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ية
اح

فتت
ب�سم اهلل الرحمن الرحيماال

لأنها فل�سطني .. جوهرة – الأر�ض .. وحا�سنة الر�سالت ال�سماوية 
.. وملتقى اأولياء اهلل ..

وقبلة  �سهولها..  يف  العطاء  وجمرية  جبالها،  يف  احلكمة  وجامعة 
 .. ال�سالكني  وحمّجة  ال�سادقني،  وبرهان  الرا�سدين،  ووجهة  املجاهدين، 

وقد�ض اهلل وبركاته .
لأنها فل�سطني حمطة الإ�سراء، ومنطلق املعراج، ومهاجر املهديني..

فيها يفي�ض كل �سيء .. حتى الدم ..
وفيها ُتخترب الإرادات .. وفيها ميزان اعتدال الرجال ..

مركز ال�سراع بني اخلري واحلق كّله، وبني ال�سر والباطل كّله ..
منها ت�سعد الأمة وترتقي، ومنها تهبط وتت�سافل ..

وهي يف تاريخها تلفظ الدخيل الفا�سد، وتق�سم ظهر اجلبار العنيد ..
ول ميكث فيها اإل ما ينفع النا�ض وير�سي الرب ...

والتاريخ  القدا�سة  فل�سطني  نقّدم  اأن  العدد  هذا  يف  حاولنا  ولقد 
الق�سية  هذه  اأبعاد  بع�ض  لر�سد  حماولة  يف  واملقاومة،  واجلهاد  والأدب 
الدولية  واملوؤامرات  الفل�سطيني،  يعي�سها  التي  املظلومية  وبع�ض  العادلة، 
الأقربني،  خذلن  رغم  ب�سجاعة  وواجهها  لها  تعّر�ض  التي  ال�ستكبارية 
وللتاأكيد على مركزية الق�سية يف حياة الأمة و�سعوبها، ونرى اأن هذا ياأتي 
يف �سياق خط املقاومة، وهو من لوازم الرتبية والإعداد للمواجهة ال�ساملة 
وامل�ستمرة التي تخو�سها مع  طواغيت الع�سر من امل�ستكربين وال�سهاينة ..
وتظل القد�ض حمور ال�سراع، ودعامة �سمود الأمة يف ت�سّديها للهجمة 
و�سحوتها  الأمة  لتوحيد  املوؤهلة  الأر�ض  وهي  ال�سهيونية   ال�ستكبارية 
وعد  ليحققوا  النا�ض  �سرفاء  اإليها  يتوجه  التي  البو�سلة  وهي  ونهو�سها، 

اهلل بالن�سر، وينجزوا خريية هذه الأمة ..
ويبقى عملنا هذا خطوة نحو وعي اأ�سمل واأعمق ل بد منه يف معركتنا 

القائمة .
ومن اهلل ن�ستمد العون والتوفيق ..
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الكيان  اإن�ساء  قبل  اأي  1649م  الــعــام  يف 
لدى  هناك  كانت  قـــرون،  بثالثة  ال�سهيوين 
الإنكليز حركة نا�سطة تدعو لإ�سكان اليهود يف 
فل�سطني وقد رفعت تلك احلركة اإىل احلكومة 

الإنكليزية بعد التوافق معها اإعالنًا يت�سمن :
�سيكونون  هولندا  و�سكان  اجنلرتا  اأمة  »اإن 
اأبناء  لنقل  ا�ستعدادًا  واأكــرهــم  النا�ض  اأول 
التي  الأر�ض  اإىل  �سفنهم  على  اإ�سرائيل  وبنات 
ويعقوب  وا�سحق  اإبراهيم  اأجدادهم  بها  ُوعد 

لتكون مرياثًا لهم اإىل الأبد !!
 ورغم ما يف هذا الإعالن من مغالطة دينية 
فكرة  اأّن  يعني  اأنه  اإّل  وتاريخية،  واأخالقية 
تبداأ  مل  فل�سطني  اأر�ض  على  ال�سهيوين  الكيان 
بوعد بلفور، ول باملوؤمتر ال�سهيوين الأول الذي 
1897م  �سنة  ب�سوي�سرا  بال  مدينة  يف  انعقد 
ول  بلفور،  وعد  �سدور  من  عامًا  ع�سرين  وقبل 
حتى بالدعوة التي وجهها نابليون بونابرت اإىل 
على  حملته  اأثناء  فل�سطني  ل�ستيطان  اليهود 

هذه البالد قبل اأن تتحطم على اأ�سوار عكا ..
يف  ظهر  الــذي  ال�سهيوين  امل�سروع  اأن  غري 
لأب�سط  يفتقر  كان  فل�سطني  م�ستهدفًا  اإجنلرتا 
ذلك  يف  اجنلرتا  خلو  ومنها  املنطقية،  الأ�س�ض 

الوقت متامًا من اليهود ..
م�ستوحاة  الإنكليزي  الإعالن  وكانت فكرة 
وبخا�سة  اأمريكا،  اإىل  الأوروبية  الهجرة  من 
عمليات  ُمور�ست  حيث  الإنكليزية،  الهجرة 
البيوريتاين  فاملذهب  وال�ستيطان،  الإبـــادة 
 )1658-1599( كرمويل  ثورة  اعتنقته  الذي 
التقاليد  اعتناق  يعني  كــان  مفرط  ب  بتع�سّ

القدمي(  العهد   ( يف  وردت  الــتــي  اليهودية 
اإ�سرائيل  ببني  اخلــا�ــض  الإلـــه  »يــهــوه«  حيث 
باعتبار  ياأمر  الذي  القا�سي،  العن�سري  القبلي 
الأمم الأخرى اأجنا�سًا اأدنى، وي�سمح بل وياأمر 
»الوثني«  الإله  باإبادتها عن طيب خاطر، هذا 
لهم  عالقة  ل  قــوم  اخــرتعــه  ــذي  ال امل�سطنع 
ومو�سى  ويعقوب  وا�سحق  باإبراهيم  اإطــالقــًا 
من  واعتباره  مكانته  ا�سرتد  ال�سالم(  )عليهم 
الع�سر الأوروبي وبخا�سة على  بدايات نهو�ض 

اأيدي الإجنليز البيوريتانيني ...
)التوراتية(  املـــربرات  اأن  مــن  وبــالــرغــم 
التي قدمت من اأجل عودة اليهود اإىل اإجنلرتا 
يف  وخميف  و�ــســاذجــة  ومــزّيــفــة  كــاذبــة  كانت 
بعودتهم  �سمح  كرومويل  فــاإن  نف�سه،  الوقت 
اإعالن  ي�ستطيع  يكن  مل  اأنه  طاملا  اأ�سا�سها  على 
البالد  الهيمنة على هذه  اأ�سبابه احلقيقية يف 
وال�سيطرة على املعابر البحرية والو�سول اإىل 
اليهود  وا�ستخدام  فل�سطني  خــالل  من  الهند 
من  بــدًل  الغر�ض  هــذا  لتحقيق  ــرة  امل هــذه  يف 

الإجنليز !! .
ال�سماح  على  )كــرومــويــل(  وافــق  وعندما 
يف  منهمكًا  كان  اإجنلرتا،  اإىل  بالعودة  لليهود 
�سل�سلة من احلروب )التجارية( �سد الربتغال، 
وهولندا، واإ�سبانيا، وكان يعرف اأّن يف كل دولة 
معروفة  ثرّية  يهودية  جالية  الدول  تلك  من 
الـــدول  مــع  وب�سالتها  الــتــجــاريــة  مبــهــاراتــهــا 
بد  فال  وهكذا  والبعيدة،  القريبة  الأجنبية 
من  ال�ستفادة  اإمكانية  راأى  )كرومويل(  اأن 
اأوروبا،  داخل  ال�ستخبارات  ميدان  يف  اليهود 

الصهيونية – فكرة غير يهودية
د. حممد البحي�صي

رئي�ض جمعية ال�سداقة الفل�سطينية ــ الإيرانية
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التجارية  ال�سيا�سات  عن  باملعلومات  لتزويده 
امللكية  املوؤامرات  عن  واأي�سًا  املناف�سة،  للدول 

الأوروبية �سد جمهوريته ..
البيوريتانيون  الجنلو�سك�سون  قنع  لقد 
طرح  مبجرد  ع�سر  ال�سابع  القرن  اأوا�ــســط  يف 
وتعهدها  فل�سطني  يف  ال�سهيوين  الكيان  فكرة 
بالدهم  ت�ستكمل  حتى  وانتظروا  بالرعاية، 
حتى  اأي  ــايل،  ــربي الإم الإمـــرباطـــوري  بعدها 
املوؤمتر  لينعقد  ع�سر  التا�سع  الــقــرن  اأواخـــر 
الإعالن  مع  متوافقًا  الأول  ال�سهيوين  اليهودي 
مرحلة  املتحدة  والوليات  بريطانيا  بلوغ  عن 

الإمربيالية .
تعمل  اليهودية  غري  ال�سهيونية  ظّلت  لقد 
جاهزين  اليهود  اإبــقــاء  على  وداأب  بحر�ض 
التاريخية  اللحظة  يف  العرب  �سد  لال�ستخدام 
يف  بذوبانهم  ــدًا  اأب لت�سمح  تكن  ومل  املواتية، 

املجتمعات الغربية .
لفكرة  يــدعــو  �سافت�سربي  ــورد  ــل ال وكـــان 
املالئم  الوقت  يف  فل�سطني  اإىل  اليهود  )عــودة 

�سيا�سيًا(.
جعل  يف  الطويلة  التعبئة  جنحت  ــد  وق
اأمنية �سيا�سية على  اليهود لفل�سطني  ا�ستيطان 
اأوروبـــا  �سعيد  على  ثــم  كلها،  اإجنــلــرتا  �سعيد 
الوقت  ذلك  منذ  بداأ  لقد  املتحدة،  والوليات 
املبكر ما اأ�سماه ديفيد بولك: الحتاد الغريب 
بني �سيا�سة الإمرباطورية ونوع من ال�سهيونية 
ال�سيا�سة  يف  ات�سحت  التي  الأبوية  امل�سيحية 

الربيطانية عرب الأجيال القادمة .
لــقــد وا�ــســل الــبــيــوريــتــانــيــون الإجنــلــيــز 
ال�سهيوين،  الكيان  لفكرة  رعايتهم  والأمريكان 
بعد  وميدانيًا  عمليًا  لها  بالتمهيد  بــداأوا  ثم 
العامل،  يف  الأوىل  القيادة  موقع  يف  �ساروا  اأن 
باعتبارها  لتنفيذها  مبا�سرة  بادروا  ذلك  بعد 
بالدرجة  هم  يخ�سّ مربحًا  حيويًا  م�سروعًا 
اأ�سا�سيًا  وركنًا  اليهود،  يخ�ض  اأن  قبل  الأوىل 
حّد  اإىل  الدولية،  اإ�سرتاتيجيتهم  ــان  اأرك من 

احلكومات  جلميع  ال�ساغل  ال�سغل  معه  �سارت 
والوثائق  املتعاقبة،  والأمريكية  الإجنليزية 
امل�سروع  عن  تتحدث  احلكومية  الربيطانية 
م�سلحة  بــاعــتــبــاره  فل�سطني  يف  ال�سهيوين 
بريطانية حم�سة، وم�سروعًا بريطانيًا خال�سًا.
هذه  يف  كتبوا  الذين  اأغلب  فــاإن  ولالأ�سف 
اأن  اأغفلوا  كما  احلقيقة،  هذه  اأغفلوا  امل�ساألة 
الأول  بعهديها  الجنلو�سك�سونية  املرحلة 
من  جعلت  ــي،  ــك ــري الأم ــاين  ــث وال الــربيــطــاين 
)احلركة ال�سهيونية( جزءًا يف �سلب م�ساريعهم 
العك�ض  ولي�ض  ال�ستيطانية  الإبادية  الدولية 

كما يتوهم الكثريون ..
القدمي(  )الــعــهــد  مرجعية  اأغــفــلــوا  كما 
التخويل  ورغــم  عن�سريتها  منه  اأخــذت  الــذي 
ت�ساء،  كما  وباأوطانهم  بالآخرين  بالت�سرف 
�سار  "يهوه" اإلهًا اجنلو�سك�سونيًا،  �سار  اأن  فبعد 
)بزعمهم(  والأمــريــكــيــني  الإجنــلــيــز  حــق  مــن 
عمليات  ديــنــيــة،يف  بحما�سة  ــًا  ــدم ق املــ�ــســي 
تر�سي)الرب(  الــتــي  وال�ستيطان  الإبــــادة 

الجنلو�سك�سوين اأو رب اجلنود ..
الذي  اإلهكم  للرب  مقّد�ض  �سعب  »فاأنتم 
على  التي  ال�سعوب  جميع  بني  من  له  اختاركم 

وجه الأر�ض« )1(
لكم  يعطيها  التي  الأمم  هوؤلء  مدن  »واأّمــا 
الرب اإلهكم ملكًا، فال تبقوا اأحدًا منها حيًا، بل 

حتللون اإبادتهم كما اأمركم الرب اإلهكم« )2(
جتمعوا  الربية،  ووحو�ض  للطيور  »قولوا 
الذين  اجلهات  كل  من  �سحاياي  اإىل  وتعالوا 
جبال  يف  العظام  الت�ساحي  لأجلكم،  �ساأقتلهم 
اإ�سرائيل، و�ستاأكلون حلمًا وت�سربون دم الرجال 
روؤ�ساء  دم  و�ست�سربون  �ستاأكلون  ــاء،  ــوي الأق
الأر�ض، و�ستاأكلون اللحم حتى ال�سبع وت�سربون 

الدم حتى الثمالة« )3( .
)1( �سفر التثنية6/7

 )2( �سفر التثنية16/20
 )3( �سفر حزقيال 23-17/39
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اأنــــه ومــنــذ انــتــ�ــســار الــربوتــ�ــســتــانــتــيــة يف 
بعد  ــدمي«  ــق ال »للعهد  ــج  ــرتوي ال مت  ــرتا،  ــل اجن
وكان  اليهودي،  الإجنــيــل  باعتباره  ترجمته 
هوؤلء يرون يف خروجهم من بريطانيا تكرارًا 
)ع(،  مو�سى  بقيادة  م�سر  من  اليهودي  للخروج 
حني  يف  م�سر،  فــرعــون  الإنكليزي  امللك  ويف 
تكرارًا  كان  اأمريكا  اإىل  الأطل�سي  عبورهم  اأن 
لعبور بني اإ�سرائيل للبحر الأحمر اإىل الأر�ض 
الهنود احلمر فلي�سوا  اأما  املوعودة )فل�سطني(، 

�سوى الكنعانيني القدامى .
ــم:  ــه ــس ــ� ــف اأن ــــــرون يف  ي ـــــــوؤلء  ه ــــــان  وك
بــاأول  احتفلوا  وحــني  اجلــدد،  الإ�سرائيليون 
عام  بعد  اجلــديــدة  الأر�ـــض  يف  لهم  �سكر  عيد 
ال�سواطئ  على  فالور(  )ماي  ال�سفينة  ر�سّو  من 
الأوائل  املهاجرون  هــوؤلء  اعترب  الأمريكية، 
ذلك مبثابة عيد الكفارة اأو عيد الكيبور )عيد 

الغفران( لدى اليهود ..
ال�سهيوين  البعد  هذا  فاإن  الأ�سف  ول�سديد 
ال�سيا�سة )الجنلو�سك�سونية(  اليهودي يف  غري 
الربيطانية الأمريكية، غاب غيابًا �سبه تام عن 
القليل  ماعدا  والقوميني،  الإ�سالميني  �سيا�سات 
القليل، نذكر منهم اثنان: الأول ال�سيخ املجاهد 
عز الدين الق�ّسام )رحمه اهلل( والثاين الإمام 

اخلميني )رحمه اهلل( ..
ففي عام 1936 ق�سد ال�سيخ الق�سام احلاج 
اأمني احل�سيني )رحمه اهلل( و�سرح له كيف اأّن 
املعركة يجب اأن ُتخا�ض �سد الإنكليز بالدرجة 
الأوىل،  بالدرجة  اليهود  �سد  ولي�ض  الأوىل، 
فوجم احلاج اأمني، ورّد باأنه ل ميكن العمل على 
هذا الأ�سا�ض، وذلك لي�ض لعتبارات �سخ�سية، 
الت�سخي�ض،  بهذا  مقتنع  غري  اأو  مقتنع  لأنه  اأو 
واإمنا لأن ال�سيا�سات العربية والإ�سالمية كانت 
ثالثًا بل وحتى �سديقًا،  تعترب الإجنليز طرفًا 
قيادية  �سخ�سية  ــان  ك اأمـــني  احلـــاج  اأّن  ــا  ومب
العربية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  بني  �سيا�سية 
باأن  ير�سى  اأن  عليه  كان  فقد  الوقت،  ذلك  يف 

للحوار  ومرجعية  ثالثًا   طرفًا  الإجنليز  يكون 
الق�سام  ال�سيخ  ملطلب  قبوله  وكان  والتفاو�ض، 
الوا�سعة  العالقات  ب�سبكة  �سالته  قطع  يعني 
وهذا  �سمنها،  ويتحرك  منها  جــزءًا  �سار  التي 
ما كان يراه احلاج اأمني غري ممكن اأو لعّله كان 

يراه �سارًا بالق�سية !!!
اأمينًا  واأّما ال�سيخ املجاهد الق�سام فقد كان 
على مبادئه وروؤيته وتقديره لل�سراع، وانطلق 
ممار�سًا لقناعاته يف اأولوية مواجهة الإجنليز 
ن�سر  جهاد  ــه  »اإن �سعار  ورفــع  امل�سّلح،  بالكفاح 
�سهيدًا  فم�سى  اأراد،  ما  له  وكان  ا�ست�سهاد«  اأو 
الأجيال  لكل  وقــدوة  والعز،  بالكرامة  جمّلاًل 

الالحقة..
فريدًا  اهلل(  )رحــمــه  ــام  الــقــ�ــسّ ــان  ك لقد 
و�سائبًا يف وعيه، ولكنه كان واحدًا غريبًا هو 
غري  الأمــر  كان  ولو  معه،  خرجت  التي  والثلة 
ذلك، وكانت املاليني حتمل ذات الوعي ملا حدث 
كل ما حدث وملا �ساعت فل�سطني، وملا عانينا ول 
�سعيد  على  �سواء  والتخّبط،  التعر  من  نزال 
على  اأم  البائ�ض،  ال�سيا�سي  ونظامها  فل�سطني 
الإ�سالمية،  العربية  الوحدة  ا�ستكمال  �سعيد 
ال�ستكبار  مواجهة  فعالية  �سعيد  على  اأم 

وع�سر الهيمنة..
ال�سيخ  فهم  عــن  الإ�ــســالمــيــون  عجز  لقد 
ال�سهيد  الدكتور  جــاء  حتى  وقبوله  ال�سهيد 
ذلك  وا�ستعاد  اهلل(  )رحمه  ال�سقاقي  فتحي 
وقبوله  فهمه  عن  القوميون  عجز  كما  الوعي، 
لأ�سباب تتعلق مبا جرى من �سراع خاطئ مع كل 

ما هو اإ�سالمي .
عز  ال�سعيد  ال�سهيد  يف  جتــ�ــســّدت  لــقــد 
والــدرو�ــض  املــعــاين  مــن  جملة  الق�ّسام  الــديــن 
كفيلة  كانت  الإ�سالمية،  واملفاهيم   والدللت 
لو اأنها �ساعت على نطاق الأمة اأن حتدث تغيريًا 
جذرّيًا يف اأدائنا ويف م�سرينا، وبالتايل يف اأداء 

وم�سري العامل ..
اأن  حمّتمًا  كــان  فقد  يحدث  مل  ذلــك  ولأن 
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الوقت  وهدر  والتيه،  والتخّبط  التعّر  ي�سود 
واجلهد والدماء، واأن ي�سبح النهو�ض من الكبوة 
باهظ  ال�سعوبة  بــالــغ  الغفلة  مــن  وال�سحو 
التكاليف حتى يومنا هذا، حيث ب�سبب انعدام 
روؤية الطريق ال�سحيحة، اأو العجز عن �سلوكها 
الر�سمي  للنظام  بالن�سبة  رف�سها  وبــالأحــرى 
اإقناعنا  يريدون  الذين  تكاثر  الر�سمي  وغري 
و�سعفنا،  عجزنا  على  ويلّحون  بال�ست�سالم، 
وال�سقاقي  الق�سام  مثال  بدليل  احلقيقة  بينما 
اهلل  وحــزب  �سره(  )قد�ض  اخلميني  والإمـــام 
والإرادة  العزمية  تفتقد  ل  الأمة  اأّن  وغريهم 
لكنها تعاين من الت�سليل والتعتيم وقلة الوعي.
الت�سحية  روح  تفتقد  ل  الأمـــة  اأن  كما 
ميادين  وبني  بينها  ُيحال  واإمنــا  وال�ست�سهاد، 
القوى  تنق�سها  وال�ــســتــ�ــســهــاد،ل  الت�سحية 
ــن قــواهــا  ــك والـــقـــدرات وال�ـــســـتـــعـــدادات، ول
تبعرها اجلهالة والنتهازية و�سوء التخطيط 

واخليانة.
عامل  يف  ع�سوائيًا  النهو�ض  �سبل  تلم�ض  اإن 
ا�ستمرار  يعني  �سوف  املتطورة  بالذئاب  مملوء 

التعّر والّتيه..
فقد كان البع�ض يتطلع اإىل الغرب كنموذج 
وقدوة، والبع�ض الآخر يرى يف ذكريات ع�سر 
وقد  للنهو�ض،  كافيًا  اأ�سا�سًا  وانق�سى  م�سى 
اأن  بعد  نكت�سف  ملّا  ونحن  الع�سرين،  القرن  مّر 
النموذج  واأن  كافية،  غري  وحدها  الذكريات 
ــغــرب حجبه  الــغــربــي فــ�ــســاًل عــن حمــاولــة ال
يوائم  ل  فــاإنــه  التكنولوجي،  امل�ستوى  على 

�سخ�سيتنا..
)قد�ض  اخلميني  الإمــام  له  تنّبه  ما  وهذا 
�سره( حني بنى نظريته ال�سيا�سية على مقولة 
بعث  يف  واأوغــــل   ،) غربية  ول  �سرقية  )ل 
الكامنة يف الإ�سالم، ليجعل منها مادة  الطاقة 

حّية للنهو�ض والرتقاء وال�ستقالل ..
باأن  يفهموا  اأن  الكثريين  على  �سعبًا  وبــدا 

الغرب ل يريد لنا ما يريده لنف�سه، واأنه يريدنا 
تبعًا وعبيدًا له، وهذا البع�ض ل زال يعيد نف�ض 
على  ويراهن  والكارثية،  الفا�سلة  التجربة 

حتالفات و�سداقات ذات الأعداء..
لقد بداأ الن�سف الثاين من القرن الع�سرين 
وبهيمنتها  ع�سكريًا  املتحدة  الوليات  بانت�سار 
على القرار الدويل، وبداأت مع هذا العلو تتطلع 
وت�سعى اإىل كن�ض جيو�ض الأوروبيني ووجودهم 
وجودهم  لأن  غريها،  ومن  العربية  البالد  من 
اإدارة عمليات  اأ�سلوبها اجلديد يف  انت�سار  يعيق 
العاملية  احلــرب  بعد  ما  لعامل  والنهب  ال�سلب 
الثانية، وهو الأ�سلوب الذي يقوم على ا�ستعباد 
والفوائد   والقرو�ض  امل�سارف  بوا�سطة  الأمم 
املخابرات  وبوا�سطة  وامل�ست�سارين،  واخلــرباء 
املحلّية  الأدوات  بوا�سطة  وكذلك  املركزية، 
العميلة الع�سكرية واملدينة، املادية والفكرية، 
بال�ستقالل،  التظاهر  حرية  اإيــاهــا  معطية 
خــداعــًا  ال�سعب  اإىل  بــالنــحــيــاز  والــتــظــاهــر 
اأو�ساع  ازدادت  اأن  النتيجة  وكانت  وت�سلياَل.. 
ماأمن  يف  ال�سهيوين  الكيان  وظل  �سوءًا،  البالد 
من غ�سب ال�سعوب املوؤمنة ب�سرورة اإزالته، بعد 
لها  جيو�ض  اإىل  العربية  اجليو�ض  حتّولت  اأن 
املنا�سبات وحماية  : ال�ستعرا�ض يف  وظيفتان 

حدود الكيان الغا�سب ..
لقد كان تطوير املد التحّرري الهائل، الذي 
اجتاح بالدنا بعد احلرب العاملية الثانية ممكنًا 
الق�ّسام  الدين  عز  ال�سهيد  وعي  توافر  لو  جدًا 
وروحه واإخال�سه وتفانيه، ولكن حدث العك�ض، 
�سّهل  العربي  ال�سيا�سي  النظام  اأن  كيف  وراأينا 
من  ومكنها  ال�سهيوين  والكيان  وا�سنطن  مهمة 
الهيمنة على املنطقة، لول ب�سي�ض الأمل التي 
و�سط  حمورها  عليه  ويحافظ  املقاومة  حتمله 

الأعا�سري التي تهّب عليه من وهناك ..
اأكر  ولكن  اأمـــره  على  غالب  واهلل   ...}

النا�ض ل يعلمون} �سدق اهلل العظيم
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رمضان شهر  المعارك 
الكبرى واالنتصار

ال�صيخ حممد عطية حميد
ع�سو هيئة العمل الديني

غزوة بدر الكربى 17 رم�سان يف ال�سنة الثانية 
من الهجرة �سنة 624 م

ال�سرقي  اجلــنــوب  اإىل  باحلجاز  بلدة  بــدر 
مرحلة  نحو  بينهما  البحر  �ساحل  وهو  اجلار  من 
وي�سمونها بدر حنني وهي يف �سهل يليه من ال�سمال 
اأركـــام  اجلــنــوب  ومــن  وعـــرة  جــبــال  ال�سرق  اإىل 

�سخرية ومن الغرب كثبان رملية.
كانت غزوة بدر الكربى يوم اجلمعة يف �سهر 
ع�سرا  ت�سعة  راأ�ــض  على  ع�سر  ال�سابع  يف  رم�سان 

�سهرا من الهجرة �سنة 624 م
�سبب هذه املعركة

�سرية  يف  قاتل  الذي  احل�سرمي  عمرو  قتل 
عبد اهلل بن جح�ض واإقبال  اأبي �سفيان بن حرب 
يف ثالثني اأو اأربعني رجاًل من قري�ض منهم خمرمة 

بن نوفل الزهري بن العا�ض .
فلما �سمع بهم ر�سول اهلل ندب امل�سلمني اإليهم 
فاخرجوا  اأموالهم  فيها  قري�ض  عري  هذه  وقــال 
النا�ض  فانتدب  اإياها،  ينقلكم  اأن  اهلل  لعل  اإليها 
اأن  ظــنــوا  لأنــهــم  بع�سهم  وثــقــل  بع�سهم  فخف 

الر�سول ل يلقي حربًا .
وكان اأبو �سفيان قد �سمع اأن ر�سول اهلل �سلى 

وا�ستاأجر   ، فحذر  يريده  و�سلم  واآلــه  عليه  اهلل 
�سم�سم بن عمرو الغفاري بع�سرين مثقاًل وبعثه 
اإىل مكة ي�ستنفر قري�سًا ويخربهم اخلرب ، ف�سار 
واألقى فيهم النفري فخرجوا م�سرعني ومن تخلف 

اأر�سل مكانه اآخر .
ومل يتخلف احد من اأ�سراف مكة اإل اأبو لهب 
قدره  اأجــر  نظري  ه�سام  بن  العا�ض  مكانه  وبعث 
ال�سبب يف خروجهم حماية  وكان   ، 4000 درهم 

العري واإنقاذها .
قوة قري�س

 1000 نحو  قري�ض  من  خرجوا  الذين  كــان 
منهم 600 دارع ومعهم 100 فر�ض عليها 100 درع 

