوها ، وأ أموال غرموها ، أ حشـــ وما 
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بير إال جار وال  ، وجزائرهم م وال  أخر إلى  . )1(في مضمار األنجاد"جاره عظ
  من استنهاض الهمم واستنفار العزائم. ، ما جاء في تلك الرسالة الصارخة

ا       تا عث صــالح الدين  غدادإلى  و اســي في  فة الع ه عن  ، الخل أفاض ف
قا ، قوات اإلفرنج ر شرحا دق ت ، شارحا الموقف العس س هذا وقال في  ه "فل ا

ــه التــدبير ــه التــدمير  ، العــدو بواحــد فينجح ف ــأتي عل ــل من وراء ,و وٕانمــا هو 
تائبها  حر.  فإنه لم يب مدينة وال بلدة وال جزرة إال جهزت مراكبها وأنهضت  ال

سين الحد وحملت ذخائرها فجاءوا سين الحدادال انوا ال عد أن    .)2(يد 
 ، ومواصـــلتهم القتالاإلفرنج  صـــالح الدين قوة وفي رســـالة أخر اســـتعرض      

ــــاء والرجال ــــ ــــ ــ قا ألهداف العدوان ، النسـ ــــيرا ، تحق ــ ـــ ــ ــ أن اإلفرنج" فارقوا إلى  مشـ
ــيهم…أوطانهم ــ ســـ ثر ة …، .امتثاال ألمر مر ـــــاق.. ال يجدون مع   ، مالال المشــ

ــاء من بالده ــرن  ، متبرزات نحتى خرجت النســـــ حر إلى  وســـــ ــام في البر وال الشـــــ
  .)3(متجهزات

ا       أرسل صالح  ، غداة وصول األلمان إليها ، ولما اشتد الحصار على ع
له اســـتصـــراخ واســـتنجاد حتى لتكاد نفســه إلى  الدين ا آخر  تا اســـي  فة الع الخل

ه تا ــرات مع  لتمس عونه وغوثه  ، أن تذهب حســ فة و عرض خضــــوعه للخل  ، ف
ه اته بين يد قف على عت ا أن  قول في  ، متمن ه " ومن خبرو أنهم اإلفرنج  تا

مراكــب أكثر عــدة من أمواجــه حر  مــدهم ال ــا  ,مــا مثــل الخــادم …اآلن على ع
حالة عبد ات ضـــارعا ، نفســـه إال  العت نه لوقف   …وقبل ترابها خاشـــعا ، لو أم
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ـــبيلك مبذولة ــي وها هي في ســـ ــ ك  وأخي وقد ، رب أني ال أملك إال نفســ هاجر إل
  .)1(هجرة يرجوها مقبولة

غــداد       ـــي في  ــ ــ ـــ ــ ــاســ فــة الع رو التــارخ أن الخل الجــالس على الثروات  ، و
ــــور الناعم ، والكنوز ــــ اذخة القصــــ النفائس الرائعة ، ال ـــل ، الهانئ  ــ ــــ إلى  قد أرســـ

ــالح الدين "حملين من النف ــ ــا ، صــ ــــرن ألف دينار تؤخذ قرضــــ عشــ عا  من  وتوق
فة" ـــــم الخل ــــ اســ انت )2(عض  التجار  لها  ل  نجدة أمير.  وتلك  المؤمنين المو

  الجهاد والمجاهدين.
ا وأبراجها       ــوار ع ــ ــماء في أســـ ــ ـــــجت األحجار الصـــ رة هذه  ، وقد ضــ ــــتن مســـ

فة ــــة من الخل ســـ ـــــ فة ، النجدة الخســ ع الخل ــالح الدين ورد توق ـــها صـــــ ــ إلى  فرفضــ
نزها  فة ل نوزه.الخل   مع 

ة       ا تجر  ، ومرة ثان ــوف ــانا صـــ ــالح الدين إنســـ ح صـــ ا أصـــــ د من مطالب الدن
ــــهواتها وأمجادها ــ ـــر ، وشـ حضــــ فة أن  ـــــإلى  فدعا الخل ـــخصــ شــــ ة   هميدان المعر

ــــه ــ قودها بنفســ ــتعد أن يتنازل  ، ل ـــ ــــالح الدين أنه مســـ ــ تف بهذا بل أعلن صــ ولم 
ة  فة عن مملكته المترام ل أقطارها وأمصارها"للخل   .)3(األطراف 

ع بين الملك ال        فة المولكن هذا الحوار الرف حد فتيالخطل والخل  ، اتل لم 
ا ة في ع ة الرهي وصـرخات صـالح الدين ومقترحاته لم تحرك قلب  ، فإن المعر

غداد فة في  ســـخر من صـــالح الدين  اً بل مضـــى ســـادر  ، الخل ه وضـــالله  في غ
صالح الدين ، وسمره هفي مجالس لهو  نتقص  ، حتى أنه لم يتردد في أن يهزأ  و
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القدس وهل  ، ح بيت المقدسمن جهاده في فت فتخر علينا  قول " بخسه حقه و و
عساكرنا وتحت رعايتنا"فت   .)1(حها إال 

فة العرب والمسلمين       ذا فإن خل ه أمر الجهاد والذود  ، وه وهو الذ أن 
ــالم ة واإلســــ التقاعد عن الجهاد غارقا ، عن حمى العرو تفي  ه في إلى  ال  أذن

اة الترف في ق غدادح ـــور  ــ ــــ اذلها ، صـــــ اذخها وم اة  ، ينهل من م ولكنه جعل ح
ــل معنى من معــاني  ــــه الفــارغــة من  ــ ــ ــ هــة في مجــالســـــ طــل تنــدرا وتف المجــاهــد ال

ة المجاهدين المناضلين مع الخاملين المتخاذلين. ، الجهاد   وهذه هي مصي
اســي في المشــرق العري       ة الع عد أن يئس من الخلف  ، ولكن صــالح الدين 

ـــى ــ ــ فة في المغرب األقصـــ ـــــطر الخل ــــ رجو عونه ، ولى وجهه شـ  ، يلتمس نجدته و
حار ــاطيل ضــــخمة تمخر عرض ال ـــأنها وســــطوتها ، وللمغرب يومئذ أســ  ، ولها شـ

خطب ودها األصدقاء.   يخشاها األعداء و
ـــــفارة       ـــــ ـــالح الدين ســ ــ ــــ ــ عث صـ فةإلى  و ـــــلطان الموحدين في  ، الخل ــ ـــ وهو ســ

عقوب بن أبو  المغرب ـــف  ــ ــ ـــفارة ، عبد المؤمنيوسـ ــــ ـــلت السـ ــ ـــلطان إلى  ووصـــ ــــ سـ
فة  عد أن تخاذل خل فة المغرب  ســــتجيب خل لها أمل ورجاء في أن  الموحدين و

ثرتهم عَ  اإلفرنج  وقد أوضح صالح الدين في رسالته قوة ، المشرق   ، دداددا وعُ و
اإلفرنج من ضـــرب مواصـــالتهم وقطع  ع أن ينزله األســـطول المغري  ســـتط وما 

ـــــالح ، مؤنهم ـــرح صــ ــ ثرتهأحوال  الدين وشــ  اوقوته ، ااإلفرنج" وخروج نجداتهم و
مضي يوم إال عن قوة تتجدد وميرة تصل…ومسارعتها ، وثروتها   .."….ال 
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ر       ذ ـــالته دور المغرب في أبو  و ـــــالح الدين قد حدد في رســــ ــامة أن صــ ــ شـــ
حره ، منازلة اإلفرنج قطع  ا  ــطوال قو ــ ه أســـ ـــل هللا عل حر  وأنه "لو أرســــ ) العدو(

الجوع ــــرأو  ألخذنا العدو إما  ــــ ــ ـــرأو  ، الحصـــ ــ ــ ــــ النصــ .. فالبدار …برز فأخذناه 
  .)1(البدار"
عد ذلك       ستنهض المغرب إلى  وجه صالح الدين ، و ستنجد و ة  رسالة ثان

ـان المتوقع من قول "و لح في طلــب العون والمــدد و ــة و والعزمـة  ، الـدولـة العــال
ة ةالموالهمة  ، الفاد ة الهاد ـــلمين ، هد ــــالم المســ مد غرب اإلسـ أكثر مما  ، أن 

  .)2(مد غرب اإلفرنج"
حات ولكنه طلب على التحديد        تف صالح الدين بهذه اإلشارات والتلم ولم 

قطع على أن " حراإلفرنج  من األسطول المغري    .      )3(مادتهم من جهة ال

ان األسطول المغري من غير شك       ضرب و في اإلفرنج  قادرا على أن 
ض حر األب قطعالمتوس  ال جعل  حملة ، عنه المدد والعون  و حول اإلفرنج  و

ا معزولة ان األسطول المغري  ،عن قواعدهم  تحت رحمة صالح الدين ع فقد 
صالح الدين أن وهذا ما حد  ، مؤلفا من أرعمائة سفينة مجهزة أقو تجهيز

د في رسائله مة األسطول المغري في  إلى يؤ ة سلطان الموحدين ق ا معر ع

                                                           

 .170ص ،2ج، تاب الروضتين، أبو شامة )1(
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نا اآلن ةإلى  حين قال "فأحوج ما  حرة واألساطيل المغر فإن لإلسالم  ،النجدة ال
قلبهاإلى  نظرات قرها" ، األف المغري    .)1(وخطرات من اللطف الخفي 

ارات الرائعة        انت هذه الع ة و ال االصاف ة أن تحرك ج ألطلس من اف
حرة تتدافع من ثغور المغربإلى  وتحيلها ، قواعدها اإلى  أساطيل  الثغر  ، ع

قف  شامخا أمام ق ان  اسل الذ  املها.االعري ال   رة 

ر ، ولكن سلطان الموحدين قد تقاعد وتقاعس       ما ذ  شامة "عزَّ أبو  ألنه 
أمير المؤمنين عل جار عادتهم ه  ونه لم يخاط ه  فما أتفه السبب وما )2("عل

  أحقر أولئك الملوك والخلفاء.

غداد       ــي في  ــ ـــــ اسـ فة الع ذا تلكأ الخل ـــلطان الموحدين في  ، وه ـــ ــ وتقاعس ســ
ــبره ، المغرب مانه وصــ ــالح الدين ظل على إ  ، ال يتقاعس وال يتقاعد ، ولكن صــ

فتان في المغرب والمشرق  ان قد خذله الخل ة من فلقد أنجدته األمة ا ، وٕاذا  لعر
ة ، الخليجإلى  المح ان دوره في المعر ل م ــعب في  ــ ــ ـــــل الشــــ ــ فذلك  ، وواصـــ

ل زماندَ يْ دَ  ة.…ن الشعب في  ة ونجدة وحم   . مروءة وأرح
ــان       ـل م المـا ، وتوالـت النجــدات من  ــا وال  ـانـت  ، ولم تكن خط وٕانمــا 

ضا زاخرا من الرجال واألموال   والمؤن والسالح. ، ف
ا خمسـون سـفينة من مصـر مإلى  وصـلت 1189ي أواخر عام فف       حملة ع

  .)3(المؤن واألجناد واألزواد
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بيرة من المؤن إلى  وصــلت 1190وفي أغســطس        ا من بيروت شــحنة  ع
ـــل والغ ــ ــ ـــ ــ صــ ات من الجبن وال م نم وغير بلغت أرعمائة غرارة من القمح ومعها 

ــة والمؤن  حــا ، )1(ذلــك من األغــذ مخــاوقــد قــام ال فقــد تزوا بزهم اإلفرنج  ةدعــرة 
ســـفنهم ، ووضـــعوا شـــاراتهم اإلى  فاســـتطاعوا أن يدخلوا  انوا  ، ميناء ع ما لو 

  قطعا من أسطول اإلفرنج.
وفي أيلول من نفس السنة استطاعت ثالث سفن مصرة ضخمة أن تش       

األقوات واألدم والميإلى  طرقها ليال ـــحونة " ــ ــ ــ ـــ انت مشــ ا و ع ما ميناء ع رة وجم
فيهم ذلك طول الشتاءً  حيث  ه في الحصار    .)2(حتاج إل

فوقه مصايل ، ولكن هذا المدد من الرجال والمؤن والسالح       اإلفرنج  إلى ان 
املها ، من المدد في الرجال والمؤن والسالح ل  ، من قارة  ها و ل شعو

اناتها.   طاقاتها وٕام

عــد بين يــد الحــا       ــا و ولم  ــة في ع ــه عن ئبنــاام طــال مــا يــدافعون  هــا األ
ة ، مدينتهم المحاصرة اإلفرنج  ، سيف الدين المشطوب ، فبدأ قائد الحام يتصل 

ه مثل ما عومل  عاملوا أهلها  مهم المدينة على أن  ـــــل ــ ــ ـــلموا اإلفرنج  لتســ ــ ــــ يوم ســ
ة ح المدن ــــنتينإلى  مفات ــــ ــ ــ سـ ـــالح الدين قبل ذلك  ــ ــــ ة ، صــــ تب قائد الحام  لىإ ف

ل ما اإلفرنج  ان  ـــــ ــ ــ ع الســ ــمحنا لجم ــ ــــ ة ســـ ــــتولينا على هذه المدن ــــ قول "لما اســـ
ــاؤون  ــ ــ ـــلحتهم  ، حيث يردون إلى  فوهبناهم حرة الذهاب ، شـــ ــــ حملون معهم أســ

                                                           
ة، ابن شداد )1(  .211ص ، النوادر السلطان
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ــاعتهم وأهلهم ضــ م ، وأمتعتهم و م المدينة على أن تعاملونا  ثل ما ها نحن نعط
م من قبل" ه قوم   .)3(عاملنا 

عاد إليهم رنج اإلف وواف       ــترطوا أن  ــ ــ ا ولكنهم اشـــ على منح األمان ألهل ع
ه ، بيت المقدس طل ــالح الدين ما  ــ ــ ــــ وراح  ، رفض مطالبهماإلفرنج  ولما بلغ صــ

شه م ج مضي في القتال ، عيد تنظ ستنفر  قواته ل ة.إلى  و   النها
ـــــ اإلفرنج  ولكن        ــ ة المحاصـ الحام ــــائقة الكبر التي حلت   ، رةانتهزوا الضــــ

 وما هي إال ســاعات حتى دخل ، فعقدوا معها اتفاقا منفردا وســلمت إليهم المدينة
ــا في تموز إلى اإلفرنج  ـــــوارهــا ، 1180ع ــ ــ ــــ  ، ورفعوا أعالمهم على أبراجهــا وأسـ

حوا ودمروا ونهبوا. ، ونقضوا االتفاق   فذ
ان ذلك اليوم المروع       ة ، و األمة العر بر حلت  ــقطت ، ارثة  ـــــ ــــ ــ فقد سـ

ا على يد املين.  فعم الحزن اإلفرنج  ع ــتمر عامين  ــ ــ ــ عد قتال عنيف مرر اســــ
ــره ــ أســـــ ـــى في الوطن العري  ــــ ما قال ، واألســ ــــامة "أبو  و ــ ــــي الناس بهتة غشـــ شـــــ

مة وحيرة شديدة ر ال ، عظ اء والنحيب"ووقع في العس ل وال   .)1(نواح والعو
ا       ـــوار ع ــالح الدين على مقرة من أســ طل  صـــ ــقو  ووقف ال ــ وقد هاله سـ

ح أهلها اســلة وتدمير أســوارها  وأبراجها وذ نتف و وأخذ  "يلطم رأســه  ، المدينة ال
اء شديدا" ي    .)2(لحيته و

ــــلم لألحزان       ـــتسـ ســ ال ولم  اؤه طو انت  ، ولكن صـــــالح الدين لم يدم  فقد 
ة والشـــعب آالمهم وأحزانهمأو  ســـاعة ض ثم نف ، عض ســـاعة شـــارك فيها الحام
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ه أثقال الهزمة وأحمالها تف ــــى في طرق ، عن  ــ ــ ــ ــــتأنف  ، عد العدة هومضـ ــ ــ ــ سـ و
  القتال من جديد.

ــالح الدين       ــ ــــهإلى  وأعلن صــ شــ ا  ، اً وجنود أمراءً  ، ج ـــهل ع ن أوهو في ســـ
ة لم تنته ــطين قر  ، المعر ومدينة  ، ةة قر وأنه ســــيواصــــل القتال على أرض فلســ

ات.مه ، مدينة دفاعا عن بيت المقدس لف ذلك من تضح   ما 
ا التي خاضـــــها صـــــالح الدين        ة ع ا بين معر ـــحا جل وهنا بدأ الفارق واضــ

ــاء من عام  ، 1191في عام  ــ ـــــ ــــ إلى  1948والمعارك التي قادها الملوك والرؤســ
  وما أكثر هذه الفوارق وأخطرها. ، يومنا هذا
ها في الفصل التالي.          رات مثيرة سأرو ا ذ   ولي في ع
نا الحاضرة التي خاضها جيلنا           ستعرض المواطن العري حرو وحين 

نا ورؤسائنا ادة ملو ا ، تحت ق قارنها مع حرب صالح الدين على أسوار ع  ، و
العظات والعبر  ، فلسنا أمام دراسة مقارنة فحسب ، تتجلى أمامه صورة مليئة 

ة الكوارث التي تح ولكننا أمام محاولة جادة صادقة وأمينة تدفع عن  األمة العر
  بها في هذا العصر.

  فما هي الصورة في هذه المقارنة؟      

ة 1948أوال:  إن حرب        ع دول عر رة  ، خاضتها س ادة العس انت الق
ة ة الهاشم ة للمملكة األردن ر الفعلي هو الجنرال البرطاني  ،الفعل وقائدها العس

ن ل اشا.  ولم  ةجلب  را ، تلك الحرب خطة مشتر ا وال عس اس تخللتها  ، ال س
ة ة بخسارة  ، ولم تتجاوز ثالثين يوما ، الهدنة األولى والثان ومنيت الدول العر

حت رقعة إسرائيل أوسع مما  قررته األمم المتحدة في عام  ، فادحة   .1947وأص
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ا: حرب        العدوان الثالثي 1956ثان ة انت ، المعروفة  ، من غير خطة عر
ة ، اعتمدت على حماسة الجماهير إلى  وانتهت ، ولم تستخدم فيها الطاقات العر

ة ة للمالحة  ، تثبيت االحتالل اإلسرائيلي على األرض الفلسطين وفتح خليج العق
ة في سيناء. ة ألرضنا العر ة "واحتالل" قوات الطوار الدول   اإلسرائيل

رة انت مظاهرة  ، 1967الستة ام األ ثالثا:  حرب        ، في أصلهاعس
ة من غير استعداد وانفردت إسرائيل  ، ومن غير خطة واحدة ، دخلتها الدول العر

عد األخر  ة واحدة  ة ، الدول العر انت نتيجتها هزمة مذلة لألمة العر  ،و
املها نت إسرائيل من احتالل فلسطين   ومعها الجوالن وسيناء. ، م

عا: حرب تشرن عام        طا جيدا 1973را ة  ، انت مخططة تخط دأت بدا و
ة عد ستة عشر يوما.  ورغما عن أنها قد جاءت  بإنجازات  ، طي ولكنها توقفت 

فقد بدأت بوادر عليها الضعف  ، الدوام واالستمرارإلى  رائعة غير أنها تفتقر
اسي النار على الجبهتين السورة أن وقف إطالق  ، نعرف منها حتى اآلن ، الس

ن واحدا ن واحدا ، والمصرة لم  واالشتراك في  ، والفصل بين القوات لم 
ه واحدا ن الرأ ف ع الحديث  عن المراحل المقبلة ، مؤتمر جينف لم   ، وال نستط

رة.  ة على مستو إنجازاتها العس اس ل ما نرجوه أن تكون إنجازاتها الس   و

ـــالح الدينأما حر        ــ ـــــ ــهدتها  ، ب صــــ ــ ــــ ــ ــ ع التوارخ التي شــ فقد وقعت في جم
نا  األرعة  ار  14حرو  ، 1967حزران 5 ، 1956تشرن األول  29 ، 1948أ

ـــرن األول 6 ــ ــ ــالح الدين قد حارب على مد عامين  ، 1973تشــ ــ ــ ــ وذلك ألن صـ
لها ، املين ه هذه التوارخ  ة. ، ومرت عل   متصلة متعاق
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نا  وٕاني أحذر ال       ظن أنه ال مجال للمقارنة بين حرو مواطن العري من أن 
  سبب تطور األسلحة وأساليب الحرب. ، الحاضرة وحرب صالح الدين

ح أن األسلحة قد تطورت       وٕان األساليب قد تغيرت ولكن قواعد  ، إنه لصح
ــتظل ــ ة وســــــ اق ة ما زالت  ـــــ ــــاســـــ ــــ ة ، الحرب األســ ــة في الجوانب الروح ـــ ــــ  ، وخاصـ

  ر:ظتوللن
لة النفس       الحرب الطو ان مؤمنا  حرب فيتنام  ، أوال: إن صالح الدين 

ا  األخيرة ما هي إال نسخة حديثة عنها.  وقد حارب صالح الدين حول أسوار ع
املين قتها معارك عامين سالفين ، عامين  ة حطين ، س قتها  ، عد معر وس

ن ، أرعة عشر عاما من الحروب في القاهرة ا ودمش وحلب  ، درةواإلس ودم
  وحمص وحماه.

مة في األموال         ا خسـائر جسـ ا: لقد تكبد صـالح الدين حول أسـوار ع ثان
ـــتولى ، واألرواح ــــ ــــ ا قتلوا الكثيرناإلفرنج  فحين اسـ ــروا من فيها  ، على ع ـــــ ــــ وأسـ
انوا أ مة فاً لو و اح  ، "وغشي الناس بهتة عظ ر الص وحيرة شديدة ووقع في العس

ــــد ملك اإلنجلوالع ــــارد قلب األســـ اء والنحيب".  وٕان رتشـــ ل وال ــاق ثالثة  يزو "ســـــ
ـــلمين ــ ــــ ــ ــ ــة حيــــث قتلوهإلى  آالف من المسـ ــ ــــاط ــل الع ــــرــــا  ، طعنــــا ، متــ ــــ ـــــ وضـ

  .)1(."…السيف
ش       ان ج قول اإلفرنج  ثالثا:  ما  ضـــهم وحدهم وحديدهم"  قضـــهم وقضـــ "

ـــــند ، يزدون على رع مليون جند ، مؤرخو  العرب ـــــ حرة تســــ ــــاطيل  ــــ ــ ــ هم أســـ
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ش )2(لك العهد الوسوأحدث آالت الحرب في ذ ، ضخمة قود هذا الج ان  .  و
ا ثالثة من أشـــهر ملوكالضـــخم " ا ، أورو وملك  ، وملك فرنســـا ، إمبراطور ألمان
  حوله األساطير في الشرق والغرب. نسجترتشارد قلب األسد الذ ، إنجلترا 
ان وراء هذا الج       عا: و ا" منرا ــع عة وعشـــــرون شـــ ــخم "ســـــ ا  ش الضـــ أورو

ـــالح الدين إلى  وجههالذ ما قال ملك األلمان في اإلنذار  ــــافةصــــــ ــ إلى  اإلضـــ
ة ن  الحرب  ، ""العشور الصالح ة على نفسها لتمو التي فرضتها الدول األورو

لها.   وتمو
ة شـــاملة       انت تلك الحرب جماع ل ، خامســـا:  قات م اشـــترك فيها  ن الط
ا ت النســـاء في هذه الحرب ، الملوك واألمراء والنبالء  ، أورو ــتر والنســـاء فقد اشـ

بيرة القدر ما يرو المؤرخون "امرأة  انت بينهن  ة  ، و ــما ــــ ـــــ وفي جملتها خمســـ
اعهم وغلمانهم.ومن الفرنج نســاء فوارس له ن في  ، دروعن فارس بخيولهم وأت و

برزن في حومـــة القتـــال"ز  س هـــذا هو مـــا تفعلـــه المجنـــدات .  )1(الرجـــال و أل
ات   اليوم وغدا. ، اإلسرائيل

ــرائيل أنها ال تقهر       ــ ـــــ ــــ ــاع عن إسـ ـــ ــــ ــ ــ ما شــ ان قدوم جيوش ، و اإلفرنج  فقد 
ســق وخيِّ  ، للخوف والفزع عند عامة الناس اً مصــدر  ل إليهم أن الوطن العري ســ

عود ، تحت أقدامهم ة.  و اإلفرنج  إلى وأن بيت المقدس س هذا ابن األثير مرة ثان
ار بوصـول ملك األلمان هالمؤرخ النا ق ، قول "لما وصـلت األخ س لنا أ نا أنه ل

  .)2(في الشام مقام"
                                                           

 .189ص  ،2ج ،المصدر الساب )2(

 .184ص ،الفتح األصفهاني )1(

 .586حوادث سنة ، الكامل ،ابن األثير )2(
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بير آخر      أ  ، الفداأبو  هو، وارتعدت فرائص مؤرخ  ـــلمين ن ــــ ــــ فقال "بلغ المســ
ة ألف مقاتل ما ــول ملك األلمان  ــ ــــ ــ ــ ــــلمون لذلك و  ، وصـ ــ ـــ ــ ـــــو من أواهتم المســ ـــــ ســـ

  .)1(الشام"
ةان إبل        ستعرض مسيرة المعارك في تلك الحق  ، بن األثير نفسه وهو 

ر أنه لوال إرادة القتال التي تجلت في صالح الدين وقادته وجنوده لوقع  ستذ و
طرة له تحت س قال أن الشام ومصر اإلفرنج  المشرق العري  نتا ا"ولكان 

  .)2(للمسلمين"

ةلى أن تزول الغزوة اإلسرائإ و       ة عن فلسطين واألرض العر فإن زمالء  ، يل
قولون  نا المعاصرنياألثير من مؤرخ ابن  المسلمين انت فلسطين للعرب ، س

حيين.و    المس

ــالح        ادة صــ ة تحت ق نا الماضــــ ارزة بين حرو اه والنظائر ال تلك أهم األشــــ
ادة الملوك والرؤساء ، الدين نا الحاضرة تحت ق اء  ، وحرو   منهم واألموات.األح

وال  ، صــلة ال يرهب األعداءالقد قاتل صــالح الدين خمســة عشــر عاما متو       
ات وال يزهو أمام  ، الهزائمو  وال ينحني في وجه العواصــف ، يرتجف أمام التضــح

  االنتصارات.
ا في ما أســماه       رة عند أســوار ع اإلفرنج  لقد انهزم صــالح الدين هزمة من

ة حزران  ""معر ـــف  ، الكبر ــ شـــ ـــر.  وقد  ــ ــ ــتمر في القتال حتى النصـ ــــ ولكنه اســ
  صرار واالستمرار.اإل ، التارخ أنه حق النصر

                                                           
 .586حوادث ،المختصر ،أبوالفداء )1(

 .586حوادث سنة ،الكامل،ابن األثير )2(
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ثيرا ما صـــر و أما الملوك        لة حالرؤســـاء فإنهم  وا أنهم ســـيخوضـــون حرا طو
  فخاضوها ولكن من غير نفس. ، النفس

  .1948لقد حاروا ثالثين يوما في عام        
  .1956ثني عشر يوما في عام اوا وحار       
ام  وحاروا ستة          .1967في عام أ
  .1973وحاروا ستة  عشر يوما في عام        
  فما أتعس جيلنا الذ شهد هذه الحروب األرعة.      

ارحة. عد الليلة عن ال  وما أ
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  ..اـع                                   

  رها هللاـدم
  

ـــــأت في مــدينــة التــارخ       ــــ ــ ــ ــات التــارخ تــدو في أذني ، نشــ ــا ومعــالم  ، وح
اإلى  ،التارخ تحمل في عيني من طفولتي ابيإلى  ، صــــ  ، رجولتيإلى  ، شــــ

ضة إسرائيل ، يوم هجرتي منهاإلى    .وما تزال  حين سقطت أسيرة في ق
ـا       قـة العرقـة ، إنهـا مدينـة ع ار ال ، القلعـة العت ـــاممفتـاح د ــــ ــــ ــ وثغرها  ، شــ

اسم للنصر س على الهزمة والعدوان. ، ال   العا
ة       ــــالم ة اإلســـ ا للقلعة العر ح  ، ولقد عرفتها في طفولتي ألراها مثال ح

ل أطرافها ومن حول ذلك خندق  ، وعلى الســـــور أبراج ومراقب ، بها ســـــور من 
حر حرإلى  متد من ال ه ، ال ســة من األرض على شــ ا ة  وهي فوق  جزرة راســ

  صامدة.
ذلك ، والمدينة في الداخل       ة ، انت  ــــالم ــــ ة اإلســ ا للمدينة العر  ، مثال ح

ــطها ، في القرون الوســـطى األخشـــاب  ، الســـوق المبل يخترقها من وسـ مســـقوفا 
عض ، آلجراو  عضها فوق  اء تتراكم فيها المنازل  والخانات مبثوثة هنا  ، واألح

ــاجد تت ، وهناك ــ ــ اءوالمســ ــ األح ــ ات الطرق  ، وســــ تحت  أو  ، والمقاهي على جن
ــاني ــمــال واآلخر في الجنوب ، "عقود" الم ــ ــ ــــ بيران أحــدهمــا في الشــــ  ، وحمــامــان 
ل فر ، وللنساء نصيب ، للرجال نصيب   …واألطفال مع 
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لها ، انت هذه مدينتي       ا  ا أهلها أجمعين.  فلم تكن  ، بل هي  دن دن
أتينا من عين الكابر ا ، شــيءإلى  حاجة عد عن المدينة  ، لماء العذب  وهي ت

يلومترات ســـاتين التي  ، ضـــعة عشـــر  والفواكه والخضـــار والحبوب تتوارد من ال
ثير  ، حولنا ل  ، واللحوم تمدنا بها مواشــــينا التي تســــرح في مروجنا.  الخير  و

ـــير ــ ســ ــيء   اة هادئة ناعمة ، شـــــ ـــرة واحدة ، والح فرح له مول ، والناس أســــ ودهم 
ع ع ، الجم ي له الجم ح واحد في أطراف المدينة إال  وقد  ، وميتهم ي صــ وما 

ع   الحب والنجدة والخير. ، استجاب له الجم
ـانـت مـدينتنـا       عرف األطفـال  مجتمع ، ـذلـك ، و البهيج.  أطفـال المـدينـة 

ــا عضـــ ــهم  ــ ائهم وأمهاتهم وأخواتهم.  يلعبون حلقا ، عضـ ـــماء آ ت حلقات في أســ
اء المغيب ، األح ـــمس  ــــ ـــــرورن ال ينتهي لعبهم إال حين تؤذن الشـ ــ عودوا ، مسـ  ل

  بيوتهم.إلى 
لها       انت المدينة  ـــــاحات لنا ، نحن األطفال ، لنا ، و ـــوارع والســ ــ ولم  ، الشــ

ارات وال دراجات.  وتمر البهائم والجمال ، ن يزعجنا أحد ـــــ ــــي  ، فال ســ ونمضـــ
م من حمــار مر من جــانبنــا في اللعــب فال نزعجهــا ــا.  و ــه  ، وال تزعجن فنــداع

داعبنا.   و
نا إذا مللنا من الساحات والشوارع       ضنا ، و قفز نواألبراج األسوار  إلى ر

حرإلى  ونطل من نوافذها ، فوقها هنا وهناك فا وجبل الكرمل على  ، ال ومدينة ح
صر أمامنا صرفنا عن ذلك الجمال ا، مرمى ال   لساحر الفتان.واللعب 

ة "الحرب" فنوزع أنفســنا حلقات  ، وفوق هذه األبراج واألســوار       نا نلعب لع
ــور ، حلقات األبراج ، عضـــنا يختبئ  وراء السـ حتمي  عض  وفر يهاجم  ، وال
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ة  الحرب  ، من النوافذ ــــي في لع ــ ــ دور من حول الجدران.  ونمضــــ وفر يلف و
  ونتواعد على "الحرب" في يوم آخر. ، نابيوتإلى  ثم نعود ، ساعات ساعات

ان نهارنا مرحًا وســـرور, المدينة ململعبنا        ــوارها ســـاحة حرنا  ،  ذلك  واسـ
الغة ال توصف .  انت متعة    آماليلنا ف

الم  ، منازلهم عند الغروبإلى  أو الناس       ـــمل  ــ ــ ــمل.  والشـــ ــــ فيجتمع الشــــ
أة" لها "مع .  والعائلة  قي ال مجاز في البيت.  والجد والجدة واألب واألبناء  حق

ان والبنات ، واألزواج والزوجات ــب ــ ــ ـــ ــ ــــع ، والصـ ـــ ــــ لهم في بيت  ، واألحفاد والرضـ
بيرة ، واحد   ، يلتقون على مائدة  واحدة ، مجموعة من األسـر الصـغيرة في أسـرة 

سر أكلون ما ت حمدون هللا ، و حمد على الجوع سواه!! ، و   وال 
تزاور        ــــامرون طرفا من الليل ، الجيرانو تســــ ـــونه في حديث عن  ، و ــ ــ قضـ

ار أهلها ـــئون المدينة وأخ ــ ـــ ــ ــ اء ، شــ رو األبناء عن اآل اء عن األجداد ، و  ، واآل
ـــمر حلو لطيف ــ ــــ ل ذلك في ســـــ اد ينتهي حتى  ، والبنات عن األمهات.   ما 

ه ع ، األجفانإلى  يدب النعاس دبي نصـــرف الجم أخذون إلى  و في نوم  منازلهم 
عده فجر يوم جديد.   ، هاد عمي   أتي 

ة طرفة       ات تارخ ا ة سمعت ح تفشي انت   ، وفي هذه السهرات األنس
  نفوسنا الحبور والسرور.في 

ات       ا ــــاء وتفتح عند أ ، من هذه الح انت تقفل عند المســــ ن أبواب المدينة 
ــدون ع ، الفجر قصــ ـــافرن الذين  ـــون ليلتهم خارج  ، اوأن قوافل المسـ قضـ انوا 

صلوا قبيل ، أبواب المدينة أتون إ الغروب.  و  إذا لم  ثيرا من المسافرن ممن  ن 
ــنين  اع.  وأن من ســــلم منهم قد ظل "مضــــبوعا" لســ خارج المدينة قد أكلتهم الضــــ

  عديدة من عمره المضبوع!!
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ة أخر        ا عض "ثغرات ةأن الدول ، وح ة لما فتحت  األســـــوار  " فيالعثمان
ا نها لما أو  ، مبينا عليها ، وجدوا جثثا قائمة ، خارج المدينةإلى  لتجعل منها أبوا

ان عاقب الذين   الجزار  ـــهير  ــــ ا الشــ ا وأن والي ع ـــقطت ترا ــــ ــــها الهواء ســ ــــ المسـ
اء. أن "يبني عليهم" وهم أح   عصونه 

ة أخر        ا احي ، القائد الفرنسي الشهير ، أن نابليون  ، وح  ، نما حاصر ع
ــوارها ــ ـــبب مناعة أســــ ــ ســـ ه  ة  ، وامتنعت عل بر فاقتحم أبواب المدن مغامرة  قام 

اشــــا الجزارإلى  ووصــــل ــبيل" واقتطع منه طاســــة  ، جامع أحمد  واقترب من "الســ
ـــرب الماء ، ســـــلســـــلتها ــتعمل في شــ ســـ ارس إلى  وٕانه عاد بهذه الطاســـــة ، مما 

ا عالمة" منها !!  ، وأنه فتحها ، ليثبت أنه دخل ع   وعاد "
ان يردده        ات على اإلطالق ما  ا ا عن أهل  ولكن أروع هذه الح ع

ة طوالت أسالفهم في زمن فقد سمعت القصة مرات ومرات  ، الحروب الصليب
ا لة من مقامي في ع الحصار اإلفرنج  وخالصتها أنه حين شدد ، عبر سنين طو

ا الحرما ، على ع فقرروا أن  ، السالح والذخيرة دن والجوع ونفاضاق أهلها ذرعا 
محاولة انتحارة اال جفأجمعوا أمرهم أن يتالقوا في المسجد الجامع ر  ، قوموا 

خرجوا لمالقاة ، ونساء وأطفاال موتوا عن  ، صفا واحدااإلفرنج  و قاتلونهم حتى 
صدهم عن ذلك إال العلماء والفقهاء الذين نهوهم عن هذ ، أخرهم ا العمل ولم 

اره انتحارا   واالنتحار مرفوض في اإلسالم. ، اعت

  
ــة زمنا       ــاقتني هذه القصـــ ــ ة  ، ولقد شـ حث عنها في المراجع التارخ فرحت أ
مة را لها في إال ، القد فقد زار  ، تاب الرحالة ابن جبير األندلســي في فلم أر ذ

ا في الفترة ما بين  ــــ وسم1185-1182بالد الشام ومنها ع ع  القصة من أفواه ـــــ
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ــل فخر واعتزازو يرو  )1(النــاس تحــدثون عنهــا  مــا فعــل أهلنــا معنــا في  ، نهــا و
ا.   زمن الص

ثير       ثير و ات  ا ش  ، ومثل هذه الح ان هو القصص الشعبي الذ تع و
ة ، المدينة في ظالله الوارفة اة بدائ ه الح انت ف فال سينما وال راديو  ، في زمن 

هراء.  والمســاجد  ، وال مالعب وال طرق مرصــوفة ، ون وال مســارحوال تلفز وال 
ح الكازت مصاب قناديل زت الزتون. والشوارع تضاء  حمل ، ضاء  إلى  والماء 

ــقــا ـــ ــ ــــ ين.ونحن أطفــال البيــت نحمــل طب العجين على ئالبيوت على أكتــاف الســـ
ه ، المخابزإلى  رؤوسنا ا.إلى  لنعود    البيوت خبزا شه
ن في المدينة إال طبيب واحد       هل ، ولم  ئ  ، يوناني  ــي متو ــــ ــ ــ مشــ ان 

