
 العدد الثامن                                                                                  مجلة العمارة والفنون                        

1 

 

 الخليفة عمر ودوره فى ترسيخ القيم الحضارية اإلنسانية )العهدة العمرية نموذجاً(

 أ.د/عبدالغنى عبدالفتاح زهرة

 بالزقازيق جامعة األزهر أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية اللغة العربية
 ملخص البحث:

لقييم كان عمر بن الخطاب نموذجًا عمليًا لمفاهيم وقيم الحضارة اإلسالمية، التى هى عبارة عن حلقة أساسية فى سلسلة ا
 والحضارات اإلنسانية، بل جاءت لتثبيت القيم والمثل العليا للحضارات التى سبقتها، ال لتلغيها أو تمحوها. 

 مرية التى أعطاها ألهل بيت المقدس )إيليا(.وطبق أمير المؤمنين عمر هذه القيم فى العهدة الع

نيياء فذكر أن العهد ألهل إيلييا تعييميا لنيمن ميدينتهم التي  لهيا في  اإلسيالم مكانية دينيية عييمية، ونيمل األميان أربعية أ 
قيا  و انتهامة النفس والمال ودور العبادة )الكنائس( ونعائر العبيادة )الليلبان(، بيل وأكيد عليى حرمية الكنيائس، وعيدم هيدمها أ
ى فقيال... جزء من المكان التابع لها "حيزها"، وأكد األميان عليى حريية العقييدة التي  كفلهيا اإلسيالم ألهيل الكتياب واليديانات األخير 

 "وال يكرهون على دينهم، وال يضار أحد منهم".

كيانوا سيلطة احيتالل، وطلب عمر ف  كتاب األمان من أهل المدينة إخراج الروم ومن يتبعهم من األجنياس األخيرى، وهيم 
ل لبياب أميام أهيإال من أراد البقاء منهم ف  إيلياء فال يجبر على تركها مع االلتزام بما يلتزم به أهل إيليا، وف  الوقت نفسيه فيتا ا

 إيليا لمن يريد منهم الرحيل مع الروم، ولهم األمان حتى يللوا إلى بالد الروم.

تالف ن الروم، ولم يحدث اندماج وتزاوج رغم أنهم على ديانة واحدة، ولكن اخيوهنا نالحي وجود فرق بين أهل المدينة وبي
 المذهب فرق بينهم، باإلضافة إلى سياسة الروم المتنددة لهم، واضطهادهم ألهل المدينة ف  كثير من األحيان.

ادهم، فييال ويتضيمن الكتيياب نقطيية هاميية تيدل علييى تسيياما المسييلمين، وهيي  أنيه ليين يجبيي  ميينهم ني ء حتييى يحلييدوا حليي
يكون فيه منقة عليهم، بل إن من أراد الخروج من المدينة، والرحييل عنهيا، ليه أن يبقي  حتيى يحليد حلياده، فيال يضييع جهيده 

 وتعبه، ثم يرحل بعد ذلك.

وقد دلت هذه الوثيقة على ألالة التساما اإلسالم  من جانب، وعلى المكانة الت  لبيت المقدس مين جانيب رخير، ولعيل 
 يذكر إلى جانب لفحة هذه الوثيقة لفحة أخيرى مين تسياما األقويياء المنتليرين ميع المحاليرين المستسيلمين عليى التاريخ ال

 النحو الذي ترد عليه بنود هذه الوثيقة، والذي ال نيير له ف  تاريخ الحضارات.