�سوى دروع امل�ساة .
وكان حامل لوائهم ال�سائب بن يزيد ثم ا�سلم 
ر�سي اهلل عنه وهو الأب اخلام�ض لالإمام ال�سافعي 
 ، بعري   700 اأي�سًا  معهم  وكــان   . عنه  اهلل  ر�سي 
املغنيات  الإمــاء  وهن   – القيان  ومعهم  وخرجوا 
– ي�سربن بالدفوف ويغنني بهجاء امل�سلمني وهم 
يف غاية البطر واخليالء حني خروجهم اعتمادًا 

على كرة عددهم وعدتهم ، قال تعاىل :
ديارهم  مــن  خــرجــوا  كالذين  تكونوا  {ول 

كانت  رم�سان  �سهر  يف  امل�سلمون  خا�سها  التي  واملعارك  الغزوات  اأغلب  اأن  الإ�سالمي  التاريخ  ي�سهد 
ُتكلل بالنت�سار ومن هنا حر�ض الر�سول الأعظم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم خو�ض بع�ض الغزوات يف 
اإىل �سبيل اهلل وال�ستعداد والحتمال  اإىل اهلل تعاىل واإر�سادًا للم�سلمني  ال�سهر الف�سيل تقّربًا  هذا 

لل�سدائد يف جماهدة النف�ض وجماهدة الأعداء .
مدار  على  رم�سان  �سهر  يف  امل�سلمون  خا�سها  التي  املعارك  من  عددا  امللف  هذا  يف  ن�ستعر�ض  �سوف 

التاريخ الإ�سالمي منذ الع�سر النبوي الكرمي اإىل يومنا هذا .
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بطرًا ورئاء النا�ض وي�سدون عن �سبيل اهلل واهلل 
مبا يعملون حميط } الأنفال47

وكان املطعمون لهذا اجلي�ض اثني ع�سر رجاًل 
جزر  ع�سرة  يوم  كل  ينحر  منهم  واحد  كل  وكان 
، وعتيبة  اأبو جهل   : ، وهــوؤلء الثنى ع�سر هم 
و�سيبة ابنا ربيعة ، وحكيم بن حزام ، والعبا�ض 
بن  وزمــعــة   ، البخرتي  واأبـــو   ، املطلب  عبد  بــن 
الأ�سود ، واأبي بن خلف ، واأمية بن خلف ، والن�سر 
وفيهم  احلجاج  ابناء  ومنبه  ونبيه   ، احلارث  بن 

انزل اهلل تعاىل :
لي�سدوا  اأموالهم  ينفقون  كفروا  الذين  {اإن 
عليهم  تــكــون  ثــم  ف�سينفقونها  اهلل  �سبيل  عــن 

ح�سرة ثم يغلبون} الأنفال36
قوة امل�سلمني

كان عدة الذين خرجوا مع ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم . وقيل ملا عد �سلى اهلل عليه 
اأ�سحابه فوجدهم ثالثمائة وثالثة  و�سلم  واآله 
الذين  طالوت  اأ�سحاب  عدة   : وقــال  فرح  ع�سر 
جازوا معه النهر . وخرجت الأن�سار ومل تكن قبل 
ذلك خرجت معه . وكان عددهم 207 و�سائرهم 
من املهاجرين وكانت الإبل 70 والفرا�ض خم�سة 
. وملا اأراد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اخلروج 
لب�ض درعه ذات الف�سول وتقلد �سيفه الع�سب ورد 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم من ا�ست�سغر 
�سنه فكان ممن رده اأ�سامة بن زيد ورافع بن خديج 
اأرقم  والرباء بن عازب واأ�سيد بن ظهري وزيد بن 
فبكى  وقا�ض  اأبــي  بن  عمري  ورد  ثابت  بن  وزيــد 

فاجازه .
اهلل  �سلى  اأ�ــســحــابــه  مــن  ثمانية  وتــخــلــف 
ثالثة   : واأجــورهــم  ب�سهامهم  و�سلم  ــه  واآل عليه 
ر�سول  خلفه  عفان  بن  عثمان   : املهاجرين  من 
امراأته  على  و�سلم  واآلـــه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
رقية بنت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
وكانت مري�سة فاأقام عليها حتى ماتت . وطلحة 

بن عبيد اهلل . و�سعيد بن زيد بعثهما يتج�س�سان 
اأبو  وكــان   . ال�سام  طريق  يف  وخرجا  العري  خرب 
اأمامة بن ثعلبة الأن�ساري اجمع اخلروج اإىل بدر 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  فاأمره  مري�سة  اأمه  وكانت 

و�سلم باملقام على اأمه .
عبد  بن  لبابة  اأبــو   : الأن�سار  من  وخم�سة 

املنذر الأو�سي خلفه على املدينة .
اأهل  على  خلفه  العجالين  عدي  بن  وعا�سم 
من  رده  العمري  حاطب  بن  ــارث  واحل  . العالية 
بلغه  ل�سيء  عــوف  بن  عمرو  بني  اإىل  الــروحــاء 
بالروحاء  ك�سر  ال�سمة   بــن  واحلـــارث   . عنهم 

وخوات بن جبري ك�سر اأي�سا
النفر  يتعاقب  بعريا  �سبعني  الإبــل  وكانت 
بن  للمقداد  فر�ض  فر�سني  اخليل  وكانت  البعري 
وكان  الغنوي  مرثد  اأبي  بن  ملرثد  وفر�ض  عمرو 

اللواء مع م�سعب بن عمري
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأمام  وكان 
اأبي طالب  اإحداهما مع علي بن  رايتان �سوداوان 
والأخــرى  �سنة  ع�سرين  يومئذ  علي  عمر  وكــان 
مع بع�ض الأن�سار وجعل على ال�ساقة )املوؤخرة( 

قي�ض بن اأبي �سع�سعة الأن�ساري
وا�ستعمل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اأبا لبابة 
مكتوم  اأم  ابن  وا�ستعمل  ورده  املدينة  على  واليا 

على ال�سالة بالنا�ض باملدينة .
ر�سول الله ي�ست�سري اأ�سحابه

و�سلم  واآلــه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  كان 
قد بعث رجلني يتج�س�سان اأخبار عري اأبي �سفيان 
الزغباء  اأبــي  بن  وعــدي  عمرو  بن  ب�سب�ض  وهما 
اإىل تل قريب من  فم�سيا حتى نزل بدرا فاأناخا 
جاريتني  ف�سمعا  املــاء  من  ي�ستقيان  واأخــذا  املــاء 
تقول اإحداهما ل�ساحبتها اإن اأتاين العري غدا اأو 
بعد غد اأعمل لهم اأي اأخدمهم ثم اأق�سيك الذي 
لك فانطلقا حتى اأتيا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم فاأخرباه مبا �سمعا
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و�سلم  واآلــه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فا�ست�سار 
يعني  النفري  حــرب  ويف  العري  طلب  يف  اأ�سحابه 
اإىل  اأو  للعري  يذهبوا  اأن  بــني  اأ�سحابه  ُيــخــرّي 
وقال  قري�ض  مب�سري  واأخــربهــم  النفري  حماربة 
العري  اإما  الطائفتني  اإحدى  وعدكم  اهلل  لهم)اإن 
اإليهم لي�ستعينوا  واإما قري�ض( وكانت العري اأحب 
وال�سالح  اخليل  �سراء  على  الأمــوال  من  فيها  مبا 
فقال بع�سهم هال ذكرت لنا القتال حتى نتاأهب له 

فتغري وجه ر�سول اهلل
ا�ست�سارهم  ثم  فاأح�سنوا  املهاجرون  وتكلم 

فقام اأبو بكر فاأح�سن ثم قام عمر فقال فاأح�سن
اأن  يخ�سى  و�سلم  واآلــه  عليه  اهلل  �سلى  وكان 
اإل  عليها  ن�سرته  وجوب  ترى  ل  الأن�سار  تكون 
واأن  فقط  باملدينة  العدو  من  فجاأة  دهمه  ممن 
عدو  لإىل  بالدهم  من  بهم  ي�سري  اأن  عليهم  لي�ض 
فلما قال لهم اأ�سريوا علي قال �سعد بن معاذ ر�سي 
الأن�سار  �سيد  هو  بل  الأو�ض  �سيد  هو  و  عنه  اهلل 
وكان فيهم ال�سديق ر�سي اهلل عنه يف املهاجرين 
فقال:واهلل لكاأنك تريدنا يا ر�سول اهلل قال اأجل 
ما جئت  اأن  و�سهدنا  اآمنا بك و�سدقناك  قال قد 
به هو احلق واأعطيناك على ذلك عهودا ومواثيق 
علال ال�سمع والطاعة فام�ض يا ر�سول اهلل ملا اأردت 
ا�ستعر�ست  لو  باحلق  بعثك  الذي  فو  معك  فنحن 
بنا البحر خل�سناه معك ما تخلف منا رجل واحد 
لن�سرب عند  اإنا  بنا عدوا غدا  تلقى  اأن  نكره  وما 
ما  منا  يريك  اهلل  لعل  اللقاء  عند  �سدق  احلرب 
تقّر به عينك ف�سر بنا على بركة اهلل ف�سر ر�سول 
قال  ثم  لقوله  و�سلم  واآلــه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم �سريوا على بركة اهلل 
اإما  الطائفتني  اإحدى  وعدين  اهلل  فاإن  واأب�سروا 

العري واإما النفري . 
اإىل  و�سلم  واآلــه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  خرج 
)والــذي  فقال  القتال  على  يحر�سهم  اأ�سحابه 
فيقتل  اليوم رجل  يقاتلهم  ل  بيده  نف�ض حممد  

اهلل  اأدخله  اإل  مدبر  غري  مقبال  حمت�سبا  �سابرا 
اجلنة(

واأخذ حفنة من احل�سباء فرمى بها يف وجوه 
اأ�سحابه  اأمر  ثم  الوجوه(  )�ساهت  وقال  القوم 
فقال �سدوا فازداد امل�سلمون قوة و�ساحوا مهللني 

اأحد ... اأحد
�سلى  النبي  بتحري�ض  قوة  امل�سلمون  ازداد 
�سفوفهم  بني  ووقوفه  لهم  و�سلم  واآله  عليه  اهلل 
واأمدهم اهلل مبالئكة ال�سماء فاأكروا يف قري�ض 
القتل وال�سبي وخا�سوا وطي�ض املعركة فثار النقع 
بالغبار وجعلت هامات قري�ض تطري  وامتالأ اجلو 

من اأج�سادها .
�سفوف  يف  يخطر  خلف  بن  اأمية  بالل  وراأى 
يغريه  كان  وقد  امل�سركني  و�سط  وي�سري  املقاتلني 
رم�ساء  اإىل  فيخرجه  الإ�ــســالم  يــرتك  اأن  مبكة 
ياأمر  ثم  ظهره  على  وي�سجعه  حميت  اإذا  مكة 
بال�سخرة العظيمة فتو�سع على �سدره ثم يقول 
ل تزال هكذا حتى تفارق دين حممد فيقول بالل 
اأحد ... اأحد فراآه بالل واأقبل نحوه وقال راأ�ض 
الكفر اأمية بن خلف ل جنوت اإن جنا واأقبل عليه 

ب�سيفه فاأرداه قتيال .
تبدد الغبار واجنلت املعركة عن جثث هامدة 
واأ�سالء متناثرة ووىل اأهل مكة الأدبار خ�سعا من 

الذل الذي اأ�سابهم
يت�سع  ل  ال�سياق  هذا  يف  طويل  �سرد  هناك 

العدد ل�سرح اأكر من ذلك 
 غزوة فتح مكة

الأعظم غزوة وقعت يف  بالفتح  ي�سمى  ما  اأو 
الع�سرين من رم�سان يف العام الثامن من الهجرة

ا�ستطاع امل�سلمون من خاللها فتح مكة و�سمها 
اإىل �سفوف امل�سلمني.

�سبب هذه املعركة
بينها  كانت  التي  الهدنة  انتهكت  قري�ض  اأن 
بني  من  حللفائها  باإعانتها  وذلك  امل�سلمني  وبني 
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حلفاء  من  خزاعة  قبيلة  على  الإغـــارة  بكريف 
امل�سلمني اأي حلف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم .
وكان ذلك العهد يف �سلح احلديبية ورّدًا على 
و�سلم  واآله  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  ذلك جهز 

جي�سًا قوامه ع�سرة اآلف مقاتل لفتح مكة .
حترك اجلي�ض حتى و�سل مكة ودخلها �سلما 
بدون قتال اإل من جهة خالد بن الوليد ر�سي اهلل 
عنه اإذ حاول بع�ض رجال قري�ض بقيادة عكرمة 
بن اأبي جهل الت�سدي للم�سلمني فقاتلهم خالد بن 
الوليد وقتل منهم اثنى ع�سر رجال وفر الباقون 

منهم. 
مبكة  و�سلم  واآلــه  عليه  اهلل  �سلى  نــزل  وملــا 
وجعل  بها  فطاف  الكعبة  جــاء  النا�ض  واطــمــاأن 
كان  بقو�سه  حولها  كانت  التي  الأ�سنام  يطعن 
معه ويتلو من قوله تعاىل )قل جاء احلق وزهق 
تعاىل  وقوله  زهــوقــا(  كــان  الباطل  اإن  الباطل 
)وجاء احلق وما يبدء الباطل وما يعيد( فتهوي 

الأ�سنام خاّرة على وجوهها .
الكعبة  يف  و�سلم  واآلــه  عليه  اهلل  �سلى  وراأى 
�سورًا ومتاثيل فاأمر بها فك�سرت وملا حانت ال�سالة 

�سعد بالل بن رباح اإىل  اأعلى الكعبة واأّذن .
اأهل  من  الكثري  اعتناق  مكة  فتح  نتائج  ومن 
مكة الإ�سالم منهم: اأبو �سفيان وزوجته هند بنت 
عمرو  بن  و�سهيل  جهل  اأبــي  بن  وعكرمة  عتبة 
بكر  اأبــي  والــد  قحافة  ــو  واأب اأمية  بن  و�سفوان 

ال�سديق وغريهم من اأهل مكة   
فتح الأندل�س

 711 هـ   92 عام  بــداأت  ع�سكرية  حملة  هي 
التي  ا�سبانيا  يف  الغربيني  القوط  مملكة  على  م 
من  معظمه  بجي�ض  اأبرييا  جلزيرة  �سبه  حكمت 
711م  عام  الذي  زياد  بن  طارق  بقيادة  الأمازيغ 
يف منطقة التي تعرف الآن بجبل طارق ثم توجه 
�سماًل حيث هزم امللك روديك هزمية �ساحقة يف 

127هـ/  عام  حتى  وا�ستمرت  لكة  وادي  معركة 
ا�سبانيا  من  وا�سعة  مناطق  على  وا�ستوىل  م   711

والربتغال وجنوب فرن�سا .
 92 رجب   5 يف  بجنوده  زيــاد  بن  طــارق  عرب 
اليوم  اإلــيــه  ين�سب  ــذي  ال اجلبل  مو�سع  اإىل  هـــ 
و�سيطر على ذلك املوقع بعد ا�سطدامه باحلامية 
اجلبل  قاعدة  يف  اأيــام  عدة  اأقــام  ثم  القوطية، 
ونّظم خاللها جي�سه وا�ستوىل على القالع واملدن 
اخل�سراء،  واجلــزيــرة  قرطاجة  مثل  الغربية 
بلغ خندة جنوبي  الغرب حتى  تقّدم باجتاه  ثم 
غربي ا�سبانيا التي يقطعها نهر برباط عرب وادي 

لكة ال�سهري وع�سكر هناك . 
وحينما بلغ روديك خرب جي�ض امل�سلمني جمع 
بلغ  وحني  طليطلة،  عا�سمته  به  وزحــف  جي�سا 
طلب  روديــك  ح�سود  حجم  خرب  زيــاد  بن  طــارق 
اآلف  بخم�سة  فاأمده  ن�سري  بن  مو�سى  من  املــدد 

مقاتل لي�سبح جي�سه قوامها12000 مقاتل.
 17 ـــ  92ه رم�سان   28 يف  اجلي�سان  والتقى 
خندة  بحرية  جنوب  �سذونة  قرب  711م  يوليو 
عند وادي لكة  فهزم امل�سلمون جي�ض روديك وفر 

الأخري ومل يظهر مرة اأخرى.
امل�سلمني  ــام  اأم �سالكا  الطريق  �سار  وبذلك 
بداية  الفتح  هذا  كان  الأندل�ض  فتح  ل�ستكمال 
لنحو  امتد  الــذي  الأندل�ض  يف  الإ�سالمي  الفتح 

800 عام تقريبًا .
   معركة بالط ال�سهداء

وهي  توانية  اأو  تــور  معركة  اأيــ�ــســًا  ت�سمى 
اكتوبر732م  هـ   114 رم�سان  يف  دارت  معركة 
الفرن�سيتني  وتور  توانية  مدينتي  بني  موقع  يف 
وكانت بني جي�ض امل�سلمني بقيادة وايل الأندل�ض 
عبد الرحمن الغافقي من جهة وقوات الفرجنة 
جهة  مــن  مــارتــل  �ــســارل  بقيادة  والبورغنديني 

اأخرى.
املرتزقة  ــن  م جي�سًا  ــل  ــارت م ــارل  ــس � جــمــع 
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ومقاتلني من حدود الراين ومن بورغانديا.
اإىل  و�سل  قد  الغافقي  الرحمن  عبد  وكــان 
وقطلونية  اأقطانيا  يف  معركة  بعد  بجي�سه  تور 

و�سبتمانيا اأو احلاميات التي خلفها وراءه.
ــام  لأي الفريقني  بــني  املــنــاو�ــســات  ا�ستمرت 
الأخري  اليوم  يف  للهجوم  امل�سلمون  جلــاأ  اأن  اإىل 
م�ساة  حتمله  الذي  �سارل  جي�ض  على  بفر�سانهم 
من  اقرتبوا  امل�سلمني  اأن  لو  كما  وبــداأ  الفرجنة، 
كانت  اأنها  يعتقد  فرقًا  اأر�سل  �سارل  اأن  اإل  الن�سر 
امل�سلمني من اخللف  اأود وهاجمت مع�سكر  بقيادة 

مما دفع امل�سلمني ملحاولة اإنقاذ مع�سكرهم. 
معه  جــنــوده  مــن  بقي  ومــن  الغافقي  حــاول 
اأن  الثبات يف القتال وال�سيطرة على املوقف بعد 
يقاتل  الغافقي  وظل  امل�سلمني  �سفوف  ا�سطربت 
يف  امل�سلمني  جي�ض  بقية  جنح  ثم  ا�ست�سهد  حتى 
الدفاع عن مع�سكرهم حتى نهاية اليوم ويف الليل 
اأن ين�سحبوا لياًل بعد  اجتمع قادة اجلي�ض وراأوا 

اأن فقدوا قائدهم.
القتال  اأن  الفرجنة  وجد  التايل  اليوم  ويف 
اأن  اإىل  كمينا  يكون  اأن  من  فتخوفوا  يتجدد  مل 
ا�ستطلعت قواتهم خميمات امل�سلمني التي تركوها 

وراءهم فوجدوها فارغة.
مالحظة   

املعركة  هذه  اأهمية  حول  املوؤرخون  انق�سم 
باقت�ساب  م�سادرهم  يف  وذكروها  امل�سلمني  بني 
باملعركة  و�سفهم  يف  بالغوا  غربيون  وهــنــاك 

الفا�سلة التي اأوقفت املد الإ�سالمي اإىل اأوروبا.
اأخرى  معارك  حدوث  ي�سّجل  التاريخ  اأن  مع 
لحقة ك�سب من خاللها امل�سلمون ثغورًا اأخرى يف 

بالد الفرجنة.   
عني جالوت

ــــدى واأبـــــرز املـــعـــارك الــفــا�ــســلــة يف  ــي اإح ه
هـ   658 رم�سان   25 يوم  جرت  الإ�سالمي  التاريخ 
املماليك  جي�ض  ا�ستطاع  اإذ  1360م  �سمتمرب   30

هزمية  اأول  اإحلـــاق  قطز  الــديــن  �سيف  بقيادة 
قا�سية بجي�ض املغول بقيادة كتيفا . 

لدول  مريرة  انتكا�سات  بعد  املعركة  وقعت 
الدولة  �سقطت  فقد  الإ�ــســالمــي  الــعــامل  ومـــدن 
 9 625هــــ  �ــســوال   15 يف  التتار  بيد  اخلــرازمــيــة 
معها  و�سقطت  بغداد  �سقطت  ثم   1239 اكتوبر 
انتهى  اأياما  دام  ح�سار  بعد  العبا�سية  اخلالفة 
بدخول املغول بغداد وا�ستباحوا املدينة وقتلهم 
4�سفر  يف  بــاهلل  امل�ستع�سم  العبا�سي  اخلليفة 

656هـ 10 فرباير 1258م .
ومعه  هولكو  ا�ستطاع  ال�سنة  نف�ض  يف  ثم 
قائده كتيفا احتالل جميع مدن ال�سام وفل�سطني 
واإخ�ساعها لهم كانت م�سر يف تلك الفرتة تئن من 

ال�سراعات ال�سيا�سية الداخلية . 
اجلي�ض  جتهيز  من  قطز  امللك  انتهى  اإن  ما 
م�سر  �سرق  ال�ساحلية  منطقة  يف  به  �سار  حتى 
حتى و�سل اإىل �سهل عني جالوت الذي يقع تقريبًا 
بني  مدينتي بي�سان �سماًل ومدينة نابل�ض جنوبا 
الإ�سالمي  اجلي�سان  تواجه  ومنها  فل�سطني  اإىل 

واملغويل . 
من  الآلف  ا�ستطاع  للم�سلمني  الغلبة  وكانت 
مدينة  قرب  واجتهوا  املعركة  من  الهرب  املغول 
وانت�سر  املعركة احلا�سمة  بي�سان وعندها وقعت 
املغول  جي�ض  واأبيد  عظيمًا  انت�سارًا  امل�سلمون 

باأكمله.
العظيم  الأثــــر  ــوت  ــال ــني ج ملــعــركــة ع كـــان 
العظمى  الــقــوى  بــني  الــقــوة  ــن  ــوازي م تغيري  يف 
ال�سام فقد ت�سببت خ�سارة  املت�سارعة يف منطقة 
املغول يف املعركة يف حتجيم قوتهم والق�ساء على 

اأ�سطورتهم التي اأرهبت القا�سي والداين .  
حرب رم�سان اأكتوبر

الرابعة  الإ�سرائيلية  العربية  احلــرب  هي 
اإ�سرائيل  على  و�سوريا  م�سر  من  كل  �سنتها  التي 
اأكتوبر   16 ال�سبت  يــوم  يف  بـــداأت  عــــام1973م 
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1973 املوافق ليوم العا�سر من رم�سان 1393هـ .
امل�سري  اجلي�سني  قبل  من  مفاجئ  بهجوم 
كانت  التي  الإ�سرائيلية  القوات  على  وال�سوري 
و�ساهمت  اجلـــولن  وه�سبة  �سيناء  يف  تــرابــط 
الثورة  وقــوات  العربية  الــدول  بع�ض  احلــرب  يف 
اقت�ساديًا  اأو  ع�سكريًا  ــواء  �ــس الفل�سطينية 
الأهـــداف  والــ�ــســوري  املــ�ــســري  اجلي�سان  حقق 
الإ�سرتاتيجية املرجوة من خالل عامل املباغتة 

الع�سكرية لإ�سرائيل. 
ــام  الأي مــن  ملمو�سة  ـــازات  اإجن هناك  كانت 
القوات  توغلت  حيث  ــرب  احل �سن  بعد  الأوىل 
امل�سرية حوايل 20 كيلومرت �سرق قناة ال�سوي�ض 
عمق  يف  الدخول  من  ال�سورية  القوات  ومتكنت 
ه�سبة اجلولن و�سول اإىل �سهل احلولة وبحرية 

طربيا
اتفاقية  بالتوقيع على  ر�سميا  انتهت احلرب 
وافقت  حيث  1974م  مايو   31 يف  ال�ستباك  فك 
ل�سوريا  القنيطرة  مدينة  اإعــادة  على  اإ�سرائيل 
مقابل  مل�سر  ال�سرقية  ال�سوي�ض  قناة  و�سفة 
اإبعاد القوات امل�سرية وال�سورية من خط الهدنة 
ملراقبة  املتحدة  ــالأمم  ل خا�سة  قــوة  وتاأ�سي�ض 

حتقيق التفاقية. 
ال�سيادة  ــرتداد  ــس ا� احلـــرب  نتائج  اأهـــم  مــن 
جميع  وا�ــســرتداد  ال�سوي�ض  قناة  على  الكاملة 
�سيناء  ــرة  ــزي ج �سبه  يف  املــ�ــســريــة  ـــي  الأرا�ـــس
ال�سورية  اجلولن  مرتفعات  من  جزء  وا�سرتداد 
لل�سيادة  وعودتها  القنيطرة  مدينة  فيها  مبــا 

ال�سورية
ومن النتائج الأخرى حتطم اأ�سطورة اجلي�ض 
التي ل تقهر بح�سب ما كانت تدعي  الإ�سرائيلي 
القادة  بها  �سّرح  والتي  الإعــالم  و�سائل  يف  هي 
الع�سكريون يف اإ�سرائيل فقد انهارت اأمام اجلي�سان 

امل�سري وال�سوري. 

احلرب على غزة اأو معركة )الع�سف املاأكول 
والبنيان املر�سو�س(

موجة  بعد   2014 يوليو   8 يوم  فعليا  بــداأت 
الطفل  عنف تفجرت مع خطف وتعذيب وحرق 
م�ستوطنني  جمموعة  يد  على  خ�سري  اأبو  حممد 
الع�سرات  اعتقال  واإعادة  يهود يف 2يوليو 2014 
واأعقبها  �ساليط،  ال�سابط  �سفقة  حمــرري  من 
عرب  وداخـــل  القد�ض  يف  وا�سعة  احتجاجات 
وا�ستدت  الغربية  ال�سفة  مناطق  وكذلك   48
اثنني  اإ�سرائيلي  ده�ض  اأن  بعد  املواجهات  وترية 
وبــدء  حيفا  مدينة  قــرب  الــعــرب  الــعــمــال  مــن 
واملقاومة  اإ�سرائيل  متبادل بني  الت�سعيد بق�سف 

الفل�سطينية يف قطاع غزة.
�ساروخ  مرة  لأول  الق�سام  كتائب  ا�ستخدمت 
حيث  كيلومرت  اإىل160  مداه  ي�سل  الذي  اأر160 

�سرب مدينة حيفا وكان ذلك يوم 8 يوليو .
كما اأعلن عن �ساروخ من طراز80 ي�سل مداه 
القد�ض  �سرايا  ا�ستخدمت  كما  كيلومرت   80 اإىل 
ق�سف  والذي  براق70  نوع  من  �ساروخ  مرة  لأول 
مدينة تل اأبيب وا�ستخدم اأي�سا �ساروخ من نوع اإم 
اإىل 150 كيلومرت  ال�سنع ي�سل مداه  702 �سوري 
اعتربته  والــذي  اخل�سرية  منطقة  ق�سف  الــذي 
ومناطق  لأمن  ومهددًا  خطريًا  اأمــرًا  )اإ�سرائيل( 
ال�سمال  منطقة  من  واأجــزاء  اأبيب  وتل  القد�ض 

وحفول الغاز يف البحر .
ع�سكرية  عمليات  عدة  احلرب  هذه  تخللت 
نوعية مثل عملية ناحل عوز وعملية العا�سر من 
البحرية  زيكيم  قاعدة  اقتحام  وعملية  رم�سان 

البطولية .
لأي  الإ�سرائيلي  العدو  حتقيق  بعدم  انتهى 
ذلك  وكــان  املعلنة  الع�سكرية  اأهدافه  من  هدف 
وملحور  الفل�سطينية  للمقاومة  النت�سار  مبثابة 

املقاومة .
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كاحل�سم  مــهــمــًا  ــايف  ــق ــث ال احلــ�ــســم  ـــان  ك ملـــا 
عن  التاريخية  الدرا�سة  هذه  كانت  الع�سكري، 

فل�سطني...
الأر�س :

فل�سطني هي املنطقة التاريخية الواقعة على 
يف  املتو�سط،  الأبي�ض  للبحر  ال�سرقي  ال�ساحل 

جنوب �سرق اآ�سيا.
تق�سم  جــدا،  متنّوعًة  اأر�سًا  املنطقة  متتلك 
اىل  الغرب  من  وهــي  مناطق  اأربعة  اإىل  عمومًا 
اخلليل،  وجبال  التالل  ال�ساحلي،  ال�سهل  ال�سرق 

وادي الأردن، و اله�سبة ال�سرقية. 
يف اأق�سى اجلنوب هناك �سحراء النقب. 