ال ش طو ع ارع ، على عصــاه ونحســب أنه ســ ولكنا ســمعنا فجأة  ، ألنه طبيب 
ضعة شهور عد  ه وال دوا ، أنه مات    ه.ؤ ولم ينفعه ط

ان أهم من الطبيب اليوناني        ، ولكن حالق المدينة الحاج عبد هللا حجاز 
ــاءفق ـــــ ضـــ ة ب ــــالحا ذا لح ــــ ان رجال صــ ل ، د  ـــــطب  ، األمراض يداو من  ــ ــ شـ

العل ، الموسى فصد الدم  ة ، و ال قلع األسنان  عه أشد  ، و انت أصا وٕان 
ة ر أنه قلع لي ، من الكال اتي أول وأذ ـــرس في ح لما …ضــــ ره  . وما زلت أذ

ادته ــنان في ع ــــ ــ ــــدت طبيب أســ ــــ ة الحالقإلى  وأحن ، قصــ ان أمهر  فقد ، ال
ة. ، وأرش   وأكثر بر

ة واحدة       ـــيدل ان في المدينة صـ ارد ، و ان معتم مظلم  فيها رفوف  ، في د
ـــــائل بذاك ، تحمل قوارر الدواء ــ ــ ـــــ مزج هذا السـ يدلي  ــــ ــــ ــــ ان الصــ دق هذا  ، و و
ان هذا الصـــيدلي هو النحيف األول في  ، كاالمســـحوق على ذ ح دواء. و صـــ و

                                                           
 .296ص ،بن جبيرارحلة  )1(



  

-217-  

ــــادفات  ــــ ه الطبيب المدينة.  ومن مصــ ــــبوع الذ مات ف ــ ــ القدر أنه مات في األســ
قي الحالق الحاج عبد هللا  ، فضــاعت ثقة الناس في الطب والعالج ، اليوناني و

  هو أمل المدينة في الشفاء والدواء.
ان "تطهير" ختان األوالد من مظاهر المدينة البهيجة       ع  ، و قبل الر فما 

فد على المدينة "الحاج الك ــــاحاتها وهو حتى  ــ ــ ــــ ـــــوارعها  وســ ــ ــ ــــ طوف في شـ  " رد
ــه على موعـــد مع األطفـــال ـــأنـ : مطهر مطهر و ــاد فيـــدخـــل على البيوت  ، ينـ

سر وٕاتقان!! ة الختان في  جر عمل   و
ــي يومــان       ـــ ــــ ــــ مضـ ــاألطفــال يخرجون من بيوتهم مختونينأو  و  ، ثالثــة وٕاذا 

ســــون الثوب الهفهاف األزرق  يدهم عيدان صــــغيرة ملفوفة  ، يل بخرق مغموســــة و
عــد حين ، ــالقطران ــا  ــمونهــا حين ــ ـــــ ــــ ــة من  ، شـ ــة من العــدو وحمــا ففيهــا وقــا

  عين الحسود. …العين
بونهم الخيولاألطفال  أما       ـــرون فإن أهلهم ير ــــ ــــ طوفون بهم في  ، الموســـ و

ا ـــاء ئهمأح ــ ــ ــ ـــيرون في  ، بين زغارد النسـ ــ ــــ سـ ب تغمرهم الوالمختونون الفقراء  مو
ـــون  مشــ ــــرة أنهم  ـــارهم تتطلع ، على أرجلهمالحسـ صــ رفاقهم الذ يتهادون إلى  وأ

مين وذات الشمال. ، الدالل   ذات ال
اتنا       انت ح ــــوارعنا ، تلك  ــــ ــ ــ ة في منازلنا وفي شــ وعلى  ، في بلدتنا الحبي

ة. ، أسوارنا وأبراجنا القصة والره انت مليئة  اتنا في المدرسة فقد    أما ح
نت من أوائل الناجح       المدرسة إلى  ذهبتما ين في سني الدراسة. ولكني و

ة ونفرة. وما حانت ــت بره ــ ـــ ــــســـ ــ ــ ام  مرة إال وأحســ ــــي أ ـــــ العطالت إال وتفجرت نفسـ
انت أعم غورا. ، الحبور والسرور   وأحسب أن مشاعر الفاشلين من رفاقي 
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ـــة       ـــ ــ ــرور عندنا خارج المدرســ ــــ ل الســــ ــرور  ــ ــــ ل  ، ان الســ اض  ان االنق و
ــاض داخــل ــاة  االنق ــــة.ومع هــذا وذاك تمر األعوام وتــأتي مراحــل الح ــ ـــــ ــــ المــدرسـ

الحنين ، المقبلة ام  إلى فنعود  ـــــةأ ــ ــ برنا ، الدراســ لما  عدنا عن  ، ونظل  لما  و
ام  ما أحلى ، نردد القول الشهير ، الطفولة   المدرسة!!أ
ــيئان يخف انولكن        ــ ـــ ــ ــ ـــة شــ ــ ــــ ـــة فلنا في المدرســــ ــــ ـــــ ان عنا "الحقد" على الدراسـ

ـــــ ــ ــ ــــ من قطعة من القماش مطرزا أة.  األول  والمدرســ نا نلف على ذراعنا األ ننا 
ارة "المدرسة الخيرة" نا  48وتحتها العدد  ، عليها ع وهو رقمي في المدرسة.  و

ــــوارع  ـــير  في الشــــ ــ ابنا ونحن نتطلعنســـ ـــارهم المارة إلى  في ذهابنا وا ــ صـــ لنلفت أ
  لى القماش الذ يلف ذراعنا.إ و  ، إلينا

رات ، اليوم وأنا       ة ستين عاما من تلك الذ عد قرا ر رقمي  ، و ما زلت أذ
ان أحداث أجل وأعظم وقعت في العام  ، 48في المدرسة  و من نس على حين أش

ام  وتلك ، الماضي انعةأ ام الكهولة الذابلة ، الطفولة ال وصدق القول "العلم  ، وأ
النقش في الحجر".   في الصغر 

ـــة أما األمر ا       ــ اة المدرســــ نا في ح ــرور على قلو ــــ ان يدخل الســـ لثاني الذ 
ـــواحي بلدتناإلى  فهو أننا حين نخرج ة في ضــ ــ ــ إلى  نا ندخل ، الرحالت المدرسـ

ة ـــب البنادق الخشـ بير مملوء  ه  ، عنبر  تف حملها على  ل منا بندقيته  ليختار  
ـــع لفرحتنا ووثبتننوالد ، وننطل بها "الى الطابور" ــ ــ ــــ ة على  ، اا ال تتســـ فالبندق

  أكتافنا!!
ة       ـــب ــ ــ ــ ــ ة الخشـــ نا نفخر بهذه البندق اأهل  فنحن ، و م أهل  ع حرب منذ قد
ن ندر يومذاك أن  ، الزمان وورثنا تقاليد الحرب منذ عهد صالح الدين.  ولم ن

أسره دفاعا عن وطننا.   الحرب ستكتب على جيلنا 
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ــــا         ــ ــــ ــ ا تتجاوز أصــ ة وفوقها ولم تكن المدارس في ع ع اليد.  أرعة ابتدائ
ة هدفا  ـــة اإلعداد ــ ة نر المدرســ نا نحن تالميذ  االبتدائ ة.  و ـــــة اإلعداد المدرســ

ة ــها عال ــاتذتها جهابذة ، عيد المنال دروســـ ة فيها نعمة ال  ، أســـ ق ــ والفرقة الموســـ
  تضاهى.

ا       ـــيئا في هذه الدن ة شــ ـــة اإلعداد عد المدرســ ــب أن  ن نحســـ ففيها ن ، ولم ن
ة  ـــــم ــــ ــ ــ ة  في أيديهم سـ حملها  طالب اإلعداد تنتهي العلوم.  فهذه الكتب التي 

تاب عدها  س  من ختم القرآن ، جدا وثقيلة جدا ول ون  أ …فإذا ختمها  و
ان. ما تكذ   آالء ر

بيرا       ــــانا  ــ ة إنســ ــــــة االبتدائ ما نر في معلم المدرســ ة  ، و أما معلم اإلعداد
ا ، .  وهذا وذاك فإنهما أعظم ما في المدينةفإنه أكبر وأكبر  ، وأعظم ما في الدن

ح الواحد منا معلما في هذه ــ ــ ــــ ــ ــ صــ نا نتوق يوما ما أن   ، معلما في تلكأو  ، و
ة المنى.  فهذه غا

قي هذا اإلحساس عن "عظمة" المعلم في نفوسنا فرأينا المعلم  ، أن جاء يومإلى  و
ينا   .ال حول له وال طول ، صغيرا مس

ة قدوم الوالي       ــ ــ مناســـ ــاع في المدينة أن الوالي إلى  ان ذلك  ــ ا.  فقد شـــ ع
ك قادم من بيروت ي عزمي    وأنه سيزور مدرستنا.   ، التر

ام       ــت أ ـــا ، ومضــ األسـ معهم معلم القرآن يخلع و  ، يخلعون بدالتهم  ةذتوٕاذ 
ــاف عراة ، حبته وعمامته ــــ ـــــ أنهم أنصـ ع و ح  الجم ــ ــ ــــ ــ صــ انس حملون  ، و  ، الم

نظفون  ، دل الماءاوجر  غسلون و   أنهم من أمهر الخدم والخادمات. ، نسون و
ــوفة  ، يومها       ـــ ــــ شـ ـــنا.  رأينا أذرعهم م ــــ ــاتذة  من نفوســـ ـــــ ة األســـ ــــقطت هي ــــ ســ

ـــرة ــ ـــهم حاسـ ــ قانهم عارة ورؤوسـ ـــــ اقي  ، وسـ ــانا  وألول مرة بدا المعلم أمامنا إنســــ
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ــــان في المدين عد أعظم إنســـ ح ، ةالناس.  ولم  ــ ــ اة أن نصـــ ولم نعد نطمع في الح
حنا نتطلع   عمل أعظم وأكرم.إلى  أساتذة المستقبل. وأص

ك       ــــةإلى  وجاء الوالي عزمي  ــ ـــــ ـــــديد البرودة ، المدرسـ ــ ــ ان يوما شـــ فبدأ  ، و
ــــحاء ــــ ــــ ــتاذ في  "تحميتنا" حتى نبدو أصــ ــ ــــ ــــ ات  ، األســ حر قومون أمامنا  فأخذوا 

ة ة معهم.  ونفعل مثلهم.  ومضـت سـاعة ال ، جسـد درس.  ونحن في راضـة بدن
ــاتذة في نظرنا ــ ـــــق األســـ لها  ، ونحن العبون  ، فها هم يلعبون  ، وســ ــــة  ــ والمدرسـ

ا في لعب!! حت لع   أص
صوت  ، وجاءت ساعة الزارة       ودخل الوالي على الصفوف وصاح المعلم 

ة "انظر" التر اق" ومعناها  ه ، مرتجف " عا وأيدينا فوقفنا جم ، وهي إشارة للتنب
رة.  و  ه عس ة ش اهنا في حر ا.   ، حدق بنا الوالياعلى ج ا ا وٕا يتفقدنا ذها

ولكن برؤوس  ، وفي نبرة صارمة صاح بنا الوالي "أوتور" ومعناها اجلسوا.  وجلسنا
ة ، مرفوعة وأعناق مشدودة ة وهي له ره صار مسمرة في مشهد  والوالي  ، وأ
ة أمامنا اح أفو  ، قامته المنتص أنهم أش ت من رغمن ورائه المدير واألساتذة 

اة اكل فارقتها الح أنهم ينتظرون  ، وسمات الفزع على وجوههم ، األرواح وه و
عد اآلخر. م الموت أن ينفذ فيهم واحدا    ح

ع       ـــة الدرس تالوة القرآن  ضوانفرج الموقف  ـــــ ــ ــ انت حصـــ ــــيء.  فقد  ــــ ـــــ الشـ
ـــــور (عم)  فقرأنــا جمــاعــة فــأطرق الوالي الكرم.  فطلــب إلينــا المعلم أن نقر  ــــ أ ســـــ
  واسترخت النفوس وسق الكابوس!! ، خاشعا.  وأطرق المدير واألساتذة

ــك أن هزت المــدينــة       ــامــا ، وانتهــت زــارة الوالي عزمي  قي النــاس  ، أ و
رونها  أعواما ـــا نافعا لنا نحن التالميذ.  ازدنا  ، يذ انت درســـــ ولكن زارة الوالي 

ة بالدنا.  ذلك أن زارة والي بيروتمعرفة ب ــــتنا قد إلى  جغراف ــ ا وتفقده لمدرســـ ع
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نـــا نر في بيوتنـــا  ــة بيروت.  ولقـــد  ــدينـ عون لمـ ــا تـــا ــالفعـــل والواقع أننـ ـ أكـــدت 
ا عليها  تو د م ا–مظارف البر ــه من  –بيروت -ع ــ ــ ــــ ــــ وها قد جاء الوالي بنفسـ

قة د هذه الحق س فوقه إال  ، بيروت وٕان حاكمنا األكبر هو والي ، بيروت ليؤ ول
حرن ــــاد ، خاقان البرن وال ــ ــ ــ ـــلطان محمد رشـــ ــــ ــــ ــرفين الســ ـــ ــ ــ ــ  ، وخادم الحرمين الشــ

  ة في األستانة.فالجالس على سدة الخال
ا       ة ع ا ــــــهر -بيروت -ولكن ح ــ ــعة أشـ ــ ــــ ضـ فلم  ، لم تب عندنا أكثر من 

ــيف ( ة في الصــ ة1918تأت العطلة المدرســــ بيد  ) إال وقد ســــقطت مدينتنا الحبي
في  ورحــل عنهــا الموظفون األتراك هم وعــائالتهم ولم يب ، االحتالل البرطــاني

ا ا.أهل  إال ع   ع
المرح واللعب ، وقضــــيتا عطلة الصــــيف ذلك العالم في هم وغم        ، فلم ننعم 

ن نعرف لماذا جال األتراك ــنا  ، ذلك أننا لم ن ــ ــــ ــ ولماذا جاء اإلنجليز.  وفي نفوســ
ــذين ذه ـــرة أن الــ ــــ ــــ ــ ونعرف أوالدهم.  أمــــا هؤالء  ، بوا نعرفهم ونعرف لغتهمحسـ

انوا   ــوؤنا منهم أنهم  ســـ ان   ــيء.  وأكثر ما  ل شـــ اإلنجليز فهم غراء عنا في 
ن ندر يومذاك أن القدر  ـــاجدنا للفرجة دون أن يخلعوا نعالهم.ولم ن يدخلون مســــ

ع وطناً يخبئ  لنا أن  ه من معابد ومساجد. ض ما ف   في عهدهم 
د ينقضي فصل الصيف حتى راح "دالل" المدينة يناد في األسواق        ولم 

ا أوالد روحوا على المدارس يوم السبت".   أن المدرسة ستفتح أبوابها "و
ــتأنف الدراســــة ، المدارسإلى  ورحنا نحن األوالد ، وحل يوم الســــبت         ، لنســ

ضعة أشهر في زمن نا نفعل  ة.    ال ةالعثمانالدولة  ما    عل
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اد ذ بدء       ثيرا ســـتتغير ، وحســـبنا  عد أن خرج األتراك من  ، أن أمورا 
ة.   ، بلدنا ودخلها اإلنجليز ان التر ــيئا  لم يتغير إال اللغة اإلنجليزة م ــ ولكن شــ

  واألساتذة هم هم. ، وما عدا ذلك فالدروس هي هي
ورة في جدو        انت اللغة اإلنجليزة  مادة مذ ضــعة  ، ل الدروسو غير أن 

ــت قبل أن نعرف ما هي اللغة اإلنجليزة ــ ع قد انقضـــ ـــاب ـــاتذتنا ، أســــ ــ  ، ذلك أن أســ
عرف أحد منهم اللغة اإلنجليزة ، هم هم ه  ، ال  ـــة فراغا نلهو ف ـــــ ــ ــ قيت الحصـــ و
ان أحلى ذلك الفراغ. ، ونلعب   وما 
ة المدرسة على سيدة فقد عثرت إدار  ، مؤقتا ، وانحلت أزمة اللغة اإلنجليزة      

ع تكتب  ضعة أساب ة تعلمت اإلنجليزة قبل نصف قرن.  وقضينا معها  ح مس
ة   ، على اللوح.إلى أن جاء أستاذ مختص أقل منها سنا ومعرفةاإلنجليزة لنا األبجد

ة اإلنجليزة عن اللوح.   ومضى العام ونحن ننقل األبجد

ــيء       ــ ــ ــ ــــ عض الشــ ع مواد: ولم تكن  ، وانتظمت الدروس  ـــــ ــ ــ ــــ اللغة تتجاوز سـ
ة ــــاب ،  العر ا ،  والحســ ــم  ،  والجغراف رم والرســــ , قرآن  ـــن الخ والتارخ وحســـ

ه في العهد العثماني  ان عل ثيرًا عما  ولكن ســاءنا أن العلم ولم نختلف الدراســة 
احا عد يرفع أمامنا صـ نا نفعل في الماضـي ، العثماني لم  ولم نعد نقف  ، ما 

ال.  فقد ول ، لتحيته عش  سلطاننا طو اشا" ل ادشاهم جوق  ة " التر م نعد نردد 
ـــنا ــــ ــ ان للعلم العثماني ، انت لهذه التقاليد حرمة في نفوســـ  ، الهالل والنجمة ، و

ة عندنا ح رمزا مقدسا عند الناس!! ، هالة وهي ص   وما أغلى القماش حين 
ـــاءنا       ــ ــ ــ ثيرا  ، ولكن الذ سـ ـــاءنا  ـــــ ــمع  لم نعدأننا وســ ــ ــــ ـــم بيروت في انســ ـــــ ســ
نا ، دروسنا ارها عاصمة لنا.  إلى  و اعت ضعة أشهر نردد اسم بيروت  ما قبل 
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ا ارة "ع انت ع ل مخطوطاتنا-و ــة  و ــ نا  ، بيروت" تكتب على دفاتر المدرسـ و
ر بيروت في مدرستنا وال في بلدنا .   نتساءل:  لماذا لم تعد تذ

ان       ة بيروت" هي دن انت "وال ــــطين لقد  ــم فلســ ــ ن نعرف اســ ا الكبيرة.  فلم ن
قنا. ان هذا االسم مستحدثا عندنا وعند الجيل الذ س عد.  و   الذ شاع في ما 

دأ اسم فلسطين يدخل في أحاديثنا       دور على ألسنتنا ، و ونقرؤه  في  ، و
ة بيروت ومدينة بيروت عن أسماعنا ا.  وغابت وال ولكننا لم نعد  ، علم الجغراف

عد أن ن ارها.اعرف اسم عاصمتنا    نسلخنا عن بيروت وانقطعت أخ

ـــم الجديد       ــ ــطين ، ومع االســــ ــ ا مدينتنا الهادئة الوادعة ، فلســـــ إلى  انتقلت ع
سودها القل واالضطراب. ة    مدينة صاخ

ــماعنا تعبير جديد علىودخل        ــــمعناه في البيت وفي  ، "وعد بلفور" ، أســـ سـ
ن  ، وفي المساجد ، عوفي الشوار  ، المدرسة ندر ذ بدء ما معنى  ادولم ن

ن ندر أن هذا هو اسم إنسان.   هذا التعبير الجديد.  ومن هو بلفور هذا.  ولم ن
ـــماء أنها محمد ومحمود وأحمد ــــ األســــ ة  ، فعهدنا  ــــالم ــــ ــ ة اإلسـ ـــماء  العر ــ ــ ــ واألســ

.   األخر
  

السماع.  ن       دأنا نفهم هذا التعبير شيئا فشيئا  ل و سمع األحاديث عنه في 
ان.  وراعنا أن نعلم أن اليهود ــطين وطنهم ، م ــ ــ ــ وأن اإلنجليز  ، يزعمون أن فلسـ
عطوهم فلسطين ح وطنا لهم ، قد وعدوهم أن    .…وأن تص

ا من اليهود إال ثالثة        ن في ع ان صغير ، ولم   ، عطار له د
س عتي صلح مواسير المدينة ، ومشتر مال اك  اعتن اإلسالم في  ، وس

ا في زمن اإلنجليز!!  العهد العثماني.  ثم عاد يهود
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انت أكثر الصحف        عد حين.  و ا حينا  وأخذت الصحف ترد على ع
انت طافحة  فا السيد نجيب نصار.  و صدرها في ح رواجا جردة الكرمل التي 

ة ة الصهيون ار عن الهجرة اليهود ، المقاالت عن الحر األخ ة.و  

اراتها  ساطة ع انت جردة الكرمل تمتاز ب نا نقرؤها ونفهمها  ، و ف
ستمعون  ، سهولة ان الناس في األسواق والمقاهي يجلسون حلقات حلقات   و

قرأ تصرحات زعماء اليهودإلى  ار هجرتهم، أحدهم وهو    فلسطين.إلى  وأخ

ــا بين الوجهــ        ــة تتوالى في ع ــدأت االجتمــاعــات الوطن ــابو ــ ــ ــــ ــ ــ  ، اء والشــ
نا نتطلع ح إلى  تبون العرائض احتجاجا على وعد بلفور.  و ــ ــ ــــ اليوم الذ نصـ

اب ه من الش ة.  ، ف   ونشترك في هذه االجتماعات الوطن
ه       ر وعد بلفور ، نوفمبر2 ، وجاء يوم أطل عل ـــرت  ، وهو يوم ذ ــ ــ فأضـ
ـــينــا في المظــاهر  ، المــدينــة ــ ــــ ــ ونحن نردد  ، اتوأقفلــت المــدارس والمتــاجر.  ومشـــ

ة سقو وعد بلفور. ، األناشيد الوطن   ونناد 
ــــة       ــ ـــرحون لنا  ، وازدادا فهمنا لوعد بلفور في المدرســـ ــــ شــ ــاتذة  ــ فقد أخذ األســـــ

ة مرحلة  ة هي بدا انت تلك الحق ة.  و ة وخطر الهجرة اليهود ة الصــــهيون الحر
له .  وامتد جيلنا  ـــراع العري اليهود ـــى  ، الصــ ومنهم من  ، هنحمنهم من قضــ

  وما بدلوا تبديال. ، ينتظر
ـــتاذ التارخ       ــ ــــ ان أســـــ غادر  ، على وجه التحديد ، و تاب التارخ و طو 
مشــــي في الصــــف ، طاولته بدأ  ا ، و ا وآي  ، وهو يرو لنا تارخ فلســــطين ، ذاه

نا نقضــي معه ســاعة نغيب فيها عن الوجود صــورة خاصــة.  و ا  ش  ، وع ونع
ل   جوارحنا في رحاب التارخ. معه 
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طل صالح الدين       ان ال هو محور الحديث في درس أستاذنا.  وتعلقنا  ، و
ــالح الدين ــ ــيرة صـ ــالح الدين عندنا  ، ومواقعه مع اإلفرنج ، ســـ ــ ح صـ ــ ــ حتى أصـ

ا م أنجبته ع  ، وعاش في القاهرة ، أنه ولد  في العراقإلى  ال نلتفت ، أعظم عظ
.  ومات في دمش

لغ  سيرة صالح الدين ، من شغفناو  ننا خرجنا ذات يومأ ، نحن وأستاذنا 
امإلى  ضعة أ ة ل شف م صالح الدين ، رحلة  ان يخ م حيث  وأحسب أنها  ، لنخ

ام  انت أحلى .أ   عمر

ا على األقدام.   ، تل الفخارإلى  ان خروجنا أوال       عد نصــف ســاعة مشــ و
ــرف على مدين ــــ ة من تراب تشــــ ـــــ ــ ـــــوارهاوهو هضـــ ــــ ا وأسـ ما جاء فاتح إال  ، ة  ع

ة.  ومن  ألوانها الزاه ة  ن في تل الفخار إال زهور البر ر فيها.  ولم  ـــــ ــ ــ ــــ عسـ
  فإن تحتها رفات المجاهدين من جند صالح الدين. ، يدر 

ةإلى  انت مسيرتنا ، ومن تل الفخار       اض سانةإلى  ومنه ، تل الع  ، تل 
ــبتان ترابيتان متوا ــ ــــ ــــ اوهما هضــ ا برماله  ، زتان  في مرج  ع وتقابالن خليج ع

ضاء   تحتضن أمواجه الزرقاء. ، الب
امنا لثالثة       ام  وعلى هذه التالل الثالثة نصبنا خ قضيناها في لعب ومرح أ
ش مع صالح الدين ليال نهارا. ، ودرس نا إننا نع مأل  قلو   واالعتزاز 
ــالح الد       ــيرة صــ ــتاذنا يخرج ســ ان أســ ــداد من حقيبتهو قرأ لنا  ، ين البن شــ و

ل العجب أن هذه التالل الثالث  ا.  وقد عجبنا  ه في مرج ع فصــــوال عن معار
ـــمائها ومواقعها أسـ ورة  ــالح الدين  ، المذ أنما غادرها صــ ة على حالها  اق وهي 

ارحة.   في الليلة ال
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نا نســـأل أســـتاذنا عن تفاصـــيل الوقائع التي خاضـــها صـــالح ال       دين حول و
ا ـــوار ع ــــ ــــوت عال ، أسـ ــ صــ ـــهب في الحديث  ــ ــ سـ ان  ــيدة  ، ف ـــ ــ ــــد قصـ أنه ينشــــ

قوله :" قدس هللا ســره"ع شــفعه  ر اســم صــالح الدين إال و ن يذ  ، صــماء.  ولم 
حرف السين انت له لثغة    تزد تعبيره حالوة وطالوة. ، و

ـــــهراتنا في تلك الليلة المقمرة       ــ ــ ــــ ا على مر  ، وفي إحد سـ ــوار ع ـــــ ــــ مى وأســـ
صـــر منا ل من التارخ انتصـــبت بين الســـماء األرض ، ال أنها ه  ، تبدو أمامنا 

  سألت أستاذنا.
فة فما هو السبب؟ اهناك قول شائع: "ع       فة ولط   وخمة" مع أن بلدنا نظ
ا نعود       ال وقال: ه ر أســــتاذنا طو المدرســــة.  ســــأســــأل لكم "ســــماحة إلى  ف

عرفون سب هذه التهمة الظالمة.      لعله ، المفتي" وشيوخ البلد   م 
اإلى  وجاء  يوم العودة       امنا من التالل ، ع أنما قلعناها من  ، وقلعنا خ و
اة أمانٍ  ، عيوننا نا نتمنى أن نقضي زمنا أطول.  ولكن تلك هي الح سائرة  فقد 

اة عابرة.   في ح
قول لنا: إن       ع وجاء أستاذنا ذات يوم ل سماحة المفتي الشيخ  ومضت أساب

ا  ـــار ع ــ ـــ ــ ــ ــ ة التي أرخت  لحصـ ر له أنه قرأ في المراجع العر عبد هللا الجزار ذ
ة ــليب ــ ا ، أثناء الحمالت الصـ ــديدة على ع ــ انت شـ ـــار   ، أن وطأة الحرب والحصــ

ـــاعت التهمة أن   ـــتد فيها النتن والوخم.  ومن هنا شــــ ــ الجثث واشــ فامتألت المدينة 
ا وخمة" .  واطمأنت أف فة وجميلة"ع وأن  ، ئدتنا  نحن التالميذ  أن مدينتنا  نظ
ام  تهمة الوخم قد لحقتها في ــــى عهد أ ــــ ــ ــ ـــال والقتال.  والواقع أنه قد مضــ ـــــ ــــ النضــ

ــل يوم أنهــا   ، االنتــداب البرطــاني عبر ثالثين عــامــا ومــدينتنــا الجميلــة  يثبــت  
ان شأنها منذ فجر التارخ.  والوقائع على ذلك  ، معقل نضال   ثيرة. ما 
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بر جيلنا       برت معه األحداث ، وقد  لها  ، و ة و فقد تكاثرت النواد الوطن
ة ومعها االستعمار  ة الصهيون ة في مقاومة الحر اس اة الس تؤد دورها في الح
ة  إال وتعقد الندوات وتتخذ القرارات  في  ة وطن البرطاني.  ولم تكن تمر مناس

ة يد المطالب القوم وتحقي االستقالل  ، ي رفض وعد بلفور وصك االنتدابف ، تو
قة. ة الشق ه األقطار العر ما تطالب    أسوة 

ة       ا من مطالبنا القوم ــ ا أســـاسـ ة مطل انت الوحدة  العر اد  يخلو  ، و ال 
ـــبيب صــــدر  عن اجتماعاتنا  الشـ ــاحة الجامع الكبير منه أ قرار  انت  ســ ة.  و

ــعب عند  ــ ــ ادرةهي ملتقى الشـ ادرةأو  ل  ل  ة  عند  ــــــ ةأو  مناسـ ـــــ ففي  ، مناســ
اب ــ ــ عض الشــ ـــوارع يدعون األهلينإلى  لحظة واحدة ينطل  ــ  ، االجتماعإلى  الشـ

الجماهير ــــة  ــ ـــ ــ ــ ــاحة الجامع غاصــ ــ ــــ ــــ ــ  ، فما هي إال دقائ معدودات حتى تر سـ
اسم الجماهير. اب يخطبون ثم تعلن القرارات    والش

ة الوطن       اشـــتداد الخطر اليهود في فلســـطينواشـــتد ســـاعد الحر فقد  ، ة  
ة ــطين إلى  تكاثرت الهجرة اليهود ة في فلســ فلســــطين وتعاظم نفوذ الطائفة اليهود

اتها ة لرغ ومة البرطان اع الح ـــــ ـــال الوطني في البالد من  ، وانصـ ــ وتطور النضـ
ة اس   مقاومة ثورة مسلحة.إلى  مقاومة س

ا       ـــطينما في غيره ، وقامت في ع ــــ ـــــلحة  ، ا من أرجاء فلســـ ــــ ات مسـ حر
ة ــتعمرات اليهود ــــ ــ ــ ـــد القوات إلى  وتطورت ، تتعرض للمســــ ــ ــ ــــ ــطدامات ضــــ ــ ــ ـــ ــ ــ اصـ

ـــطدامات ة.  ثم تطورت االصــ ةإلى  البرطان ــ ، ثورات قتال ــ ـــر  ةبلغت  خمسـ   ةعشــ
ك  عن اإلضــراب الكبير الذ  ، ثورة ســق فيها آالف من شــهدائنا األبرار.  ناه

ه ا ــتة أشــــهر توقفت ف اة العامةامتد ســ ان أروع إضــــراب عام عرفه تارخ  ، لح ف
 النضال اإلنساني.
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ا عبء  ، سائر مدن فلسطين ، ومع الدور النضالي       وقع على مدينة ع
ا م البرطاني على ع ار  الح وعلى  ، وطني آخر.  ففي عهد االنتداب وقع اخت

الذات هذا   ، قلعتها  ز في فلسطين.و ح السجن المر حت قلعة أن تص أص
  األحرار والثوار.

ة         ــلطة البرطان ــ ــ ــ ـــ ــ ــي يوم على وجه التأكيد إال وتأتي السـ ــ ــــ ــ ــ مضــ ن  ولم 
ـــطين ــ ـــــوقهم فراد ، أحرار فلســـ ــجنوا  فيها.  ولقد إلى  جماعاتأو  تســـ ــ ــ ســ قلعة ل

ا الشــرف األغر أن  ان لع ا.  و طال في ســجن ع ابنا األ أعدم الكثيرون من شــ
  الطهور.تضم رفاتهم في ترابها 

ـــة 1940-1936وفي األعوام األرعـــة (       ــبـــت الثورة الوطن ــ ــ ـــ ــ ــ ــا نشـ )  حينمـ
األحرار ، الكبر  ـــجن  ــ ــاق الســ ــ ة معتقال  على  ، وضـــ ـــلطة البرطان ــأت الســــ أنشـــــ

حر ــــاطئ ال ـــمي معتقل المزرعة ، شــ ــ ابها  ، سـ ــ ــ ه رجاالت  البالد وشــ ــــرت ف حشــ
نت واحدا من الذين شملهم االعتيالوطني المئات.  و   قال.ن  
ة       ة الثان ة ، وجاءت الحرب العالم نت الثورة الفلســطين ح همنا  ، وســ وأصــ

ـــير الحرب.  ونحن نتطلع ــ ــ ــ ع ســـ ة ونتا ـــــار إلى  أن نراقب اإلذاعات العالم ــ ــ انتصـــ
م البرطـاني ، هتلر وحلفـائـه نجو وطننـا من األطمـاع  ، حتى نخلص من الح و

ة ح بالدنا لنا ، الصهيون   .حرة مستقلة ، وتص
ن لنا من حديث       ــاجد ، ولم  ــــ ــــ ــــ إال حديث  ، في المقاهي والنواد والمسـ
ة  ، الحرب ـــحراء الغر ــــ ــ ـــلت جيوش هتلر.  ومتى يخترق  رومل الصــ ــ ــ وأين وصــــ

ــــر ــــ ـــــ دخل مصـ ــطينإلى  ومنها ، و ــــ ــ ــ طرة  ، فلســــ ــ ــ ــــ ــ ــ م البرطاني والســ ليرحل الح
ة   غير رجعة.إلى  الصهيون
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عد صالة الجمعة في ولست أنسى ذلك اليوم الذ وقف ف       اب  ه أحد الش
ـــهز جامع الج ـــر هللا هتلر وجيوشـــ أن ينصـــ الدعاء  ــــاح  ـــل  ، ار وصــ ــــرشـــ هزم تشــ و

  مين .آوردد جمهور المصلين من وراءه  ، وجنوده
ـــى       ــ ــ ـــــ فوز دول  ، وعمنا الحزن واألســ ة  ة الثان حينما انتهت الحرب العالم
ــا.  فقــد تملــك علينــا ا ، الحلفــاء ــاقوهزمــة  ألمــان  ، لخوف أن التجمع اليهود 

  وأن المستقبل مظلم.
ام  وقد جاءت       ــــتقبل المظلماأل ــ ــــ ــف عن المسـ ــ ــ ــ فما أن انتهت  ، حقا ، لتكشـــ

ة اإلرهاب اليهود ة حتى بدأت حر ة الثان ـــلحة منظمة ، الحرب العالم ــــ ـــــ  ، مســ
التصد ة ، تقوم    وللشعب العري األعزل من السالح. ، للسلطة البرطان

ــطين       ــــ ــــ ــ ة على فلســ أعمال  ، وتدفقت الهجرة اليهود وقام اإلرهابيون اليهود 
طش والقتل والتدمير ا ، ال ــجن ع ــــ ــ ــ ـــملت غاراتهم ســـ ــــ ــ ــ القنابل  ، وشــ فقد هاجموه 

ة  ــــلحة األتومات ــ ــ ــــ ه.   ، واألســ انوا معتقلين ف عض زمالئهم الذين  وأفرجوا عن 
ــهدنا  نحن ـــــ ــــ ــ اما منأهل  وشـ ا ر ا من قلعة ع ا جان قنا يومها أن  ع الحجارة وأ

ا ينتظرنا.   مستقبال عصي
ـــفها الدولة        ــ ـــــ ا بوصــــ ة حقا.  فقد أحالت برطان ـــي ــــ ــــ ــ وجاءت األوقات العصـ

ة  ة االمنتد وفي اليوم  التاســـع  والعشـــرن ’.  األمم المتحدةإلى  ةفلســـطيناللقضـــ
م فلســطين 1947من شــهر نوفمبر  شــاء وٕان ، أصــدرت األمم المتحدة قرارها بتقســ

ة على مزارعنا ومروجنا نائســنا.  وعلى  ، ومدننا وقرانا ، دولة يهود ومســاجدنا و
ائنا وقبور موتانا. ع أح   مرا
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ح        ــ ــ ــــ ــ ــ صــ ــا في حزن خــاص وعــام.  العــام أن  ليهود دولــة في لووقعــت ع
ـااو  ، وطننـا ــالمي  الثغر العري ، لخـاص أن تكون ع ــــ ـــــ .  اإلســـ التـارخي العر

فا ال قة.مسلوخة عن ح   جارة والشق
ا       ام  ثالثة ، مع سائر فلسطين ، وأضرت ع احتجاجا على قرار األمم أ

بر  حت المدينة في مناحة  ى الناس رجاال ونساء وأطفاال.   ، المتحدة.وأص و
تبي ومها أقفلت علي م اء. ، و ال اء  ر ال يت.وما زلت أذ   و

ـــت األحــداث تتلوهــا األحــداث       ــ ــ ــــ ــ ت العــالم العري موجــة من وعمــ ، ومضـــ
ار واجتمع الملوك والرؤساء والوزراء وانفرطوا  ، أعلنوا وقررواو  ، الغضب واالستن

ة ع إلى  ودخلت الجيوش العر الفوضى  ، ) في مسيرة عامرة1948فلسطين (ر
ـــراع والخالف ة ، والصــ ة وانهزمت الجيوش العر ات اليهود ــا ــرت العصـــ ــ  ، وانتصـ
ة على رقعة أكبر مما قررت لها األمم المتحدةوقامت الدولة اليه   !!ود

ار من عام        ا 1948وفي شـــهر أ ــقطت ع  ، قلعتها وأســـوارها وأبراجها ، سـ
ة طال ، بيد القوات اليهود ابها األ قاتلون  ، عد قتال شجاع مع نفر من ش ظلوا 

ه مآخر طلقة في بنادقهإلى  في شوارعها   .موآخر خفقة في قلو
ة       ثير من المدن والقر  ، وفي مثل هذه الخاتمة الرهي ــاة في  وقعت المأســـ

  التي سقطت بيد إسرائيل.
ا  ، ي الطهورتوســــقطت  معها جن ، ومنذ أن ســــق وطني       وأنا أعود  ، ع

ر  ـــتإلى  .…الوراءإلى  الذ ــــ ــتين عاما مضـــ ــ ــورة   …ســــــ ـــــ ــــي أمام صـــ ــــ أجد نفســ
أنها ن قة    سخة طب األصل.واضحة  هي تكرار لصور سا

ــطى       ــ . أر أن  …اآلنإلى  وفي نظرة خاطفة عبر التارخ منذ القرون الوســ
ا بلد قد سقطت ثالث مرات ان سبب السقو واحد ، ع  .اً و



  

-231-  

ار من عام اإلفرنج  لقد سقطت بيد      انت يومئذ  1104في أواخر شهر أ و
ة عة للخالفة الفاطم اب سقوطها فقال "ونزل وقد شرح مؤرخ مصر الكبير أ ، تا س

ا فحصروها  حر في نيف وتسعين مر ا في البر وال ن) على ع ن (بلدو من غدو
ا زهر الدولة الجيوشي فقاتل  ان واله ع الجهات و حتى عجز فطلب األمان جم

عطوه لما علموا من ، له وللمسلمين ثم  ، مصر  انهم لن ينجدوهأهل  واإلفرنج لم 
السيف" ا بيدو  )1(أخذوها  أن إلى  ما يزد على ثمانين عامااإلفرنج  قيت ع

ي في عام  اسلة وشجاعة. 1187أستردها صالح الدين األيو ة    في معر

ة بيد       ا للمرة الثان هيب ر عد حصــــــار  1191في عام اإلفرنج  وســــــقطت ع
ــالمي  وأعلن التارخ ، دام عامين ـــــلمين اإلســــــ ة على المســـ ــي ــ ــ أنه " عظمت المصــ
ــتد ح ــ اء والنحيب" واشــــ ل وال اح والعو ـــــ ــ ر الصـ ـــــ ــ زن الموحدين.  ووقع في العسـ

ا بيد قيت ع ـــــلطان خليل بن إلى  ) 1291مئة عام (اإلفرنج  و ــــ ــــ أن فتحها السـ
أسره بينهم المؤرخ ش من الوطن العري  ان  ، الفداءأبو  قالوون على رأس ج و

  .)2(ل تعداده عشرة من المجاهدينيعلى فص اً أمير 
ـــقطت       ـــــ ا للمرة الثالثة  وســ ــرائيل في  عام  بيد ع ــــ حين دخلت  ، 1948إســــ

ة ــطينإلى  الجيوش العر ــــ ــ ــون  ، فلسـ ــ ــــ اغضـ ـــدون مت ــ هم من ورائهم متحاســــ وملو
هم شتى ولسانهم واحد.   قلو

ــقطت المدن األخر في        ــــ ــــ يف سـ ــــــح  ــ ــ ة مفجعة توضـ ا ا ح ـــــقو ع ــ ـــ ولسـ
ة التي سميت حرب  ، فلسطين   .1948في ظل الفوضى العر

   
                                                           

 .188ص ،5ج ،رةالنجوم الزاه )1(

 .ـه690 حوادث،أبو الفداء )2(
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انت قد أنشأت في        ة  ة أن الجامعة العر ا وموجز الموجز في تلك الح
ة  1947عام  رة من المتطوعين العرب للدفاع عن المدن والقر العر قوات عس

ادته في  ، في فلسطين ان مقر ق ش اإلنقاذ" و وقد أطل على هذه القوات "ج
  دمش براسة الفر طه الهاشمي من العراق.