 دينيييًا، وأول ميين التييزم بييه والتييزم المسييلمون بكييل نييروط الوثيقيية نلييًا ومعنيي ، واعتبيير المسييلمون نييروط هييذه الوثيقيية واجبيياً 
الخليفة عمر بن الخطاب نفسه، فعندما كان يتفقد رثار المدينة ميع البطرييرك ليفرونيوس أدركتيه الليالة، فطليب منيه البطرييرك 
أن يللى بها، فه  بييت مين بييوت اف، فاعتيذر عمير بمنيه إن يفعيل يتبعيه المسيلمون عليى تعاقيب القيرون، إذ ييرون عمليه سينة 

فيي ن فعلييوا أخرجييوا النلييارى ميين كنيسييتهم، وخييالفوا عهييد األمييان، واعتييذر للسييبب نفسييه عيين اللييالة بكنيسيية قسييطنطين مسييتحبة، 
نما للى ف  مكان قريب منها –وكانوا قد قدموا له عند بابها بساطًا يلل  عليه -المجاورة لكنيسة القيامة،   .(1)وا 

 ألخرىاوتوالت علور التاريخ، والمسلمون يعاملون أبناء األديان  واستمر االلتزام بها ف  أحقاب التاريخ اإلسالم  كله،
DOI:10.12816/0040808 
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م  ف  القدس وغيرها أفضل معاملة عرفت ف  التاريخ، لدرجة أن المؤرخ اإلنجليزي توينب  اعتبير يياهرة التسياما اإلسيال
 ياهرة

 .(1)فريدة وناذة ف  تاريخ الديانات 

تطبيقه في   العهد قانونًا ثابتًا عولوا عليه ف  تحديد العالقة بين المسلمين والنلارى، والذي يجبوقداتخذ الفقهاء من هذا 
 البالد المفتوحة، وأولوا الخلفاء ف  كافة العلور بااللتزام به.

 العهدة العمرية

 عهد أمان نوع الوثيقة:

 م636هي / 15 تاريخها:

 الخليفة عمر بن الخطاب صادرة عن:

 أهل الذمة ف  مدينة بيت المقدس إلى:

 منا أهل بيت المقدس أمانًا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم مضمونها:

 معاوية بن أب  سفيان كاتبها:

 الظروف التي كتبت فيها

م 633هي/ 12بعد أن انته  الخليفة أبو بكر اللديق من حروب الردة قام بتوجيه الجيوش لفتا بالد النام ف  أوائل سنة 
 قيادة أربعة مين كبيار القيادة، وهيم أبيو عبييدة بين الجيرا ، وعميرو بين العيا ، ويزييد بين أبي  سيفيان، ونيرحبيل بين حسينة، تحت

 وحدد لكل قائد جهة يتوجه إليها بجينه فجعل ألب  عبيدة حم ، ولعمرو فلسطين، وليزيد دمنق، ولنرحبيل األردن. 

لهم، فاتفق قيادة المسيلمين بعيد منيورة الخليفية أن يواجهيوا اليروم مجتمعيين، ولما علم الروم بمسيرهم حندوا جينًا كبيرًا لقتا
ويطلبيوا المييدد مين الخليفيية الييذي أمير خالييد بين الوليييد بالتوجييه لهيم ميين العيراق بجييزء ميين جينيه. وتمكيين المسيلمون ميين االنتلييار 

 .(2)بها اإلمبراطور الرومان  هرقل م، وفر قائدهم تيودور إلى حم  الت  يقيم634هي / 13على الروم ف  موقعة أجنادين 

وتيوف  الخليفيية أبييو بكيير بعييدها بقليييل، وتييول  أميير الخالفيية عمير بيين الخطيياب الييذي توالييلت فيي  عهييده فتييو  النييام حيييث 
روم م مما أثيار ثيائرة اليروم بالنيام، وحنيد إمبراطيورهم هرقيل جينيًا كثيفيًا مين الي635هي/ 14تمكن المسلمون من فتا دمنق سنة 

 نام وأهل الجزيرة وأرمينية إلنقاذ دمنق، ومنع المسلمين من التقدم نمااًل.وعرب ال

م، وانتليير المسيلمون، وانييدحر الجيييش الرومييان ، فلمييا 636هييي/ 15والتقي  المسييلمون مييع الييروم فيي  موقعية اليرمييوك سيينة 
لتي  تعبير عين اللوعية والحيزن وهي   قيال جملتيه النيهيرة ا –وكيان في  أنطاكيية  –بلغت أنباء هذه الهزيمة هرقل إمبراطور اليروم 

