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توطئة
هللا عز وجل  ...عندما خلق اإلنسان وعرض األمر على المبلبكة  ...استؽربوا وجادلوا هللا عز وجل لماذا  ...ألن
الصورة التً عندهم قاصرة ونظرتهم ال تتعدى حدود ما ٌرون  ،وال تحٌط بالذي ٌرٌده المولى عز وجل  ...ومن
ك ل ِْل َمبل ِب َك ِة إِ ِّنً
الطبٌعً ان تؤتً الصورة التً فً اذهانهم على السنتهم فٌذكروها امام هللا عز وجل َ ((...وإِ ْذ َقا َل َر ُّب َ
ك َقا َل إِ ِّنً أَعْ لَ ُم
ض َخلٌِ َفة َقالُو ْا أَ َتجْ َع ُل فٌِ َها َمن ٌُ ْفسِ ُد فٌِ َها َو ٌَسْ ِف ُ
ك َو ُن َق ِّدسُ لَ َ
ك ال ِّد َماء َو َنحْ نُ ُن َس ِّب ُح ِب َح ْم ِد َ
َجاعِ ل فًِ األَرْ ِ
ُون )) البقرة 01
َما الَ َتعْ لَم َ
فاهلل عز وجل بٌّن لهم انه ٌعلم وهم ال ٌعلمون  ....كذلك عندما امر هللا عز وجل ابلٌس بالسجود آلدم علٌه السبلم
بعد ان خلقه  ...لم ٌرض واستكبر كما ذكر لنا القرآن الكرٌم فً أكثر من موضع  ...فلو ان الشٌطان خضع ألمر
هللا عز وجل  ...لما كان ما بعدها من أحداث ...
ولكن األمر بالنسبة هلل كان معلوما تمام العلم ماذا ٌرٌد  ..ومن اللحظة األولى التً خلق فٌها آدم  ..كان سبحانه ٌعلم
موقؾ ابلٌس من خلق آدم ومن أمره  ...فاهلل ٌعلم لماذا خلق آدم  ....؟ والى اٌن سٌذهب  ..؟
هللا عز وجل  -فً األصل  -خلق اإلنسان كً ٌكون خلٌفة  ...وكلمة خلٌفة لها معنى كبٌر ولها مقتضٌات ٌجب ان
تكون مصاحبة لها  ...فما دام ان اإلنسان خلٌفة فٌجب ان ٌتعلم ماهٌة الخبلفة  ...وٌجب ان ٌعرؾ ما هو الهدؾ من
الخبلفة ..؟ وكٌؾ ٌحقق الخبلفة ؟ وما هً معوقات الخبلفة ...وسٌعطٌه هللا من اإلمكانٌات الخارجٌة – ما حوله
– واإلمكانٌات الداخلٌة من فكر وؼرابز ومحفّزات ....ما تإهله للقٌام بؤعباء الخبلفة .
ٌِس
فعندما أمر هللا الشٌطان بالسجود آلدم ابى واستكبر كما قال تعالى (( َوإِ ْذ قُ ْل َنا ل ِْل َمبل ِب َك ِة اسْ ُج ُدو ْا آل َد َم َف َس َج ُدو ْا إِالَّ إِ ْبل َ
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ٌن )
ان م َِن ْال َكاف ِِر َ
أَ َبى َواسْ َت ْك َب َر َو َك َ
بل انه تحدى هللا وأعلن الحرب على هذا المخلوق الجدٌد الى ٌوم القٌامة َ (( ..وإِ ْذ قُ ْل َنا ل ِْل َمبل ِب َك ِة اسْ ُج ُدو ْا آل َد َم َف َس َج ُدو ْا
ك َه َذا الَّذِي َكرَّ م َ
ٌِس َقا َل أَأَسْ ُج ُد لِ َمنْ َخلَ ْق َ
ْت َعلًََّ لَبِنْ أَ َّخرْ َت ِن إِلَى ٌَ ْو ِم ْالقِ ٌَا َم ِة ألَحْ َت ِن َكنَّ
ت طِ ٌنا َ 62.قا َل أَ َرأَ ٌْ َت َ
إِالَّ إِ ْبل َ
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ك ِم ْن ُه ْم َفإِنَّ َج َه َّن َم َج َزاإُ ُك ْم َج َزاء م َّْوفُورا ))
ُذرِّ ٌَّ َت ُه إِالَّ َقلٌِبل َ 63.قا َل ْاذ َهبْ َف َمن َت ِب َع َ
اذن هللا عز وجل ٌعرؾ تمام العلم ما هو كابن  ...وجعل خلق آدم وما تبعه على هذا األمر حتى ٌربط األمور
بمسبباتها  ...مع التؤكٌد ان جمٌع الخلق ال ٌمكن باي صورة ان ٌعلم مراد هللا عز وجل الن الؽٌب هو هلل وحده  ،وما
خلق آدم فً الجنة الى وقت نزوله لؤلرض ما هً اال تهٌبة وتعلٌم لهذا المخلوق كً ٌقوم بالمهام المنوطة الٌه.
وعلى هذا  ..فان رحلة اإلسراء والمعراج التً قام بها الرسول صلى هللا علٌه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد
األقصى  ،ومن ثم عروجه الى السماوات العلى لم ٌكن ٌدر فً خلد الرسول صلى هللا علٌه وسلم وال صحابته الكرام
رضوان هللا علٌهم ان القدس سٌكون لها الشؤن الذي نراه الٌوم  ,وانها ستكون محور الصراع البشري ...خاصة مع
ضعؾ اإلسبلم والمسلمٌن فً ذلك الوقت  ,فقد أكثر الصحابة والتابعٌن وعلماء هذه األمة فً تحلٌل اإلسراء
والمعراج وسببها ؟ والى ماذا ترمً ؟ والكل ربطها بما وصل الٌه فكره من تروٌح عن الرسول علٌه السبلم وفرض
الصبلة وأهمٌتها والرحمة بهذه األمة  ...ألن الصورة التً عند هللا عز وجل لٌست عندهم ..
 1البقرة 01
 2االسراء 20-26
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فاقتضت مشٌبة هللا منذ بدء الخلق الى ان تكون القدس واألقصى وفلسطٌن هً محور الصراع البشري  ,وهً درة
الخلق وهً البوصلة التً تقود البشرٌة نحو السعادة ال ٌظفر بها اال من استعد وعمل لها  ...وبذل فً سبٌلها كل ما
ٌملك من امكانٌات مادٌة وؼٌر مادٌة ...
فكان ربط القدس بمكة  ،والمسجد األقصى بالمسجد الحرام  ...كما ٌرٌد هللا عز وجل حتى تكون محور اهتمام
المسلمٌن  ،وتكون رابطة ابدٌة ال تنفصم مهما طال الزمان وبعد عنها المكان  ,وحتى ٌكتمل الحدث جعل هللا على
أرض فلسطٌن مهبط الرساالت األخرى الٌهودٌة والنصرانٌة فكان اإلهتمام الكونً بهذه المدٌنة المقدسة كبٌرا ...
ان هللا عز وجل ٌرٌد من ارض فلسطٌن مٌزان ٌقٌس به الكل نفسه امام القدس واألقصى  ...وانها ستشهد صراع
قوي ٌ ...زداد مع تقدم البشرٌة وتقدمها فً صناعة مختلؾ انواع األسلحة  ،لذلك ربط هللا عز وجل المسلمٌن
بالقدس برباطٌن احدهما أقوى من اآلخر ال ٌذهبان مهما تقدمت البشرٌة ومهما تقدم الزمان  ...أحدهما القرآن الكرٌم
وثانٌهما المسجد األقصى  ....فالمسلمون ٌتلون القرآن ٌومٌا  ..لذلك فهم ٌذكرون القدس والمسجد األقصى كلما قرأوا
سورة اإلسراء والبقرة وأخواتها  ...وكلما أذن المإذن ذهبت األبصار واألفكار نحو بٌت المقدس هٌؤ هللا لنا اسباب
تحرٌره وجعلنا ممن ٌصلً فٌه بعد تحرٌره .
ولضخامة المعركة وثقلها  ...وثق الحق جل وعبل هذه المفاهٌم من خبلل اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة فً
ارض الشام  ...كً نستعد لهذه المعركة وٌؤخذ المسلمون كافة الوسابل من أجلها  ،وتطٌب النفس فً العٌش فٌها
وتحمل مشقات العٌش  ،فهً ارض الرباط الى ٌوم القٌامة وارض الطابفة المنصورة ....
هللا سبحانه وتعالى ربطنا بالقدس ربطا وثٌقا من خبلل اآلٌات  ،والرسول صلى هللا علٌه وسلم اٌضا ربطنا بها ربطا
وثٌقا محكما  ،ولنتذكر ان هللا عز وجل انزل اإلسبلم على اهل مكة والمدٌنة فضحوا وحملوا الراٌة وأوصلوها الى
مشارق األرض ومؽاربها  ..أوذوا فً سبٌل هللا  ...تركوا دٌارهم ومتاعهم  ...حتى تحقق أمر هللا عز وجل ،
فاستحقوا األفضلٌة التً ذكرها هللا سبحانه وتعالى فً كتابه والرسول علٌه السبلم فً العدٌد من األحادٌث الشرٌفة ..
فهل ٌقوم أهل الشام بما بشر به الرسول صلى هللا علٌه وسلم من ان رباط اإلسبلم فً آخر الزمان الشام ؟ كما
وردت به األحادٌث :
ٌِن ٌَ ْو َم ال َم ْل َح َم ِة ْ
بال ُؽو َ
ط ِة
عن أبً الدّرْ دَا ِء رضً هللا عنه أنّ َرسُو َل هللا صلى هللا علٌه وسلم قا َل (( :فُسْ َطاط المُسْ لِم َ
3
ب َمدٌِ َن ِة ٌُ َقا ُل لَ َها ِد َم ْش ُق ِمنْ َخٌ ِْر َمدَاب ِِن ال ّ
ش ِام))
إلَى َجا ِن ِ
روى البخاري فً صحٌحه من حدٌث عوؾ بن مالك رضً هللا عنه قال :أَ َتٌ ُ
ْت ال َّن ِبًَّ صلى هللا علٌه وسلم فًِ َؼ ْز َو ِة
ِس ُ ،ث َّم مُو َتان ٌَؤْ ُخ ُذ فٌِ ُك ْم
ك َوه َُو فًِ قُبَّة ِمنْ أَدَم َ ،ف َقا َل« :اعْ ُد ْد سِ ّتا َبٌ َْن ٌَدَيِ السَّا َع ِةَ :م ْوتًِ ُ ،ث َّم َف ْت ُح َب ٌْ ِ
َتبُو َ
ت ْال َم ْقد ِ
ب إِ َّال
ال َح َّتى ٌُعْ َطى الرَّ ُج ُل ِم َب َة دٌِ َنار َف ٌَ َظ ُّل َساخِطا ُ ،ث َّم ِف ْت َنة َال ٌَ ْب َقى َبٌْت م َِن ْال َع َر ِ
اص ْال َؽ َن ِم ُ ،ث َّم اسْ ِت َفا َ
َكقُ َع ِ
ض ُة ْال َم ِ
ٌِن َؼا ٌَة َ ،تحْ َ
ُون َ ،ف ٌَؤْ ُتو َن ُك ْم َتحْ َ
ت ُك ِّل َؼا ٌَة ْاث َنا َع َش َر
ت َث َمان َ
د ََخلَ ْت ُه ُ ،ث َّم ه ُْد َنة َت ُكونُ َب ٌْ َن ُك ْم َو َبٌ َْن َبنًِ ْاألَصْ َف ِر َف ٌَ ْؽ ِدر َ
5
أَ ْلؾا»  ، 4وزاد االمام احمد وفُسْ َطاط المسلمٌن ٌومبذ فً أرض ٌقال لها ال ُؽو َطة فً مدٌنة ٌقال لها ِد َم ُ
شق".

 3سنن ابً داوود  ،حدٌث رقم  ، 0624باب المبلحم
 4صحٌح البخاري  ،رقم 0012
 5مسند االمام احمد  ،احمد بن حنبل  ،حدٌث رقم 60100
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مقدمة
تمٌزت القضٌة الفلسطٌنٌة عن باقً القضاٌا على الساحة العالمٌة بثبلثة أمور :
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 -1طبٌعة األرض بقدسٌتها وبكتها ومركزٌتها فً قلوب المسلمٌن
 -2طبٌعة العدو بادعاءاته العقابدٌة والتارٌخٌة  ,وبروحه االحبللٌة التوسعٌة التً تسعى الى طرد الشعب
الفلسطٌنً والؽاء حقوقه فً األصٌلة فً ارضه ومقدساته.
 -3طبٌعة التحالؾ الؽربً – الصهٌونً الذي هدؾ اساسا الى تمزٌق األمة اإلسبلمٌة واضعافها وابقابها مفككة
األوصال تدور فً فلك التبعٌة للقوى الكبرى ...
والقضٌة الفلسطٌنٌة (مصطلح ٌشار به إلى الخبلؾ السٌاسً والتارٌخً والمشكلة اإلنسانٌة فً فلسطٌن بدءا من عام
 1948وحتى ٌومنا الحالً .وهً تعتبر جزءا جوهرٌا من الصراع العربً اإلسرابٌلً ،وما نتج عنه من أزمات
وحروب فً منطقة الشرق األوسط.
ٌرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهٌونٌة والهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن ،واالستٌطان فٌها ،ودور الدول
العظمى فً أحداث المنطقة .كما تتمحور القضٌة الفلسطٌنٌة حول قضٌة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن وشرعٌة دولة إسرابٌل
واحتبللها لؤلراضً الفلسطٌنٌة على مراحل مختلفة  ،وما نتج عن ذلك من مجازر ارتكبتها بحق الفلسطٌنٌٌن
وعملٌات المقاومة ضد الدولة العبرٌة ،وصدور قرارات كثٌرة لؤلمم المتحدة  ،وٌُعتبر هذا النزاع ،من قبل الكثٌر من
المحللٌن والسٌاسٌٌن القضٌة المركزٌة فً الصراع العربً اإلسرابٌلً وسبب أزمة هذه المنطقة وتوترها .
ومع ان هذا النزاع ٌحدث ضمن منطقة جؽرافٌة صؽٌرة نسبٌا ،إال أنه ٌحظى باهتمام سٌاسً وإعبلمً كبٌر نظرا
لتورط العدٌد من األطراؾ الدولٌة فٌه  ،وؼالبا ما تكون الدول العظمى فً العالم منخرطة فٌه نظرا لتمركزه فً
منطقة حساسة من العالم  ،وارتباطه بقضاٌا إشكالٌة تشكل ذروة أزمات العالم المعاصر ،مثل الصراع بٌن الشرق
والؽرب ،عبلقة األدٌان الٌهودٌة والمسٌحٌة واإلسبلم فٌما بٌنها ،عبلقات العرب مع الؽرب وأهمٌة النفط العربً
للدول الؽربٌة ،أهمٌة وحساسٌة القضٌة الٌهودٌة فً الحضارة الؽربٌة خصوصا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة
والهولوكوست الٌهودي  ،وقضاٌا معاداة السامٌة  ،وقوى ضؽط اللوبً الٌهودي فً العالم الؽربً .على الصعٌد
العربً ٌعتبر الكثٌر من المفكرٌن والمنظرٌن العرب وحتى السٌاسٌٌن أن قضٌة النزاع الفلسطٌنً اإلسرابٌلً هً
القضٌة واألزمة المركزٌة فً المنطقة وكثٌرا ما ٌربطها بعض المفكرٌن بقضاٌا النهضة العربٌة وقضاٌا األنظمة
الشمولٌة وضعؾ الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً.7
وقد كانت فلسطٌن وما زالت محور الحٌاة البشرٌة  ،الٌها تنظر العٌون وتهفو العقول والقلوب  ..لموقعها وطبٌعة
مناخها وتوفر اسباب الحٌاة فٌها ،وقد ازداد هذا اإلهتمام والصراع منذ اكثر من  2500عام بدخول العامل الدٌنً ،
اذ نزلت على ارضها كافة الدٌانات  ،وعلى ارضها عاش معظم الرسل الكرام وفٌها دفن الكثٌر من األنبٌاء علٌهم
صلوات هللا وسبلمه  ،فؤخذ الصراع شكبل آخر اصبح اكثر حدة وتطورا .
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القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة  ،د .محسن محمد صالح  ،مركز الزٌتونة للدراسات  ،بٌروت  6106 ،ص 2

7القضٌة_الفلسطٌنٌة https://ar.wikipedia.org/wiki/
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بدأت المؤساة الحقٌقٌة للشعب الفلسطٌنً منذ العام  1897وظهور فكرة الوطن القومً للٌهود فً فلسطٌن  ،واختٌار
الصهاٌنة الٌهود المجتمعٌن فً مإتمر بال فلسطٌن محط انظارهم فشكلوا الهٌبات والجمعٌات التً تحقق هذا الهدؾ
 ،ووضعوا الخطوات العملٌة لتحقٌقه  ،واصبح كل ما ٌملك الٌهود اٌنما كان ٌصب فً تحقٌق هذا الهدؾ مادٌا
واقتصادٌا وعلمٌا وعسكرٌا  ..ساعدهم على ذلك الحرب العالمٌة األولى والثانٌة .
ان التخطٌط المنظم الذي قامت به الصهٌونٌة العالمٌة منذ البداٌة هو الذي قادها للنجاح  ,فؤدارت الصراع على
اساس ان فلسطٌن دٌنٌا هً للٌهود وكذا تارٌخٌا  ،ترافق هذا مع رؼبة قوٌة لدى الدول الكبرى فً التخلص من
الٌهود وشرهم  ،واٌجاد كٌان ٌشرذم األمة اإلسبلمٌة وٌمزقها وٌسهل السٌطرة علٌها واضعافها  ،فتسابقت الدول
الكبرى من فرنسا وبرٌطانٌا وامرٌكا لتحقٌق حلم الصهٌونٌة بالوسابل الدبلوماسٌة الخبٌثة على مرآى من العالم
العربً باتفاقٌات سرٌة ابتدأت منذ  1916بساٌكس بٌكو ثم وعد بلفور المشإوم عام  1917ثم عام  1921اتفاقٌة
سان رٌمو  ،و بالرؼم من وجود اتفاقٌة بٌن برٌطانٌا والملك الحسٌن بن علً على إعطابه الدول العربٌة فً اسٌا
وتنصٌبه خلٌفة علٌها  ،فً حال قٌامه بإعبلن الثورة على الدولة العثمانٌة فً الحرب العالمٌة األولى  ،ولكن كعادة
اعداء هللا كانوا ٌظهرون ؼٌر ما ٌسرّ ون فكانت الخٌانة منهم  ،وتحقٌق وعد اقامة دولة اسرابٌل الؽاصبة على ارض
فلسطٌن متجاهلٌن كل االتفاقٌات المعقودة مع الشرٌؾ حسٌن ،فكانت دولة اسرابٌل فً العام  ، 1948وبداٌة نكبة
شعب فلسطٌن الذي هجر من ارضه الى الببلد المجاورة وبداٌة ما عرؾ بعد ذلك مشكلة البلجبٌن والقضٌة
الفلسطٌنٌة الى ٌومنا هذا  ،فهً اطول قضٌة مرت على الحٌاة البشرٌة واكثر قضٌة اتخذ فٌها قرارات .
ان المإامرة التً تستهدؾ القدس والمسجد األقصى كبٌرة  ،ومن ٌستمع إلى خطب الشٌخ "رابد صبلح" -الربٌس
السابق لبلدٌة أ ّم الفحم (أ ّم النور) ورابد الحركة اإلسبلمٌة فً فلسطٌن المحتلة عام 1948م ،وٌقرأ معظم ما ٌكتبه
من المقاالت ،وما تنشره له الصحؾ من التصرٌحات ،وهو ٌتح ّدث عن أبعاد المإامرة الصهٌونٌة العالمٌة التً
تهدؾ إلى هدم المسجد األقصى ،ومن ث ّم بناء هٌكلهم المق ّدس المزعوم على أنقاضه  ،لٌإكد ان األمر جد خطٌر
وعلى الدول العربٌة واالسبلمٌة االنتباه لهذا األمر فالقضٌة هً قضٌة اسبلمٌة محورها كل العالم اإلسبلمً ولٌست
خاصة بالعرب وال بالفلسطٌنٌٌن .
ان الموقؾ العربً واالسبلمً ازاء ما ٌجري على ارض فلسطٌن وما تحاك ضدها من مإامرات ضد القدس
واالقصى ٌشعرنا بالحسرة واأللم ،وبوخز ٌسري فً الصدر ،وبدم ٌتفجّر فً الشراٌٌن ،وٌجعل اللسان ٌنطلق
وٌسؤل :أٌن أمّة الملٌار ومابتً ملٌون مسلم؟ مإامرات واعتداءات متكررة والخطر داهم  ،ولؤلقصى رب ٌحمٌه ،
إ ّنها المإامرة الصهٌونٌة (المسٌحٌة والٌهودٌة) الكبرى التً ابتدأت بالعمل على تهوٌد القدس ومن ثم العمل على هدم
المسجد األقصى المبارك  ،وبناء الصهاٌنة المؽتصبٌن هٌكلهم المزعوم على أنقاض المسجد االقصى وامة االسبلم
8
تنظر حابرة وال تفعل شٌبا .
ونحن نعً ان العدو الصهٌونً حقق الكثٌر من أهدافه على ارض فلسطٌن ونحن ال زلنا فً ؼفلة من أمرنا  ،نذهب شرقا
ونذهب ؼربا  ،والحل بٌن اٌدٌنا  ،ولن نستطٌع رفع الظلم عن فلسطٌن اال بالذهاب الى الطرٌق الصحٌح وهو الرجوع الى
9
كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم ..
ٌ 8ا مسلمً العالم افٌقوا قبل ان ٌهدم األقصى ،الـدكتور :صالح الرقب ص 5
 9حقابق قرآنٌة حول القضٌة الفلسطٌنٌة ،د .صبلح الخالدي  ،ط ،6لندن  ،منشورات فلسطٌن المسلمة  ، 0225 ،ص 60
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الفصل األول
 -1فمسطين (االسم ،الموقع  ،المساحة والسكان )
 1-1سبب التسمٌة
سمٌت فلسطٌن منذ اقدم العصور باسم ارض كنعان نسبة الى اول شعب استقر فٌها قبل حوالً  3000سنة قبل
المٌبلد ,والكنعانٌون هم شعب عربً سامً ,هاجر من الجزٌرة العربٌة وسكن ببلد الشام ,وقد تعرض الكنعانٌون
العرب لؽزوات خارجٌة كثٌرة بحكم اهمٌة موقع ببلدهم وجنوبها الؽربً "فلسطٌن" من جهة وخصوبة ارضها
ووفرة خٌراتها وؼناها من جهة اخرى لكنهم بقوا محافظٌن على عروبة فلسطٌن .
اما الفلسطٌنٌون فهم شعب بحري هاجر من ؼرب تركٌا "اسٌا الصؽرى" ومن جزر بحر اٌجة فً اواخر القرن
الثانً عشر واوابل القرن الحادي عشر قبل المٌبلد الى ببلد الشام واستقروا اخٌرا على ساحل فلسطٌن الجنوبً,
وبنوا خمسة ممالك ومدن وهً ؼزة ,عسقبلن ,اسدود ,جت ,وعقرون.10
وفً سنة  750قبل المٌبلد ورد اسم "بلست" اي الفلسطٌنٌون باللؽة العبرٌة ثم ورد اسم ببلدهم "فلستٌا "Philistia
 ,كذلك ورد اسم "بالستٌن" او سورٌا الفلسطٌنٌة  Palestine Syriaالذي كان ٌطلق على الجزء الساحلً
والداخلً من فلسطٌن الحالٌة حتى الصحراء العربٌة ،وظهر اسم فلسطٌن سورٌا فً عهد االمبراطور الرومانً
هاردٌان والذي تحول اخٌرا الى اسم فلسطٌن ,وهو االسم الحالً الذي انطبق على جمٌع االرض المقدسة وانتشر
بشكل واسع فً الكنٌسة المسٌحٌة.11
اما فً العهد االسبلمً فقد كانت فلسطٌن جزءا من ببلد الشام ,وقد كان لفلسطٌن منزلة خاصة فً قلوب العرب
والمسلمٌن ,وقد استمر اسم فلسطٌن حتى وقتنا الحاضر حٌث استخدمه الصلٌبٌون والرومان والبٌزنطٌون والعرب
12
والممالٌك والتتار المؽول واالتراك العثمانٌون وبرٌطانٌا والدول الؽربٌة.