ــات مــن 395 قــدم حتت  ــاع ــف تـــرتاوح الرت
وهي  امليت،  البحر  �سواطئ  على  البحر  م�ستوى 
اأخف�ض نقطة على �سطح الأر�ض، اإىل 1020 قدم 

يف اأعلى قمم جبال اخلليل.
خ�سبة،  مــنــاطــق  ــــّدة  ع املــنــطــقــة  متــتــلــك 

واإمدادات املياه للمنطقة لي�ست وفرية.
املنطقة،  يف  الوحيد  النهر  هو  الأردن  نهر   
املاء  )بحرية  طربيا  بحرية  خالل  جنوبا  يتدفق 
امليت  البحر  اإىل  املنطقة(  يف  الوحيدة  العذبة 

ال�سديد امللوحة.
تربط  التي  الطرق  مركز  يف  فل�سطني  موقع 
الديني  لها موقع لالإجتماع  الثالث جعل  القارات 
بني  ما  بالد  �سوريا،  م�سر،  على  الثقايف  التاأثري  و 

النهرين، واآ�سيا ال�سغرى. 

القوى  بــني  لــلــحــروب  �ساحة  اأيــ�ــســا  وكــانــت 
لهيمنة  ــعــة  خــا�ــس و  ــنــطــقــة  امل يف  ــعــظــمــى  ال

الإمرباطوريات املجاورة.
التاريخ :

منطقة  يف  الب�سري  الــوجــود  اآثـــار  وجـــدت 
العبيدية  تل  منطقة  يف  طربيا،  بحرية  جنوبي 
وهي ترقى اإىل ما بني 600 الف �سنة م�ست وحتى 

مليون ون�سف �سنة م�ست. 
يف الع�سر احلجري احلديث )10000 ق.م. - 
5000 ق.م.( ن�ساأت املجتمعات الزراعية الثابتة، 
 3000  - ق.م.   5000( النحا�سي  الع�سر  ومــن 
ق.م.( وجدت ادوات نحا�سية وحجرية يف جوار 

اأريحا وبئر ال�سبع والبحر امليت.
يعد الأثريون اأريحا اأقدم املدن على الإطالق 
حيث يرجع تاريخها اإىل الع�سر احلجري ما قبل 
10 - 11 األف �سنة، اأي حوايل قبل الألف الثامن 

قبل امليالد.
اأريحا اأقدم املدن يف العامل

�سبه  �سام بن نوح من  اأبناء  الكنعانيون  و�سل 
ق.م.   3000 بني  فل�سطني  اإىل  العربية  اجلزيرة 
و 2500 ق.م.، وبنو قرابة 200 مدينة، و�سميت 

فل�سطني »اأر�ض كنعان« وهي اأقدم ت�سمية لها.
•••

اهلل  نبي  اأّن  الّتاريخّية  الــّروايــات  تتحّدث 
�سنة  يف  وعا�ض  ولــد  قد  ال�ّسالم  عليه  اإبراهيم 
1900 قبل امليالد يف منطقة ت�سّمى )اأور( بجانب 

فلسطين في التاريخ
اإعداد وائل عثمان
ع�سو هيئة العمل الديني
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مع  اإبراهيم  الّرافدين، رحل  اأر�ض بالد  من  بابل 
اأخيه  ابن  ومعهم  كنعان  اأر�ض  اإىل  �سارة  زوجته 

لوط وزوجته: 
{وجنيناه ولوطًا اإىل الأر�ض التي باركنا فيها 

للعاملني}71/الأنبياء
ثم  )نابل�ض(  �سكيم  يف  ق�سرية  لفرتة  واأقــام 
اجته جنوبًا اإىل )بيت ايل( ثم اأنتقل جنوبًا اإىل 

النقب يف طريقه اإىل م�سر بعد حدوث املجاعة.
وتنقل  فل�سطني،  جنوب  اإىل  عاد  ذلك  وبعد 
اإبراهيم يف مناطق كنعان القريبة من )حربون( 
مثل مدينة )جرار( وهي تقع جنوب �سرقي غزة 

وكذلك )مريا( القريبة من القد�ض يف ال�سمال.
وقد عا�سر اإبراهيم خ�سف قوم لوط عندما 
ب�سرته املالئكة بولده اإ�سحاق، وكان اإبراهيم رزق 

باإ�سماعيل وهو كبري يف ال�سن ثم رزق باإ�سحاق  :
ِباْلُب�ْسَرى  ــَم  ــي ــَراِه ْب اإِ ــُلــَنــا  ُر�ــسُ َجـــاَءْت  ــا  َـّ {َومَل
َكاُنوا  اأَْهَلَها  اإِنَّ  اْلَقْرَيِة  َهِذِه  اأَْهِل  ُمْهِلُكو  اإِنَّا  َقاُلوا 
اأَْعَلُم  َنْحُن  َقاُلوا  ُلوًطا  ِفيَها  اإِنَّ  َقــاَل  َظامِلنَِي)•( 
ِمَن  َكاَنْت  اْمَراأََتُه  اإِلَّ  َواأَْهَلُه  ُه  َينَّ َلُنَنجِّ ِفيَها  ْن  مِبَ

اْلَغاِبِريَن}31-32 العنكبوت
ومات  �سنة   175 يقارب  ما  اإبراهيم  عا�ض 

ودفن يف فل�سطني يف اخلليل .
•••

ورزق  فل�سطني  اأر�ــض  على  اإ�سحاق  عا�ض  ثم 
ولد  وقــد  اأبــاهــم،  اليهود  يعده  الــذي  بيعقوب 
يف  ق.م   1750 حوايل  ق.م   18 القرن  يف  يعقوب 

فل�سطني.
ثم هاجر اإىل حران وتزوج هناك واأجنب 11 
ولد، ثم عاد لفل�سطني �سرق اخلليل عند )�سعري( 
�سيدنا  ق�سة  ــرت  ج وهــنــاك  بنيامني،  واأجنـــب 

يو�سف مع اخوته. 
بني  كــل  وا�ستقر  اخــوتــه  عــن  عفا  يو�سف 

اإ�سرائيل يف م�سر وعا�سوا حتت ظل الأنبياء. 
عا�ض يعقوب يف م�سر ما يقارب 17 �سنة ودفن 

يف فل�سطني يف اخلليل.
م�سر  الهك�سو�ض  حــكــم  املــرحــلــة  هـــذه  يف 

وفل�سطني ما بني )القرن 18 – 16 ق .م. ( 
اإىل اأن مت طردهم على يد الفراعنة ودخول 

فل�سطني حتت احلكم امل�سري الفرعوين .
ثم ارتد بنو اإ�سرائيل بعد يعقوب ويو�سف عن 
م�سر،  يف  الف�ساد  بوؤرة  ي�سكلون  واأ�سبحوا  الدين 
ف�سلط  وفواح�ض.....  ربا  ديني،  اأخالقي،  ف�ساد 

اهلل عليهم الفراعنة فاأذلوهم وا�ستعبدوهم. 
•••

البل�ست  هــجــرة  كــانــت  احلقبة  ــذه  ه وبــعــد 
بحر  يف  كــريــت  جــزيــرة  مــن  الــبــحــر-  �سعوب   -
الثالث:  رعم�سي�ض  يد  على  وهزميتهم  اإيجة)•( 

فرعون م�سر يف معركة "بلوزيون".
يف  وا�ستقرارهم  معهم  اتفاق  توقيع  مت  ثم   

جنوب فل�سطني.  
)•( الأرجح اأن �سكان ال�ساحل من الكنعانيني 
جزر  ــاأهــايل  ب لت�سالهم  ال�ــســم  بــهــذا  ت�سّموا 
الت�سمية  هذه  عليهم  وغلب  القريبة،  املتو�سط 

فهم يف الأ�سل كنعانيون – املحّرر-
بنى البل�ست خم�ض ممالك هي غزة، اأ�سدود، 
جت، عقرون، وع�سقالن ومن املرجح اأن الكنعانيني 
البل�ست  ولكن  وعمروها  و�سعوها  والبل�ست  بنوها 

اأن�سوؤوا مدينتني جديدتني: اللد و�سقلغ. 
واندمج البل�ست بالكنعانيني وا�ستعملوا لغتهم 

وعبدوا اآلهتهم: داجون وبعل وع�ستار.
واأعطوا ا�سمهم لأر�ض كنعان فاأ�سبحت اأر�ض 
البل�ست ثم ابل�ستني ثم عربت فاأ�سبحت فل�سطني 

رغم ذوبان البل�ست يف الكنعانيني. 
•••

اإ�سرائيل  لبني  اهلل  اأر�سل  احلقبة  هذه  ويف 
يف  وعا�ض  ال�سالم،  عليه  مو�سى  وهو  جديدُا  نبيُا 
اأكر  وفرعون  مو�سى  ق�سة  وكانت  فرعون  بيت 

ق�س�ض القراآن تكرارا.
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اإ�سرائيل  لبني  كثرية  معجزات  مو�سى  قدم 
حتى حدثت املناظرة ثم املطاردة، وان�سق البحر 
من  مو�سى  �سبحانه  اهلل  ــا  وجن فــرعــون  وغـــرق 

الغرق: 
{فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك اآية 
/92 لغافلون}  اآياتنا  عن  النا�ض  من  كثريا  واإن 

يون�ض
اإ�سرائيل مع مو�سى وهارون عليهما  رحل بنو 
ال�سالم من م�سر وعندما و�سلوا �سيناء ومالب�سهم 

تقطر ماًء ظهر جهلهم وف�سقهم :
َعَلى  َفاأََتْوا  اْلَبْحَر  اإِ�ْسَراِئيَل  ِبَبِني  {َوَجاَوْزَنا   
َناٍم َلُهْم َقاُلوا َيا ُمو�َسى اْجَعْل  َقْوٍم َيْعُكُفوَن َعَلى اأَ�سْ
َهُلوَن}  جَتْ َقــْوٌم  نَُّكْم  اإِ َقاَل  اآِلَهٌة  َلُهْم  َكَما  اإَِلًها  َلَنا 

138/الأعراف
العجل  قومه  فعبد  ربه  مليقات  مو�سى  ذهب   
هارون  يقتلون  وكادوا  بينهم،  هارون  وجود  رغم 

عندما نهاهم عن الكفر:
َباَن اأَ�ِسًفا َقاَل  َّا َرَجَع ُمو�َسى اإِىَل َقْوِمِه َغ�سْ  {َومَل
ُكْم  َربِّ اأَْمَر  اأََعِجْلُتْم  َبْعِدي  ِمْن  َخَلْفُتُمويِن  ِبْئ�َسَما 
َلْيِه َقاَل  ُه اإِ َخَذ ِبَراأْ�ِض اأَِخيِه َيُجرُّ ْلَواَح َواأَ َواأَْلَقى اْلأَ
َيْقُتُلوَنِني  َوَكــاُدوا  َعُفويِن  ا�ْسَت�سْ اْلَقْوَم  اإِنَّ  اأُمَّ  اْبَن 
اْلَقْوِم  َمَع  َعْلِني  جَتْ َوَل  اْلأَْعـــَداَء  ِبَي  ُت�ْسِمْت  َفاَل 

امِلنَِي} 150/الأعراف الظَّ
ــم رفــ�ــض بــنــو اإ�ــســرائــيــل دخـــول الأر�ـــض  ث
املقد�سة، بوقاحة اجلبناء .. لأمن يريدون بذلك 

ن�سرا رخي�سُا:  
َكَتَب  الَِّتي  �َسَة  امْلَُقدَّ اْلأَْر�ــَض  اْدُخُلوا  َقْوِم  {َيا 
َفَتْنَقِلُبوا  ــْم  ــاِرُك اأَْدَب َعَلى  وا  َتــْرَتــدُّ َوَل  َلُكْم   ُ اهللَّ
َقْوًما  ِفيَها  اإِنَّ  ُمو�َسى  َيا  َقاُلوا   )21( َخا�ِسِريَن 
َفاإِْن  ِمْنَها  َيْخُرُجوا  َحتَّى  َنْدُخَلَها  َلْن  َواإِنَّا  اِريَن  َجبَّ
َيْخُرُجوا ِمْنَها َفاإِنَّا َداِخُلوَن )22( َقاَل َرُجاَلِن ِمَن 
َعَلْيِهُم  اْدُخُلوا  َعَلْيِهَما   ُ اهللَّ اأَْنَعَم  َيَخاُفوَن  الَِّذيَن 
 ِ اهللَّ َوَعَلى  َغاِلُبوَن  َفاإِنَُّكْم  َدَخْلُتُموُه  َفــاإَِذا  اْلَباَب 
ُلوا اإِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننَي)23( َقاُلوا َيا ُمو�َسى اإِنَّا  َفَتَوكَّ

َك  َوَربُّ اأَْنَت  َفاْذَهْب  ِفيَها  َداُموا  َما  اأََبًدا  َنْدُخَلَها  َلْن 
َفَقاِتاَل اإِنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن} املائدة

اهلل  فكتب  عليهم  فدعا  منهم  مو�سى  يئ�ض 
عليهم التيه:

{َقاَل َربِّ اإِينِّ َل اأَْمِلُك اإِلَّ َنْف�ِسي َواأَِخي َفاْفُرْق 
َفاإِنََّها  َقــاَل   )25( اْلَفا�ِسِقنَي  اْلــَقــْوِم  ــنْيَ  َوَب َبْيَنَنا 
َمٌة َعَلْيِهْم اأَْرَبِعنَي �َسَنًة َيِتيُهوَن يِف اْلأَْر�ِض َفاَل  رَّ حُمَ

َتاأْ�َض َعَلى اْلَقْوِم اْلَفا�ِسِقنَي} املائدة
و تويف مو�سى عليه ال�سالم على مرمى حجر 

من فل�سطني خلف الكثيب الأحمر.
•••

ثم ا�ستمر يو�سع بن نون )ي�سوع( فتى مو�سى :
ويف نحو 1250 ق.م. دخل يو�سع بن نون عليه 
ال�سالم بقومه عابرًا نهر الأردن اإىل اأريحا ودارت 
معركة بينهم وبني قوم من الكنعانيني انت�سر فيها 

ودخل اإىل فل�سطني ....
ا�سرائيل  بنو  ــل  ودخ نــون  بــن  يو�سع  توفى 
من  الع�سر  هــذا  يكون  ويكاد  الق�ساة،  ع�سر  يف 
وال�سعف  النحالل  من  �ساده  ملا  ع�سورهم  اأ�سوء 
اأ�سهر  ــن  والإنــقــ�ــســام والــنــزاعــات واحلـــروب وم
عليهما  و�سليمان  وداود  طالوت  وامللوك:  الق�ساة 

ال�سالم.
َبْعِد  ِمْن  اإِ�ْسَراِئيَل  َبِني  ِمْن  امْلاََلإِ  اإِىَل  َتَر  {اأَمَلْ   
يِف  ُنَقاِتْل  َمِلًكا  َلَنا  اْبَعْث  َلُهُم  ِلَنِبيٍّ  َقاُلوا  اإِْذ  ُمو�َسى 
ِ َقاَل َهْل َع�َسْيُتْم اإِْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل  �َسِبيِل اهللَّ
 ِ ُنَقاِتَل يِف �َسِبيِل اهللَّ اأَلَّ  َلَنا  َوَما  ُتَقاِتُلوا َقاُلوا  اأَلَّ 
ا ُكِتَب َعَلْيِهُم  ْبَناِئَنا َفَلمَّ َوَقْد اأُْخِرْجَنا ِمْن ِدَياِرَنا َواأَ
امِلنَِي  ُ َعِليٌم ِبالظَّ اْلِقَتاُل َتَولَّْوا اإِلَّ َقِلياًل ِمْنُهْم َواهللَّ
َلُكْم  َبَعَث  َقْد   َ اهللَّ اإِنَّ  ُهْم  َنِبيُّ َلُهْم  ــاَل  َوَق  )246(
َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلوا اأَنَّى َيُكوُن َلُه امْلُْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن 
َقاَل  ــاِل  امْلَ ِمــَن  �َسَعًة  ــوؤَْت  ُي َومَلْ  ِمْنُه  ِبامْلُْلِك  ــقُّ  اأََح
اْلِعْلِم  يِف  َب�ْسَطًة  َوَزاَدُه  َعَلْيُكْم  َطَفاُه  ا�سْ  َ اهللَّ اإِنَّ 
َوا�ِسٌع   ُ َواهللَّ َي�َساُء  َمْن  ُمْلَكُه  ُيوؤِْتي   ُ َواهللَّ �ْسِم  َواجْلِ
ْن  اأَ ُمْلِكِه  اآَيــَة  اإِنَّ  ُهْم  َنِبيُّ َلُهْم  َوَقــاَل   )247( َعِليٌم 
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ا  مِمَّ ٌة  َوَبِقيَّ ُكْم  َربِّ ِمْن  �َسِكيَنٌة  ِفيِه  اُبوُت  التَّ َياأِْتَيُكُم 
اإِنَّ يِف  امْلاََلِئَكُة  ِمُلُه  َواآُل َهاُروَن حَتْ اآُل ُمو�َسى  َتَرَك 
َل  ا َف�سَ ِمِننَي )248( َفَلمَّ َذِلَك َلآَيًة َلُكْم اإِْن ُكْنُتْم ُموؤْ
َفَمْن  ِبَنَهٍر  ُمْبَتِليُكْم   َ اهللَّ اإِنَّ  َقاَل  ُنوِد  ِباجْلُ َطاُلوُت 
ي  ِمنِّ َفاإِنَُّه  َيْطَعْمُه  مَلْ  َوَمْن  ي  ِمنِّ َفَلْي�َض  ِمْنُه  �َسِرَب 
َف ُغْرَفًة ِبَيِدِه َف�َسِرُبوا ِمْنُه اإِلَّ َقِلياًل  اإِلَّ َمِن اْغرَتَ
َل  َقاُلوا  َمَعُه  اآَمُنوا  َوالَِّذيَن  ُهَو  َجاَوَزُه  ا  َفَلمَّ ِمْنُهْم 
الَِّذيَن  َقــاَل  َوُجــُنــوِدِه  ِبَجاُلوَت  اْلَيْوَم  َلَنا  َطاَقَة 
َغَلَبْت  َقِليَلٍة  ِفَئٍة  ِمْن  َكْم   ِ ُماَلُقو اهللَّ اأَنَُّهْم  وَن  َيُظنُّ
اِبِريَن )249(  ُ َمَع ال�سَّ ِ َواهللَّ ِفَئًة َكِثرَيًة ِباإِْذِن اهللَّ
َنا اأَْفِرْغ َعَلْيَنا  اُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلوا َربَّ َّا َبَرُزوا جِلَ َومَل
ْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن  ْت اأَْقَداَمَنا َواْن�سُ ا َوَثبِّ رْبً �سَ
َجاُلوَت  َداُووُد  َوَقَتَل   ِ ِباإِْذِن اهللَّ َفَهَزُموُهْم   )250(
ا َي�َساُء َوَلْوَل  ْكَمَة َوَعلََّمُه مِمَّ ُ امْلُْلَك َواحْلِ َواآَتاُه اهللَّ
اْلأَْر�ُض  َلَف�َسَدِت  ِبَبْع�ٍض  ُهْم  َبْع�سَ ا�َض  النَّ  ِ اهللَّ َدْفُع 

ٍل َعَلى اْلَعامَلنَِي} البقرة. َ ُذو َف�سْ َوَلِكنَّ اهللَّ

يف الفرتة )1004- 923 ق.م.( وحد داوود 
لها اإىل مملكة متحدة  عليه ال�سالم القبائل، وحِوّ
القد�ض(،  بجوار  )ح�سن  داود  مدينة  عا�سمتها 
املوؤابيني  داوود  وهــزم  مملكته،  حــدود  ــع  ــسِّ وو�
نهر  �سرق  �سعوب  )وهي  والأدوميني  والعمونيني 

الأردن(. 
وقد خلفه ابنه �سليمان يف حكمها.

ِباأَْمِرِه  ــِري  جَتْ َفًة  َعا�سِ يَح  الرِّ {َوِل�ُسَلْيَماَن 
�َسْيٍء  ِبُكلِّ  ا  َوُكنَّ ِفيَها  َباَرْكَنا  الَِّتي  اْلأَْر�ـــضِ  اإِىَل 

َعامِلنَِي}81 /الأنبياء
بعد وفاة �سليمان عليه ال�سالم، ق�سمت دولة 

بني اإ�سرائيل اإىل مملكتي اإ�سرائيل ويهودا.
على  الآ�ــســوريــون  ا�ستوىل  ق.م.   721 ويف   

مملكة اإ�سرائيل.
بقيادة  البابليون  هزم  ق.م.   586 عام  ويف 
بابل  اإىل  اأهلها  و�سبوا  يهودا  مملكة  ن�سر  نبوخذ 
�سليمان  اأن  اليهود  يعتقد  الذي  الهيكل  وهدموا 

عليه ال�سالم قد بناه.
ــوراة  ــت ويف هـــذه املــرحــلــة بــــداأت كــتــابــة ال
ال�سالم  عليه  مو�سى  اهلل  نبي  بعد  اأي  املحرفة، 

بعدة قرون من التاريخ..
يف عام 539 ق.م. بعد احتالل الفر�ض لبابل 
عليه  يطلق  كما  �سريو�ض   - )كور�ض(  ملكهم  �سمح 
موؤرخي اليهود - لليهود بالعودة اإىل فل�سطني لكن 
بابل، وقد لقى  البقاء يف  الغالبية منهم ف�سلت 
اليهود على يد الفر�ض معاملة ح�سنة لأنهم كانوا 
وليات  من  ولية  يهوذا  وغدت  البابليني  اأعداء 
اإىل  انتقلت  حيث  ق.م،   332 �سنة  حتى  الفر�ض 
الفر�ض  هــزم  اأن  بعد  املــقــدوين  ال�سكندر  ملك 

واحتل �سوريا وفل�سطني. 
اليوناين،  احلــكــم  حتــت  فل�سطني  لت�سبح 
البطال�سة  تناوب  ق.م.   323 وبحدود  ومبوته 
حكم  على  الــ�ــســوريــني  وال�سلوقيني  امل�سريني 
يف  دينية  اأقلية  اليهود  اأ�سبحوا  حتى  فل�سطني 

فل�سطني.
•••

الفرتة الإغريقية :
عندما تويف ال�سكندر عام 323 ق.م، انق�سم 
با�سم  يعرفون  الذين  الع�سكريني  ال�سكندر  قادة 
يف  بع�سًا  بع�سهم  ملحاربة  تفرغوا  ثم  »اخللفاء« 
�سراعات منهمكة عرفت بحروب اخللفاء، بهدف 
تاأ�س�ست  التي  الهلن�ستية  الإمرباطورية  اقت�سام 
الأول  �سلوق�ض  �سيطر  حــيــث  قــيــادتــه،  حتــت 
�سوريا  يف  ال�سلوقية  الدولة  موؤ�س�ض  )املظفر( 

وعا�سمتها اأنطاكيا.
فقد  )املـــنـــقـــذ(  الأول  بــطــلــيــمــو�ــض  اأمـــــا 
وعا�سمتها  م�سر  يف  البطليمية  الــدولــة  اأ�س�ض 

الإ�سكندرية.
الدولتني  بني  خم�سة  حــروب  اندلعت  وقــد 
اأخرى،  والبطليمية من جهة  ال�سلوقية من جهة 
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ال�سام  بال�سيطرة على بالد  الإنفراد  وذلك بغية 
با�سم  ــذه  ه عــرفــت  ــد  وق وفل�سطني(،  )�ــســوريــا 
ـــروب الــ�ــســوريــة الــتــي دامـــت حـــوايل اثنان  احل

وع�سرون عامًا. 
هذه  ــالل  خ الأمــّريــن  فل�سطني  ذاقـــت  ــد  وق
ال�سنوات التي مرت ما بني وفاة الإ�سكندر الكبري 
البطاملة  )بني  ق.م   301 عام  اإب�سو�ض  ومعركة 

وال�سلوقيون(.
القوتني  هاتني  بني  كانت  فقد  فل�سطني  اأمــا 
املت�سارعتني، التي خ�سعت يف نهاية املطاف للحكم 
عام  )منذ  التالية:  الفرتة  �سمل  الذي  البطلمي 

301 ق.م وحتى عام 198 ق.م(.
اإىل  الإغــريــق  حكم  حتــت  الــيــهــود  انق�سم 
اليهود  و�سموا  الإغريق  اتبعوا  ق�سم   : ق�سمني 
الإغريقني، وق�سم مت�سكوا باليهودية وهربوا من 
قائدهم  اإىل  ن�سبة  "املكابيون"  وهم  ال�سلوقيني 
يهوذا املكابي، وقد ا�ستقل بحكم اأور�سليم حينما 

دب اخلالف بني ال�سلوقيني والبطال�سة. 