ح في حينه       ة تعتد  ، "واإلنقاذ" اســم صــح ات الصــهيون انت العصــا فقد 
ة ـــحاب ولم  : على المناط العر أ لالنســــ ا تته انت برطان ال رادع وال وازع.  و

رة ـــعب الفلســــــطيني منظمات عســــــ ــالح ، ن لد الشـــ ــ وال  ، وال أموال ، وال ســ
ادة قادرة على ممارسة النضال.   ق

ش اإل       ز في مواقع مختلفــة من البالد  إلى  نقــاذودخــل ج ــطين وتمر ــ ــ ــــ فلســــ
عد) على رأس  س الجمهورة الســــورة في ما  لي (رئ شــــ ــ ان العقيد أديب الشــ و

ا ولواء الجليل. زت في منطقة ع   القوات التي تمر
م       موجب قرار التقسـ ة.   ، و انت هذه المنطقة مخصـصـة  للدول العر فقد 

ار من ع ة 1948ام وفي منتصــف أ فلســطين للحيلولة  إلى  دخلت الجيوش العر
ة ــاء الدولة اليهود م وٕانشـــ ة ، دون تنفيذ التقســـــ عد  ، وانتهت الحرب بهزمة عر

ة ــــرائيل ، الهدنة األولى والثان ــ ــ ـــــص لها  ، وقامت إسـ وعلى أرض أكثر مما خصــــ
م.   قرار التقس

مة الكب       ا ولواء الجليل هي الغن انت منطقة ع ـــلت عليها و ــ ــــ ر التي حصـــ
ــــرائيل ــــ ـــــ ــال.  ولما أهل  وقد  دافع  …إسـ ــــ ــــ ــ اســ ة دفاعا  ا عن مدينتهم التارخ ع

ت المدينة على السقو يروت وعمان إلى  أرسلوا وفودا  ، أوش القاهرة ودمش و
ستنجدون    ولكن ال مجير وال نصير. ، ستصرخون و
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انت قوا       ا تو لي تتحرك في قر ع ــ ــ ـــــ شـ ــ ــ ــــ لم تنجد المدينة و  ، العقيد الشــ
قاتلون وحدهم.أو  المجاهدة في قليل ا  ة وأهل ع   ثير.  واستمرت المعر

طاردون القوات        انوا  ا  اب ع ــ ــ ــــ ــ ة أن شـــ ـــادفات التارخ العجي ــــ ــ ــ ومن مصــ
ة ــ ــ ــــ ــ اضــ ة عند تل الع ة  ، اليهود ه المعارك الرهي وهو نفس الموقع الذ جرت ف

ي واإلفرنج قبل ة قرون. بين صالح الدين األيو   ثمان
ـــنة        ار سـ عد يومين أثنين من  1948وفي الســــادس عشــــر من شــــهر أ أ 

ة ــطينإلى  دخول الجيوش العر ا  ، فلســـــ ــقطت ع ــ ــال ، ســـ ــ  ، قلعة الجهاد والنضـــ
ة ـــرائيل ــ ــرائيل.   ، بيد القوات اإلســـ ــ ــ حت هي ولواء الجليل جزءا من دولة إســ ــ ـــ وأصـــ

أسره.ولكنها تمثل مأس ، وتلك مأساة مدينة واحدة امله ووطن    اة شعب 
ا       رات عن ع ـــرعة من الذ ــ ــ ة ، تلك لمحة ســـ قاهرة الغزاة  ، القلعة التارخ

ا ا  ، والفاتحين التي قال عنها نابليون أعظم جند أنجبته أورو ــوارك  ــ ــــ "على أســـ
اتي". ا أضعت مستقبل ح   ع

ــــة أمام األحدا       ــ ــ ــ قف المواطن العري وقفة متأملة دارســـــ ة وحين  ث التارخ
ــالمي  التي ألمت بهذا الثغر العري ــ ــــخة  ، الكبيراإلســ قة الراســ تتجلى أمامه الحق
ــــرأالتي تتأكد المرة تلو المرة.   ــــ ــ انت  تنتصـــ ا   في ظالل  ، على الدوام ، ن ع

انت تنهزم على الدوام   في ظالل التجزئة واالنفصال. ، الوحدة.  وأنها 
ان        ـــــوء ح جيلنا  أن من و ــهد الهزمة األخيرةســـ ـــ ش العمر  ، شـــ ع وأن 

  له شهيد الحنين صرع األحزان.
ار الشام في تلك اورحم هللا الرحالة العري األندلسي        بن جبير.  لقد زار د

ا  ه فصال حزنا عن ع تا ا بيد اإلفرنج.  وعقد في  انت ع ة حين  ة الرهي الحق
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ر  ا دمرها هللا و جعل عنوانه "ذ أهلها  لفوصف حالها وحا )1(أعادها"مدينة ع
م له أشجان وأحزان. اإلفرنج  تحت ح   وصفا 

ـــطين       ــــ ـــــق  ، ولقد جفلت حين قرأت ذلك العنوان ونحن في فلســـ ــــ قبل أن تسـ
ا وغيرها من مدن وطنا الحبيب.   ع

ـــتي وجفلتي.  فلقد فهمت العنوان ، أما اليوم      ــ ــ ــــ وما ينطو  ، فقد زالت دهشـــ
ــب وأح ــــ ه من غضــ حت مع  ، زانعل ــ ـــ بن جبير أدعو اومن دعاء ورجاء.  وأصـــ
  دعاءه وأرجو رجاءه.

ذا جعلت عنوان هذا الفصل        ا    ،وه   هللا وأعادها". دمَّرها"ع
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  ..اـدس لنـالق                                 

  رةـم الصخـولك 

  
ــيف في عام        ــــالح الدين 1191ان الصـــ ــدر صـ ــ لم ير له  ، ثقيال على صـ

ه. ا   مثيال منذ أن حمل السالح في فجر ش
ا       ة الكبر حول أســوار ع أمام حشــود  ، لقد انهزم صــالح الدين في المعر

املها ها ، هائلة تجمعت من قارة  ادة ثالثة من أعظم ملو ــــرات  ، تحت ق ـــ وعشـ
  من نبالئها. ومئات ، من أمرائها

ا  وتلفتت       اأورو ا  ، بيت المقدسإلى  ل جوارحها من ع انت ع فقد 
انت بيت المقدس هي الهدف. ، هي الطر ، عند اإلفرنج   و
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ــــيرة على المدينة        ســ طل نظرات  ا وهو  ووقف صــــــالح الدين في مرج ع
اســــــلة وأبراجها وأســــــوارها ــه أن تذهب حســــــرات لم ، ال ادت نفســــ ــابها من و ــ ا أصــ

أهلها من الهالك ، الدمار حاميتها من التقتيل والتمثيل. ، وما حل    وما نزل 
 ، نه لم يجزع وهو ير ثالثة آالف من رجاله الشجعانإبل  ، ولكنه لم يجزع      

ال الح ة حيث قتلهم قلب األسد "صبراإلى  يجرون  اض وضرا  ، طعنا ، تل الع
ر *السيف" الذين وقعوا بيده في اإلفرنج  آالف األسر من وصالح الدين يذ

يت المقدس ان أن مَ  ، حطين و  ، وأطل  سراحهم وأمدهم بزاد السفر ، عليهم نْ ف
  أوطانهم.إلى  ونفقات العودة

انت حافز        ا  ـــــوار  اً غير أن المحنة الكبر في ع ــــ ــ ــ للوقعة الكبر على  أسـ
خذ صـالح الدين "يتدارك ما حدث من فقد أ ، لتشـد الهمم والعزائم ، بيت المقدس

الج ـــــر والوهن  ــ ــ ــــ ـامبالكسـ عيـد ما وهي من عقـد الفتوح  ، ر واألح النظـام إلى  و
ــــدة و … ــ ــــراقـ ــمــــم ال ــــهــ ــــــه ال ـ ــــ ــب ــ ـــن ـــك  تـ ــ ــ ــــذل ـــــا  أراد هللا  بـــ ـــمــ ـــار إ وٕانـ ــــ ــزائــــم  ةث ـــعــ   الـ

  .)2(الراكدة 
ا تنبيها للهمم الراقدة وأثار  ، وٕانها  لكذلك       مة ع انت العبرة في هز  ةفقد 

ـــفاعمر) ، عزائم الراكدةال ـــفر عم (شــ ره في شــ ــ ــالح الدين من معســـ إلى  وخرج صـــ
ش ـــيرة ج ـــفح جبل الكرمل ليراقب مســـ مون على ســـ ــد اإلفرنج  الق ــ ادة قلب األســ ق

  بيت  المقدس.  إلى  وهم يزحفون في طرقهم 
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ـــاحلاإلفرنج  والزم       محاذاة الســـ ــيرتهم  قترون  ، مســــ  ، يبتعدون عنه قليال ثم 
ــطو  ــــ ـــــ مــدهم من حينوأســـ ــايرهم و ـــــ ــــ ــ ــ سـ حر  ــالمؤن والرجــال إلى  لهم في ال حين 
  والسالح. 

رة جديدة       دأ صالح الدين في تنفيذ خطة عس فا ، و ثم  ، فأخلى مدينة ح
سارة حتى ال ينتفع بها اإلفرنج اسة  ، دمر قلعة ق ة الخطة في س ان ذلك بدا و

  األرض المحترقة.
ــــات بين ال       ــــ ــــ ــ ــ ــاوشـ  أثنـــاءهـــا لهجمـــاتاإلفرنج  وتعرض ، فرقينووقعـــت منـ
ة ــيب ف ، متعاق ــ ــد أصـــ ــ ــ ــالح الدين حتى أن قلب األسـ ــــ ش صـ إحداها  يقام بها ج

سر. ه األ الغة في جن ه    أصا
شـــمال أرســـوف حيث  يترص إلى  ســـارع صـــالح الدين 1191وفي أيلول       

ـــلــة ــــ ــــ ــة فــاصـــ ــة االلتحــام معهم في معر غ البالد  قبــل أن يتوغلوا في ، ــاإلفرنج 
ح القدس في متناول أيديهم ـــــ ـــاتين اإلفرنج  ولم تكد مقدمة  ، وتصــ ــ ســ تقترب من 

ة ضارة ك معهم في معر انت  ، أرسوف حتى تصد لهم صالح الدين واشت و
ــالح الدين مرة ــ ــ ـــر لصـ ـــجاال يلوح النصــــ حتجب عنه مرة أخر  ، الحرب ســــ  ، ثم  

ة تحولت لصالح ة.اإلفرنج  ولكن المعر   في النها
عين        صــــر التارخ  ــالح الدين وأ ة من و ه فرأ صــ ــحا ه ســ ــتولت عل قد اســ

ة ا ، الحزن والكآ عد الهزمة في ع ـــوف  ــ ه الهزمة في أرســ ـــاد  ، فقد حلت  وســــ
ش جنودا وأمراء ــفوف الج ــ ــــ ة اوأطلقها  ، الهم والغم في صـــ ئي ــداد حزنة  ــ ــ بن شـــــ

ه من أن ، حين تحدث عن صــــــالح الدين في أعقاب هذه الهزمة  ان "في قل ه 
علمه إال هللا تعالى   .)1(س بين جرح الجسد وجرح القلب"والنا ، الوقعة أمر ال 
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ة       ه  ، لكن صالح الدين سما بنفسه فوق الحزن والكآ ستسلم لما أصا ولم 
ــــح ب ، من هزمة ــــ ــ ــ شإفمســ ــــى في ، مانه وعزمته جراحات الناس والج ــــ ــــ ومضــ

رة مه على القتال ونقل معس ع أن يرصد تحرك فمنها  ،  إلى الرملة تصم ستط
عد لألمر عدته. ، اإلفرنج   و

مة ـــــ ت شــ ــارهماإلفرنج  وقد قو ـــ عد انتصــ ة  في  وارتفعت روحهم المعنو
ـــوف ــــ ــ ــ عد يوم ، أرســـ قترون من بيت المقدس يوما  ا وهم   ، وراحوا يزحفون جنو

عد صفحة.   وأنامل الزمان تقلب التارخ صفحة 
افاووقعت مع        فة في  ة عن ـــوارع  ، ر ــ ــــ ــب القتال بين الفرقين في شـــ ــــ ــــ ونشــ

ــــوارها ـــيراً  ، المدينة وعلى أســ ــ قع اسـ ـــد أن  ــ اد قلب األسـ ــالح الدين و ــ  ، في يد صــ
افااإلفرنج  غير أن ادروا ، تغلبوا واحتلوا مدينة  ــوارهاإلى  و ــ  ، تعمير أبراجها وأســـ

حراً  رة تمونهم    بيت المقدس.إلى  ها براً لينطلقوا من ، وجعلوا منها قاعدة عس
ــالح الدين       ــ ــ ـــي صـ ــ افا ، وخشــ ــقو  ــــ ادر ، عد سـ احتالل إلى اإلفرنج  أن ي

ـــينة ذات ــ قلعتها الحصــ نتفعوا  ــقالن و ــ ــوار  عســـ ــ ــــخمة  األســـ عة واألبراج الضـــ المن
يت المقدس فلم يجد صالح الدين مناصا  ، وعسقالن مفرق الطر بين مصر و

أمر بتدمير عسقالن.   إال  أن 
وأخذ  ، عسقالن فأمر  بإخالء أهلهاإلى  وصل صالح الدين ، وفي أيلول      

ـــراع في تخربها ــــ ـــرة ، حث على اإلســــ ــ ــــ ر والعمال عشــ ــــــ ــــ ام  وظل العسـ ة أ متوال
ـــقالن أطالال وأكواما حت عســـ ـــــ ــلون اإلحراق والتخرب والتدمير حتى أصـ ــ  ، يواصــ

ما قا ، تثير األحزان واألشجان م"    ل ابن شداد."ولح الناس حزن عظ
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الحزن  ه  ــه حتى " ، ولكن الذ امتأل قل ــ ــالح الدين  بنفســ ث التاان صــــ
قول "وهللا لئن أفقد أوالد  املين" وهو  وب واألكل يومين  مزاجه وامتنع عن الر

  .)1(من أن أهدم حجرا واحدا" أحب إليَّ  ، أسرهم
ان أعز وصالح الدين ارتضى هذا المصير لعسقالن ألن  بيت المقدس       

ه من أوالده أسرها. ، عل ا    بل من الدن
وفي هذه الغمرة من الحزن واألســى مضــى صــالح الدين في خطة األرض       

ـــائر القالع  ، عن بيت المقدس المحترقة دفاعاً  ــ ــــ ــــ فأمر بتخرب الرملة واللد وســ
ــائر النواحي ، القائمة على طرق بيت المقدس ار في ســ ثم توجه  ، ما افســــد اآل

ــالح ، بيت المقدسإلى   فورا ــ المؤن والرجال والسـ ــحنها  ــ ـــوارها  ، فشـ ــن أســ ــ وحصـ
ـــالح الدين أن تكون الوقفة ، وأبراجها ـــمم صــــ األخيرة في بيت المقدس ال  فقد صــــ

قاتل دونها ـــلمها بل  سـ ـــبر وحجرإلى  يتراجع عنها وال  والى آخر رجل  ، آخر شـ
  تحت سماء بيت المقدس.

ة تشــرن األول        افا متجها 1191وفي نها بيت إلى  خرج  قلب األســد من 
ازور واللد والرملة ، المقدس طة اســـتولى على  ســـ عد مناوشـــات  ثم اســـتولى  ، و

ة . طوالن ، على بيت نو   رون وما حولها من القر
ولئن استطاع قلب األسد أن يزحف على أرض محترقة وقالع مدمرة حتى       

ة الفاصلة فإن صالح الدين ظ ، بلغ مشارف القدس أسه للمعر قوته و حتف  ل 
ـــه ، يختار الزمان والميدان ، المنتظرة ــ فرضــ ــامبل  ــ ــ دون أن  ، ا على العدو فرضـ

ه الوهن ه سبيال.إلى  يجد الخورأو  ، يتطرق إل   قل
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را في بيت المقدس       ش  ، وعقد صــالح الدين مجلســا عســ شــهده أمراء الج
ـــر  ، وقادته ـــخرة المشــ ـــالح الدين  ، فةواجتمعوا عند الصــ ـــرة صــ وتعاهدوا على نصــ

ه بين  ، والدفاع عن بيت المقدس ان ميثاقهم الذ تضامنوا عل حتى الموت.  و
ــــداد "أن ال يرجع أحد منهم  ، يد هللا ــــ ــــ ــ ـــرتهما رو أبن شـ ــــ ـــــ أن إلى  عن نصــ
  .موت.."

ش     ان عهد الج ان عهد صالح الدين  ، صالح الدينإلى  ذلك  إلى  وذلك 
ان عهدا صادقا ، س: الدفاع عن المقدس حتى الموتبيت المقد ان ميثاقا  ، ف و

ة الفخمة واألختام  ، مخلصا ع العر المواثي التي تعاقبت عليها التواق ال 
اء عرقو  ، الضخمة   !! ب ثم يجيء موعد اإلنجاز والتنفيذ لتترحم على عرقوب وآ

ة الفاصــــلة       طالجاء دور الفدائي ، وفي انتظار المعر ح  ، ين األ ــ فلقد أصــ
ضة اإلفرنج ، ساحل فلسطين الخصيب الحبيب ضة  ، في ق ما هو اآلن في ق

  إسرائيل.
ان ال بد من ضــرب العدو في مؤخرته       وال بد … ، وخطو مواصــالته ، ف

ــل فــدائي  ، من إنهــاكــه وٕارــاكــه ــة طــلوعرف  ــانــه في  ، موقعــه في المعر وم
طال في صفحات خالدة.ورو  التارخ  ، الميدان   العري وقائع الفدائيين األ
ـــرن األول        ــ ــ ــــ في طول البالد اإلفرنج  أطب  الفدائيون على 1191ففي تشــ

ــها ــ ــ ــ ــــ بي وهاجموهم في المزارع والمراعي ، وعرضــ ـــــروا عددا  ـــــ را منهم وغنموا فأســــ
غالهم   .)1(خيولهم و
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ـــــنة       ــــ ــ ــ ــتاء القارس وهطلت األ ، وفي ختام السـ ــ ــــ ــــ مطار وتكاثرت وقد بدأ الشــ
انها ـــاب القدس وود ــ ــ ـــ طال بهجمات خاطفة  ، الوحول حول هضـ قام الفدائيون األ

ــــائر فادحةاإلفرنج  على قوات ــما ، فأنزلوا بهم خســ ــ هم مؤرخ غري "برجال وقد ســ
ات" ــا ــــ ــ ــ ـــعب  )2(العصـ ــ ــ ـــــل من شــــ ــ ــ ــهاينة الفدائيين البواســ ـــ ــ ــ ـــمي الصــ ــــ ــ ســ ما  تماما 

المخرين".   فلسطين"
ــون علىوفي تلك األثناء أ       ــــ ــ ـــ ــ طاردونهماإلفرنج  خذ الفدائيون ينقضـ وقد  ، و

النهب ــلب "ألهبوهم  ة" ، وســـــلطوا عليهم ، والســـ ل راب منوا له تحت  ان   )1(و و
ر ع تمهيدا للهجوم اإلفرنج  معســ ضــعة أســاب ة حيث أقاموا  يومئذ  في بيت  نو

  على بيت المقدس.
طــال على م       راتولقــد تكــاثرت غــارات الفــدائيين األ ــ ــ ـــــ ــــ ومراكز اإلفرنج  عسـ

ا ـــــواحي القدس جنو ــ ــ ــــماال حتى ضـــ ــ ــ ا شــــ فأوقعت الرعب  ، تجمعهم من خليج ع
ـــفوف ــ مةاإلفرنج  والفزع في صــــ ــ ــ ــائر  جســـــ ـــ ــ رو التارخ أن  ، وأنزلت بهم خســ و

ــان يرعى الفــدائيين ــالح الــدين  ــــ ــ ــ تولى أمرهم  ، صــــ عنــايتــه وتقــديره.  و فيؤثرهم 
ــــه ـــــ ثيرا  ما جردهم" على مزارع ، بنفسـ ـــدوا غالته و ــ ــــ ولم يبرح هو  ، العدو فحصـ

عودوا  بجمالهم وأحمالهم انه حتى    "…وقد خف زرع الفرنج مما فعلوا ، م
ــعوا الخنجر        ـــ مة العدو ووضـ ما يرو التارخ "إذا دخلوا خ ان الفدائيون  و

ع أن يتكلم ، على نحر النائم ـــتط ســ قظوه وأخذوه فال  وقد تكلم منهم جماعة  ، وأ
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حوا ختار األســر على القتل  ،فذ ه ذلك ال يتكلم و وقد  داموا  ، فصــار من أصــا
لة"   .)2(على ذلك مدة طو

ام"       اء  ، وقد سمي الفدائيون "لصوص الخ سرقون الرجال أح انوا " ألنهم 
هة ة تندرا وتف انت هذه التسم ن أولئك الفدائيون في نظر صالح  ، " و فلم 

عذبون طا ، اً الدين خونة أشرار  سجنون و جردون من أسلحتهم ثم  أو  ردون و
  قتلون.

انون الثاني        ــاؤ وأمرااإلفرنج  عقد قادة ، 1192وفي  ـــــ ــــ ا في  هم مجلســـ حر
ـــقالنإلى  رون وقرروا  أن يتجهواطالن ــــ ــ ــ عملوا على  ، عســـ م إ ل عــادة بنــائهــا وترم

ــوارها ــ ــــ ــــر ، أبراجها وتعميرأســــ ــــ ــ قطعوا طر مصــ م ، بيت المقدس -حتى  نعوا و
ـــالح الدين ــــ ــ ــ ش صـــ بهذه  ، جنودا وعماال ، وقام اإلفرنج ، المدد والمؤن عن ج

شترك في أعمال البناء والتعمير.بما أن قلب األسد  ، المهمة ان    نفسه 
قي       ان ذلك اإلفرنج  و ـــهر حزران و ـــقالن حتى شــ على هذا الحال في عســ

ان حزران االنتصار ال ا ة بين المقدس و ة معر سار.بدا   !الن
ـــورة جلي المعالم        ر إذ ذاك واضـــــح الصــ ــ ــ ان الموقف العسـ ان  ، و فقد 

له في حوزة اإلفرنج  ، ولم يب لصــالح الدين إال بيت المقدس ، ســاحل فلســطين 
ه ون محاصرا ف ار الشام. ، وقد اختار أن    عيدا عن مصر ود

طالب       ة ألن  ــد أن الفرصـــة مؤات م  وظن قلب األسـ ــل طل المحصـــور بتسـ ال
اردة ، بيت المقدس مة  أخذها  غن ــطين  ، ف ثير من مدن فلســ ما وقعت  تماما 

اردة إلسرائيل. مة    وقراها غن

                                                           

ة، ابن شداد )2(  .125ص ،النوادر السلطان
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ــأن بيت        ــ ــــ ـــــ شــ ــــــاء مقترحات ذليلة  ــ ــ ما تعرض اليوم على الملوك والرؤســـــ و
قدم العروض تلو العروض على صالح الدين. ، المقدس   فقد بدأ  قلب األسد 

ـــد أوال       ــــ ـــ ــ ــ ة أن  ، عرض قلب األسـ ون بيت المقدس لإلفرنج وأن تكون ق
اء. ، الصخرة للمسلمين ل إ ض  غ   ولكن صالح الدين رفض هذا العرض ال

اً ثم قدم قلب األسد عرضا  "وٕان تكون الصخرة والقلعة للمسلمين  ، ثان
اقي بي ون    .)1(ت المقدس مناصفة بين الفرقين"وأن 

اء.  وقال  وللمرة       ل إ ض  غ ــالح الدين هذا العرض ال ــــ ــــ ة رفض صــ الثان
ة المشهورة"   . )1(المسلمين" . ال نقدر التلف بذلك بين…قولته التارخ

ــــات حتى اندلعت الحربو        ـــــ ـــــلت  المفاوضــ ـــــ دأت ، ما أن فشـ ام  و حزران أ
عد النهار ان م ، تتعاقب الليل  ن أمر تلك ليرو التارخ للملوك والرؤساء ماذا 

ام.   األ
ــك اليوم  ، )حزران(يونيو  6ففي        ون ذلـــ ـــا أراد أن  ــدر مــ ــل القـــ  5ولعـــ
امه وساعاته ، حزران أ رر التارخ نفسه  ففي ذلك اليوم خرج قلب  ، حتى ال 

ــقالن ـــد من عســـــ ــ ة ماراً  ، األســ ة والن ، ببيت نو ــــاف عد أن طفاجتاز تل الصـــ رون 
ك مع   ت ومناوشات متعددة.البالد في غاراأهل  اشت

ر مؤرخ غري       شه حتى  ، أن قلب األسد ، وهنا يذ عيدة عن ج توغل مرة 
طة ــل أحد التالل المح ـــ ـــــينة تح بها  ، وصـــــ ــ ــ ببيت المقدس ورأ المدينة الحصـ

                                                           
 .199ص ،صالح الدين، ابن شداد )1(
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ــوارها وأبراجها ــ ــــ ـــــ ي وهو  ، أسـ ــه وراح ي ــ ــــ ــ ــ ان منه إال أن أخفى وجهه بترســ فما 
عد االستيالء عليهالمدينة اليجعله ير اال هللا أن إلى  يتضرع   .)2(مقدسة إال 
قوات ، حزران 12وفي        ش صــالح الدين  ت مقدمة ج عند اإلفرنج  اشــت

ة عد فرسخين بن بيت المقدس قرة قالون   فأنزلت بهم خسائر فادحة. ، )3(على 
ـــالح الدين لقوات ، حزران 17وفي        ـــت عســــاكر صـ انت اإلفرنج  تعرضـ و
ــــخمـةمن  ةخارجـ ــ ــــ ــ اإلفرنج  ، فهـاجموها عنـد الرملـة ، افا في قافلـة ضــ وحلـت 

بيرة بير إلى  .  وعاد عساكر صالح الدين)4(خسائر  بيت المقدس ومعهم عدد 
ادل  ، وأموالهم ومؤنهماإلفرنج  من أســـر  ان يوما مشـــهودا في بيت المقدس ت و

النصر المرتجى والظفر ا شائر إيذانا  ه األهلون التهنئة وال   لمرتقب.ف
ة على مؤخرة اإلفرنج       ــاحل ، وتوالت  الهجمات العر ـــ ــــ من  ، في طول الســ

ا حتى عســــقالن اإلفرنج خســــائر مهلكة ، ع اتوا  ، وراح الفدائيون ينزلون  حتى 
ات الجسام. ، هدفا سهل المنال تكبدون التضح مضي يوم إال و   فال 

ـــت       ـــكإلى  وتوال ــانـــب ذل ــا يرو مؤرخ غري ، جـ  اجتمـــاعـــات أمراء ، مـ
ر  ، وقلب األسد على رأسهم ، وقادتهماإلفرنج   ، قلبون النظر في الموقف العس

حاصــــــرون بيت المقدس؟ تو اعها.  هل  ـــاءلون عن الخطة التي يتعين ات أو  ســـ
ســـتدرجو إلى أو  بيروتإلى  يتوجهون  ؟  لالســـتيالء عليهما حتى  صـــالح  ادمشـــ

  الدين خارج بيت المقدس!!     

                                                           

مان )2(  .68ص ،2،جرانس

 .197ص،  2ج ،تاب الروضتين، أبو شامة )3(
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 والحصار خارج ، أن دونه خر القتاداإلفرنج  فقد رأ ، أما اقتحام القدس      
ــــوار  ــ ــ ــــ عد وراءه جدو األســ ة والمؤن اإلفرنج  وقد أخذ ، لم  عانون نقص األغذ

ــــدة العطش ار  ، وشـــ ـــهارج الماء وطمر اآل ـــالح الدين قد خرب صــــ ــ ذلك أن صــ
شرب أصال اه حول القدس "حتى لم يب  ماء    ".وأفسد الم

ستحيل على       ان  حفروا اإلفرنج  و ارا جديدة بين الصخور الصماءأن    .آ
ـــب لهم القتال في        ــــان الذين ســـ ــــح من الفرســ ـــتوضــ ـــد قد اســـ ان قلب األســـ و

ة فوصـــفوا له أحوال القدس ومناعة أســـوارها وضـــخامة أبراجها  ، الحمالت الماضـــ
ــعه  ر قائال "هذه إفما وســـ ـــارح مجلســـــه العســـــ ــرها ال أن صــ ن حصـــ م مدينة ال 

ا ان صالح الدين ح لمة المسلمين مجتمعة". ، طالما    و
ة ، حزران 21وجاء يوم        ــير المعر قرر مصــ ــد أنه  ، ل قن قلب األســ فلقد أ

ـــبيل القتحام القدس ـــلمين  ، ال ســـ لمة المســـ اة و ـــالح الدين "على قيد الح فإن صـــ
قى حول وال  ، مجتمعة" ع قلب األســد أن ي ينتظر   …أســوار القدس ينتظرســتط

القضاء والقدر موت صالح الدين  لمة المسلمين ش ، أن    در!! نر ذوأن تتفرق 
اح       ح الصـــــ ــ ره و  ، وأصـــ ـــد معســـــ ـــهاوهد قلب األســ شــ تلك  عن رتحل مع ج

ــره دون  صـــ أن ير بيت المقدس ب ــد  الروابي التي قدر لها أن تســـــمح لقلب األســـ
ع ستط   .دخولها سبيالإلى  أن 

ــد       ــ ذا عاد قلب األســـ ــاحلإلى  وه ــ في نفس الطر الذ  ، الرملة والى الســـ
ضعة شهور وهو يزحف على بيت المقدس.   سلكه قبل 
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عين       صر التارخ  طل صالح الدينوأ وقد اعتلى تال من تالل  ، ه ال
ر )1(القدس ان وتعارجها اإلفرنج  وهو يرقب عس ينحدرون في مسارب الود
  غير رجعة.إلى  عن بيت المقدسعيدًا  عيدا  ، ةالملتو 

ــارد قلب األســـد       قن رتشـ فارتأ   ، أنه ال ســـبيل الســـترداد بيت المقدس ، وأ
عود ــالح الدينإلى  أن  قة مع صــ ح "قلب الثعلب"  ، المفاوضــــات الســــا ــ صــ وأن 

ان "قلب األسد".   عد أن 
ـــــل       ـــتعطفا إلى  فأرســـ ــ قول له مســـ ــالح الدين  ــ ــ ن أحد كُ أ"أعد علي بالد صــ
عني  بيت المقدس!! تماما)2(أوالدك" ما تعلن إسرائيل اليوم أن القدس هي  وهو 

  عاصمة إسرائيل.
ـــالح الدين ، بين وفد اإلفرنج ، وطال األخذ والرد       ــ ــــ وقد بلغ من  ، ووفد صــ

ــورة رمزة ، تهالك قلب األســــد على االحتفا ببيت المقدس صــ فاقترح أن  ، ولو 
ـــه اإلفرنج  ون أحد أمراء ــــ ـــــ شـــ ون هو وج حاكما على بيت المقدس "على أن 

  .)1(حت إمرة صالح الدين وفي طاعته"ت
ن يرضى لبي       ما  ، نصاف الحلولأَ المقدس  تولكن صالح الدين لم 

منح ، فرفض االقتراح جملة وتفصيال ، فعل الملوك والرؤساء اليوم اإلفرنج  ولم 
ادة لألماكن  المقدسة. إال ح الزارة   والع

                                                           
 .390ص،  2ج ،مفرج الكروب، ابن واصل )1(

 .218ص ،سيرة صالح الدين، ابن شداد )2(
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ــنة  2وفي        ــ ة الرملة ، 1192أيلول ســـ على  ، تم االتفاق بين الفرقين في مدن
افا ة من  ــــاحل ــ ــ ـــور بيد اإلفرنجإلى  أن تكون المدن الســ ــ وأن تكون المناط ، صـــــ

ـــقالن ة من عسـ ـــمال البالدإلى  ومنها ، بيت المقدسإلى  الداخل ــالح  ، شـ بيد صــ
  الدين.