 2-1المساحة والسكان
عدد السكان فً فلسطٌن فهو فً ازدٌاد بالرؼم مما ٌحصل فٌها من اضطهاد وقتل للشباب واألطفال والنساء
والشٌوخ بدون رحمة من قبل الٌهود ،وتشٌر المعطٌات اإلحصابٌة الصادرة عن الجهاز المركزي لئلحصاء
الفلسطٌنً حول الفلسطٌنٌٌن عام  2015إلى ان عدد الفلسطٌنٌٌن فـً العالم نهاٌة عام  2015بحوالً
 12.37ملٌون فلسطٌنً؛ منهم حوالً  4.75ملٌون فـً دولة فلسطٌن؛ أي ما نسبته  %38.4من إجمالً
عدد الفلسطٌنٌٌن فً العالم  ،وتبلػ مساحتها الكلٌة  27الؾ كٌلو
مترا مربعا.
 3-1الموقع والحدود

13

لم تحدد ارض فلسطٌن بحدودها الجؽرافٌا الحالٌة بدقة اال فً اٌام
االحتبلل البرٌطانً لفلسطٌن وخاصة خبلل الفترة من -1920
10تارٌخ فلسطٌن القدٌم ،ظفر االسبلم خان،ط ،0240،0ص04
11

فلسطٌن التارٌخ المصور ،د .طارق سوٌدان  ،ط ،6110 ، 6االبداع الفكري  ،ص62

12

دراسات فً تارٌخ اثار فلسطٌن ،د .شوقً شعث ،ط ،6110 ،0ص)( 00تارٌخ فلسطٌن القدٌم ،ظفر االسبلم خان،ط ،0240،0ص02-04
 13المدخل الى القضٌة الفلسطٌنٌة  ،د.جواد الحمد  ،مركز دراسات الشرق االوسط  ، 0222،ص  00ص 60
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 192314لفلسطٌن حدود مشتركة مع كبل من لبنان وسورٌة واألردن ومصر وتبدأ حدود فلسطٌن مع لبنان
من رأس النافورة على البحر المتوسط وتتجه شرقا إلً ما بعد مدٌنة بنت جبٌل ،وتبدأ الحدود مع األردن عند
مصب نهر الٌرموك ،لتساٌر بعد ذلك مجرى نهر األردن ،ومنه تتجه الحدود جنوبا للبحر المٌت فوادي عربة
حتى رأس خلٌج العقبة ،أما الحدود مع مصر فهً ترسم خطا ٌكاد ٌكون مستقٌما ٌفصل بٌن شبه جزٌرة
سٌناء وأراضً صحراء النقب ،وٌبدأ خط الحدود من رفح على البحر المتوسط إلى طابا على خلٌج العقبة،
وفً الؽرب تطل فلسطٌن على المٌاه الدولٌة المفتوحة للبحر المتوسط ،مسافة تربو على  250كٌلومتر فٌما
بٌن رأس الناقورة فً الشمال ورفح فً الجنوب.
تقع فلسطٌن فً ؼربً القارة األسٌوٌة بٌن خط طول  34-15و 35 -40شرقا ،وبٌن دابرتً عرض -30
 29و  33-15شماال على ساحل البحر األبٌض المتوسط  ،تتمٌّز بطابع البداوة األصٌل فً الجنوب،
وأسلوب االستقرار العرٌق فً الشمال ،وتتمٌز بؤنها كانت جزءا من الوطن األصلً لئلنسان األول ،ومعبرا
للحركات التجارٌة ،والؽزوات العسكرٌة عبر العصور التارٌخٌة المختلفة ،وقد أتاح موقع فلسطٌن المركزي
بالنسبة للعالم أن تكون عامل وصل بٌن قارات العالم القدٌم آسٌا وأفرٌقٌا وأوروبا ،فهً رقعة ٌسهل االنتشار
منها إلى ما حولها من مناطق مجاورة؛ لذا أصبحت جسر عبور للجماعات البشرٌة منذ القدم  ،وكان هذا
15
الموقع محط أنظار الطامعٌن للسٌطرة علٌه واالستفادة من مزاٌاه .
وقد لعب موقع فلسطٌن المتوسط لقارات العالم القدٌم الثبلث اسٌا واوروبا وافرٌقٌا دورا كبٌرا فً كتابة
تارٌخها  ،وكونها تقع فً جنوب الشام فقد كانت على الدوام معبرا للفتوحات والؽزوات من قبل المصرٌٌن
واالشورٌٌن والبابلٌٌن والفرس وؼٌرهم  ،وقد خضعت لهذه القوى الكبرى فترة من الزمن ارتبطت من خبلله
بتارٌخ وحضارات هذه الدول  ،وهذا ال ٌعنً انها لم تكن جزءا من هذه الحضارات بل استطاع شعبها ان
ٌتعامل مع هذه الشعوب  ،وٌحافظ على وجوده ومحافظا على صبؽة فلسطٌن العربٌة  ،وكان لهم عبلقات
16
تجارٌة مع كل الدول والشعوب المحٌطة بها .
وتتمٌز جؽرافٌة فلسطٌن بتنوعها ففٌها السهول والجبال والهضاب والمنخفضات وفٌها اخفض منطقة فً العالم وهً
منطقة البحر المٌت .

14

15

المدخل الى قضٌة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن  ،د .محسن محمد صالح  ،ط ، 6100 ،0ص 4

عبدالوهاب الكٌالً  ،تارٌخ فلسطٌن الحدٌث  ،ط ،0221 ،01ص 00والبلجًء الفلسطٌنً من االقتبلع الى العودة ،ابراهٌم العلً  ،ط ، ، 0ص00-06
 16المدخل الى القضٌة الفلسطٌنٌة  ،د.جواد الحمد  ،مركز دراسات الشرق االوسط  ، 0222،ص 00
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الفصل الثانً
 -2مكانة فلسطٌن
 1-2التارٌخٌة
ان أول اثار معروفة فً فلسطٌن تعود لقوم ٌسمون "بالكنعانٌٌن" وقوم اخرٌن ٌسمون "باآلمورٌن" وهذان الشعبان
قبابل هاجرت من شبه الجزٌرة العربٌة شماال واستقرت فً ببلد الشام وفلسطٌن تحدٌدا وهذا ثابت وواضح فً
تارٌخ فلسطٌن واجمع علٌه جمٌع المإرخٌن الشرقٌٌن منهم والؽربٌٌن وبهم عرفت فلسطٌن .

ومن ثم سكنها شعوب أخرى جاءت من جزر البحر المتوسط وخصوصا من جزٌرة "كرٌت وهً جزٌرة معروفة
ومشهورة وٌبدو ان شعوب هذا الجزر أصابتهم مجاعة أو ظروؾ معٌنة ما جعلهم ٌهاجمون شواطا الشام ومصر
وصدهم أوال رمسٌس الثالث فً معركة لوزٌن المشهورة والتً حدثت فً مصر  ،وبعد المفاوضات استقر االمر
على ان ٌرحلوا إلى فلسطٌن وامرهم رمسٌس ان ٌسكنوا فٌها وهم البلستٌنٌن ومن هنا جاء اسم فلسطٌن ؼٌر ان هذه
الشعوب تجاورت مع الكنعانٌون وهم السكان االصلٌون لهذه المنطقة ومع تقدم السنٌن ذاب البلستٌنٌون مع الكنعانٌٌن
ولم ٌعد لهم اثر .
وفقا للتقدٌرات الموثقة ،فإن الهجرة األمورٌة الكنعانٌة الشهٌرة من الجزٌرة العربٌة قد حدثت فً منتصؾ األلؾ
الثالث قبل المٌبلد ،17ؼٌر أن بعض الباحثٌن ٌستنتجون أن الكنعانٌٌن كانوا منذ بداٌة األلؾ الثالث مستقرٌن فً
الببلد ،مستندٌن إلى مكتشفات اآلثار المصرٌة ،التً تإكد ان الكنعانٌٌن هم أول من سكن فلسطٌن من الشعوب
المعروفة تارٌخٌا وأول من بنى حضارة على أرضها  ،والكتابات العبرٌة تإكد اٌضا أن الكنعانٌٌن هم سكان الببلد
األصلٌون.

17

العرب والٌهود فً التارٌخ  ،د .احمد سوسة ،ط ، 0216، 6ص 4

8

ومن أقدم المدن الكنعانٌة الباقٌة حتى الٌوم  :أرٌحا ،أشدود (أسدود) ،عكو (عكا) ،ؼزة ،المجدلٌ ،افً (ٌافا)،
أشكلون (عسقبلن) ،بٌت شان (بٌسان) ،وهناك أٌضا العدٌد من المدن والقرى منها ما بقً حتى الٌوم ومنها ما اندثر،
وقد كانت شكٌم العاصمة الطبٌعٌة لكنعان. 18
واشتهر الكنعانٌون بالزراعة والصناعة وبرعوا فً التعدٌن وصناعة الخزؾ والزجاج والنسٌج والثٌاب كما برعوا
فً فن العمارة ،وتؤتً الموسٌقى واألدب على رأس الهرم فً الحضارة الكنعانٌة ،وذلك ألن طقوس العبادة الكنعانٌة
كانت تقتضً استخدام الؽناء ،وهكذا انتشرت ألحانهم وأدوات موسٌقاهم فً جمٌع بقاع المتوسط ،.والكنعانٌٌن العرب
هم اول من استعمل الحروؾ الهجابٌة فً الكتابة  ،ومنهم انتقلت الى الفٌنٌقٌٌن الذٌن بدورهم نقلوها بٌن سنة -850
 750ق.م .الى االؼرٌقٌة والبلتٌنٌة كما دلت على ذلك اكتشاؾ اقدم كتابة فً شبه جزٌرة سٌناء اذ كانت باللهجة
الكنعانٌة .19
وبعد دخول العبرانٌون البدابٌون الى فلسطٌن تؤثروا بحضارة الكنعانٌٌن واخذوا عنهم الصناعة والكتابة والزراعة ،
20
وتركوا خٌامهم وقلدوهم فً بناء البٌوت.
وبعد دخول الفلسطٌنٌٌن من جهة البحر واإلسرابٌلٌٌن من جهة األردن ،توزعت أرض كنعان بٌن األقوام الثبلثة،
ولم ٌعد الكنعانٌون وحدهم سادة الببلد ،ؼٌر أن اللؽة الكنعانٌة بقٌت هً السابدة  ،ومنذ فجر التارٌخ المكتوب أي منذ
خمسة آالؾ سنة لم تعرؾ فلسطٌن حتى عهد االنتداب البرٌطانً سنة  1917سوى لؽات ثبلث  :الكنعانٌة أوال،
واآلرامٌة ثانٌا- ،وهً اللؽة التً تكلم بها السٌد المسٌح -والعربٌة ثالثا .
وفً سنة  2000ق.م سٌطر المصرٌون سٌطرة شبه التامة على ببلد الشام أثناء حكم األسرتٌن الثامنة عشر
والتاسعة عشر ألتً تم فٌها القضاء على آخر ملوك الهكسوس حوالً (1567ق.م) وحمبلت تحتمس الثالث على
ببلد الشام (حوالً 1480ق.م) ومن الجدٌر ذكره أن هناك نصوص تفصٌلٌة منذ عهد تحتمس الثالث ومنها ذلك
النص المتعلق بمعركة مجدو الفاصلة التً قادها من الجانب الشامً كل من ملك مجدو وملك قادش ٌدعمها الملك
المٌتانً ،وشارك فً هذا التحالؾ ما ٌقارب من مابة وعشرٌن مدٌنة كما ظهر من النقوش الموجودة على المسبلت
الموجودة فً كل من الكرك وممفٌس .
ثم جاء الفرس الذٌن ٌعتبرون انفسهم الورثة آلشور بفعل ملوكها األوابل "كورش" و"قمبٌز" و"دارٌوس" وامتدت
هذه اإلمبراطورٌة من بحر إٌجة فً الؽرب إلى حدود الهند فً الشرق ومن جنوب مصر إلى البحر األسود وجبال
القوقاز فً الشمال  ،واصبحت فلسطٌن جزءا" من الوالٌة الخامسة التً عرفت باسمها اآلرامً "عبر نهرا" أي "ما
وراء النهر " والمقصود نهر الفرات و تضم ببلد الشام كلها بما فٌها سورٌا وفٌنٌقٌا وقبرص .
ثم اجتاز اإلسكندر المقدونً سنة ( 334ق.م) البحر من الٌونان قادما إلى آسٌا الصؽرى وأحرز أول انتصار على
الفرس فً معركة ؼرانٌكوس  ،وفً السنة نفسها انتصر على ملك فارس فً أٌسوس فً كٌلٌكٌا ،واتجه بعد ذلك
جنوبا نحو سواحل ببلد الشام رؼبة منه فً تدمٌر األسطول البحري الفٌنٌقً الذي كان ٌعتمد علٌه الفرس فً شرق
البحر المتوسط فاجتاز جبال طوروس وعمّر مدٌنة مرٌاندوس وهً اإلسكندرٌة الحالٌة وأرسل فرقة من جٌشه إلى
دمشق فاحتلها ،وسار بعد ذلك على الساحل الشامً واستولى علٌه فً (خرٌؾ 332ق.م) وبعد وفاته مرت
 18القدس من االسراء الى وعد اآلخرة  ،د .حسن الباش  ،ط ، 6110،0دمشق  ،دار قتٌبة  ،ص61-65
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اإلمبراطورٌة بحاالت عدٌدة من الحروب والنزاعات الداخلٌة على الحكم وأدى هذا إلى إقامة دولتٌن هما السلوقٌون
21
فً ببلد الشام والبطالمة فً مصر  ،ثم وقعت تحت حكم الرومان ثم حكم المسلمٌن .

 2-2مكانة جغرافٌة
نتٌجة لموقع فلسطٌن الجؽرافً وما حباها هللا من تنوع من حٌث المكان والمناخ كان لها دور كبٌر فً االهتمام
العالمً منذ القدم اذ تبٌن من الحفرٌات واالكتشافات ان الحٌاة بدأت فٌها منذ آالؾ السنٌن  ،وان هناك مستوطنات
بشرٌة سكنتها  ،كما ان من المعروؾ ان اقدم المدن ظهرت على أرضهما كمدٌنة أرٌحا  ،كما ان فلسطٌن فً
العصور القدٌمة كانت تمثل احدى الطرق التجارٌة الهامة التً تربط بٌن مواطن الحضارات فً وادي النٌل وجنوب
الجزٌرة العربٌة من جهة ،ومواطن الحضارات فً ببلد الشام الشمالٌة وفً العراق من جهة ثانٌة ،وكانت فلسطٌن
مسرحا لمرور القوافل التجارٌة قبل االسبلم وبعده ،حٌث تسٌر إلٌها القوافل العربٌة صٌفا قادمة من الجزٌرة العربٌة
كجزء من رحلة الشتاء و الصٌؾ التً ورد ذكرها فً القرآن الكرٌم  ،وكانت البضابع التً تؤتً من الشرق األقصى
22
وتصل الٌمن وتتجمع فً موانبها الواقعة فً الجنوب الؽربً من الجزٌرة العربٌة وتنتقل منها إلى سورٌة.
وتتمٌز فلسطٌن بحكم موقعها المتوسط بؤنها كانت جزء من الوطن االصلً لئلنسان االول ،ومهبطا للدٌانات
السماوٌة ،ومكانا لنشوء الحضارات القدٌمة ،ومعبرا للحركات التجارٌة ،والؽزوات العسكرٌة عبر العصور
التارٌخٌة المختلفة ،وقد أتاح لها موقعها المركزي بالنسبة للعالم أن تكون عامل وصل بٌن قارات العالم القدٌم آسٌا
وأفرٌقٌا وأوروبا ،فهً رقعة ٌسهل االنتشار منها إلى ما حولها من مناطق مجاورة ،لذا اصبحت جسر عبور
للجماعات البشرٌة منذ القدم ،وهً رقعة تتمتع بموقع بإري ٌجذب الٌه -ألهمٌته -كل من ٌرؼب فً االستقرار
والعٌش الرؼٌد ،وكان هذا الموقع محط أنظار الطامعٌن للسٌطرة علٌه واالستفادة من مزاٌاه.