الفرتة الرومانية :
ب�سبب  ال�سام  وبالد  فل�سطني  �سهدت  اأن  بعد 
الفو�سى  مــن  حــالــًة  امل�ستمرة  الــنــزاعــات  تلك 
ا�ستوىل  حــتــى  م�ستمرة  ظــلــت  وال�ــســطــراب، 
بقيادة  م(  ق.   63( �سنة  نحو  يف  الرومان  عليها 
على  انت�ساره  بعد  »بومبي«،  الــرومــاين  القائد 
و�سوريا  ال�سغري  اآ�سيا  و�سمه  »بونتو�ض«،  ملك 

وفل�سطني اإىل الإمرباطورية الرومانية.
ولية  وجعلوها  فل�سطني  ــان  ــروم ال احــتــل 
بعد  بيزنطة  ثــم  اأوًل،  لــرومــا  تابعة  رومانية 
انق�سام الدولة الرومانية وظلت حتت حكمها اإىل 

منت�سف القرن ال�سابع امليالدي. 
وكــانــوا  الـــرومـــان  حلــكــم  فل�سطني  خ�سعت 

ي�ستعملون عليهم ولة ممن يختارون من اليهود، 
بنوع  فل�سطني  لأبناء  الرومان  اأباطرة  �سمح 

م(  ق.   37( �سنة  ون�سبوا  الــذاتــي،  احلكم  مــن 
و»بالد  »اخلليل«  على  ملًكا  ــي«  الآدوم »هريود�ض 
املقاطعة املحيطة  اأو»اململكة اجلنوبية«  يهودا«- 
م�ساحتها  وكانت  الرومانية،  »يوديا«  القد�ض-  بـ 

نحو ثالثة اآلف وخم�سمائة ميل مربع.
ويف  اليهودية،  اعتنق  قد  »هريود�ض«  وكــان 
�سنة )19ق. م(و رغب »هريود�ض« يف بناء الهيكل 
وبنائه  بهدمه  فقام  �سليمان،  بناء  طريقة  على 
ال�ستقرار  من  نوًعا  البالد  �سهدت  وقــد  ثانيًة، 
والهدوء طوال عهد »هريود�ض«، الذي ظل يحكم 
�سنة  وفاته  حتى  »الــرومــان«  با�سم  البالد  هذه 

)4م(.
داخلية،  فنت  يف  البالد  وقعت  وفاته  وبعد   
بني  �سواء  تنقطع،  ومل  وا�ستدت  الفنت  وعظمت 
الرومان اأنف�سهم، اأو بينهم وبني اليهود من ناحية 
اأخرى، حتى حتولت »القد�ض« اإىل �ساحة حرب، 
ى ذلك اإىل  وكر القتلى يف ال�سوارع والأزقة، واأَدّ
�ست  وتعَرّ باملدينة،  الوبائية  الأمرا�ض  انت�سار 
والأمرا�ض  والآفات  الكوارث  من  للعديد  القد�ض 

واملجاعات. 
وخالل فرتة حكم امللك هريود�ض  ) 37ق.م 
-4 م( �سهدت فل�سطني ميالد ال�سيد امل�سيح عي�سى 
به  و�سوا  اليهود  اأن  اإل  ال�سالم،  عليه  مرمي  بن 

للحاكم الروماين واتهموه بالكفر.
يف  اليهود  بداأ  »نريون«  الإمرباطور  عهد  ويف 
قادة  اأحــد  فقام  »الــرومــان«،  حكم  على  التمرد 
يف  »القد�ض«  باحتالل  »تيتو�ض«-  وهو  الرومان- 
اليهود  علم  فلما  الهيكل،  وحــرق   ، )70م(  �سنة 
بهدم الهيكل م�سوا واأحرقوا كل ما كان بالقد�ض 
واأموال،  ذخائر  من  فيها  ما  مع  جميلة  ق�سور  من 
اليهود،  من  الكثري  بقتل  »تيتو�ض«  عليهم  فــرد 
حتى قيل اإن عدد القتلى بلغ اأكر من مليون، واإن 
عدد الأ�سرى بلغ )67( األًفا، واأخذ اليهود عبيدًا 

يباعون يف روما وهنا بداأ تواجدهم يف اأوروبا. 
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املبالغة  مــن  بالكثري  تت�سم  الأرقـــام  ــذه  وه
ما  وت�سخيم  اإبـــراز  يف  اليهود  كعادة  والتهويل 
اأو تنكيل على مِرّ الع�سور،  حلق بهم من ا�سطهاد 
وابتزاز  الإنــ�ــســاين  ال�سمري  �سفقة  ل�ستجداء 
يقومون  ما  كل  وتربير  وتهوين  ــض،  الأر� �سعوب 
الأر�ض  اأبناء  حق  يف  وانتهاكات  جرائم  من  به 

العربية من �سعب فل�سطني.
ويف عهد الإمرباطور تراجان �سنة 106م عاد 
للثورة  ــداد  الإع يف  ــذوا  واأخ القد�ض  اإىل  اليهود 

واأعمال ال�سغب من جديد.
فلما توىل هادريان عر�ض الرومان �سنة 117 
وحظر  رومانية  مل�ستعمرة  املدينة  حول  138م   -
واحرتام  التوراة  وقراءة  الختتان  اليهود  على 

ال�سبت.
135م،  �سنة  باركوخبا  بقيادة  اليهود  ثار   
فاحتل  �سيفريو�ض  يوليو�ض  الوايل  روما  فاأر�سلت 
من  وذبــح  باركوخبا  وقتل  اليهود  وقهر  املدينة 
من  الأحــيــاء  وت�ستت  ن�سمة  ــف  األ  580 اليهود 
بـ  العهد  هــذا  وي�سمى  ـــض  الأر� بقاع  يف  اليهود 

)ع�سر ال�ستات( اأو )الديا�سبورا(.
وا�ستمرت هذه الثورة ملدة ثالث �سنوات، حتى 
اأن  باإخمادها بعد  قام الإمرباطور »هادريانو�ض« 
بتاأ�سي�ض  وقام  ا،  نهائًيّ واأبادها  »القد�ض«،  خرب 
»اإيليا«،  عليها  اأطلق  جديدة  رومانية  م�ستعمرة 
وحرم على اليهود دخول هذه املدينة - وهي التي 
جاء ذكرها يف »العهدة العمرية« با�سم »اإيلياء«- 
با�سم  ا  وثنًيّ هيكاًل  اليهودي  الهيكل  مكان  واأقــام 
حتى  الو�سع  هذا  على  الهيكل  وظل  »جوبيرت«، 

ظهور امل�سيحية.
زارت  عندما  ًا  خا�سّ اإهتمامًا  فل�سطني  لقت 
الإمــرباطــور  اأم  هيلينا  الإمـــرباطـــورة  القد�ض 
امل�سيحية  �سرع  الذي  الأول  ق�سطنتني  الروماين 

واأعلنها ديانة للدولة يف 313م. 

لها  وكــان  م�سيحيًا،  حمجًا  القد�ض  اأ�سبحت 
والثقافة،  الأمـــن،  الإزدهــــار،  من  ذهبيا  ع�سرا 

واأغلب ال�سكان اأ�سبحوا م�سيحيني.
املقاطعة  من  مهمًة  مدينًة  القد�ض  �سكلت  و 
البيزنطية يف ال�سنوات ال�سابقة للفتح الإ�سالمي.
حتت  ال�سا�سانيون  غـــزا  614م  عـــام  ويف   
ال�سا�سانية  اأثناء احلروب  قيادة �سهرباز املدينة 
ويقال  املدينة.  بنهب  الُفر�ض  وقام  البيزنطية، 

اأنهم ذبحوا 90000 ممن يتبعون امل�سيحية.
تعر�سوا  الــذيــن  الــيــهــود  اأن  يعتقد  وكـــان   
ي�سيطر  ــذي  ال الــرومــاين  احلكم  يف  لال�سطهاد 

عليهم قاموا مب�ساعدة الُفر�ض. 
قطع احلكم البيزنطي الروماين خالل فرتات 
ق�سرية بغزوات فار�سية واأنهى متاما عندما فتحت 

اجليو�ض العربية الإ�سالمية فل�سطني والقد�ض.
واآله  عليه  اهلل  �سلى   - حممد  الر�سول  تويف 
بكر  اأبــو  اخلليفة  وخلفه  632م  عــام   - و�سلم 
اجلزيرة  على  ال�سيادة  اأرجــع  الــذي  ال�سديق، 
العربية بعد �سل�سلة من احلمالت املعروفة با�سم 

حروب الردة. 
وبداأ الفتح الإ�سالمي يف ال�سرق من خالل غزو 
الفار�سية  الإمرباطورية  من  مقاطعة  العراق، 
ال�سا�سانية. وعلى اجلبهة الغربية غزت جيو�سه 

الإمرباطورية البيزنطية.
بن  عمر  وخلفه  بكر  ــو  اأب تــويف  634م،  ويف 

اخلطاب.
المرباطور  اأطلق  مــايــو336م،   / ــار  اأي ويف   
هرقل حملة كبرية ل�ستعادة الأرا�سي املفقودة، 
لكن هزم جي�سه ب�سكل حا�سم يف معركة الريموك 

يف 13هـ - اآب/ اأغ�سط�ض 636 م.
يف  الــرومــان  امل�سلمون  هــزم  638م  عــام  ويف 
احلكم  يف  فل�سطني  دخلت  و  اأجــنــاديــن  معركة 

الإ�سالمي منذ ذلك التاريخ .
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وهنا ل بد اأن ن�ساأل عدة اأ�سئلة: 
يف  الفل�سطينية  الأر�ــض  �سقطت  كيف  اأوًل: 
اأيدي ب�سعة اآلف من قوات الع�سابات ال�سهيونية ؟ 
يف  كانت  العربية  اجليو�ض  كتائب  اإذ  ثانيًا: 
طريقها من �سبع دول عربية لتتوىل اإدارة ال�سوؤون 
من   1948 مايو  من  ع�سر  اخلام�ض  يف  الفل�سطينية 
اتفاق بريطاين مع تلك  الربيطانية، وفق  القوات 
الدفاع  يف  اجليو�ض  تلك  دور  فما  العربية،  الدول 

عن فل�سطني وحماية اأرا�سيها ومقد�ساتها؟ 
وم�سوؤولية  النكبة،  وقـــوع  اأ�ــســبــاب  ثــالــثــًا: 

الأطراف املختلفة عن حلولها.؟ 
�سنة  و�ستون  ثمانية  فــيــه..اأّن  �سك  ل  ممــا 
العدو  ــن  م مغت�سبة  فل�سطني  زالـــت  ومـــا  مـــرت 
لها  يت�سدى  للنهو�ض  حماولة  ال�سهيوين..وكل 
التقليدية..  الدينية  الر�سمي..واملوؤ�س�سة  العربي 
املحيط  يف  اخلاّلقة  الفو�سى  من  اليوم  ن�سهده  ما 
والبتعاد  العربي" ،  "الربيع  م�سمى  حتت  العربي 
علينا..لن�ساأل  اجلــراح  ينكاأ  فل�سطني  عن  بعيدًا 
الرجعية.. العربية  الأنظمة  دور  عن  وجنيب.. 
م�ستقّلة  الأمــر  ظاهر  يف  كانت  التي  تلك  وخا�سة 
الــدول  هي  من   ،  48 �سنة  فل�سطني  �سقوط  اإّبـــان 
فكانت   .. الإنقاذ؟  جي�ض  ت�سكيل  يف  �ساركت  التي 
موؤرخ  تقرير  وح�سب  دول،  �سبع  جيو�ض  من  تتكون 
هذه "النكبة" عارف العارف، فقد بلغ عدد اجلي�ض 
امل�سري يف البداية /6000/ ، واجلي�ض ال�سوري / 

واجلي�ض   ،  /1500/ العراقي  واجلي�ض   ،  /1500
 ،/1500 ال�سعودي/  واجلي�ض  الأردين/4500/، 
اجلي�ض  عــدد  وزاد   ،/1000 اللبناين/  واجلي�ض 
ت�ساعفت  كما  اإىل/20/األــًفــا،  ذلــك  بعد  امل�سري 
مرة اأخرى-على ما يبدو- اأعداد اجليو�ض ال�سورية 
والعراقية والأردنية فيما بعد، اأما اليمنيون فكانت 
م�ساركتهم رمزية ما الذي فعلته هذه اجليو�ض؟ لقد 
قام هوؤلء بنـزع اأ�سلحة الفل�سطينيني وحتييدهم، 
ومل يكّلفوا اأنف�سهم عناء بع�ض الرتتيبات الأمنية 

ملواجهة الأمر بطريقة اأف�سل. 
ال�سهيونية؟  الع�سابات  لقتال  جهوزيتهم  مدى 
التن�سيق  �سعف  من  عانت  العربية  اجليو�ض  اإن 
م�سرتكة  ع�سكرية  قيادة  وجــود  وعــدم  امليداين، 
قائد  اأن  اإىل  م�سرًيا  حقيقية،  �سالحيات  ذات 
جلوب(  الربيطاين  )اجلـــرال  الأردين  اجلي�ض 
خطوط  جتاوز  بعدم  جلي�سه  م�سّددة  اأوامر  اأ�سدر 
اأراد  اأنه  اأي  التق�سيم التي فر�ستها الأمم املتحدة، 
فل�سطني.   بدًل من حترير  التق�سيم  يثبت قرار  اأن 
للمعركة،  طاقاتها  كافة  ئ  ُتعبِّ ومل  حُت�سد  ومل 
ع�سكرية،  نــزهــة  وكــاأنــهــا  معها  البع�ض  وتعامل 
التي  ال�سهيونية  الع�سابات  قوة  �ساأن  من  مهونني 
لها  بالن�سبة  املعركة  تكن  ومل  تقديرها،  اأ�ــســاوؤوا 
�سقيق".  بلد  م�ساعدة  كانت  ما  بقدر  معركة م�سري 
العتاد،  عن  ف�ساًل  واخلربة  التدريب  قليلة  كانت  و 
و مل تخ�ض حربًا حقيقية قبل ذلك، وكان معظم 

نكبة فلسطين 
بين األنظمة الرجعية والتآمر الدولي

ال�صيخ طه القطناين
ع�سو هيئة العمل الديني
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كما  الربيطانيني،  من   )50 اأ�سل  من   45( �سباطها 
مل تكن متلك معلومات كافية عن فل�سطني، متابًعا: 
للحرب دون خرائط كاجلي�ض  اإن بع�سها جاء  »بل 
تكن  مل  اإن  �سعيفة،  معلوماتها  وكانت  العراقي، 

منعدمة، عن القوات ال�سهيونية واإمكاناتها«. 
الفل�سطيني  الو�سع  واإن  الفل�سطيني؟  الواقع 
وتيار  والنق�سام،  اخلــالف  من  حالة  ي�سهد  كــان 
القومية العربية مل يكن بالقوة املوؤثرة يف مواجهة 
..اعني  العربي  الر�سمي  دور  العربية.  القطرية 
القيادة ال�سيا�سية العربية: اأوًل: اإّن اأنظمة الدول 
تثبيت  اإىل  ت�سعى  كانت  الوقت  ذلك  يف  العربية 
نف�سها والبقاء على كرا�سي احلكم، ول تفّكر بغري 
ذلك، وهو ما ظهر جلّيًا يف الأ�سلحة الفا�سدة التي 
تدريبًا  تدريبها  وعدم  العربية  اجليو�ض  مع  كانت 
به  تتحكم  كانت  العربي  القرار  اأن  مبّينًا  جيدًا، 

بريطانيا. 
جدًا  �سلبيًا  دورًا  لعبوا  العرب  القادة  ثانيًا: 
ــان  واإّب  ،1936 عام  الكبري  الإ�ــســراب  يخ�ض  فيما 
يف  الفل�سطينية  الثورة  ح�سلت  الكبري  الإ�سراب 
منّوهًا   ،"1936 مايو  اأيــار/  من  والع�سرين  الثالث 
الثورة  من  ت�سايقتا  وال�سهيونية  بريطانيا  اأن  اإىل 
على  �سغطوا  الذين  العرب  بالزعماء  فا�ستنجدوا 
اأمني  الوقت احلاج  - يف ذلك  الفل�سطينية  القيادة 

احل�سيني - من اأجل اإنهاء الإ�سراب. 
قا�سم:  ال�ستار  عبد  الدكتور  يقول  ثالثًا: 
احلجج  يف  ويقال   1948/5/15 يف  احلرب  »بداأت 
اأهل  من  طلبت  العربية  الإذاعات  اإن  ال�سهيونية: 
فل�سطني اخلروج من قراهم لكي ل تطالهم احلرب، 
وهو كالم غري موؤّكد وحتى لو حدث فقد كان بح�سن 

نية للمحافظة على حياة املدنيني«. 
العربية  الأنظمة  واأردف قائال: فجاأة  رابعًا: 
موازين  تبقى  اأن  على  القتال  ووقف  الهدنة  قبلت 
القوى كما هي، وخالل الهدنة التي ا�ستمرت �سهرًا 
الدول  من  الدعم  من  الكثري  ال�سهاينة  ا�ستقبل 
الغربية علمًا باأن اجلي�ض ال�سهيوين يف تلك الفرتة 

كان عتاده 68 األف �سهيوين مقابل 24 األف عربي 
بالإ�سافة اإىل كونه مدربًا ومنظمًا وم�سلحًا". 

وان�سحبت  الــقــتــال  بـــداأ  �سهر  بعد  خام�سًا: 
اجليو�ض العربية فجاأة، اجلي�ض العراقي من حيفا 
ومتركز يف جنني، وحدثت معركة جنني و�سقط فيها 
مقربتهم  زالت  وما  العراقيني،  ال�سهداء  من  الكثري 
الأردين  واجلي�ض  اجلنوبي،  املدينة  مدخل  على 
امللك عبد اهلل،  من  باأمر  والرملة  الّلد  من  ان�سحب 
يقوده  وكان  الفالوجا  يف  ُحو�سر  امل�سري  واجلي�ض 
اجلي�ض  تزويد  مت  قد  وكــان  النا�سر،  عبد  جمال 
امل�سري باأ�سلحة فا�سدة فالبندقية تنفجر يف وجه 
اأّن  اإىل  النظر  لفتًا  فعاليته،  فقد  لذلك  اجلندي 
مواقعها،  من  ان�سحبت  التي  هي  العربية  الأنظمة 

لل�سهاينة"  فل�سطني  من  كبرًيا  جزًءا  "و�سلمت 
اإن  التاريخية  الـــروايـــات  ح�سب  �ــســاد�ــســًا: 
للقيادات  العربية  العوا�سم  من  �سدرت  الأوامـــر 
القيادات  من  العديد  واإّن  بالن�سحاب  امليدانية 
قيادات  تعيني  ومت  منا�سبها  من  اأُزيحت  امليدانية 
القيادات  اأن  قا�سم  واأو�ــســح   ، جديدة  ع�سكرية 
الع�سكرية اجلديدة كانت حتمل خرائط جديدة، 
النار  اإطــالق  وقف  خط  ت�سمنت  اخلرائط  وهــذه 
وقطاع  الغربية  ال�سفة  حدد  والــذي   1948 لعام 
التي  اخلرائط  ح�سب  اجليو�ض  وان�سحبت  غــزة، 
اأّن  يعني  هــذا  اأن  على  و�ــســّدد  بها.  تزويدها  مت 
الق�سية  على  متاآمرًا  دورًا  لعبت  العربية  الأنظمة 
�ستفعل غري ذلك  الأنظمة  كانت  ولو  الفل�سطينية، 
»عقب  بها،  الإطاحة  على  �ستعمل  بريطانيا  كانت 
الدول  ووقعت  الهدنة  حمادثات  حدثت  احلــرب 
هي  والهدنة  م�سر،  هي  دولة  واأول  عليها  العربية 
�سابعًا:  �سلحًا«.  ولي�ض  النار  اإطالق  وقف  احرتام 
قراأ  اأنــه  اإىل  قا�سم:  ال�ستار  عبد  الدكتور  واأ�سار 
املفاو�ض  الإ�سرائيلي  الوفد  رئي�ض  اأر�سلها  ر�سالة 
غورين  بن  ديفيد  ـــوزراء  ال لرئي�ض  الهدنة  على 
اأخربه فيها اأن الوفود العربية مل تاأِت اإىل رودي�ض 
من اأجل الهدنة بل لأجل الن�ساء ولهذا اقرتح نقلها 
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اإىل نيويورك لأن هناك الن�ساء اأكر.
ونّوه  وتعليمات  ــداف  اأه دون  توقيع  ثامنًا:   
�ساأل  اأّنه  اإىل  قا�سم:  الربوف�سور  ال�سيا�سي  املحلل 
ع�سو الوفد املفاو�ض الأردين �سامي الأحمد، وكان 
كنت  ماذا  ف�ساأله:  الهدنة  ملحادثات  الوفد  �سمن 
تعمل؟ قال: ل اأعلم، قال: ذهبنا دون تعليمات ول 
واأ�ساف:  وفقط،  ووقعوا  اذهبوا  لنا  وقيل  اأهداف 
»اأكرب م�سكلة كانت يف حمادثات »رودي�ض« اأّن امللك 
عبد اهلل تنازل عن منطقة املثلث لـ )اإ�سرائيل( يف 
وحمم�ض  وعرعرة  الفحم  اأم  ت�سمل  وهي  الهدنة، 
وهي  والــطــرية،  وقلن�سوة  والطيبة  قا�سم  وكفر 
لي�ست مثلثًا ولكنها �سريط طويل وت�سمى مثلثًا لأنها 

من ق�سائي جنني وطولكرم«. 
الفل�سطينية  النكبة  اأّن  على  و�سّدد  تا�سعًا: 
اأنف�سنا  مــن  بــل  فح�سب،  )اإ�ــســرائــيــل(  مــن  لي�ست 
كفل�سطينيني عرب لأننا مل ن�سل لدرجة من الوعي 
ل  للمواجهة،  توؤهلنا  الإداري  والتنظيم  ال�سيا�سي 
الأنظمة العربية عندها م�ستوى راٍق ول ال�سعوب، 

والكالم للدكتور عبد ال�ستار قا�سم. 
يو�سف  املــتــقــاعــد  الـــلـــواء  وقــــال  عـــا�ـــســـرًا: 
كان  الوقت  ذلك  يف  العربي  »النظام   : ال�سرقاوي 
املنطقة  على  هيمنتها  ب�سبب  لربيطانيا  تابعًا 
زعامة  فيها  يكن  مل  الفل�سطينية  والقيادة  ككل، 
ومدى  فل�سطني  على  ال�سهيوين  اخلطر  مدى  تقّدر 
اخلطر النتدابي لربيطانيا الذي كان يف املنطقة 
اإىل  النظر  ولفت  فيها«،  ال�سهيوين  للوجود  ليمّهد 
فل�سطني  اإ�سقاط  يف  دور  لهم  كان  العرب  بع�ض  اأن 
اأ�سلحة  اأن  اإىل  ليتم تقا�سمها مع الحتالل، منّوهًا 

اجليو�ض العربية كلها كانت فا�سدة. 
احلادي ع�سر: ذلك الحتالل رافقه جتاوزات 
والإن�سانية،  الدولية  واملواثيق  القوانني  لكافة 
دعمها يف ذلك الوليات املتحدة الأمريكية وبع�ض 
اآنذاك  وحكومتها  بريطانيا  ل�سيما  الغرب،  دول 
والتي مّهدت لدخول الع�سابات ال�سهيونية وزّودتها 

بال�سالح ، ووفرت لها املع�سكرات للتدريب. 

يعرف  ما  تاأ�سي�ض  �سعود...فمنذ  اآل  ختامًا: 
ال�سعودية  ال�سرية  والعالقات  بال�سعودية  حاليًا 
الربيطانية  املخابرات  عرب  قائمة  الإ�سرائيلية 
ثم عرب املخابرات الأمريكية يف الظل، بالإ�سافة 
بع�ض  ك�سفت  وقد  ال�ستار.  خلف  املبا�سرة  للعالقة 
الوثائق التي مت الإفراج عنها من اأر�سيف الوثائق 
اخلبيث  الــدور  ذلك  عن  والربيطانية  الأمريكية 
فل�سطني  ق�سية  �سد  ال�سعودي  للنظام  التاآمري 
النظام  اأ�ــســبــح  الأخــــرية  الــفــرتة  يف  واملــقــاومــة. 
ال�سعودي اأكر جراأة ووقاحة يف العالقة مع الكيان 
الفل�سطينية،  الق�سية  على  والتاآمر  الإ�سرائيلي، 
وقد جتّلى ذلك من خالل طرح املبادرات ال�سعودية 
بني  بال�سالم  ي�سمى  ما  يف  والأخـــرى  الفينة  بني 
تتبنى  اأن  غريب  ــر  اأم ــذا  وه واإ�ــســرائــيــل،  الــعــرب 
العالقة  تقريب  يف  ــادرات  ــب امل طــرح  ال�سعودية 
يف  احلقيقة  يف  هو  والــذي  واإ�سرائيل،  العرب  بني 
الإ�سرائيلي  الغا�سب  بالكيان  اعرتاف  الأمر  نهاية 
وم�سلم  عربي  كل  على  الغالية  فل�سطني  اأر�ض  على 
�سد  ال�سعودي  النظام  اجنـــازات  واآخـــر  �سريف، 
الك�سف  مت  ما  الفل�سطينية  الق�سية  و�سد  الأمــة 
عنه باأّن ال�سعودية تقف خلف قرار تاأجيل النظر 
اإ�سرائيل  لإنقاذ  حماولة  يف  غولد�ستون  تقرير  يف 
الإن�سانية  �سد  جرائم  ارتكاب  على  حماكمتها  من 
وذلك  غزة،  يف  الفل�سطينيني  �سد  حرب  وجرمية 
اإىل �سائب عريقات  الريا�ض  اإ�سدار قرار من  عرب 
ثم اإىل احمد خري�سة مبوافقة الرئي�ض اأبو مازن. 
ّنف القرار باأنه خيانة  ب�سغوط من اأمريكا. وقد �سُ
القتلى  اآلف  ولدماء  الفل�سطينية  للق�سية  عظمى 
اأر�سهم. وهذا  �سقطوا دفاعًا عن  الذين  واجلرحى 
رقبة  اأنقذ  ال�سهيوين  الأمريكي  ال�سعودي  القرار 
الفتنة  واأ�سعل  الدولية،  املحا�سبة  من  اإ�سرائيل 
ال�سعب  قبل  مــن  ّنف  �سُ حيث  الفل�سطينيني  بــني 
وخطرية،  ممنهجة  ــرة  ــوؤام م بــاأنــه  الفل�سطيني 
تاآمر  من  كل  لف�سح  حماكمات  بت�سكيل  مطالبني 
وتواطاأ على حقوق ال�سعب الفل�سطيني وفّرط بها.
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تقع فل�سطني بالن�سبة لل�سرق الأو�سط موقع 
القلب من اجل�سد يف القارة الآ�سيوية و مبحاذاة 
من  اأما    ، وم�سر  ولبنان  و�سوريا  الأردن  من  كل 
وهي   ، املتو�سط  الأبي�ض  البحر  فيحدها  الغرب 
ذات موقع ا�سرتاتيجي هام ، بكل ما حتمل هذه 
مكانة  من  لها  ملا  بالإ�سافة   ، معنى   من  الكلمة 
فهي   ، ال�سماوية  الــديــانــات  اأهــل  عند  دينية 
وهي   ، الأنبياء  مهاجر  وهي   ، املباركة  الأر�ــض 
منتهى الإ�سراء ل�سيد الأنبياء ، ومبتدى املعراج .
كان   ، ال�سابع  القرن  يف  الإ�سالم  ظهور  قبل 
قد حدث متازج مت�سل بني امل�سيحيني يف فل�سطني 
من  منهم  العديد  كان  الذين   ، العرب  وال�سكان   ،
اجلنوب  اإىل  يقطنون  ،وكانوا  اأي�سًا  امل�سيحيني 
التي  الأمـــور  ومــن   ، فل�سطني  مــن  ال�سرق  واإىل 
ت�سفي قد�سية اأكر على فل�سطني وبيت املقد�ض 
ب�سيدنا  اأ�سري  حيث   ، واملعراج  الإ�سراء  معجزة 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم من امل�سجد احلرام 
، ومنها عرج  املقد�ض  اإىل بيت   ، املكرمة  يف مكة 

به اإىل ال�سموات العلى ، قال تعاىل :
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

{�ُسْبَحاَن الَِّذي اأَ�ْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن امْلَ�ْسِجِد 
ى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه  َراِم اإِىَل امْلَ�ْسِجِد اْلأَْق�سَ احْلَ
                                                                                                                )1( رُي}  اْلَب�سِ ِميُع  ال�سَّ ُهَو  اإِنَُّه  اآََياِتَنا  ِمْن  َيُه  ِلُرِ

الإ�سراء
يتوجهوا  اإن  ــــروا  اأم قــد  امل�سلمون  وكـــان 
فوقها  من  عــرج  التي  ال�سخرة  اإىل  ب�سالتهم 
قبلة  فكانت   ، و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
اإىل  قبلتهم  حتــول  اأن  قبل   ، الأوىل  امل�سلمني 

الكعبة امل�سرفة فيما بعد قال تعاىل : 
َعْن  ُهْم  َولَّ َما  ا�ِض  النَّ ِمَن  َفَهاُء  ال�سُّ {�َسَيُقوُل 
ِ امْلَ�ْسِرُق َوامْلَْغِرُب  ِقْبَلِتِهُم الَِّتي َكاُنوا َعَلْيَها ُقْل هلِلَّ
 )142( ُم�ْسَتِقيٍم  َراٍط  �سِ اإِىَل  َي�َساُء  َمْن  َيْهِدي 
ًة َو�َسًطا ِلَتُكوُنوا �ُسَهَداَء َعَلى  َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأُمَّ
َجَعْلَنا  َوَما  �َسِهيًدا  َعَلْيُكْم  �ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  ا�ِض  النَّ
�ُسوَل  ِبُع الرَّ اْلِقْبَلَة الَِّتي ُكْنَت َعَلْيَها اإِلَّ ِلَنْعَلَم َمْن َيتَّ
ْن َيْنَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه َواإِْن َكاَنْت َلَكِبرَيًة اإِلَّ َعَلى  مِمَّ
يَع اإِمَياَنُكْم اإِنَّ  ُ ِلُي�سِ ُ َوَما َكاَن اهللَّ الَِّذيَن َهَدى اهللَّ
ا�ِض َلَرُءوٌف َرِحيٌم )143( َقْد َنَرى َتَقلَُّب  َ ِبالنَّ اهللَّ
َفَولِّ  اَها  َتْر�سَ ِقْبَلًة  َك  َينَّ َفَلُنَولِّ َماِء  ال�سَّ يِف  َوْجِهَك 
ُكْنُتْم  َما  َوَحْيُث  ــَراِم  احْلَ امْلَ�ْسِجِد  �َسْطَر  َوْجَهَك 
اْلِكَتاَب  اأُوُتوا  الَِّذيَن  َواإِنَّ  �َسْطَرُه  ُوُجوَهُكْم  َفَولُّوا 
ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل   ُ َوَما اهللَّ ِهْم  َربِّ ِمْن  قُّ  احْلَ اأَنَُّه  َلَيْعَلُموَن 

َيْعَمُلوَن} )144(       البقرة
وهذا الأمر ي�سفي عليها قد�سية اأخرى .