 .(3)"عليك يا سورية السالم، ونعم البلد هذا للعدو" ولم يلبث أن رحل عائدًا إلى بالد الروم

وبعييد معركيية اليرمييوك عيياد القييادة المسييلمون كييل إلييى المنطقيية التيي  كييان الخليفيية أبييو بكيير قييد سيييره إليهييا، فتقييدم عمييرو بيين 

                                                 

 .92هـ ص1422( رجب سنة 7منار اإلسالم ، العدد )الوثيقة العمرية، مجلة  –( د. عبدالحليم عويس 1)

 .954  1ج -تاريخ األمم والملوك –، الطبري 120  –فتو  البلدان  –( البالذري 2)
 .172تاريخ الخلفاء الراندين   –( د. محمد عبدالفتا  عليان 3)
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، فتوجيييه عميييرو لحليييارها، وكانيييت حليييينة األسيييوار، (1)ييييت المقيييدس وكانيييت تسيييمى إيليييياءالعيييا  إليييى فلسيييطين، وأهيييم ميييدنها ب
فلييمدت أمييام المسييلمين أربعيية أنييهر، ثييم رأي أهييل إيلييياء أنهييم الطاقيية لهييم علييى هييذا الحلييار، كمييا رأوا كييذلك لييبر المسييلمين 

امية ليم يكين في  مقيدورها تقيديم المسياعدة وجلدهم، فتسرب اليمس إلى نفوس المدافعين عن المدينة، وخالة أن أغلب المدن الني
أن يتفياهم ميع المسيلمين  – (2)كبير رجال اليدين بالمدينية -إليهم بعد أن خضعت للمسلمين، فمنار أهل المدينة على البطريرك  

المدينية، الذين عرضوا عليه إحدى ثيالث  اإلسيالم أو الجزيية أو القتيال، فرضي  بالجزيية والليلا منيترطًا أن يكيون اليذي يتسيلم 
ويعطيهم العهد، ويكتب لهم األمان، الخليفة عمر بن الخطاب بنفسه، وربما يرجع ذليك لخيوفهم أال يليالحهم المسيلمون عليى ميا 
ليالحوا علييه أهيل الميدن األخيرى، لكثيرة ميا لقي  المسيلمون في  حيربهم مين العنياء، كميا خيافوا عليى كنيسيتهم الكبيرى أن ينتزعهييا 

 كيدًا لألمان، وتوثيقًا لعرى العهد، أن يبانروا ذلك مع أمير المؤمنين. المسلمون منهم، فرأوا تو 

إليى الخليفية بيذلك،  –وكان قد حضر لمساندة عمرو بن العيا  في  حليار بييت المقيدس  –فكتب أبو عبيدة بن الجرا  
أذل  ن اف تبيارك وتعيال  قيدفلما جاء الكتاب استنار اللحابة رضوان اف عليهم في  السيفر، فقيال ليه عثميان رضي  اف عنيه  إ

، سيتحقارًا لهيمالمنركين، ولن يزدادوا إال ذاًل، ولن يزداد المسلمون إال قيوة وعيزًا، في ن أقميت بمكانيك كيان ذليك اسيتخفافًا بيممرهم وا
ن القوم لن يلبثوا حتى ينزلوا على حكم أب  عبيدة ويعطوا الجزية.  وا 

لفييتا، إنهييم سييملوك منزلية لهييم فيهيا الييذل والليغار، وللمسييلمين فيهيا العييز واوقيال علييى كيرم اف وجهييه  ييا أمييير الميؤمنين، 
وليس بينك وبين ذلك إال أن تقدم ولك األجر ف  كل يمم ومخملة، والثيواب في  قطيع كيل واد، وفي  كيل نفقية، ولسيت رمين إن 

 رميين أن يييدنو المسييلمون ميين يئسييوا ميين قبولييك اللييلا أن يتمسييكوا بحليينهم، ويييمتيهم مييدد فيطييول حلييار المسييلمين إييياهم، وال
 حلنهم فيرنقوهم بالنبل، ويقذفوهم بالمجانيق، ورجل من المسلمين خير مما طلعت عليه النمس.