 21المدخل الى القضٌة الفلسطٌنٌة  ،د.جواد الحمد  ،مركز دراسات الشرق االوسط 0222،ص 05-64بتصرؾ)
 22البلجًء الفلسطٌنً من االقتبلع الى العودة ،ابراهٌم العلً  ،ط ، 0دار النفابس  ،ص))00
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 3-2مكانة دٌنٌة
فلسطٌن لها مكانة دٌنٌة عند اصحاب الدٌانات السماوٌة الثبلث المسلمٌن والٌهود والنصارى  ،وهً أرض المحشر
والمنشر ،وهً منبع البركة للعالمٌن ،وهً المٌزان والمقٌاس لصراع الحق مع الباطل ،وهً المبلذ واألمل عند
طؽٌان الشر والفتن ،وهً على مدار األٌام والسنٌن كانت كل حضارة من حضارات األمم السابقة تزحؾ نحو أرض
فلسطٌن..
سور كما فً سورة اإلسراء" :سبحان الذي أسرى
وهً األرض المباركة التً ذكرها هللا فً القرآن الكرٌم فً عدة َ
بعبده لٌبل من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله" .وذكر هللا أرض فلسطٌن المباركة أٌضا فً
كتابه " :نجٌناه ولوطا إلى األرض التً باركنا فٌها للعالمٌن" (األنبٌاء ،آٌة  ،)71وأٌضا حٌنما قال "ولسلٌمان الرٌح
عاصفة تجري بؤمره إلى األرض التً باركنا فٌها وكنا بكل شًء عالمٌن" (األنبٌاء ،آٌة  ،)81وعندما أمر هللا النبً
موسى وبنً إسرابٌل بدخول فلسطٌن قال "وإذ قلنا ادخلوا هذه القرٌة فكلوا منها حٌث شبتم رؼدا وادخلوا الباب
سجدا وقولوا ّ
حطة نؽفر لكم خطاٌاكم وسنزٌد المحسنٌن" (البقرة ،آٌة  ،)58والقرٌة هً أرٌحا ،وفً قوله "ٌا قوم
ادخلوا األرض المقدسة التً كتب هللا لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرٌن" (المابدة ،آٌة  .)21وذكر هللا
عن قصة مرٌم العذراء فً كتابه "فحملته فانتبذت به مكانا قصٌا" (مرٌم  )22والمكان المقصود هو وادي ٌقع بٌن
بٌت لحم و القدس  .وللقدس أهمٌة خاصة للمسلمٌن والمسجد األقصى كما هو معروؾ بؤنه أولى القبلتٌن  ،ومنه
عرج النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم إلى السماء وبقً مسجد هذه المدٌنة قبلة للمسلمٌن مدة ستة عشر أو سبعة
عشر شهرا .
وعلى أرضها عاش معظم الرسل واألنبٌاء الذٌن ارسلهم هللا لهداٌة البشرٌة وإقامة دٌن هللا على األرض  ،فعلى
أرضها عاش ابراهٌم علٌه السبلم واهله  ،وقبره علٌه السبلم وأبنابه وأحفاده األنبٌاء إسماعٌل وإسحق و ٌعقوب
وزوجاتهم موجود داخل الحرم اإلبراهٌمً فً الخلٌل .وفٌها ولد عٌسى ابن مرٌم علٌه السبلم  ،وعلى ارضها عاش
موسى علٌه السبلم فترة من الزمن مع شعٌب علٌه السبلم وكذلك انبٌاء بنً اسرابٌل كلهم عاشوا فٌها  ،وفً فلسطٌن
الع دٌد من المساجد التارٌخٌة والشواهد اإلسبلمٌة مثل مسجد عمر ومسجد البراق فً القدس والجامع العمري فً
ؼزة وبٌت لحم باإلضافة لكثٌر من مقامات األنبٌاء مثل مقام الخضر ومقام النبً الٌاس ومقام النبً داوود ومقام
23
النبً صالح.
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 4-2فلسطٌن فً القرآن الكرٌم:24









ار ْك َنا َح ْولَ ُه لِ ُن ِر ٌَ ُه
صى الَّذِي َب َ
ان الَّذِي أَسْ َرى ِب َع ْب ِد ِه لٌَْبل م َِّن ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َر ِام إِلَى ْال َمسْ ِج ِد األَ ْق َ
قال تعالىُ { :سب َْح َ
ِمنْ آ ٌَا ِت َنا إِ َّن ُه ه َُو ال َّسمٌِ ُع البَصِ ٌ ُر }اإلسراء1
ٌِن }األنبٌاء ،71أي أن هللا تعالى نجّى إبراهٌم
ار ْك َنا فٌِ َها ل ِْل َعالَم َ
ض الَّتًِ َب َ
قال تعالىَ { :و َنجَّ ٌْ َناهُ َولُوطا إِلَى ْاألَرْ ِ
ولوطا وابن أخٌه "هاران" من ببلد العراق إلى ببلد الشام المعروفة بكثرة أشجارها وأنهارها ،حٌث أقام
إبراهٌم علٌه السبلم فً "فلسطٌن" ،ولوطا علٌه السبلم فً "المإتفكة" ،وبٌنهما مسٌرة ٌوم.
ٌِن
ار ْك َنا فٌِ َها َو ُك َّنا ِب ُك ِّل َشًْ ء َعالِم َ
ض الَّتًِ َب َ
قال تعالىَ { :ولِ ُسلَ ٌْ َم َ
ان الرِّ ٌ َح عَاصِ َفة َتجْ ِري ِبؤَم ِْر ِه إِلَى ْاألَرْ ِ
}األنبٌاء ،81أي أن هللا تعالى سخر الرٌح لسلٌمان علٌه السبلم تجري بسرعة شدٌدة إلى األرض المباركة
(ببلد الشام) ،ومنها فلسطٌن.
ار ْك َنا فٌِ َها قُرى َظاه َِرة َو َقدَّرْ َنا فٌِ َها ال َّسٌ َْر سِ ٌرُوا فٌِ َها لَ ٌَال ًَِ َوأٌََّاما
قال تعالىَ { :و َج َع ْل َنا َب ٌْ َن ُه ْم َو َبٌ َْن ْالقُ َرى الَّتًِ َب َ
ٌِن }سبؤ .18قال ابن عباسا :القرى الظاهرة هً :بٌت المقدس.
آ ِمن َ
ب ّ
هللا ُ لَ ُك ْم َوالَ َترْ َت ُّدوا َعلَى
ض ال ُم َق َّد َس َة الَّتًِ َك َت َ
قال تعالى على لسان موسى علٌه السبلمٌَ { :ا َق ْو ِم ْاد ُخلُوا األَرْ َ
َ
ٌن }المابدة ،21األرض المقدسة :بٌت المقدس.
ار ُك ْم َف َتن َقلِبُوا َخاسِ ِر َ
أ ْد َب ِ
اب سُجَّ دا َوقُولُو ْا ح َّ
قال تعالى{ َوإِ ْذ قُ ْل َنا ْاد ُخلُو ْا َهـ ِذ ِه ْال َقرْ ٌَ َة َف ُكلُو ْا ِم ْن َها َحٌ ُ
ِطة َّن ْؽ ِفرْ لَ ُك ْم
ْث شِ ْب ُت ْم َر َؼدا َو ْاد ُخلُو ْا ْال َب َ
25
ٌِن }البقرة ،58القرٌة هً :بٌت المقدس.
َخ َطا ٌَا ُك ْم َو َس َن ِزٌ ُد ْالمُحْ سِ ن َ

 5-2فلسطٌن فً الحدٌث النبوي:26
سؤل أبو ذر الؽفاري الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن أول مسجد وضع فً األرض ،فقال :المسجد الحرام،
قلت :ثم أي؟ ،قال :المسجد األقصى ،قلت :كم بٌنهما؟ ،قال :أربعون عاما" [ .ذكره مسلم فً صحٌحه].
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :ال تشد الرحال إال إلى ثبلثة مساجد :المسجد الحرام ،والمسجد
األقصى ،ومسجدي هذا"[ .رواه الشٌخان].
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :صبلة فً المسجد الحرام بمابة ألؾ صبلة ،وصبلة فً مسجدي بؤلؾ
صبلة ،وصبلة فً بٌت المقدس بخمسمابة صبلة"[ .رواه البٌهقً].
عن مٌمونة موالة الرسول صلى هللا علٌه وسلم  ،قالت" :أفتنا فً بٌت المقدس ،قال :أرض المحشر
والمنشر ،ابتوه وصلوا فٌه ،فإن صبلة فٌه بؤلؾ صبلة" .وفً رواٌة "بخمسٌن ألؾ صبلة".
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :ستجدون أجنادا ،جندا بالشام ،وجندا بالعراق ،وجندا بالٌمن .فقال
الحوالًٌ :ا رسول هللا اختر لً ،قال :علٌك بالشام فإنها خٌرة هللا من أرضه ٌجتبً إلٌها خٌرته من عباده ...فإن هللا
تكفل لً بالشام وأهله"[ .رواه أحمد].

24
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قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :ال تزال طابفة من متى ظاهرٌن على الحق ،لعدوهم قاهرٌن حتى
ٌؤتٌهم أمر هللا وهم كذلك ،قٌل ٌا رسول هللا :أٌن هم؟ ،قال :ببٌت المقدس وأكناؾ بٌت المقدس" .وفً رواٌة" :ال
ٌضرهم من خذلهم وال من خالفهم حتى ٌؤتً أمر هللا وهم كذلك"[ .رواه الترمذي وأحمد]
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :عقر دار اإلسبلم بالشام"[ .رواه الطبرانً]
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :إنً رأٌت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتً ،فنظرت فإذا هو نور
ساطع عمد به إلى الشام إال أن اإلٌمان إذا وقعت الفتن بالشام"[ .أخرجه الحاكم].
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :ستخرج نار فً آخر الزمان من حضرموت تحشر الناس .قلنا فبما
تؤمرنا ٌا رسول هللا؟ قال :علٌكم بالشام"[ .أخرجه الترمذي]
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :أهل الشام وأزواجهم وذرٌاتهم وعبٌدهم وإماإهم إلى منتهى الجزٌرة
مرابطون فً سبٌل هللا ،فمن احتل منها مدٌنة من المدابن فهو فً رباط ،ومن احتل منها ثؽرا من الثؽور فهو فً
جهاد"[ .رواه الطبرانً].
واخٌرا
ارتبطت المساجد الثبلثة (المكً والمدنً واألقصى) بالقدسٌة والطهارة والشرؾ ،فسكان مكة والمدٌنة والقدس هم
ب ّ
هللا ُ لَ ُك ْم
ض ال ُم َق َّد َس َة الَّتًِ َك َت َ
من أشرؾ أهل األرض ،قال هللا على لسان موسى علٌه السبلمٌَ { :ا َق ْو ِم ْاد ُخلُوا األَرْ َ
َ
ٌن}المابدة.2721
ار ُك ْم َف َتن َق ِلبُوا َخاسِ ِر َ
َوالَ َترْ َت ُّدوا َعلَى أ ْد َب ِ
واألرض المقدسة هً :بٌت المقدس .وقٌل أن بٌت المقدس سمً بهذا االسم ألنه المكان الذي ٌتطهر فٌه األولٌاء من
الذنوب والمعاصً واآلثام .وكانت المبلبكة تإمه وتطوؾ فٌه وكذلك األنبٌاء علٌهم السبلم ٌعبدون وٌتقربون إلى هللا
فٌه.
وقد حرص الصحابة رضوان هللا علٌهم على القدوم إلى المسجد األقصى  ،نظرا لما ٌحتله فً عقٌدة المسلمٌن مثل
عمر بن الخطاب وابو عبٌدة ومعاذ بن جبل وعبدهللا بن عمر وخالد بن الولٌد وابو ذر الؽفاري وعمرو بن العاص
وسعٌد بن زٌد وابو هرٌرة وعبدهللا بن عمرو بن العاص وؼٌرهم الكثٌر ممن شاركوا فً فتح ببلد الشام  ،وقد سكن
القدس من الصحابة( :عبادة بن الصامت ،تمٌم الداري ،عٌاض بن ؼنم(  ،كما حرص بعض الخلفاء أن ٌحصل على
28
مباٌعة الناس فً بٌت المقدس ،كما فعل معاوٌة بن أبً سفٌان وسلٌمان بن عبد الملك فً بٌت المقدس.
ودفن فً بٌت المقدس )9( :من الصحابة )62( ..من التابعٌن )286( ..عالما وقاضٌا وخطٌبا ونابؽة من أصل
()440
قام عبد الملك بن مروان ببناء مسجد قبة الصخرة لتقً المسلمٌن من حر الصٌؾ وبرد الشتاء ،بعد أن استشار
29
العلماء واألمراء .وكان مسجد القبة بجانب المسجد األقصى والمسجد العمري.

27الطرٌق الى القدس  ،محسن محمد صالح  ،بٌروت  ، 6100 ،ص 50-51
28

فلسطٌن التارٌخ المصور ،د .طارق سوٌدان  ،ط ،6110 ، 6االبداع الفكري  ،ص 61

29

القدس والمسجد األقصى عبر التارٌخ ،د .محمد على البار  ،ط ،6100،6دار الفقٌه ،ص05
13

الفصل الثالث
 -3مدٌنة القدس
 1-3موقع القدس
تقع مدٌنة القدس على خط طول خمسة وثبلثٌن درجة وثبلث عشرة دقٌقة شرقً خط جرنتٌش ،وعلى خط عرض
واحد وثبلثٌن درجة وسبعة وأربعٌن دقٌقة شماال .وهً تقع على سلسلة تبلل ذات سفوح تمٌل من الؽرب إلى
الشرقٌ ،تراوح ارتفاعها عن سطح البحر ما بٌن سبعمابة وعشرٌن وثمانمابة وثبلثٌن مترا .وتبعد المدٌنة – فً
خطوط مستقٌمة -عن البحر المتوسط اثنٌن وخمسٌن كٌلومترا ،وعن البحر المٌت اثنٌن وعشرٌن كٌلومترا ،وعن
البحر األحمر مابتٌن وخمسٌن كٌلومترا  ،وتبعد عن عمان ( )88كم  ،وعن دمشق ( )290كم  ،وعن بٌروت
30
( )388كم  ،وعن القاهرة ( )528كم  ،وعن بؽداد ( )865كم .
تشٌر الحفرٌات األثرٌة إلى أن النواة األولى لمدٌنة القدس أسست على تبلل الضهور (الطور أو تل أوفل) التً تطل
على قرٌة سلوان إلى الجنوب الشرقً من الحرم القدسً الشرٌؾ ،ومساحتها نحو  55دونما .وأسهمت مٌاه عٌن أم
الدرج التً تقع فً الجانب الشرقً من تبلل الضهور فً توفٌر المٌاه للسكان .ومع مرور الزمن ،انتقلت النواة
األولى إلى تبلل أخرى ،مثل مرتفع بٌت الزٌتون (بزٌتا) فً الشمال الشرقً ،ومرتفع ساحة الحرم (مدرٌا) فً
الشرق ،ومرتفع صهٌون فً الجنوب الؽربً ،وهً المرتفعات التً تقع داخل السور فٌما ٌعرؾ الٌوم بالقدس
31
القدٌمة ،ومساحتها حوالً كٌلومترا واحد ،وتقع فٌها األماكن المقدسة عند األدٌان الثبلثة .

 2-3جبال القدس:

32

أقٌمت مدٌنة القدس على أربعة جبال هً :جبل "المورٌا" ،وجبل "صهٌون" ،وجبل "أكرا" ،وجبل "بزٌتا".
وٌحٌط بهذه الجبال األربعة عدة جبال أخرى ،من أهمها :جبل "الزٌتون" ،وجبل "رأس المشارؾ" ،وجبل
"السناسٌة" ،وجبل "المنظار" ،وجبل" النبً صموبٌل" ،وجبل "أبو عمار" ،وجبل "المكبر" ،وجبل "بطن الهوا"،
وهً كما ٌلً:
جبل مورٌا (جبل "بٌت المقدس") :ومعناه "المختار".
بنى علٌه العرب الٌبوسٌون مدٌنة "القدس" أوَّ ل مرَّ ة؛ ٌحتضن الحرم القدسً الشرٌؾ بمساجده ،ومواقعه التارٌخٌة.
وٌبلػ ارتفاع هذا الجبل نحو 770م .وقد ورد اسم "مورٌا" فً سفر "التكوٌن"  /اإلصحاح " "22اآلٌة الثانٌة فً
قصة الذبٌح حٌث حدد هللا سبحانه وتعالى طبقا للتوراة هذا المكان لٌقوم فٌه خلٌل الرحمن تعالى "إبراهٌم" علٌه
السبلم بذبح ابنه اسحاق وإن كان الٌهود على خبلؾ فً موضع هذه القصة فالٌهود "السامرا" ٌرون أن الحادثة كانت
على جبل "جرزٌم" بالقرب من "نابلس" حٌث قام أقدم هٌكل لبنً إسرابٌل وقد أبطله "داوود" علٌه السبلم بعد أن
نقل عاصمته إلى "القدس" أما سابر الطوابؾ الٌهودٌة األخرى فتزعم أن هذه الحادثة كانت على جبل "مورٌا" وعلى
الصخرة الشرٌفة على وجه التحدٌد..
جبل صهٌون أو "جبل النبً داود ":
ٌقع فً الجنوب الؽربً من مدٌنة "القدس" ،أقام علٌه العرب الٌبوسٌون حصنهم الذي بقً فً أٌدٌهم حتى سٌطر
علٌه نبً هللا "داود" علٌه السبلم  ،وفً موضع حصن "صهٌون" أنشؤ السلوقٌون فً عهد الملك الٌونانً السلوقً
 30البلجًء الفلسطٌنً من االقتبلع الى العودة ،ابراهٌم العلً  ،ط ، 0دار النفابس  ،ص )) 05
31

القدس العتٌقة مدٌنة التارٌخ والمقدسات  ،عرفة عبدو علً  ،ط ، 6111 ، 0سركة األمل للطباعة والنشر ،ص01
32
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9556وانظر وانظر القدس والمسجد االقصى عبر التارٌخ ،د محمد البار  ،ط ،6ص 01-62
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"إنتٌخوس الرابع" أو "أبٌفانوس" الذي حكم الشام من سنة ( )175إلى سنة ( 164ق.م) قلعة ع ُِرفت باسم "أكرا"،
وٌبلػ ارتفاع جبل صهٌون ( )2550قدما فوق سطح البحر ،وٌنحدر با ِّتجاه وادي "قدرون".
جبل اكرا:
ٌقع إلى الشمال الشرقً من جبل “صهٌون إلى الداخل أو نحو المدٌنة ذاتها؛ وٌفصل بذلك بٌن جبل “صهٌون” وبٌن
“القدس” .وعلى جبل “أكرا” تقوم كنٌسة القٌامة التً هً أقدس بقاع األرض بالنسبة للطوابؾ المسٌحٌة كافة.
جبل بزٌتا:
ٌقع بالقرب من باب “الساهرة” (أحد أبواب المدٌنة ،والذي بنً إبان حكم السلطان العثمانً سلٌمان القانونً)؛
وٌعرؾ اآلن باسم "باب هٌرودوس" ،وٌقع فً الجانب الشمالً من سور المدٌنة المقدسة ،وٌعتبر امتدادا بشكل أو
بآخر لجبل “صهٌون” .
اما الجبال التً خارج السور فهً :
جبل الزٌتون أو جبل الطور:
ٌشرؾ على مدٌنة “القدس” بشطرٌها القدٌم والحدٌث ،وٌرتفع عن سطح البحر بمقدار ( )826مترا؛ وتقع أسوار
الحرم القدسً الشرٌؾ فً واجهته من الشرق ،وٌفصله عن “القدس” وادي “قدرون” .وٌسمً العرب هذا الجبل
باسم جبل “الطور  ”.واسمه األول مؤخوذ من شجر الزٌتون الذي ٌكسوه .وفوق هذا الجبل تقع بلدة “الطور”.
وٌقال إن نبً هللا تعالى “عٌسى بن مرٌم” -علٌه السبلم -كان ٌلجؤ إلٌه هربا من أذى الٌهود؛ وأنه -علٌه السبلمُ -رفِع
من فوقه إلى السماوات السبع  ،وقد حطت معظم الجٌوش التً أتت إلى فتح المدٌنة عبر التارٌخ فوق هذا الجبل.
وٌوجد فٌه مدافن شهداء المسلمٌن وعلماإهم منذ عهد سٌدنا عمر بن الخطاب ،رضً هللا عنه.
جبل راس المشارؾ:
ٌقع شمال مدٌنة “القدس” .وسمً بهذا االسم إلشرافه علٌها؛ حٌث ٌشرؾ على طرٌق “القدس -رام هللا” وهو امتداد
طبٌعً لجبل “الزٌتون” من جهة الشمال الشرقً ،وحتى الشمال؛ وٌفصل بٌنهما منخفض ٌسمى بـ”عقبة الصوانة”.
وٌفصل “وادي الجوز “بٌن “جبل المشارؾ” ،ومدٌنة “القدس"  ،وٌبتدئ هذا الجبل من شمالً “شعفاط” ،وٌنتهً
بجبل “الزٌتون”؛ وٌرتفع عن سطح البحر بنحو ( )850مترا ،وٌسمى كذلك هذا الجبل بجبل “المشهد” وجبل”
الصوانة” .وقد أقام القابد الرومانً “تٌطس” عام 10م معسكره علٌه عندما قام بؽزو” القدس”؛ حٌث قام بتدمٌر
المدٌنة المقدسة تماما ،كما أقام الصلٌبٌون عام 2099م تقرٌبا معسكراتهم علٌه بعد ؼزو المدٌنة .وٌطلق
األوروبٌون على هذا الجبل اسم “سكوبوس” وتعنً بالٌونانٌة “المبلحظ" أو "المراقب".
جبل النبً صموٌل:
ٌقع على بعد ( )5أمٌال شمالً ؼرب "القدس"؛ وٌبلػ ارتفاعه ( )885مترا؛ وتقع قرٌة “الجٌب” فً شماله .وهو
أعلى القمم الجبلٌة الموجودة بالقرب من بٌت المقدس .
جبل المكبر:
وهو أحد جبال بٌت المقدس الشهٌرة؛ وله ذكرى مهمة لدى المسلمٌن؛ حٌث صعد إلٌه أمٌر المإمنٌن “عمر بن
الخطاب” -رضً هللا عنه -وهو فً طرٌقه إلى تسلم مفاتٌح “القدس” ،من “صفرونٌوس” وكان مع سٌدنا عمر
15

مجموعة من الصحابة وأشراؾ المسلمٌن ،وقد وقؾ الخلٌفة “عمر بن الخطاب” على الجبل لٌإذِن؛ ومن هنا جاء
اسم الجبل “المكبر”.
وهناك جبال أخرى مثل جبل بطن الهوا والسناسٌة وابو عمار  ،والمنطار .