عض المؤرخين "صلح الرملة" وقد شاء القدر أن وه       ذا االتفاق أسماه 
ام العرب الذين ال يرون  طون التارخ ليتمسح بها ح ة  من  عث هذه التسم ت

تساءلون: ، حرجا في عقد الصلح مع إسرائيل حاجون و   فراحوا يجادلون و
ــلح الرملة" فلماذا ال اإلفرنج  أن صــــالح الدين قد عقد مع       ـــلحا "صــ نعقد صـ

  مع إسرائيل.
ــات        ــاههم على عت ـــحوا ج ــــ ــــ مســـ ــام العرب الــذين يرــدون أن  وقــد فــات ح

ن صــــلحا.  اإلفرنج  صــــالح الدين أن االتفاق مع ما إلم  ن تنازال وتســــل نه لم 
ة لإلفرنج ـــرائيل اليوم أن  ، لألرض العر ــ ــــ ــ ــ ام العربيما تطلب إسـ لها  تنازل ح
ة ا إلسرائيل.و ، عن األرض الفلسطين   عترفون بها ملكا  شرع

ام العرب قد فاتهمإبل        ــــر ، ن ح ــــ ــ ــ حين عقد  ، أنه خالل القرن الثاني عشـ
ما  ة محددة  صـورة عالم ن القانون الدولي معروفا  ما سـمي "صـلح الرملة" لم 
ن  هناك شـــيء من التعابير الحاضـــرة مثل "وقف إطالق النار"   هو اليوم.  فلم 

ـــلح" "خطو وقف ة الهدنة" "ميثاق عدم اعتداء" "معاهدة صــ  إطالق النار"  "اتفاق
ه ذلك.أو    ما شا

ـــاء هللا       شـ عرفونه ، إنما  ـــا ال  ام العرب درسـ ذلك أنه "صــــلح  ، أن يتعلم ح
ان هدنة ن شــيئا ســواها.  ولنرجع ، الرملة"  س إلى  ولم  العماد األصــفهاني رئ

ت ، ديون صالح الدين   وصالح الدين.اإلفرنج  ب االتفاق بينوهو الذ 
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ــفهانيإلى  حين نعود       ــال  ، تاب "الفتح" للعماد األصــــ ــ نجد أنه قد عقد فصــ
ه ـــار ف ــــ تير" قد طلب الهدنةإلى  امله عنوانه "الهدنة العامة" أشــ  ، أن ملك "األن

ـــته للهدنة قائال  ــ ــور وأعلن ألمرائه معارضــــ ــــ ــالح الدين عقد مجلس الشـــ ــــ ــ وأن صـ
.  ومــا أنــا ائأن أخلف رأ الهــدنــة ور  .رأيي…" م الجهــاد  اعتزاز ي وأقــدم بتقــد

طالة" ثيرة في موافقتهم على الهدنه األمراء   وأن…طالب ال ـــردوا حججًا  ــ   وأنسـ
  مازالوا يجادلون السلطان "حتى رضي".األمراء 
ــــل "       ــ ـــفهاني في ختام الفصــ ــ قول العماد األصـــ ــــاء    …ثم  ــرت  إلنشــــ ــــ .فحضــ

تبت نســــختهاعقد الهدن ـــيتها لمدة ثالثة ســــنين  ، وعنيت مدتها ، ة  و ينت قضـ و
حر ة أشــــهر.  وعقدت هدنة عامة في البر وال والبدو  ، والســــهل والوعر  ، وثمان

  والحضر".
ه التقرر      ـــــ ــ ــ شــــ غدادإلى  وفي ما  ـــي في  ــ ـــــ اســـ فة الع ــل العماد  ، الخل ــ ــ ــ أرســـــ

ا عنوانه  تا ـــفهاني  ــ تاب…األصـ ة) ديوان العالإلى  ." ة (معر ــرح نو ــ زز في شــ
ــــاء األمر ــ ــ ـــير الكتابإلى  افا تم إفضـ ــ ـــ شـ ــيل "الهدنة إلى  عقد الهدنة".  و ــــ تفاصـــ

  .)1(ومدتها وشروطها"
ــــلح الرملة" إنها هدنة        ة "صـــ ا ــــاء من  ، اللف والمعنىهذه هي ح ومن شـــ

ـــرائيل ـــ ــــ ــــلحا مع إســــ ــ ــ ــــ عقد صــ ام العرب أن  فعل ، ح ه أن ال يلقي  ، فل ولكن عل
  ه على أعتاب صالح الدين.جنايت

انت الهدنة عند صالح الدين مرحلة من مراحل الجهاد  ، ومع ذلك فقد 
ا حر قلب األسد من ع حتى بدأ  ، رتحل عن البالد مهزوما مدحورااو  ، فما أن أ

فاحه شغل صالح الدين  ، صالح الدين مرحلة جديدة في جهاده و فلم 
                                                           

)1( ،  .363ص المصدر الساب
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اهج الظفر  فانصرف ، ه شغل في بيت المقدسولكن ، استعراضات النصر وم
فالقائد الملهم الحصيف  أبراجها وتعمير خنادقها.تشييد أسوارها وتحصين إلى 

ة. ة ال نها   عتبر  النصر  بدا

أكثر من هذاإبل        ــغوال  ان مشــ ــالح الدين   ر في أن  ، ن صــ ف ان   لقد 
ماإلى  مضـــي ا الصـــغر ألن بالدهم  قال صـــالح  قتال ســـالجقة الروم في آســـ

كناها منعناهم من العبور فإذا مل ، إذا خرجوا على البراإلفرنج  الدين هي "طر
قفل طر  )2(فيها" ـــالح الدين يرد أن  ان صــــ ذا  ــامإلى اإلفرنج  وه  ، بالد الشـــــ

قفله   األبد.إلى  وأن 
ان أن أقترب موســم الحج       فعزم صــالح الدين أن يؤد الفرضــة  ، ثم أنه 
زور    األماكن المقدسة.و
ــالح الدين أن ، ولكنه عدل عن ذلك خوفا على بيت المقدس       ــ  فقد قدر صـــــ

ـــاماإلفرنج  عد من الشــ ه  ، لم يخرجوا  ا ــي أن ينتهزوا غ وال ســـــلوا  القدس"  وخشـــ
ار عودوا في الد   .)1(مهاجمة بيت المقدسإلى  الحجازة و

ــالح الدين العدول عن ال       ــ ــ ــــ ــجد الحرام وقد تقبل هللا من صـ ــــ ــــ حج وزارة المسـ
ذودا عن ، وارتضـــى له التخلف عن ثاني القبلتين ، دفاعا عن المســـجد األقصـــى

علمون. ، أولى القبلتين   والجهاد أولى من الحج.  والمسلمون ليتهم 
ـــالح الدين وانهزم       ــــ ــ ـــر صــــ ــــ ــ ــ ذا انتصــ قي بيت المقدس ألهله اإلفرنج  وه و 

ه الشرعيين.   وأصحا

                                                           
 .62ص ،12ج، الكامل،رابن األثي )2(

 .205ص، 2ج ،تاب الروضتين، أبو شامة )1(
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ــــمدت في حزران  ومن عجب أن       ــقطت في  1191القدس قد صــ ــ ولكنها ســ
  بيد إسرائيل ومن الضرة األولى. ، 1967حزران من عام 

يف صمدت القدس في الماضي وسقطت في        تساءل  المواطن العري  و
اب في  ، الحاضــر انت رأس األســ والوحدة هي الجواب.  فإن الوحدة وال ســواها 

ـــقوطها في في الم ، إنقاذ بيت المقدس ــبب سـ ـــال هو ســ ان االنفصـ ما  ـــي.   اضـ
  الحاضر.

ل جوارحه       ل  ، لقد عمل صالح الدين للوحدة  وجاهد الفرقة واالنفصال 
م وطنا مترامي األطراف ، قوته ان أن ح ــــتان حتى  ، و ـــــ ــــ ردسـ ال  متد من ج

ا ا. ، صحراء ليب من جنو   ومن مشارق الشام شماال حتى ال
ــعارا يرُ ولم تكن الو        ــ ــالح الدين شـــــ ــ ــ ــ ا يُ أو  ، فى و ددحدة عند صـ لقى خطا
انت  ، وانتهى   ثم عزمة نافذة. ، ثم إرادة أصيلة ، مانا راسخاإولكنها 
انت الوحدة أصعب مناال وأعسر مجاال مما هي        وفي زمان صالح الدين 
انت عســاكره  ، اآلن لجماهير ولم تكن ا ، وأجناســا فوحدها ، شــتاتا فجمعهاأفقد 

الهاتف وتتجمع حول اإلذاعة والتلفزون وســـــائر مقومات  ة يومئذ تتخاطب  العر
حر والجو ، الوحدة ــطة في العلم وفي الثقافة ، القائمة في البر وال ــــ ــــ وفي  ، الناشــ

  المؤتمرات واالجتماعات. 
ارعا       الما  ـــتورأو  ، ولم تكن الوحدة  ــ ــــ ارة منمقة في الدســ ــــاتير  ، ع ــ ــــ دسـ
ةالدول  ــال ، العر ــــ قة من حقائ النضــ انت حق ــدوا لقتال ، ولكنها  ــ  فالذين تصــــ

انت من أشـــد المعارك اإلفرنج  ر الموصـــل.  و انوا من عســـ في وقعة أرســـوف 
ــتاتًا من العســــاكر  وفي معارك القدس وغيرها ، ضــــراوة وقتاال ان الذين قاتلوا أشــ

ــــر والجزرة ومن ــ ــ ـــ ــ ل أطرافها تجمعوا من مصـ ــــام  ـــــ ــــ ل من  و، الشــ العراق من 
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ــــائر أرجائها ، أنحائها ــطين من ســـ ــ ــ ـــر ، ومن فلسـ ــ ان فيهم البدو وفيهم الحضــ  ، و
مان والعرب ينهم األكراد والتر ـــف واحد ، و ــ ــ ــ ــــ عهم قاتلوا في صـ تحت قائد  ، جم

  رايته النسر وعزمته النصر. ، واحد
ان الجهاد شعار هذه الوحدة         وال شعار سواه. ، و
ـــــ       ــ ــ ــــ ن له إال معنى واحدوالجهاد عند صـ ـــد  ، الح الدين لم  ــ ــــ ــ ــ هو التصــ

ل طاقاته وقدراته ـــاعات النجو  ، لإلفرنج  ــ ــ ــــ ــــاعة من ســــ ــــ ــــ ان  ، وفي ســـ حين 
ر في أمر ف ــالح الدين  ــ ــ ــــ ـــلاإلفرنج  صــــ ــ ــــ غزو ، وعدوانهم المتصـــــ  خطر له أن 

ــأفتهماإلفرنج  ــ ـــل شـ ـــتأصــ ســ عودون  ، في "جزائرهم" في عقر دارهم حتى  إلى  وال 
ة.الوطن العري    مرة ثان

ه       ان ذلك من أعز أمان ــَّ  ، و ــ سـ ــــه "متى  ر هللا تعالى فتح ما قال عن نفسـ
حر ، الساحل بت هذا ال ى حتاإلفرنج  عتاتو  ، جزائرهإلى  أوصيت وودعت ور

قي منهم على وجه األرض"   .ال أ
ـــالح الدين        ـــلوك صـــــ ــ ســـ اته  ــوره وأروع آ ــــ ـــمى صــ ولقد تجلى الجهاد في أســـــ

ه. وتصرفه مع   أهله وذو
وخاف  ، فغفل وتلهى ، تجلى تصرفه مع ابنه الظاهر حين واله على حلب

اء والفطنة وحسن  ه للمنصب والجاه أبواب الذ ه ح سد عل صالح الدين "أن 
ة"فع ، الخدمة   .زله عن الوال
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ـــرفه مع أخته       ـــ ــام بنت أيوباو  ، وتجلى تصــ ــ ـــت الشــــ ــ ــ ــمها سـ ــ ــ فقد تكفل  ، ســ
المال والر  دها  ألوف بتزو ــــنة  ــ ل ســ ة والعقاقير  ــــرة واألدو ـــنع  األشــــ ــ ــ ة لتصـ عا

ر  ، الدنانير   .)1(ينوتفرقها على الجرحى والمرضى من المدنيين  والعس
ه        وهو من عرفه التارخ شـــجاعة  ، الملك العادل ، وتجلى تصـــرفه مع أخ

ـــافة ــ ــــ ــ تب له إلى  فقد طلب  ، وحصـــ ــالح الدين أن  ــ ــ ــ ــــ ا في أَ صــ تا قطاع حلب 
غ ع والشـراءصـ اع ، ة الب  ، فغضـب صـالح الدين وقال له :" أظننت أن البالد ت

طين بهاأو  ـــلمين ورعاة  ، ما  علمت أن البالد ألهلها المرا ــ ــــ ــــ ونحن خزنة المسـ
  .)2(وحراس ألموالهم"الدين 
ــالح الدين       ــر صـــ ــ اب ، وانتصـ ألن الحرب عنده لم تكن  ، وهذا ذروة األســـــ

ة يوم امأو  معر ــتة أ ــ ــ ــــ ــل  ، سـ ــ ـــــ ان عازما على قتال متواصــ أنه  ال يتوقف ذلك 
ا لم تكن عنده هزمه  على أســوار بيت حتى النصــر وألن الهزمة على أســوار ع

ـــالح الدين ، المقدس ــــ ــ ــ ا في تقدير صـــ "إال  ، ما تحدث هو بذاته ، ولم تكن ع
ـــتعادها أعداء هللا فإن ذهبت مدينة فما ذهب الدين ــــعف في  ، بلدة قد أســـ وال  ضــ

قين"نصر    .)3(هللا ال
ـــالح        انت أشـــــد وأقســـــى على صــ ـــي  ة القدس في الماضــ  ، والواقع أن معر

ة القدس في حرب ام  من معر   على الملوك والرؤساء. ، الستةاأل
م قواتها       ـــــرائيل وتفخ م إســـ جانب ذلك إلى  ومهما قيل ، ومهما قيل في تعظ

ــــرائيـلفي  ـــ ــــ ــ ر والمـاد الـذ تلقتـه إسـ ــ ــ ــــ ــ ــ هـا العون العســ فـإن القو  ، في حرو
                                                           

ي، قدر قلمجي )1(  .448ص، صالح الدين األيو

 .53ص ،2ج ،تاب الروضتين )2(

 .188ص  ،المصدر الساب )3(
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ــة  1912بيــت المقــدس في عــام إلى  المتحــالفــة التي انطلقــت من القــارة  األورو
  انت أكبر وأكثر.

ة       ـــــد وحده ، في تلك المعر ــــارد قلب األســـ ادة رتشــــ ثالثمائة  ، ان تحت ق
ــهد بذلك مؤرخ  أجنبي ، ألف مقاتل شـــ ان مجموع الحملة يتراوح بين  ، )1(ما  و

ــ ــتمائة ألف ة ألف ئماخمســ ا وملكا إنجلترا )2(مقاتلوســ ـــهم إمبراطور ألمان على رأسـ
والنبالء والفرســان.  على حين أن القوة األمراء   وعدد ال حصــر له من ، وفرنســا

انت أقل عَ  ة    ددا.ددا عُ العر
ـــااإلفرنج  وفي حملة       ــ ــ ــ ــــ ا فاحشــ في اإلفرنج  فقد هلك من ، ان الثمن غال

ة    .)3(قل  عن مائة وعشرن ألف قتيل ما الميدان المعر
لها من أجل بيت المقدس       ات الجسام  انت هذه التضح فتر قلب  ، و ولم 

ــائل الوعيد والتهديد ــواء برســ ة ببيت  ، التوســــل والرجاءأو  ، األســــد ســ عن المطال
اه  ، المقدس ـــالح الدين دن ــ ـــ انت عند صـ ـــغيرة   ـــ ولكن  هذه المدينة الخالدة الصـــ

ادة أجلّ  ، يرةالكب ادة ير الدفاع عنها ع أنه  ، ع ـــــد  ــ ــ ــــ ه لقلب األســ ان جوا و
  التنزل.ال ينقصه إال  ، زلـتنزل من التن

عت منها       ا وش رهت لذات الدن ه لقلب األسد: " ر  ، فقال في جوا والعس
ون عند في الشتاء ون في ، الذ  ر الذ  وأنا أعتقد  ، الصيف غير العس

اداتأني ف ذلك ، ي أعظم الع شاء وال أزال  عطي هللا النصر لمن    .)1(حتى 

                                                           
)1( , P. 307.Saladin Poole ,Lane. 

 .72ص، 2ج ،خط الشام )2(
)3(.P.284, I'slam, le plus Pur heros . 

 .228ص ،سيرة صالح الدين، ابن شداد )1(
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ة والنف       ـــادت قلوب  حولو أن هذه العزمات الروح ــــ ة هي التي ســـ ــ ــ ــــ ات القدســ
ـــرائيل ـــاء في حرهم مع إســـ ــ ــق بيت المقدس ، الملوك والرؤسـ ــ وما دخلته  ، ما ســ

  وهاجر أهله أذالء تعساء. ، زهو وخيالءبإسرائيل 
ــــالح الدين بل وم       ــــ ـــهلة لينة على صـــ ــ ــ ــ ة القدس لم تكن  ســ ع ذلك فإن معر

  انت فوق طاقات الصبر وقدرات العزائم.
ة فوق طاقاته وقدراته ، أجل       انت المعر مان  ، لقد  انت دون إ  هولكنها 

ه  لبيت المقدس.  فقد رو التارخ و  ، ا ـــدأح ـــ ــــر قلب األســ عد أن انتصــــ   ، نه 
ا أراد  ةن أفي ع ز القوة والغل ــالح الدين من مر ــ ــ ــــ ه  ، يخاطب صــــ طال فعاد 

م بيت المقدس ا لم تنهزم  ، بتســل ســر أمام أســوار ع ولكن صــالح الدين الذ ان
غلب  ، نفســــه أمام الهزمة ةإولم  ــد ردا ما  ، مانه أمام  الغل فرد على قلب األســ

انت في األصل لنا وقال له: "هذه البال ، تزال تتجاوب نبراته في سمع الزمان د 
ان طارئا م  ان ف ، واستيالؤ   .  )2(يها من المسلمين في ذلك الوقت"لضعف من 

رر       ــالح الدين  ، مطالبتهم ببيت المقدساإلفرنج  ولقد  ـــ ــجت نفس صــ ــ وضـــ
أن  ، وهو معروف برحابته وســماحته ، حتى أنه أوشــك ، من هذا اإللحاح العنيد

الرسول الذ أوفده طش  عرض هذه المطالبرنج اإلف ي   .)3(ل
صليإبل        ان  في المسجد  ، ذات مرة ، ن التارخ ليرو أن صالح الدين 

ر في مصير بيت المقدس ، األقصى ف تعاظمت و  ، فشرد فؤاده بين يد ره وهو 
سق بيت المقدسإلى  ودبت ، أمامه قوات اإلفرنج ة وهو يتخيل أن   ، فؤاده الره

ان إال أن  ه ، ى صالح الدين حتى تساقطت دموعه على مصالهفما   ورفع يد
                                                           

)2( ،  .186ص المصدر الساب

)3( ،  .357ص المصدر الساب
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ة في نصرة دينك ، وهو يدعو "إلهي ، السماءإلى  ابي األرض  ، قد انقطعت أس
ك حبلك ، ولم يب  إال اإلخالد إل لى فضلك أنت واالعتماد ع ، واالعتصام 

يل"   .حسبي ونعم الو

قي في بيت المقدس  ، ما ضعف صالح الدين وال استكان ، ومع هذا       بل 
ستعد افح ، عد و ناضل و ل  ، و انه و ل ذرة في  ان  ألن بيت المقدس 

ة في جنانه.   ح

اة       ل الح اة  انت هذه المدينة الخالدة لصالح الدين الح والوجود  ، أجل 
قيت ، سق إذا سقطت ، ل الوجود قى إذا  انت عنده هي  المملكة  ، و و

ل  ، وهي الماضي والحاضر والمستقبل ، هي العرش والصولجانو  ، لها وهي 
  الزمان.

وانتصرت مدينة القدس ألن حمايتها  ، الدينصالح انتصر  ، ومن أجل هذا      
ادات رة في فؤاده ونجواه فحسب ، انت  عنده من أعظم الع ادة ف  ، ولم تكن ع

ادة عاملة مناضلة انت ع الدين مع أسوار بيت  صالح شفقد عا ، ولكنها 
بني بيده  ، مع حاميتها وعاش مع شعبها شوعا،المقدس وأبراجها حفر و ان  "ف

ب فرس ، هو وأوالده ان ير نقل الصخر على سرجه"و ل يوم و وقد رآه  )1(ه 
غداد حمل الحجارة أهل  شارك الرحالة ال القدس"في بناء السور وحفر  الخندق و

  ".هعلى عاتق

                                                           
 .275ص ،2ج ،مفرج الكروب، ابن واصل )1(
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ام  هوفي هذ       ــير  األ ــ ــ ــأن مصـ ــــ شـ ـــاء  تتوارد المقترحات على الملوك والرؤســــ
ادة والزارة الع لها تدور حول الســـماح للعرب   ، بيت المقدسإلى  بيت المقدس و

ة.  و  ادة اإلســــرائيل ــ ــالح الدين  وقلب ولكن تحت الســ ر المواطن  العري صــ تذ
ان بينهما من مفاوضات. ، األسد   وما 
ر الم       تبأجل يتذ ـــد قد  ــــ ــ ــ ــالح الدين إلى  واطن العري أن قلب األســ ـــ ــ ــ ــ صــ

ه الصخرة"أن " ، قترحه إسرائيل اليومتقترح ما    .)2(ون القدس لنا ولكم ف
ر المواطن العري       تـذ ــالح الـدين قـد أجـاب ، ـذلـك ، و ــ ــــ ــ ــ ـان  ، أن صــ و

ه فصل الخطاب "القدس لنا  وال نتصور أن نن ـــــجوا  زل عنه.  وال نقدر أن نتلفــ
  بذلك عند المسلمين".

  ان ذلك موقف صالح الدين.      
ـــاء اليوم       ــ ــ ــــ أ  ، نس وال جانإعلى  ىفال يخف ، أما موقف الملوك الرؤســ و

ان.  ما تكذ   آالء ر
ارحة. عد الليلة عن ال   وما أ
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  رـور األكبـالعب
  

اة جيلنا        ام  في ح ــى حفظناها عن ظهر قلب.  و وأعأ ــ ــــ ــــ رها نوام ال تنســ ذ
ير.تمن غير  ير وال تف   ذ

ام  من هذه       ــنة  ، واألعواماأل ــ ـــــ ار سـ ــــر من أ ــــ ع عشــ يوم دخلت   1948الرا
ة   فلسطين لتطرد منها الصهاينة  الغزاة.إلى  الجيوش العر

ــــرائيل األرض  1967ومنها الخامس من حزران من عام        يوم اجتاحت إســـــ
ة من سيناءا   الجوالن.إلى  لعر

يوم انطلقت القوات  1973ومنها السادس من شهر تشرن األول من عام        
ة وٕازالة  آثار العدوان.   المصرة والسورة جاهدة لتحرر األرض العر

ـــام  ومنهـــا       ثيرةأ ثيرة و ـــارات ، وأعوام  ــــ ــــ ــ ــ ـــاالنتصــ  ، تـــداخلـــت فيهـــا الهزائم 
ات. الن   واألمجاد 

قينا       ــرن ذروة في التخط ، و ــ انت حرب تشـ ــــدقا لقد  ة  ، بل حقا وصـ وآ
 ، ومفخرة في الخدعة. والحرب خدعة ، ومعجزة في التســتر والكتمان ، في التنفيذ

انت    الى األبد ستكون.و ذلك 
عد ذلة ، ولقد زاد  روعة االنتصار في تشرن       سار في  أنه جاء  االن
سة في وحل الهزمةا فتعالت ، حزران انت من عد أن  واستعاد  ، لرؤوس شامخة  
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مانه بذاته ، الجند العري ثقته برجولته وشجاعته  ، واسترد  المواطن العري إ
ة بزمام أمرها.  ، وخصائصه ومقوماته ت األمة العر   وأمس

ــــة والعزة       ـــه من األنف ـــت الوطن العري موجـ ــــان أن عمـ وارتفع قــــدر  ، و
أسرها اإلنس ا  ..وغابت  صورة حزران الذليلة  …ان العري أمام نفسه وأمام الدن

ــه في الوطن طارد نفسـ ان المواطن العري  ا في  ، حين  ــم  الدن وتطارده عواصـ
  الفنادق والمعاهد والشوارع!! 

ان حقا علينا أن نفرح ، وفرحنا  الفرحة الكبر        اً  ، و ان  واج علينا  بل 
عتها القوات المصــرة والســورة ، أن نفرح ة وفي طل قد  ، ذلك أن الجيوش العر

ا ق ــــة األولى لتقاتل قتاال حق ــ ـــها أمام الفرصــ ــــ اب  ، وجدت نفسـ ــ ــ ل أســــ تتوافر له 
  القتال الجاد.

م  ، النالعبور الكبير فوق الق ، ولقد حققت حرب تشرن إنجازات رائعة       تحط
ارليف في سيناء ة وتدميرها في الجوالنواقتحام المو  ، خ  وٕانزال   ، اقع اإلسرائيل

  في المعدات والرجال.  ؛الخسائر  الفادحة في العدو

رة المحضة       ة العس ة ، هذا من الناح ة الروح وهي األروع  ، أما من الناح
طال ، واألرفع ان اإلنجاز األكبر الذ تم على أيد  المقاتلين العرب األ  ، فقد 

سرأن الجند  ن أن  م ع أن ينتصر.  ، اإلسرائيلي  ستط  وأن الجند العري 

الفخار واالعتزاز       ا أن تمتلئ  نفوسنا   ع ان طب وأن تمضي الصحافة  ، و
ة ومعها اإلذاعة والتلفزون في تمجيد هذه األمجاد التي جاءت  في أعقاب  العر

  حرب تشرن المجيد.
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نــتُ        ــة في القــاهرة هــذه وقــد  ــاهج أزهو وأختــال في غمرة  هــذه  ، الحق الم
ــاعرهم ــ ــ ـــوارع والنواد  ،  التي غمرت جوانج الجماهير وملكت عليهم مشـ ــ في الشــ

نت واحدًا من الحالمين ،  والمعابد, وحتى في أحالم النائمين ,وال خجل  ،  أني 
قظان !!    نائمًا و

ــطح         ـــ ــزة قد بدأت تطفو على الســ ــ ــ إذا ولم أكن أدر  ،  غير أن نغمة ناشـ
ــرف ــ ـــببها التفاخر المســــ ــ ــــح ، ان ســـ ة أم الجهل الفاضــــ  ، جهل بتارخ األمة العر

الذات.   ومصر  
ــمع في اإلذاعة       ــــ ة.    ، لقد بدأت أســ ة عجي ـــحافة تعابير غر ــ وأقرأ  في الصـــ

اههم. ، تصدر عن المسؤولين  وأنصافهم   وعن المثقفين وأش
بيرا  قال "في السادس من  من هذه التعابير مثال أن       ر ولدت أمسؤوال  كتو

ة من جديد".   األمة العر
ضــا       ارزا قال "أنا في الخمســين من عمر  ، ومن هذه التعابير أ ا   ، أن نقي

ر". ولدت ولكني أعتبر أني   في اليوم السادس من أكتو
قول "يجب أ ، ذلك ، ومن هذه التعابير       تب  بيرا  ا  ـــــحاف  ن نعتبرأن صـ

ة".  يوم ر هو شهادة ميالد الشعب المصر واألمة العر   السادس من أكتو
ثيرا        اتها  ل هذا.فإن هذه التعابير تحمل في ط ولقد ذعرت وأنا أقرأ وأسمع 

ة  ، العام ذلك أن التارخ العالمي ، من التجني على شعب مصر واألمة العر
رة فاصلةقد سجل لأل ، فضال عن التارخ العري ة معارك عس  ، مة العر

ع عصور التارخ.  ، إن لم تتجاوز ، تواز  ارزة في جم ة ال   المعارك العالم

عض هذه المعارك       في أن نسرد من غير تفصيل  مثل اليرموك  ، و
ال الشهداء ، وعين جالوت ، وحطين ة وفتح   ، وذات الصوار  ، و والقادس
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ةوغيرها وغير  ، األندلس ه الجزرة العر  ها من المعارك  التي حملت العرب من ش
ا شرقا أواسإلى  ا ، آس ان ة  ، والى إس ا وصقل طال سرا وٕا والى جنوب فرنسا وسو

  غرا.

صورة عامة ، وٕان الذين يدرسون        عون  ، ولو  ستط تارخ الحروب في العالم 
ة تقف شامخة عل وا بداهة أن األمة العر ى رأس قائمة  األمم التي خاضت أن يدر

ذلك تكون هذه التعابيرالتي اندلعت  على ألسنتنا أخيرا ، معارك رائعة إهانة  ، و
ة ، بر لشعب مصر ة ، ولألمة العر  ، بل إنها تعتبر إلغاء لوجود األمة العر

العرب الغابرن أن العرب المعاصرن ال صلة لهم  أن  األواخر قد أو  ، و
  !!ما عجز عنه األوائل وا  ءجا

ان العبور       س ، ولقد  هو الموضوع الذ فجر هذا  ، عبور قناة السو
اهي. ، اإلغراق في التفاخر   والغلو في الت

را عمالقا       ان عمال عس عود ، وال شك أن هذا العبور  ه   والشرف األول ف
س معنى ذلك إلى    ، ة قد ولدت  يوم العبورن األمة العرإالجند العري.ولكن ل
عثت من القبور.أو    أنها 

أمجادها       ة  ر ، الطارف والتليد ، إن األمة العر  ،أعت من السادس من أكتو
وٕان المقاتلين العرب المعاصرن الذين عبروا ودمروا هم أبناء المقاتلين القدامى 

فع مما فعل األحفاد.  الذين عبروا ودمروا .  بل أن  األجداد قد فعلوا أروع وأر 
قافلة األجداد. عوا اللحاق  ستط مزد من االنتصارات حتى     واألحفاد مطالبون 

الذات.  وفي        ـــوع العبور  ة الكبر غمرة وفي موضــــ س  ، الفتوحات العر ل
ال أو  لنا أن نجهل  ثيرا من األنهار والج ة قد عبرت  نتجاهل أن الجيوش العر
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حـــار ــــدو  ، وال ــــ ــ ــ ــــ ــــحرا ، والحـــدود ، دوالسـ ــــ ــــ ـــات ومفـــازات وصــ  واتواجتـــازت غـــا
ع ، ومستنقعات قرأر وعلى الذين ال    ولو في لمحة عابرة. ، ا تارخهمو فون أن 

ة (       ــ ــ ة القادسـ ال عند معر ـــت أرد أن أقف طو ــعد 637ولســ ) حين عبر ســـ
ــــات التي حوله ــــ ذلك  فإني ال أرد  أن  ، بن أبي وقاص نهر الفرات والمخاضــ و

 ، )م يوم عبر طارق بن زاد مضــي جبل طارق 711ث  عن فتح األندلس (أتحد
ـــفنو  عد أن أغرق الســـ ـــهيرة  ــ ــرد خطبته  الشـ ــهر  من أن  ، ال أن أســــ ة أشــــ فالمعر

ة لنهر النيل ر.  ولكني أرد أن أقتصر على معر وهو أصعب  مراسا من  ، تذ
س ــو ارليف.  إذا قور  ، قناة الســ ـــراوة من خ  ــد ضـ نت الظروف وأمام ســــدود أشــ

السالح. ، الظروف   والسالح 
ــهيرة إلى  ونحن لو رجعنا       ــ ــــ ا الشـــ ة دم ـــفحات التارخ لوجدنا أن معر ــ ــ ــ صــ

ة عبور حدثت على 1221-1218التي وقعت أحداثها بين  انت أكبر معر م 
ــر ت فيها قوات مصـــر ، أرض مصـ ةة واشـــتر ومن ســـائر أرجاء العالم  ، وشـــام

  العري.
ةففي تلك ا       ة  ، على مصراإلفرنج  أغارت قوات ، لحق وهي الحملة الصليب

ا…الخامسة في الصراع الدامي بين الشرق والغرب  ، .. ونزلت على شواطئ دم
ان في شهر حزران.  وهو شهر الهجوم  ة أن هذا الهجوم  ومن المصادفة الغر

ة ام  اإلسرائيلي في معر   الستة.األ

ظن المواطن العر        ة العبور وقد  ي أني أتكلم مجازا حين أتحدث عن معر
ا ن هناك عبور ، الكبر التي وقعت في دم وأن األمر  ، وال سدود ، وأنه لم 

ون  ة من  ال يتعد أن  السيوف والرماح!!معر   حروب القرون الوسطى 
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ا       ة دم مهلني قليال لير أن معر ان  ، ولكني أرد المواطن العري أن 
ارليف" ، فيها عبور خ  ـــتائر " ــوار وسـ ان فيها أســ ان فيها أبراج  ، و أبراج و

ارليف ــــاعقة ، خ  أعمال الصـ ة  انت فيها أعمال فدائ ــار  ، و ان فيها حصـــ و
ر  حصـــــار ــ س.  حتى أن العدو فيها قد أحدث "اختراقا وثغرة" في المعســـ ـــو الســ

ة من  ، العري سنقما فعلت إســــرائيل على الضــــفة الغر ـــو في حرب  ، ال السـ
  تشرن.
قة       ــحة هذه المقارنة الدق ــــ ــ ــ ون المواطن العري على ثقة من صــــ وما  ، ول

ه العجيب ـــا ــ ـــــورة ، فيها من التشــ ـــع أمامه الصــ ــأضــــ ــ لمات  ، فســـ لماتي بل  ال 
عـد يوم ـــجلوا أحـداثهـا يومـا  ــ ــ ـــ ــ وأن اختـار المقرز  …المؤرخين األوائـل الـذين ســ

ا س أنه "شيخ المؤرخين المصرين".وهو ال ، مرجعا رئ   ذ اشتهر 
ه المقرز        ما بدأ  ة  وها أنا أنقل  ، وأر أن أبدأ في سرد هذه المعر

ا اراته.."واجتمع رأ الفرنج على الرحيل من ع واالجتهاد في  ، مصرإلى  ع
حر  ، تملكها ا في الثامن من حزران على  حر وأرسوا على دم فأقلعوا في ال
ا جيزة ين البلد ، دم ع  ، فصار النيل بينهم و ان إذ ذاك على النيل برج من و

ة القوة واالمتناع ه سالسل من  ، في غا وتمتد في  ، عظام القدر والغل ، ديدحف
وتمتد هذه السالسل في برج آخر  ، النيل لتمنع المراكب من عبور أرض مصر

المقاتلة". ، قابله انا مشحونين    و

م       ــلواو سإلى  ا فعل اإلســـرائيليون يوم وصـ ارليف ، قناة الســـو نوا خ   ، و
ارليفإلى اإلفرنج  نر أنه حين وصل  ه خ  ش قول المؤرخ  ، النيل بنوا ما  و

نوا  ، في غري النيلاإلفرنج  المصـــر "وصـــار رهم خندقا و فأحاطوا على معســـ
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ة يزحفون بها في ا هبدائر  ــلة إلى  لمراكب ســـــورا. وعملوا أبراجا متحر ــ ـــلسـ برج الســ
ملكوه".   ل

ا عن والده         ان صــاحب األمر في ذلك الوقت الســلطان الكامل محمد نائ و
من عنده من  ي "فخرج الكامل  ــالح الدين األيو ــ ــــ ــ ــقي صــ ــ ــ ــ ـــلطان العادل شــــ ــ ــــ الســـ

ثير ر.  وسار  في جمع  ا للنجدة وسيرَّ  ، وخرج األسطول ، العس عوث طل  ، ال
منع الفرنج من   العبور". ل

ة  معروفا في الشام       ح أمر المعر ا  ، وأص ة دم تهاهي فإن معر  ، معر
عد شـــيء ا إلى  ولذلك فقد بدأ "الســـلطان العادل يجهز عســـاكر الشـــام شـــيئا  دم

اد ُ    حصر عدده".حتى صار عند الكامل من المقاتلة ما ال 
ة بين الفرقين       ة رهي ـــي المعر ــــ ــتما ، وتمضـ ــ ــ ـــــارةفي اســ ــ "وقد ألح  ، تة ضـ

سرت آالتهم ، البرجأهل  الفرنج في مقاتلة  شيء و ظفروا  وتماد األمر  ، فلم 
  على ذلك أرعة أشهر".

ة       ار الشام يراقب سير المعر ان الملك العادل في د حشد الحشود  ، و و
قذف بها ة"إلى  و أمر الفرنج…ميدان المعر ينما هو في االهتمام  ورد   إذ ، .. و

ه  االخبر عل ودق بيده على  ،  تأوهًا شديداً  فتأوه ، أخذ الفرنج برج السلسة بدم
القلعة  ،  صدره أسفًا وحزناً  ومرض من ساعته وقد اشتد مرضه ,فمات, ودفن 

ثيراً  ،  بدمش اء  ى الناس    واشتد حزنهم لفقده. ،  و

ار        ان سقو البرج عند السلطان العادل  ان ذلك البرج ولقد  بر فلقد  ثة 
الغ في حصانته ومناعته ،  عززًا على قلب العادل  ،  فقد بناه صالح الدين و

ار المصرة " إذا سق سقطت معه مصر حتى عرف "قفل الد ح  ح  ،  أص وأص
  واالحتالل . ،  القاهرة سهل المنالإلى  الطر
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التعبئة في ا ن مشغوًال  ولكنه فتح على  ،  لشام فحسبوالواقع أن العادل لم 
ة فهاجمهم في معاقلهم وحصونهم فقد أمر ابنه الملك األشرف  ،  الفرنج جبهة ثان

." ا شغلهم عن محاصرة دم ره ودخل بالد الفرنج ل   " فسار في عس

عد وفاة العادل      هإلى  انتقل عبء النضال ،  و سى في  ،  ولد المعظم ع
  ر .والكامل محمد في مص ،  دمش

سى خطة والده في مقاتلة ع المعظم ع سارة اإلفرنج  وتا في الشام " فهاجم ق
ًا  ،  وهدم قلعتها لتا المدينتين على الساحل الفلسطيني قر ثم هاجم عتليت " و

ن لإلفرنج . انتا من أهم مراكز التعبئة والتمو فا. و   من ح

عد ما فعله المصر ،  أما الكامل محمد فقد فعل في النيل س  ون في قناة السو
ة ام  معر منع الفرنج من عبور النيل  ،  الستةاأل فقد "نصب الكامل محمد جسرًا 

ثيراً حتى قطعوه ه قتاالً  فأمر الكامل بتغر عدة من المراكب  ،  وقاتل الفرنج عل
  في النيل منعت الفرنج .

س ـــو ــ ــ البواخر التي اغرقت في قناة السـ ه" تماما  ـــلو ــ ــ  ربفي ح ، من سـ
ام    الستة!األ
ه اختراق إســـرائيل للقناة       شـــ ة في حرب تشـــرنإلى  وفي ما   ، الضـــفة الغر

ـــاألزرق إلى  فقـــد "عـــدل الفرنج عرف  مـــا ، خليج  ــد ـــه قـ ـــان النيـــل يجر ف  ، و
قا ه الما ، فحفروه حفرا عم ه سفنهم ونزلواإلى  ءوأجروا ف حر فجرت ف بر إلى  ال

." ا   دم
ـــتد ا        حرواشــ ـــلميناإلفرنج  بين ، لقتال في البر وال ــطول  ، والمســ ــ ان أسـ و
الحديدالفرنج  ا مصفحة   ، ال تعمل فيها النار ، ضم سفنا هي من "عجائب الدن
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ة ذراع ــما ــ ــ ـــاحتها خمســـ ــــ ـــة  ، ومســ ــــ ـــامير ما زنة الواحد منها خمســ ـــ وفيها من المســـ
  وعشرون رطال".