فقال أمير المؤمنين عمر  قد أحسن عثمان النير ف  مكيدة العيدو، وقيد أحسين عليى النيير ألهيل اإلسيالم، وقيرر السيير 
 .(3)إلى بالد النام

واجتمييع بقيييادة المسييلمين للتنييياور فيي  أمييير  –وهييي  قرييية بيييالجوالن نييمال حيييوران  –بالجابييية ونييزل عمييير رضيي  اف عنيييه 
م، وكيييان فييي  اسيييتقباله البطرييييرك 636هيييي/ 15الفتوحيييات، وسيييير العملييييات العسيييكرية، ثيييم توجيييه إليييى بييييت المقيييدس، فدخليييه سييينة 
هيدة الوثيقية التي  عرفيت في  التياريخ باسيم الع لفرونيوس وكبار األساقفة، وبعد أن تحدثوا ف  نروط التسليم كتب لهم عمر هذه

 العمرية.

 

 

 

 

                                                 

 .106  1معجم البلدان ج-ياقوت  –( يقال أن معن  إيلياء بيت اف، أو تسمى باسم بانيها إيليا بن سام 1)
 كان البطر يرك حينذاك يسمى لفرونيوس. (2)
 .191  3كنز الدرر ج –( ابن أيبك 3)
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 (1)نص الوثيقة

 بسم اف الرحمن الرحيم

هذا ما أعط  عبداف عمر أمير الميؤمنين أهيل إيلييا مين األميان  أعطياهم أمانيًا ألنفسيهم وأميوالهم، ولكنائسيهم وليلبانهم، 
وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، إنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم، وال ينتق  منها وال من حيزها، وال من ليليبهم وال مين ني ء مين 

، وال يضار أحد منهم، وال يسيكن ب يلييا معهيم أحيد مين اليهيود، وعليى أهيل إيلييا أن يعطيوا الجزيية أموالهم، وال يكرهون على دينهم
، فميين خييرج ميينهم ف نييه رميين علييى نفسييه ومالييه حتييى يبلغييوا (2)كمييا يعطيي  أهييل المييدائن، وعليييهم أن يخرجييوا منهييا الييروم والللييوت

من الجزية، ومن أحيب مين أهيل إيلييا أن يسيير بنفسيه وماليه ميع مممنهم، ومن أقام منهم فهو رمن، وعليه مثل ما على أهل إيليا 
ولييلبهم، فيي نهم رمنييون علييى أنفسييهم وعلييى بيييعهم ولييلبهم حتييى يبلغييوا مييممنهم، وميين كييان بهييا ميين أهييل  (3)الييروم، ويخليي  بيييعهم

ميع اليروم، ومين نياء ، فمن ناء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهيل إيلييا مين الجزيية، ومين نياء سيار (4)األرض قبل مقتل فالن
 رجع إلى أهله، ف نه ال يؤخذ منهم ن ء حتى يحلد حلادهم.

 وعلى ما ف  هذا الكتاب عهد اف وذمة رسوله، وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية.

سيفيان، وهيو اليذي كتبيه ونهد على الكتاب خالد بن الوليد، وعمرو بن العا ، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاويية بين أبي  
 هي.636هي/ 15سنة 

 

 تحليل العهدة العمرية

كميا مير علينيا  –بدأ أمير المؤمنين عمير رضي  اف عنيه العهيد بالبسيملة اقتيداءًا بالرسيول ليلى اف علييه وسيلم في  كتبيه 
 قبل ذلك.