 3-3اسماء القدس
عرفت القدس منذ نشؤتها بؤسماء كثٌرة من أهمها:
أورسالم (أوروشالم) :أي مدٌنة السبلم ،أو مدٌنة سالم وهو االسم الذي أطلقه علٌها العرب الٌبوسٌون
الكنعانٌون الذٌن أنشؤوها.
ٌبوس :نسبة إلى منشبٌها الٌبوسٌون العرب.
أوشامٌم :وهً تسمٌة أطلقها علٌها المصرٌون.
هٌروسالٌما :وهً التسمٌة الٌونانٌة للمدٌنة.
اٌلٌاكابٌتولٌنا :وهً التسمٌة التً أطلقها الرومان على المدٌنة بعد تدمٌرها وإعادة بنابها من جدٌد .ثم اُختصر
االسم الى (اٌلٌاء) أو (إٌلٌا) عندما فتحها المسلمون.
بٌت المقدس (القدس) :وهً التسمٌة التً أطلقها العرب المسلمون على المدٌنة.
جروسالم :التسمٌة اإلنجلٌزٌة للمدٌنة وقرٌب من هذا االسم باقً التسمٌات باللؽات األوروبٌة.
ٌبلحظ أن االسم الكنعانً العربً هو الذي تداولته الدول الؽازٌة المختلفة باستثناء الرومان الذٌن ؼٌروه
عندما هدموا المدٌنة ،أما العرب الكنعانٌون فهم الذٌن أعطوها االسم األصلً ،أما تسمٌتها بـ"بٌت المقدس"
33
فدلٌل على قدسٌتها لدى العرب المسلمٌن منذ فتحها عام 15هـ الموافق  536مٌبلدٌة.
 4-3سور القدس وابوابها

34

ٌمتد سور القدس حول المدٌنة القدٌمة التً تبلػ مساحتها كٌلو متر مربع ,وتختلؾ ارتفاعات السور وسماكة جدرانه
من موقع الى آخر حسب التضارٌس الطبٌعٌة لؤلرض ,ومتوسط سمك الجدران (2متر) وذلك لتحقٌق ؼرضٌن
ربٌسٌٌن :أولهما لمقاومة القذابؾ المدفعٌة ,والثانً الستخدام أعلى السور كممرات علوٌة تسهل حركة الدفاع عن
المدٌنة وحراسة األسوار أٌضا ُ  ،وقد استخدمت األحجار الجٌرٌة فً بناء السور الحالً ,وبٌنما كانت المدامٌك
السفلٌة من أحجار كبٌرة استخدمت حجارة أصؽر حجما فً تشٌٌد األجزاء العلوٌة من البناء.
وٌبلػ محٌط السور مٌبلن ونصؾ المٌلٌ ,لتؾ حول القدس من الجهات األربع وأطواله على النحو اآلت35ي:
الشمالً3930 :قدما  ،والشرقً 2754 :قدما –.والجنوبً 3245 :قدما .والؽربً 2086 :قدما  ،وقد بنً سور

 33تارٌخ القدس  ،عارؾ باشا العارؾ ،ط ،6دار المعارؾ  ، 0250 ،ص ) 021
 34دابرة الشإون الفلسطٌنٌة  http://alqudsgateway.ps/wp/?p=230 ،وانظر القدس والمسجد االقصى عبر التارٌخ ،د محمد البار  ،ص 01-00
35

المفصل فً تارٌخ القدس  ،عارؾ العارؾ ،ط ، 0222 ، 5مطبعة المعارؾ القدس  ،ص006
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القدس فً بداٌة العهد العثمانً ,أٌام السلطان سلٌمان القانونً .وارتفاع السور متفاوت ٌصل فً بعض المناطق إلى
(30م) أما طوله إلى ( )4200مترا  ،36وٌوجد فً سور القدس القدٌمة أحد عشر بابا ,سبعة منها مفتوحة وهً:
–باب الخلٌل/باب ٌافا الواقع فً الجدار الؽربً.
–باب الجدٌد /باب السلطان عبد الحمٌد الثانً الكابن فً الجانب الشمالً للسور وعلى مسافة كٌلومتر واحد تقرٌبا
إلى الؽرب من باب العمود.
–باب العمود /باب دمشق /الواقع فً منتصؾ الجدار الشمالً لسور القدس.
–باب الساهرة الواقع فً الجدار الشمالً من سور القدس وعلى بعد نصؾ كٌلومتر شرقً باب العمود.
–باب المؽاربة الواقع فً الزاوٌة الؽربٌة الجنوبٌة من سور القدس وهو أصؽر أبواب القدس.
–باب النبً داوود (باب صهٌون الواقع فً الجدار الجنوبً لسور القدس(
–باب األُسود (األسباط) الواقع فً الجدار الشرقً لسور القدس.
أما األبواب األربعة المؽلقة فجمٌعها تقع فً الجهتٌن الجنوبٌة والشرقٌة للمسجد ,وهً أٌضا تقع ضمن أسوار
المسجد التً تعد فً الوقت نفسه جزءا من سور مدٌنة القدس ,وهً:
“ –باب الرحمة وباب التوبة /البا الذهبً” الواقع على مسافة ( )200متر جنوبً باب األُسود (األسباط) ,وهو قرٌب
من باب صؽٌر ٌسمى باب الجنابز نسبة إلى استعماله فً إخراج الجنابز بعد الصبلة علٌها لدفنها فً مقبرة باب
الرحمة.
–الباب المفرد الواقع فً الجدار الجنوبً من السور قرب الزاوٌة الجنوبٌة الشرقٌة.
–الباب الثبلثً الواقع فً الجدار الجنوبً والذي ٌلً الباب المفرد مباشرة وٌضم ثبلث فتحات ٌعلو كل منها عقد.
–الباب المزدوج الواقع فً الجدار الجنوبً للسور وٌتؤلؾ من مدخلٌن ٌعلو كل منهما سور ,وقد تم إعادة بناء هذه
األبواب الثبلثة “المفرد والثبلثً المزدوج” فً العهد األموي عندما بنى الخلٌفة عبد الملك بن مروان قبة الصخرة ما
بٌن عامً (66هـــ685 /م – 72هــ691 /م.

 36القدس والمسجد االقصى عبر التارٌخ ،د محمد البار  ،ط ،6ص00
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 5-3اربطة القدس

37

الربط فً اإلسبلم فً األصل كانت بٌوتا للمجاهدٌن  ،وقد اسست الربط فً فلسطٌن وسورٌا فً القرن الثانً
للهجرة لكن الربط فً القدس والخلٌل كان الهدؾ منها توفٌر اماكن لسكن الحجاج والزوار مثل :
 -1الرباط الزمنً ٌ :قع فً باب المطهرة ( المتوضؤ قدٌما) مقابل المدرسة العثمانٌة ٌ ،نسب الى منشبه الخواجا
شمس الدٌن محمد بن عمر بن محمد بن الزمن الدمشقً ،المعروؾ بابن الزمن ،الذي وقفه فً سنة
(881هـ1476/م) .
 -2رباط الكرد ٌ :قع فً باب الحدٌد مبلصقا لسور الحرم الؽربًٌ ،نسب إلى منشبه األمٌر المقر السٌفً كرد،
صاحب الدٌار المصرٌة ،فً سنة (693هـ1294 /م) الذي كان من ممالٌك السلطان قبلوون (709-741هـ/
1309-1340م)  ،وقد انهار جزبٌا سنة  1971بسبب الحفرٌات الصهٌونٌة.
 -3رباط المنصوري ٌ :قع بالقرب من باب الناظر ٌ ،نسب إلى السلطان المملوكً المنصور قبلوون الصالحً الذي
وجه األمٌر عبلء الدٌن أٌدؼدي (البصٌر) إلنشابه فً سنة (681هـ1282 /م) ووقفه على الفقراء وزوار القدس.
 -4رباط البصٌر ٌ :قع بالقرب من باب الناظر ٌنسب إلى األمٌر عبلء الدٌن أٌدؼدي ،المعروؾ بالبصٌر الذي أنشاه
فً سنة (666هـ1268 /م)  ،وما ٌزال قابما ومسكونا  ،وهو اقدم ربط القدس .
 -5رباط باٌرام ٌ :قع بالقرب من طرٌق الواد ٌنسب إلى واقفه ومنشبه األمٌر باٌرام جاوٌش بن مصطفى فً سنة
(947هـ1540 /م) فً عهد السلطان سلٌمان القانونً.
 -6رباط الماردٌنً ٌ :قع عند باب حطة ووقفه منسوب الى امرأتٌن من عتقاء الملك الصالح  ،صاحب ماردٌن
وتارٌخه  673هـ  1361 /م
 -7الرباط الحموي ٌ :قع عند باب القطانٌن وال ٌعرؾ مإسسه وال تارٌخ تؤسٌسه  ،وكان مإلفا من رباطٌن احدهما
للرجال واآلخر للنساء األرامل

 5-3القدس فً التارٌخ القدٌم
ٌرجع تارٌخ مدٌنة القدس إلى أكثر من خمسة آالؾ سنة ،وهً بذلك تعد واحدة من أقدم مدن العالم .وتدل األسماء
الكثٌرة التً أطلقت علٌها على عمق هذا التارٌخ .وقد أطلقت علٌها الشعوب واألمم التً استوطنتها أسماء مختلفة،
فالكنعانٌون الذٌن هاجروا إلٌها فً األلؾ الثالثة قبل المٌبلد أسموها "أورسالٌم" وتعنً مدٌنة السبلم أو مدٌنة اإلله
سالٌم .واشتقت من هذه التسمٌة كلمة "أورشلٌم" التً تنطق بالعبرٌة "ٌروشالٌم" ومعناها البٌت المقدس ،وقد ورد
ذكرها فً التوارة  680مرة .ثم عرفت فً العصر الٌونانً باسم إٌلٌاء ومعناه بٌت هللا .ومن أهم األعمال التً قام
بها الكنعانٌون فً القدس شق نفق لتؤمٌن وصول المٌاه إلى داخل المدٌنة من نبع جٌحون الذي ٌقع فً وادي قدرون
38
والذي ٌعرؾ الٌوم بعٌن سلوان.

37

القدس العتٌقة مدٌنة التارٌخ والمقدسات ،عرفة عبدو علً  ،ص  10 -22وانظر موقع دابرة شإون القدس  /منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على الشبكة العتكبوتٌة
38
العرب والٌهود فً التارٌخ  ،د .احمد سوسة ،ط ، 0216، 6ص  00-00وانظر القدس العتٌقة مدٌنة التارٌخ والمقدسات ،عرفة عبدو علً  ،ط 6111 ، 0ص60
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وقد شهدت القدس نزول الرساالت السماوٌة الثبلثة على اراضٌها مما اكسبها القٌمة العلٌا عند جمٌع البشر  ،فشهدت
ارضها صراعات عدة وظهور حضارات وأفول حضارات  ،وهً دابما محط انظار القوى الكبرى فالقدس ؼالٌة
ومهرها ؼالً وال ٌحتوٌها اال األقوى  ..ومن ٌبذل فً سبٌلها اؼلى ما ٌملك .
 وجدت اثار الوجود البشري فً منطقة جنوبً بحٌرة طبرٌا  ،هً ترقى إلى نحو  600الؾ سنة قبل المٌبلد  ،وفًالعصر الحجري الحدٌث ( 10000ق.م 5000 - .ق.م ) .انشؤت المجتمعات الزراعٌة الثابتة  ،ومن العصر
النحاسً ( 5000ق.م 3000 - .ق.م ).وجدت ادوات نحاسٌة وحجرٌة فً جوار أرٌحا وببر السبع والبحر المٌت،
ووصل الكنعانٌون من شبه الجزٌرة العربٌة إلى فلسطٌن بٌن  3000ق.م .و  2500ق.م.
 فً العصور الحجرٌة المتوسطة التً تعود إلى  8آالؾ سنة قبل المٌبلد وجدت آثار فً وادي النطوؾ شمالؼربً القدس تدل على ثقافة متطورة نسبٌا ،مثل البٌوت واألكواخ وتماثٌل الحٌوان واإلنسان .وعرؾ عن القدس فً
العصر الحجري الحدٌث العملٌات الزراعٌة المنظمة ،مثل الفخار والطواحٌن ،والمستوطنات الزراعٌة ،ولكن هذه
اآلثار ال تدل على أن القدس كانت تتمتع بمكانة عظٌمة فً تلك العصور ،فربما كانت أرٌحا القرٌبة منها أهم منها
بكثٌر.
 وقد عثر علماء اآلثار فً مصر على قبور ونقوش كثٌرة ترجع إلى األسرة الفرعونٌة السادسة (حوالً سنة 2280 – 2420ق.م) ،سجل بعضُها معلومات عن أقدم حملة حربٌة فً التارٌخ المعروؾ لنا ،شارك فٌها جٌش
وأسطول بحري من مصر ،وقد كانت هذه الحملة فً عهد الملك بٌبً األول ،وأُرسلت إلخماد ثورة مشتعلة ضد
الحكم المصري فً فلسطٌن بناحٌة الكرمل، ..مما ٌعنً أن فلسطٌن كانت مسرحا لثورات متتابعة..
وفً القرن الرابع عشر قبل المٌبلد ،كانت الؽارات البدوٌة على أمراء المدن التابعٌن لمصر تزداد ،فكانت
االستؽاثات وطلبات النجدة تتابع ،وممن أرسلوا ٌطلبون النجدة من أخناتون ( 1354 – 1372ق.م) أمٌر
“ٌوروسالٌم” (القدس) “عبدي خٌبا” ،الذي حذر الفرعون بقوة من سقوط المدٌنة فً ٌد قبابل “خبٌري” الشرسة.
ولكن ظروؾ مصر حٌنبذ حالت دون إنقاذ الموقؾ ،وقد ٌكون جالوت (الذي هزمه جٌش طالوت وفٌه النبً داود –
علٌه السبلم) أمٌرا ؼٌر موال للفراعنة ،فلم نسمع قط أن المصرٌٌن كان لهم أي تؤثٌر أو تدخل فً هذا الصراع،
الذي دخلت القدس بعده تحت حكم داود وسلٌمان (علٌهما السبلم) ثم انقسمت المملكة فً القرن العاشر قبل المٌبلد،
39
وسٌطر أحد فراعنة األسرة الثانٌة والعشرٌن (ٌُدعى سٌتً اآلول) من جدٌد على القدس.
خرج العبرانٌون من مصر حوالً عام ( 1220ق.م) بقٌادة موسى (علٌه السبلم) ،متجهٌن نحو أرض فلسطٌن،
ولما حاولوا فً بادئ األمر دخول الببلد من ناحٌتها الجنوبٌة قاومهم الفلسطٌنٌون ،وحالوا دون تحقٌق هدفهم من
40
دخول الببلد ،وعندبذ توجهوا إلى جبال مإاب والمناطق الواقعة شرقً األردن.
وٌبدو أن القدس حٌن خرج بنو إسرابٌل من مصر كانت ـ مع بعض المدن حولها ـ خاضعة لقوم من الكنعانٌٌن
ٌدٌنون بالوالء لفراعنة مصر وقد ذكر فً القرآن بعض أوصاؾ هإالء القوم حٌن أمر موسى بنً اسرابٌل بدخول
ارٌنَ ) (سورة آل عمران )22
األرض المقدسة لٌقٌموا فٌها شرٌعة هللا تعالى قالوا له ( :إِنَّ فٌِ َها َق ْوما ً َج َّب ِ
ّ
ار ُك ْم َف َتن َقلِ ُبوا َخاسِ ِرٌنَ )المائدة 21
ض ال ُم َق َّد َ
قال تعالىٌَ ( :ا َق ْو ِم ادْ ُخلُوا األَ ْر َ
س َة الَّتًِ َك َت َب ّللا ُ لَ ُك ْم َوالَ َت ْر َتدُّوا َعلَى أَدْ َب ِ
 39القدس من االسراء الى وعد اآلخرة  ،د .حسن الباش  ،ط ، 6110 ، 0دمشق  ،ص 00
 40تارٌخ القدس  ،عارؾ باشا العارؾ  ،ط ، 6دار المعارؾ  ، 0250 ،ص00
19

ولكن بنً إسرابٌل خالفوا أمر موسى ( علٌه السبلم ) واستحقوا عقوبة (التٌه) ،حٌث صارت المنطقة التً أقاموا بها
فً سٌناء سجنا لهم تحٌط به أسوار معنوٌة ،فبل قدرة لهم على العودة إلى مصر التً خرجوا منها ،وال شجاعة
41
عندهم لٌواجهوا سكان (األرض المقدسة) ،وبقٌت فلسطٌن فً ٌد الكنعانٌٌن (الجبارٌن !!) .
كان رفض بنً إسرابٌل الدخول إلى األرض المقدسة كما أمرهم موسى ( علٌه السبلم ) إٌذانا بعقوبة إلهٌة تنزل بهذا
س َن ًة ٌَتٌِ ُهونَ فًِ
الجٌل منهم ،فكتب هللا علٌهم التٌه أربعٌن سنة ،قال هللا تعالى َ ( :قال َ َفإِ َّن َها ُم َح َّر َم ٌة َعلَ ٌْ ِه ْم أَ ْر َبعٌِنَ َ
س َعلَى ال َق ْو ِم ال َفاسِ قٌِنَ ) (سورة المابدة  )26:ومعنى هذا أن األربعٌن سنة هذه سٌتلوها شًء جدٌد
األَ ْر ِ
ض َف ََ َتؤْ َ
ؼٌر ما كان أثنابها ،وكان هذا هو السعً إلى دخول األرض المقدسة.
 دام حكم الٌهود للقدس  70عاما طوال تارٌخها الذي امتد ألكثر من خمسة آالؾ سنة .فقد استطاع داود السٌطرةعلى المدٌنة فً عام  977أو  1000ق.م وسماها مدٌنة داود وشٌد بها قصرا وعدة حصون ودام حكمه  40عاما،
وجعل فٌها مقرا لجمٌع السلطات الدٌنٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة ،ولذلك اعتبر داود المإسس األول للمملكة العبرٌة ،
ثم خلفه من بعده ولده سلٌمان الذي حكمها  30عاما. 42
لقد كان فتح القدس من قبل داوود علٌه السبلم عام  1003ق.م إٌذانا ببداٌة تؤسٌس كٌان سٌاسً لئلسرابٌلٌٌن جعل
اورشالٌم عاصمة له  ،وتقول القصة التوراتٌة إنَّ داوود علٌه السبلم بعد فتحه القدس (ٌبوس) استمال الٌبوسٌٌن
وأصلح المدٌنة ،وؼٌر اسمها الى مدٌنة داوودٌ ، 43بدو أن المدٌنة ظلت على حالها فً عهده حٌث ال توجد أدلة تشٌر
إلى اتساع المدٌنة فً عهده وهذا ما تإكده األبحاث األثرٌة فجزء السور الذي ٌعود إلى العصر البرونزي الذي تم
التعرؾ علٌه ،لم ٌكن قابما فً عهد داوود فحسب بل استمر فً أداء وظٌفته أكثر من مبتً عام بعد ذلك.
ثم جاء بعده ابنه سلٌمان علٌه السبلم بعد أربعٌن سنة فقام ببناء الهٌكل الذي ابتاع أرضه من «ارنان الٌبوسً»
الواقعة على تل مورٌا  ( .وكان هٌكل سلٌمان األول ,المركز الدٌنً والسٌاسً للشعب فً إسرابٌل)  ،وجعل المدٌنة
عاصمة مزدهرة إلمبراطورٌة تمتد من الفرات الى مصر ،وقد آتاه هللا مع الملك النبوة  ،وسؤل هللا أن ٌإتٌه ملكا ال
ٌنبؽً ألحد من بعده  ،فاستجاب هللا له وسخر له اإلنس  ،والجن  ،والشٌاطٌن  ،والطٌر  ،والرٌح  ،فكان إذا خرج
من بٌته إلى مجلسه عكفت علٌه الطٌر وقام له اإلنس والجن حتى ٌجلس  .وقٌل  :إنما سخر له الرٌح  ،والجن ،
والشٌاطٌن  ،والطٌر  ،وؼٌر ذلك ...
وخبلل فترة حكمه قام بعدة إنجازات فً مدٌنة القدس حسب ما أوردته الرواٌات التارٌخٌة ،حٌث قام بتجدٌد بناء ما
كان هناك من أسوار للمدٌنة ،وعمل على إنشاء وفتح المخازن التجارٌة لتمد القوافل المتنقلة بٌن ببلد الرافدٌن
ومصر عبر مدٌنة القدس بما تحتاجه من المواد التموٌنٌة.
بعد وفاة سٌدنا سلٌمان علٌه السبلم عام  932ق.م ،انقسمت مملكة بنً إسرابٌل إلى مملكتٌن ،األولى مملكة ٌهوذا
بالجنوب وعاصمتها أورشلٌم ،وأول ملوكها هو رحبعام ،وقد تعاقب علٌها من بعده عشرون ملكا ،واستمرت حتى
سنة  586ق م حٌث سقطت على ٌد نبوخذ نصر البابلً ،فتكون قد عمرت زهاء أربعة قرون  ،وتذكر المصادر
44
التارٌخٌة أنَّ نبوخذ نصر نهب المدٌنة و َّدمرها ونقل سكانها إلى بابل فً العراق .