امل�سلمني  وانت�سار  اأجنادين  معركة  بعد   
اأرا�ــســي  على  ي�سيطرون  امل�سلمون  بـــداأ  فيها 
بلدة  والدال:  الهمزة  بفتح  )اأجنادين  فل�سطني 
يف فل�سطني وغزة يف ال�سام، كانت م�سرح معركة 
اآخر  يف  13هـ  �سنة  والروم  امل�سلمني  بني  عنيفة 
فيها  الن�سر  وكــان  ال�سديق،  بكر  لأبــي  خالفة 
للم�سلمني. ( وقد ا�ستوىل امل�سلمون على القد�ض 
ت�سليمها  مت  وقد   ، 673م  �سنة  البيزنطيني  من 
�سلميًا لأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل 
عنه ، وقد اأعرب اخلليفة عن احرتامه للمدينة 
لهم  وكــتــب   ، ا�ست�سالمها  بنف�سه  تقبل  بـــاأن   ،
العمرية،  بالعهدة  اأمان عرفت فيما بعد  وثيقة 

فلسطين من اإلسراء إلى االحتالل االفرنجي
ال�صيخ عطية فيا�ض

ع�سو هيئة العمل الديني
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 ، الع�سر  ذلــك  يف  فــريــدة  الوثيقة  هــذه  وتعد 
لأنف�سهم  اأمانًا  املقد�ض  بيت  لأهل  اأعطت  حيث 
اآمن  فهو  منها  خرج  فمن   ، و�سلبانهم  وكنائ�سهم 
خالد  ذلك  على  و�سهد  اآمــن  فهو  فيها  بقي  ومن 
بن  وعمرو  عوف  بن  الرحمن  وعبد  الوليد  بن 
العا�ض ومعاوية بن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنهم 
اأجمعني ،وقد كان ال�سم العربي الذي اأطلق على 
القد�ض هو بيت املقد�ض ، كمقابل للبيت احلرام 
ولية  البيزنطية،  فل�سطني  وليــة  واأ�سبحت 
اإدارية وع�سكرية عربية ، اأطلق عليها ا�سم جند 

فل�سطني من ذاك الوقت .
الع�سر الأموي :

اأول خلفاء بني  اأبي �سفيان  كان معاوية بن 
الأمويون  قب�ض  وعندما   ، دم�سق  وايل   ، اأمية 
، وملا بلغت  ، نقلوا العا�سمة اإىل دم�سق  اخلالفة 
نفوذها  وو�سل   ، �سلطانها  اأوج  الأموية  اخلالفة 
اإىل و�سط اآ�سيا �سرقًا وحدود فرن�سا غربًا لتكون 
بذلك اأكرب امرباطورية اإ�سالمية يف التاريخ، اأمر 
ببناء   ، مروان  بن  امللك  عبد  اخلام�ض  اخلليفة 
م�سجد قبة ال�سخرة ، خالل الفرتة 688 – 692 
م، فوق �سخرة املعراج ، ول تزال حتى يومنا هذا 
امللك  عبد  ر�سد  حيث   ، للمدينة  معماريًا  رمــزًا 
لهذا البناء خراج م�سر مدة  �سبع �سنني  ، ولكن 
عبد امللك تويف قبل اأن يتم بناء امل�سجد الأق�سى 

، فاأكمله من بعده ابنه الوليد بن عبد امللك .
الع�سر العبا�سي :

الأمويني،  من  اخلالفة  العبا�سيون  اغتنم 
بعد معركة الزاب ، ونقلوا العا�سمة اإىل الكوفة، 
حتى بنوا بغداد وجعلوها عا�سمة لهم ، وبلغت 
يف  ونفوذها،  �سلطانها  اأوج  العبا�سية  الــدولــة 
غ�سون قرن من اإن�سائها ، اأما بعد ذلك فقد وقع 
�سلطان حكامها،  الدولة حتت  اأرا�سي  من  الكثري 
ا�سميًا  العبا�سية  للخالفة  ولوؤهــم  كــان  الــذي 
الأكــرب  ال�سطر  طـــوال  فل�سطني  وظــلــت  فــقــط، 

التا�سع  القرن  انتهاء  بني  الواقعة  الفرتة  من 
نهاية  يف  ال�سليبية،  احلمالت  وحتى  امليالدي، 
قبل  من  حتكم  املــيــالدي   ع�سر  ــادي  احل القرن 

حكام م�سلمني ، اتخذوا القاهرة مقرًا لهم . 
زارها من اخللفاء العبا�سيني اثنان: املن�سور 
ثاين خلفاء العبا�سيني، حيث زار القد�ض مرتني 
واأمر باإ�سالح التلف الذي حلق باملدينة ، ب�سبب 
اخللفاء  ثــالــث  املــهــدي  فهو  ــاين  ــث وال  ، زلـــزال 
امل�سجد  يف  ال�سالة  �سعائر  لأداء  خ�سي�سًا  زارها 
مما   ، للم�سجد  كبرية  تو�سعة  واأقــام   ، الأق�سى 
جعل العمران واحل�سارة تزداد �سريعًا ، وقد اأمر 
املاأمون �سابع اخللفاء باإجراء ترميمات كربى يف 

م�سجد قبة ال�سخرة، حتت اإ�سراف �سقيقه . 
بال�سماح  قـــرارًا  اأ�ــســدر  الر�سيد  عهد  ويف 
�سارملان  بيزنطة  يف  الـــرومـــاين  ــور  ــرباط ــالإم ل
برتميم الكنائ�ض يف القد�ض ، و�سمح له اأن ير�سل 
اأ�سدر  ثم   ، كنائ�سهم  لبناء  ــوال  والأم البنائني 
زيارة  يريد  م�سيحي  لكل  بحماية  يق�سي  قرارًا 
ف�سار   ، القد�ض  يف  امل�سيحية  املقد�سة  الأماكن 
اأي  من  امل�سيحي  الزائر  يحمون  امل�سلمني  جنود 

اأذى حتى يق�سي زيارته 
زمن حروب الفرجنة واحلمالت امل�سادة لها:

والإ�سالمي  العربي  احلكم  ت�سل�سل  انقطع 
وقامت   ، الفرجنة  حمالت  بفعل   ، لفل�سطني 
املتو�سط  �سرق  طــول  على  �سليبية  دول  عــدة 
منها: مملكة القد�ض الالتينية يف فل�سطني ، بني 
عامي 1099 م – 1187 م ولكن احلمالت امل�سادة 
للفرجنة بقيادة �سالح الدين وخلفائه ا�ستمرت 
اآخر  امل�سلمون  ا�سرتد  ،  حيث  حتى عام 1291م 
اأهم  وكانت  الفرجنة يف قي�سارية وعكا،  معاقل 
�سنة  الدين وقعة حطني  الوقائع بقيادة �سالح 
583هـ ،وكانت وقعة حطني ، التي ن�سر اهلل فيها 
واأخذ   ، وقائع  عدة  بعد  الفرجن  وانهزم   . دينه 
الإبرن�ض  واأ�ــســروا  ال�سلبوت،  �سليب  امل�سلمون 
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ملوك  وعدة  وال�سوبك،  الكرك  �ساحب  اأرنــاط 
يعد  ل  ما  الفرجن  �سائر  من  واأ�سر  وقتل  اآخرين 
لكرته.وقد قام الفرجنة بعد دخولهم القد�ض 
بتعذيب واإحراق وذبح اآلف من امل�سلمني العزل ، 
من الرجال والن�ساء والأطفال ، ف�ساًل عن العدد 
اإىل  التجئوا  الذين  اليهود  الأهــايل  من  القليل 
معبدهم ، وقد قامت عدة حروب يف تلك الفرتة، 
فل�سطني  حترير  امل�سلمون  الــقــادة  فيها  حــاول 
التي  الفاطمي  الأف�سل  الوزير  حماولة  ،منها  

باءت بالف�سل 
عهد املماليك :

من  ال�سليبيني  اأخــرج  من  هم  املماليك  كان 
هولكو  بقيادة  املغول  هزموا  من  وهم  فل�سطني 
حفيد جنكيز خان ، وامتدت فرتة �سيطرتهم بني 
مل�سر 1517م وظل  العثماين  الغزو  اإىل  1260م 
اأق�سية  �ستة  اإىل  ق�سمت   ، فل�سطني  جند  ا�سمها 

هي : 
ـ نابل�ض  ـ اخلليلـ  ـ القد�ضـ  ـ قاقونـ  ـ اللدـ  غزةـ 
معركة  يف  امل�سلمني  انت�سار  من  الرغم  على 
اأن ال�سليبيني ظلوا يحتفظون  اإل   ، عني جالوت 
مبملكة عكا ، التي ت�سيطر على منطقة ال�ساحل 
توىل  ذلــك  بعد   ، عكا  اإىل  يــافــا  مــن  املــمــتــدة 
ال�سام  بالد  من  بقي  ما  تطهري  املماليك  �سالطني 
من ال�سليبيني ، حتى بعد ثالثني �سنة من معركة 

عني جالوت .
ال�سلطان  بعد  احلكم  بيرب�ض  الظاهر  توىل 
بــيــرب�ــض مبــتــابــعــة تطهري  قـــام  ، حــيــث  قــطــز 
ويهادن  يغري  فكان   ، الفرجنة  من  ال�سام  بــالد 
امل�سكالت  بيرب�ض  اأنهى  اأن  بعد   ، احلاجة  ح�سب 
، وذلك  ، توجه لعكا حلرب الفرجنة  الداخلية 
يف 622 ه املوافق لـ 1263م ،  وعند و�سوله طلب 
وقرر   ، رف�ض  اأنه  اإل  الهدنة  جتديد  الفرجنة 
 ، لديهم  والقوة  ال�سعف  اأماكن  ليعرف  املهاجمة 
اإىل فل�سطني 1265م وهاجم  اأخرى  وخرج مرة 

قي�سارية وا�ستوىل عليها 
الدين  �سيف  املن�سور  ال�سلطان  ــن  زم ويف 
، فاحتل املرقب  ، تابع م�سرية التحرير  قالوون 
ابنه  بــعــده  مــن  وخلفه  1289م،  والــالذقــيــة 
رف�ض  اأنه  اإل  ال�سلح  الفرجنة  فعر�ض  الأ�سرف 
من  اإىل عكا ومب�ساعدة  �سار  ثم  ا�ستعداده  واأمت 
وبعد  1291م،  حتريرها  من  متكن  ال�سام  جند 
وعتليت  وحيفا  و�سور  �سيدا  على  ا�ستوىل  ذلك 
فل�سطني  يف  الفرجني  الــوجــود  انتهى   وهــكــذا 
وال�سام بعد قرنني من الزمان من 690 م -1290م
هذا  يف  وامل�سلمني  العرب  اأن  لو  اأخريًا  اأقول 
ب�سببهم،  رديــئــًا  �سار  ــذي  وال  ، الـــرديء  الزمن 
حيث  واأح�سن،  اأ�سمى،  هو  عما  ان�سغالهم  ب�سبب 
واأ�سبح  اأجدادهم،  تراث  ون�سوا  فل�سطني،  ن�سوا 
لبع�سهم،  طبيعيًا  �سديقًا  ال�سهيوين،  عدوهم 
حترير  وهي  الأ�سا�سية  معركتهم  عن  وان�سغلوا 
فل�سطني اأر�ض الإ�سراء واملعراج ،  بقتال بع�سهم، 
اأكرهم منفذًا ل�سيا�سات  و�سار البع�ض منهم بل 
عقيدة  يف  واأ�سبح   ، املنطقة  هــذه  يف  اأعدائهم 
بع�سهم تدمري �سوريا ، اأهم من حترير فل�سطني، 
اأ�ساًل،  ، ول يعرفونه  التاريخ  وكاأنهم ل يقروؤون 
اأولوياتهم،  واختلفت   ، مفاهيمهم  تبدلت  فقد 
وح�سي�سها  ــة،  الأم هذه  مهزلة  اأ�سبحوا  حتى 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  حديث  �سدق  وقــد 

و�سلم فيهم:
َعْن َثْوَباَن ر�سي اهلل عنه َقاَل

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم ُيو�ِسُك  لَّى اهللَّ ِ �سَ َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ
اإِىَل  اْلأََكَلُة  َتَداَعى  َكَما  َعَلْيُكْم  َتَداَعى  اأَْن  اْلأُمَمُ 
َقاَل  َيْوَمِئٍذ  َنْحُن  ِقلٍَّة  َوِمْن  َقاِئٌل  َفَقاَل  َعِتَها  َق�سْ
ْيِل  ال�سَّ َكُغَثاِء  ُغَثاٌء  ُكْم  َوَلِكنَّ َكِثرٌي  َيْوَمِئٍذ  اأَْنُتْم  َبْل 
ِمْنُكْم  امْلََهاَبَة  ُكْم  َعُدوِّ ُدوِر  �سُ ِمْن   ُ اهللَّ َوَلَيْنَزَعنَّ 
َيا  َقاِئٌل  َفَقاَل  اْلَوْهَن  ُقُلوِبُكْم  يِف   ُ اهللَّ َوَلَيْقِذَفنَّ 
ْنَيا َوَكَراِهَيُة  ِ َوَما اْلَوْهُن َقاَل ُحبُّ الدُّ َر�ُسوَل اهللَّ

امْلَْوِت.
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�سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  اهلل  احلمد 
حممد ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه ومن واله..
بيت املقد�ض وفل�سطني واأر�ض ال�سام كلها، هي 
الأر�ض التي بارك اهلل فيها للعاملني، وهي الأر�ض 
دخولها  املوؤمنني  على  اهلل  كتب  التي  املقد�سة 
القراآن  يف  العاملني  رب  ذلك  بني  كما  و�سكناها، 
الكرمي على ل�سان �سيدنا مو�سى )ع( ، وهو يدعو 

قومه:
{ادخلوا الأر�ض املقد�سة التي كتب اهلل لكم 
خا�سرين}  فتنقلبوا  اأدباركم  على  ترتدوا  ول 

�سدق اهلل العظيم
اهلل  اأنبياء  قام  املباركة  الأر�ض  هذه  وعلى 
�سيدنا  منهم   ، تعاىل  اهلل  اإىل  الدعوة  بواجب 
�سيدنا  ُولــد  اأر�سها  وعلى  )ع(  ولــوط  اإبراهيم 
�سيدنا  وولد  )ع(  ا�سحق  و�سيدنا  )ع(  اإ�سماعيل 
)ع(،  يو�سف  �سيدنا  ومنهم  واأولده  )ع(  يعقوب 
داوود  �سيدنا  اأقــام  املباركة  الأر�ــض  هذه  وعلى 

)ع( خالفة اإ�سالمية على منهاج النبوة .. 
اأي اأن الوحي الرّباين كان يتنّزل على اأر�ض 
اإىل  الإ�سالم  ر�سالة  يحمل  والقد�ض،  فل�سطني 
 ، الإن�سان  بني  اإىل  ومنهم  واملر�سلني  الأنبياء 
واأول من اأ�س�ض امل�سجد الأق�سى هو اأبونا اآدم )ع( 
بعد امل�سجد احلرام باأربعني �سنة ، وهي الأر�ض 
التي اإليها ُت�سّد الّرحال لقول �سيدنا حممد �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم :
م�ساجد:  ثالثة  اإىل  اإل  الرحال  ُت�سّد  »ل 
وامل�سجد  ـــذا  ه ومــ�ــســجــدي  احلــــرام  املــ�ــســجــد 

الأق�سى«.

ــالم على  ــس اأفــتــى علماء الإ� اأجــل هــذا  مــن 
بالأزهر(  الفتوى  )جلنة  فتوى  املــثــال  �سبيل 
يناير  اأول  يف  خملوف  حممد  ال�سيخ  برئا�سة 
مع  ال�سلح  يجوز  ل  )اأنــه  1956م  الثاين  كانون 
حتى  فل�سطني،  ــض  اأر� اغت�سبوا  الذين  اليهود 
ــرتاف  الع يجوز  ول  لأ�سحابه،  احلــق  يـــردوا 
و�سّرد  القد�ض،  احتل  الذي  ال�سهيوين  بالكيان 
يف  واحلـــروب  الفنت،  ون�سر  ــاب،  ــب والأح الأهــل 
البيع  ل يجوز  بل  مهادنتهم،  الأر�ــض، ول يجوز 
�سلعة، ول �سقة، ول ت�سرتي  اأو  اأر�ض  �سواء  لهم 
منهم، واإن من يبيع لهم الأر�ض ويفّرط فيها اإذا 
مات ل يدفن يف مقابر امل�سلمني ول ُي�سّلى عليه، 
ا�ستثمارية  م�سروعات  يف  الدخول  يجوز  ل  كما 
ال�سهيوين،  الكيان  تقوي  اأن  �ساأنها  من  معهم 
التي  ــدول  ال مع  ــالف  اأح يف  الدخول  يجوز  ول 
ويجب  فل�سطني،  اأر�ض  على  الكيان  هذا  غر�ست 
ممن  فل�سطني  لتحرير  ــال  وامل بالنف�ض  اجلهاد 
القد�ض  اأر�سها، لأن  الدمار يف  ون�سروا  احتلوها، 
وقف اإ�سالمي، اأي اأن كل املعاهدات باطلة �سرعًا 
يف  ٌر  مق�سّ موقعه  قدر  على  كلٌ  امل�سلمة  والأمــة 
اأداء واجبه جتاه بيت املقد�ض ، و�سوف ُن�ساأل بني 
يدي اهلل فردًا فردًا، مِلَ مَل جتاهدوا هذا العدو، 

بل نا�سره بع�سكم( .
بل  فل�سطني  عن  فقط  لي�ض  قــادم  ال�سوؤال 

وعن كل امل�ست�سعفني امل�سلمني يف كل مكان .
يقول تعاىل : {ومالكم ل تقاتلون يف �سبيل 
اهلل وامل�ست�سعفني من الرجال والن�ساء والولدان 
القرية  هــذه  من  اأخرجنا  ربنا  يقولون  الذين 

فلسطين في الكتاب والسنة واآلثار
ال�صيخ حممد العمري

ع�سو هيئة العمل الديني
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واجعل  ولّيًا  لدنك  من  لنا  واجعل  اأهلها  الظامل 
لنا من لدنك ن�سريًا} �سدق اهلل العظيم

القد�ض .. وقف اإ�سالمي، ولأهميتها تعر�ست 
وجنوده،  جالوت  يد  على  كثرية  مــرات  للغ�سب 

وعلى يد اليونان، وعلى يد الروم .
يكن  مل  �سنة،   /700/ الــروم  يد  يف  وظّلت 
ــه  واآل عليه  اهلل  �سلى  حممد  �سيدنا  ُولـــد  قــد 
و�سلم، وكانت ال�سام وم�سر و�سمال اإفريقيا حتت 
الحتالل الرومي، حتى قّي�ض اهلل للنا�ض خامت 
املر�سلني �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
اأّن  والفعلية  القولية  �سريته  اأمته يف  عّلم  الذي 
العدو فري�سة  واأّن جهاد  اإ�سالمي،  القد�ض وقف 

�سرعية و�سرورة حياة .
علميًا  بيانًا  وال�سالم  ال�سالة  عليه  ــّدم  ق
عقد  حينما   – الــقــد�ــض   – فل�سطني  لتحرير 
لواًء لزيد بن حارثة يف �سرية موؤتة، وخرجت 
وعادت  للقد�ض،  املحتلني  الروم  ملنازلة  ال�سرية 
بعد اأن غنمت و�سلمت، وا�ست�سهد القادة يف �سبيل 
طالب،  اأبــي  بن  وجعفر  حارثة،  بن  زيد   : اهلل 
امل�سلمني،  مــن  وت�سعة  رواحـــة،  بــن  اهلل  وعبد 
خرج  و�سلم  واآلــه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن  كما 
اإىل  للهجرة  التا�سعة  ال�سنة  رجــب  يف  بنف�سه 

تبوك ملنازلة /40/ األف جندي روماين وعربي 
ون�سراين، وفّر الروم، وجبنوا عن منازلته �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم .
النبي  �سيدنا  من  اإعــالن  مبثابة  هذا  وكــان 
حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم لأعداء الأمة، 
ولأمة الإ�سالم : اأيها املحتلون لأر�ض الإ�سالم اآن 
الأوان  اآن  واإرادتنا،  مقد�ساتنا  لتحرير  الأوان 

لتحرير القد�ض .
اأن  الإ�ــســالم  ــة  لأم توجيه  اأي�سًا  هــذا  كــان 
اأر�ــض  من  �سرب  وكــل  القد�ض  لتحرير  الطريق 
�سرع  واإقامة  الطاغوت،  �سوكة  وك�سر  الإ�سالم 
�سبيل اهلل،  العقيدة واجلهاد يف  اإن�سان  اهلل، هو 
اإن�سان  فالطريق  والرتبية،  بالدعوة  يبداأ  الذي 
اإرادة  وحترير  امل�سلمني  حمنة  لإنهاء  العقيدة 

الأمة، وحتقيق عزة اأبنائها .
ا�ستوعبه  كما  الــدر�ــض  الأمـــة  ا�ستوعبت 
النبي �سلى اهلل عليه  انتقل  ال�سحابة، وحينما 
التحرير،  طريق  على  الأمة  وو�سع  و�سلم  واآله 
لأر�ــض  وجهته  زيــد  بــن  لأ�سامة  عقد  قــد  كــان 
فل�سطني والقد�ض، و�ساء اهلل اأن يكمل �سيدنا اأبو 
واأنفذ  ال�سحابة،  كل  وعن  عنه  اهلل  ر�سي  بكر 
اأر�ض  على  ــروم  ال ملنازلة  زيــد  بن  اأ�سامة  بعث 
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فل�سطني رغم ما كان يواجه �سيدنا اأبو بكر ر�سي 
اهلل عنه من حرب الردة وجهاد املرتدين .

اهلل  ر�سي  ال�سحابة  بع�ض  اقــرتح  وعندما 
اهلل  ر�سي  رّده  كــان  اأ�سامة  بعث  تاأجيل  عنهم 

عنه:
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عقدها  ــة  راي »اأحــل 
عليه واآله و�سلم ، واهلل لأنفذن بعث اأ�سامة اإىل 

فل�سطني ولو مل يبق يف املدينة غريه لأنفذته«.
بقوافل  الــ�ــســّديــق  وتبعه  اأ�ــســامــة  وخـــرج 
واأبي  �سفيان،  اأبي  بن  يزيد  بقيادة  املجاهدين 
عبيدة ابن اجلراح و�سرحبيل بن ح�سنة، وعمرو 
امل�سلمون  وخرج  الوليد،  بن  وخالد  العا�ض،  بن 
الــريمــوك  فــكــانــت  الـــرومـــي،  املغت�سب  ملــنــازلــة 
ر�سي  بكر  اأبــو  �سيدنا  ومــات  التحرير،  ومعارك 
اهلل عنه بعد اأن و�سع الأمة على نف�ض الطريق 
واآله  �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه  الذي و�سعه 
و�سلم، وجاء �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل 
�سنة   /700/ بعد  القد�ض  مفاتيح  ليت�سلم  عنه 
الروم  �سوكة  وانك�سرت   الرومي،  الحتالل  من 
يف بالد ال�سام، بعد اأن حتررت بيت املقد�ض، ظّلت 
قرون،  خم�سة  ملدة  الإ�سالم  �سعائر  فيها  ُتقام 
والأ�سباب  لحتاللها،  الأوروبيون  خرج  حينما 
ال�سرق،  يف  الروات  وجود  الغزو  لهذا  احلقيقة 
كانت  التي  الإ�سالمية  الــدولــة  �سوكة  و�سرب 
كل  اأمــن  ظلها  ويف  العامل،  يف  الكلمة  م�سموعة 
اإل يف ظل �سريعة  اأمان  اأمن ول  النا�ض، لأنه ل 
حفظ  على  اأوامــرهــا  مــدار  تقوم  التي  الرحمن 

العقل والنف�ض والدين والعر�ض واملال .
تعر�ض  النهو�ض  مــن  قـــرون  خم�سة  بعد 
املقد�ض لغزوة جديدة يف 7 �سعبان 492هـ  بيت 
وا�ستمرت ملدة /200/ �سنة، اأعلنت اأوروبا فيها 
�سوكة  تك�سر  اأن  وعجزت  الإ�سالم،  على  احلرب 
يف  عاثوا  الذين  التتار  مع  فتواطاأت  الإ�ــســالم، 
الإ�ــســالم يف  ــار  دي فــ�ــســادًا، و�سربوا يف  الأر�ـــض 

القرن ال�سابع الهجري .
عندما  492هـ  �سعبان   7 يف  البداية  وكانت 
اأكر  وقتلوا  املقد�ض،  بيت  ال�سليبيون  اغت�سب 
ال�سام  مدن  يف  قتلوا  الذين  غري  األف   /70/ من 
الأخرى، مل يرحموا �سيخًا ول طفاًل، ومّتت هذه 

اجلرائم حتت ا�سم ال�سليب.
الإ�سالم  اأعداء  اأيدي  يف  املقد�ض  بيت  وظّل 
�سالح  يكن  مل  اغت�سب  وحينما  �سنة،   /88/
الدين الأيوبي  قد ُولد بعد، فقّي�ض اهلل تعاىل 
الدين  ونــور  الزنكي،  الدين  عماد  ــة  الأم لهذه 
اأيوب،  الدين  وجنم  �سريكو،  اهلل  واأ�سد  حممود، 
الذي اأدركوا اأنه ل �سبيل لك�سر الغزوة ال�سليبية 
والتتارية اإل ب�سلوك النبي �سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم بالدعوة والرتبية واإحياء فري�سة اجلهاد 

لتحرير املقّد�سات .
املقد�ض  اأن يتحرر بيت  و�ساء اهلل عز وجل 
يف 27 من رجب �سنة 587هـ على يد �سالح الدين 
اأيوب، وظّلت القد�ض منذ عهد �سالح  يو�سف بن 
الدين اإ�سالمية طيلة عهود الأيوبيني واملماليك 
من  غــادر  فاجر  عــدو  جــاء  حتى  والعثمانيني، 
الإنكليز  منهم  وكــان  العاملية،  ال�ستعمار  قوى 
باإبادة  وقاموا  1918-1948م  احتلوها  الذين 
وم�ساعدة  الفل�سطيني،  ال�سعب  من  �سخم  عدد 
اليهود على اغت�ساب فل�سطني، بعدما فتحوا باب 
الهجرة للجماعات اليهودية اإىل اأر�ض فل�سطني .
ا�ستعماري  وبدعم  الإنكليز  اأمت  اأن  وبعد 
اليهود  واأعلن  خرجوا،  لليهود  فل�سطني  ت�سليم 
اإقامة كيان �سهيوين على اأر�ض فل�سطني يف اأيار 
1948م، و�سارعت اأمريكا ورو�سيا لالعرتاف بها، 
الكيان  يف  ع�سوًا  الدخيل  الكيان  هذا  واأ�سبح 
الدويل، ومل تعرتف الأمة العربية بهذا الكيان 
قناة  الــعــرب  عــرب  حينما  1973م  ــام  ع حتى 
�سوكة  وك�سروا  اأكرب،  اهلل  راية  حتت  ال�سوي�ض 
كانت  الــتــاريــخ  هــذا  وحتى  ال�سهيوين،  الــعــدو 
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 .. ــرتاف  اع ل   .. لح  �سُ ل  املرفوعة  ال�سعارات 
على  ن�سري  اأن  املفرت�ض  من  وكــان  مفاو�سات،  ل 
ال�ستعمارية  املخططات  لكن  اجلــهــاد،  طريق 
على  حتقق  الذي  الن�سر  لإجها�ض  ت�سعى  كانت 

اأيدي املجاهدين .
بعد  الإ�سالمية  الأمة  تاريخ  يف  مرة  ولأول 
توقيع معاهدة كامب ديفيد تعرتف دول عربية 
وم�سلمة للعدو الغا�سب اأنه له احلق يف اأن يقيم 
دولته على اأر�ض فل�سطني، بل وقررت اأن حتميه 
واأن تطّبع العالقات معه يف املجالت ال�سيا�سية 
ول  �سرعًا  باطلة  املعاهدة  وهذه  والقت�سادية، 