نيياء أعييمية، ونيمل األميان أربعية  ثم ذكر أن العهد ألهل إيليا تعييما لنمن مدينتهم التي  لهيا في  اإلسيالم مكانية دينيية
تقيا  هامة النفس والمال ودور العبادة )الكنائس( ونعائر العبيادة )الليلبان(، بيل وأكيد عليى حرمية الكنيائس، وعيدم هيدمها أو ان

فقيال...  ىجزء من المكان التابع لها "حيزها"، وأكد األميان عليى حريية العقييدة التي  كفلهيا اإلسيالم ألهيل الكتياب واليديانات األخير 
 "وال يكرهون على دينهم، وال يضار أحد منهم".

أمييا مييا ورد فيي  كتيياب األمييان بمنييه ال يسييكن ب يليييا معهييم أحييد ميين اليهييود فنييرجا أن هييذا النييرط كييان طلبييًا ميين النلييارى 
ت المقدس، بيل لوجود عداء بينهم، ويدل على ذلك ما رواه المؤرخون أن أحد اليهود كان يحث قادة المسلمين على سرعة فتا بي

 .(5)ويبنرهم بدخوله وفتحه

                                                 

 .488مجموعة الوثائق السياسية   –، محمد حميد اف 1072 1( الطبري ج1)
الكنييز –( يقلييد بهييم الللييو ، وهيي  لغيية طيييا حيييث يسييمون الللييو  الللييوت، والليي  للييتًا. ابيين السييكيت األهييوازي 2)

 .28  -وثيقة تسليم القدس للخليفة عمر بن الخطاب –، د. إبراهيم العدوي 42  -اللغوي ف  اللسان العرب 
 .26  8لسان العرب ج –( البيع جمع بيعة وه  معبد النلاري 3)
له الييرواة بكلميية ( لعيل الوثيقيية كيان بهييا اسيم حيياكم مين حكييام اليروم أو قائييد ميين قيادة بيييت المقيدس، وطمييس في  الوثيقيية فاسيتبد4)

 .488مجموعة الوثائق السياسية   –، محمد حميد اف 1072 1فالن ليكتمل سياق الجملة.الطبري ج
 .1072  1( الطبري ج5)
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 كما أن اليهود يقيمون ف  بعض المدن اإلسالمية فلماذا يقوم المسلمون بطردهم من بيت المقدس.

 وطلب عمر ف  كتياب األميان مين أهيل المدينية إخيراج اليروم ومين يتيبعهم مين األجنياس األخيرى، إال مين أراد البقياء مينهم
رييد مينهم يهيا ميع االلتيزام بميا يلتيزم بيه أهيل إيلييا، وفي  الوقيت نفسيه فيتا البياب أميام أهيل إيلييا لمين ف  إيلياء فال يجبير عليى ترك

 الرحيل مع الروم، ولهم األمان حتى يللوا إلى بالد الروم.

 تالفوهنا نالحي وجود فرق بين أهل المدينة وبين الروم، ولم يحدث اندماج وتزاوج رغم أنهم على ديانة واحدة، ولكن اخي
 المذهب فرق بينهم، باإلضافة إلى سياسة الروم المتنددة لهم، واضطهادهم ألهل المدينة ف  كثير من األحيان.

ويتضيمن الكتيياب نقطيية هاميية تيدل علييى تسيياما المسييلمين، وهيي  أنيه ليين يجبيي  ميينهم ني ء حتييى يحلييدوا حلييادهم، فييال 
ييل عنهيا، ليه أن يبقي  حتيى يحليد حلياده، فيال يضييع جهيده يكون فيه منقة عليهم، بل إن من أراد الخروج من المدينة، والرح

 وتعبه، ثم يرحل بعد ذلك.