 41دراسات منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌة  ،د .محسن محمد صالح ،ط ، 6116 ،0مالٌزٌا  ،ص06
 42تارٌخ فلسطٌن القدٌم  ،ظفر االسبلم خان  ،دار النفابس  ،ط ، 0240 ، 0ص 01
 43المصدر نفسه  ،ص 02
44القدس من االسراء الى وعد اآلخرة  ،د .حسن الباش  ،ط ، 6110 ، 0دمشق  ،ص51
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والثانٌة مملكة إسرابٌل فً الشمال ،وكانت عاصمتها شكٌم /نابلس ،وأول ملوكها هو برٌعام ،وقد تعاقب علٌها من
بعده حوالً تسعة عشر ملكا ،عمرت زهاء مابتٌن وخمسٌن سنة ،وكانت نهاٌتها على ٌد سرجون الثانً ملك آشور
سنة 721ق م وقد استمرت الحروب والمنازعات بٌن المملكتٌن معظم أٌام قٌامهما ،ووصل الحال بهما أن كل واحدة
45
منهما كانت تستعٌن بدولة أو بدول أخرى؛ لتقضى على أختها.
وفى سنة  538ق م استولى قورش ،ملك الفرس على ببلد بابل ،فعامل الٌهود معاملة حسنة ،ألنه تربى فً حجر
استٌر ،الٌهودٌة ،التً كانت فً حوزة أبٌه ،وقد اصدر  ،قورش ،نداءا سمح فٌه للٌهود أن ٌعودوا إلى أورشلٌم ،وأن
ٌعٌدوا بناء هٌكلهم ،46وساعدهم على ذلك باألموال والرجال ولكن أكثر الٌهود كانوا قد ألفوا الحٌاة فً بابل ،وامتدت
بها أعراقهم ،وذاقوا بها خصب العٌش ،والتجارة الرابحة ،ومن ثم فقد تر َّددوا كثٌرا فً العودة إلى أورشلٌم ،ومعظم
الذٌن عادوا منهم إلى أورشلٌم كانوا من سبطً ٌهوذا وبنٌامٌن  ،وقد حقق الفرس بعودة الٌهود الى فلسطٌن ثبلثة
أهداؾ أولها أ َّنهم تخلصوا من الٌهود بعودتهم حتى ال ٌتكرر ما حصل مع البابلٌٌن ،وثانٌها أنهم أوجدوا أناسا موالٌن لهم
بالقدس وثالثها أنهم كسبوا و َّد الٌهود ،ولكن رؼم تشجٌع الفرس الٌهود على ذلك ،إال أن نجاحهم كان جزبٌا حٌث لم ٌعد
إلى القدس إال قسم ضبٌل من الٌهود وبقً القسم األعظم فً العراق ،وهم أسبلؾ الٌهود العراقٌٌن الذٌن تم ترحٌلهم قسرا
إلى إسرابٌل عام  1948بالتعاون فٌما بٌن المخابرات اإلسرابٌلٌة وجهات أخرى.
 استولى اإلسكندر األكبر على فلسطٌن بما فٌها القدس عام  332ق.م ،وبعد وفاته استمر خلفاإه المقدونٌونوالبطالمة فً حكم المدٌنة ،واستولى علٌها فً العام نفسه بطلٌموس وضمها مع فلسطٌن إلى مملكته فً مصر عام
 323ق.م .ثم فً عام  198ق.م أصبحت تابعة للسلوقٌٌن فً سورٌا بعد أن ضمها سٌلوكس نٌكاتور ،وتؤثر السكان
فً تلك الفترة بالحضارة اإلؼرٌقٌة.47
 استولى قابد الجٌش الرومانً بومبٌجً على القدس عام  63ق.م وضمها إلى اإلمبراطوٌة الرومانٌة ،واستمر حكمالرومان للقدس حتى عام 636م شهدت خبللها حوادث كثٌرة ،ففً األعوام من  66إلى 70م قام الٌهود بؤعمال
شؽب وعصٌان مدنً قمعها الحاكم الرومانً تٌطس بالقوة فؤحرق المدٌنة وأسر كثٌرا من الٌهود ،وعادت األمور
إلى طبٌعتها  ،لكن الٌهود عادوا الى التمرد وإعبلن العصٌان مرتٌن فً عامً  115و132م وتمكنوا بالفعل من
السٌطرة على المدٌنة ،إال أن اإلمبراطور الرومانً هدرٌان تعامل معهما بعنؾ وأسفر ذلك عن تدمٌر القدس للمرة
الثانٌة ،وأخرج الٌهود المقٌمٌن فٌها ولم ٌُبق إال المسٌحٌٌن ،ثم أمر بتؽٌٌر اسم المدٌنة إلى "إٌلٌاء" واشترط أال
ٌسكنها ٌهودي ثم جاء اإلمبراطور الرومانً قسطنطٌن األول ونقل عاصمة اإلمبراطورٌة الرومانٌة من روما إلى
بٌزنطة ،وأعلن المسٌحٌة دٌانة رسمٌة للدولة فكانت نقطة تحول بالنسبة للمسٌحٌٌن فً القدس حٌث بنٌت كنٌسة
48
القٌامة عام 326م.

 1-5-3نبً ّللا زكرٌا فً القدس
سجل القرآن على لسان نبً هللا زكرٌا عبلمات الشٌخوخة التً لحقته فقال هللا – تعالى – عنهَ ( :قال َ َر ِّب إِ ِّنً َوهَنَ
ش ٌْبا ً َولَ ْم أَ ُكنْ ِب ُد َعائِ َك َر ِّب َ
س َ
ال َع ْظ ُم ِم ِّنً َوا ْ
شقٌِا ًّ) (سورة مرٌم ،)4 :وال شك أن وهن العظام واشتعال
الر ْأ ُ
ش َت َعل َ َّ
 45القدس والمسجد االقصى عبر التارٌخ ،د محمد البار  ،ط ،6ص  44وانظر للمزٌد ص 060 - 060
46تارٌخ القدس  ،عارؾ باشا العارؾ  ،ط ، 6دار المعارؾ  ، 0250 ،ص 04
 47تارٌخ القدس  ،عارؾ باشا العارؾ  ،ط ، 6دار المعارؾ  ،0250 ،ص 001
48المصدر نفسه  ،ص 001
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الرأس بالشٌب ٌشٌران إلى سن عالٌة لصاحبهما ،اذ قٌل أن عمره إذ ذاك كان سبعا وسبعٌن سنة ،واألشبه – وهللا
أعلم – أنه كان أسن من ذلك”  ،ومع ذلك فلو رضٌنا بؤن سن زكرٌا ( علٌه السبلم ) كانت (حٌن دعا ربه بؤن ٌرزقه
الو لد) سبعا وسبعٌن سنة ،وأضفنا عدة سنوات أخرى كانت باقٌة على مٌبلد عٌسى ( علٌه السبلم ) فسنجد أن زكرٌا
علٌه السبلم وُ لد قبل المٌبلد ببضع وثمانٌن سنة ،ومعنى ذلك أنه عاصر فترة انزواء مُلك بنً إسرابٌل ،وذهاب
استقبللهم ،وسٌطرة الرومان على القدس ،فقد كان ابن بضعة عشر عاما حٌن دخل القابد الرومانً بومبً بٌت
المقدس سنة  63ق.م ،ودنس بٌت عبادة بنً إسرابٌل..
وفً دعاء زكرٌا وسإاله الولد ٌقول مناجٌا هللا تعالىَ ( :وإِ ِّنً ِخ ْف ُ
ت ا ْم َرأَتًِ َعاقِراً َف َه ْب لًِ
ت ال َم َوال ًَِ مِن َو َرائًِ َو َكا َن ِ
مِن َّلدُن َك َولٌِا ًّ (ِ ٌَ )5ر ُثنًِ َو ٌَ ِر ُ
اج َع ْل ُه َر ِّب َرضِ ٌا ًّ) (سورة مرٌم ،)6 – 5 :وهذا ٌفٌد أن الفساد فً
وب َو ْ
آل ٌَ ْعقُ َ
ث مِنْ ِ
زمنه قد عم فً بنً إسرابٌل ،حتى لم ٌجد زكرٌا ( علٌه السبلم ) فٌهم أحدا ٌصلح لخبلفته فً قومه؛ ٌرشدهم
وٌدلهم ،وٌقوم فٌهم مقام األنبٌاء.
لم ٌستطع زكرٌا وال ابنه ٌحٌى ( علٌهما السبلم ) صد طؽٌان بنً إسرابٌل ،وبالتالً لم ٌستطٌعا رد حكم السنن
والنوامٌس اإللهٌة عنهم ،فكانت هذه مرحلة انسبلخهم من الدٌن السماوي الذي أنزله هللا ،وتمت واكتملت مع بعثة
المسٌح عٌسى ( علٌه السبلم ) ،وهذه المرحلة نفسها هً مرحلة االنطفاء التام بالنسبة لبنً إسرابٌل ،والتحول بالنبوة
عنهم ،فقد كان زكرٌا وٌحٌى وعٌسى ( علٌهم السبلم ) آخر ثبلثة أنبٌاء فً بنً إسرابٌل ،وتعرضوا جمٌعا
لمحاوالت ٌهودٌة للقتل ،أما عٌسى فقد نجاه هللا ،وأما زكرٌا فٌُروى أنهم نشروه فً شجرة فمات ،وأما ٌحٌى
فالمشهور أنه قُتل مهرا لبؽً ، 49..وقد عاش زكرٌا وابنه ٌحً علٌهما السبلم  ،وكذلك مرٌم فً عهد هٌرود الكبٌر
 ،وفً اواخر عهده ولد السٌد المسٌح علٌه السبلم

50

 2-5-3القدس عند احت َل الروم لها
حٌن دخل الرومان فلسطٌن وجدوا حالة حضارٌة نادرة؛ لم تشهدها المنطقة من قبل ،فقد جرى خبلل قرنٌن ونصؾ
القرن من الزمان تبلقح حضاري كامل بٌن سكان فلسطٌن وبٌن الؽزاة الٌونانٌٌن ،فنشؤ شعب اختلطت فٌه دماء
الكنعانٌٌن واآلمورٌٌن والٌونانٌٌن ،وتمازجت ثقافة الؽزاة بثقافات أهل الببلد ،فنشؤت ثقافة جدٌدة ال هً ٌونانٌة
خالصة (هللٌنٌة) وال هً شرقٌة خالصة ،بل هً مزٌج منهما (هللٌنستٌة) ،وتداخلت األدٌان ،حتى بُنٌت معابد تجمع
آلهة الٌونان مع آلهة الكنعانٌٌن ،بل تجمع ٌهوه إله الٌهود مع آلهة الٌونان فً داخل القدس نفسها..
أن الؽزاة الٌونانٌٌن لم ٌُقبلوا بالعدد الذي ٌسمح لهم بابتبلع سكان فلسطٌن عرقٌا ،لكنهم جاءوا حكاما ؼالبٌن وفً
أٌدٌهم ثقافة أقوى مما فً ٌد أهل فلسطٌن ،لذلك ركزوا على االختبلط بشعوب الببلد ومصاهرتها؛ لٌنفتح الطرٌق
أمامهم ثقافٌا وسٌاسٌا .لقد استوعب سكان الشام اآلرامٌون اللؽة اإلؼرٌقٌة العامة  ،وكذلك طرٌق َة الحٌاة والسلوك
والمعٌشة اإلؼرٌقٌة ،والتً انتشرت خاصة بٌن الفبات األرستقراطٌة من الشرقٌٌن ،والذٌن تلقوا تعلٌما رفٌعا على ٌد
أساتذة إؼرٌق  ،ولم ٌكن انتشار الحضارة اإلؼرٌقٌة وقفا على مناطق المدن ومراكز الحضارة والعمران التً أسسها
المستوطنون المقدونٌون واإلؼرٌق ،بل وصلت إلى المدن اآلرامٌة والفٌنٌقٌة والكنعانٌة .حتى بٌت المقدس –
أورشلٌم تسللت إلٌه الحضارة اإلؼرٌقٌة ،فقد أصبح لكل مدٌنة فً الشام دار للترٌبة  ،وهذه كانت مراكز للنشاط
الثقافً والحضاري اإلؼرٌقً ،ساعد على ذلك اتجاه اإلؼرٌق إلى الزواج من آرامٌات وكنعانٌات ،إذ كان أؼلب
49
50

الطرٌق الى القدس ،د .محسن محمد صالح  ،02انظر فلسطٌن التارٌخ المصور ،د .طارق سوٌدان  ،ط ،6110 ، 6االبداع الفكري ،ص11-60
الطرٌق الى القدس  ،د .محسن محمد صالح  ،ص 05
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الجنود والمستوطنٌن ببل زوجات ،ونادرا ما كانوا ٌجلبون زوجات من مقدونٌا أو ببلد الٌونان ..ونتٌجة لذلك ظهر
جٌل من اآلرامٌٌن االؼرٌقٌن ،أو اإلؼرٌق اآلرامٌٌن ،والكنعانٌٌن الذٌن ٌجمعون بٌن الحضارتٌن لؽة وعقٌدة،
وٌتوجهون بالعبادة لآللهة اآلرامٌة والكنعانٌة والفٌنٌقٌة ،بعد أن أضفوا علٌها الصفات اإلؼرٌقٌة ،مثل األسماء
والمظهر ،وأطلقوا علٌها أسماء إؼرٌقٌة مثل زٌوس األولمبً..
دخلت قوات بومبً القدس سنة  63ق.م ،وأُلؽٌت الجمهورٌة فً الدولة الرومانٌة سنة  30ق.م ،فكان بٌن الحادثٌن
ثلث قرن ،جرت فٌه أحداث ضخمة؛ سواء فٌما ٌتعلق بالدولة الرومانٌة عامة ،أم بالقدس وفلسطٌن خاصة..

51

انفرد ٌولٌوس قٌصر بحكم الدولة الرومانٌة بعد مقتل منافسه القوي بومبً – أول فاتح رومانً للقدس – سنة 48
ق.م ،وانتهاء الحرب األهلٌة الرومانٌة سنة  46ق.م ..وفً أثناء هذه األحداث شن قٌصر حملة على مصر ،لقً فٌها
معونة من أنتٌباتر األدومً – معاون هركانوس ملك القدس السابق وكاهنها بعد اقتحام قوات بومبً لها – وكان
أشرؾ من قبل على إحدى الفرق العسكرٌة التً تحقق على ٌدها انتصار الرومان على المكابٌٌن حكام
أنتٌباتر قد
َ
القدس ..فكافؤه قٌصر على معونته له بجباٌة فلسطٌن كلها ،بما فٌها القدس ،كما كسب أنتٌباتر للٌهود بعض
االمتٌازات من الرومان ،لكن الٌهود – على الرؼم من ذلك – لم ٌكونوا ٌسترٌحون إلى هذه الشخصٌة الماكرة ،وقد
حكم فلسطٌن أنتٌباتر األدومًُّ ومن بعده اب ُنه هٌرود الكبٌر ،وظل الٌهود ٌنظرون إلٌهما نظرة رٌبة وعدم اطمبنان،
على الرؼم من كل ما ق ّدماه للٌهود من أعمال وخدمات ،مع تظاهرهما باتباع الٌهودٌة.

 3-5-3القدس تحت حكم هٌرود الكبٌر
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مات أنتٌباتر والد هٌرود قتٌبل سنة  34ق.م ،وهذا ٌعنً أن قٌاد فلسطٌن لن ٌسلس لهٌرود  ،وبالفعل تذكر المروٌات
الٌهودٌة أن البقٌة الباقٌة من البٌت المكابً تعاونت مع طابفة الفرٌسٌٌن تحت قٌادة أنتٌجونس المكابً لطرد الرومان
وأعوانهم من القدس ،ونجحوا فً طردهم من جنوب فلسطٌن (مملكة ٌهودا السابقة) ،واستقلوا بدولتهم من جدٌد،
53
وكانت هذه آخر مرة تستقل فٌها دولة ٌهودٌة فً القدس حتى القرن العشرٌن المٌبلدي..
لكن هٌرود تحرك بجٌش ٌضم جنودا من الرومان واألدومٌٌن والسورٌٌن ،تحت إشراؾ من مارك أنطونٌو فً روما
 ،وتقدم نحو القدس حتى ضرب علٌها الحصار حتى اقتحم هٌرود المدٌنة ،وجرى القتال فً شوارعها وداخل مكان
العبادة الٌهودي الذي ه ّدمه القتال ،وانتهت المقاومة تماما ،وانفرد هٌرود بالحكم سنة  37ق.م  ،وثبت فً مكان ابٌه
كملِك على فلسطٌن مفوَّ ض من قِبل الرومان ثبلثة وثبلثٌن عاما ( 37ق.م – 4م) ،وُ لد فً أواخرها النبً الكرٌم –
عٌسى ابن مرٌم ( علٌه السبلم )  ،وأظهر الوالً األدومً فً فترة حكمه دموٌة وجبروتا كبٌرٌن ،عمل على نشر
ثقافة الرومان فً فلسطٌن ،وٌقٌم معابد وثنٌة فً القدس ومدن فلسطٌن؛ تقربا إلى سادته من الرومان .وٌُنسب إلٌه
إقامة الهٌكل الٌهودي سنة  20ق .م آخر مرة  ،والٌهود الٌوم ٌزعمون أن حابط البراق (ٌسمَّى عندهم حابط المبكى
54
أو جدار المناحة) هو من بقاٌا الهٌكل السلٌمانً الذي أقامه هٌرود مكان المسجد األقصى.
ولكن التارٌخ وعلم اآلثار ٌنفٌان صحة الزعم الٌهودي تماما ،فكل المروٌات اإلسبلمٌة تإكد أن مكان الحرم عند
الفتح العمري للقدس كان خالٌا من البناء ،وقد حوَّ له الرومان إلى “مزبلة” مهجورة .وقد سجل المإرخون المسلمون
 51المدخل الى القضٌة الفلسطٌنٌة  ،د.جواد الحمد  ،مركز دراسات الشرق االوسط  - 0222،جؽرافٌة فلسطٌن وتارٌخها  ،أ .د .زٌدان كفافً  ،ص 50
52

53

المصل فً تارٌخ القدس  ،عارؾ العارؾ  ،ج ، 0ص 00

تارٌخ فلسطٌن القدٌم  ،ظفر االسبلم خان ،دار النفابس  ،ط ،0240 ، 0ص45
 54نفس المصدر  ،ص 41-42
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ذلك فً وقت لم ٌكن ٌنافسهم فٌه أحد على امتبلك القدس ،فلم ٌكونوا بحاجة إلى َسوق األدلة والحجج على حقهم فٌها.
وأٌضا لٌس من العقل أن ٌظل هذا الجدار قابما وحده قرابة ستة قرون رومانٌة ،دون أن ٌفكر أحد فً هدمه ،وقد
كان هناك من حوافز العداوة بٌن الٌهود والرومان ما ٌكفً لهدمه مرارا وتكرارا..
ومواصفات الحابط تإكد أنه ٌصعب أن ٌظل قابما وحده طوال هذا الزمن ،كما أنه ٌبدو جزءا من كل ،ال نشازا
ٌخالؾ ما حوله ،فهذا الجدار (فً الجنوب الؽربً من سور الحرم القدسً الشرٌؾ) طوله  48مترا وارتفاعه 17
مترا ..وإلى جانبه رصٌؾ عرضه  3.35أمتار ،تسامح المسلمون مع الٌهود فتركوهم ٌَبكون وٌنتحبون عنده؛
فؤسموه حابط المبكى ،وادعوا أنه بقاٌا بناء هٌرود للهٌكل .وقد أٌدت لجنة عالمٌة ُ
شكلت أٌام االنتداب البرٌطانً سنة
55
1930م أنه من أمبلك المسلمٌن.

 4-5-3مولد المسٌح علٌه الس َم
56

وُ لد خاتمة أنبٌاء بنً إسرابٌل عٌسى علٌه

استمر حكم هٌرود الكبٌر اربعٌن عاما وفً أواخر حكمه سنة  4ق.م
السبلم وقد وقع الؽربٌون فً خطؤ تارٌخً كبٌر عند تحدٌدهم سن َة والدته ،ولكنهم اقروا فً النهاٌة انها فً 25
دٌسمبر  ،وُ لد عٌسى علٌه السبلم بصورة ؼٌر معتادة فً والدة البشر؛ لٌكون آٌة للناس على قدرة هللا ،وجاءت
والدته فً بٌت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدٌنة القدس بمسافة  10كم ،وتتبع لواء القدس ،وترتفع عن سطح البحر
 777مترا ،وتحٌط بها تبلل َت ْكسُوها أشجار الزٌتون واللوز والكروم .وكانت فً القدٌم قرٌة تكتنفها األودٌة العمٌقة
من الشرق والؽرب والجنوب.
وقد ذكر القرآن قصة والدة ع ٌسى علٌه السبلم بتفصٌل تام؛ لما حدث حولها من خبلؾ أدى إلى نشوء عقابد
ومذاهب جدٌدة مازال ٌعتنقها المبلٌٌن من البشر ،وكؤن هذه هً شهادة القرآن حول حادث ضل فٌه كثٌرون؛ لكً ال
ٌكون للناس على هللا حجة بعد البٌان..
ب َم ْر ٌَ َم إِ ِذ ان َت َب َذ ْت مِنْ أَهْ لِ َها َم َكانا ً َ
ش ْرقٌِا ً (َ )16فا َّت َخ َذ ْت مِن دُونِ ِه ْم
ٌقول هللا تعالى فً سورة مرٌمَ { :و ْاذ ُك ْر فًِ ال ِك َتا ِ
وح َنا َف َت َم َّثل َ َل َها َب َ
الر ْح َم ِن مِن َك إِن ُك َ
نت َتقٌِا ًّ (َ )18قال َ إِ َّن َما
س ِوٌا ًّ (َ )17قا َل ْت إِ ِّنً أَ ُعو ُذ ِب َّ
شراً َ
س ْل َنا إِ َل ٌْ َها ُر َ
ح َِجابا ً َفؤ َ ْر َ
س ْسنًِ َب َ
ش ٌر َولَ ْم أَ ُ
ك َبغٌِا ًّ (َ )20قال َ َك َذلِكِ
َب لَكِ ُغ َما ً َزكٌِا ًّ (َ )19قالَ ْت أَ َّنى ٌَ ُكونُ لًِ ُغ َ ٌم َولَ ْم ٌَ ْم َ
سول ُ َر ِّبكِ ألَه َ
أَ َنا َر ُ
اس َو َر ْح َم ًة ِّم َّنا َو َكانَ أَ ْمراً َّم ْقضِ ٌا ًّ (َ )21ف َح َملَ ْت ُه َفان َت َب َذ ْت ِب ِه َم َكانا ً َقصِ ٌا ًّ
َقال َ َر ُّبكِ ه َُو َعلَ ًَّ َه ٌّنٌ َولِ َن ْج َعلَ ُه آ ٌَ ًة لِّل َّن ِ
نت َن ْسٌا ً َّمنسِ ٌا ًّ (َ )23ف َنادَاهَا مِن َت ْحتِ َها أَالَّ
ِت َق ْبل َ َه َذا َو ُك ُ
اض إِلَى ِج ْذ ِع ال َّن ْخلَ ِة َقالَ ْت ٌَا لَ ٌْ َتنًِ م ُّ
(َ )22فؤ َ َجا َءهَا ال َم َخ ُ
ساق ِْط َعلَ ٌْكِ ُر َطبا ً َجنٌِا ًّ (َ )25ف ُكلًِ َوا ْ
ش َر ِبً
س ِرٌا ًّ (َ )24وه ُِّزي إِلَ ٌْكِ ِب ِج ْذ ِع ال َّن ْخلَ ِة ُت َ
َت ْح َزنًِ َقدْ َج َعل َ َر ُّبكِ َت ْح َتكِ َ
َو َق ِّري َع ٌْنا ً َفإِ َّما َت َرٌِنَّ مِنَ ال َب َ
ش ِر أَ َحداً َفقُولًِ إِ ِّنً َن َذ ْر ُ
ص ْوما ً َفلَنْ أ ُ َكلِّ َم ال ٌَ ْو َم إِنسِ ٌا ًّ (( )26سورة مرٌم:
ِلر ْح َم ِن َ
ت ل َّ
.)26 – 16
هذا ،وللمسٌح علٌه السبلم ص لة عمٌقة ببٌت المقدس ،فهنالك عاش ،ودعا الناس إلى التوحٌد ،وهناك أبان لهم أنه
عبد هللا ورسوله ..وقد حاولت بٌزنطة المسٌحٌة تتبُّع األماكن التً اعتقدوا أن للمسٌح فٌها ذكرٌات لتخلٌدها ،وجاء
ذلك بعد ثبلثة قرون كاملة من المسٌح ،فكان البد من الوقوع فً أخطاء فادحةٌ ..قول ُك ّتاب “قاموس الكتاب
المقدس” “ :توجد فً أورشلٌم أماكن كثٌرة ٌربطها التقلٌد بحوادث فً حٌاة ٌسوع المسٌح ،ولكن ال ٌمكن التثبت إال
 55القدس مدٌنة هللا ام مدٌنة داوود  ،االستاذ حسن ظاظا  ،ص 62-64
 56تارٌخ فلسطٌن الحدٌث ،عبدالوهاب الكٌالً  ،ط ،0222، 01ص 02وانظر المفصل فً تارٌخ القدس  ،عارؾ العارؾ  ،ص 02-00
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من القلٌل منها على وجه التحقٌق ..وٌقول التقلٌد إن كنٌسة القٌامة مقامة فوق مكان الصلب ومكان قبر ٌسوع
المسٌح ،ولكن ٌظن بعض العلماء أن موضع هذٌن المكانٌن ؼٌر معروؾ ،وٌقول بعض العلماء :إن موضعهما ٌقع
57
إلى الشمال من األسوار الحالٌة”.