ت�ساوي الورقة التي ُكتبت عليها.
يقوم  اأن  رّبانية  حلكمة  تعاىل  اهلل  �ساء 
ويطّبع  فل�سطني،  اأر�ــض  على  ال�سهيوين  الكيان 
حّذرنا،  تعاىل  اهلل  اأّن  رغم  معهم  العرب  بع�ض 
حّذرنا  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ور�سول 
من اليهود الذين ي�سّنون علينا منذ ذلك التاريخ 
اإىل يومنا هذا غزوات ع�سكرية مقرونة بغزوات 
واملخدرات  الف�ساد  ت�سيع  وفكرية،  اقت�سادية 
ومنع  العقيدة  ل�سرب  الإ�سالمية  الأر�ــض  على 

الأمة من النهو�ض ملقاومة هذا العدو .
اإدراكًا  اإّن املتتبع لتاريخ بيت املقد�ض يدرك 
قوّيًا اأّن اأعداء الأم�ض هم اأعداء اليوم، واأنهم ل 
ي�ستهدفون القد�ض فقط، واإمنا ي�ستهدفون الأمة  
تعاىل  اهلل  و�سدق  وثرواتها،  واأر�سها  بعقيدتها 

حيث  يقول : 
{ولن تر�سى عنك اليهود ول الن�سارى حتى 

تتبع مّلتهم} �سدق اهلل العظيم 
عن  يردوكم  حتى  يقاتلونكم  يزالون  {ول   

دينكم اإن ا�ستطاعوا}  �سدق اهلل العظيم
فهذا هو العدو الذي اغت�سب اأر�سنا، يحول 
ربنا،  �سريعة  نحو  والتقّدم  الوحدة  وبني  بيننا 
قدر  على  كٌل  تعاىل  اهلل  اأمــام  م�سوؤول  مّنا  فكل 
اأنهم  {وقفوهم   : تعاىل  يقول  وعمله،  جهده 

م�سوؤولون ، مالكم ل تنا�سرون}
اإّن هذا العدو الغادر الذي اغت�سب فل�سطني 
بالعودة  لالجئني  ي�سمح  ول  املقّد�ض،  اهلل  بيت 
اإىل ديارهم وي�ستمر يف اغت�ساب اأر�ض فل�سطني .
بل  قــوي،  عدو  اأنــه  تت�سوروا  ل  العدو  هذا 
الإ�سالمية  املقاومة  جّربته  ولقد  جبان،  اإنــه 
التي  ال�سادقة  والثورات  الوطنية  واحلركات 
انطلقت �سد هذا الكيان الغا�سب واأذاقته األوان 

العذاب، قال تعاىل : 
{لأنتم اأ�سّد رهبة يف �سدورهم من اهلل ذلك 
اإل  يقاتلونكم جميعًا  ، ل  يفقهون  باأنهم قوٌم ل 
اهلل  �سدق  جدر}  وراء  من  اأو  نة  حم�سّ قرًى  يف 

العظيم
هوؤلء قوٌم ل يعقلون ول يفقهون، و�سيماهم 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سيدنا  قال  مثلما  اجلنب، 
�ستقوم  القيامة  يوم  قبل  اأنه  وب�سر  و�سلم  واآله 
من  و�سيختبئون  وبينهم،  امل�سلمني  بني  معركة 

امل�سلمني فيقول :
امل�سلمون  يقاتل  حتى  ال�ساعة  تقوم  )ل 
اليهود فيقول احلجر وال�سجر : يا عبد اهلل هذا 
يهودي خلفي فتعال فاقتله اإل الغرقد فاإنه من 

�سجر اليهود(
هذه  مواجهة  يــوم  كل  ويف  اليوم  فواجبنا 
اأن  اإل  اأمامنا  �سبيل  ل  اأنه  ندرك  اأن  التحديات 
اهلل،   اإىل  الدعوة  يف  ونح�سدها  جهودنا  ن�سم 
لق�سية  الإ�سالمية  الت�سّورات  الأبناء  وتعليم 
اأر�ض  القد�ض وفل�سطني، وباأن فل�سطني والقد�ض 
اليهود فري�سة  اإ�سالمي، وجهاد  اإ�سالمية ووقف 
كيان  لليهود  يكن  مل  اأنه  اأبناءنا  ونعّلم  �سرعية، 
ال�سلح  واأن  1948م،  قبل  فل�سطني  ــض  اأر� على 

معهم باطل .
اهلل  �سدق  ين�سركم}  اهلل  تن�سروا  {اإن 

العظيم
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مقدمة ل بد منها : بوفاة الر�سول الأكرم 
اخلالفات  دبــت  و�سلم  ــه  واآل عليه  اهلل  �سلى 
ي�سطلحا  مل  ق�سمني،  وان�سطرت  الأمـــة  يف 
اإىل  الق�سمان  وان�سطر  الآن..  اإىل  يومها  من 
انق�سمت  ح�سر..  ول  لها  عد  ل  كثرية  اأق�سام 
وانق�سمت  متناحرة،  مذاهب  اإىل  الدين  يف 
يف  وانق�سمت  وممالك،  دول  اإىل  ال�سيا�سة  يف 
ال�سلوك واملمار�سات.. ول زالت تعاين اأثر هذا 
اليوم يف كل دقائق وتف�سيالت  اإىل  النق�سام 
الوحدة  مو�سوع  طــرح  بــات  حتى  حياتها.. 
ال�سخرية  يثري  الفكري  اخلــيــال  مــن  �سربا 
اأكر مما يثري الأمل.. ومل يياأ�ض امل�سلحون يف 
الأمة على مدى تاريخها وجغرافيتها من بذل 
اجلهود الدوؤوبة يف حماولة منهم لراأب ال�سدع 
وجتميع ال�ستات.. كانت بع�ض املحاولت تاأتي 
مع  مذهبية  وحـــوارات  مناق�سات  �سكل  على 
ورده  بخطئه  لإقناعه  حماولة  يف  الآخـــر، 

عنه.. فيما اجتهت حماولت اأخرى اإىل �سكل 
والأقطاب  املحاور  بني  ال�سيا�سية  التحالفات 
من  غريها  اإىل  امل�سلمون..  منها  يت�سكل  التي 
املحاولت التي عانى من اأجلها امل�سلحون اأ�سد 
ال�سلبية  واملذهبية  اجلهل  مواجهة  يف  العناء 
املرت�ّسخة  التاريخية  الآثـــار  مــن  وغريهما 
كل  من  اأكــرب  كــان  الواقع  لكن  النفو�ض..  يف 
امل�سروخ  فالأ�سا�ض  ال�سادقة،  املحاولت  هذه 
وتنوعت  م�سروخا..  اإل  بنيانه  يرتفع  ل 
تاآمر  بــني  مــا  ــاولت  ــح امل ــذه  ه ف�سل  اأ�ــســبــاب 
خارجي، واآخر داخلي، ميثل ال�سبب الرئي�سي 
النق�سام  كــان  وكما  املــاأمــول  احلــل  لــالأزمــة. 
�سكل  على  تاآلفت  جدا  كثرية  عوامل  نتيجة 
»م�سروع« فالوحدة الإ�سالمية اليوم يجب اأن 
و�سيا�سي،  ديني،  م�سروع:  �سكل  على  تت�سكل 
وع�سكري..  واإعالمي،  وفكري،  واقت�سادي، 
م�سروع ي�سم جميع مكونات احلياة الإن�سانية 
لكنهم  التنفيذ،  يف  مت�سعبني  للم�سلمني.. 
اإىل  املمتد  واملخطط  الــروؤيــة  يف  جمتمعني 
النخب،  على  يركز  القادمة  ال�سنني  ع�سرات 
لكنه ل يغفل العوام من النا�ض، يقدم الكتاب 
بالإعالم..  بــارزا  وال�سمن،  بالدقيق  مرفقا 
ال�سالح  فيها  يقدم  التي  اللحظة  نف�ض  ويف يف 
على  املال  ينفق  اخلارجي،  الحتالل  ملقاومة 
م�ساهمة  وي�ساهم  وامل�سكينة،  الفقرية  الأ�سر 
منوذجيا  تعليما  اأبــنــائــهــا  تعليم  يف  كــبــرية 

الوحدة اإلسالمية في مواجهة مشاريع 
التجزئة والتفرقة

الدكتور اأكرم حالق
خا�ض ــ غزة

 اإن الإعالم املعادي اليوم
 هو الذي ي�سوغ عقول النا�س 
على الأكاذيب التي يختلقها، 
ومع مرور الزمن ت�سبح هذه 
الأكاذيب حقائق وبديهيات 

ل ميكن الت�سكيك فيها
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اأين  من  واجلامعات..  املدار�ض  اأرقــى  ي�ساهي 
لتحقيق  �سابقا  كبرية  جهود  بذلت  لقد  نبداأ؟ 
فيما  التقريب  على  والعمل  الأمـــة  وحـــدة 
جديدة  اإ�سافة  هنا  اليوم  اأطــرح  لكني  بينها 
الوحدة  بناء  عليه  يقوم  اأن  ي�سلح  واأ�سا�سا 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  قــول  وهــو  األ 
لن  اإن مت�سكتم به  ما  اإين تركت فيكم  و�سلم: 
اإن  بيتي..  اأهــل  وعرتتي  اهلل  كتاب  ت�سلوا: 
الذي  املتواتر  احلديث  لهذا  املتوا�سع  فهمي 
البعد  على  يوؤكد  امل�سلمني،  من  اأحد  ينكره  ل 
القراآن  على  فالوحدة  الوحدة،  يف  الإن�ساين 
هي وحدة على فكرة عامة تختلف اجتهادات 
النا�ض فيها، وهي ــ القراآن ــ الباقي حتى يوم 
القيامة.. لكن هذا القراآن لن يفهمه اأيا كان.. 
بل �سيفهمه حق الفهم عرتة النبي �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم، وهم اأهل بيته الباقون اإىل 
اهلل  �سلى  النبي  قــول  بدليل  القيامة،  يــوم 
اأنه  فكما  فيكم«،  »تركت  و�سلم:  واآلــه  عليه 
اأهل بيته، وهم  اأي�سا  ترك القراآن فقد ترك 
زيادة  الكتاب  فهم  تعاىل  اهلل  اأودعهم  ب�سر 
الأر�ض  على  يوم  مير  ولن  النا�ض،  اإفهام  على 
وقد خلت من اأهل البيت وعرتة النبي اإل وهم 
وهم  الــقــراآن،  كوجود  متاما  فيه،  موجودون 
الثقل الثاين الذي لن ت�سل الأمة لو مت�سكت 

به واعت�سمت بحبله اإىل جانب القراآن. 
ومن هنا ميكن اأن نبداأ: 

التجمعات  واإن�ساء  الأوىل: دعم  اخلطوة 
عليه  اهلل  )�سلى  النبي  بيت  لأهل  الإقليمية 
واآله و�سلم(: لي�ض الأمر بال�سهل الهني، لكنه 
اإىل خطة  كلها، يحتاج  الكبرية  الأهداف  كما 
ذلك  من  والأهــم  ووقــت،  ومال  وجهد  �ساملة، 
عن  الر�سالة  هــذه  يحملون  مــن  اإىل  يحتاج 
ول  اأجلها.  من  للت�سحية  وا�ستعداد  قناعة 
يغيب عن اأذهاننا يف هذا امل�سمار احلرب التي 

تدار على اأهل بيت النبي )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( يف كل مكان يف حماولة لإق�سائهم عن 
احلياة العامة وتف�سيالتها، ويف حالت اأخرى 
البيت  اأهل  ا�سم  واغت�ساب  الذمم  �سراء  يتم 
اأ�سحابه واإل�ساقه باآخرين ل عالقة لهم  من 
باآل البيت لك�سب مواقفهم ال�سيا�سية العلنية 

الداعمة للظاملني والأنظمة العميلة. 
يف  البيت  اأهــل  جتمعات  تكوين  دعــم  اإن 
بينها  فيما  التقارب  على  والعمل  الأقطار  كل 
يهدي  با�سمهم  نــاطــق  عــاملــي  جتمع  لتكوين 
الأمة بالقراآن، هو خطوة يف الجتاه ال�سحيح 
اهلل  )�سلى  الأكـــرم  الر�سول  و�سية  لتنفيذ 
عليه واآله و�سلم( بالجتماع وعدم التفرق.. 
لقد جربت اأمتنا الكثري من الأفكار والأ�ساليب 
اجلهد  تبذل  مل  لكنها  لتوحيدها،  الهادفة 
النبي  بيت  اآل  حــول  اللــتــفــاف  يف  املطلوب 
حماولة  وكل  و�سلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى 
لن  ال�سرط  هــذا  جتاهل  مع  الأمــة  لتوحيد 
اإل  ــ  ال�سريف  للحديث  فهمي  ح�سب  ــ  يكون  
ابتعادا عن �سبب الوحدة احلقيقي، األ وهو: 
اأهل بيت النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(. 
بالقراآن  الكتفاء  عي  تدَّ التي  املحاولت  اإن 
وحده، اأو القراآن مع ال�سنة، اإمنا تعك�ض الفهم 
و�سنة  للقراآن  واملنظمات  لــالأفــراد  القا�سر 
وهو  و�سلم(،  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول 
يقراأون  الذين  اخلوارج  حماولت  مياثل  فهم 
القراآن ول يجاوز تراقيهم، اأو فهم اجلماعات 
ــ  الأحـــاديـــث  مــن  وجـــدت  الــتــي  التكفريية 
املغلوطِة الفهم اأو ال�سحة ــ  �سببا لقتل النا�ض 

واإبادتهم با�سم الإ�سالم.. 
ــني هذه  ــتــعــارف ب ــوة الــثــانــيــة: ال ــط اخل
اأهل  جتمعات  دعم  يتم  اأن  فبعد  التجمعات: 
�ستى  ــن  وم ــار  ــط الأق كــل  يف  القائمة  البيت 
بع�سهم  تعريف  يتم  اأن  اإىل  نحتاج  املذاهب، 
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الآخرين  فهم  على  القائم  التعريف  ببع�ض: 
لدين  املعادية  الظاملة  الأنظمة  تدخل  بدون 

اهلل والإعالم املمثل لها. 
تبادلها  ميكن  التي  الزيارات  تكون  ورمبا 
من  التجمعات  هذه  يف  والقيادات  النخب  بني 
على  التفاق  يف  ت�ساهم  التي  الأ�سباب  اكرب 
مع  القراآن،  عليها  اأكد  التي  الكربى  الق�سايا 
اأي  على  امل�ستندة  الختالفات  من  اخلــروج 
يف  عليه  املُجمع  على  التاأكيد  اإن  اآخر.  م�سدر 
القراآن دون خو�ض النقا�سات والتنظريات على 
املختلف عليه، مع ا�ستغالل البعد الجتماعي 
عليه  اهلل  )�سلى  النبي  بيت  لأهل  الن�سب  يف 
تعاىل  اهلل  يلهمهم  الذي  والفهم  و�سلم(  واآله 
يف  الأمــانــة  ا�ست�سعار  مــع  احلــا�ــســر،  يف  اإيـــاه 
اأ�سيق  يف  اخلالفات  وحتجيم  الأمــة  جتميع 
نقطة  �سيكون  عنه  العوام  اإبعاد  وعلى  نطاق 

النطالق للخطوة الثالثة.. 
بني  فيما  الــتــعــاون  الــثــالــثــة:  ــوة  ــط اخل
وذلك  اإعالميا:  واإبــرازهــا  التجمعات،  هــذه 
التي  الأهـــداف  من  حمــددة  جمموعة  بو�سع 
اأهداف  ن�سبيا،  ق�سري  وقت  يف  اإجنازها  ميكن 
الإ�ساءات  ونبذ  عليه،  املتفق  اإظهار  حمورها 
ورفع  الآخرين،  جتاه  البع�ض  من  ت�سدر  التي 
الغطاء عنهم.. ويلعب الإعالم دورا كبريا يف 
فاإن�ساء و�سائل الإعالم  النقطة بالذات،  هذه 
وتنبذ  للوحدة  تدعو  التي  وامل�سموع  املرئي 
الفرقة والختالف مطلب ل ميكن ال�ستغناء 
عنه، وكذا اإبراز العلماء الأفا�سل اأهل العقول 
الراجحة من اأهل البيت على و�سائل الإعالم 
والأنظمة  الفنت  علماء  نفوذ  من  �سيحد  هذه، 
الظاملة وقدرتهم على التالعب بعقول النا�ض 
واأمزجتهم ل�سالح الفرقة والقتتال الداخلي 

املدمر.
 اإن الإعالم املعادي اليوم هو الذي ي�سوغ 

يختلقها،  التي  الأكاذيب  على  النا�ض  عقول 
ومع مرور الزمن ت�سبح هذه الأكاذيب حقائق 
وبديهيات ل ميكن الت�سكيك فيها، وي�سبح من 
ت�ستوجب  واإدانـــة،  اتهام  حمط  فيها  ي�سكك 
الإعالم  هذا  ومواجهة  واإرهاقه.  الدم  اإهدار 
ال�سمع  ميالأ  اإعــالم  م�ساد،  اإعــالم  اإىل  يحتاج 
الباطل  مواجهة  يف  احلــق  ويظهر  والب�سر، 
وغريهما  والإنرتنت  الف�سائيات  على  املنت�سر 

من و�سائل الت�سال. 
العاملي  التجمع  اإن�ساء  الرابعة:  اخلطوة 
لأهل بيت النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: 
)�سلى  النبي  بيت  لأهــل  عاملي  جتمع  تكوين 
التي  النقابات  يجمع  و�سلم(،  واآله  عليه  اهلل 
اإليه �سلى  ن العائالت التي ترجع بن�سبها  ُتكوِّ
اهلل عليه واآله، هذا التجمع الذي ياأخذ على 
وتكوين  ــض،  الأر� يف  امل�سلمني  جتميع  عاتقه 
املرجعية ال�سحيحة لهم لفهم الدين.. جتمع 
الإمــام  لــقــدوم  التمهيد  عاتقه  على  يــاأخــذ 
امل�سلمني  �ستات  ومل  الــ�ــســالم،  عليه  املــهــدي 
وتوحيد قواهم.. من خالل: ت�سويب امل�سدر 
هذا  خالله..  من  الدين  تعاليم  يتلقون  الذي 
امل�سدر اخلالد، الذي قال عنه الر�سول )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم(: »لن يفرتقا حتى يردا 
لكنه  مناله،  �سعب  هدف  اإنه  احلو�ض«.  علي 
لي�ض م�ستحيال.. هدف يحتاج اإىل جهود اأفراد 
وجماعات من املخل�سني الذين يهمهم اإنهاء ما 
لكن  وانق�سام..  ت�سرذم  من  الأمة  اإليه  و�سلت 
تعاىل،  ر�ــســاه  اهلل:  �ساء  اإن  ــريًا  خ عاقبته 
ور�سى ر�سوله )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.. 

ووحدة الأمة.

راأي  عن  ُيعرّب  ل  املقال  هذا   : مالحظة 
الن�سرة.

 »التحرير« .



على طريق الإ�سالم  34

�سيا�سية  حركة  هــي  ال�سهيونية  احلــركــة 
عن�سرية رجعية.. ل اإن�سانية، ا�ستهدفت جتميع 
اليهود من كل اأنحاء العامل، اعتمدت على تزوير 

التاريخ وا�ستغالل الدين ذريعة .
ال�سم  بهذا  ال�سهيونية  احلركة  �ُسّميت  وقد 
كلمة  واأ�سل  القد�ض،  يف  �سهيون  جبل  اإىل  ن�سبة 
�سهيون كلمة كنعانية اأطلقت على اجلبل ال�سرقي 

ملدينة القد�ض .
للحركة  ــون  ــك ي اأن  املــمــكــن  مـــن  ـــان  ك ـــا  وم
الديني  البعد  توظيف  لول  قائمة  ال�سهيونية 
و�سل  �سلة  ذلك  �سّكل  وقد  عليه،  اعتمدت  الذي 

بني اليهود يف بقاع العامل .
اإذًا فالهدف الرئي�سي للحركة ال�سهيونية هو 
ولي�ض  بهم،  خا�سة  دولة  واإقامة  اليهود  جتميع 

بال�سرورة اإقامة دولتهم يف فل�سطني .
احلركة  ال�ستعمارية  الـــدول  دعمت  وقــد 
جتمعاتهم  مــن  التخّل�ض  ــل  اأج مــن  ال�سهيونية 
عليهم،  نقمة  العامل  �سكان  نفو�ض  يف  اأثارت  التي 
دولة  لإقامة  فل�سطني  اإىل  الأنظار  توّجهت  وقد 

�سهيونية وا�ستندت اإىل عدة عوامل منها :
1. اجلذر الديني : واتخاذه ذريعة من اأجل 
العودة اإىل اأر�ض امليعاد، حيث ا�ستغل زعماء هذه 
ا�ستغالل،  اأب�سع  املقالة  هذه  ال�سهيونية  احلركة 

حتى ل يكون التفكري يف مكان اآخر .
2. اجلذر التعاطفي )الهوية(: العاطفة التي 
بداأت بخلق رابطة وحدوية ملفقة بني اليهود يف 
نف�سيًا وفكريًا  ال�سامية، فتوجهوا  ملعاداة  ال�ستات 

نحو حل م�سرتك ببناء وطن خا�ض بهم .
�سّكل   : ال�ستيطاين  ال�ستعماري  اجلذر   .3

اأ�ساًل  ال�ستعمار الأوروبي فكرًا ونهجًا  وممار�سة 
ا�ستمرارها،  يف  اأ�سا�سيًا  وعاماًل  لل�سهيونية  متينًا 
جناح  ول  اأوروبـــي،  ا�ستعمار  دون  �سهيونية  فال 
ا�ستعمارًا  يكن  مل  اإن  ال�سهيوين  لال�ستعمار 
ا�ستيطانيًا، وقد كان هناك نوعان من ال�سهيونية 

ال�سيا�سية :
ــي  وه الـــيـــهـــوديـــة:  غـــري  • الــ�ــســهــيــونــيــة 

ال�سهيونية التي خطط لها زعماء ال�ستعمار.
لها  خطط  التي  اليهودية:  ال�سهيونية   •
اليهودية  فال�سهيونية  لذلك   ، اليهود  زعماء 
بق�سد  ا�ستعمارية  ــع  ــدواف ل الــغــرب  بها  نـــادى 
املناداة  طريق  عن  العربي  امل�سرق  بالد  احتالل 
ب�سرورة جتميع اليهود يف فل�سطني واإقامة دولة 

لهم .
اأخرى  وحركات  جمعيات  هناك  كان  اأي�سًا 
ت�سجيع  منها  الــهــدف  كــان  ــــا،  اأوروب يف  يهودية 
اليهود على الهجرة اإىل فل�سطني و�سراء الأرا�سي 

وتوزيعها على اليهود .
وقد ظهرت حركة ُت�سمى بحركة العودة يف 
بريطانيا وهي من امل�سيحيني الربوت�ستانت، وهي 

حركة توؤمن بعودة اليهود اإىل فل�سطني .
احلديثة  ال�سهيونية  احلركة  ارتبطت  وقد 
الذي  هــرتــزل  النم�ساوي  اليهودي  ب�سخ�سية 
احلديث،  ال�سهيوين  للفكر  الأول  الداعية  ُيعد 
بازل  مدينة  يف  �سهيوين  موؤمتر  اأول  عقد  وقــد 

ال�سوي�سرية عام 1897 وكان من اأبرز قراراته: 
وت�سجيعهم  فل�سطني  يف  اليهود  ت�سجيع   )1

على الهجرة لفل�سطني .
بــاحلــركــة  ــم  ــه ــط ــود ورب ــه ــي ال تــنــظــيــم   )2

جذور المشروع الصهيوني 
ال�صيخ اإبراهيم تيم

ع�سو هيئة العمل الديني
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الحتاد   ( مثل  موؤ�س�سات  خالل  من  ال�سهيونية 
ال�سهيوين العاملي (.

3( تاأ�سي�ض �سندوق قومي جلمع املال .
يف اأوج الع�سر ال�ستعماري الأوروبي، وبينما 
تتنازعها  كاإفريقيا  �سا�سعة  قــارة  اأرا�سي  كانت 
ــرًا  اأم يكن  مل  ال�ستعمارية،  الــقــوى  وتتبادلها 
خمالفًا ملنطق الع�سر اأن تولد ال�سهيونية من رحم 
ال�ستعمار، ومل يكن اأمرًا م�ستهجنًا اأن ُتعر�ض على 
ال�سهيونية اأرا�ٍض متعددة كي ت�ستعمرها وحتولها 
ـ الأرجنتني(  ـ اأوغنداـ  وطن لليهود مثل )موزنبيقـ 
الو�سول  ل�سهولة  فل�سطني  ال�سهيونية  فاختارت 
املنطق  عــلــى  بــالعــتــمــاد  الــفــكــرة  حتقيق  اإىل 

التاريخي، حتى ولو كان مغلوطًا ومزيفًا .
لول  تتحقق  اأن  تكن  مل  اليهودية  فالأطماع 
بريطانيا  راأ�سها  وعلى  ال�ستعمارية  الدول  دعم 
العظمى التي كانت تفر�ض انتدابها على فل�سطني، 
اخلارجية  وزارة  عــن  بــلــفــور  وعـــد  �ــســدر  وقـــد 
عن  عبارة  وهــو   ،1917/11/2 يف  الربيطانية 
خارجية  وزيــر  بلفور  اللورد  من  موجّهة  ر�سالة 
الأثرياء  اأكرب  روت�سيلد  البارون  اإىل  بريطانية 
�سيا�سية  وثيقة  الــوعــد  اعــتــرب  حيث  الــيــهــود، 
لأ�سوء  و�سعبها  فل�سطني  اأر�ــض  اأخ�سعت  ر�سمية 
التاريخ  يف  الب�سرية  عرفته  عن�سري  اختالل 

القدمي واحلديث.
يف  الدينية  باحلقوق  ال�سهيوين  الإّدعاء  اإن 
ال�سهيونية،  اإدعاء مردود على احلركة  فل�سطني 
لأن العقل الب�سري ل ياأخذ بالنبوءات التوراتية، 
تنقلب  بها  القبول  حــال  يف  النبوءات  هــذه  لأن 
عليهم، فهي ت�سمل العرب قبل اليهود كونهم اأبناء 
البن الأكرب ل�سيدنا اإبراهيم )ع( األ وهو �سيدنا 
بفل�سطني  ال�سهيوين  والإدعـــاء  )ع(  اإ�سماعيل 
القوة  طريق  عن  حتقق  لأنــه  تاريخيًا  مـــردودًا 
فل�سطني  فــاأر�ــض  والحــتــالل،  وال�سلب  واملــذابــح 
وقانونيًا  وح�ساريًا  وقوميًا  تاريخيًا  ل�سعبها 

وروحيًا ووجدانيًا .
واملذابح  وال�سلب  القوة  اتخاذ  جانب  فــاإىل 
ُطرحت  فقد  ال�سهيونية،  القيادة  انتهجتها  التي 

املخ�س�سة  املناطق  من  الفل�سطيني  لتهجري  فكرة 
عام  الهاغانا  اعتمدتها  والتي  اليهودية،  للدولة 
متفرقة  عمليات  اأي�سًا  ذلك  �سبق  وقد  1948م، 
اأبيب وحيفا، وكذلك  يف ال�سهل ال�ساحلي بني تل 
مّت  وقــد  بي�سان،  وغــور  عامر  ابــن  مــرج  اأطـــراف 
والــبــدويــة  الــريــفــيــة  التجمعات  هـــذه  تهجري 

بالإرهاب وقوة ال�سالح .
اأن  هــي  واقــعــيــة  بحقيقة  نــنــوه  اأن  ويــجــب 
ملواجهة  مهّياأ  يكن  مل  ال�سهيوين  ال�ستيطان 
لغاية  1936م  عام  من  الفل�سطيني  ال�سعب  ثورة 
عام 1939م، ولذلك فقد وقع عبء الت�سّدي لها 
املعركة  واأ�سبحت  الربيطاين،  اجلي�ض  يد  على 
عربية انكليزية، ومع ذلك فقد �ساركت املنظمات 
امل�ستوطنات  عن  الدفاع  يف  امل�سلحة  ال�سهيونية 
الربيطانية  الـــقـــوات  جــانــب  اإىل  الــيــهــوديــة 
بريطانيا  قامت  وقــد  وت�سجيعها،  ومبوافقتها 
بت�سليح الع�سابات ال�سهيونية  حتى تكون قادرة 
على اإقامة دولتهم املزعومة، حيث انتقلت بنقلة 
والذي هو  العلني  الغزو  اإىل  الإرهــاب  نوعية من 
جهود  غــوريــون  بــن  بــذل  حيث   ، 1948م  حــرب 
الع�سكرية،  ال�ستيطان  اأداة  تطوير  يف  كبرية 
باأنواع  اآلف الأع�ساء اجلدد وياأتي  فاأخذ يجّند 
جديدة من الأ�سلحة وانتقل اإىل الهجوم بدًل من 