ليبالد، اولم يحدد الكتاب مقدار الجزية، وأنار إل  أنها مثل باق  المدائن األخرى ألن الجزية كانت ثابتة ومحددة ف  كل 
طبيعية فتحهيا، وميدى جيودة األرض، وطيرق بخالف الخراج على األرض الزراعية الت  تختلف نسبته من بلد إلى أخرى، حسيب 

 ريها.

 ونهد على الكتاب كبار القادة الحاضرين مع أميير الميؤمنين، وهيم خاليد بين الولييد، وعميرو بين العيا ، وعبيدالرحمن بين
 المدينة. ىعوف، ومعاوية بن أب  سفيان، حتى يزداد أهل إيليا اطمئنانًا، ويلتزم به القادة المسلمون بعد عودة أمير المؤمنين إل

وقد دلت هذه الوثيقة على ألالة التساما اإلسالم  من جانب، وعلى المكانة الت  لبيت المقدس مين جانيب رخير، ولعيل 
التاريخ ال يذكر إلى جانب لفحة هذه الوثيقة لفحة أخيرى مين تسياما األقويياء المنتليرين ميع المحاليرين المستسيلمين عليى 

 الوثيقة، والذي ال نيير له ف  تاريخ الحضارات.النحو الذي ترد عليه بنود هذه 

ويلييت القييدس منييذ هييذه الوثيقيية عربييية إسييالمية، تحييي  بعناييية الحكييام المسييلمين علييى نحييو قريييب ميين عنييايتهم بالمسييجد 
م واسييتمرت نحييو 1099هييي/ 493الحييرام، والمسييجد النبييوي النييريف، حتييى تمكيين دعيياة الحقييد اللييليب  ميين االسييتيالء عليهييا سيينه 

 م.1187هي/ 583عين سنة، حتى توحدت كلمة المسلمين، وتم طردهم منها على يد لال  الدين األيوب  سنة تس

والتييزم المسييلمون بكييل نييروط الوثيقيية نلييًا ومعنيي ، واعتبيير المسييلمون نييروط هييذه الوثيقيية واجبييًا دينيييًا، وأول ميين التييزم بييه 
دينة ميع البطرييرك ليفرونيوس أدركتيه الليالة، فطليب منيه البطرييرك الخليفة عمر بن الخطاب نفسه، فعندما كان يتفقد رثار الم

أن يللى بها، فه  بييت مين بييوت اف، فاعتيذر عمير بمنيه إن يفعيل يتبعيه المسيلمون عليى تعاقيب القيرون، إذ ييرون عمليه سينة 
لييالة بكنيسيية قسييطنطين مسييتحبة، فيي ن فعلييوا أخرجييوا النلييارى ميين كنيسييتهم، وخييالفوا عهييد األمييان، واعتييذر للسييبب نفسييه عيين ال

نما للى ف  مكان قريب منها –وكانوا قد قدموا له عند بابها بساطًا يلل  عليه -المجاورة لكنيسة القيامة،   .(1)وا 

واستمر االلتزام بها ف  أحقاب التاريخ اإلسالم  كله، وتوالت عليور التياريخ، والمسيلمون يعياملون أبنياء األدييان األخيرى 
ل معاملة عرفت ف  التاريخ، لدرجة أن المؤرخ اإلنجليزي توينب  اعتبر يياهرة التسياما اإلسيالم  يياهرة ف  القدس وغيرها أفض

 .(2)فريدة وناذة ف  تاريخ الديانات

وعامييل المسييلمون أهييل الذميية بالقييدس علييى أسيياس مبييادل اإلسييالم، لهييم مييا للمسييلمين وعليييهم مييا عليييهم، وكييذلك بالنسييبة 

                                                 

 .153  –دراسات ف  تاريخ الخلفاء الراندين  –( د. عفاف لبرة، د. ملطف  الحناوي 1)
 .92هي  1422( رجب سنة 7سالم ، العدد )الوثيقة العمرية، مجلة منار اإل –( د. عبدالحليم عويس 2)
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م( بتييرميم الكنييائس بهييا، 808 – 786هييي / 193-170ة، وسييما الخليفيية العباسيي  هييارون الرنيييد )للييزوار النلييارى إلييى المدينيي
 وتعهد بحماية الحجاج النلارى عند زيارتهم للقدس.