 5-5-3القدس فً القرون األولى للمٌ َد
كان المجتمع الٌهودي فً تعامله مع الرومان منقسما على نفسه ،بٌن ممالا لهم متعاون معهم ،وبٌن كاره لسلطانهم
ووثنٌتهم ٌ ،حافظ على بقاٌا من دعوات األنبٌاء .وحٌن أظهر المسٌح علٌه السبلم دعوته ازداد الحاسدون المنافقون
الذٌن ٌتعاونون مع الروم ،ومن الطبٌعً أن ٌكون أكثر هإالء من أحبار الٌهود الخابفٌن على سلطانهم أن ٌزٌله هذا
سوالً إِلَى َبنًِ إِ ْس َرائٌِل َ أَ ِّنً َقدْ ِج ْئ ُت ُكم بِآ ٌَ ٍة ِّمن َّر ِّب ُك ْم أَ ِّنً
الفتى العظٌم ،الذي جاءهم ٌقول – كما حكى القرآنَ { :و َر ُ
ّللا
ص َوأ ُ ْحًٌِ ال َم ْو َتى بِإِ ْذ ِن َّ ِ
ٌن َك َه ٌْ َئ ِة ال َّط ٌْ ِر َفؤَنفُ ُخ فٌِ ِه َف ٌَ ُكونُ َط ٌْراً بِإِ ْذ ِن َّ ِ
ئ األَ ْك َم َه َواأل ْب َر َ
ّللا َوأ ُ ْب ِر ُ
أَ ْخل ُ ُق لَ ُكم ِّمنَ ال ِّط ِ
َي مِنَ
صدِّقا ً لِّ َما َب ٌْنَ ٌَد َّ
َوأ ُ َن ِّب ُئ ُكم بِ َما َتؤْ ُكلُونَ َو َما َت َّد ِخ ُرونَ فًِ ُب ٌُوتِ ُك ْم إِنَّ فًِ َذلِ َك آل ٌَ ًة لَّ ُك ْم إِن ُكن ُتم ُّم ْإ ِمنٌِنَ (َ )49و ُم َ
ون ( )50إِنَّ َّ
ض الَّذِي ُح ِّر َم َعلَ ٌْ ُك ْم َو ِج ْئ ُت ُكم بِآ ٌَ ٍة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َفا َّتقُوا َّ
ّللاَ َر ِّبً َو َر ُّب ُك ْم
ال َّت ْو َرا ِة َوأل ُ ِحل َّ لَ ُكم َب ْع َ
ّللاَ َوأَطِ ٌ ُع ِ
اع ُبدُوهُ َه َذا صِ َرا ٌط ُّم ْس َتقٌِ ٌم} (سورة آل عمران ،)51 – 49 :فتعاون الخابفون على سلطانهم حكاما وأحبارا على
َف ْ
الخبلص من النبً الكرٌم ،ولكن هللا تعالى نجّ اه منهم.
كان هذا الحادث من كبار حوادث تارٌخ القدس أثرا فً العالم؛ لما بُنً علٌه من عقٌدة الفداء التً قامت علٌها
المسٌحٌة كلها ،بعد أن فسر بولس – المقتول حوالً سنة 67م – عقٌدة المسٌح تفسٌرا آخر تماما ؼٌر ما كان ٌقوله
المسٌح – علٌه السبلم.
كان الرومان حٌنبذ قد وضعوا والٌة فلسطٌن – منذ سنة 29م – فً ٌد رجل قاس هو بٌبلطس البنطً ،58واتخذ
بٌبلطس من المدٌنة الجدٌدة – التً بناها سلفه هٌرود – “قٌصرٌة” قاعدة لحكمه ،وقد تآمر الٌهود معه على نبً هللا
عٌسى علٌه السبلم فوجدها فرصة لٌضمن والء هإالء المشاؼبٌن له ،وسعت شرطته إلى إٌقاع النبً الكرٌم فً ٌد
أعدابه الٌهود.
وكانوا قد ظنوا حٌنبذ أنهم متى أرادوا قتل نبً قتلوه ،ولم ٌمنعهم من ذلك أحد ،حتى الذي أرسله! ولكن هللا تعالى
كما افتتح حٌاة عبده الصالح “المسٌح” بآٌة من آٌات قدرته ،فقد ختمها أٌضا بآٌة من هذه اآلٌات ،قال تعالى عن
صلَ ُبوهُ َولَـكِن ُ
ش ِّب َه لَ ُه ْم َوإِنَّ الَّذٌِنَ
سول َ ّ ِ
ّللا َو َما َق َتلُوهُ َو َما َ
سى ا ْبنَ َم ْر ٌَ َم َر ُ
الٌهودَ { :و َق ْولِ ِه ْم إِ َّنا َق َت ْل َنا ا ْل َمسِ ٌ َح عٌِ َ
ّللا ُ إِلَ ٌْ ِه َو َكانَ ّ
اع ال َّظنِّ َو َما َق َتلُوهُ ٌَقٌِ ًنا(َ )157بل َّر َف َع ُه ّ
ّللا ُ َع ِز ً
اخ َتلَفُو ْا فٌِ ِه لَفًِ َ
ْ
ٌزا
ش ٍّك ِّم ْن ُه َما لَ ُهم ِب ِه مِنْ ِع ْل ٍم إِالَّ ا ِّت َب َ
َحكٌِ ًما} (سورة النساء.)158 – 157 :
لم ٌجد عٌسى علٌه السبلم فً مجتمع القدس وفلسطٌن من ٌجٌب دعوته إال نفرا قلٌبل من الحوارٌٌن ،مما ٌعنً أن
االنتقال بالخٌر والنبوة من بنً إسرابٌل إلى ؼٌرهم صار أمرا البد منه؛ لٌعتدل حال البشرٌة ،وٌستقٌم مٌزان الحٌاة
ت إال بعد حوالً ستة قرون ،أ ّكدت أن البشرٌة ال ؼنى لها عن الوحً والعون
اإلنسانٌة ،ولكن النبوة الجدٌدة لم تؤ ِ
وآخرهم لٌلة اإلسراء وفً رحلة المعراج عبلمة وحدة وأخوة عمٌقة شهدتها القدس
اإللهً .وكان التقاء األنبٌاء أولِهم
ِ
ورحاب حرمها الشرٌؾ ،كما شهدتها السموات.
57فلسطٌن التارٌخ المصور ،د .طارق سوٌدان  ،ط ،6110 ، 6االبداع الفكري ،ص11-60
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المفصل فً تارٌخ القدس  ،عارؾ العارؾ  ،ص 56

25

 6-5-3التدمٌر الرومانً للقدس
فً بداٌة الحكم الرومانً لفلسطٌن ،بدا الٌهود بقاٌا أمة تدعً لنفسها التمٌّز ،ولكنها ال تملك لذلك أسبابا ،وال تقدم
علبل مقنعة بهذا التمٌز ،فقط هم الشعب “المختار” الذي التصق به هذا الفضل ،والحقٌقة أن المصادر ال تتحدث عن
تارٌخ ؼٌر الٌهود بالقدس طوال بضعة قرون قبل المٌبلد ،وبضعة قرون أخرى بعده ،فٌبدو تارٌخ القدس أثناء هذه
الفترة وكؤنه صراع بٌن الٌهود وبٌن الؽزاة من البابلٌٌن واآلشورٌٌن والٌونان والرومان ،أو انفراد من الؽزاة بالقدس
بعد نفً الٌهود منها ،وكؤن هذا النفً مرحلة مإقتة البد أن تنتهً بالعودة الٌهودٌة  ،وهذا نقص شنٌع فً المصادر،
أتاح للٌهود فرصة رسم التارٌخ كما شاءوا ،من خبلل مصادرهم التً ال ٌرقى مستوى الكثٌر من محتواها إلى مقام
الفلكلور الشعبً الذي حُشً برواٌات ال وزن لها!! والمشكلة أن الكثٌر من المسلمٌن ٌؤخذون بهذه المروٌات
وبالقراءات الٌهودٌة المنحازة للمكتشفات األثرٌة الفلسطٌنٌة على أنها شًء مسلَّم!!  ،ولم ٌكتفوا بالبعد عن الحق ،بل
حاربوا أهله ،وشنوا حربا على أتباعه أوقدوا نٌرانها أكثر مما فعل الرومان ،وكان اضطهاد المسٌح علٌه السبلم
وأتباعه من أبرز األمثلة على ذلك.
الٌهود ثاروا على الوالً الرومانً “فلورس” ،وذبحوا الحامٌة الرومانٌة فً القدس عام 66م .فشعر الرومان ان
هٌبتهم قد اهتزت بهذه المذبحة وؼٌرها فً أنحاء فلسطٌن ،فوجهوا سنة 67م جٌشا لبلنتقام عدته  60ألؾ مقاتل،
وٌقوده فسباسٌان – الذي سٌصٌر إمبراطورا على روما بعد عامٌن من بدء الحملة – واشتدت وطؤة الجٌش الزاحؾ،
لكنه وجد صعوبات فً طرٌقه ،حتى وصل إلى أسوار القدس ،وفً هذه األثناء (سنة 69م) وقعت أحداث على
مستوى الدولة الرومانٌة الكبٌرة ،تدخلت إثناءها فرق الجنود الرومان فً سورٌا ،ووضعوا قابد الحملة فسباسٌان
59
إمبراطورا على الدولة الكبٌرة.
ولى اإلمبراطور فسباسٌان ابنه القابد تٌطس إلكمال المهم فحاصر القدس من الخارج ،والخبلفات تشتعل بٌن فرق
الٌهود  ،وآالم الجوع والوباء والقتل تتصاعد ،حتى نقب الرومان الحصون ،ودخلوا المدٌنة ،ونٌران الحقد الؼتٌال
حامٌاتهم فً فلسط ٌن تتحكم فً مشاعرهم ،فدمروا وقتلوا ،وسٌطروا على بٌت عبادة بنً إسرابٌل ،وانتهت هذه
األحداث باالستٌبلء على القدس فً أؼسطس سنة 70م ،ولكن مٌل المجموعات الٌهودٌة إلى صنع القبلقل والثورات
كان كامنا فً نفوسهم ،خاصة بعد أن نوى اإلمبراطور الرومانً إٌلٌوس هادرٌانوس سنة 132م إقامة مدٌنة جدٌدة
فً القدس ،تؤخذ طابع الوثنٌة التً ٌعتنقها ،كما انه حال بٌن الٌهود وبٌن تؤدٌة طقوسهم التعبدٌة فً القدس ،فخرج
رجل ٌهودي اسمه “بركحفا” ،60وتزعم الثورة ضد الرومان ،واستطاع بالفعل طرد الرومان ،وبقً مستقبل ثبلث
سنوات ،حٌث جرد له هادرٌانوس حملة قوٌة استطاعت عام 135م أن تدمر مبات القرى ،وتسقط عشرات القبلع،
وتسحق بركحفا ومن معه ،وتدمر المدٌنة المباركة (القدس) وبٌت عبادة بنً إسرابٌل ،حٌث صارت المدٌنة خاوٌة
على عروشها  ،وحُرِّ م دخول القدس على َمنْ بقً من الٌهود بعد الحرب لمابتً سنة تالٌة  ،وشتت الرومان
جموعهم ، ،ولم ٌبق لهم فً القدس حاضرة .
“كان هادرٌانوس من أقدر الرجال الذٌن شؽلوا منصب اإلمبراطور على مر التارٌخ” – قام بزٌارة القدس واطلع
على أحوالها سنة 130م ،وأزمع سنة 132م أن ٌبنٌها من جدٌد ،ال كمدٌنة أنبٌا َء ٌُعبد فٌها هللا ُ الواحد ،ولكن كمدٌنة
وثنٌة تخلّد ذكر اإلمبراطور ،وحٌن وقؾ بعض الٌهود فً طرٌقه أنهى الوجود الٌهودي فً القدس ،وهدم المدٌنة
59تارٌخ فلسطٌن القدٌم  ،ظفر االسبلم خان ،دار النفابس  ،ط ،0240 ، 0ص  42وانظر المفصل فً تارٌخ القدس  ،عارؾ العارؾ  ،ص21-52
 60المصدر نفسه  ،ص20
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المباركة سنة 135م  ،واختار للمدٌنة اسم “إٌلٌا كابٌتولٌنا”؛ أي “مدٌنة إٌلٌوس”؛ تخلٌدا السمه ،وتم بناء المدٌنة
61
على الطراز الرومانً ،وضمت معابد وثنٌة ومسرحا ،وحُفرت لها ِبركة ماء ،و ُ
شٌّد فٌها سوقان وتجمعات سكنٌة..
وفً هذا األثناء عادت فلسطٌن وسورٌا حتى مصر الى الحكم العربً لمدة ثبلث سنوات حٌن ؼزا االنباط بقٌادة
62
الملكة الزباء سنة 270م  ،انتهت حٌن سار الٌها القابد اورلٌان بحملة كبٌرة قضى علٌها سنة 273
وقد بقً اسم إٌلٌاء علما على المدٌنة المباركة طوال الفترة الرومانٌة والبٌزنطٌة ،واستخدمه العرب والمسلمون،
وورد فً بعض أحادٌث النبً – صلى هللا علٌه وسلم – ولكنه سرعان ما اختفى فً أعقاب الفتح اإلسبلمً ،وحلت
محله األسماء العربٌة اإلسبلمٌة المشرقة ،مثل :القدس ،وبٌت المقدس..

 7-5-3القدس والتحول الرومانً إلى المسٌحٌة
هذا التحول من الوثنٌة إلى المسٌحٌة جاء حسب تؤوٌل شاول (بولس) للرسالة السماوٌة ،ال كما جاء بها عٌسى علٌه
السبلم وهو من أكبر التحوالت فً تارٌخ أوروبا والشرق ،وكان له تؤثٌر مهم فً تارٌخ القدس ..ففً سنة 313م
اختار اإلمبراطور الرومانً قسطنطٌن الكبٌر (ت 337م) المسٌحٌة دٌانة رسمٌة لدولته ،وكان شك ُل الدٌانة الجدٌد
قد أعطى النبًَّ الكرٌم عٌسى علٌه السبلم موقعا مركزٌا فً الكون كلِّه ،فلم ٌصر عندهم عبدا هلل – كما هو الحق –
ولكنه ُع َّد ابنا للخالق – سبحانه وتعالى – مما ٌراه الكثٌرون من دارسً المسٌحٌة تصالحا بٌن الوثنٌة وبٌن الدٌانة
الجدٌدة ،حٌث ٌصبح اإلنسان المتمٌِّز وسط التركٌب االجتماعً القابم ابنا لئلله األعظم ،كما هو الحال عند
63
المصرٌٌن القدماء والٌونان والرومان وؼٌرهم.
وما دام المسٌح قد وُ ضع هذا الموضع ،فبلبد أن تكون لؤلماكن التً ٌعتقد المسٌحٌون أنه عاش فٌها قداسة خاصة،
فعدوا إٌلٌاء كلها مدٌنة مقدسة “مدٌنة الرب” ،وجعلوها موضعا ٌحجون إلٌه من أرجاء الدنٌا ،وإن بقٌت بعض المدن
– حسب قرارات مجمع نٌقٌة سنة 336م – فً منزلة أهم منها وأكثر قداسة ،وهً :روما وأنطاكٌة واإلسكندرٌة،
حٌث قامت فً كل واحدة منها بطرٌركٌة كبٌرة ،فً حٌن بقٌت القدس مجرد أَسقُ ِّفٌّة ،حتى جاء مجمع خلقدونٌا
المسكونً سنة 451م ،فرفع إٌلٌاء “القدس” والقسطنطٌنٌة إلى درجة البطرٌركٌة.
لقد كان للتحول الرومانً إلى المسٌحٌة تؤثٌر كبٌر فً القدس والعالم ،فبعد أن كانت هذه الدولة المترامٌة األطراؾ
مضطهدة ألتباع المسٌح علٌه السبلم صارت حامٌة وممثلة لهم ،كما أن إٌلٌاء “القدس” التً أقامها إٌلٌوس
ِ
هادرٌانوس للمعبودات الرومانٌة والٌونانٌة الوثنٌة ،قد لبست زيَّ المسٌحٌة الجدٌدة ،وبنى الرومان فٌها الكنابس منذ
زمن مبكر العتناقهم هذه الدٌانة ،وإن كان ذلك بعد المسٌح علٌه السبلم بثبلثة قرون كاملة  ،وقد ذكر الراهب
تاوفانوس ان قسطنطٌن بنى ثبلث كنابس فً القدس هً كنٌسة القٌامة او كنٌسة القبر المقدس و كنٌسة الجلجلة
64
وكنٌسة الشهادة او كنٌسة اكتشاؾ الصلٌب
وأشهر الشخصٌات التً شاركت فً إقامة الصروح المسٌحٌة فً القدس هً “هٌبلنة” – والدة قسطنطٌن الكبٌر –
التً ُع َّدت قدٌسة لهذا السبب ،فٌذكر المإرخون أن مكارٌوس – مطران إٌلٌاء – قابل اإلمبراطورة هٌبلنة ،وحدثها
61تارٌخ فلسطٌن القدٌم  ،ظفر االسبلم خان ،دار النفابس  ،ط ،0240 ، 0ص  ، 20وانظر المفصل فً تارٌخ القدس  ،عارؾ العارؾ ص 10
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عن الحالة السٌبة للمدٌنة ،والبد أنه ذ ّكرها بؤنها “مدٌنة المسٌح” ،فقامت اإلمبراطورة بزٌارة تارٌخٌة إلى القدس سنة
 326م ،واطلعت على حالها من قرٌب ،وعاٌنت مع المطران مكارٌوس ما ظنا أنها أماكن ارتادها المسٌح ،أو كانت
له فٌها بعض المواقؾ ،وبنت كنٌس َة القٌامة فً الموضع الذي ظنا أنه المكان الذي ُدفن فٌه المصلوب.

 8-5-3القدس فً حٌازة الفرس الساسانٌٌن

65

استطاع الفرس فً مراحل الصراع المتتابعة االستٌبلء على القدس سنة 615م ،حٌث وقعت بؤرض فلسطٌن تلك
المعركة التً أشار إلٌها القرآن الكرٌم فً صدر سورة الروم ،وذكر أن الروم بعد هزٌمتهم س َترْ َجح ِك َّفتهم على
الفرس فً لقاء حربً آخر لن ٌتؤخر موعده عن بضع سنٌن (أي  9أو  10سنوات على األكثر)ٌ ..قول تعالى{ :الم.
ُغلبت الروم فً أدنى األرض وهم من بعد َغلَبهم س ٌَغلبون .فً بضع سنٌن هلل األمر من قبل ومن بعد( }..سورة
الروم.)4 – 1 :
تٌقن بقاٌا الٌهود فً بٌت المقدس من قوة الزحؾ الفارسً ،فؤعدوا لتسلٌم المدٌنة للفرس ،وؼلبوا النصارى على
أمرهم ،فدخلت خٌول فارس مدٌنة بٌت المقدس بعون ٌهودي  ،ولكن لم تمر سوى بضعة شهور حتى كان نصارى
بٌت المقدس ٌثورون ضد الفرس ،وٌقتلون قادتهم ،وٌسٌطرون على القدس من جدٌد ..وهنا جاء قابد فارسً آخر
(هو شاه ورز) لٌستعٌد المدٌنة من الروم ،فضرب علٌها الحصار ،ووجد من الٌهود عونا جدٌدا وكبٌرا على هدم
األسوار ،حتى نجح بعد تسعة عشر ٌوما من الحصار فً دخول القدس ،ووقعت مقتلة عظٌمة فً صفوؾ الروم
(ماٌو سنة 615م) ،هلك فٌها كثٌر من الرهبان والراهبات..
وقضى الفرس واحدا وعشرٌن ٌوما فً القدس بعد أن سٌطروا علٌها ،لم ٌكن فٌها إال القتل والتنكٌل والنهب
واإلحراق ،حتى خربوا كنٌسة القٌامة وؼٌرها من الكنابس ،وجردوها من كنوزها ،واستولوا على صلٌب الصلبوت
المقدس لدى النصارى ،وأُسر من الروم وأعوانهم عدد هابل ،كان الٌهود ٌشترون بعضهم لٌستمتعوا بقتلهم!!