الدفاع .
القد�ض  يف  املواجهة  ا�ستباكات  بــداأت  وقــد 
ويافا، ثم انتقلت اإىل مناطق اأخرى، ومّت الإعالن 
فل�سطني  من  جــزء  على  ولــو  اإ�سرائيل  قيام  عن 
مرحليًا، وراأى اأن ذلك مُيّكن الكيان ال�سهيوين من 

فتح اأبوابه اأمام الهجرة اجلماعية لليهود .
اليهودية   اأول من اعرتف بالدولة  ولقد كان 
حا�سنتهم  ا�ستبدال  لليهود  ومت  اأمــريــكــا،  هــي 
ولكي  الأمريكية،  الو�ساية  حتت  الربيطانية  
ي�ستكمل الإ�سرائيليون م�سروعهم ال�سهيوين نرى 
ال�سيا�سية  الت�سويات  كل  بقطع  قاموا  قد  اأنهم 
الكيان  ليكون  دائم  توتر  حالة  يف  املنطقة  لتبق 
ال�سعوب  حلركة  م�ساد  اإقليمي  مركز  ال�سهيوين 
العدوان  يف  اإ�ــســرائــيــل  �ساركت  وقــد  العربية، 
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على  بالهجوم  قامت  اأن  بعد  م�سر  على  الثالثي 
غزة يف 1955/02/28 ، كما بداأت بالعدوان على 
الق�ساء  بحجة  متطورة  فرن�سية  وباأ�سلحة  م�سر 
تدّخلت  بعدها  و�سيناء،  غزة  يف  الفدائيني  على 
املالحة  �سالمة  �سمان  بحجة  وبريطانيا  فرن�سا 

يف قناة ال�سوي�ض.
اإ�سرائيل  قامت   1967 عــام  ومــن  هــذا  بعد 
بالهجوم على الدول العربية  املجاورة عام 1967 
الغربية  وال�سفة  واجلـــولن  �سيناء  فاحتلت 
اإ�سرائيل  اإعطاء  اإىل  ذلك  اأدى  مما  غزة،  وقطاع 

حدود مريحة وقابلة للدفع عنها.
الإ�سرائيلي  الــغــزو  مّت   1982 ــام  ع يف  ثــم 
الع�سكري  العلم  اإليه  تو�سل  ما  وباأحدث  للبنان 
بحجة  وذلك  الأمريكية،  والتكنولوجيا  الغربي 
م�سافة  احلدود  عن  الفل�سطينية  القواعد  اإبعاد 
/40كم / وطرد القوات ال�سورية من اأجل اختبار 
املعاهدة بني �سورية والحتاد ال�سوفييتي، وك�سف 
للجي�ض  ت�سليح  املعاهدة من  انطوت عليه هذه  ما 

ال�سوري .
اإ�سرائيل  �سّنت   1993/7/27 بتاريخ  واأي�سًا 
و�سملت  اأيام،   7 ا�ستمرت  ح�ساب  ت�سفية  عملية 
من  وال�سمال  والبقاع  اجلنوب  من  كثرية  مناطق 
ويف  اللبنانية،  العا�سمة  اأطــراف  وكذلك  لبنان، 
اجتياحًا   اإ�سرائيل  �سّنت   1996/04/11 تاريخ 
يف  و�ساهمت  الغ�سب،  عناقيد  بعملية  �ُسّمي  اآخر 

جمزرة قانا يف 1996/04/18.
منظمة  اإخــــراج  يف  اإ�ــســرائــيــل  جنحت  لقد 
 ،1982 عــام  لبنان  مــن  الفل�سطينية  التحرير 
تفكر  الإ�سرائيلية  ال�سيا�سية  القيادة  تكن  ومل 
لبنانية  اإ�سالمية  وطنية  مقاومة  ظهور  باإمكان 
ا�ستطاع  ــذي  ال املــقــاوم،  اهلل  حــزب  يف  جت�سّدت 
بحيث  ودحـــره،  ُيقهر  ل  ــذي  ال اجلي�ض  اإربـــاك 
الراأي  اإزاء  النف�ض  عن  بالدفاع  م�سداقيته  فقد 
العاملي والإ�سرائيلي فا�سطرت اإ�سرائيل باخلروج 
الهزمية،  ذيول  جتر  وهي  اللبناين  امل�ستنقع  من 
بطولية  ملحمة  اللبنانية  املقاومة  �سّطرت  حيث 
قّدمت خاللها كوكبة من ال�سهداء لتظفر بالن�سر 

بعدها.
عام  التحريرية  ت�سرين  حــرب  يف  وكذلك 
وم�سر  �ــســوريــة  مــن  كــل  بها  قــامــت  الــتــي   1973
ل  الــذي  اجلي�ض  ــام  اأوه تبددت  اأن  ح�سل  حيث 
اجلي�سان  حقق  املجيدة  احلرب  هذه  ففي  يقهر، 
ال�سوري وامل�سري املفاجاأة الكربى، حيث اأطاحت 
زمام  واأخــذت   ،1967 حزيران  حرب  باإجنازات 
زعماء  يتوقعه  مل  ما  وحققت  باحلرب  املبادرة 
الدولة  على  �سديدًا  احلرب  وقع  وكان  اإ�سرائيل، 

اليهودية املزعومة .
ال�سهيونية  احلركة  حتقق  مل  الــواقــع  ويف 
اأو  اليهودي  �سقه  يف  �سواء   بالكامل  م�سروعها 
يف  الت�سوية  حل  عليها  وا�ستع�سى  الإمــربيــايل، 
يكن  ومل   ، ال�سهيوين  امل�سروع  من  اليهودي  �سقه 
الآمنة  الأمنية  القاعدة  واأ�ساب  بينهما،  توازن 
الف�سل  الــعــدواين  احلـــرب  ـــة  ولآل لال�ستيطان 
الفل�سطينية  النتفا�سة  فر�سته  التي  الذريع 
الأوىل التي ا�ستمرت منذ عام 1987 ولغاية عام 
1993، ثم تلت هذه النتفا�سة انتفا�سة الأق�سى 

ثم انتفا�سة ال�سكاكني القائمة .
اإل  تكن  مل  ال�سهيوين  املــ�ــســروع  جــذور  اإن 
ال�سعوب  قوى  لتدمري  واأداة  ال�سعوب  لقمع  اأداة 
ــروع يقت�سي  ــ�ــس امل فـــاإن  لــذلــك  لــهــا،  املــنــاهــ�ــســة 
اإجراءات معينة خارج حدودها املزعومة و�سمن 
ال�سهيوين  فامل�سروع  اإذًا  املجاورة،  الدول  اأرا�ــض 
اأر�ض فل�سطني فح�سب بل اأكر  لي�ض م�ساألة �سلب 
اقتالعه  ويجب  موجود  �سرطان  فهو  ذلــك،  من 
بتم�سكنا باإطار املقاومة، و�سيتم بعون اهلل تعاىل 
مادمنا  ال�سرطاين  العن�سري  الكيان  هذا  اإزالــة 
�سعوب  هناك  دامت  وما  املقاومة،  بنهج  متم�سكني 
الإ�سالم  اإيــران  مثل  احلق  عن  وتدافع  ت�ساندنا 
التي نعتز ب�سداقتها وب�سداقة قيادتها احلكيمة 
التي مل تتاأخر يومًا يف دعم كل من �سورية وحزب 
احلق  ا�سرتجاع  �سبيل  يف  والفل�سطينيني  اهلل 

واإزالة هذه الغدة ال�سرطانية من الوجود .

»وما الن�سر اإّل من عند اهلل العزيز احلكيم«
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يف  ي�سّب  ــذي  ال ال�سعر  هــو  الــثــورة  �سعر   (
لل�سعر  ال�سريح  الدفاع  )�سرورة  الجتــاه  هذا 
مع�سكر  مقابل  يف  احلــق  مع�سكر  عن  ال�سريف 
ـــزة الإعــالمــيــة يف  ـــه ــبــاطــل وهــيــمــنــة الأج ال
العدالة  اأي  الثورة؛  اأهداف  خدمة  ويف  العامل( 
والإن�سانية والوحدة وال�سموخ الوطني والتقدم 
ال�سامل للبالد وبناء الإن�سان(  الإمام اخلامنئي

هي  الفل�سطينية  :الق�سية  الإخـــوة  اأيــهــا 
ق�سية الأمة الإ�سالمية جمعاء و ذلك ملا متثله 
يف  قد�سية  و  معنوية  رمزية  من  امل�سلمني  عند 
امل�سرد  املظلوم  امل�سلم  لل�سعب  ن�سرة  و  نفو�سهم 

املقهور .
ولقد عانى اأهل فل�سطني بعد الفتح الإ�سالمي 
الأمرين على يد الطامعني يف ال�سيطرة على بيت 
فكانت  فل�سطني  بــخــريات  والطامعني  املقد�ض 
ما  الذين  وغريهم  والفرجنة  التتار  هجمات 
خلفوا اإل اخلراب و القتل والدمار و التخريب .

اأهل تلك الأر�ض املباركة  حاولوا ا�ستئ�سال 
ــوا عــلــى تــغــيــري املـــعـــامل اجلــغــرافــيــة و  ــئ و جل
الدميوغرافية حتى يتمكنوا من البقاء يف تلك 
الأر�ض و لكن الأر�ض انتف�ست من حتت اأقدامهم 
والقد�ض  فل�سطني  بقيت  و  زالـــوا،  و  فذهبوا 

واأهلها.
الغا�سب  الــ�ــســهــيــوين  الــكــيــان  و�ــســيــا�ــســة   
على  ال�ستيالء  يف  الغا�سبني  اأ�سالفه  ك�سيا�سة 

الأر�ض و املقد�سات.   
كبرية  معاناة  فل�سطني  يف  اأهلنا  عانى  لقد  و 
يف ظل النتداب الربيطاين و من ثم الغت�ساب 

ال�سهيوين لالأر�ض املقد�سة فاأملت باأهلنا النكبات 
، و لقد تاأثر امل�سلمون جميعا  و باأمتنا النك�سات 

بهذه الأحداث اجل�سام . 
التاأثري كان وا�سحا و جليا عند  لكن هذا  و 
هذه  واكبوا  و  عا�سوا  الذين  املعا�سرون  الأدباء 
الفرتة الع�سيبة من تاريخ امتنا الإ�سالمية فهم 
يدور  ما  تدرك  التي  الواعية  املثقفة  الطليعة 
م�سوؤولية  عاتقها  على  يقع  و  اأحداث  من  حولها 
توعية ال�سعب مبا يدور حوله من موؤامرات و مبا 

يحاك له يف اخلفاء و الظلمات    
ا�ستمد ال�سعر العربي املعا�سر قوته و�سحته 
من الواقع املعا�ض. لقد ا�ستطاع اأن ي�سور الواقع 
الكلمة  باختيار  وذلــك  فنيًا  ت�سويرًا  العربي 
املوحية بطاقتها وجر�سها ومعناها، فجاء ال�سعر 
العربي  ال�ساعر  تخطى  اأن  بعد  مــوؤثــرًا،  قويًا 
احلدود الذاتية وتخل�ض من ذاته فارتفع �سعره 
لوحات  لنا  لي�سجل  الفني  اجلــمــال  ذروة  اإىل 
اأغــالل  حتــت  العربية  الأمـــة  ل�سراع  حزينة 

العدو. 
اأمتهم  بق�سايا  امللتزمني  ال�سعراء  بع�ض  واإن 
العربية  الق�سايا  خلــدمــة  �سعرهم  �ــســخــروا 
اإنهم �سجلوا الأحداث  وبالذات ق�سية فل�سطني، 
هذه  ت�سهدها  التي  ال�سيا�سية  واملحن  الدامية 
نري  حتت  العربي  الوطن  من  املقد�سة  البقعة 
نلم�ض  اإننا  الثقيلة.  واأعبائه  ال�سهيوين  العدو 
والوطنية  القومية  العاطفة  �سدق  �سعرهم  يف 
ــراآة  م مبثابة  �سعرهم  ــان  ك ولــهــذا  والعربية 
لأحوال الوطن العربي عامة وفل�سطني خا�سة، 

فلسطين في األدب اإلسالمي المعاصر
ال�صيخ مازن عيد

ع�سو هيئة العمل الديني
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و�سرخة  الوطنية  �سيحتهم  كلماتهم  يف  نلم�ض 
الأمل و�سور الثوار املنا�سلني واملناه�سني للطغيان 
ــوؤلء  ه عند  احلــديــث  فال�سعر  وال�ــســتــبــداد. 
الأمة  لتهب  فوقه  من  ي�سيحون  منرب  ال�سعراء 
العروبة  اأر�ض  تطهري  اأجل  من  والكفاح  للجهاد 
الأر�ض  هذه  دن�سوا  الذين  الأعــداء  رج�ض  من 

الطاهرة منذ وطئت اأقدامهم عليها.
م�ستوى  يف  بــحــق  الــعــرب  الــ�ــســعــراء  فــكــان 
املحتلة،  الأر�ض  تعي�سها  التي  الراهنة  الق�سايا 
ــا الأمــــة  ــه واملـــرحـــلـــة اخلـــطـــرية الــتــي متـــر ب
وبقائها  وجــودهــا  عن  الــدفــاع  هي  العربية... 

وم�ستقبلها.
حق  اإثــبــات  اإىل  وال�سعراء  ـــاء  الأدب �سعى 
املقاومة  روح  وبث  اأر�سه  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
اإىل  ،الدعوة  النفو�ض  يف  الأمل  زرع   ، والتحدي 

الوحدة والتاآزر و الن�سال و املقاومة 
)�ساعر  الرافعي  ها�سم  امل�سري  فال�ساعر 
م�سري ولد عام 1935 يف م�سر ، در�ض يف معاهد 
تابعة لالأزهر ثم التحق بكلية العلوم وتويف قبل 
اأن يتخرج يف عام 1959( يقول يف ق�سيدته له 
احلنني  تبعث  التي  الق�سائد  ــع  روائ من  تعترب 
عانى  كتبها  من  لكاأن  حتى  والوطن  الأر�ض  اإىل 
بهذه  يج�سدها  اأن  ا�ستطاع  حتى  طويال  الغربة 

ال�سورة
تفي�ض  ر�سالة  �سكل  على  جاءت  والق�سيدة 
بالعواطف من اأب لجئ يحدث ابنه عن الوطن 
واحلنني اإليه واملعاناة التي عا�سها كل متغرب عن 

اأر�سه

حيفا تئن اأما �سمعـت اأنيـن حيفـا
الليمون �سيفا و�سممت عن بعد �سذى 

تبكي اإذا ملحت وراء الأْفـق طيفـا
وكيفـا متى  اخلال�ض  يوم  عن  �ساألته 

هي ل تريدك اأن تعي�ض العمر �سيفا
..

فوراءك الأر�ض التي غذت �سباك

تـراك اأن  �سبابـك  فـي  يوما  وتود 
..

امل�سـاب اأهوال  اإيـاك  تن�سها  مل 
عتـاب نظرتهـا  مـلء  ولكن  ترنو 

•••
اإن جئتها يوما ويف يـدك ال�سـالح

ال�سبـاح مثل  ربوعها  بني  وطلعت 
فاهتف �سلي �سمع الروابي والبطـاح

اجلـراح َد  �سَمَ الذي  الأم�ض  اأنا  اأينِّ 
لبيك يا وطني العزيـز امل�ستبـاح

..
اأول�سَت تذكرنـي اأنـا ذاك الغـالم

الظـالم جنـح  يف  ماأواه  اأحرقوا  من 
..

الذئـاب رقـ�ض  حولها  نار  بلهيب 
وبال�سبـاب بالدخـان  �سبـاه  ت  لفَّ

•••
�سيحدثونك يـا ُبنـيَّ عـن ال�سـالم

الكـالم هـذا  اإلـى  ت�سغي  اأن  اإياك 
كالطفل يخدع باملنـى حتـى ينـام

الرغـام الوجه  عن  يجلو  اأو  �ِسلَم  ل 
�سدقتهـم يومـا فاآوتنـي اخليـام

..
وغدا طعامي من نـوال املح�سنيـن

الالجئيـن اجليـاع  اإىل   .. اإيل  يلقى 
..

�سـراب واأمنهـُم  مكـر  ف�سالمهـم 
واخلـراب بالدك  على  الدمار  ن�سر 

وال�ساعر ال�سوري عمر اأبو ري�سة يرى القتل 
و الت�سريد و الظلم و املعاناة من النكبة والنك�سة 
ال�سحوة  و  الن�سرة  عــن  احلــكــام  تــخــاذل  ومــن 
على  احل�سرة  هذه  تفي�ض  و  قلبه  يف  فيتح�سر 
ل�سانه �سعرا مقاوما ناق�سا للواقع غري را�ض مبا 
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اآلت اإليه الأمور فيقول يف اإحدى ق�سائده

دامية غ�سة  كم  اأمتي 
فمي  يف  عالك  جنوى  خنقت 

راية تعلو  األإ�سرائيل 
احلرم؟ وظل  املهد  حمى  يف 

ومل  الذل  على  اأغ�سيت  كيف 
التهم؟  غبار  عنك  تنف�سي  ومل   

اعتدى  البغي  اإذا  كنت  ما  اأو 
دم؟ اأو  لهب  من  موجة   

واطربي احلزانى  نوح  ا�سمعي 
واب�سمي  اليتامى  دم  وانظري 

اأهوائها يف  القادة  ودعي 
املغنم  خ�سي�ض  يف  تتفانى 

انطلقت وامعت�سماه  رب 
اليّتم  ال�سبايا  اأفواه  ملء   

لكنها اأ�سماعهم  لم�ست 
املعت�سم  نخوة  تالم�ض  مل 

جمدته �سنم  كم  اأمتي 
ال�سنم  طهر  يحمل  يكن  مل 

عدوانه يف  الذئب  يالم  ل 
الغنم  عدو  الراعي  يك  اإن 

ملا فلولك  ال�سكوى  فاحب�سي 
الدرهم عبيد  احلكم  يف  كان 

و اأما علي حممود طه )�ساعر م�سري، عرف 
بـ )املالح التائه( تويف 17 - 11 - 1949م .(

اأوقف �سطرًا   وهو ال�ساعر الرومان�سي ، قد 
الوطن  بفل�سطني:  التغني  على  حياته  مــن 
يف  الغائر  اجلرح  فكانت   ، واملقد�سات  والإن�سان 

نف�ض ال�ساعر ، وقد اأخذ من نف�سيته الكثري :
جرحها   اأرى  مايل   .. فل�سطني 

اندمال الغداة  وياأبى  ي�سيل 

الزاهدين حرية  تنازعها 
تقاىل �سهوات  تنه�سها  و 

؟  جنت  ماذا  للربيئة:  فيا 
؟  احتمال  يطاق  مال  فتحمل   

ون�سف  عــام  بعد  نحبه  ق�سى  ــذي  ال هــو  و 
 ، موؤرقًا  الفرتة  تلك  عا�ض  قد  كان   ، النكبة  من 
مهمومًا بالق�سية ، وهو الذي عا�ض بداياته حاملًا 
يعي�ض  ظل   ، الرومان�سيني  ال�سعراء  �ساأن  حملقًا 

املاأ�ساة ، فراه مع اإرها�ساتها ي�سرخ :
املدى  الظاملون  جاوز   ، اأخي 

الفدا  وحّق  اجلهاد  فحّق 
لنا اأختًا  القد�ض  يف  اأخي،اإن 

املُدى  .. الظاملون  لها  اأعّد 
غمده  من  ح�سامك  فّجرد 

ُيغمدا اأن  بعُد  له  فلي�ض 
ال�سدور منا  حتميك  فل�سطني 

الردى واإّما   .. احلياة  فاإّما 

يف  الفل�سطينية  الق�سية  اأحـــداث  توؤثر  و 
يف  فيقول  العلوي  ر�سيد  مولي  املغربي  ال�ساعر 

ّنا قاِدموَن  ْب�ِسْر َفاإِ ق�سيدته: يا ُقْد�ُض اأَ

َفاإِّنا قاِدموَن َعلى اأَْب�ِسْر  يا ُقْد�ُض 
َمِم. ِباحْلِ اْلفيَل  َتْرمي  اأَبابيَل  َطرْيٍ 

َبَطٌل  َلنا  َزْيتوِن  َحّبِة  ُكِلّ  يف 
َرْحِم. يف  الّديِن  الِح  �سَ ِمْن  ٌة  َيّ ُذِرّ

ْت ِن الَلّْيموِن واْنَتَف�سَ َتعاَنَقْت اأَْغ�سُ
ُلِم... ِباحْلُ امْلَْخدوِع  ِب  ِلْلغا�سِ َواْلَوْيُل 

و ال�ساعر الدكتور عدنان علي ر�سا النحوي 
) اجلن�سية : �سعـودي،امليالد : �سفد ـ فل�سطني ـ 
1928/1/15م   من موؤهالته العلمية  دبلوم يف 
الرتبية والتعليم و اأ�سول التدري�ض من فل�سطني(
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ما  جملة  من  يتطلب  الن�سر  �سبيل  اأن  يرى 
يتطلبه اأن يكون لالنتفا�سة خطة حمكمة تنفي 
الإميانية  اأهدافها  وحتدد  وال�سياع،  الرجتــال 
النتفا�سة  تــكــون  اأن  ــك  ــذل وك  . املــ�ــســروعــة 
فلق  كــاأنــه  زحفها  يكون  كاملة  ــة  اأم انتفا�سة 
ال�سباح ، ليحمل اإ�سراقة الن�سر على عبق الدم 
الزكي وال�سهادة الفواحة . ويرق الق�سيد على 

دفقات احلنان واأمواج احلنني فيقول :

كبودنا و  اأجفاننا  على  اأمل 
املب�سم وفوق  حميانا  وعلى 

ب�سماته يف  الفجر  كاأن  اأمل 
احلّوم الطيوف  بني  ورفيقه 

الهوى  �سرف  اأحنائنا  يف  ون�سم 
ومكتم جمنح  بني  وال�سوق   

»فجر  من  ق�سيدة  تاأتي  الن�سق  نف�ض  وعلى 
من  جميلة  ــورًا  �ــس لت�سيف  العميق«  ال�سمت 

انتفا�سة فل�سطني:
ولهيبه  جنوده  ال�سالح  �سرف 

اجلودا الوفاء  من  ي�سب  قلب   
ملوؤمن احلياة  تهب  وعقيدة 

�سهيدا فكان  لها  احلياة  بذل   

فل�سطني  اأن  اأي�سًا  الق�سيدة  هذه  يف  ويوؤكد 
تتجزاأ  ل  واإنــهــا  قلبه  واإنــهــا  الإ�ــســالم  ملك  هي 
باحللول والقرتاحات . ويختم الق�سيدة بهذه 

الأبيات :

اآية ربوعك  يف  نلقي  اأنعود 
م�سهودًا بالوفا  ويومًا  �سدقت   

غ�سون يا  اخ�سرارك  اأنرى 
املمدودًا ظلك  نلقي  فنفئ  غنّية 

عندك  ال�سم�ض  �سروق  اأنرى 

وال�سحى  ب�سرى تزف الن�سر والتاأييدا
عنده  ميرح  الغربي  ال�ساطئ  و 

والعيدا عر�سها  ليحيوا  اأهلي 
خ�سرة بهجة  كنعان  على  اأنرى 

ورودًا اجلهاد  عبق  من  ون�سم 
فيجيبني الأق�سى ويرجع بال�سد ى    

الرتديدا برجعه  ميد  �ساح    
رويتني  اإذا  اإل  ترى  لن  ل 

�سهيدًا هناك  �ساحي  يف  ونزلت 

وتوؤكد ق�سيدة »�سرف ال�سالح زنوده« عظمة 
اجلهاد، وحق الإ�سالم :

مروجها مد  الإ�سالم  نفحة  يا 
وورودًا وثمارها  وحقولها 

�سربت باأعماق البطاح جذورها   
جنودًا و  مواكبًا  ميد  دينًا 

حقها       ت�ساوم  ل  دار  الدار 
�سهيدًا متوت  اأن  العقيدة  حق 

وختام الق�سائد »ملحمة فل�سطني« يف ت�سعة 
و�سبعني بيتًا ، يخاطب فيها امل�سلمني وي�ستنه�ض 
اآية  اأنه  اأن دور احلجر يف الن�سر  همتهم ،ويبني 
ليعدوا  امل�سلمني  تدفع  اآية   ، الكربى  امللحمة  يف 

العدة والعزمية وال�سالح :
اآية  �سالمتك  يف  اإل  اأنا  فما 

حازم عنك  منذر  اإل  اأنا  ما  و  
العديد وعدة ال�ساح  فجمع على 

عزائم و  عدة  اإل  احلرب  فما   

من  اأكـــر  هــم  الفل�سطينيون  الــ�ــســعــراء  و 
�سدتها  مع  عا�سوها  لأنهم  الأحــداث  بهذه  تاأثر 
ونك�ستها  بنكبتها  عا�سوها  ق�ساوتها،  و  ومرارتها 

و بكل اأحداثها و تفا�سيلها  
فال�ساعر فواز عيد )قامته ال�سعرية الكبرية 
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و�سفت اأنها توازي جتربة حممود دروي�ض ( .
 هو واحٌد من �سعراء احلداثة الرّواد الذين 
بكل دقائقها  النزوح  و  اللجوء  و  النكبة  عا�سوا 
و تفا�سيلها توؤثر يف نف�ض ال�ساعر تاأثريا عميقا 
لتجري عل ل�سانه �سعرا يجري توظيفه للتعبري 

عن موقٍف ما من �سياع فل�سطني
غًدا �سيلوُح يف الآفاق مثَل البحر

       فتيتنا
تنو�ض رماُحهم اأْعجاز مْن نهبوا مدينتنا

غًدا يف الفجر
تنُبُع من قرى املرجان
ر الألوان عنَد َمعا�سِ
مّرة �سم�ُض الّرْمل حُمْ

وت�ستعُل الرماُل هناك، ت�سهُر باللهيب �سفائح الآل ِ
 لتطفئ اأْوُجه الأغراب ِ

تْرجُع بلدتي حّرة

املحمّرة،  وال�سم�ُض  املـــذكـــورة،  فــالــرمــاح 
هناك  اأن  اإىل  ت�سرُي  الأغــراب،  ووجوه  واللهيب، 
واأن  واحلــوت،  القمر  حكاية  بها  توحي  معركة 
حريته  ل�ستعادة  ي�سعى  ــرًيا  ــس اأ� بــلــًدا  هــنــاك 
التي  الرماح  وبعودِة  الِفتـَْية،  بعودة  املفقودة، 

تتناو�ض من نهبوا، البالد، و�سّردوا العباد.
القا�سم  �سميح  الفل�سطيني  ال�ساعر  واأمــا 
النتفا�سة-  مــع  ال�سعري  ن�سوجه  ــداأ  ب ــذي  ال
ح�سب قوله يف اأحد حواراته ال�سحفية فقال: 
قلب  يف  كــان  كتبته  متكامل  �سعري  عمل  اأول 
قنابل  اإيقاع  على  اإيقاعاته  وبداأت  النتفا�سة، 
كانت  التي  وال�سظايا  املطاطي  والر�سا�ض  الغاز 
بداأت  اإيقاعاتها  القد�ض،  يف  حويل  من  تتطاير 
املظاهرة  واإيــقــاع  ال�سارع  اإيقاع  اأخــذت  هناك، 
رئتي،  دخلت  التي  للدموع  امل�سيل  الغاز  ورائحة 
هذه  يف  نف�سها  كتبت  الأمــــور  ــذه  ه كــل  كــاأمنــا 
واملبا�سرة  الظاهرية  الب�ساطة  رغم  الق�سيدة، 
اأ�سهر  مــن  �ــســك.و  دون  فيها  املــوجــودة  الفنية 

ويقول  »النتفا�سة«  ق�سيدة  »القا�سم«  ق�سائد 
يف مطلعها 

»تقدموا  تقدموا
 كل �سماء فوقكم جهنم

وكل ار�ض حتتكم جهنم 
تقدموا 

ميوت منا الطفل وال�سيخ ول ي�ست�سلم
 وت�سقط الأم على اأبنائها القتلى

 ول ت�ست�سلم
 تقدموا  تقدموا
 بناقالت جندكم

 وراجمات حقدكم
 وهددوا  و�سردوا   ويتموا

 وهدموا لن تك�سروا اأعماقنا
 لن تهزموا اأ�سواقنا
 نحن الق�ساء املربم 

 تقدموا

و ال�ساعر الفل�سطيني حممود مفلح »حممود 
عام  ولد  فل�سطيني.  واأديب  �ساعر  مفلح«  ح�سني 
طربية  بلدة  �سفاف  على  �سمخ  بلدة  يف   1943
بفل�سطني.( يقول يف ق�سيدته ) ن�سيد احل�سار( 

يف اإحدى املقاطع
حما�سرون لن نذّل لن نلني

حما�سرون لن منوت لن نهون
حما�سرون يف خنادق املنون ...