وعلى النقييض مين ذليك تماميًا ومين العهيدة العمريية ميا أن دخيل الليليبيون بييت المقيدس حتيى عقيدوا أول اجتميا  ليديوان 
فيييه قتييل كييل مسييلم بقيي  حيييًا فيييه، واسييتمرت المذبحيية أسييبوعًا، مييألت فيييه الييدماء أزقيية المدينيية دون أن المنييورة العسييكرية قييرروا 

يستثنوا من ذلك امرأة أو طفاًل أو نيخًا عجوزًا، حتى من احتمى بالمساجد ودور العبادة أبيادوهم بحيد السييف، وليم تغميد سييوفهم 
 .(1)النتقام ف  لدورهم، ونهد بذلك كثير من مؤرخ  النلارىحتى تباهوا بقتل سبعين ألف مسلم، أخمدوا بهم نار ا

وعندما قهر لال  الدين اللليبيين، وطردهم من القدس، وكانت لديه الدوافع القوية لالنتقام بكل معنى الكلمة، نيرًا لميا 
يتنيف أو ينيتقم، والتيزم بالعهيدة ارتكبه اللليبيون من جرائم ال تحل  وال تليق باإلنسانية طيلية الغيزو الليليب ، الغرييب أنيه ليم 

العمرييية، فلييم تنتهييك حرميية كنيسيية واحييدة، ولييم يقتييل الجييا واحييد إلييى أييية كنيسيية، ودون اعتييداء علييى أي نلييران ، مييع أن دميياء 
سبعين ألف مسلم ما زالت حاضرة ف  أذهان المسلمين، حتى األسرى أفرج عنهم بفدية، ودفعها من ماله الخا  لمن عجز عن 

لق سيراحه، ونيهد بيذلك ميؤرخ  النليارى أيضيًا، فقيال الميؤرخ اإلنجلييزي كيوكس "لقيد القي  الالتيين مين رحمية ليال  دفعها وأط
نعامييه فييوق مييا انتيييروا، وميين المؤكييد أن مثييل هييذه المعاهييدة لييو عقييدت زميين بطييرس الناسييك وجييودفري  قييادة  –الييدين ولطفييه وا 

 .(2)وب"لخرقت ساعة النلر، وانلب الويل على المغل –اللليبيين 

ملية إال أن القضية ليست لال  الدين وبطرس الناسك، لكنها الفرق الكبير بين تاريخ المسيلمين وتياريخ غييرهم، وبيين معا
 المسلمين لمخالفيهم، ومعاملة غيرهم من األمم.

علير العثميان  ثم يتوالل تاريخ التساما اإلسالم  بعد لال  الدين ميرورًا بالممالييك اليذين اهتميوا ببييت المقيدس، ثيم ال
هييي فييتا العثمييانيون فلسييطين، ويلييوا بهييا إلييى 934م / 1518الييذي تحييدث عنييه مييؤرخ نلييران  هييو هنييري كيينن بقولييه   " وفيي  

هي، غير أن هذا الفتا ليم ينطيو علييه تغييير كيان في  قيوام النيعب، إذ أن الفيتا التركي  ليم يغيير أو ييؤثر عليى 1336م / 1917
بالد، وقد استمتع جميع المواطنين ف  الدولة العثمانية على اختالفهم من تيرك وعيرب مسيلمين أي نحو كان ف  الطابع العرب  لل

 .(3)وعرب مسيحيين ويونانيين وأرمن ويهود بحقوق مدنية متساوية دون نير إلى جنس أو معتقد أن دين