 9-5-3البٌزنطٌون ٌستعٌدون القدس
ومع أن الفرس أتاحوا للنصارى فرصة ممارسة شعابرهم وإعمار كنابسهم فً القدس ،إال أن كسرى عمد إلى إذالل
رإوس الروم ،حتى القٌصر هرقل نفسه  ،ؼضب من تصرؾ حاكم الفرس وبعد أن كان مستسلما هو وقومه لقدر
الوقوع فً ٌد الفرس ،إذا به ٌهب نفسه الفتداء “الصلٌب المقدس” ،وٌحشد مابة وعشرٌن ألفا من قومه ،وٌتحرك
للقابهم فً نفس عام هجرة النبً – صلى هللا علٌه وسلم – من مكة إلى المدٌنة؛ أي عام 622م..
وجرى القتال فً مواضع مختلفة؛ مثل قلٌقٌا وطرابزون ،واشتعلت المعارك طوال ست سنوات ،حتى حُسمت لصالح
الروم عندما استولوا على دستجرد (على بعد  80مٌبل من المدابن عاصمة كسرى) فً فبراٌر سنة 628م.
وقد ؼمرت السعادة والفرحة هرقل والروم ،خاصة الستعادتهم ما ٌسمى “الصلٌب المقدس” ،وسار هرقل على قدمٌه
حاجا من حمص إلى بٌت المقدس ،حٌث قرر أن ٌكون احتفاله بالنصر الكبٌر على الفرس ،ولٌعٌد الصلٌب المذكور
إلى كنٌسة القٌامة .وقٌل إن كتاب النبً محمد – صلى هللا علٌه وسلم – إلى هرقل ٌدعوه وقو َمه إلى اإلسبلم – قد
وصل إلى ٌد هرقل أثناء هذه الرحلة.

65تارٌخ فلسطٌن القدٌم  ،ظفر االسبلم خان ،دار النفابس  ،ط ،0240 ، 0ص000
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ولم ٌنس الروم االنتقام من الٌهود ،فنفاهم هرقل خارج القدس ،ومنعهم من العودة إلٌها أو االقتراب منها إلى مسافة
ثبلثة أمٌال من األسوار ،بل قٌل إنه قتلهم “حتى لم ٌبق منهم أحد فً دولة الروم ومصر والشام إال من هرب أو
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اختفى”.
ولكن الدولة البٌزنطٌة استطاعت أن تجمع قواها وتسترد القدس  -إٌلٌاء ،وعقب ذلك جرى صلح بٌن الطرفٌن أعٌد
بموجبه األسرى والؽنابم ،ودخل هرقل إٌلٌاء عام 629م فانتقم من الٌهود على خٌانتهم للدولة.
بعد ذلك بؤعوام قلٌلة ال تتعدى عشرة األعوام ،خرج العرب المسلمون من الجزٌرة العربٌة ٌحملون عقٌدة جدٌدة فٌها
خٌر للناس أجمعٌن فاستطاعوا تحرٌر ببلد الشام كلها ومن بٌنها مدٌنة القدس (-إٌلٌاء) حٌث حفظوا لجمٌع سكانها
كرامتهم وحرٌة معتقداتهم وبذلك أصبحت القدس منذ فتحها على ٌد عمر بن الخطاب خلٌفة المسلمٌن آنذاك مدٌنة
عربٌة إسبلمٌة.

 10-5-3القدس واإلس َم
 فً عام  621تقرٌبا شهدت القدس زٌارة النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم ،فقد أسري به لٌبل من المسجد الحرامإلى المسجد األقصى ثم صعد إلى السماوات العلى.
 دخل الخلٌفة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه مدٌنة القدس سنة  15/ 636هـ بعد أن انتصر الجٌش اإلسبلمًبقٌادة أبً عبٌدة عامر بن الجراح ،واشترط البطرٌرك صفرونٌوس أن ٌتسلم الخلٌفة عمر بنفسه المدٌنة  ،فكتب
معهم "العهدة العمرٌة" وهً وثٌقة منحتهم الحرٌة الدٌنٌة مقابل الجزٌة ،ونصت الوثٌقة أال ٌساكنهم أحد من ٌهود.67
واتخذت المدٌنة منذ ذلك الحٌن طابعها اإلسبلمً واهتم بها األموٌون (750 - 661م) والعباسٌون (878 - 750م)
وشهدت نهضة علمٌة فً مختلؾ المٌادٌن .ومن أهم اآلثار اإلسبلمٌة فً تلك الفترة مسجد قبة الصخرة الذي بناه عبد
الملك بن مروان فً الفترة من 691 - 682م ،وأعٌد بناء المسجد األقصى عام 709م ،وشهدت المدٌنة بعد ذلك
عدم استقرار بسبب الصراعات العسكرٌة التً نشبت بٌن العباسٌٌن والفاطمٌٌن والقرامطة ،وخضعت القدس لحكم
السبلجقة عام 1071م.
 سقطت القدس فً أٌدي الصلٌبٌٌن عام 1099م بعد خمسة قرون من الحكم اإلسبلمً نتٌجة صراعات على السلطةبٌن السبلجقة والفاطمٌٌن وبٌن السبلجقة أنفسهم .وقتل الصلٌبٌون فور دخولهم القدس قرابة  70ألفا من المسلمٌن
وانتهكوا المقدسات اإلسبلمٌة .وقامت فً القدس منذ ذلك التارٌخ مملكة التٌنٌة تحكم من قبل ملك كاثولٌكً فرض
الشعابر الكاثولٌكٌة على المسٌحٌٌن األرثوذكس مما أثار ؼضبهم.68
 استطاع صبلح الدٌن األٌوبً استرداد القدس من الصلٌبٌٌن عام 1187م بعد معركة حطٌن ،وعامل أهلها معاملةطٌبة ،وأزال الصلٌب عن قبة الصخرة ،واهتم بعمارة المدٌنة وتحصٌنها ،ولكن الصلٌبٌٌن نجحوا فً السٌطرة على
المدٌنة بعد وفاة صبلح الدٌن فً عهد الملك فرٌدرٌك ملك صقلٌة ،وظلت بؤٌدي الصلٌبٌٌن  11عاما إلى أن استردها
نهابٌا الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب عام 1244م.69
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 تعرضت المدٌنة للؽزو المؽولً عام 1244/1243م ،لكن الممالٌك هزموهم بقٌادة سٌؾ الدٌن قطز والظاهربٌبرس فً معركة عٌن جالوت عام 1259م ،وضمت فلسطٌن بما فٌها القدس إلى الممالٌك الذٌن حكموا مصر
والشام بعد الدولة األٌوبٌة حتى عام 1517م.70
 دخلت جٌوش العثمانٌٌن فلسطٌن بقٌادة السلطان سلٌم األول بعد معركة مرج دابق (1616 - 1615م) وأصبحتالقدس مدٌنة تابعة لئلمبراطورٌة العثمانٌة .وقد أعاد السلطان سلٌمان القانونً بناء أسوار المدٌنة وقبة الصخرة .وفً
الفترة من عام 1840 - 1831م أصبحت فلسطٌن جزءا من الدولة المصرٌة التً أقامها محمد علً ثم عادت إلى
الحكم العثمانً مرة أخرى .وأنشؤت الدولة العثمانٌة عام  1880متصرفٌة القدس ،وأزٌل الحابط القدٌم للمدٌنة عام
 1898لتسهٌل دخول القٌصر األلمانً ولٌام الثانً وحاشٌته أثناء زٌارته للقدس .وظلت المدٌنة تحت الحكم العثمانً
حتى الحرب العالمٌة األولى التً هزم فٌها األتراك العثمانٌون وأخرجوا من فلسطٌن.71
 سقطت القدس بٌد الجٌش البرٌطانً فً  1917/12/9 - 8بعد البٌان الذي أذاعه الجنرال البرٌطانً اللنبً،ومنحت عصبة األمم برٌطانٌا حق االنتداب على فلسطٌن ،وأصبحت القدس عاصمة فلسطٌن تحت االنتداب
البرٌطانً ( .)1948 - 1920ومنذ ذلك الحٌن دخلت المدٌنة فً عهد جدٌد كان من أبرز سماته زٌادة أعداد
المهاجرٌن الٌهود إلٌها خاصة بعد وعد بلفور عام  ،1917ثم أحٌلت قضٌة القدس إلى األمم المتحدة بعد الحرب
العالمٌة الثانٌة ،فؤصدرت الهٌبة الدولٌة قرارها فً  29نوفمبر /تشرٌن الثانً  1947بتدوٌل القدس.72
 وفً عام  1948أعلنت برٌطانٌا إنهاء االنتداب فً فلسطٌن وسحب قواتها ،فاستؽلت العصابات الصهٌونٌة حالةالفراغ السٌاسً والعسكري وأعلنت قٌام الدولة اإلسرابٌلٌة .وفً  3دٌسمبر /كانون األول  1948أعلن دٌفٌد بن
ؼورٌون ربٌس وزراء إسرابٌل أن القدس الؽربٌة عاصمة للدولة اإلسرابٌلٌة الولٌدة ،فً حٌن خضعت القدس
الشرقٌة للسٌادة األردنٌة حتى هزٌمة ٌونٌو /حزٌران  1967التً أسفرت عن ضم القدس بؤكملها لسلطة االحتبلل
اإلسرابٌلً.73

ومن المعروؾ تارٌخٌا ان اول من نادى بإقامة دولة للٌهود فً فلسطٌن هو نابلٌون بونابرت عام 1799م
74
عند محاولته احتبلل فلسطٌن  ،لكن هزٌمته فً عكا قضت على مشروعه هذا..

حصار نابلٌون لمدٌنة عكا
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الفصل الرابع
 -4تهوٌد القدس
 1-4اقوال القادة الصهاٌنة بخصوص القدس والهٌكل
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قال الزعٌم الٌهودي الصهٌونً ثٌودور هرتزل" :إذا حصلنا ٌوما على القدس وكنت ال أزال حٌا وقادرا على
القٌام بؤي شًء ،فسوؾ أزٌل ك ّل شًء لٌس مقدسا لدى الٌهود فٌها ،وسوؾ أحرق اآلثار التً مرّ ت علٌها
القرون".
وقال بن ؼورٌون الزعٌم اإلسرابٌلً" :بدون التفوق الروحً لم ٌكن شعبنا لٌستطٌع البقاء ألفً سنة فً الشتات،
وأن ال معنى إلسرابٌل بدون القدس ،وال معنى للقدس من ؼٌر الهٌكل" ..وبعد احتبلل الٌهود القدس عام 1967م
صرّ ح دافٌد بن ؼورٌون" :إن شعبً الذي ٌقؾ على أعتاب المعبد (الهٌكل) الثالث ال ٌمكن أن ٌتحلى بالصبر
على النحو الذي كان أجداده ٌتحلون به".
وقال مناحٌم بٌؽن -ربٌس وزراء إسرابٌل السابق" :-آمل أن ٌعاد بناء المعبد –الهٌكل -فً أقرب وقت ،وخبلل
فترة حٌاة هذا الجٌل" .وفً حفل تؤبٌن أحد جنود الٌهود الذي قتل فً حرب لبنان عام  ،1982وهو المدعو
(ٌكوتبٌل آدم) قال مناحٌم بٌؽن" -:لقد ذهبت إلى لبنان من أجل إحضار خشب األرز لبناء الهٌكل".
الدكتور زٌرخ فرهافتك -وزٌر األدٌان اإلسرابٌلً سنة1967مٌ -صرّ ح أمام مإتمر -عقدوه لدراسة وضع
الهٌكل -حضره المبات من حاخامات ٌهود العالم فٌقول" :ال ٌشك أحد أن الهدؾ النهابً لنا هو بناء الهٌكل .ولكنّ
الوقت لم ٌحن بعد ،وعندما ٌؤتً الوقت فبلبد من أن ٌحدث زلزال ٌهدم المسجد األقصى ث ّم ٌتم بناء الهٌكل على
أنقاضه".
وفً ٌوم  9أؼسطس 1969م احتفل الٌهود بذكرى خراب الهٌكل ،وأقاموا احتفاال ضخما بالقرب من باب البراق
خطب فٌه الحاخام األكبر إلسرابٌل فقال" :ال ٌمكننا إال ّ أن نواصل الحداد ،ونعلن الصوم على استمرار خراب
الهٌكل ،واستمرار وجود مسجد المسلمٌن على أرض هٌكلنا ،ولن تت ّم فرحتنا إال ّ بعد أن ٌزال هذا المسجد ،وٌقوم
الهٌكل حٌث مكانه.
إسحاق رابٌن -ربٌس وزراء سابق :-كتب فً مذكراته وهو ٌصؾ لحظة دخول القدس عام 1967م ،فقال" :
كان صبرنا قصٌرا  ..كان ٌجب أن ال نضٌّع الفرصة التارٌخٌة ،ك ّنا كلمّا اقتربنا من حابط المبكى ازداد االنفعال
 ..حابط المبكى الذي ٌمٌز إسرابٌل  ،لقد كنت أحلم دوما بؤن أكون شرٌكا  ..لٌس فقط فً تحقٌق قٌام إسرابٌل ،
وإنما فً العودة إلى القدس وإعادة أرض حابط المبكى إلى السٌطرة الٌهودٌة  ..واآلن عندما تحقق هذا الحلم
تعجبت  :كٌؾ أصبح هذا ملك ٌدي وشعرت بؤن ّنً لن أصل إلى مثل هذا السمو طٌلة حٌاتً..
أكد إٌهود باراك -ربٌس وزراء سابق وربٌس حزب العمل السـابق -فـً تصرٌح للتلفزٌون اإلسرابٌلً مساء
الجمعة  2000/12/29أنه" :ال ٌنوي التوقٌع على وثٌقة تنص على نقل السٌادة على (الحرم القدسً) الذي
أعتبره(قلب هوٌتنا) إلى الفلسطٌنٌٌن "..وصرّح باراك أمام الحاخامٌن الربٌسٌٌنٌ :سرابٌل مابٌرالو،
وإلٌاهوبكشً دورون" :أنه ال ٌنوي تسلٌم السٌادة على الحرم ألي جهة أجنبٌة" .وفً 2000/7/26م أذاع رادٌو
إسرابٌل ضمن نشرة األخبار :أن ربٌس وزراء إسرابٌل –أٌهود باراك -قال للربٌس الفلسطٌنً ٌاسر عرفات فً

ٌا مسلمً العالم افٌقوا قبل ان ٌهدم المسجد االقصى ،د .صالح الرقب  ،ط ، 6116 ، 6ؼزة  ،ص 00-06
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قمة كامب دٌفٌد" :-2-إن هٌكل سلٌمان ٌوجد تحت الحرم القدسً ،ولذلك فإن إسرابٌل لن تتنازل عن السٌادة
علٌه للفلسطٌنٌٌن" .وفً2000/9/29م نشرت جرٌدة (جٌروزالم بوست) اإلسرابٌلٌة جملة من تصرٌحات أٌهود
باراك تتعلق بالقدس منها" :إن أيّ ربٌس وزراء إسرابٌلً لن ٌوقع وثٌقة أو اتفاقا ٌنقل السٌادة على جبل الهٌكل -
ٌقصد جبل الحرم القدسً -إلى الفلسطٌنٌٌن أو إلى أي هٌبة إسبلمٌة" .وذكرت صحٌفة (ٌدٌعوت أحرونوت) فً
تارٌخ 1999/8/10م قول وزٌر رفٌع المستوى فً حكومة براك" :لقد تؤخرنا فً السٌطرة على جبل" الهٌكل،
فإن "جبل الهٌكل " لٌس معنا – ٌقصد (بجبل الهٌكل) األقصى المبارك  ،ووزٌر المعارؾ موشً بٌلد فً حكومة
باراك أمام مإتمر عقد فً 1998/9/17م ضم آالؾ الٌهود قال ":أدعوكم إلى مواصلة نشر قٌم الهٌكل وقٌم
التراث ،والثقافة الٌهودٌة بٌن الشباب اإلسرابٌلً فً كافة مراحل التعلٌم ..إنّ الهٌكل قلب الشعب الٌهودي
وروحه ".

ثٌودور هٌرتزل مإسس الحركة الصهٌونٌة

 2-4اجراءات تهوٌد القدس
 1-2-4التوسع االستٌطانً ومصادرة األراضً
من اساسٌات الحركة الصهٌونٌة انها قامت على ثبلث اسس بدأت باتخاذ فلسطٌن وطن قومً للٌهود  ،ومن ثم
اعتبار القدس العاصمة األبدٌة لدولة اسرابٌل المؽتصبة وأخٌرا العمل اقامة الهٌكل على انقاض المسجد األقصى ،
لذلك فان تهوٌد القدس كان وما زال هو الحلم الصهٌونً الذي ال تراجع عنه ،مهما تكن األسباب والظروؾ .فالقدس
كما ٌقولون هً قلب الصهٌونٌة ،أو هً جوهر المشروع الصهٌونً ومآله األخٌر ،الدٌنً والسٌاسً.
إن الصهٌونٌة هً فكرة علمانٌة ٌهودٌة ،وهً كناٌة عن مشروع إقامة وطن قومً ٌهودي .وقد استؽلت النصوص
الدٌنٌة الؽامضة فً التوراة ،حتى تدفع ٌهود العالم إلى التوافد إلى ما سمً بؤرض المٌعاد .ولما كانت النصوص
التوراتٌة مع ما تنطوي علٌه من تنبإات وما توحً به من تفسٌرات مختلفة ،تلتقً مع أفكار بروتستانتٌة معٌنة،
تنتظر ظهور المسٌح مرة أخرى ،فً آخر الزمان ،عند ذلك ،اجتمعت التبرٌرات الدٌنٌة مع المصالح السٌاسٌة،
لتعطً دفعا هاببل لمشروع إقامة الكٌان الصهٌونً باالستفادة من المعطٌات الدولٌة ؼٌر المتوازنة آنذاك.
كما ان االدعاء بحقوق ٌهودٌة تارٌخٌة فً القدس وفلسطٌن ،والحدٌث عن ٌهودٌة القدس ال ٌستقٌم من دون وجود
ٌهودي كثٌؾ ومستقر .من أجل ذلك ،كان التنافس المحموم بٌن زعماء الصهٌونٌة لتشجٌع الهجرة منذ البداٌة علما
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ان االستٌطان فً القدس قد انطلق قبل مإتمر بال الذي انعقد عام  ،1897بستٌن عاما ،وان كان بخطوات ،قلٌلة
وخجولة ،على ٌد متمولٌن ٌهود متحمسٌن أمثال مونتٌفٌوري وروتشٌلد.
ففً عام  ،1827بدأت رحبلت عملٌة إلقامة أحٌاء ٌهودٌة فً القدس .وفً الفترة الممتدة بٌن عامً 1842
و ،1897أقٌمت أحٌاء و ُكنس عدة ،وبنٌت  27مستوطنة فً منطقة القدس وما حولها ،إحداهن أنشبت بطرٌق
الخداع ،عام  ،1859إذ قٌل وقتها إن المنشآت لبناء مستشفى ،ولكن الحقٌقة أنها كانت مساكن شعبٌة للٌهود .وتم بناء
أحٌاء ٌهودٌة على امتداد الطرق المإدٌة إلى بوابات المدٌنة الؽربٌة والشمالٌة والجنوبٌة ،وجرى ذلك تحاٌبل على
القانون وبمساعدة من القنصل البرٌطانً فً القدس .فلم تدخل القوات البرٌطانٌة مدٌنة القدس  11كانون األول
/دٌسمبر  ،1917إال وكانت المرحلة األولى قد ُنفذت ،لمحاصرة القدس وتحقٌق األكثرٌة الٌهودٌة فٌها.
وما بٌن عامً  1897و ،1930أنشبت  24مستوطنة ٌهودٌة أخرى ،داخل القدس وفً ضواحٌها ،لٌصل إلى 51
مستوطنة ،وتحولت المدٌنة إلى نقطة ارتكاز أساسً ،لتوسٌع االستٌطان  ،وهكذا أقامت جماعة ٌهودٌة من المقٌمٌن
فً القدس أول مستوطنة ٌهودٌة على أرض فلسطٌن وكانت تسمى (بتاح تكفا)
وفٌما عدد الٌهود فً القدس كان ال ٌتجاوز  3آالؾ نسمة عام  ،1880أمسى عام  10 ،1918آالؾ نسمة ،وتقول
معلومات إسرابٌلٌة رسمٌة ،أن عدد السكان الٌهود لدى نشوب الحرب العالمٌة األولى عام  ،1914كان  35ألؾ
نسمة (فً فلسطٌن) ،بالمقارنة مع خمسة آالؾ ٌهودي فقط فً أوابل القرن السادس عشر.
ومع رسو سلطة االنتداب البرٌطانٌة فً فلسطٌن ،تلقت الوكالة الٌهودٌة  117ألؾ دونم ،اقتطعت من األراضً
األمٌرٌة التابعة لقضاء القدس ،أي ما نسبته  %7من مساحة المدٌنة .واألراضً األمٌرٌة هً العقارات التابعة لملك
الدولة .وكان الجنرال اللنبً بعد أٌام من دخوله القدس ،قد كلؾ أحد المهندسٌن البرٌطانٌٌن بوضع خطة هٌكلٌة
لمدٌنة القدس ،فوضع لها تصمٌما ٌقسمها إلى أربع مناطق هً ،البلدة القدٌمة وأسوارها ،المنطقة المحٌطة بالبلدة
القدٌمة ،القدس الشرقٌة والقدس الؽربٌة .وضم المستوطنات الٌهودٌة المحٌطة بالقدس إلى حدود البلدٌة المقترحة
للمدٌنة .وهكذا امتد خط حدود المدٌنة من الجهة الؽربٌة عدة كٌلومترات ،بٌنما اقتصر االمتداد من الجهتٌن الجنوبٌة
والشرقٌة على بضع مبات من األمتار .وتوقفت الحدود أمام مداخل القرى العربٌة المجاورة للمدٌنة ،ومنها قرى
عربٌة كبٌرة  ،مثل الطور وشعفاط ولفتا ودٌر ٌاسٌن ،وسلوان والعٌسوٌة وعٌن كارم والمالحة وبٌت صفافا ،مع أن
هذه القرى تقع على تخوم المدٌنة ،حتى تكاد تكون ضواحً لها.