حما�سرون حما�سرون
اإىل اأطفال العامل

مباذا اأبداأ الر�سالة
بدمعة اليتامى ...
اأم ب�سرخة الثكاىل

ة الذي اأهانوا عر�سه ... اأم غ�سّ
وذّبحوا عياله ؟؟
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••
مباذا اأبداأ الر�سالة
بخ�ّسة الّرعاع ...
اأم ب�سطوة الّنذاله

... مباذا اأبداأ ر�سالتي اإليكم ...
يا اأطفال

يا مرجع الوفاء يف عوامل ...
ت�سو�سها اجلهاله

و يف ختام ق�سيدته يقول :
مباذا اأختم الر�سالة
بحمرة الّدماء ...
اأم بحمرة احلريق

اأم �سفرة اجلماجم ال�ّسوهاء ...
يف الطريق

اأم غدرة ال�سقيق ....
.... بال�سقيق

مباذا اأختم ر�سالتي اإليكم ...
يا اأطفال

فاء يف عوامل ... يا مرجع ال�سّ
ت�سحقها النذالة ؟؟

و اأما ال�ساعر الفل�سطيني �سالح اأبو لوي يف 
ق�سيدته حجر يوحدنا معا يقول :

ال�سبُح يو�سُك اأْن يقهقه والظالْم    
َجَمَع احلقائَب للّرحيْل ،
ل ليَل يف زمن احلجارِة

واحلجارُة حامت الزمِن البخيْل
ل ليَل اإذ تِلُد الن�ساُء حناجرا
وم�سامعا ..وحجارًة واأ�سابعا

واأنا اأمّد يدْي لطارَق
اأعطني حجرا
لكي نبقى معا

حجرا يوحّدنا معا

و اأما ال�ساعر متيم الربغوثي الذي يعي�ض 
ق�سيدته  يف  يقول  يوميا  واقــعــا  الحــتــالل 
نقتطف  التي  و  خجــٌل   ومابكم  عامًا  �ستون 

منها هذه الأبيات 
يده يف  الطفل  مقالع  ودار 

ولُع م�ّسه  �سويف  دورة 
على يدور  اأن  الدهر  يعلُم 

ميتنُع القوي  اأن  ظن  من   
حجٌر  كفه  يف  طفل  وكل 

واليفُع ال�سهل  فيه  ملّخ�ض   
مدٌد لهم  خوفهم  اأعدائنا 

لنقطعوا  الأقوام  يخافوا  مل  لو   
وديدنهم دينهم  فخوفهم 

ُطبعوا يولدوا  قبل  من  عليه 
معركٍة كل  بعد  للعدا  ُقل 

�سنعوا ما  بال�سالح  جنودكم 
خجــٌل  بكم  ما  و  عامًا  �ستون 

الفزُع وفيكم  فينا  املوت 
اختلفت قد  هاهنا  من  ونحن 

وال�سيُع الأقوام  علينا  ِقْدمًا 

واأما انتفا�سة ال�سكاكني اليوم :هي انتفا�سة 
 ، بال�سكاكني  بطولتها  تكتب  ولكنها  �سعب، 
انتفا�سة انطلقت يف زمن ال�سمت، لتقول للعامل 
هنا   ، الأجـــداد  ــض  اأر� هنا  فل�سطني  هنا  اأجمع 
القد�ض عربية و�ستبقى عربية، مع انطالقة هذه 
فل�سطني  �سباب  يروي  الفل�سطينية  النتفا�سة 
اأر�سها املحتلة بدمائهم الزكية وهم الذين ثاروا 
على تدني�ض املحتل للم�سجد الأق�سى، وما فعله 
باملرابطني فيه. ومع هذا احلدث العظيم تفاعل 
�سعراء عرب و�سطروا ق�سائدهم عرب �سفحاتهم 
على الفي�ض بوك معربين عن وقوفهم اإىل جانب 

اإخوانهم الفل�سطينيني يف هذه النتفا�سة .
يف  �سمحان  حممد  الأردين  ال�ساعر  فيقول 
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ال�سهيدة واإىل كل  العفولة  اإىل حورّية  ق�سيدة 
حرب  يف  وفل�سطني  الأق�سى  و�سهداء  �سهيدات 

ال�سكاكني
حرُب ال�سكـــاكنِي يا حرب ال�سكـــاكنِي       

الفل�ســـطيني الكــِفّ  القذائُف يف  اأنت 
اأق�سى ال�سجـاعة اأن تهـــوي ُمَب�ْســِمَلًة          

�سهيوين اأح�سـاء  يف  ال�ســـواعق ِ مثل 
نذرت  مـــا  هلل  نذرت  ُحـّرة  مـــن 

ـني الِطّ يف  الأعــراب  اّمـــة  راأْت  ملَّـا 
وخـــانها احلــلُم يف زحِف اجليــو�ض

اإىل مدينـة القد�ض والأق�ســـى كحطـِّـنِي
مقـــاتلة                 هّبْت  قد  الُعــــْرِب  قبائل 

امليــاديِن �سّتى  يف  الُعْرِب  قبــائَل 
كـربَتها                 اهلُل  َفـَكّ  القــــد�ض  وُكْرَبـة 

يِن الِدّ خـارَج  وعا�سـوا  ن�سـوها  فقد 
ومــــوعُدنا  اأق�سى  يا  ــــهادة  ال�َسّ هي 

والِعنِي احلوِر  مهِد  اخللِد  جنِة  يف 

وبارك ال�ساعر كمال �سحيم هذه النتفا�سة 
فقال :يف ق�سيدة و مباركون

.. ومباركون..
وتابعوا الطعن اجلميل
هذي انتفا�سة جرحنا

هذي قيامة �سبحنا
فا�ستمروا يف ال�سعود، وطاردوهم

اقتلوهم، حتى يبني احلق
خيطًا من دماء العا�سقينن..

كيفما �سئتم، خذوهم
حني ل بّد من الأخذ املبني

يا زنود الأّمة ال�سمراء
اإيّن ل اأجامل

اأنتم الأحرار، يف زمٍن
عبيده يحملون ُهويتي، وبطاقتي

فحررونا من عبيٍد، لي�ض
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فيهم، غري اأقواٍل، وما كانوا
على هدي احلكاية

�سادقني..
... ومباركون..

وتابعوا هذا ال�سعود..
ولء  ال�سابة  ــيــة  الأردن ال�ساعرة  وتــقــول 

زيدان : تعال اأحكي لك عن فل�سطني 
تعال اأحكي لك عن فل�سطني

جميلة مت�سي على اجلمر
حافية القدمني

ت�سمد اجلرح بن�سف جديلة
وبالأخرى

تخفي عن ظهرها
�سياط اجلالد
تغني وتبكي

تع�سق وحتقد
تعال اأحكي لك عن فل�سطني

للذهاب  �سالح  جميل  نعيم  ال�ساعر  ويدعو 
اإىل فل�سطني بال�سكني فيقول :
ني. هيا بال�ِسِكّ

هيا بنا نذهب اإىل فل�سطني
يريد نعيم اللتحاق بالنتفا�سة اإىل فل�سطني
لنخرج منها جميع اأنواع احلاقدين املغت�سبني

ل جمال لركود يكفينا �سوف نثور ونتفجر مثل الرباكني
يكفينا التذمر فعواطفنا لن تقف فقط على لوحات 

الر�سامني...
دمروا بياراتنا وق�سفوا اليا�سمني

تبعره اأ�سالوؤنا على اأ�سوار القد�ض ويف غزة وجنني

وخ�سو�سا  وامل�سلمون  العرب  وال�سعراء 
للق�سية  والداعمون  املقاومون  الفل�سطينيون 
الفل�سطينية كثريون ل جمال لعدهم اأو ح�سرهم 

يف هذا املقال فنكتفي مبن ذكروا

التي  اخل�سائ�ض  اأهــم  اأن  جند  اخلتام  يف  و 
ميزت �سعر الق�سية الفل�سطينية هي :

لل�سعب  املــــريــــر  ــــع  ــــواق ال مـــواجـــهـــة   -
ال�ستدمار  ب�ساعة جرائم  الفل�سطيني وت�سوير 
 ، بالقوة  الأرا�سي  على  ال�سهيوين،كال�ستيالء 
اجلرائم  على  العامل  والت�سريد،�سكوت  والقتل 

ال�سهيونية.
حق  اإثــبــات  اإىل  ال�سعراء  �سعى  وباملقابل 
املقاومة  روح  وبث  اأر�سه  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
اإىل  الدعوة  النفو�ض،  يف  الأمــل  زرع  والتحدي، 
على  البعيد  الإن�ساين  الطابع  والتاآزر،  الوحدة 

العن�سرية 
اأنــة تقع على عاتق  الإ�ــســارة  اأنــه يجب  مع 
كبرية  م�سوؤولية  ال�سعراء  خ�سو�سا  و  ــاء  الأدب
خ�سو�سا  و  الكربى  العربية  الق�سايا  اإحياء  يف 
ق�سية فل�سطني يف قلوب و نفو�ض اجليل ال�ساعد 
املقاوم  لــواء  بحمل  يف  الأمــل  عليه  نعقد  الــذي 
ال�سهيوين  ال�ستكبار  و  الظلم  �سد  والتحرير 

والعاملي .
و كما اأ�ساد الإمام اخلامنئي دام ظله اإ�سادته 
و�سمودهم  ال�سباب  الــ�ــســعــراء  بع�ض  بثبات 
بقوله  ذلك  اأكد  امل�سمومة،  الأجواء  هذه  حيال 
وكل  امل�سوؤولية،  تقّبل  على  موؤ�سر  ال�سمود  »هذا 
�سبيل  ويف  الظلم  مناه�سة  يف  اليوم  ُيطلق  �سعٍر 
اليمن  �سعوب  فيها  مبا  الإ�سالمية  الأمة  اأهداف 
و�سورية،  وفل�سطني  وغــزة  ولبنان  والبحرين 

يكون م�سداقًا لل�سعر احلكيم.
اإىل  الـــدعـــوة  اعــتــرب  املــ�ــســمــار،  هـــذا  ويف 
»حيادية ال�ساعر يف ال�سراع بني احلق والباطل« 
دعوًة ل معنى لها، وقال موؤكدًا: لو وقف ال�ساعر 
والفنان حمايدًا يف ال�سراع بني احلق والباطل، 
اأنعمها  التي  والنعمة  املوهبة  عمليًا  �سّيع  فقد 
مع�سكر  خدمة  يف  �سعره  وّظــف  ولو  عليه،  اهلل 

الباطل فقد خان وجنى«.

و احلمد هلل رب العاملني
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معكم  نبداأ  ال�سالم  عبد  ال�سيخ  • ف�سيلة 
، ماهي قيمة  يف املحور الأول من حوارنا 
املقد�سة  الأر�ض  هي  حيث  من  فل�سطني 

يف الكتاب وال�سنة؟
•• ل �سك اأننا حني نذكر فل�سطني نتذكر مهد 
نتذكر  ونحن  اأجمعني،  اهلل  ر�سل  وتاريخ  الأنبياء 
كتاب  بن�ض  اإليها  اأ�سري  التي  املقد�سة  الأر�ض  هذه 
اهلل يف بداية �سورة الإ�سراء {�سبحان الذي اأ�سرى 
بعبده لياًل من امل�سجد احلرام اإىل امل�سجد الأق�سى 
ــذي باركنا حــولــه} والآيـــة الأخـــرى »الأر�ـــض  ال
املباركة«، اإذن نحن هنا اأمام بركة �سماوية قدرها 
الأر�ــض،  هذه  يف  حا�سرة   تكون  اأن  �سبحانه  اهلل 
باعتبار  اأو  الرتبة  باعتبار  تاأتي  ل  الربكة  واإمنا 
اأنتجته  مــا  باعتبار  تــاأتــي  ــا  اإمن املــنــاخ،  اأو  املــوقــع 
ب�سماتهم  تركو  واأنــبــيــاء  ر�سل  مــن  الأر�ـــض  هــذه 
وجمعًا  و�سالمًا  ــدى  وه نـــورًا  التاريخ  ــدار  ج على 
متثل  فل�سطني  كانت  هنا  من  الن�سانية  اأبناء  بني 
وثالت  القبلتني  اأوىل  امل�سلمني  نحن  لنا  بالن�سبة 
احلرمني ال�سريفني ل باعتبار قد�سها فح�سب وهي 
فيه  احلرمية  ومعنى  القبلة  معنى  ينح�سر  التي 

اأ�سارت  التي  فل�سطني  اأر�ــض  عموم  باعتبار  ولكن 
} قوله  وباعتبار  مباركة  اأر�سًا  بكونها  الآية  اإليها 
باركنا حوله} بهذا املعنى ميكن نت�سور �سبب ر�سوخ 

فل�سطني يف قلب اأبناء الإ�سالم
بهذه  املرتبطة  احلوادث  ظل  يف   •
كيف  واملعراج  الإ�سراء  كحادثة  الأر�ض 
الرابط  اأو  والعالقة  القد�سية  نقراأ هذه 
قلوب  يف  املتاأ�سلة  والعقيدة  الأر�ض  بني 

امل�سلمني؟
يف  تعاىل  اهلل  قــول  نقراأ  ملا  اأننا  ل�سك   ••
{�سبحان  ال�سابق  ال�سوؤال  يف  اأوردتها  التي  الآيــة 
اإىل  احلــرام  امل�سجد  من  لياًل  بعبده  اأ�سرى  الــذي 
والتي  املــعــراج  حادثة  ونــقــراأ  الأق�سى}  امل�سجد 

الدكتور عبد السالم راجح:

حوار ال�صيخ وائل عثمان
ع�سو هيئة العمل الديني

حـوار العـدد

املقاومة هي التي تفل احلديد باحلديد

يف  الديني  العمل  هيئة  ع�سو  عثمان  وائل  ال�سيخ  اأجرى 
مع  حوارية  جل�سة  الإيرانية  الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية 
الدكتور عبد ال�سالم راجح  نائب رئي�ض فرع معهد ال�سام العايل 
الكتاب  يف  املقد�سة  فل�سطني  قيمة  حول   ، العلمية  لل�سوؤون 

وال�سنة، وذلك يف جممع ال�سيخ اأحمد كفتارو رحمه اهلل.
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املع�سوم  عن  الــروايــات  �سحت  فيما  يقينًا  نوؤمن 
�سلى اهلل عليه و�سلم، اأت�ساءل لأجل اأن اأوؤكد على 
احلكمة  تكمن  اأين  واأقول  العقائدية  احلالة  هذه 
الإلهية العظيمة التي اختارت الأق�سى دون غريه 
بني  العجيب  الربط  هذا  ملاذا  الأر�ــض؟  منازل  من 
امل�سجد احلرام وامل�سجد الأق�سى؟  وال�سوؤال الثالث 
اأن اهلل  اأ�سئلة ت�سري اإىل اجلواب، هل تت�سور  وهي 
العليا  بــاإرادتــه  اختار  قد  احلكيم  اخلبري  العليم 
هذين  بني  ع�سوائيًا  ربطًا  اختار  مبراده  اأعلم  وهو 
املوطنني املقد�سني لأجل ال�سدفة؟ اجلواب حا�سى، 
اإذن هذه الأ�سئلة تلقي بظاللها على اجلواب املهم 
اأوىل  اإىل  امل�سلمون  ينظر  مل  املهم  �سوؤالك  على 
كان  ما  التي  ال�سريفني  احلرمني  وثالث  القبلتني 
اأن يجعل  اأعلم مبراده  لالإله �سبحانه وتعاىل وهو 
منها قبلة اأوىل وحرمًا ثالثًا تن�ساأ منه ر�سالت اهلل 
التي اأنزلها على عباده املر�سلني لتعم اأنحاء الأر�ض، 
املقد�ض  املكان  بني  تربط  اإلهية  حكمة  ثمة  اإذن 
يف  املقد�ض  هذا  وظيفة  وبني  املكان  هذا  هو  الذي 
تعميم راية الدين والإميان حتى انك ل ت�ستطيع 
تلك  وبــني  كمكان  املــقــد�ــض  هــذا  بــني  تف�سل  اأن 
الر�سالة التي انبثقت منه لأن املكان اختري باإرادة 
اأثروا هذا املكان بر�سائل ال�سماء  اهلل ولأن الذين 

ملا نزلت اإليهم هم اأي�سًا من اختيار اهلل �سبحانه.
�سلى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  • واأن 
البقعة  تلك  يف  والأنبياء  بالر�سل  اإمامًا 

املقد�سة 
التفا�سيل واأنا هنا  اإىل  •• �سحيح وهذا ي�سري 
امل�سجد  يف  النبي  ك�سالة  التفا�سيل  عند  اأقف  مل 
ياأتي  الأخ�ض  فاإن  بالأعم  اأعتقد  لأنني  الأق�سى 

بالتبع.
املحور  اإىل  ننتقل  الدكتور  ف�سيلة   •
الثالث من حوارنا والذي قد يكون حمور 
الزاوية احلوارية: لأجل  الثقل يف هذه 
هذه القد�سية وهذه العتبارات الكثرية 
الطيبة  البقعة  هذه  على  �سراع  هناك 
اأو  املقد�سة فهل لليهود ال�سهاينة عالقة 

ارتباط بهذه البقعة من الأر�ض؟

�ــســراذم،  اأنــهــم  يعلم  الــتــاريــخ  يــقــراأ  مــن   ••
م�ستوى  على  الأر�ـــض  اأنــحــاء  يف  �ستات  من  جــاءت 
والأمريكيتني،  الغربية  واأوروبــا  ال�سرقية  اأوروبــا 
�سعثهم  ليلموا  يقطنونها  اأر�ــض  عن  يبحثون  كانوا 
معرفة  حملها  ــرى  اأخ �سراذم  فجاءت  و�ستاتهم، 
بتاريخ مزيف على اأن توؤل جميئهم اإىل هنا بوعد 
 ، امليعاد  اأر�ض  �سموها  ملا  كذبوا  اأر�ض  اإىل  مكذوب 
ٌفاإذا بهم تبعًا لذلك وحني قام اأرباب امل�سالح الذين 
يزرعوا  واأن  عمقه  يف  الإ�سالم  ي�سربوا  اأن  يهمهم 
خنجرًا يف خا�سرة الأمة العربية بدءا من اململكة 
مرورًا  العظمى  غري  بريطانيا  ت�سمى  التي  املتحدة 
اأ�سميها  اأن  اأحــب  كما  ال�ستبداد  طليعة  باأمريكا 
اإىل اأولئك الذين ين�سدون م�ساحلهم من خالل هذا 
العن�سر الغريب الذي د�سوه يف عمق الأمة العربية، 
يحملون  الذين  لدن  من  الوعد  هذا  منحو  ملا  اأقول 
ا�ستعماري  عنوانها  م�سروعة  غري  را�سخة  م�سالح 
م�سلحي براغماتي عنوانها اأن ي�سعوا اأيديهم على 
م�سادر طاقة متوفرة يف هذا املكان وعقدة طريق 
اأوروبا باآ�سيا باأفريقيا ولذلك كان املخطط  تربط 
عجيبًا حينما علموا اأن هذه الأر�ض حتمل قد�سية 
اأتباع الديانات ال�سماوية فلماذا ل  اأرباب  لدى كل 
العواطف  تلك  كل  فن�ستقطب  عليها  اأيدينا  ن�سع 
الإميانية يف العامل من البراهيميني اإىل املو�سويني 
اإىل الن�سارى وامل�سلمني ، لكنهم مع الأ�سف دخلوها 
همجي  واأ�سلوب  مكذوب  وبوعد  ا�ستعماري  بلبو�ض 
لأن  ذلــك  مــن  �سيئًا  يحققوا  اأن  ي�ستطيعوا  ومل 
لعنة  ميثلون  بهم  فــاإذا   ، مك�سوفة  كانت  لعبتهم 
ومثلوا  العون  يد  اإليهم  مد  من  كل  على  الزمان  يف 
اغت�سبوا  لأنهم  كالب�سر  لي�سوا  الب�سر  من  �سنفًا 
ما  يف  وا�ستوطنوا  ي�ستحقون  ل  ما  واأخذوا  الأر�ض 

ل ميلكون.
اأر�ض  هناك  الظروف  هذه  ظل  يف   •
اأن  ترون  هل  م�سلوبة  وحقوق  مغت�سبة 
وقد�سية  اأحقية  لها  امل�سروعة  املقاومة 
ال�سبيل  اأنها  ترون  هل  ومنطقية؟ 
الأر�ض  هذه  لإعادة  اليوم  الوحيد 

املغت�سبة؟؟
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يف  خ�سو�سًا  الأر�ــض  اأمم  جربت  اأن  بعد   ••
التعامالت  �سنوف  كــل  جــربــوا  فل�سطني  ق�سية 
املفاو�سات  احلــواريــة،  والدبلوما�سية  الأممــيــة 
والتدخل الأممي لأجل اإ�سالح الأمر والو�سول اإىل 
ما يطلق عليه يف امل�سطلح ال�سيا�سي حل الدولتني، 
العرب  كاأمة  جربنا  اأقــول  العــتــبــارات  تلك  كل 
وكانوا  ال�سبل  كل  الفل�سطينيون  اإخواننا  وجــرب 
اأين  اإىل  لرى  الــدويل  ــراأي  ال مع  لنم�سي  يقولون 
نحاول  �سنة ونحن  بعد 70  الآن نحن   ، بنا  �سي�سل 
ونحاول ومع الأ�سف جند اأن التكالب الدويل علينا 
تكن  مل  املحاولت  تلك  وكل  يوم  بعد  يومًا  يــزداد 
�سادقة يومًا لأجل احقاق حق ال�سعب الفل�سطيني 
وعن  ال�سالم  مقابل  الأر�ض  عن  حتدثوا  اأر�سه،  يف 
اإىل  اأنـــه  النهاية  يف  تبني  الـــذي  الــدولــتــني  حــل 
فل�سطني هناك طريق واحد مير من فوهة بندقية 
احلديد  تفل  التي  هي  امل�سروعة  املقاومة  واأن   ،
ل  اأمــة  لأننا  العــتــداء  تــرد  التي  وهــي  باحلديد 
علينا  والعتداء  الكيد  ترد  اإمنا  العتداء  تبا�سر 
اعتدى  ما  مبثل  عليه  {فاعتدوا  يقول  اهلل  لأن 
اأر�سنا،  واغت�سبوا  ال�ستات  من  فهم جاوؤوا  عليكم} 
لذلك فاإننا عندا نرد كيدهم نحن ندفع عن اأنف�سنا 

القتل ول نقتل اأحدًا مبادئينه بالقتل. 
باملحور  احلوارية  الزاوية  ننهي   •
الفكر  الأهم:  يكون  ويكاد  الأخري 
كل  يحتاجه  الذي  املعتدل  الو�سطي 
ال�سالمي  وغري  ال�سالمي  العامل 
مو�سوع  اإليها  تدعون  التي  والأفكار 
هذه  اأن  ترون  هل  الإ�سالمية،  الوحدة 
الوحدة ميكن اأن تقف �سدًا ذريعًا ومنيعًا 
والهجمة  الطائفي  الرتب�ض  مواجهة  يف 
التكفريية والتي نتعر�ض لها ولها تبعات 
اأن  ال�سالمية  للوحدة  ميكن  وهل  وباليا 

تعيد احلقوق امل�سلوبة؟
من  يخطئ  الإ�سالمية  الوحدة  حقيقة   ••
عّزت  معا�ض  واقــع  لأنــهــا  مــاأمــول  حلم  اأنــهــا  يظن 
عزها  اأوج  يف  وارتقت  معانيه  متثلت  ملا  الأمــة  به 
الــوحــدة  اأن  فهمت  ــا  مل ــب  ــان اجل مــهــابــة  فــ�ــســارت 

ر�سوله  و�سنة   اهلل  قــراآن  عنوان  هي  ال�سالمية 
الوحدة  اأن  اأقـــول  لذلك  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
على  ال�سنون  تناوبت  واإن  قدرنا  هي  الإ�سالمية 
هذا القدر فنزلت برتبته حينًا اأو رفعت حينًا اآخر 
اأنه  اإل  اآخر  حينًا  جمعتهم  اأو  حينًا  اأبناءه  �ستت 
 ، اأمنلة  اأن حتيد عنه قيد  قدر مقدور لي�ض لالأمة 
اأنظر  الأمة  اأدواء  كل  ملجابهة  حتمية  �سرورة  هو 
وتيقن اأن كل ما تعي�سه الأمة من �سلبيات اإمنا �سببه 

هو هذا الت�ستت والفرقة.
الوحدة �سرورة حتمية تظهر معدننا وقوتنا 
من  مرفو�ض  نبينا،  و�سنة  لقراآننا  انتمائنا  و�سدق 
اأي جزء من اأجزاء هذه الوحدة اأن يناأى عن بقية 
اجل�سم ل يحمله على ذلك اجتاه طائفي اأو عرقي 
انتماء  ذلك  على  يحمله  ل   .. مناطقية  نزعة  اأو 
اأمة  نكون  اأن  ربنا  اأرادنا  واحدة،  اأمة  نحن  قطري 
واحدة ملا قال {اإن هذه اأمتكم اأمة واحدة} وعندنا 
من الن�سو�ض ما هو معلوم للكل ول حاجة اأن اأ�سعها 
ذي  لكل  بال�سرورة  معلوم  لأنــه  اأيديكم  بني  الآن 
عزنا  نحقق  اأن  فعاًل  ــا  اأردن اإذا  وبالتايل  با�سرة، 

علينا بالعودة اإىل وحدة اأمتنا.
الوحدة الإ�سالمية لي�ست �سعارًا اإمنا هي �سلوك 
يبداأ من البيت حينما يربي كل اأب ولده على اأن كل 
اأخ له يف الدين هو �سريكه وهو اأخوه واأن الآخرين 
الذين رمبا خالفوه يف الدين هم نظراوؤه يف اخللق 
تاأ�سي�سًا ملا قاله �سيدنا علي بن اأبي طالب ملا خاطب 
مالك ابن الأ�سرت واليه على م�سر »واعلم يا مالك 
يف  لك  نظري  اأو  الدين  يف  لك  اأخ  �سنفان  النا�ض  اأن 
اخللق« فاإذا بي اأنطلق من هذه الوحدة الإ�سالمية 
هذه  على  املجموع  اتفق  اإذا  اإن�سانية،  وحدة  اإىل 
التي تقيم �سراكة بني الإن�سان  امل�سرتكة  القوا�سم 
الإن�سان  من  ظلمًا  جند  لن  فاإننا  الإن�سان  واأخيه 
على  قــوي  من  ت�سلطًا  جند  ولــن  الإن�سان  لأخيه 
ا�ستعمارًا  جند  لن  للحقوق  ه�سمًا  جند  لن  �سعيف 
اأنه  ملجرد  ال�سعيف  ي�ستعمر  اأن  للقوي  فيه  يبيح 
ملك ال�سالح والعتاد والتعداد ، الوحدة الإ�سالمية 
�سالمًا  ولنقيم  ديننا  عز  لنقيم  مرجوة  غاية  هي 

اإن�سانيًا عامليًا باإذن اهلل تعاىل.
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