ـــترك في ، وتوالت المعارك ليال ونهارا        ــ ش في قتال  واشــ ــعب مع الج ــ ها الشـــ
ــار ــ ــــ دأت  معارك الفدائيين ، ضـــ ــــاعقةأو  و ــــ ل  ، الصـــ "والعران تخطف الفرنج 

عليهم فتكالب العرب  ، خوفا من غاراتهم ، حيث منعهم ذلك من الرقاد ، ليلة
م  ، هم نهارانحتى صاروا يخطفو  أخذون الخ فأكمن لهم الفرنج عدة  ، فيها منو
بيرا".مناء وقتلوا منهم    خلقا 

ــالحاإلفرنج  وتوافدت اإلمدادات على       ــ ــــ ــ ــ ان على  ، الرجال واألموال والســ
انجســتن ، نالملك الكامل أ ل م المســلمين في  عث ، د  عين إلى  "ف اآلفاق ســ

ـــوال ـــتنجد ، رســ ـــالم لقتال اإلفرنجأهل  ســ ـــلمين  ، اإلســ ــتحثهم على إنقاذ المســ ســـ و
خوفهم من تغلب الف ، وٕاغاثتهم ــــرو ــــ ــ ــ متنع  ، رنج على مصــ فإنه متى ملكوها ال 

ـــــل وقدمت النجدات من حماة  ـــارت الرســــ ــ ــ عدها.  فســ ـــيء من الممالك  ــ عليهم شــــ
  وحلب".
ــلمين       ــ ان الفرنج أكثر عددا وعُ  ، ومالت الدائرة على المســــ و"عبروا دا دفقد 
".إلى  النيل ا   البر الشرقي حيث مدينة دم

المســـلمين خســـائر فادح       أس ، ة في الرجال والعتادونزلت  إلى  وتســـرب  ال
ـــر مّ وهَ  ، الكامل النفوس "وتزلزل ــــ ــ قي ثم تثبَّ  ، مغادرة أرض مصــ ـــعب  ــ ــ ـــ ت" فالشـ

قاتل في الميدان.   صامدا 
ة بين الفرنج ، وهنا بدأت مرحلة جديدة في القتال       حت المعر وأهل  ، وأص

ا حر والبر…دم ا من ال ـــروها ، " والفرنج قد أحاطوا بدم ــ  ، وأحدقوا بها وحصـــ
قوا على أهلها رهم  ، تصــــل إليهم نومنعوا األقوات أ ، وضــــ وحفروا  على معســــ
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ـــــد قتال.   ــ ـــ ــ قاتلونهم أشــ ا  ـــورا.  وأهل دم ــ ــــ ه ســـــ نوا عل ا خندقا.  و المح بدم
  وشدة غالء األسعار". ، فثبتوا مع قلة األقوات عندهم

ااإلفرنج  وقد أطب        ـــت ، على دم ســ ــــول إليهاولم  وجاء  ، طع أحد الوصـ
ـــمائل الحمو  ، دور الفدائيين مرة أخر  ــ ــ ـــهم شـــ ـــ ان على رأســــ إلى  . قدم…" ، و

ح في  ســـ ان يخاطر بنفســـه و ــمايل.   و ــمى شـ سـ عض قر حماة و القاهرة من 
طة ه مح ه شـــواني الفرنج ، النيل ومراكب  الفرنج   فيدخل ، والنيل قد امتألت  

اإلى  أتي ، مدينة دم ار أهلها و أخ ــــلطان  ــ ـــ ــ ــ قلوب   قوّ إليها  فإذا دخل ، السـ
قرب وصول النجدات".   أهلها ووعدهم 

ص       التها  ا محاصرة تكابد الحرب وو له ودم مانبومضى العام   ، ر وٕا
ان "أن اشتد قتال الفرنج ا ، و ايتهم ألهل دم ان فيها نحو  ، وعظمت ن و

تهم األمراض ، العشرن ألف مقاتل عت  ، فنه وغلت عندهم األسعار حتى ب
عشرة دنانير ض الدجاج  ضة الواحدة من ب األموات ، الب  ، وامتألت الطرقات 

اقوت ر في عزة ال ونفدت اللحوم.ولم يب عند الناس غير شيء  ، وصار الس
انت مد ، سير من القمح والشعير  ةفتسور الفرنج السور وملكوا منه البلد.و
ا وضعوا  وعندما أخذوا ، را واثنين وعشرن يوماالحصار ستة عشر شه دم

عرف عدد من قتل لكثرتهم".   السيف في الناس فلم 

ا       ذا فإن دم ة ، وه ام  لم تحارب معر ما فعلنا في  ، المعدوداتاأل
نا مع إسرائيل ولكنها حارت ما يزد على خمسمائة يوم فلم تتوقف الحرب  ، حرو

ة   ، ليًال وال نهاراً  ا فإن المعر أهل دم ورغمًا عن الخسائر الفادحة التي نزلت 
صدر األمر بوقف إطالق النارلم تتوقف  ."فندب السلطان الناس وفرقهم …ولم 
ستنصرون الناس الستنقاذ أرض مصر من إلى  فخرجوا ، في األرض اآلفاق 
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ثيف.  واجت ر  مع أيد الفرنج.  وقدم  الملك المظفر صاحب حماة في عس
ونود  ، القاهرةإلى  ما بين أسوان ، القاهرة ومصر وسائر النواحيأهل  الناس من

قا الكامل محمد ، النفير العام  ، وقدمت النجدات من بالد الشام وعلى رأسها شق
ع قدوم النجدات حتى  ، وصاحب حماة ك.  وتتا عل وصاحب حمص وصاحب 

  بلغ عدد فرسان المسلمين نحو األرعين ألفا".

ما توالت النجدات على المسلمين       فقد اإلفرنج  فقد توالت النجدات على ، و
حر ترد مدد الفرنج ا منهم طوائف  ، "خرجت أمم الفرنج من داخل ال فوافى دم

حصى لهم عدد ا خرجوا منها في حدهم وحديدهم ، ال   ، فلما تكامل جمعهم بدم
ملكوا أرض مص   ر".وقد زن لهم سوء عملهم أن 

ة ضارة       عد أن تكاملت النجدات التحم الفرقان في معر اإلفرنج  وهزم ، و
رة وأسر منهم الكثيرون وغنم المسلمون  ، ولحقت بهم خسائر فادحة ، هزمة من

ثيرة. حرة    قطعا 

ــعب رائعا       ــــ ان دور الشـ ـــمود  ، و ــ ــــل األول واألخير في الصــ ان له الفضـــ و
ات انت ال ، والث ر"!!اإلفرنج  عامة تكر علىفقد " ر عليهم العس   أكثر مما 
م       ة العبور العظ لمات قليالت تنم  ، وهنا جاءت معر أوجزها التارخ في 

ر ســاالت خارقة. "فقد تقدم جماعة من العســ طوالت رائعة و خليج من إلى  عن 
حر المحلة وقاتلوا الفرنج منه ، النيل في البر الغري دمت الشواني وتق ، عرف ب

ــواني الفرنج ــ ــ ــ ــــ ة في برالنيل تقاتل شـ ـــالم ــــ ــــ فأخذوا منها ثالث قطع برجالها  ، اإلســ
حر محلة ـــلمين في  ــلحتها.  وعبر  جماعة من المسـ األرض التي عليها إلى  وأســ

ر الفرنج ــ ــعر الفرنج إال والماء قد  ، معسـ شـ ما في النيل.  فلم  انا عظ وفتحوا م
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ا   ،غرق أكثر األرض التي هم عليهاأ  ين دم حوا  ، وصار حائال بينهم و وأص
حر  ـــور عند  ــ ــب الجسـ الحال بنصــــ ــــلطان  ـــلكونها.  فأمر الســ ــ سـ س لهم جهة  ول

ــمو  ــــ ــ ة عليها…طناح مأشــ ــالم ـــــ ـــــاكر اإلســـ وملكت الطر التي  ، . وعبرت العســـــ
اإلى  تسلكها الفرنج ففت ذلك في أعضاد  ، فانحصروا من سائر الجهات ، دم

هم الرعب والذلةوألقى في ق ، الفرنج ـــتظهار  ، لو ــ ــ ــ ــــ ة االسـ انوا في غا عد ما 
ــلحإلى  والذوا ، والعنت ــــ ـــهم ، طلب الصــــ ــــ ــ ـــألون األمان ألنفسـ ــ ــ ــ سـ عثوا  أنهم و  ، و

ا من غير عوض"   .)1(سلمون دم
م       ان العبور العظ ذا  ا. ، من قوات الشعب أوال ، وه   ومن العساكر ثان
وما وسعهم إال  ، نهاميدة ال منفذ وفي مص ، في حصار خاناإلفرنج  ووقع

.   االستسالم من غير قيد وال شر

ان        ـــــعيبو وقد  ــ ــ ــلفت ، سـ ــ ــ ــ ة  ، ما أســ أن أكتب للمواطن العري عن معر
تب أ فصـــل من فصـــول التارخ ما  م  ولكني  ، ســـردا ووصـــفا ، العبور العظ

ة ه  خشــيت أن ة عر م في معر و ضــرب ظن أحد أن الكالم عن العبور العظ
ال ـــتهاة.  ولهذا فقد آثرت أأو  ، من الخ ــــ ـــل  ، ناألماني المشــــــ ـــــ ون هذا الفصــــ

ـــــاحبها وهو واحد من الجيل الثاني تبها صــ ة  ـــــات تارخ ســ  عد مجموعة من مقت
ة.   المعر

ال المواطن العري       ة  ، ولقـد يخطر في  ـــرد التـارخي لمعر ــ ــ ــــ أن هذا الســـ
م ــة ال ، العبور العظ ــب ــ ــ ــــ ــ ــةقـد أملتــه العصــ ــالغــة ، عر مع أن  ، وال يخلو من الم

                                                           
تاب المقرز ا )1( لها من  سات   .1ج ،السلوك، لمقت
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ـــااإلفرنج  الواقع أن مؤرخي ــا ــهـ ــــ ــ ـــ ــ ـــان مؤرخونـــا أكثر إيجـــازا   ، ـــانوا أكثر إسـ و
ا.   واقتضا

ه مؤرخ غريإلى  غير أننا لو رجعنا       ت لة في دراسة  ، ما  قضى سنين طو
ة ا ، الحمالت الصليب ما وٕاعجا المسلمون  للعبور الكبير الذ حققه ، الزددنا تعظ

ع  ة وتا عد أن وصف ذلك المؤرخ الغري تفاصيل المعر .  ف ا ة دم في معر
م ة  سيرها من بدايتها حتى العبور العظ يف "اجتازت القوات الشام قص  راح 

ا طت سفن  ، حيرة المنزلة واتخذت مواضعها بين الصليبيين ودم يف "ه و
يف "اكتمل  ، بيل عند ارتداده"الكامل محمد فقطعت على األسطول الصليبي الس و

ش الصليبي" ن منظما…تطو الج يف "أن االرتداد  لم  بيرا  ، و وأن عددا 
شروها على  من العساكر لم يرضوا أن يتخلوا عن مستودعات النبيذ فآثروا أن 

وها خلفهم بير من  ، أن يتر يف "وقع في أسر المسلمين عدد  وفقدوا الوعي." و
حر جندالسفن الصليب يف "أ سبوا ولم   ، بالدهمإلى  عائديناإلفرنج  ة" وأخيرا 

الغ المرارة   .)1(إال العار و

م التي وقعت على أرض        ة العبور العظ ان األمر.  فإن معر ائنا ما  و
ـــــين عاما ــ ــ ــــ ة وخمسـ عما ــ ــ ــــ ــ ــ ا قبل ســ إنما تطالب  ، وانتهت بهزمة اإلفرنج ، دم

عرف تار  قةتخ أمالمواطن العري أن  قة ودق حإبل  ، ة معرفة عم ــــــ ــــ ــ  ، نها تصــ
  حي على التارخ. ، حي على التارخ

ح في وجوه األحفاد أن ال يزهو  ، وفوق هذا وذاك       ــ ــ ــــ ة تصــ  افإن تلك المعر
  فإن األوائل أعظم شأنا من األواخر.  ، على األجداد

                                                           
مان )1( ة ،رانس خ الحمالت الصليب عدها. 297ص،  3ج ،تار  وما 
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مواكب النصـــر التي زخرت بها صـــفحات       التارخ  ونحن ال ينقصـــنا للحاق 
م على أرض   ، نالعري إال أ ة العبور العظ ــــــر في معر ــــ يف تم النصــــ نعرف 

ا اب النصر واضحة ال تحتاج…دم انت أس   اكتشاف.إلى  .لقد 
  

اب:        ــ ــ ــام والعراقأأول هذه األســ ــ ــــر والشــ ــم مصــ انت تضــــ  ، ن دولة الوحدة 
ان الملك الكامل محمد ـــهاعلى  علي و ــــ انت  ، رأســـ ـــمالقاهرة و ــ ــ  ، ة الوحدةعاصـــ

ه في أنحاء المملكة ان إخوانه نوا انت دولة واحدة ال عشرن. ، و   ف
اب:        قاتل في ميدان أوثاني هذه األســ شــا واحدا  انت ج ة  ن القوات العر
ــام ، واحد ك والشـــ عل ة من حماة وحلب و  ، فقد تالقت الجيوش على أرض المعر

ولم تكن  ، بهة واحدةجقاتلون في  والكل ، أســـوانإلى  من القاهرة ، ومن مصـــر
  تميز الشامي عن المصر إال حين يتكلم بلهجته.

اب:        ش من بدايتهاأوثالث هذه األســ ة مع الج  ن الشــعب قد خاض المعر
ةإلى    العبور والى الفداء حتى النصر.إلى  القتالإلى  زافـمن االستن ، النها

اب:         ع هذه األس م أورا لة إلى  على القتالن التصم ة في حرب طو النها
قا ة ، ان شعارا حق ة حماس فقد دامت  ، لهاء الجماهيرإقصد  منها  ، ال خط

ات الجسام. التضح ة مليئة  ة  ثالثة أعوام مضن ا قرا ة دم   معر
اب: أن ال م       مجوخامس هذه األس ا   ، ال لالستسالم والتسل فقد غلبت دم

ولكنها رفضـــت أن تســـتســـلم  ، لت الجوع والعطش والنار والدمارعلى أمرها وتحم
  وأن تطلب الصلح مع العدو.

اب       ــادس هذه األســـــ س معناه التوقف عن أ ، وســـ ة واحدة ل ـــارة معر ن خســ
ــــرة" ، القتال ار المصــــــ ا "قفل الد انت دم ح   ، فقد  ــ ــ ــــ ــــر القفل وأصــ ــ ــ ســ وقد ان
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ار واالســتمرار على النضــال ســد على القاهرة مفتوحا.  ولكن  اإلصــر إلى  الطر
. ، اإلفرنج ا   الطر فارتدوا عن القاهرة  وجلوا عن دم
ةوٕان الذ أرَّ  ، هذا       ــيد للوحدة العر ــــ ـــه تجســ ــــ فقد  ، خ لهذه الحملة هو بنفسـ

ا في دولة الوحدة الواحدة.   ان مواطنا عر
ولد في القاهرة   ،إنه المؤرخ الشهير تقي الدين أحمد بن علي المقرز       

ك في لبنانإلى  وتنتمي أسرته عل ن حارة "المقارزة"  ف ، مدينة  ت فر عانت تس
ة هامة في القاهرة ، أسرته بها مناصب علم ودمش لسنين عديدة.   ، وقام 

ةإلى  وارتحل التأليف والتدرس.  ثم  ، م وأقام  فيها خمس سنوات عمل خاللها 
ؤلف. ، القاهرة ومات فيهاإلى  عاد   وهو يدرس و

ذا        عة ، المؤرخ في الوطن العري انقل هذتوه ــب رف ــ ــ ــ ــــ في  ، وتقلد مناصـــ
ة ولم تختم أوراقه  ، وال تصرح عمل ، من غير جواز سفر ، القاهرة ودمش وم

ارة المخزة ــــرن ، الع ــفر المواطنين المعاصـــ "محظور  ، التي تختم بها جواز ســـــ
غير أجر أجر و   ."!!!…العمل 

ـــان الوطن العري واحـــد ، أجـــل       ـــا  ، اً لقـــد  ـــان المواطن العري مواطن و
ا حيث حل ع   اللحد.إلى  من المهد ، ومهما عمل ، والى حيث ارتحل ، طب

ش التجزئــــة ، أمــــا اليوم       ع ش الفرقــــة واألرض  ، فــــإن الوطن  واألمــــة تع
ة مقســـومة ل للســـالكين عشـــرن حظيرة تفصـــلها األســـالك الشـــائإلى  العر ة والو

  بين األسالك واألشواك!!
ارحة. عد الليلة عن ال  وما أ
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  ملوك وأمراء

  قدسمخانوا بيت ال

  
عدُ           وال سلوا  بيت المقدس" ، من الشام "اإلفرنج لم يخرجوا 
ـــي        ــــ ــ مضــ ي قبل أن  ـــالح الدين األيو ــــ ــ عام واحد.  ى إل قالها صــ جوار ره 

ان خائفا على بيت المقدس من اإلفرنج وهو الذ خاض معهم المعارك  ، فلقد 
  الضارة ما يزد على عشرن عاما.

ــالح الدين       ــ ــــ عد وفاة صــــ امال  ــــتقرت األمور في بيت المقدس جيال  ـــــ  ، واســـ
اة الح حيين  ــ ــ ـــلمين والمســـ هم جموع ومع ، المطمئنة الوادعة فنعم أهلها من المســــ

ــة فيلقون االطمئنـان إليهــا  فــدون  ، الحجــاج من اإلفرنج ــاد الــدين للزــارة في األع
  واألمان.
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عد        ــالح الدين على بيت المقدس بدأت تلوح في األف  ــ ــ ــــ ولكن مخاوف صــ
ــــتر  ــ ــ ــ ســــ ي من جـديـد ل ــتعمـار األورو ــ ــ ــــ د                                  أرعين عـامـا من وفـاتـه حين تحرك االســــ

ار الشام سترد معها بيت المقدس. ، د   و
ــتعمارة جديدة تتجمع في 1218وفي عام        ــ ــ ا  أخذت حملة اســ للزحف أورو

ـــالح الدين طل  صـ ــرق العري.  فقد ذهب ال ــمت دولة الوحدة  ، على المشــ وتقســ
عده بين أبنائه ـــتعما ، من  ــ ــ ــــة االســـ ــــ للوثوب على  ، دوما ، روالتجزئة  هي فرصــ

  الوطن العري.

ضـــعوا  الخطةاإلفرنج  وتوالت اجتماعات ملوك       ــؤال  ، وأمرائهم ل ان السـ و
  ت المقدس؟؟ييف نسترد بو الكبير: 
م       قل عمره عن مئة وعشرن عاما ، والواقع أن هذا السؤال قد ن    …ولم 
ع        ري في مدينة حانعقد مجلس  ، األولىاإلفرنج  في حملة 1098ففي ر
ــــطين.  واختلف أمراء  ، الرملة ـــــ ــــ في ما بينهم هل يزحفون على اإلفرنج  في فلسـ

ـــــيرون  ــ ــ ســ ـــرإلى  بيت المقدس أوال ثم  ــ ــ ــتراتيجي لبيت  ، مصــــ ــــ ــ وهي العم اإلســـ
توطد  ، المقدس.  أم يزحفون  على مصــــــر أوال ــــهل فتح بيت المقدس و ســ حتى 

  احتاللهم لها.
ـــرةإلى  يومئذ أن تزحفاإلفرنج  ةواختارت حمل       اشـ وتترك  ، بيت المقدس م

ة.   االستيالء على مصر لمرحلة ثان
ـــؤال من جديد: أين  الطر ، هذه المرة ، ملة  الجديدةحوفي ال       ــــ ــــ  عاد الســـ
ون من الشام ، بيت المقدسإلى  ون من مصر؟ ، هل    أم 

ون الزحف أوال  على ولكن الحوار رسا في ال ، وطال األخذ والرد       ة أن  نها
الذات ، مصر ا  ار أنها هي مفتاح واد النيل ، وعلى دم ر  ، اعت فقد استذ
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سهل  غزو مصر أوال حتى  ان قد نصح  المجتمعون "أن ملك إنجلترا  قلب األسد 
أن تكون مصر هي هدف  ، استرداد بيت المقدس ما أشار مجمع "الالتيران" 

م فإذا ت ، الحملة األساسي فقدون أغنى إقل سرطرد المسلمين من واد النيل فس
عو  ، لديهم ستط ض  اولن  حر األب المحافظة على أسطولهم في شرقي ال

قدروا ، المتوس ال في بيت المقدس"عل ولن    .)1(ى الصمود طو

رين من       ما أورده اإلفرنج  ان ذلك هو تقدير "الموقف" عند القادة العس
اإلفرنج  ذلك أن ، وفيهم من راف الحملة مقاتال ومؤرخا ، ن مؤرخي اإلفرنجعدد م

ح بيت المقدس هي في  عد الحروب التي خاضوها في المشرق أن مفات وا  أدر
مصر أوال ، مصر عي للوصول ، وأن عليهم أن يبدءوا  ار أنها الطر الطب  اعت
هي "رأس األفعى".  وأنها ج اإلفرن وأن مصر  في تعبير قادة ، بيت المقدسإلى 

ز القلب من الجسد" رة".  وأنها "تتبوأ مر إلى  "المخزن األكبر لإلمدادات العس
ة.   آخر هذه التعابير اإلستراتيج

ن       فقد  ، على خطأ في "تقدير الموقف" على هذا النحواإلفرنج  ولم 
هم المؤرخون المسلمون في هذا التحليل. فإن مؤرخا نابها   ، مثل ابن واصل شار

اق حديثه عن حملة ر في س واتجاهها نحو مصر أوال  ، الجديدة اإلفرنج  قد ذ
أن "الملك الناصر صالح الدين إنما استولى على الممالك وأخرج القدس والساحل 

ته برجالها ار مصر وتقو ملكه د ما قال ، من أيد الفرنج   اإلفرنج  فالمصلحة  

                                                           
مان )1(  .267ص ،3،جرانس
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قى أ مانع من أخذ القدسأن نقصد أوال مصر ونملك وغيره من  ها وحينئذ فال ي
  .)2(البالد"

ذا اتجهت جيوش       ااإلفرنج  وه انت في الواقع ولكنها  ، صوب دم
ة تستهدف بيت المقدس ة ومضن ة رهي ما أسلفنا في الفصل  ، ومضت المعر

انت الحرب سجاال بل أن ، الساب ارزةاإلفرنج  و في  قد حققوا انتصارات 
قي صامدا ومصمما على القت ةامراحلها األولى. ومع أن الشعب   ، ل  حتى النها

مفارقة أرض مصر  …"وتزلزل ، فإن السلطان  الكامل قد وهنت عزمته وهم  
ا في الشائعة التي تسرت  )1(" ان سب رإلى  وذلك  ما  أن اإلفرنج  معس

ما رو م"السلطان الكامل قد هرب من ال   .)2(ؤرخو اإلفرنجقاهرة"  

ـــاء       ــــ ــ ــ فعل الملوك والرؤســــ ما  ام ، و ــــرائيل ، في هذه األ ـــــ ــــ بدأت  ، مع إسـ
ــــلطان الكامل واإلفرنج س بين الســـ ــــات وراء الكوال ان بيت المقدس  ، المفاوضـــ و

ـــات ــــ ـــــوا هذه الحملة الجديدة من أجل اإلفرنج  فإن ، هو محور المفاوضـ قد خاضـــ
  بيت المقدس.

ـــــل ذاه       ة بين الفرقينوراحت الرســـ ة على  ، ة آي وتبلورت المحادثات األول
م سواحل فلسطين  إلى ومعها بيت المقدس ، أن يواف السلطان الكامل على تسل

.اإلفرنج  ا   مقابل جالئهم عن دم

                                                           
 .358ص ،3ج ،مفرج الكروب ،ابن واصل )2(

 .197ص ،1ج ،السلوك، المقرز  )1(

مان )2(  .298ص ،3، جرانس
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م       ادر الســلطان ، ولتكون الصــفقة جاهزة لالســتالم والتســل إصــدار إلى  فقد 
ـــــوار بيت المقدس ــــتلمها ، وأبراجها أوامره بتخرب أســ ــ سـ عامرة.  اإلفرنج  حتى ال 

ح!! ح ولكن العذر أق   والذنب  قب
رده 1219–وفي شهر آذار        يت المقدس في ذروته شتائه و راح العساكر  ، و

ه  ، والعمال يدمرون األبراج واألسوار تف التي حمل صالح الدين أحجارها على 
ــامة في لهجة حزأبو  وقال ، هو وأوالده ــ ــــجة  نةشــ ة:  "فوقع البلد في ضــ ـــــ غاضـ

امة ان  ، مثل يوم الق ـــــ ـــيوخ والعجائز والشــ ـــاء المخدرات والبنات والشــــ ـــ وخرج النسـ
ان ــب ــ ــــىإلى  والصـــ ــــخرة واألقصـــ ــعورهم  ، الصـــ ـــ ابهمو وقطعوا شــ حيث  ، مزقوا ث

ـــعور ــــ ــ ــ ــى من الشـ ـــ ــ ــ ــ ـــخرة ومحراب األقصـ ــــ ــ ــ وا   ، امتألت  الصـ وخرجوا هارين وتر
ــهمامتألو ، أموالهم وأثقالهمِ  عضـــ ـــرإلى  ت الطرق.. ف ـــهم ، مصــ عضــ الكرك إلى  و

عضهم "إلى  و   .)1(دمش

ك اإلفرنج  ولكن       عود إليهم حصـــن الشـــو رفضـــوا هذه الصـــفقة وأصـــروا أن 
و  حجــة أن الــدفــاع عن بيــت المقــدس ال  م مــا وراء وقلعــة الكرك  ن إال من إقل

  .األردن
سلم اإلفرنج  وجدد  الكامل عرضه على       هم "البيت المقدس وعسقالن أن 

ــالح الدين  من الفرنج  ــــ ــــ ع  ما فتحه صــ ة وجم ــيدا وجبلة  والالذق ــ ــ ــــ وطبرا  وصــ
عادوا  "وطلبوا  ثالثمائة ألف دينار اإلفرنج  ما عدا الكرك".  غير أن ، الساحل

عمروا بها   .)2(وٕانه ال بد من الكرك" ، عوضا عن تخرب القدس ل

                                                           
 .115ص ،لروضتينذيل ا، أبو شامة )1(

 .614حوادث سنة ،الكامل ،ابن األثير )2(
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ال       ن م ه ولكن الشعب لم  ان يتقدم بها مل ا بهذه العروض الذليلة التي 
ة ، اإلفرنجإلى  "الكامل" ه شأن  ، فمضى في ساحة المعر الشعب دائما مع ملو

استخذائهم بل يزداد  ستخذ  ة.وأمرائه ال  مانا وصال   إ
ان موقف الشــــعب هو األكرم واألعظم       انت فراســــته هي ، و  ، األصــــوب و

ـــــلم ــتظهار  ، ت الدائرة على الفرنجفقد دار  ، واألســ ة االســـــ انوا في غا عد  "أن  و
ــــر   ، والعنت" ـــطين مقابل الجالء عن مصــــ ــ ــ ــــاحل فلسـ طالبون بيت المقدس وســــ و

ا طلبون "األمان من غير عوض".تأعلنوا  مواقف ، ودم   هم على االستسالم و
عد من مواقعهم اإلفرنج  انســحب 1221وفي اليوم الثامن من شــهر أيلول       

امهم ــعلوا  النار في خ ــ .   ، أن أشـ ــ ــ ض المتوسـ حر األب ــتقلوا الســـــفن عبر ال واســـ
  ثقيلة من الهزمة على أكتافهم. وأحماالً  ، حملون جرحاهم وأسراهم

من         ـــي الكامل  ــــ ان يدعو ، األماناإلفرنج  حورضـ ا آخر   إلى  مع أن رأ
ــبر ال ـــلهم البتة".  وٕانه لو صــ ــتهم واجتثاث أصـ اد"مناهضــ اإلفرنج  كامل يومين أل

ــاءوأخذوا برقابهم" يوقفون إطالق النار  ، شـــــأنهم اليوم ، .  ولكن الملوك  والرؤســـ
أيديهم هم. ، وزمام النصر  شعو   حتى تحل الهزمة 

ان        ن في أو ن سجل  التارخ  أن هللا  تعالى " أتى  المسلمين ظفرا  لم 
ـــابهم ــ ة أمانيهم أ ، حسـ انت غا ـــام فإنهم  ــ الشـ ـــــلموا البالد التي أخذت منهم  سـ ن 

ا عيدوا دم ا و ، ل أيديهم على حالهافرزقهم هللا إعادة دم   .)1("قيت البالد 
يت المقدس معا.  غير أن تراخي الكامل وتصرفه        ا و ذا  سلمت دم وه

اتها اإلفرنج  الهزل مع ــــوداء حملت  في ط ــــ ــــ اما سـ قد جلب على بيت المقدس أ

                                                           
 .644حوادث ، الكامل، ابن األثير )1(
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ة أعوام حتى بدأعارا  محى.  فلم تكن تمضــي ثمان يخططون  لحملة  اإلفرنج  ال 
  جديدة على المشرق العري تستهدف بيت المقدس.

ـــاة المروعة       ــــ طل" هذه المأســـــ ان الكامل هو " ون  ، و أن  عد جديرا  ولم 
اسمه ، سمه الكاملا عد قرون شارع  ون له   عيد عن من ، وال أن  ـــــغير  ــ زلي ــ

ــه  مرة إال  وعتبــت  على القــاهرة ، القــاهرةفي  ــرت ف ـــ ــــ ــــ حمــل هــذا   ,مــا سـ يف 
ك   الذ خان بيت المقدس. ، الشارع اسم  ذلك المل

تب التارخ       ة ، ولقد أســـهمت  ة واألجنب عن تفاصـــيل ما  ، مراجعها العر
ة ة الرهي   وعلى يد الملك الكامل. ، حل ببيت المقدس في تلك الحق

ة معي وقد نُ  ، اوأن        ل األمة العر عد  ، بنا ببيت المقدسو لما حل بها 
ــرائيلي ــ ــــ ــــ تــب قليال ال ، االحتالل اإلســ ثيرا عمــا فعــل أو  أجــد قلمي قــادرا أن 

ـــعفني  ــــ سـ عد أمامي إال أن  المؤرخون العرب األوائل الكامل ببيت المقدس.  ولم 
تبوا لنا عن تلك المحنة الغابرة  ما    ...ها في ظالم المحنة الحاضرةالتي نسيناف

ه  ، وتبدأ مأساة  بيت المقدس       الخالف الذ نشب بين الملك  الكامل وأخ
ه المعظم ـــــة بين الكامل وأخ ــ ـــ ــ قول المؤرخون: "وتأكدت الوحشــ عث  ، المعظم ف ف

قدم  ، ملك اإلفرنجإلى  الكامل اإلى  يرد منه أن  عض  ، ع ه  عط ووعده أن 
ه المعظم ، ين من بالد الشــامما بيد المســلم شــغل ســر أخ فتجهز اإلمبراطور  ، ل

  ملك الفرنج لقصد الساحل".
ــح       ة أوضــ ة ، وفي روا النســــ "فإن الملك  ، بيت المقدسإلى  وأكثر تحديدا 

ـــر العادل طلب من اإلمبراطور ــ ــ حضـ ه إلى  فردرك أن  عط ــــاحل و ـــــام والســــ ــ الشـ
ــالح ا ، ست المقدَّ يالب ع  فتوح صــ حمل هذه الرســــالةوجم ان  الســــاحل" و  لدين 

  وال دين!! ، اإلمبراطور  األمير فخر الدين.  وهو ال فخرإلى 
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ةاإلفرنج  وأرسل ملك       ة وتحفا غر ة سن  ، الملك الكاملإلى  مع رسوله "هد
ان فيها عدة خيول  منها فرس الملك ــــع بجواهر فاخرة ر م ، و ــــ ــــ ب ذهب مرصــ

اإلقامة من اإل ندرةفتلقاه  ــ ــ ــــ ـــه  ، القاهرةإلى  ســــــ ــ ــــ ــ القرب من القاهرة بنفســ وتلقاه 
ة ، وأنزله في دار الوزر ، وأكرمه إكراما زائدا ــن ــ ـــ ــ ة ســـ  وأهتم الكامل بتجهيز  هد

ـــر  ، ملك الفرنجإلى  ــام ومصــــــ ـــ ــ من والعراق والشــ العجم.  و فيها من تحف الهند وال
عشرة آالف  دينار مصرة". ، وفيها  سرج من ذهب   وفيها جوهر 

ام       ــت أ ــ ــ ــــ قول :" ، ومضـ ــــى معها التارخ  ـــــ ..ومات الملك المعظم   …ومضــ
ـــاحب دمشـــــ ان قد  خافه الملك الكامل ، صــ ـــرَّ  ، و ـــر األخ   فســ موته".  أ ســ

ه ــطورة   ، بوفاة أخ ــــ ـــــ ي أســـ ح أنه   ــــي التارخ  ــــ ـــــ مضـ ذلك حال الملوك!! ثم  و
ة وقال "وقدم اإلمبراطور ملك  اســـتإلى  اإلفرنج  مســـل ا   ، دعاء  الملك الكاملع

ه المعظم ، ما تقدم ــر أخ ــ ــــ ــــ ــغل  ســ ــ ــ ــ ــ شــــ ير الملك حفت ، فاتف موت المعظم ، ل
م ، الكامل   "!!هفراسله والطف ، نه دفع اإلمبراطورة  وال محارتهولم 
قترب من المأساة؛ وقال: "       ان ..وفي مثل قصص العجائز راح التارخ  .و

ا(جنوب غزة لالكامل على تل العجو  ع ــــل تتردد بين   ، ) وملك  الفرنج  ــ ــــ والرسـ
ين اإلمبراطور فردرــك  ملــك الفرنج أن وقع االتفــاق أن إلى  ، الملــك الكــامــل و

ــخرة  ــــ ــــ ــ مـا حواه من الصــ ـــلمين وأن الحرم  ــــ ــــ ـأخـذ  القـدس من المســـ ملـك  الفرنج 
أيد المسلمين ون  ا  ، والمسجد األقصى  وأن تكون القر التي في ما بين ع

افا أيد الفرنج". ، و ين لد والقدس    و
م  بيت المقدس       ــل ــ ــ ة  الدهماء في تســ ـــي ـــ من اإلفرنج  إلى وتبررا لهذه المصــ

وخاف  من  ، قال التارخ "إن الكامل تور مع ملك الفرنج ، غير  قتال وال نزال
فلما اتفقا على ذلك  عقدت الهدنة  ، فأرضــاه بذلك ، عجزا عن مقاومته ، غائلته



  

-283-  

ـــهر وأرعين يوما  ،بينهما ـــة أشــ ـــنين وخمســ وحلف  الملك  الكامل ، مدة عشـــــر ســ
  وملك  الفرنج على ما تقرر"!!