قدس ميا سيبق واقترفيه الليليبيون، وهكذا التزم المسلمون بالعهدة العمرية حتى سيطر اليهود على فلسطين واقترفوا بها وبال
وربمييا أبنييع ميين ذلييك، ولعييل هييذا هييو مييا دفييع المييؤرخ اإلنجليييزي أرنولييد تييوينب  ألن يوجييه نييداءًا إلييى اليهييود فيي  إسييرائيل، وميين 
يسيياعدهم يقييول فيييه  "ال تقترفييوا أخطيياء اللييليبيين" ثييم ينلييحهم قييائاًل  "لقييد كييان التخلييف والتفسييخ والفوضييى والفسيياد تجييثم علييى 
لدور العرب، فلال اللليبيون وجالوا، وانتلروا ف  عنرات المعارك، واسيتقروا ميا نياء لهيم زهيوهم وخييالؤهم، معتقيدين أنهيم 

                                                 

، ويلييف رانسيييمان هييذه األحييداث بقولييه  "إذ أن اللييليبيين انطلقييوا فيي  نييوار  885  3( ولييز  معييالم تيياريخ اإلنسييانية ج1)
لييى الييدور والمسيياجد، يقتلييون كييل ميين يلييادفهم ميين الرجييال والنسيياء واألطفييال دون تمييييز، اسييتمرت  –القييدس  –المدينيية  وا 
عاليمًا لالجئيين إليى المسيجد  –أحيد القيادة الليليبيين  –طوال مساء ذلك اليوم، وطوال الليل، ولم يكن علم تانكرد  المذبحة

األقلييى ميين القتييل، ففيي  اللييبا  البيياكر ميين اليييوم التييال ، اقييتحم بيياب المسييجد ثليية ميين اللييليبيين، فييمجهزت علييى جميييع 
ة المعبيد، أخيذ ييتلمس طريقيه بيين الجثيث واليدماء التي  بلغيت ركبتييه" الالجئين، وحينما توجه ريمونيد في  الضيح  لزييارة سياح

 وهذا ناهد منهم، وغيره كثير نهدوا على أجداد دعاة حقوق اإلنسان. 426  1تاريخ الحروب اللليبية ج
 .94  -الوثيقة العمرية-( د. عبدالحليم عويس2)
 فلسطين ف  ضوء الحق والعدل. –كنن نقال عن هنرى  93 -الوثيقة العمرية -( د. عبدالحليم عويس3)
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م، غيير 1948قادرون على طرد العرب، وطمس معالم العروبة واإلسالم بحد السييف، كميا اعتقيد حكيام إسيرائيل بعيد جولية عيام 
لييليبيين قييد فتحييت عيييونهم علييى عيييوبهم، فعرفييوا أن سيير قييوتهم فيي  وحييدتهم وتفييانيهم، أن انكسييارات العييرب المتتالييية فيي  عهييد ال

ووراء لال  الدين ساروا، فقطفوا ثمار النلر في  حطيين، وفي  النهايية يطاليب تيوينب  األقلييات اليهوديية بيمن تعييش كمقليية ميع 
 العرب المسلمين ف  أمن وسالم".

ن  ألتساءل هل هذا النلا لليهود أم للع  رب المسلمين، ويبدو أن كالهما يلر على عدم العمل بهذا النلا الذي هووا 
 ف  لالحهما.

ة بيييين ونخيييتم حيييديثنا عييين العهيييدة العمريييية بيييمن الفقهييياء اتخيييذوا مييين هيييذا العهيييد قانونيييًا ثابتيييًا عوليييوا علييييه فييي  تحدييييد العالقييي
جسييدًا وأنيه كيان ت اء في  كافية العليور بيااللتزام بيه.المسلمين والنلارى، والذي يجب تطبيقه ف  البالد المفتوحة، وأوليوا الخلفي

 عمليًا لتمسك الخليفة عمر بن الخطاب بالقيم والمبادل اإلنسانية العامة فى معاملة غير المسلمين.

 