ة ، وجاء  دور التنفيذ الرهيب       رزت المأســاة الدام من بين ســطور ذلك  ، و
ــالقــدس  بخروج   ، االتفــاق المروع عــث الملــك الكــامــل فنود  وقــال التــارخ :" و
ـــلمين منه مه  ، المسـ ل ، الفرنجإلى  وتســــل اء  وعظم الصــــراخ والعو ــتد ال  ، فاشــ

ــــر المؤذنون واألئمة من القدس ــ ــ ــ م الكاملإلى  وحضــــ ه في  ، مخ ا وأذنوا على 
ارا واحتجاجا) ـــــتن ــالم هذه البالءأهل  فعظم على ، غير وقت األذان (اســــ ــ ــــ   ، اإلسـ

ثرت الشناعات  ار على الملك الكامل و هواشتد  االستن قطار.  في سائر  األ عل
ه الصــخرةإلى  وســار ، ودخل  اإلمبراطور القدس وصــعد  ، المســجد األقصــى وف

  درج المنبر.  ولم يؤذن المؤذنون تلك الليلة".
ــب       ــعب الغاضــ ع على الملك  ، ثم جاء دور الشــ ــن ـــتد التشــ فقال التارخ "واشـ

مه القدس للفرنج ـــــل ة وحزن الناس على اســــــتيال ، الكامل لتسـ ء فنفرت قلوب الرع
ــى  عدده من  ــ ــ ــــ حصــ ــ  ما ال  ــ ــــ ــ الفرنج على بيت المقدس.  واجتمع بجامع دمشــ

ـــراخ ، الناس الصـ ـــواتهم  ــمس الدين  ، وعلت أصـ ـــد الحاف شــ اؤهم وأنشـ ـــتد  واشـ
  قصيدة  في ثالثمائة بيت منها: 

  علـى قبـة المعراج والصخـرة التـي           
 مـن صخـراتتفاخـر  ما في األرض                              
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ات خلـم              الوة    ـت من تـدارس آ

  اتـر العرصـي مقفـزل وحـومن                                  

اء من ذلك اليوم" في رَ "فلم يُ    .)1(دمش أكثر 
ـــها بيت المقدس       ة التي عاشــ اإلفرنج  إلى ســـــلمها ، تلك هي المأســـــاة الرهي

ه ملك  أخ ة  ا ة واإلســالم ، دمشــملك مصــر ن ا العرو وناحت  ، فضــجت  دن
ــالم ـــــ ع بالد اإلسـ امة في جم ــــى "وقامت الق ـــــخرة واألقصــــ ـــت ، مآذن الصـــ ــ ــ دت واشـ

مت المآتم" حيث أق م  ام  ثم جاءت  )1(العظا ـــــوادا و بالء على بيت أ ــــ ـــــد  سـ ــ ــ أشـ
انة العظمى هذه المرة  عل1244-1234( ، المقدس انت الخ أيد ثالثة  ى) ف

والصــالح إســماعيل  ملك دمشــ والناصــر  ، صــالح أيوب ملك مصــرملوك هم ال
ـــانعة ، داود ملك األردن اروا في مصـــ ــهم  ، ومحالفتهماإلفرنج  فقد ت عضــــ ة ل ا ن

  .)2(عضا
طرة الكاملة        ـــــ ــ ــ ــوا على الفرنج  أن تكون لهم السـ ـــ ــ ــ لغ األمر بهم أن عرضـ و

ـــى ــجد  األقصـ ما فيها المســ ـــخرة على بيت المقدس  ة الصـ ن الفرنج من  وق "وتم
القدس  الخمرالصخرة    .ى المسجد األقصى"وعلقوا الجرس عل ، وجلسوا فوقها 

المؤرخ المعروف  ، بيت المقدسإلى  أن ذهب، وصادف في ذلك  العام      
ان  على الصخرة ، ابن واصل ان فقال "فرأيت الره ان شاهد ع وعليها قناني  ، ف

                                                           
عدها. 329ص ،1ج ،السلوك ،المقرز  )1(  وما 

 .ـه626حوادث  ،المختصر ،أبو السف )1(

ة ،سعيد عبد الفتاح عاشور )2(  .1042ص  ، 2ج، الحروب الصليب
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طل األذان  ، ألقصىورأيت الجرس في المسجد ا ، الخمر   وأ
  .)3(الحرم" 

طل هذا الهوان على بيت المقدس ففي صيف ذلك العام اجتاحت  ، ولم 
ة ار الشام-ةالخوارزم-جيوش إسالم ، مواقع متعددةفي اإلفرنج  فهاجموا، د

ذلك تحرر بيت المقدس من اإلفرنج  واقتحموا بيت المقدس.  وطردوا منها و
  ألمراء الذين خانوا بيت المقدس.ومن  الملوك وا ، االفرنج

ة عام في        عما ــــــ ة ســـــ قي بيت المقدس قرا ـــــُ يد و ــ ه من المســــ ــــحا ــــ لمين أصـــ
حيين ــ ــ ــــ ــ ـــاة العرب الكبر في القرن  1918أن جاء عام إلى  ، والمسـ ــــ ــ لتبدأ  مأســ

  العشرن.
ــين      ـــ ــــرف حســــ ةأ -وفي غمرة حلف بين الشـــــ ان  -مير م واإلفرنج الحلفاء أ

ــة الحرب  لمتــه  ، احتــل الجنرال  اللنبي مــدينــة القــدس ، األولى العــالم وأعلن  
ه ة".  وأعق ـــليب ــ ــهيرة :"اليوم انتهت الحروب الصــــ ــــ عامين الجنرال ، الشـــ  عد ذلك 

ــــي  ـــــ وقال :"ها نحن  اإلفرنســـ ــالح الدين في دمشــ ــ قف على قبر صـــ غورو وهو 
ا صالح الدين"!! ة    عدنا ثان

ـــرا 1948ثم جاء عام         ــــ ــــ ــ أيد دول الحلفاءوقامت إسـ حلفاء األمة  ، ئيل 
ة ــــرائيل ، العر ــــ ـــور بيد إسـ ــ ــ ـــق بيت المقدس  خارج  الســ ــــ ـــــُ  ، وســ ــ مي القدس وســ

  الجديدة.
ام  ثم جاءت  حرب        وســق بيت المقدس داخل  1967 عامالســتة في  األ
م.مِّ وسُ  ، بيد إسرائيل ، األسوار   ي الحي الشرقي ألورشل

                                                           
 .ـه641حوادث  سنة ، عقد الجمان )3(
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ح بيت المقدس       العاصمة الموحدة  ، وخارجهااألسوار  داخل ، وأص
ة الصخرة  ، إلسرائيل وفشت الخالعة والدعارة في ساحات المسجد األقصى وق

النساء فجرون  اب اليهود  عهرن مع الرجال.   ، وراح الش ات  والنساء اليهود
اتهم يجلسون على مقاعد ان اليهود وفت ة المسجد األقصى  الوضوء وفت حول بر

عة قرون  ، ما فعل الفرنج ، وفجور.  تماما تمامافي فس  يوم استلموا  ، قبل س
  بيت المقدس من الملوك الثالثة:

  الصالح  أيوب ملك مصر.      
      .   والصالح إسماعيل ملك دمش
  والناصر داود ملك األردن.      
تســاءل المواطن العري المعاصــر       ة التي ح ، و لت وقد شــهد المآســي الرهي

يف تم ذلك.     في بيت المقدس في العصر الحديث. يتساءل 
ة وعشــــرن مليون ، يف تم ذلك       ة تتألف من ما ــعوب  ، اً واألمة العر والشــ

ة  مليون . عما ة تتألف من س   اإلسالم
ــــــ       ســ ة ، والجواب  ــالم ــــ ــعوب اإلســ ــ ة ومعها الشــــ قودها  ، إن األمة العر

قودها إال العشرات من الملوك والر  ن  ؤساء واألمراء  على حين أن إسرائيل لم 
ــــمه ــــ ـــمها غولدا أةوأمر  ، 1948بن غورون في عام  رجل واحد اسـ ــ ــ عده اســ واحدة 

  مائير.
ة في ظالل         ـــالم ــ ــ ة إســــ ــأن بيت المقدس عبر التارخ. عر ــ ــ ــ ان شـــ ذلك  و

  االنفصال.وتحت االحتالل واإلذالل في عهود التجزئة  والفرقة و  ، دولة الوحدة
ارحة. ال ه الليلة   وما أش
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  ..في ومـي
  دسـت المقـبي 

  
اع عيد ، رفت بيت  المقدس في طفولتي وصــــ شــــرفني هللا  ، من  فلم 

وأن أرتع  في  ، وحرمت أن أحبو على ترابها الطهور ، أن تكون مســــق  رأســــي
ــــاحاتهااحار  ــوارها وأبراجها ، تها وســ ــ أ ظالل  أســ ـــعد الذين ولدوا وأن أتف .  وما أســـ

ـــــدنة  ، هاففي أكنا ــــ ــــ ونوا من ســ فقد قدر لهم أن يترعرعوا في مهد التارخ وأن 
  معالمها الخالدة.
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ا ، ولقد عرفت بيت المقدس       ــــيرة  ، وأنا في ع ــ عد عني مســـ انت يومئذ ت و
ام  ثالثة ادأ انت أقرب  ، على ظهور  الج  ، من حبل الورد ّ إليولكنها مع ذلك 

ــمعيإلى  أقرب من أذني ــ ــمها يتردد من حولي في البيت ، ســ ان اســــ وفي  ، فقد 
ان. ، وفي المدرسة ، الجامع ل م   وفي 
ر بيت  المقدس  ، في البيت       انت حلقة العلماء في بيتنا ال تفتر على ذ

اتها دعن ان الحديث عن "بر ة و ة دين وفضــل الصــالة في المســجد  ، ل مناســ
ط ل حديث. يغاألقصى"    على 

ــــجد ــ ــير ، انت خطب الجمعة ، وفي المســ ــــ ــراء والمعراج تشــ ــــ ة اإلســ ــ ــ إلى  لمناســــ
ــائل بيت المقدس ـــــ ــــ نهي  ، فضــ ــع  الخطيبو ــ ــ ـــ ــ ـــــوت خاشــ ــــ صــــ المه  وهو يرتل 

ا أعطاه  ة عن بيت المقدس ومنها :" من زار بيت المقدس محتسـ األحاديث النبو
ـــهيدً هللا أجر ألف  ا ح… شــــ ـــــ ــده "ومن زار بيت المقدس محتســ ــــ رم هللا لحمه وجسـ

لها".…على النار" ه    . "ومن صلى في بيت المقدس غفرت ذنو
ــــة       ــ ـــة عن بيت المقدس ، وفي المدرســ ـــتاذنا يتحدث بإفاضـــــ ــ ــ وعن  ، ان أسـ

ــوارهــا وأبراجهــا وأبوابهــا ــ ــ ــ ـــ ــ ــالفتح العمر  ، أسـ عهــد  إلى  ، وعن تــارخهــا ابتــداء  
ـــيين اســ ين والع ــالح ااإلفرنج  وحروب ، األمو ــ عهد العثمانيين إلى  ، لدينمع صـ
  فاالحتالل البرطاني؟

ن نعرف بيت المقدس بهذا االسم       فلقد شاع هذا  ، ولكننا في المدرسة لم ن
عد ة  ، االســم عندنا في ما  ا ان االســم الرائع "القدس الشــرف"؛  ولذلك ح فقد 

ا. ين معلم الجغراف   جرت  بيننا و
ان  معلمنا يدرســــنا  ، 1919تحديد  في عام وهو على ال، في ذلك الوقت      

تاب وال خرطة ا من غير  عت ، الجغراف ة قد ط ـــــ ولم  ، فلم تكن الكتب المدرســ
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ن قــد  ، تكن الخرائ قــد ظهرت عــد العهــد العثمــاني  لم  فــاالحتالل البرطــاني 
م.   أعد شيئا من برامج التعل

ــنا "من عقله"       ان معلمنا يدرسـ تحدث عن ، و ا فلســـطين وســـهول و ها جغراف
الها ومدنها ــتعينا من حين ، وج ــ ــــ ــم خرطة على اللوحإلى  مســ ـــــ يبين  ، حين برســـ

ة ع ــطين الطب ــ ــــ ــ فا والخليج بينهما  ، فيها مناط فلسـ ا  وح ــم ع ــــ ــــ تعمد أن يرسـ و
ة .   بإتقان ورو

ان يلفت        ل شيء عن فلسطين  إال أمرا هاما  ر  لنا  ان  معلمنا يذ وقد 
اه ر لنا عاصمة فلسطين.  وهل من المعقول انت ن يذ ثير حيرتنا.  إنه لم  نا و

حنا نحفظها  ، وللبالد األخر عواصم ، أن تكون بالدنا من غير عاصمة أص
  عن ظهر قلب.

وقلنا لمعلم  ، وغدونا نخن التالميذ  في حيرة  من أمرنا وجمعنا شجاعتنا مرة     
ا:   الجغراف

: وم-         ا هي عاصمة فلسطين؟خوجة أفند

ا معلم"       ي معناه " " تعبير تر لمة "خوجة أفند قي هذا التعبير  ، و وقد 
عام ، على ألسنتنا عد زوال العهد العثماني  ه معلمنا    عامين.أو  نناد 

عين لبيروت.  أما اليوم فإن عاصمتنا هي        نا تا فأجاب المعلم: في الساب 
 ، فرسم لنا خرطة لفلسطين "أين هذه "القدس الشرف  ألناهس ، " القدس الشرف"

بيرة في وس فلسطين تب عليها "عاصمة فلسطين"  وحدد على  ووضع نقطة 
ا ة: ع فا-الشاطئ  المدن الساحل   غزة.-افا-ح
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ذا عرفنا أن عاصمتنا لم تعد شماال في بيروت       ا  ، وه حت جنو وٕانما أص
  في القدس الشرف.

ة أطلقها الرعيل األول  ، والقدس الشرف مثل الشام الشرف       تعابير تر
لمة شرف تكرما إلى  فضموا ، نينيمن العثمانيين المتد القدس والشام 

ا  ، في عطلة الجمعة ، ذات يومو وتشرفا. قوله معلم الجغراف تأكد لنا أن ما 
ح ة الحديد للنزهةإلى  فقد ذهبنا ، صح ن عندنا شيء من  فلم ، محطة الس

ة سو الخروج  ، المحطة  للتفرج  على القطار وعراتهإلى  وسائل  التسل
نزلون  بون و بير ، والمسافرن وهم ير سير القطار  ، ونحن في عجب  يف 

سنيين. ، البخار عد ذلك    فذلك  علم لم نتعلمه إال 

نا        ًا من خلف وقداو ا ًا وا ات ذها العجالت نطوف حول العر م لنتفرس 
ة توب على هذه العر ان واألبواب والنوافد ثم نقرأ ما هو م   تلك .أو  والقض

ــان         ــاتو ــة ، بين هــذه العر ــات  ، وهي من مخلفــات الــدولــة العثمــان عر
ة حديد الحجاز توب عليها: ســـ غير ذلك إلى  "شـــام شـــرف" -"قدس شـــرف"-م
ومها تأكد لنا أن م ارات. و امن الع ارع في علم الجغراف ــدق  ، علمنا  ــ ــــ ــ ــ ومن أصـ

  من القطار علما؟؟!!
ــــه ونحن        ــــ ــ ــ ملي علينا دروســـ ا وهو  ـــينا مع معلمنا في علم الجغراف ــــ ـــــ ومضــ
تب ــطين …ن ــ انها ، . عن فلســــ ـــــ ــ ــــاحتها وعدد سـ الها ، ومدنها ، وعن مســــ  ، وج

ة متها الدين ق شـيد  ز على "قدس شـرف" ف ان ير اعة وحصـانة أسـوارها ومن ، و
ســرد أســماء أبوابها ، أبراجها ة  ، و التفصــيل المســجد األقصــى وق صــف لنا  ثم 

  الصخرة الشرفة.
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ان معلمنا متدينا       ل خشوع وٕاجالل ، و ر "قدس شرف"  على حين  ، يذ
ر أسماء المدن األخر في سرد عاد   مسحة من التقدير. هال تشو  ، ان يذ

ـــا وعلى يـــد معلم،ومن يومهـــا       ـــرف" في ا، الجغراف ــ ــ ـــ ــ نغرس حـــب "قـــدس شــ
اما في روعها؟ ولكن معلم القرآن  ، فؤاد تها وأن أقضـــي أ حت أتوق لرؤ وأصـــ

عيدا  ، فقد غرز حب المدينة في جوارحي ، أعم من ذلكإلى  الكرم قد ذهب 
ا   الدين.إلى  التارخإلى  وانتقل الحب من الجغراف

ـــى معنا معلم الدين       ــــ ــرد ، ومضـــ ــ ــ ــــيرة "قدس  ســــ ــــ علينا من خزائن ذاكرته ســ
ـــالم ـــرف" ومقامها في اإلســـ ــادق ، شـــ ــ م منذ ملكي صــ ـــا تارخها القد ــتعرضـــ  ، مســــ

 ، خت مدينة القدس ليتعبد فيها هو وعشيرتهاأول من  ، اليبوسي الكنعاني العري
  وأطل عليها اسم قرة السالم.

ا       ات  ا ا يرو لنا تلك الح ان معلمنا شيخا مهي فتر لتجلَّ و ة واالحترام وال 
ر المدينة لما جاء على ذ ح  ــب ــ ــ ارات الحمد والتسـ  ، ومقابرها ، وأحداثها ، عن ع

ـــحـا ــــ ــــ لذين دفنوا بهـا هوأكابر الصـــ والملوك واألمراء الذين بنوا فيهـا المـدارس  ، ا
ات واألوقاف الخيرة.   والراطات والمستشف

القدس الشـــرف       ا   ، عند عاصـــمة لفلســـطين فحســـبفلم تعد  ، وازددت ح
حت دينا وحضارة ة واإلسالم. ، ولكنها أص ا لتارخ العرو   وتجسيدا ح

اما وغراما فيأولكن حبي        ح ه ــ ام  صــ ــراء والمعراجأ ــجد  ، اإلســ وفي المســ
  أحد والدتها الطغاة. ، الجامع المعروف بجامع الجزار

ــيها       ا وقاضــ ان مفتي ع الحاكم  ، الجزارالشــــيخ عبد هللا  ، و وال صــــلة له 
ا ، اً يعالما جليال مه ، الجزار التقو  ، رى جيال  من العلماء في ع ـــتهر  واشـــ
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ان الناس يته ، والورع قبلونها مثنى وثالثتفاو ـــير من  ، اً ون على يده  ــ ــ ــ ــــ سـ وهو 
م.  ، دارهإلى  المسجد ب فخ  والناس من حوله في مو

بيران الشيخ الج ، وقبل صالة الجمعة ان  ة د ملكه  ، زار يجلس على مصط
سى سى الع ه الفالحون  ، أحد وجهاء النصار اسمه "الخواجه" ع قبل عل ف

ه يلثمون يده ، القادمون من قراهم للصالة والتجارة تزاحمون عل نقضي  ، و و
ضاعته شيئاو الوقت  ع من  ان ال يب ة  ، صاحب الد شرا أن بر وهو يتهلل 

ة فقالمفتي قد حلت  انه في ذلك اليوم السعيد.  بر من غير رح وال  ، على د
  !!تجارة

صــوته        ان الشــيخ الجزار يتولى تالوة "القصــة"  وفي يوم اإلســراء والمعراج 
ــوع ــ ــ ــ ة عنه ، العذب الخشـــ ا ــمح لغيره من العلماء أن يتلوها ن ــ ــ ــ ســـ ن  فقد  ، ولم 

اته ح ذلك الواجب جزءا من ح بدو  ، دافقا وسعادة عظمىمنحه سرورا  ، أص و
اب.   أنه في مطلع الش

نا في ذلك اليوم نســـــارع       ــفوفالإلى  و حتى نجد  ، مســـــجد ونزاحم في الصـــ
صــوته الشــجي ووجهه البهي ا من الشــيخ الجزار لننعم  انا قر حمل   ، م ان  و

الحمرة ـــرا  ــ ــ ـــعا مشــ ــــ ه وجها ناصــ تف ــــيب نقي ، على  له  ، يجلله شـــــ وفوق ذلك 
ون عمام ـــر أن  ان يبدو لنا.  وما ضـــ ذا   أنها هالة من نور.  وه ــــاء  ضــ ة ب

قة ال أحسن من الحق عث في نفوسنا الرضا والسرور. ، الخ   ما دام ي
ــر        ســـود المســـجد هدوء وخشـــوع ، ب األعناقئوتشـ بدأ  الشـــيخ الجزار  ، و و

حفظها عن ظهر  ، تالوة قصة المعراج قينا  تاب أمامه.  إنه  ولكنه  ، قلبمن 
ـــــّ ُ  ــ ــــ ه فإن الكتاب طاهرصـــ ــفحات  ، ر على أن يتلوها من الكتاب بين يد ــ ــ ـــ ــ والصـــ
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ـــة جب أن يتلو من الكتاب ، مقدســـ ه ، و ــفحات بين يد قلب الصــــ فذلك أكثر  ، و
مان . مان ألولئك الذين نشأوا على اإل ة.  وتلك حالوة اإل  بر

ـــــيخ الجزار في التالوة ــ ـــي الشــ ــ ــ مضــ ة ، و ارات عذ ــ ، ع ــ ــــ إلى  جعمن سـ
ه الرسول ( ، سجع متط ه وسلم فهذا البراق الشرف الذ  ) فينقله صلى هللا عل

ة عرج ، حيث يرطه ، بيت المقدسإلى  من م ــموات العالإلى  ومن ثم  ــ ــ ــ ــ  ، الســــ
غشـــى ، ســـدرة المنتهىإلى  غشـــى الســـدرة ما  ةإلى   ، إذ  إلى  …الحضـــرة اإلله

الرســول ( ه وســلمصــلى هللا عآخر القصــة التي تعود  األرض إلى  ) من الســماءل
ةإلى  في بيت المقدس ثم ام ، م يها لهم , ، وأهلها ن ح ــــغاث و ــــ قولون له أضــ و

  أحالم.
ان يتلوها الشيخ الجزار  في ذلك  العهد ، والقصة       غة التي  مليئة  ، الص

ة ة ذات المناقير الزرجد ــجد ــ ــور الرائعة عن الطيور العســـ حة في  ، الصـــــ ـــا ــ الســ
ــلمالحوار الرائع الذ دار بين الرســـول (أو  ة. فالك العلاأل ه وسـ ) صـــلى هللا عل

اء الذي ـــماء.  نواألنب ـــ ــ ل سـ أخذ أو  التقى بهم في  ــرد الديني  ــ ــ غير ذلك من الســـ
ـــمو ، بجامع القلوب ســ ـــاعة من الزمنإلى  ولو ، الناس ف  ، صـــــفاء النفسإلى  ســ

اة ــتعال األمل والر  ، والراحة من متاعب الح اواشــ ة العل القدرة الخف مأل   ، جاء  و
ينة ــ ــ الســـــ ــــتقر من قلق ، القلب  ــ ســـ ه  هأنه  ه ومتاع و ـــــ ــ في قرار  ، وحيرته وشــ

ين.   م
ـــجـد       ــ ــ ــ ــــ نـا نخرج من المسـ ـذا  نـا ، وه فعم قلو ــرور  ــــ ـــــ ونحن نتزاحم  ، والســـ

ــــل ــــ ــ ــ ــه الطــاهرتينإلى  ــالمنــاكــب واألقــدام حتى نصــــ ـــيخ الجزار ونلثم يــد ــ ــ ــ ـــ  ، الشــ
ه من حينوالمؤذنون من  ـــون ماء الورد على يد ــــ ــ حين.  ونحن ال إلى  حوله يرشـ
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ــــى  العدو  ــ ــ ــالم ، نخشــ ــــ ذا  تعلمنا ، فال عدو في اإلســــ ذا آمنا.  وما  ، وه وه
ك  أن تخاف إذا آمنت.   عل

ـــفاء  ، بيوتناإلى  ونعود       ــــ ــ ــ ه الشـــ ــح جميل وجدنا ف ــ ــ ــ ــــ أننا رجعنا من مصــ
ة اة من جديد ، والعاف ـــراءانتظارا  ، لنبدأ لح ــ ــ ــــ ام  يوم آخر منأو  ، ليوم اإلسـ األ
ة.   الدين
ــحن         ة تشــ ـــاطير وحقائ ونفحات روح ل ما فيها من أسـ ـــة"  انت "القصـ و

الرضـــا والســـرور لها  . وما أرخصـــه وأغاله  ، المدينة  مان فق وال تكلفهم إال اإل
سره وما أعسره!!   ثم ما أ

ـــورة الحلوة م       ــــى على هذه الصــــ ـــين عاماواليوم وقد مضـــ ـــ قرب من خمسـ  ، ا 
العجائب ه العلم  ه  ، جاء ف ومعه أحمال من األرق والقل والعذاب فال تنفع ف

ــائل نفسي:  وما ضرنا أن نؤمن  ، دور الشفاء وال أحمال العقاقير.  اليوم هذا أسـ
ة ـــرقة.  أنها حلوة عذ ــ ــ ـــورة المشــــ ــــ ة النفس ، بتلك الصــــ ــفاء الروح وعاف ــ ــــ ــ  ، فيها شـ

اة اة إذا غاب الرضا  ،وٕاشراقة الح   وحل محله القل والعذاب. ، وما طعم الح
ام  ومضت       اماأل ل عام نذهب ، تتلوها األ الجامع الكبير إلى  ونحن  في 
صــوته العذب ، قصــة اإلســراء والمعراج يتلوها الشــيخ الجزارإلى  نســتمع  ، فننعم 

اء في  ثير ال ان  قدر ما  اراته وعبراته.  ف ـــــع لع ــ ـــجدونخشـــ ــــ ان طل  ، المســـ
ا   وهو يتصدر حلقة العلماء من حوله. ، خارج المسجد ، المح
ا       ــ ــ ــــلل ، ومنذ صـــــ ــ التســـ  ، هذه الحلقات أجلس في طرفهاإلى  نت ولوعا 
  أحاديثها.إلى  واستمع
ان الحديث يدور رأيت الشيخ الجزار  ، وذات مرة       غضب ألول مرة.  فقد 

ـــراء  والمعراج.   ــــ ــــ ان في الحلقة أحد العلماءحول اإلســ ــيخ جمال الوهو  ، و ــ ــــ ــــ شـ
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ــؤون المد الشــــ عنى  تب التارخ و قرأ  ان هذا  .  و ـــعد ة أكثر من عنايته نالســـ
ة. ا الدين   القضا

ــراء والمعراج       ـــعد في الكالم عن اإلســـ ـــيخ الســ ــتأذن الشــ ــ عد مقدمة  ، فاسـ و
االعتذار لة حافلة  أنه  ، طو المه  ــيخ الســــعد  ر "مســــتفســــربدأ الشــ ـــتن  ال مسـ

ـــول  ( ــراء الرســ ان إســـ ـــلمعما إذا  ه وســ ـــلى هللا عل ـــدصــ الروح والجســ أم أنه  ، ) 
  الروح دون الجسد.

ا        فرغ  من سؤاله حتى انقض الشيخ الجزار غاض د الشيخ السعد  ولم 
ح "هللا أكبر ، هائجا ـــــ ــ ــ صـــ . وهل …ا جمال ، أما تخاف هللا ، هللا أكبر ، وهو 

ر  اإل ـــراء والمعراج تن ــ ــ ـــد معا.   ، وقد جاء بنص القرآن  ، ســــ ــ ــ ــ الروح والجســ إنه 
ه السلف الصالح وجمهور العلماء".   وهذا هو ما أجمع عل

ات القرآن       آ ــهد  ــ ــ ــتشـ ــ ســـ ـــيخ الجزار  ــــراء  ، وراح الشــــ التي تتحدث عن اإلســـ
لماته، والمعراج طاوع نبراته و ــــيخ الجزار  ــــان الشــ اد لســ ــيخ  …وال  ــ جمال والشــ

ـــعدال ــاءل في مقعده  ، ســـ ـــيئا  ،يتضــــ ــ ــيئا فشـ ــمر شــــ ه من ، ضــــ دون ما هو عل
حنضمور و    ا شيء.مجبته وعمامته ما تحته تخول.  حتى أص

ـــيخ الج       ــ ــ ــ ــــي زاجراً ز والشــ ــ ــ مضـــ ا جمال ار  رر:   ، ات هللا في دينك ، وهو 
ـــيخ الجزار يناد ان الشـــ ـــمائهم العلماء و ــ أسـ ـــيخ ، من حوله  ــ  ، من غير لفظة شـ

  وأين هم من علمه وفضله. ، معظمهم تالميذهفإن 
طنا       ه ظهرا  و عد  أن نهض "جمال" وقبل يد  ، ولم يهدأ الشــيخ الجزار إال 

قول قول  ، وهو  حانه وتعالى  ر.  وهللا ســـ ا موالنا أنا مســـتفســـر ال مســـتن وهللا 
 "وما أوتيتم من العلم إال قليال".
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لهاوانقض المجلس على خير.ولكن األمر أ ح حديث المدينة  ح الشيخ  ، ص وأص
قولون  ، جمال السعد أشهر من نار على علم حيث  ، ما  ان قصيرا  مع أنه 

  ال يراه أحد!!

ام       ـــت األ ــ ــ ــــ ــي فيها  ، أن أزور بيت المقدسإلى  وأنا أتطلع ، ومضـ ــــ ــــ وأقضــ
ام ضعة أعوام ، ضعة أ ا تتلوه ، وشاء القدر أن تتحق رغبتي وأن أقضي فيها 

عد أعوام وأعوام.   في ما 
ا 1924ان هذا في عام        ة في ع ــة الثانو ــ ـــــ ــــ  ، حين  تخرجت من المدرســ

ـــــتي في إحد مدارس بيت المقدس ففيها  ــ ــ ــــ وأتجه الرأ في عائلتنا أن أتم دراسـ
ة ـــتقبل  ، العلوم العال ــ ــ اة والمســ حت  لغة الح ــ ــ وفيها اللغة اإلنجليزة.  وهذه أصـــــ

ادئة.  ولكل زمان دولة ورجالبديال عن اللغة التر   ولغة ولسان. ، ة ال
القطارإلى  وسافرت       مدرسة صهيون اإلنجليزة ، بيت المقدس   ، والتحقت 

ــهيون  ــ ــــ ــ ــ انت لي مع القطار ، القائمة على جبل صــ ــــة والتالمذة  ، و ــ ــــ ــ ــ والمدرسـ
ــاتذة طرائف فردة ــ ــ ــــ  ، فلم تعد تتكرر أحداثها ، ذهبت حالوتها مع زمانها ، واألســــ

النا ال ، فدونتها ونشـــرتها ، ني ظروفيتوقد أســـعف ــفحة لتكون تراثا ألج الحقة وصـ
  .)1(من تارخ وطننا

ــولنا       ــبوع األول من وصـــ ـــة قد انتظمت في األســـ فاغتنمتها  ، ولم تكن الدراســ
ان البراق حيث ر  النبي ( ه وسلمفرصة ألزور  م فقد  ، ) جوادهصلى هللا عل

ــراء والم ــ ــ ــ ــــة اإلســ ــ ــ أن أر انت قصــ ــــمعتها مرات ومرات تلح علي  ــــ عراج التي ســ
ان آخر قبل أن أتعرف على ، موضع البراق في بيت المقدس   .…أ م

                                                           
تاب المؤلف:  )1( ةراجع  ة والدول اة العر عون عاما في الح  .أر
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ــاب الخليــل، على غير هــد ، وذهبنــا مجموعــة من الطالب       ثم  ، نعبر 
ــنسير في تلك الشوارع المبلطة وهي تن ـــ ونحن نسأل  ، سوق إلى  زل بنا من سوق ــ

ــيرون: ، المارة عن "البراق" ـــ ــــ ــــ شـ مينإلى  وهم  ــار.  إلى  ، األمامإلى  ، ال ــ ــ ــ ــــ ســـ ال
ان ذهول عجيب ومشهد عجاب.إلى  وأخيرا وصلنا   البراق.  و

اد         ــنا في زقاق ضـــــي ال  ا حقا.  لقد رأينا أنفســـ ا عجا ان المشـــــهد عج
حي.  إلى  ادين من حيّ غمر منه الناس رائحين و  ، عرضه يتجاوز  ثالثة أمتار

م عالإلى  ووجوههم ، من اليهود ينوحون  وجماعة من الحجارة ي مبن ، حائ قد
  الضخمة.

ـــهد       ــدوهين أمام المشـ ـــاننا ، وقفنا مشــ ــارنا وال  ، وقد انعقد لسـ صــ ـــمرت أ وتسـ
اك ارت   ولم نعد ندر ما نفعل. ، ندر ما هذا الذ  نراه.  وأحسسنا 

ـــأل "وهل  ، قتبل العمرحينما تقدم إلينا رجل في م ، وانحلت عقدتنا       ــ ــــ ــ ــ وســ
  تردون ترجمانا"؟

  نحن عرب. ، جل ماذاأقلنا له:  ترجمان من       
ى.         قال   :  أنا أشرح لكم عن الم
ى         نحن نرد البراق. ، قلنا له:  إنه الم
ل  ، قال   :  أنتم هنا في البراق       ى.  وأنا أشــــرح لكم  وهذا هو حائ الم
  ومن المدارس. ، من الكتب أحسن ، شيء

   

ا في حديثه ان "الترجمان" مغر ه ، و ـــــلمنا عقولنا وآذاننا ، فأذعنا إل ــــ ــــ إلى  وأسـ
  حديثه.

  قال: هل أنتم مسلمون؟        
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حي. ، قلنا: فينا المسلم           وفينا المس
ة اإلســراء والمعراج          ا ســرد لنا ح عني عرب.  ومضــى في حديثه  قال: 

ا وفي جامع الجزار.  وٕان "البراق الشرف"  قد رُ ما س  في معتها في بلد ع
ان   …هذا الم

ــول (       ــلموٕان الرســـ ه وســـ ـــلى اله عل ـــور ومن هنا صــ )  قد رطه عند هذا الســ
ب البراق الشرف ورجع ، والى هنا عاد ، السماءإلى  عرج ة.إلى  ور   م

  ولكن ما شأن هؤالء اليهود. ، هنا فإن القصة معروفةإلى  قلنا له:       
ـــالة والدعاء أمام هذا الحائ وه ، ما ترون  ، قال اليهود       ــ ــ ــ ــــ  مأتون للصـ

ة. ل مرة ثان سهل لهم بناء اله دعون هللا أن  ل و ون على خراب اله   ي
ان لهم.         قلنا له: وهل هذا الم
.  هذا الحائ هو الجدار ال ، قال:  أبدا       ا  ، غري للمســجد األقصــىأعوذ 

لها  اء المجاورة  ــــه مع األح ــــ ــــ ـــرف.  وهذا الزقاق نفســ ــ ـــ ــ ــ وهو جزء من الحرم الشــ
ة ــــالم قعة وما  ، أوقاف إســـ ــبر في هذه ال ــــ ل شـ ــــاجد. إن  ا ومســـ ا وتكا فيها زوا

ان وال في هذا  س لليهود ملك إطالقا في هذا الم ة ول ـــالم ــ حولها هي أمالك إســـ
  الحي.
ان ولماذا نسمح لهم بذلك؟إلى  اليهود ءجاقلنا:  وما          هذا الم
أتون        مة. اليهود  مسحون أيديهم إلى  قال: هذه عادة قد ون و الحائ و

عض الدعوات،أحجار الحائ رطنون  ث الواحد منهم أكثر ، و م ثم يذهبون.وال 
. نحن سمحنا لهم في  ضع دقائ واالماضيمن  امة.إلى  . فلي   يوم الق

ـــة        ـ ــدعون ملك ـــل.  إنهم يــ ـ عود إليهم اله ــــدون أن  ـــا: ولكن هؤالء ير قلنـ
  المسجد األقصى إذن!!
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قال:  هذه خرافات وخزعبالت.  المســجد األقصــى لنا.  وهيهات هيهات أن      
ــيبوا منه  حجرا  ــ ــ ـــ صــ ـــنموت عن آخرنا قبل أن  ـــ ــ ــ ملكوه.  وهللا نحن في القدس سـ

  واحدا.
ــــاء  في ودنونــا من الحــائ قل       ــ ــ ــــ ــانوا رجــاال ونســــ يال واقترنــا من اليهود.  

ــوالفهم المجدولة ، أخرات العمر ــ ــ ــــ ـــــهم المهلهلة وسـ ــــ ســ انت مال ــهم  ، و ــــ وقالنســـــ
ـــة ــــ ان يدل على  أنهم  من اليهود ، ورائحتهم الزنخة النتنة ، المقوســـ  ، ل ذلك  

نا نعرفهم يومذاك   …ما 
ون في نحيب       عض اليهود ي ان  ورأيت أحدهم  ، في صمتوآخرون  ، و

الحائ ك هوأحسب أنه عصر عين ، ضرب رأسه  الحجارة   مفراح يرط ، فلم ي
ي!!   برأسه لي

ــاكين.  فــالنــاس العــابرون        حفــل بهؤالء  اليهود ال ن أحــد من المــارة  ولم 
ــــاء ، واألوالد ، والحمالون  روحون أمام الحائ دون أن  ، والنســــ غدون و والدواب 

ل شــيء هادتر  ل اليهود وصــراخهم.  و حتى الحمير تعبر بال  ، ث أحد لعو
  والخيل بال صهيل!! ، نهي

ـــانـــت امرأة  طـــاعنـــة تقف في طرف الحـــائ       تـــاب تقرأ منـــه  ، و يـــدهـــا  و
ة.  فقلت للترجمان: وماذا تقول هذه المرأة في دعائها.   األدع

 

ـه وقـال: دعـاء ال ـا من جي تـا ى يردد مـا فـأخرج الترجمـان  يهود أمـام حـائ الم
ة: ، أتي   الترجمة العر

م نقف بذلة وحدنا وننوح.        ل العظ   من أجل اله
  ر هذه المدينة نقف بذلة وحدنا وننوح.امن أجل أسو       



  

-300-  

ادت نقف بذلة وحدنا وننوح.         من أجل مملكتنا التي 
ا رب على صهيون و  …آه        م.جمع شتات أباتحنن    ناء أورشل
ما هو عندناالشـــرفوانتهت زارتنا "للبراق        ما شـــاع  ، "  ى  ولحائ الم

ـــمه في العالم ه أن يرافقنا …ولكن رفاقتنا للترجمان لم تنته ، اســ ـــنا عل  فقد عرضــ
امةإلى  سة الق ن علمنا من علمه الغزر. ، المسجد األقصى و   و

قة المتعرجة حتى وصلنا ومضينا معه في شوارع بيت المقدس        وزقاقاتها الض
وقد انفتحت صدورنا لرحابتها ونسماتها الحلوة  ، ساحات الحرم الشرفإلى 

ة اب ومآذن ، الصاف اب. ، وما حولها من أسوار وق األل   تأخذ 

 ، فإذا بنا أمام تحفه رائعة من الحسن والجمال ، وأقبلنا على مسجد الصخرة      
قه اله ة الفاتنةاجدر و  ، ندسي الرائعيبهرك بتنس أنها  ، وقبته الساحرة  ، نه الثمان و

  السماء من غير حجاب.إلى  تنقل دعوات المؤمنين

مــا رأينــاو ودخلنــا.  ، وخلعنــا نعــالنــا        ـــارنــا  ــ ــــ ــ ــ صــ نحن ننتقــل في  ، انبهرت أ
ب من الجمـال  لهـا  ، نافذةإلى  ومن نافذة ، عمودإلى  من عمودل الجالو مو

ةذات أ ة ، لوان عجي ه  ، وظالل غر تبت  له الخ الجمالي الذ  يزد ذلك 
ة ات القرآن ه القرآن جماله وجالله. ، اآل غ عل أنما أس   و

ـــرفة" التي تقول إلى  درج نزل بنـاإلى  وقادنا الترجمـان       ــــ ــــ ــ ـــخرة المشـ ــ ـــ ــ ــ "الصــ
قدم الرسول ( ة  أنها تعلقت  ات اإلسالم ه وسلمالروا عرج)  صلى هللا عل  وهو 

ا ، الســـماءإلى  ــمعت الكثير عنها في ع نت قد سـ قصـــة إلى  ونحن نســـتمع ، و
قة فلم أجدها  ة أروع من المشــاهدة الحق انت الصــورة الذهن اإلســراء والمعراج.  و

ما سمعت.  وآثرت ما سمعت على ما رأيت.   معلقة 
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جانب الصـــخرة       ا ، يتعبد ، رأيت شـــيخا طاعنا في الســـن ، و ن يتعبد ما 
ال ساكنا ال يتحرك ان ه ال من قبله.  لقد  ال واألج   ةإنه يتمتم في دع ، األج

ون هنا حيث  الصــفاء والهدوء ه خارج المســجد ، وســ ا مع نعل وجاء  ، خلع الدن
قرفص بين يد ينة والرضــا.  إنها ســاعة وجد مع  ، ره هنا  يلتمس العفو والســ

ه.الوجد إذا أهل  هللا.  وما أسعد   انوا قد بلغوا محرا
ــجـد ، ورو لنـا الترجمـان       ــــ ــــ ــ ـات المســ ان أحد  ، ونحن في جن عن جده و

ــجد ــ ــ ــــدنة المســ ــك  ، ســــ ــ طحنون الزعفران والمســــ س  ل يوم أثنين وخم انوا  أنهم 
مزحون ، والعنبر ونه يتخمر طول الليل ، ماء الورد هو تر اح  ، و ــــــ ــــ ــ وفي الصــ

غإلى  يذهب الخدم ـــلو تالحمام ف ـــــ فة ن ســــ اب النظ رتدون الث حملون أواني  ، و ثم 
ـــخرة ـــــلون الصـــ غسـ ـــة ، الزعفران ف اخر من الذهب والفضـــ م وفيها  ، ثم يبخرونها 

له يخرج المنادون  عد الفراغ من ذلك  ــك والعنبر.  و المسـ إلى  عود الند مخلوطا 
ــواق ـــبوع إلى  فيدعون الناس ، األســ ظل المســــجد طيلة األسـ ــخرة.  و ــجد الصــ مســ
ف المسك والعنبر.وهو   وح بروائح البخور معطرا 

ام؟         قلت للترجمان: ولماذا  ال تفعلون ذلك في هذه األ

ــام       حتــاج ، قــال: األوقــاف فقيرة هــذه األ بيرة.  بـل إلى  وهــذا العمــل  نفقــة 
ــخرة  أكثر منا.  هللا يرحمهم ماتوا ــ ــجد الصــــ ــ حبون  مســــ انوا   ، رما ألن أجدادنا 

ة.ومات معهم ا   لخير والبر
ــخرة       صــــارنا ، وخرجنا من مســــجد الصــ  وفي طرقنا ، وأفئدتنا مبهورة قبل أ
ــجد األقصــــىإلى  ـــور الحرم من إلى  أشــــار ألينا الترجمان ، المســ ة تالصــــ سـ ق

ــــرق  ــ ــ ــــ عطي الــدروس   ، جهــة الشــ ــان الغزالي  ــة الغزالي.  هنــاك  وقــال: هــذه ق
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ــع ج اإلفرن لتالمذته حين زار القدس قبل حروب ــــ ــ ــــنوات.  وهناك وضـ ــــ ـــع سـ ــ ــ ضــ ب
اء علوم الدين. ه الشهير إح تا   الغزالي 

ضا       . ، قلت للترجمان: أنت عالم أ   ولست ترجمانا فق
ـا أخي أنـا من بيــت علم.  ولكن الزمـان ح بنــا.  لقــد تعلمــت         قـال: وهللا 

عطي خبز  عد  لها.  والدين لم  ــنعة الت ، اً علوم الدين  ـــ ــــ ــــ رجمان ولذلك تعلمت صـ
أتون  اح لما  ة.  والســ ل اللغات  األجنب المســجد أنا أترجم لهم.  إلى  وأنا أعرف 

قضـــي ســـاعات وســـاعات يتأمل في محاســـن المســـجد.   والعجيب أن الواحد منهم 
  . ضع دقائ عد    وأنتم تخرجون 

سرعة ، قلت: نحن طالب مدارس         مدرستنا.إلى  وال بد أن نعود 
  أ مدرسة؟قال : وفي       
  قلت: في مدرسة صهيون.      
ــيرة        شـ س فيها إال  ، قال: ولماذا في مدرســـة صـــهيون؟  هذه مدرســـة ت ول

ـــبون  ــ رة القدم.  ولماذا ال تنتســ ة إلى  اللغة اإلنجليزة و ل روضـــــــة المعارف إنها 
ة. ة راق   وطن

ة       د أن نتعلم اللغة اإلنجليز الك ، قلت: نحن نر رة.  واتجهنا نحو وال نهتم 
ومع هذا   ، من مســـجد الصـــخرة عمارة وفنا وجماال هووأين  ، المســـجد األقصـــى

 والتفت ، فقد بهرتنا رحابته وأعمدته وقناطره.  ووقف بنا الترجمان عند المحراب
قول: هذا هو منبر نور الدين الشـهيدإلى   قضـى عمره وهو يجاهد ، المنبر وهو 

ان قد أعد هذا المنبرليخرجهم من بيت الاإلفرنج   ، وهو في حلب ، مقدس.  و
ضع ة في الجمال ةوقضى العمال  وقد حرصوا  ، سنين في زخرفته حتى جاء  آ

ــنعه دون أن يدخلوا  ــــ ــ ــب.  وقد توفي نور الدينمن ة مادة ففي صــ ـــ ــ ــ  ، غير الخشـ
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ــالح  جاءو  ، قبل تحرر بيت المقدس ، والمنبر جاهز في حلب ــ ــ ـــــ عده صـــ من 
ه طردالدين فتم على  ـــالح الدين فنقل  ، من بيت المقدساإلفرنج  يد ــ ـــــ ــ وأمر صــ

ب في  انهمنبر نور الدين من حلب ور ما  م ــــى.  وهو  ــ ــ ــ ــــجد األقصـــ ــــ في المســـــ
  ترونه اآلن.

ان المنبر  حقا تحفة رائعة في جمال الفن       ــنعة ، و ـــ ــــافت  ، ودقة الصــ ــ أضـ
عة ة رف ــ ــالح الدين هالة قدســ ـــيرة نور الدين وصــ ه سـ أمجاد النصــــر تجللها  ، عل

عد النصر    أمجاد.من وهل 
عضها       فضي  ات   وخرج بنا الترجمان من ساحة المسجد األقصى عبر بوا
ـــيئةإلى  وزقاقات معتمة ، عضإلى  ــ ــ ــ ــــ  ، ا مأخذه والتعب قد أخذ منّ  ، أخر مضـ
ـــغيرإلى  ج  بنا الترجمانوعرَّ  ــــ ــ ــ ة ، مطعم صــ ـــــ ـــــ ــ المآكل القدسـ ان أول عهدنا   ، ف

ــا ــةفــالتهمنــا أط ـــــ ــ ــ ــــ ــاذنجــان البتير نسـ بتير إحــد قر إلى  ق اللحم واألرز وال
ة ، القدس مو" نســــ حلو "زالط عناها  ــنعهاإلى  وات صــ ـــتهر   ، صــــاحبها الذ اشـ

ن الطعام فاخرا ا  ، وال  الحلو ممتازة ، ولم  ــ ــ ــــ ــ ــ ولكن مع التعب والجوع والصــ
ة. ة خال نا الصحون خاو ة.  وتر ة اله شه   التهمنا الطعام 

أن أبلغنا حارة إلى  ، حيإلى  انصـــــرفنا في الشـــــوارع من حي المطعمومن       
ال انت تنبئ عن ذاتها ش اكين   ، وموضوعا ، النصار و انت معظم الد فقد 

ــموع تتدلى من  ــ ــــ انت الشـ ان.  و ـــــل ــــترون التماثيل والصــــ ــ ــ شـ اح  ــــــ الســـ فيها تعج 
ـــقوفها ــ ـــ ــ ــ ان  ، ســ اينة. و مأل  خور الكبأحجام مختلفة وألوان مت فوح منها ل نائس 

  األزقة من حولها.
ــار بنا الترجمان       ــــ ــ لة إلى  وسـ امة.  ووقف بنا وقفة طو ــــة الق ــــ سـ ن أن بلغنا 

ـــة ســ ـــرح لنا تارخ الكن شــ نائها على مر العصـــــور ، وهو  ــيل  ، و ــ التفصـ وشـــــرح 
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فة  عمر بن الخطاب انإلى  وصـــول الخل طر صـــفرنيوس ســـلمه  ، الم وأن ال
ــالة فيهاإلى  ســــة  ودعاهمفتاح الكن فة رفض ذلك ، الصــ وصــــلى في  ، وأن الخل

فة يف أعطى الخل ـــــجد القائم.  و ـــاحة المقابلة حيث المسـ نصــــــار بيت إلى  الســـ
نائسهم   آخر القصة.إلى  المقدس عهد األمان على أرواحهم و

ره لنا معروفا عندنا      ان معظم ما ذ ــمعناه.  ولكن  ، و ــ ــ ــ ــــ لكثرة ما قرأنا وســ
ن نعرفه  الذ ــابتنا الدهشــــةقلم ن ة.  فقد أصــ ــ اب الكنســ ونحن  ، د تعلمناه عند 

ة يجلس عليها  ة" عال ــط ــ ــــ ــارنا "مصـــ ــ ــ ــ ســـ ـــة لنر على  ــــ ســــ نقترب من مدخل الكن
ـــيخان جلي ة مع الداخلين ، ن  مســــــلمانالشـــ ادالن التح ـــةإلى  يت ســـ ــواء  ، الكن ــ ســ

  منهم القساوسة أم الناس العاديون.
ســـة وقد عجبنا لهذين       اب الكن وتجلس  ، العالمين المســـلمين يجلســـان عند 

بيرتان ــــــيهما عمامتان  ــتان ، معهما على رأســـ ــ ــ ــ ـــفاضـ ــــ تفيهما جبتان فضــ  ، وعلى 
 أنهما قدما من حلقة الدرس في المسجد األقصى قبل هنيهة.

القول:  ادرنا  وسلم الترجمان على الشيخين الجليلين سالم العارف.   ثم 
ة والثاني من األستاذان أحدهما م وهما من أقدم عائالت  ، ل  جودةآن آل نسي

ة.  إن بيده امةمالقدس اإلسالم سة الق ن ح   ان فتح أبوابها  ، ا مفات يتول
يومنا إلى اإلسالمي  وٕاغالقها.وهذا التقليد متوارث في هاتين العائلتين منذ الفتح

  هذا.

ــيخين وقال: إن جدَّ        ـــــوتكلم أحد الشــــ ــيدنا عمر نا نحن آل نسـ ان مع ســــ ة  ي
ـأيـدينا ، حينمـا فتح بيـت المقـدس ـامـة  ـــة الق ــــ ــ ــ ســــ ن ح   ، ومنـذ  ذلـك العهـد ومفـات

عيدوها إلينا.وقد توارثنا هذا التقليد  ســــة ثم  فتحون أبواب الكن نعطيها آلل جودة و
ة.   عن أجدادنا.  ولم ينقطع هذا التقليد إال زمن الحرب الصليب
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عد ذلك.         قلت: و
عد أن        ي بيت المقدساقال:  ـــــالح الدين  األيو ــ ـــترد صـ ــ عاد إلينا هذا  ، ســـ

ــة ــدولــة العثمــان ـــتمر في عهــد ال ــ ــــ ــــ عــده في عهــد االحتالل  ، التقليــد.  واسـ ومن 
  البرطاني.

ة       ة راضــ ح ة  قلت: وهل الطوائف المســ ح بهذا التقليد قال :الطوائف المســ
ــب ــ ة فحسـ ــ ــ ـــت راضـ ســ ــــى عنا ب ، ل ة طائفة أن ولكنها ال ترضـ ديال.  وال تواف أ

  . ح بيد طائفة أخر   تكون المفات
ان أن        الداخليندز او ـــــة  ــ ــ سـ اب الكن ة ، حم  اد الدين ان يوما من األع  ، و

أننا على موعد مع الجموع  ، على ما يبدو فمشـى الترجمان أمامنا ونحن وراءه  
  الصالة.إلى  الوافدة
ــــاعة رائعة حقا.       ــ انت ســ ـــفار في مراحل   و ـــاقتني أســـــ ــ فردة حقا.  فقد ســـ

انت إلى  عمر المتقدمة امة  ــة الق ـــ ــــ ــــ ســ ن ثير من الكنائس في العالم.  ولكن 
  شيئا آخر.

ـــت       ــــ ــــ ــ سـ ان أكثر ما  امة هي مجموعة من ر و ـــة الق ــ ــــ ــــ ســ ن عي االهتمام أن 
ســتها وقســاوســتها وأعالمها ومحارها وتماثلي ن ة  ح ها الكنائس.  لكل طائفة مســ
انســها" فإن وراء األمر انســها.  وأقول "م اخرها ومقاعدها وأخيرا  م  ، وقبورها وم

ـــرح لنا الترجمان ــــ ــ ــ ن  ، ما شـــ م حت لها قوة  القانون وال  ـــــ ــ ــ ة أصـــــ تقاليد طائف
ســتها ن ة  العنا ل طائفة مســتقلة  وٕان أحدا ال  ، جناحهاأو  تجاوزها.  ذلك أن 

ـــبر واحد ـــ ــ م  حدثت  حتى ، يتجاوز على أحد في شــ ــــة.  و ــــ في التنظيف والكناســ
ل األدوات الموجودة في الكنائس ـــاجرات  ـــ ــ ــ ــــاحنات ومشـ ــــ إذا تجاوز راهب  ، مشـــ

  أثناء النظافة والكناسة. ، عمدا على نصيب راهب آخرأو  خطأ
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ابل       امة هي برج  ســــة الق ن ل أقطار  ، و ان فيها من  القائم الدائم.  فالره
ل لغات ، العالم ــــلون  صــــ ــ ، العالم و ــ عضــــ عرف   ثير منهم ال  ـــا همو ــــ  ، عضـ

ــت المقــــدس ـــلين هم من عرب بيــ ــ ــــ ــــ ـــة  ، ولكن جمهور المصـ ــائف ــــاع الطــ ومن أت
ة. س   األرثوذ

ـــفوف         ــ ــــ انت صــــ امة توحي الوقار واإلجالل  ــــة الق ــــ ــــ سـ ن انت  قدر ما  و
ة الروعة والجمال ات في غا ان  والفت ة ووجوههم الوادع ، الفت سهم الزاه  ، ةمال

أيديهم امة. ، حملون الشموع  سة الق ن هجة العمر عندهم عيدهم في    و
ســةنواشــتد الزحام فلم         فســح لنا  ، وخرجنا ، عد نر معالم الكن والترجمان 

ة الطر   الخروج.إلى  ولواله لما عرفنا طرقنا ، برف ورو
  ل الطوائف  وقلت للترجمان: وهل الجمهور الذ شاهدناه اليوم من      

عدهم  أتي   س ثم  ة.  ومعظم الناس من األرثوذ ــتانت ــــ قال:  إال الطائفة البروتسـ
  المسلمون!!

  قلت: المسلمون!!
حيون يدعون أصدقا اب المس اب المسلمين لهذه ءَ قال: نعم.  الش هم هم من الش

اد اد والمواسم.  وخاصة  في عيد الفصح. ، األع ون معا في األع شتر   و
  ه:  واليهود.  وما حالكم معهم.قلت ل

قــة ــألف  ، قــال: وهللا أقول لــك الحق نــا مع اليهود  نحن هنــا في بيــت  المقــدس 
ثيرا من  ، في زمن  األتراك ، خير عض.  و ــنا ال ـــ ــــ عضــ نا نتزاور ونتعامل مع 

ات ــيدات اليهود ـــعون من الســ انوا يرضـ ــلمين   والعالقات بيننا على  ، أوالد المســ
ــهم بــدأوا  مــا يرام.  ولك ــ ــ ــ ــــ ــذ أن جــاء اإلنجليز اختلف الحــال.  واليهود أنفســ ن من

  وخصوصا المهاجرن الجدد. ، ون ّمر ينت
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ارتنا مع الترجمان ذلك اليوم         ا  ، وانتهت ز ا ودين ـــا تارخ ــ ــ ــ ــــ انت درســ ف
ا ــ اســ ــ ل واحد منا يده ، وودعناه ، وســ ســــرإلى  عد أن مد  ه  وأعطاه ما ت  ، جي

قول: هذا اسمي وعنوانيإلى  وهو بدوره مد يده طاقته و عطينا  ه  ل أعطوه  ، جي
  …تكماالخو 

ــــلكنا طرقنا       ــــ ــ ــ امة ســ ـــة الق ـــ ــــ ســـــ ن طلعة إلى  ومنه ، اب الخليلإلى  ومن 
ــهيون  ـــي فيها ثالث ســــنواتإلى  ، صــ ـــتنا حيث أقضـ حت فيها بيت  ، مدرسـ ــ أصــ

اتي. عض ح ـــاءثم  .المقدس  ــــ ح بيت المق تشـ ــ ــ صــــ عد ذلك أن  ل األقدار  دس 
اتي ا ، ح ا  ومحام ــــــحاف ــــ ــ وانتهى بي المطاف حين جندت  ، فقد عملت فيها صــ

ــال الوطني ــي في ميدان النضــــ ـــعيدين العري والدولي ، نفســــ ــ أن إلى  ، على الصـ
  وسق  معه التارخ. ، سق بيت المقدس جرحا بيد إسرائيل

لمات قليالت       ات ، وفي  ــــفحات التال ــ ـــيرة أرعين عا ، ترو الصـــ ــــ أو  ماســ
اة جيلنا ، يزد ــــر من ح ـــــ المهاجرن من بيت المقدس.  بل نحن  نحن ، المعاصــ

ـــــ اإللهي ــ ــ ــــ ي والعشـ عهد الحب الز أن يتم إلى  ، المتعاهدين  مع بيت المقدس 
  ب الدخيل.صتحررها من يد الغا

ومها       ــالفنا يوم حرروا بيت المقدس.   …و ــــ ـــ ــ ــ ما فعل أسـ ـــنفعل  ــ ــ ــ ــــ ومها سـ و
ماء الوردسنغسل المسجد األقص   والمسك والزعفران. ، ى 

  وليتنا  نشهد ذلك اليوم.      
أنفسنا       أبنائنا  ، فإن لم نشهده    وأحفادنا.أفسنشهده 
فرح المؤمنون".          "يومئذ 

م                                      صدق هللا العظ
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 ّ ون  وعلى أ   حائ ي

  
عد أرعمائة   ، 1918انون األول من عام   وفي اليوم الثامن من شهر       و

م العثماني ي ، عام من الح ك ، أرسل الحاكم التر آخر متصرف على  ، عزت 
ة ، بيت المقدس اللغة التر ا  ه ما ترجمته إلى  تا قول ف ادة اإلنجليزة"  "الق

ة:   اللغة العر

ــــرف       ـــــاق على القدس الشــ ل  ، "ومنذ يومين  والقنابل تتسـ ـــــة لد  المقدسـ
ة من  ، ملة ة منها في المحافظة  على األماكن  الدين ة  رغ ومات العثمان فالح

ــ رة من المدينةحبالخراب قد ســ وأقامت موظفين للمحافظة على  ، ت القوة العســــ
امة والمســجد األقصــى الق ة   وعلى أمل أن تكون  المعاملة من  ، األماكن الدين

ة القدس  ، قبلكم على هذا الوجه س البلد يل رئ عث بهذه  الورقة مع و فإني أ
ك الحسيني.   حسين 

ع: متصرف القدس المستقل: عزت      التوق

ع المتصرف       لمة "المستقل" في توق ان معناها  ، تبدو اليوم حزنة ، و فقد 
ة مات  اإلدارة في الدول العثمان  تكرما لمقامها ، أن  بيت المقدس ، حسب التقس
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ع ة  ، الرف انت "متصرف ة.  ولكنها  ات التر ة من الوال ة وال عة أل لم تكن تا
اشرة العاصمة استانبول ع م   دار الخالفة حسب لقبها اإلسالمي.أو  ، مستقلة" تت

يل         س وفي ذلك اليوم المطير خرج و ـــيني رئ ـــ ــ ــ ك الحســـ ــــين  ــ ــ ــ ة حســـ البلد
ضحملون   ، ومعــه عــدد من وجهــاء بيــت المقــدس ــة إلى  العلم األب ــاح ــ ــ ــــ ــــ ضــ

ش البرطاني ، المدينة ــل الج ــ ــ ــ ــــ ـــلموا بيت المقدس ، حيث وصــ ــــ ــــ ــ سـ ادة إلى  ل الق
ة.   البرطان

ـــل الجنرال  اللنبي ,11/12/1918وفي        ـــدسإلى  دخــ ــت المقــ م  ، بيـــ وأق
اب الخليل ــاحة المجاورة ل ــ ــ ــــ بير في السـ الة درج القلعة ، احتفال  ـــبت  ، ق ـــــ ونصـــ

ا ، فةأعالم الدول المتحال طال ا وفرنسـا وٕا وحضـر الحفل وجهاء المدينة  ، برطان
حيين وحاخام اليهود.  وألقى الجنرال اللنبي  ــ ــ ة المســـ طار يتقدمهم مفتي القدس و

ــة  ، لمــة موجزة ــالحر ر للوعود التي بــذلهــا الحلفــاء للعرب  ن فيهــا أ ذ لم 
  واالستقالل.

هوقبل أن ينتهي الجنرال اللنبي من إل        انسحب مفتي القدس  ، قاء خطا
امل الحسيني بير من األ ، الشيخ  ان ذلك أول وانسحب وراءه  عدد  هلين. ف

الصراع على بيت المقدس ال عبر الس ، نذير  متد طو ة ، يننل صل في النها  ول
ع من شهر إلى  سقو بيت المقدس في يد إسرائيل في اليوم السا الفاجعة الكبر 

  .1967 حزران من عام

مرحلة  ، عشنا هذا الصراع الرهيب من بدايته ، جيلي وأنا معه ، ونحن        
ر  يوم  ر  في جملة  ما أذ يف  ، 1924نوفمبر من عام  2مرحلة.  وأذ و

ة من مدرسة صهيون  ة روضة إلى  وهرولنا ، تسورت أنا وعدد من الطل ل
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ةؤ المعارف حيث لقا بر نطوف شوارع  وخرجنا في مظ ، نا بجماهير الطل اهرة 
خطب فينا األستاذ ، المدينة الحرة واالستقالل ةو هتفون   ، ينددون بوعد بلفور و

ع وال شراء ، والمدينة في إضراب عام شامل اج وقل  ، فال ب والكل في ه
  واضطراب.

ل        ولكن أضــخم مظاهرة شــهدتها بيت المقدس خالل نضــالها الوطني الطو
ع عا سان قدم ، 1925م ان في ر البالد اللورد بلفور صاحب إلى  ففي شهر ن

س و واشــترك في  ، الوعد المشــهور الفتتاح  مبنى الجامعة العبرة على جبل ســ
ـــطين ــامي على فلســــ ــ ـــموئيل المندوب الســـ ــ تور وايزمن  ، االحتفال هررت صــ والد

ة. ة الصهيون م الحر   زع
ة خطيرة       انت المناس ان ، و   وفي الرجال. ، وفي المعهد ، في الم
ان       س ، ومن حيث الم و ــ ــ ة ، إن جبل  ســ ــ ــ ـــم القائد الروماني إلى  نســ اســـ

بيت أهل  وهو معروف عند ، فإنه واقع في شمالي المدينة ومتصل بجبل الزتون 
ــارف ــم المشـــــ اســـــ ـــهدأو  المقدس  ة ، المشــــ ـــتراتيج ــ ة اســ ق ة حق ـــــم فإنه  ، وهي تســ

ـــرف على بيت المقدس ر والد ، مشـــ ــ ــ ان تعســ عرف أن هذا الجبل  ارس للتارخ 
ع القوات التي جاءت لفتح المدينة. ه جم   ف

ــافة ، من حيث المعهد       اإلضــ العلوم إلى  فإنه  ــتعنى  أن الجامعة العبرة ســ
ــــحة ، والمعرفة ــــارة واضــ أن اليهود يهيئون بيت المقدس لتكون إلى  فاألهم أنه إشــ

جعلون من الجامعة  ــمة لهم.  و ـــ رةعاصـ ــ ــ ة  ، قلعة عســ نا التال ما أثبتت حرو
  مع إسرائيل.
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بلفور  ، فالذين شــهدوا االحتفال هم الفرســان الثالثة ، أما من حيث الرجال      
ــموئيل ــ ــــ وعلى أكتاف  ، وعلى أكتفاهم قام الوطن القومي اليهود ، ووايزمن وصــ

عد إسرائيل.   الوطن القومي اليهود قامت في ما 

انت ومن أجل هذ       ـــعب في بيت المقدس في ذلك اليوم غا فقد  ــ ة الشـــ ــ ــ صــــ
ة.   ـــاخ انت المظاهرات صــ ـــراب عاما شـــــامال.  و ان اإلضــ ة.  فقد  عارمة طاغ

ــيلة شــــعبنا يومذاك انت تلك هي وســ الســــالح ، و ــطدامات  الحجارة.  أو  مع اصــ
  الحجارة سبيال.إلى  إذا وجدنا

نا نحن الطالب من حملة الحجارة.  وأذ       ــــــتنا على و ر أننا نزلنا من مدرسـ
ــهيون  ــــ ــ ــ ـــممنــا ، جبــل صــــ ـــ ــــ ــ ــانــت ترجم إحــد إلى  وانضــ جمــاهير الطالب التي 

ثير الحجارة فلم  ان  ان الم ة الســـــلطان.  و ة المجاورة لبر ــتعمرات اليهود المســـ
ـــتعمرة ــ ــ ـــ ــد من  ، نترك  حجرا إال وقذفناه على بيوت المســ ـــ ــ ــ ــ ل اليهود أشـ ان عو و

ى. لهم في الم   عو
عض  الشــيء د رقَّ وق       ة الســمحاء ، قلبي  مة النفس العر حين رأيت  ، شــ

العزم إلى  الحجارة تنهمر على أحد البيوت فتحطم النوافذ واألبواب. ولكني عدت
ـــرار ــ رت أن هؤالء اليهود جاءوا إلينا ليدمروا بيتنا الكبير ، واإلصــــ ـــتذ ــ ــ  ، حينما اســ

ه. ، اهدهومع ، منازله ومزارعه ومصانعه ، الوطن الحبيب   ومغان
ات ، وتخرجت من المدرســـــة       ــرا الى ميدان ، ومن ميدان المظاهرات واإلضـــ

ـــي ــ اســ ــ ــ ا في معهد الحقوق  1928ففي عام  ، العمل الوطني الســـ حت طال ــ ــ أصـــ
سا  ، ليال   .)1(لتحرر جردة مرآة الشرق نهاراورئ

                                                           
تاب المؤلف:   )1( ةراجع  ة والدول اة العر عون عاما في الح  أر
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ــة       ـــــ ـــ ـــة الــــــوطــــــنـــ ــــ ـــر ــحـــ ــلــــ ــــرا لــــ ـــبــــــرا حــ ـــنـــ ــدس مـــ ـــــ ـــق ــــت الــــــمـــ ــــي بــــــيـــ ــف فــ ــــحــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــــت الصـ ـــ ـــــان ــ ـــ ، و ـــ ـ   انو

ـــال الجماهير  ادة النضــ بير في ق ــحافة أثر  ــال في  ، للصـــ ـــأ النضـــ ومنذ أن  نشــ
والصــحف في بيت المقدس تقوم بتعبئة الجماهير وشــحنها.  ولم تكن  ، فلســطين

انت عمال وطينا خالصا ، تجارةأو  صناعة ، الصحافة يومذاك أخطأ  ، ولكنها 
ــ ، أصــــابواأو  أصــــحابها ــحفيون هم من أفقر أصــ ان الصــ  ، حاب األعمال الحرةو

قة الفقراء! عدهم ط أتي    و

ـــــورة        ــ ــ ــــ ـــدرت في بيت المقدس جردة "سـ ــ ـــ ــ ــ ــــحف التي صــ ــ ــــ ــ ومن أوائل الصــ
ة" دل  ، لصاحبيها السيدين عارف العارف ، الجنو .  و والمحامي حسن البدير

ـــورةا ــ ـــعب بوحدة البالد الســ ــ مان الشــ ـــمها على إ ة  ، ســــ ـــلطة البرطان انت الســــ و
ة الصحف. ، حينإلى  ينتعطلها من ح ق   ما تفعل مع 

ا       انت شــعارا قوم ففي  ، ولم تكن الوحدة الســورة اســما لجردة فحســب بل 
ـــنة  ــــهر آذار ســ ـــطيني الذ انعقد في شـ قرر ممثلو  1919المؤتمر الوطني الفلســ

هم  ة وأعلنوا تمســـ الشـــعب الفلســـطيني رفض االنتداب ووعد بلفور والهجرة  اليود
ةالمطل  ـــورة العر ا  ، الوحدة السـ ا وطينا قوم ــورة مطل ـــتمرت الوحدة الســ واسـ

ة الالحقة. ع المؤتمرات الوطن   في جم
نا نهاجم االستعمار          بيرا من الحرة.  فقد  انت الصحافة  تملك قدرا  و

ة ـــهيون ــ ـــ ــعب ، والصــــ ــــ ــ ــ افحتهاإلى  وندعو الشــ انت تلك الحرة  التي  ، م قينا  و
ان البرطانينملكها ونما ة  ، رســـها في وجه الطغ ثير من الحرة الصـــحف أكثر 

ادة. ة في عهد االستقالل والحرة والس   التي تمارس اليوم في معظم الدول العر
ة        ادة الحر اشا الحسيني الذ تولى ق اظم  وفي ذلك العام عرفت موسى 

ة من أوائل االحتالل البرطاني ة الفلسطين  حين وفاته رحمه هللا. إلى الوطن
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اشـا اظم  وعلى  ، وافر الخبرة واإلخالص ، محدود العلم ، ان موسـى 
م من الخل الرضي وقد زرته في بيته لحديث صحفي وأنشر اليوم  ، جانب عظ

ة.  وما أروع  ــــحف مة صــــ ـــت له ق ســـــ ان معروفا ول ـــره يومذاك.  ألنه  ـــ ما لم أنشــ
ام ة في هذا األ مته القوم   !ق

ة القدس في أوائل ســ       م الفلســطيني:  لماذا اســتقلت من راســة بلد ألت الزع
ا ابني ، االحتالل البرطاني ة:  ـــــ ــ ــ ة  ال  ، قال : بلهجة قدســـــ ا الوطن ــــا ــ ــــ القضـــــ

ة لغتنا وأنا ال أقبل أن تكون  ـــاومة عليها.  هذه البالد بالدنا.  واللغة العر ـــــ ــــ مســـ
ــــور أن ــ ة في البالد.  تصـ ــــــم حت تكتب   اللغة العبرة لغة رسـ ـــــ اللغة العبرة أصــ

ــع.  أنا أعرف اليهود جيدا.   ــ ــ ــــ ن أن أقبل هذا الوضـ م ع البرد.  أنا ال  على طوا
نا نذهب افا في زمن األتراك.  و نت قائممقاما في  ة  ، تل أبيبإلى  لقد  قر

ـــغيرة ــ ــ ــ بو  ، صــ ــــــطاء.  أما اليوم فإن اإلنجليز يردون أن ير ــــ سـ  هموأهلها جماعة 
ن أن على أكتافنا.  م ة.  أنا ال  ــارة في معامالتهم البلد ــ ــــ ــ ــ وأن يجعلوا لغتهم ســـ

ـــامي أن يلغي هذا األمر ولكنه رفض.   ــــع.طلبت من المندوب الســ اقبل هذا الوضـ
ة احتجاجا.   ولهذا قدمت استقالتي من راسة البلد

ان        ـــجاع حين  ــيني ذلك الموقف الشــــ ــ اظم الحســـ ـــــيخ الجليل  وقد اتخذ الشــ
ــاه الوطن العري م ــ ــ ـــ ــ ة تحت و أدناه  محتال.  إلى  ن أقصـ انت األمة العر حين 

طرة الكاملة.  واليوم ة ، الســــ ــرون دولة ، واألمة العر شــــا ، عشــ وعشــــرات  ، وج
ار البترول ـــــاء عاراً  ، من آ ــــ ــ ــ عترفوا  ال يجد الملوك والرؤســ اللغة العبرة  ال أن 

ة التي تقوم على وطن اآل الدولة اليهود   جداد!!األاء و فحسب بل 
ــد        ــة األولى نحو تهو ــانــت هي الخطوة الرمز ــة  ــة اللغــة العبر ــا ولكن ح

ة.  ذلك أن تعيين الســـــ ادة العر  ، ر هررت صـــــموئيليالقدس وٕاخراجها من الســـــ
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ون  1920في تموز ســنة  ، اليهود الصــهيوني أول حاكم  على فلســطين وأن 
ــمي في بيت المقدس ــ طرة ان  الخطوة ، مقره الرســــ ــــــ ــطه الســ ــــ ســ ة األولى ل العمل

ة على بيت المقدس.   اليهود

مضــي على تعي ، و صــموئيل هذا        د  حتى حضــر  ، نه  شــهر واحديلم 
س ــــه   ، عيدا دينينا لليهود في الكن ةأوقام بنفســ عض الطقوس الدين وقرأ  ، داء 

ــــراعة وابتهاالت لخالص بيت المقد ــ ه ضـ ا" ف ـــــع تاب "النبي أشــ ـــــال من  س.  فصــ
  عني خالصها من أيد العرب أصحابها الشرعيين!!

ه هررت        ة الدور الذ لع ــف عن أهم شـ ــه قد  تور وايزمن نفسـ بل إن الد
حين  قال: "أنا المســؤول  عن تعيين هررت صــموئيل في فلســطين.   ، صــموئيل

ــموئيل هذ ــ ـــ س ا إن صـــ ــموئيل هو رئ ــ ــ ــ ن القول أن صــ م ــــموئيلنا"  ولهذا  ــ ــ هو صــ
ــرائيل ـــنة  إســــ ــ ـــــها الثاني في عام أو  ، 1920األول في تموز سـ سـ ن وايزمن هو رئ

1948.  
ـــموئيـــل جهـــده األكبر على تهجير اليهود       ــــ ــــ ــ ز هرـــت صـ بيـــت إلى  وقـــد ر

ة خارج المدينة ، المقدس اء اليهود طرة عليها عاجال ، وٕاقامة األح ــ ــ ــــ  تمهيدا للسـ
  آجال.أو 

ـ        ـــــ ــ ـــ ــ النســ اهم  ن اليهود يخفون نوا انت  ، بيـت المقـدسإلى  ةولم  فقـد 
م يالصـحافة العبرة تنشـر تصـرحات زعمائهم الدين اسـيين في أن "أورشـل ين والسـ

انوا في  ادهم حيث  ات اليهود في أع ة" ومعروف أن تح هي  عاصـــمتهم المرتق
م" ل يهود يهاجر…العالم "العام القادم في أورشـــــل ان إلى  ومع  بيت المقدس 

  دم من موعده القادم!قترب العام القا
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ــهيوني في آب         ــ ــ ــــ ــ ان  أن انعقد  المؤتمر الصــ في مدينة زورخ  1928و
ــع  ــــ التوســ ـــدرت قراراته المعروفة  ــ ــــرا وأصـــ ـــ سـ ـــو ــ ــ ةفي سـ ــــراء  ، الهجرة اليهود وشــــ

ة ، األراضي ة في األماكن  ، وٕانشاء المؤسسات اليهود الحقوق" الدين ة " والمطال
ة المقدسة.   اليهود

ــعار والمطلب و       ــ ـــــ ى " هو الشـ فقد انطل  زعماء اليهود …ان "حائ الم
ـــل  ـــاقي من ه ـــاره "األثر ال ـــاعت ى  "  في حـــائ الم ـــدون "حقهم  المطل يؤ

مان" ــــل ــ ــ مة   ، ســـ اب اليهود على المدينة القد ــ ـــ ــــ وحدث  أن توافد  جماعة من الشــ
ى و إلى  ووصلوا ، واخترقوا  شوارعها وهم ينشدون  ه العلم حائ  الم رفعوا  عل

  وهم يهتفون "الحائ حائطنا". ، اليهود
شرارة البلقان       ه  ان  هذا الحادث  أش سمع ، و د  بيت المقدس أهل  فلم 

  حتى هبوا للتصد  لليهود فطردوهم  من الحي ومزقوا علمهم. ، بهذا العدوان
ـــبت الثو        ار من بيت المقدس حتى نشــ ة في وما أن  تســـــرت  األخ رة الدام

ـــطين ــ ــ ــ ــــ ــــائر فـادحـة في األرواح واألموال ، ـل أنحـاء فلسـ ـــ ــــ ــ ـاليهود خســ  ، ونزلـت 
ـــتدعى   ة.  واســـ اء  اليهود ـــتعمرات واألح ة المســـ ة لحما وتدخلت  القوات البرطان
طرة على  ــر للســـــ ة من مصـــ رة إضـــــاف المندوب الســـــامي  البرطاني قوات عســـــ

  الموقف.
ــى ذلك اليوم       ــ ـــت أنسـ ــهر  آب الي -ولســ نا -1929وم األخير في شـــ حينما 

ة تحل  ، نؤد صالة الجمعة في المسجد  األقصى وأسراب الطائرات  البرطان
ه  "اللهم فرق …في ساحة الحرم الشرف رر  في خطا عيد و وخطيب المسجد 

ــهم ، جمعهم ــ ــ ــ ــــ أســ ـــلين من ورائه  …اللهم… ، اللهم دمر  ــــ ــ ــ ."  وجماهير  المصـــ
 ا رب العالمين".يجيبون "آمين آمين 



  

-316-  

ة       ومة  البرطان ان أول ما فعلته الح ة األمم  ، و ة عصـــ بناء على توصـــ
ة للتحقي في الن ، في جنيف ــــــأن ألفت لجنة دول ــــ ىـ شأن حائ الم  ، زاع القائم 

ع  يلها في ر اســـة والقضـــاء ، 1930وقد تم تشـــ ار رجال الســـ  ، من ثالثة من 
د سر  ,سو   .وهولند ، وسو

ة للدفاع عن الح        ة والعر ـــالم ــ ات اإلسـ ـــــ ــخصـ ــ بير من الشــ وتطوع عدد 
ى ـــتاذ  عوني عبد الهاد ، العري في حائ الم ــ ــــ ان المحامي األســ ومعه  ، و

ة إ مسؤوال عن  ، عدد من المحامين الفلسطينيين ة والتارخ عداد الدراسات القانون
  في الموضوع.

ــا تحــت ال       ــذ محــام نــت يومئ ـــتــاذ عبــد الهــادو ــ ــــ ــ تــب األســـ  ، تمرن في م
ــجد  ـــــ ـــات عن تارخ  المسـ ــــ رات والدراسـ ع وأنا أعد المذ ــــاب ـــعة أســــ ــ ــ ضـ ـــيت  ــ وقضـــ

نائه منذ عهد عمر الخطاب اســيين والى آخر عهد إلى  األقصــى و ين والع األمو
ه ى وعالقة اليهود ف ــــوع حائ الم ــ ــ ــــ ــتندا ، العثمانيين.  وعن موضــ ــ ــ ــ ـــ ــ إلى  مسـ

ة وسج ة.المراجع  التارخ   الت المحاكم الشرع
ـــة       ـــاد ـــانـــت ح ـــة  متلهفـــة على معرفـــة الحقـــائ  ، والواقع أن اللجنـــة الـــدول

ة ة للدفاع عن الح العري في حائ  ، التارخ ات إســــــالم ــ ــ ــخصــ ــ وقد انبرت شــ
ـــى ــ ــجد األقصــ ــ ار أنه جزء ال يتجزأ من جدار المســـ اعت ى  ــيد  ، الم ــ انت للســـ و

س المجلس األعلى جهود نشــطة مخلصــة في هذا ســالمي اإل أمين  الحســيني رئ
  السبيل. 

ــت لجنــة التحقي للوقــائع الغر        ــــ ــــ ــــ ــفــت عنهــا وقــد دهشـ ــــ ـــــ شـــ ــة المثيرة التي 
راتنا احثين ومنها: ، مذ   أننا ورفاقي الدارسين وال
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ــامح       ــ ــ ـــالمي  أن التســ ــ ار اإلســـ اعت ــــمح  ، ذمةأهل  هممع اليهود  ــ هو الذ ســ
ى  ــــخب وال لليهود بزارة حائ الم ـــ ــ ة الهادئة من غير صــ ادة العاد ــــد الع ــ ـــ قصــ

  ضجيج.
ة       ـــتعمال ح الزارة ، وٕان الدولة العثمان ـــع في اسـ  ، حينما أراد اليهود التوسـ

ـــترط ـــ ــواتهم تاشـ ـــ يدخلوا أن أو  أن ينفخوا في البوق"أو  عليهم "أن  ال يرفعوا أصــ
ل من األأو  أ تعديل أول تبديل على الحائ أ ش ه  ال.المساس    ش

ـــا ، 1839في عام  ، وٕانه      ــ ــ ــ ــــ اشــ م  ــــل  البرطاني من ابراه ـــــ ــ ــ  ، طلب القنصــ
اء اليهود اإلنجليز "بتبل  ، بوصفه يومئذ حاكما على فلسطين السماح ألحد أغن

ى" ـــاحة الم ــــ ــا على الطلب أن "المحل المراد  ، ســـ ــ ــ اشــــ ان جواب محمد علي  و
طه هو مالصـــ وال يجوز   ، حل ر البراقحائ الحرم الشـــرف والى مإلى  تبل

طه ــــرعا تبل ــــ ــــ ـــوات  وٕاظهار  المقاالت ، لليهود شـ ــــ ــ ــ  ، ما ال يجوز لهم رفع األصــ
م". ىوتعط   لهم الرخصة بزاراتهم على الوجه القد

و" المعروف  ، 1911عام  في ، وأنه       ـــتات ــ ـــ ــ ــ حاول  اليهود أن يخالفوا "الســ
ــبو  ــــي ونصـــــ ــعوا الكراســـ ـــ ى" فوضــ ا المظالت ونفخوا األبواق في زارة  حائ  الم

ة منعتهم عن ذلك منعا  تب الصالة على طاوالت" ولكن الدولة العثمان ووضعوا 
  اتا.

صورة عامة       ة  ثابتة في بيت المقدس ، وٕان اليهود  ست لهم حقوق دين  ، ل
املة ــورة  ــ صــ مان قد دمر  مرتين   ل ســــــل ومضــــــى على تدميره ما ال  ، فإن ه

ان محل قل عن ألفي عا ل تدل أنه  ح مع اله ـــــ ــ ــيد المســ ــــ ـــيرة  الســـ ــــ م.  وٕان ســ
ادة.   صرافة ال محل ع
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ن لليهود ، وأنه       ــــر ، لم  ـــــ ــــ س واحد في بيت ن ، قبل القرن الثامن عشـ
س لهم ، المقدس ن   .1701وهو "قدس األقداس" قد بني في عام  ، وأن أقدم  

ــل دا      أنهم من نســــ ــالموأنه رغما من إدعاء اليهود  ه الســــ فإن مقام  ، ود  عل
ه ضــرح   ة الشــهيرة.  وف النبي داود  في بيت المقدس هو  من األماكن اإلســالم

مان الصقه مسجدان قد ة  ، النبي داود و سدانة العائلة الداود ل ذلك  مرت  و
. ، المعروفة   ولم ينازعهم اليهود في هذا الح

حي اليهو  ، وأنــه       مــةحتى الحي المعروف   ــة القــد هو من  ، د في المــدين
ة ـــالم ــ ــ ـــــ عود رعها ، األمالك اإلســ العائالت إلى  وهو من األوقاف  الذرة التي 

ـــة في القـــدس: آل النمر  ــالم ــــ ــ ــ ــد ، والجـــاعوني ، اإلســــ ـــيني ، والخـــالـ ـــ ــــ ــ والحســ
ـــــيبي ــ ـــــاشـــ ــــ , ،  والعلمي ،  والنشـ وغيرهم  ، والقطب ، والموقت  والداود والبدير

  ثيرون. 
ــة على طر  ، تى المقبرة التي يــــدفن اليهود فيهــــا موتــــاهمنــــه حأو        الواقعــ

ة قد  ، هي من أمالك الوقف اإلســـالمي ، القدس أرحا وأن ممثل الطائفة اليهود
ة أرض  ـــتعمال الطائفة اليهود ــــ ــ ا لقاء اســ ــــحاب الوقف مئتي دينار ذه ــــ ــ دفع ألصـ

ـــنتي  ــــ ــ ما ه1560للهجرة  ( 969، 968الوقف لدفن  موتاهم عن سـ و ثابت ).  
ة. مة الشرع   في سجالت المح

ةإلى  استنادا ، وأنه ..وأنه مما يثبت       ة  ، المراجع والوثائ التارخ من عر
ــة ــارة  ، وٕافرنج ــادة والز ــــه  اليهود في بيــت المقــدس من الع ـــ ــــ ــ ــ مــارسـ ــل مــا  أن 

سماح من المسلمين.   نى ودفن الموتى هو    نه مجرد رخصة.  إوالس
عـــد أن ف       ـــة من عملهـــاو إلى  رفعـــت تقررهـــا ، رغـــت لجنـــة التحقي الـــدول

ــــمه  ــدر قانونًا اســ ــ ة أن تصــ الدولة المنتد ة االمم . مما حدا  ـــــ ا وٕالى عصـ برطان
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ــوم الحائ الغري ى في فلســــطين لســــنة أو  "مرســ " أكد الحقوق 1931حائ الم
املة . ة  ة االسالم   العر

ــوم قوله          ــ ــــ ة الحائ وقد جاء في هذا المرســ ـــلمين وحدهم تعود ملك ــــ "للمســـ
ه ،  الغري لكونه يؤلف جزءًا ال يتجزأ من ساحة  ،  ولهم وحدهم الح العيني ف

ــــرف التي هي من أمالك الوقف ــــ ة  ،  الحرم الشــ ـــًا تعود ملك ــــ ضـــ ــــلمين ا ــــ وللمســ
حــارة المغــارـة المقــابلـة  ــيف الكــائن امـام الحــائ وأمـام المحلــة المعروفـة  ــ ــ ــ ــــ الرصــ

ام الشـــرع ،  للحائ لجهات البر والخير وأنه اإلســـالمي  لكونه موقوفًا حســـب أح
س لليهود أ ح عيني في الحائ ـــــيف المجاور له وأن لليهود أو  ل ـــــ في الرصــــ

ح لهم جلب المقاعد إلى  حرة السلوك الحائ الغري القامة التضرعات . وال 
مةأو  والســـجاجيد والحصـــر والكراســـي والســـتائر والحواجز ة خ وال  ،  ســـتارأو  أ

ان  حظر على أ  سببو أ ازعاج للمسلمين . و سمح لهم بنفخ البوق وال ان 
ان الكائن أمام الحائ ألجل القاء الخطب ــتعمال الم ــ ــــ ـــــ اقامة المظاهرات أو  اسـ

الكلمة والحرف . ان نوعها " وهذا هو نص المرسوم  ة مهما  اس   الس

ـــر  ـــــ ــ ــوم الملكي نصــ ــ ــ ــ ان المرســــ ــــلمين وقد وعلى الجملة فقد  ــ ــ امًال للعرب والمســــ ًا 
ة في حزران  ة التي أوصــت بها اللجنة الدول ســ ســت النصــوص الرئ . 1930اقت

ع وثالثين عاماً  عد س   . 1967في حزران من عام  ،  لنر ماذا فعلت إسرائيل 

اســـي متممًا  ،  1929وٕالى جانب هذا النصـــر الديني لثورة  فقد جاء النصـــر الســـ
ةذلك ان الح ،  له ــــــتعمراتها ألفت جرًا على تقاليدها  ،  ومة البرطان ــــ في مســــ

ة الثالثة: المحافظون  ة تمثلت فيها األحزاب  البرطان ــــــ ــــ ــ اســ ــ ــ ــــ ــ ــ  ، لجنة تحقي ســ
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وذلك  ,يرأســـها قاضـــي القضـــاة البرطاني المســـتر ولتر شـــو ، والعمال ، واألحرار
اب الثورة اتها الالزمة. ، للتحقي في أس   ولتقدم توص

ةو        ــــتاذ عوني عبد الهاد ومعه عدد من المحامين  ، مرة ثان ــــ ــ ـــ ندب األسـ
ة فلسطين أمام لجنة شو.   للدفاع عن قض

ة        اســ ع جوانبها الســ ة من جم ة الفلســطين وأخذت أعد الدراســات عن القضــ
ة ة والتارخ ارز في هذه الدراسات. ، والقانون ان  ان لبيت المقدس م   و

اما طو        حث عن وقضـــيت أ ة أ ات وســـجالت المحاكم الشـــرع ت لة في الم
ة اغترفت منها  ت انت خير م ـــور.  و ــــ ــ ــ تارخ بيت المقدس  في مختلف العصـــ

ـــيخ خليل الخالد ، نوز المعرفة ــ ة الرحالة ، العالم ، هي الشـ ـــا ــ ان  ، النسـ فقد 
شفتين املة تنط  ة   ت   وتمشي على ساقين نحيلتين. ، بنفسه  م

ـــالة  تءوقد جا       ــــ ــــ ــ ة  األصــ ة في غا ـــات لتثبت وقائع تارخ ــــ ــــ ــ تلك الدراســ
ائل اليبوســــيين والكنعانيين العرب هم أول  من اســــتوطنوا  ، والطرافة ومنها  أن ق

ـــادق" العري  العبرانيينبيــت المقــدس.  قبــل مجيء  ــ ــــ ــ ــ ــأزمــان.  وأن "ملكي صـــ
ـــان  ــ ـــــي هو أول إنســـ ــــــخرة" معبدا قبل مجيء إبراهااليبوســـ هف الصــ م  تخذ من " 

ه السالم    فلسطين.إلى  عل
ــار  أنو        ــ ــ فة عمر بن  ، طر النصـ ـــفرانيوس هو الذ طلب من الخل ــ صــ

ن  معهم  يهود في بيت المقدس.  س   الخطاب  أن ال 
ــائح أو        ــ ن اليهود قد انقطعت  صــــــلتهم ببيت المقدس قرونا عديدة.  وأن الســ

ا) الذ زار القدس في القرن ال ثاني عشـــر للميالد لم يجد فيها إال اليهود (بتاح
ا واحدا.   يهود
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ــى جيروند الذ جاء        ـــائح  اليهود موســـــ بيت المقدس في إلى  وأن الســــ
  القرن الثالث عشر للميالد قد وجد فيها عائلتين يهوديتين.

ة في بيت المقدس (عام        ــــرع ــــ ــــ مة الشــ )  قد أوردت  1752وأن وثائ المح
رت أســماؤهم  ، نســمة 115بيت المقدس فبلغ عددهم  إحصــاء  عن اليهود في ذ

ـــجل  ــ ــ ــ ما جاءت في الســــ ــــفحة  55واحدا واحدا  ــ ــــ ـــجالت  207وفي الصـــ ــــ ــــ من ســ
ة. مة الشرع   المح

  لم يتجاوز مئة وخمسين شخصا. 1688وأن عدد اليهود في سنة       
 1837حينما زار المليونير اليهود منتفيور بيت المقدس في عام  ، وأنه      

  ر القنصل البرطاني في القدس عدد اليهود بثالثة آالف نسمة.قد
ـــاء اللجنة…وأن  وأن       ــــ قرؤه أعضــ ان  ــــون للوقائع  المثيرة  ، .مما  ــــ دهشـ و

  التي تضمنتها تلك الدراسات.
ـــة عن التقدم        ــ ــ ــــ ــ ضــ ــتف ــ ــ ــ ـــــ رات مسـ مذ ة  قد تقدمت   الة اليهود انت الو و

ـــهيون ــ ة الصــ ه الحر ـــواحي  بيت المقدسالعمراني الذ قامت  وهي   ، ة في ضــــ
ض  ، الحجة الدائمة التي يبرزها زعماء اليهود في أنهم عمروا البالد وجعلوها تف

  وعسال.  اً نبل
ه       ــر بتكذيب دعاو اليهود.   وعدنا إل ــعفنا التارخ الغابر والمعاصـــ وهنا أســـ

اطل اليهود ـــــور أ ، فوجدنا حقائ مثيرة تدمغ ال ــــ ة فإن لنا خارج الســـــ اء عر ح
ــاهرة ــ ــــ ــــ اب الســـ ة ، مامال ، واد الجوز ، زاهرة :   ، القطمون  ، النمرة ، الطالب

ـــــيخ بدر ــ ــ قعة الشـ ـــــيخ جراح ، ,ال ــــ ـــورة  ، دير أبي ثور ، الشـ ــــ صـــ والثالثة األخيرة 
  الجانب العمراني.إلى  اإلضافة ، مرموق في التارخ العري ا مقامخاصة له
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قعة       ةلإلى  منادوقد ق ، فال سات من المراجع التارخ ثيرة  ، جنة شو  مقت "
ساتين تغنّ  انت فيها قصور و   بها الشعر  العري". ىالراض و

ـــيخ جراح       ـــب ، وحي  الشـ األمير  حســــام الدين الجراحي من قادة إلى  ينتسـ
ـــالح الدين ـــجد وزوا ، صــ  ، ودفن فيها األمير الجراحي ، ومقبرة  ةوفي الحي مســ

  هدين الذين استشهدوا  في عهد صالح الدين.وعدد من المجا
ةأو  ، وحي دير أبي ثور       العام اإلمام  شهاب إلى  فإنه  ينسب ، الطور 

ـــي الثور  ، الدين القرشــ ــتهر  ــ ب ثورا ، أبي ثورأو  وهو الذ اشـ ان ير  ، ألنه  
قاتل ، عد أن هلك  جواده   مع صالح الدين.اإلفرنج  وهو 

ان        انإلى  انتقلناومن الم ـــــ ــ ــ ـــ فإن بيت المقدس تمثل  ، الحديث عن الســ
ــيل في ســــائر أنحاء  فلســــطين .  ففي الوقت الذ ، نموذجا للوجود العري األصــ

ـــه اليهود في بيـــت المقـــدس ُ  ــــراتعـــدّ ـــان ف ــــ ــ ــ ـــالعشــ ون عـــدّ ـــان  العرب ُ  ، ون 
متد وجودها ة فيها    قرون.إلى  األلوف.  فضال عن أن األسر العر

راتناو        عث على الدهشة والعجب.  ومن إلى  تضمنت مذ لجنة شو وقائع ت
  هذه الوقائع:

ــانوا في عــام       ــــــتــة 1670أن العرب في بيــت المقــدس  ــ ــ ــدون على ســــ  و يز
ي  شبلي الذ زار القدس  ، وأرعين ألفا تاب السائح التر سات من  وأوردنا مقت

ة.   في تلك الحق

ــ الرســــول(إلى  ن ينتســــبو  ، وأن آل الحســــيني       ـــلى هللالحســــين ســ ه صـ  عل
  ).وسلم

  خالد بن الوليد فاتح القدس.إلى  وأن آل الخالد ينتسبون       
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الصــحابي الشــيخ محمد المنســي واشــترك في إلى  وأن آل الدجاني ينتســبون       
  فتح بيت المقدس.

ح       ـــــتلموا مفات ة الذين اســ ــحا ــ ــ ــل الصـ ــ ة وآل جودة هم من نســـ ـــب ــ  وأن آل نســ
فة عمر طر صفرانيوس في عهد الخل امة من ال سة الق   الخطاب.بن  ن

ناظر الحرمين األمير ناصــر النشــاشــيبي إلى  وأن آل النشــاشــيبي ينتســبون       
.   الذ عاش في بيت المقدس في منتصف  القرن الخامس عشر ميالد

عةوأن آل البدير أقاموا في القدس منذ          قرون. س
عةسعود أقاموا في القدس منذ الأبو ل وأن آ         قرون. س
ي       ـــالح الدين األيو ــ ــ ــ ـــ ـــتردها من  ، وأن صــ ــ ــ ــ ــــ عد أن فتح  بيت المقدس واسـ

ن  ، فرنجاإل ة لها.  فســـــ نها  في بيت المقدس حما ــ ــ ة وأسـ ـــائر العر العشــ جاء 
نو زد حول خان الزت ، بنو حارثة حول القلعة ة في المحلة التي   ، و والســـعد

ــائر أخر امل تح ــــ نت عشـ ـــــ ما ســ اب الخليل.   ح  انت بيدهم  مفات ـــمهم  و ســــ
  خارج  السور لتحمي حدود المدينة من الغرب.

رات       القانون الدولي ذلك أعددت ، وفي إطار هذه المذ ــل  ــــ ــــ  ، حثا يتصـــــ
حث ــتندت في هذا ال ــ ا.  وقد اســ ــ ــ اره قاضــ اعت س اللجنة  اه رئ أن إلى  لفت  انت

ــــق في يدبيت المقدس  ة وثمانين عامااإلفرنج  قد ســـ ان  ، لمدة ثمان وقبل ذلك 
ة ادة  الدولة الفاطم ـــــ عا لســـ ي   ، تا ــــــالح الدين األيو ادة صــ ق ــترداده تم  ــ وأن اســــ

ن لليهود دور من قرب ة ولم  ة وٕاسالم عيد.أو  وعلى يد قوات عر   من 

ة استعرضت في       م الوطني أعددت دراسة  واف م العثماني وحول الح ها الح
ــت منه ، منذ بدايته ــ ـــتعماراإلى  وخلصــ ــ ن احتالال وال اسـ ولكنه  ، القول  أنه لم 

ا ما ثنائ ســاته ح وخاصــة  ، بين العرب واألتراك ، ان في ظروف العصــر ومال
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عد أن صدر الدستور العثماني ة.  وأنه  ات العر ات حرة  ، في الوال تمت انتخا
عوثــان  من قبـــل األهــالي في بيـــت المقـــدس ففـــاز في الــدورة األولى  لمجلس الم

) ــا الخالد ـــــ اشـــ ا  ــ ــ ـــــ ــــف ضـ ــ ــ ي ( البرلمان) يوســ ة 1877التر ).  وفي الدورة الثان
ك الحســــيني1908( ك الخالد وســــعيد  ) 1912وفي الدورة الثالثة ( ، ) روحي 

رة أن النائبين  ــيني.  وختمت  المذ ــــ ك الحســــ ــعيد  ــ ــــ ــــيبي وســ ـــــ ــاشـ ــ ــــ ك النشــ راغب 
اةاألخيرن  ـــتدعيهما  ، ال يزاالن على قيد الح ــ ـــــ ع لجنة التحقي أن تســ ـــتط ــ ــ ــ ــ وتسـ

  وتستمع إليهما.
انت حول عظماء بيت المقدس        ــــات  ــــ ــــ رة في هذه الدراســـ ولكن أطرف مذ

رة  عن المقابر الشــهيرة في  اة.  فقد تحدثت  هذه المذ ســوا على قيد  الح الذ ل
ـــــف ، بيت المقدس: مقبرة مامال ــــ ــ ــ اب  ، مقبرة المجاهدين ، ةالمقبرة اليوسـ مقبرة 

ة  وعشر ، الرحمة مقابر أخر اتخذت منذ ثالثة عشر قرنا لتكون مدفنا  للصحا
ــالمي ــ ــــ ــ ل أرجاء العالم العري واإلسـ  ، والمجاهدين والملوك والوزراء والعلماء من 

ــــول ( ــتثناء قبر الرســ اســــ ــلى هللاوأنه  ـــلمصــــ ــ ه وسـ ار بيت المقدس  عل ن اعت م  (
ــالم و أعظم مقبر  ــ ــــ ــرها مدينة مثل أة في تارخ اإلســـ ــ ـــ ــ أســ ا  نه يندر أن نجد في الدن

ــرها المعروفة مســـتقرة فيها منذ  ، بيت المقدس اء واألموات. وأسـ انها األح في ســـ
ال. ال وأج   أج

ــتعمرات إلى  ورفعت تقررها ، وفرغت لجنة التحقي من مهمتها       ــ وزر المسـ
وم ، البرطاني اتإلى  ة  استناداالبرطان ةأصدرت  الح ض  هتوص الكتاب األب

ة 1930لعام  النســ ثيرا من مطالب الشــعب الفلســطيني   قترب  م إلى  وهو  الح
ـــي ، الوطني ــ لة بيوع األراضـ ـــــ ة ومشـ ــوع  الهجرة اليهود ــ ا   ، وموضــ ولكن برطان

ض آخرعد ثالثة  ا أب تا ة ما لبثت أن أصــدرت  ة العالم تحت ضــغ الصــهيون
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ع  أل ـــاب ــــ ــ ــ ه الكتاب األولأســ ما في  ، غت ف ة متدفقة  ـــتمرت الهجرة اليهود ــــ واســــــ
م  ـــة الح ــ ــطين محروما من ممارســ ــ ـــعب العري  في فلســـ ــتمر الشــــ .  واســـــ ــــاب الســـ

  ومضت سحب الخطر اليهود تحل في سماء بيت المقدس. ، الوطني
ة       ة الوطن ــفها الدولة إلى  وتحولت  الحر ــ ــ ــــ ا بوصـ ــافر مع برطان ــــ ــ ــ عداء سـ
ة  ، قبل ذلك ، ة على فلســطين مع أنهاالمنتد انت قاصــرة على مناهضــة الحر

ة.    الصهيون
ســـان من عام        ــراب  1936وأقبل شـــهر ن فأعلن  الشـــعب الفلســـطيني اإلضـ

ــامل ــــ انت القدس  ، العام الشـ اة. و ـــهر تعطلت خاللها مراف الح ــ ــتة أشــ ــ وامتد ســـ
أزقتها المعتمة مة  ه  ، القد ــ ــ قة أشـــ ــ ــ ـــوارعها الضـــ ــ ض  ، مدينة مهجورةوشــ ال تن

اة فيها إال في مقر المجلس ة.ألااإلسالمي  الح ة الوطن ادة الحر   على حيث ق

ـــدة الملوك واألمراء       ــراب بناء على مناشـــ ــ ـــــن  ، وتوقف اإلضــ حسـ ثقة منهم "
انهم الشهير!   ما جاء في ب ة".  ومة البرطان قتنا الح ا صد   نوا

ةوحســـب العادة في العشـــرن        ــنة الماضـــ ة  ، سـ ومة البرطان فقد ألفت الح
ا لآلمال (تموز  ــــها اللورد بيل. جاء تقررها مخي ــ ســـ ـــم رئ ــــ اســ لجنة تحقي عرفت 

ــطين1937 م فلســـ ــــى بتقســـــ ـــم القســـــم العريإلى  ) إذ أوصـ ة وضــ إلى  دولة يهود
قاء منطقة القدس تحت انتداب دولي. ، مارة شرق األردنإ   وٕا

ــبـــت الثورة من جـــ       ـــ ــــ ــ ــ ثم جـــاءت فترة الهـــدوء القل خالل الحرب  ، ديـــدونشـ
ة ( ة الثان ة حتى 1945 – 1939العالم ات مرة ثان )  وعادت القالقل واالضطرا

  أواخر األرعينات.
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م  1947نوفمبر  29وفي        ــ ـــ ـــؤوم بتقســ ــ ـــدرت األمم المتحدة قراراها المشــ أصــــ
ة ، فلســـطين ــاء دولة يهود ارها مدينة القدس منط ، وٕانشـ قة تحت إدارة األمم واعت
  المتحدة.
ـــبت الثورة من جديد       ــ ــ ــ ة  ، ونشـ واندفع  المتطوعون العرب  للدفاع عن عرو

حت منطقة القدس و  ،فلسطين ميدان قتال شجاع. ، وسائر مناط فلسطين، أص
ح مئة ألف و  ة في مدينة القدس.  وأص اء اليهود حاصر المجاهدون العرب األح

وا على االســتســالم رضــين للهالك جو عيهود م لوال  ضــغ  ، عا وعطشــا وأوشــ
ة من أصدقاء اإلنجليز.  ادات العر   الق

ــارة في مناط القدس       ــبت معارك ضـ ــهد خاللها الشـــهيد عبد  ، ونشـ اســـتشـ
ة القسطل اشا الحسيني. ، القادر الحسيني في معر اظم    وهو ابن موسى 

ار        ة 1948وفي شــهر أ هزمة إلى  وانتهت نفلســطي دخلت الجيوش العر
ادتها على القدس الجديدة ســــطت إســــرائيل  ســــ راء و ة  ، ن ادت القوات اليهود و

مة طال والمتطوعون العرب  ، أن تحتل القدس القد ابها األ ــ ــ ــــ ــ ـــ ـــــالة شـ ــــ ــ ــ ســ لوال 
ش األردني. ، الشجعان ة في الج عض العناصر الوطن   و

ـــرائيل تعلن ر        ــــ ــ ــ لومنذ ذلك  التارخ راحت  إســ ـــــها  لقرار التدو ـــــ ــ وأن  ، فضـ
ــرائيل ــمة إســـ ــد بدون رأس ، القدس هي عاصـــ ـــرائيل من غير القدس جســـ  ، وأن إســ

مةو وجثة من غير روح.  ة من فلســطين ومعها القدس القد  انضــمت الضــفة الغر
ةإلى  ــم ة الهاشـــ ـــغر وتضـــــمر ، المملكة األردن مة تصــ دأت القدس القد على  ، و

  وتكبر. حين  راحت القدس الجديدة تنمو
لة في األمم المتحدة       ـــــنين طو ــ ــ ــــ ـــــيت سـ ــــ ــــ ان وغولدا إفي حوار مع  ، وقضـ ي
ة العامة إال  ، ماير حول بيت المقدس.  فلم تكن تمضــــي دورة من دورات الجمع
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تهـــاو وأتحـــدث  فيهـــا عن بيـــت المقـــدس  ـــد عرو ـــة تؤد هـــذا  ، أؤ والوفود العر
نا  نجد على الدوام تأي ةالواجب مثلي وزادة. و   ولكن. ، يدا من الوفود الدول

عة       ـــير  في اتجاه آخر.   ، على األرض  ، ولكن األمر على الطب ــ ــ ــ سـ ان 
ان  ــرائيل.  و انت إســـــرائيل تبني في القدس الجديدة لتجعلها  عاصـــــمة إلســـ فقد 

ـــت (البرلمان) سـ ما أقامته  إلى  اإلضــــافة ، آخر ما أنشــــأته بناء جديدا فخما للكن
  ؤسسات الدولة.قبل ذلك من م

بيرا في القــدس الجــديــدة   ، 1966وفي عــام        ـــرائيــل احتفــاال  ــــ ـــــ أقــامــت إســ
ــت ــ ــ ــــ ســـ ة افتتاح مبنى الكن ـــــ ــ ـــ ــ  ، ولبى الدعوة وفود ألرعين دولة في العالم ، لمناسـ

ان ذلك  يرمز القدس عاصمة إلسرائيل.إلى  و   اعتراف دولي 
ــادف       ــ ــ ــــادفة فعال ، وصـــ ـــ ان مجلس الجام ، وهي مصــ عة مجتمعا على أن 

ة ـــتو وزراء  الخارج ــــ ــــ ــ ان افتتاح ، مسـ ــت مدرجا على جدول  مبنى و ــــ ــــ ســـــ الكن
ـــــروع قرار يندد  ، األعمال ــــ اغة مشـ ـــــ ــ ــ ة في صـ ة الدول العر ار وزراء خارج وت

ة القدس!!   بهذا العدوان الصارخ على عرو

ة ، بهذا التنديد ددتُ ونَ        ـــــطين ـــم منظمة التحرر الفلســـ في فإن القدس  ، اســـــ
ــك أن تقوم  ــل. واقترحــــت بــــديال عن ذلــ ــ ــك الكالم الهز خطر  وال ينفع فيهــــا ذلــ

ة بإعالن القدس عاصـمة للدولة ومة األردن ل المؤسـسـات إليها  وأن تنقل ، الح
تائب من جيوشـــها في بيت المقدس  ، الوزارة ة األخر  ــد الدول العر وأن تحشـ

ة لها ش التحرر الفلسطإلى  اإلضافة ، حما   يني.ج
ـة       ومـات العر ـاالو  ولكن الح ـة لم تل   ومـة األردن إلى  في مقـدمتهـا الح

ان   ، هذا االقتراح ة للتارخ.  فقد  ـــــر الجامعة العر ــ ــ ــــ قي اقتراحي في محاضـ و
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ات التارخ ــق ب ، بيت المقدس ينتظر على عت ســ ــعة ل ضــ عد ذلك ب ــرائيل  يد إســ
  .)1(أشهر
ــنة       ــ ار ســــ ــهر أ ــــ ــين ، 1967 وفي آخر  شــ ــــ القاهرة في إلى  جاء الملك حســ

ـــر س عبد الناصـــــ ـــفرة مثيرة واجتمع مع الرئ ــ طائرته ، ســـ  ، عمانإلى  وعدت معه 
ة. انت نذر الحرب تمأل اآلفاق العر   فقد 

وحـاولـت جـاهـدا أن أقنع الملـك  ، مخـاوفي على بيـت المقـدس وعـادت إليَّ       
ش التحرر الفلسطيني من د استدعاء ج رعا وحشده داخل  بيت المقدس حسين 

ش التحرر  حتمــل  وجود  ج ن   ــين لم  ـــــ ــــ ــ للــدفــاع  عنهــا.  ولكن  الملــك حسـ
ــــق ا ــــ ــــ ــأن تســ ــطيني في بيــت المقــدس.وانتهى األمر  ــــ ــ ــ ش  الفلســــ لمــدينــة بيــد الج

  .)1(اإلسرائيلي
بر  سة  انت ن ة واإلسالم.   ، ندر مثيلها ، و   في تارخ العرو

ـــد  اليه       ى في وانفجر الحقــ ـــائ الم ـــان حــ ــ ـــدس.و ــ ـــت المق ــ ود على بي
مــة حتى اقتحمــت  ـــــرائيلي يــدخــل المــدينــة القــد ـــــ ش اإلســــ ــد الج عــة.  فلم  الطل

ـــرائيل  ــــ س وزراء إسـ ولأالجماهير يتقدمهم رئ ـــــ ــ ان ، شـ ـــي د ــ ــ  ، ووزر دفاعه موشـ
ن غورون  ـــيدون بهذا بوهم يخط ، ورجال الدولة ، ار الحاخامين و، و ــ شـ ون و

ـــر ــ ــ ــــ تعـ ، النصـــ أن و ى " عـد ال اهدون أمام حائ الم تخرج القـدس من أيدينـا 
  اليوم".

                                                           
تاب المؤلف:   )1( مة  مع الملوك والرؤساءراجع   .على طر الهز

تاب المؤلف:  )1( مة الكبر مع الملوك والرؤساءراجع   .الهز
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ام       ـــعة أ ــ ــــ ضـــــ اء المجاورة  ، وفي  ة  بهدم األح ـــرائيل ــ ــ ـــ ــ قامت الجرارات اإلســ
ى ا وأوقاف ، لحائ الم ــاجد وزوا ــ ــ ــ ـــــ ومعاهد  ، ومعالم أثرة ، ما فيها من مســ

عود عمرها ة    مئات السنين.إلى  دين
ـــاع بين ا       ــ ــ ــ ه في عام وضـــــ ـــوم الملكي الذ ظفرنا  ــ ــ ــ  1931ألنقاض المرســـــ

يد الح العري ى حائاإلسالمي  بتو ة األمم في  ، الم وأقرته في حينه عص
أكثر من قرار واحد  يدعو  جينف.  وتثاءبت األمم المتحدة  في مجلس  األمن 

ــرائيل رفضـــت  قر  أ تغيير في معالم القدس ولكن إسـ ــرائيل أن ال تقوم   ارات إسـ
ة في بيت المقدس ، األمم المتحدة ـــــات الدين المقدسـ ة  ، وراحت تعبث  ال غير م

حي.  اإلسالمي  العالم   ومعه العالم المس
ـــيف        ــ ــ ــ ــجد  ، 1968وفي صــــ ـــــ ــــ احرق اليهود منبر نور الدين القائم في المســ

عة ، األقصى ة رف ايته ملحمة إنسان   إلى  مضافا ، وهو المنبر الذ تؤلف ح
  

ة نادرةون   .*ه تحفة فن

ـــاؤهم وأمراؤهم في مؤتمرات متعددة        ــــلمين ورؤســـ واجتمع ملوك العرب والمســ
ــان اإلســــالمي  ان آخرها المؤتمر ان ذلك قبل حرب رمضــ في مدينة الهور.  و

عدها.   و

ة على بيت         ادة العر ـــــ ــ ــ د السـ ـــت هذه المؤتمرات على قرارات تؤ ــ ــــ وقد رسـ
ة، المقدس ة تسو ة يجب أن تستهدف انسحاب إسرائيل من األراضي   وأن أ سلم

املها ة  ة. ، العر   وفي مقدمتها القدس العر

                                                           
ره ف *  .ي فصل ساب من هذا الكتاب: نصر مع اإلسراء، وتحرر مع المعراججر ذ
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ـــطينييجالوأن         ـــــ ــــ الذ عاش أحداث بيت  ، ومعه الجيل العري ، ل الفلســ
ة ، المقدس منذ أرعين عاما ـــهيون ــ ـــــ ــ ــبرغور األهداف الصــ ــ ــــ ــــ عناد   ، وســ وتمرس 

ـــرواتها.  ه ـــتها وضــ ـــراســ ـــرائيل وشــ ش اآلن ممزقاإســ ع  ، خائفا ، حائرا ، ذا الجيل 
ملوك العرب والمســلمين  وأمرائهم إلى  يثور في نفســه الســؤال تلو الســؤال. موجها

  ورؤسائهم.
  أعارفون أنتم أم جاهلون؟        
  أجادون أنتم أم هازلون؟        
ة؟ لهل تج        ـــــ ة والدبلوماســ ـــــ اســ ــ ــ الطرق الســـ ـــرائيل عن بيت المقدس  و إســــ
ن تحرر إواجتمــاعــات جينف هــل هي الطر لتحرر بيــت المقــدس؟  ،وجنيف

 ، ال يتم إال في بيت  المقدس؟  في شوارعها وعلى أسوارها وأبراجها،بيت المقدس
سةإلى من مسجد  ،في حرب مقدسة ن سةإلى  مسجد ومن  إلى  ومن زقاق ، ن

  زقاق.
ظنون        ـــــاء  ــــ ــــ ــ ـــان الملوك واألمراء  والرؤســ غير ذلـــك فـــأنهم واهمون وٕاذا 

ا وٕاشفاقا ورحمة.…   وذلك أكثر الكالم اد
ــام         ـــم لح ــــ ـــــ ــــل الحــاســ ـــ ــ ــ ــ العرب وتظــل بيــت المقــدس هي االمتحــان الفــاصـــ

تب لهم التارخ العزة  والفخار ، والمسلمين  أجمعين والعار.  وأنا  أو الذلة، وس
ــاألولى ن أجلهم.  ولكإمن أجــل بيــت المقــدس  ، أدعو لهم   ، نهم تخلفوان لم 

ملــك قــدر مــا  ــؤول  ــــ ــــ ــ لهم مســ ــة عن داعي الجهــاد وواجــب  فلن و تتخلف العرو
أ.تالمقدس عبر التارخ تنبئ وت ة بيتالتحرر. وسير    ن

نبئ التارخ       ما تحرر في  ، و وعلى  ، الماضــيأن بيت المقدس ســيتحرر 
  نسمع.ممن أكرم وأشرف وأصدق.  ممن نر و  ، أيد جيل من القادة
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ــير وهو يجدّ  ، ننا لنر ذلك الجيلإ و        ــــ ــــ ــرحإلى  في الســـ ــ ــــ تب  التارخ مســـــ ل
حرر بيت المقدس من جديد. ، التارخ من جديد   و

م التارخ       ع ، نه القدر المحتومإبل  ، ذلكم هو ح َّ  لم الذين"وســـــ  ظلموا  أ
  "…منقلب ينقلبون 

ون.        وعلى أ حائ ي
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