بب
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وقد تم إعادة النظر بالحدود البلدٌة ،عام  .1921وأعٌد النظر فٌها مرة أخرى عام  ،1946عندما وضعت السلطات
البرٌطانٌة مخططا هٌكبل جدٌدا للمدٌنة ٌوسّع الجزء الؽربً من القدس ،وذلك استٌعابا لؤلحٌاء الٌهودٌة الجدٌدة
ضمن الحدود البلدٌة ،فشهدت القدس بعد ذلك نشاطا استٌطانٌا مكثفا.
وأثناء توسعة حدود المدٌنة ،تدفقت األموال لتجعل من القدس مركزا سٌاسٌا وإدارٌا وتعلٌمٌا ،فؤصبحت المدٌنة مقرا
للجنة التنفٌذٌة للمنظمة الصهٌونٌة العالمٌة ،والوكالة الٌهودٌة ،والصندوق القومً الٌهودي ،و ُدشنت الجامعة العبرٌة
( )1925وافتتح مستشفى هداسا الجامعً .1939
وقامت الحركة الصهٌونٌة عددا من المإسسات على هضبة المشارؾ ،فً شمال شرق المدٌنة القدٌمة ،مما جعلها
شبه محاصرة  ،وبالتوسعة البلدٌة الثانٌة ،بلؽت مساحة المدٌنة  19331دونما ،منها  868دونما هً مساحة المدٌنة
القدٌمة ،و  18463دونما خارج األسوار .وتوسعت المساحة المبنٌة فً المدٌنة من  4130دونما سنة  ،1918إلى
 7230دونما سنة 1948ثم قررت األمم المتحدة عام  1947تقسٌم فلسطٌن بقرارها المشإوم رقم  ،181مع
اإلٌحاء بتدوٌل القدس وإدارتها من قبل المنظمة الدولٌة .وحدد القرار المنوه عنه حدود القدس الخاضعة للتدوٌل
بحٌث شملت عٌن كارم وموتسافً فً الؽرب ،وشعفاط فً الشمال ،وأبو دٌس فً الشرق ،وبٌت لحم فً الجنوب.
واندلعت حرب  ،1948لٌسٌطر الٌهود على الجزء الؽربً من المدٌنة ،وهو ما تم تكرٌسه فً اتفاق الهدنة مع
األردن عام  .1949فً ذلك الوقت ضمت إلى القدس القرى العربٌة المحاذٌة مثل بٌت صفافا ،لفتا ،عٌن كارم،
والمالحة ،ودٌر ٌاسٌن .وفً عام  ،1952صودق على مخطط بلدي جدٌدٌ ،ضم إلى القدس ضواحً سلوان ورأس
العمود والصوانة وأرض السمار ،والجزء الجنوبً من شعفاط ،وأصبحت مساحة البلدٌة  6.5كٌلومتر مربع.
وأتت حرب األٌام الستة عام  ،1967لتسقط فلسطٌن كلها بٌد الٌهود .وقد جمع الجنرال الصهٌونً موشٌه داٌان
بعض ضباطه وعددا من المهندسٌن ،وأعطاهم التعلٌمات الفورٌة بإٌجاد واقع جدٌد فً القدس .وبالفعل وفً ؼضون
أٌام قلٌلة بعد االحتبلل  ،هُدمت "حارة المؽاربة" بكاملها بحجة "عدم صبلحٌته للسكن" ،وفً أقل من ثبلثة أرباع
الساعة  ،طرد ألؾ مواطن عربً من المنازل ،رؼم احتجاجات دابرة الوقؾ اإلسبلمً ،وأنشبت ساحة "حابط
المبكى" وتؽٌر االسم القدٌم "حابط البراق" .وكان الهدؾ المباشر ،حسب المعلومات الرسمٌة  ،تحقٌق التواصل بٌن
نصفً المدٌنة فً أسرع وقت ممكن قبل أن ٌتم بذل أي جهد دولً هادؾ إلعادة تقسٌم المدٌنة ،ومن أجل ذلك
صودرت مساحة  17.700دونم من األراضً!
وكان الهدؾ األبعد ،تهوٌد القدس وترسٌخ وضعها كعاصمة أبدٌة للكٌان الصهٌونً .وعلٌه فقد اتخذت الحكومة
الصهٌونٌة إجراءات عدة لتكون قٌد التنفٌذ:
 فتح الطرٌق الموصل إلى حابط المبكى أو حابط البراق. بناء الحً الٌهودي فً المدٌنة القدٌمة. تنشٌط الحٌاة فً مجمع جبل المكبر  ،حٌث توجد مإسسات حٌوٌة ،مثل مستشفى هداسا والجامعة العبرٌة. ربط جبل المكبر بالقدس بواسطة مبان سكنٌة. بناء سور آخر حول القدس كجزء من عمل دفاعً ضد أي عمل عسكري عربً. -توطٌن  7آالؾ ٌهودي كدفعة أولى فً المنشآت الجدٌدة.
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وفً عام  ،1968كانت الحكومة الصهٌونٌة تعمل بجد وفق "خطة توحٌد القدس" ولهذا تم اإلسراع فً إنشاء الحً
الٌهودي ،واستٌطان التل الفرنسً  ،استٌطان راموت اشكول .وطوقت القدس بقوس عمبلق من األبنٌة العمودٌة
الضخمة ،على شكل سور دفاعً هابل .وذلك من خبلل مشروع القدس الكبرى الذي ٌضم عشر مدن تحٌط بالقدس!
ومن عام  ،1968حتى أواخر السبعٌنات ،صودرت  3345دونما من أراضً منطقة الشٌخ جراح ووادي الجوز
وأرض السمار لتقام علٌها احٌاء ٌهودٌة بدأت تؽلق األفقٌن الشمالً والؽربً ،حتى استملك الٌهود الممتلكات
الشخصٌة والوقفٌة للسكان العرب بٌن حارة األرمن وحً المؽاربة.
وفً عام ٌ 30ونٌو  ،1980أقر الكنٌست الصهٌونً قانونا جدٌدا باسم "قانون اساسً :القدس بشطرٌها عاصمة
إسرابٌل" األبدٌة  ،ومقرا لرباسة الدولة والحكومة والكنٌست والمحكمة العلٌا ، 76وٌمنع هذا القانون أي حكومة
صهٌونٌة من التوصل إلى اتفاق ٌمس وضع السٌادة الصهٌونٌة على القدس  .ومنذ ذلك الحٌن ،صودرت مساحات
من أراضً قرٌتً بٌت حنٌنا وشعفاط تبلػ  4400دونم إلقامة مستوطنتً بسؽات زبٌؾ وبسؽات أومٌر .هكذا
أضحت  %33من مساحة القدس الموسعة أي ما ٌقارب  24كلم ، 2فً حٌن لم تكن الممتلكات الٌهودٌة تزٌد عن
 %17من مساحة القدس بؤكملها أي  5آالؾ عشٌة حرب !1948
وبدءا من عام  ،1987بدأت حملة جدٌدة بقٌادة أرٌٌل شارون وزٌر البناء واإلسكان فً حكومة االبتبلؾ  ،وذلك
باحتبلله مبنى عربٌا فً أحد اإلحٌاء اإلسبلمٌة بالقدس ،وتبعتها خطوات أخرى فً القرى والمدن المحٌطة بالقدس
من جانب المنظمات الٌهودٌة المتطرفة.
وكان مجمل النشاط االستٌطانً فً القدس مإداه رفع عدد السكان الٌهود فً الجزء الشرقً من صفر عام ،1967
إلى أكثر من  165ألؾ مستوطن حتى عام  ،1995مقابل العدد نفسه من الفلسطٌنٌٌن .وقد احتلت سلطة االحتبلل
 32قرٌة تحٌط بالقدس ودمرتها عن آخرها ،وأقامت على أنقاضها مستوطنات ،كما صادرت أكثر من  24ألؾ دونم
خبلل  28عاما منذ حرب .1967
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 2-2-4األحزمة االستٌطانٌة حول القدس
وبنتٌجة الخطط المتتالٌة  ،وقعت القدس داخل ثبلث أحزمة استٌطانٌة ،األول ٌحاصر البلدة القدٌمة وضواحٌها
وٌربطها بالجزء الؽربً ،عندما أنشا الحً الٌهودي داخل السور األثري ،والحدٌقة الوطنٌة حول شرق السور
وجنوبه ،والمركز التجاري الربٌسً ضمن هذا الحزام.
الحزام الثانًٌ ،حاصر األحٌاء العربٌة خارج السور فً المناطق الواقعة داخل حدود بلدٌة القدس فً العهد األردنً،
وذلك بمستوطنات من ثبلثة اتجاهات ،على شكل أقواس تعزل المدٌنة عن الكثافة العربٌة.
الحزام الثالثٌ ،هدؾ إلى حصار القدس الكبرى ثم تهوٌدها وتصفٌة الوجود العربً.
أما الحزام الرابع ،وهو المتمثل بالمشروع االستٌطانً فً جبل أبو ؼنٌم فسٌستهدؾ عزل القدس من بٌت ساحور من
الجهة الجنوبٌة الشرقٌة.
ومن الجدٌر ذكره أن اتفاقات أوسلو عام  ،1993أفسحت المجال أمام استبناؾ أعمال التهوٌد لمدٌنة القدس .بما أن
االتفاقٌات لم تتضمن شٌبا حاسما بالنسبة لمصٌر القدس ،حٌث تم التوافق على تؤجٌل البت بالمسؤلة الى مفاوضات
المرحلة النهابٌة.
وتشٌر المعلومات الرسمٌة األخٌرة فً الكٌان الصهٌونً ،عن مدى التقدم الذي أحرزته عملٌات التهوٌد المستمر،
ففً تقرٌر "معهد القدس ألبحاث إسرابٌل" بلػ عدد سكان القدس الموجدة نهاٌة  583.6 ،1995الؾ نسمة ،بٌنهم
 431.7ألؾ ٌهودي مقابل  171ألؾ عربً .وبلؽت نسبة الٌهود فً القدس الشرقٌة ،فً الفترة عٌنها %48.9 ،
مقابل  %51.1للعرب ومن المتوقع أن ٌصل عدد سكان القدس إلى نحو  817.5ألؾ نسمة عام .2010
مع العلم ،أن سلطات االحتبلل تضع ٌدها حالٌا على  %74من مساحة القدس الشرقٌة ،وٌبقى بٌد الفلسطٌنٌٌن %14
فقط ،مع حذؾ المساحات المرصودة للطرق االلتفافٌة وتلك التً ُتصنؾ على أنها مساحات خضراء ٌحظر البناء
فوقها  .بل إن معلومات صحٌفة هآرتس تإكد أن مشروعا هو قٌد الدرس ٌقضً بتوسٌع بلدٌة القدس حتى تشمل
المستوطنات فً الخان األحمر شرقا ،وجبهات زبٌؾ وكل مستوطنات شمال القدس للوصول إلى ؼالبٌة ٌهودٌة تبلػ
 %80هذا فً وقت تضٌق فً اإلجراءات على سكان القدس من الفلسطٌنٌٌن  .من خبلل عرقلة البناء ورفع كلفة
الرخصة وسحب إجازات اإلقامة تحت حجج واهٌة..كما أن أعمال الحفر والتنقٌب تتواصل تحت أبنٌة المسجد
األقصى ،بؽٌة هدم المسجد ولبناء هٌكل سلٌمان المزعوم.

القدس الكبرى
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 3-2-4سحب الهوٌات اإلسرائٌلٌة من السكان العرب فً القدس:77
لقد عملت الحكومات اإلسرابٌلٌة المتعاقبة على تنفٌذ توصٌة اللجنة الوزارٌة اإلسرابٌلٌة لشإون القدس لعام
1973م ،برباسة ؼولدا مابٌر ،والتً تقضً بؤن ال ٌتجاوز عدد السكان الفلسطٌنٌون فً القدس  %22من المجوع
العام للسكان ،وذلك إلحداث خلخلة فً المٌزان الدٌمؽرافً فً المدٌنة ،لذلك فقد لجؤت سلطات اإلحتبلل إلى إستخدام
الكثٌر من األسالٌب لتنفٌذ هذه الوصٌة والتً كان آخرها سحب الهوٌات من السكان العرب فً القدس ،ولكن بالرؼم
من إقدام السلطات على سحب الهوٌات من أكثر من خمسة آالؾ عابلة مقدسٌة إال أن الفلسطٌنٌون ٌشكلون حوالً
78
 %35من مجموع السكان داخل حدود المدٌنة ،وذلك نتٌجة عودة آالؾ المقدسٌٌن للسكن داخل حدود القدس.
 4-2-4انحٌاز موقف الوالٌات المتحدة إلسرائٌل بشؤن القدس :
فً إطار الدعم األمرٌكً لدولة االحتبلل اإلسرابٌلًٌ ،حاولون فً البٌت األبٌض ووزارة الخارجٌة ،جاهدٌن فرض
سٌاسة األمر الواقع على مدٌنة القدس كعاصمة موحدة لدولة "إسرابٌل" وٌتبٌن ذلك من خبلل جملة من الخطوات
التً تم اتخاذها أهمها:
نجحت لجنة العبلقات العامة األمرٌكٌة /اإلسرابٌلٌة (إٌباك) ،إحدى جماعات الضؽط اإلسرابٌلٌة فً الوالٌات
المتحدة ،فً دفع أحد رجال الكونجرس إلى تقدٌم مسودة مشروع قرار ٌطالب باإلعتراؾ بالقدس كعاصمة إلسرابٌل
ال تقبل التقسٌم.
ٌشمل مشروع القانون الذي تقدم به السٌناتور بروادنباك فً  5200 /4/19اآلتً:
ٌجري تداول مشروع فً مجلس الشٌوخ (الكونجرس)ٌ ،دعو لئلعتراؾ بالقدس كعاصمة ؼٌر مقسمة إلسرابٌل قبل
ٌ 180وما من إعتراؾ الوالٌات المتحدة بالدولة الفلسطٌنٌة  ،وقد تم ذلك ..
 5-2-4إصدار القوانٌن" :قانون التنظٌم والتخطٌط":
كان من األسالٌب المبتكرة لسلطات االحتبلل من أجل تهوٌد مدٌنة القدس إصدار ما ٌسمى بقانون التنظٌم والتخطٌط،
الذي انبثق عنه مجموعة من الخطوات اإلدارٌة والقانونٌة المعقدة والتعجٌزٌة فً مجاالت الترخٌص والبناء ،بحٌث
أدى ذلك إلى تحوٌل ما ٌزٌد على  %40من مساحة القدس إلى مناطق خضراء ٌمنع البناء للفلسطٌنٌٌن علٌها،
وتستخدم كاحتٌاط لبناء المستوطنات كما حدث فً جبل أبو ؼنٌم ،وقد دفعت هذه اإلجراءات إلى هجرة سكانٌة
عربٌة من القدس إلى األحٌاء المحٌطة بالمدٌنة ،نظرا إلى سهولة البناء والتكالٌؾ.
وفً العام 1993م ،بدأت مرحلة أخرى من تهوٌد القدس ،وهً عبارة عن رسم حدود جدٌدة للمدٌنة (القدس
الكبرى) المتروبولٌتان ،وتشمل أراضً تبلػ مساحتها  600كم ،2أو ما ٌعادل  %10من مساحة الضفة الؽربٌة،
لتبدأ حلقة جدٌدة من إقامة مستوطنات خارج حدود المدٌنة ،هدفها األساسً هو التواصل اإلقلٌمً والجؽرافً بٌن
تلك المستوطنات إلحكام السٌطرة الكاملة على مدٌنة القدس.
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انظر فلسطٌن ارض وشعب حتى مإتمر بال حتى ، 6106نبٌل محمود السهلً  ،ص 00
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 6-2-4تهويد أسماء المواقع الفلسطينية:

لقد عملت الحكومة اإلسرابٌلٌة منذ أكثر من  120عاما (1878م) على طمس أسماء القرى والمدن الفلسطٌنٌة
و"عب َْر َنتها" ،وأصبح ذلك رسمٌا فً سنة 1922م ،حٌن ش ّكلت الوكالة الٌهودٌة لجنة أسماء إلطبلقها على
المستوطنات الجدٌدة والقرى القدٌمة...ومنذ ذلك التارٌخ حتى 1948م ،تم تؽٌٌر أسماء  216موقعا .وفً أول ثبلث
سنوات للنكبة قررت لجنة حكومٌة تؽٌٌر أسماء  194موقعا آخر .وفً السنتٌن التالٌتٌن (1953-1951م) وبعد أن
أُلحقت اللجنة بدٌوان ربٌس الوزراء وانضم إلٌها  24من كبار علماء التارٌخ والتوراة ،تم تؽٌٌر  560اسما ،وما
زالت المحاوالت سارٌة حتى الٌوم.
وقد تمت "عبرنة"  7000اسم لمواقع فلسطٌنٌة على األقل ،فضبل عن األسماء التارٌخٌة والمواقع الجؽرافٌة (أكثر
من  5000موقع) وأكثر من  1000مستوطنة .واستكماال لمشروعها التهوٌدي فقد بدلت أسماء المناطق العربٌة
بؤسماء إسرابٌلٌة مإكدة ذلك فً المناهج التعلٌمٌة ،لترسٌخ هذه األسماء فً أذهان الناشبة العرب .فكان أن حرفت
أسماء المدن الفلسطٌنٌة الربٌسٌة من العربٌة إلى العبرٌة فؤصبحت كما ٌلً:
نابلس :شخٌم وتعنً فً العبرٌة النجد.
الخلٌل :هبرون وتعنً الصعبة.
بٌت لحم :بٌت لخم وتعنً بٌت الخبز.
القدس :أورشلٌـم.
وعملت الحكومة اإلسرابٌلٌة على تؽٌٌر أسماء بوابات القدس التارٌخٌة بقصد تهوٌدها ،وذلك مُوضَّح فً الجدول
79التالً:
االسم العربً التارٌخ ًّ االسم العبري بعد التهوٌد
شاؼر ٌافو (ٌافا).
باب الخلٌل
شاؼر هحداش.
باب الحدٌد
باب العمود (دمشق) شاؼر شكٌم.
باب الزاهرة (الساهرة) شاؼر هورودوس.
شاؼر هارٌون (األسود).
باب ستنا مرٌم
شاؼر هؤشفا (النفاٌات).
باب المؽاربة
شاؼر هرحمٌم.
باب الرحمة
شاؼر تنسٌون (صهٌون
باب النبً داود
 7-2-4جدار الضم والتوسع وأثره على المقدسٌٌن :
من المتوقع أن ٌصل طول جدار الضم والتوسع بناء على بٌانات معهد أرٌج لؤلبحاث التطبٌقٌة نحو  780كم ،اكتمل
منه  ،%61وتشٌر التقدٌرات حسب مسار الجدار إلى أن مساحة األراضً الفلسطٌنٌة المعزولة والمحاصرة بٌن
الجدار والخط األخضر بلؽت حوالً  680كم 2فً العام  2012أي ما نسبته حوالً  %12.0من مساحة الضفة
الؽربٌة ،منها حوالً  454كم 2أراض زراعٌة ومراعً ومناطق مفتوحة ،و 117كم 2مستؽلة كمستعمرات
وقواعد عسكرٌة و 89كم 2ؼابات ،باإلضافة إلى  20كم 2أراض مبنٌة فلسطٌنٌة.
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وٌعزل الجدار نهابٌا حوالً  37تجمعا ٌسكنها ما ٌزٌد على ثبلثمابة ألؾ نسمة ،تتركز أؼلب التجمعات فً القدس
بواقع  24تجمعا ٌسكنها ما ٌزٌد على ربع ملٌون نسمة ،كما حرم الجدار أكثر من  50ألؾ من حملة هوٌة القدس
من الوصول واإلقامة بالقدس ،باإلضافة الى ذلك ٌحاصر الجدار  173تجمع سكانً ٌقطنها ما ٌزٌد على  850الؾ
نسمة وتعتبر مدٌنة قلقٌلٌة أحد األمثلة الشاهدة على ذلك.

الجدار العنصري العازل

 8-2-4السٌطرة على التعلٌم:
منذ شهر آب/أؼسطس 1967م ،أي بعد شهرٌن من سقوط مدٌنة القدس اتخذت حكومة الكٌان االسرابٌلً عددا من
القرارات المتعلقة بقطاع التعلٌم فً مدٌنة القدس والضفة الؽربٌة المحتلة .حٌث قررت فٌما ٌتعلق بالقدس اإللؽاء
النهابً للبرامج التعلٌمٌة األردنٌة التً كانت مطبقة سابقا فً مدارس المدٌنة وإبدالها بالبرامج التعلٌمٌة المطبقة فً
المدارس العربٌة فً االراضً المحتلة سنة 1948م.
كما سعت هذه السلطات لفرض البرنامج التعلٌمً اإلسرابٌلً بصورة تدرٌجٌة ،مع تضٌٌق الخناق على المدارس
الخاصة (األهلٌة) وذلك بإصدارها "قانون اإلشراؾ على المدارس رقم  5729لعام 1969م ،والذي شمل اإلشراؾ
الكامل على جمٌع المدارس بما فٌها المدارس الخاصة بالطوابؾ الدٌنٌة إضافة للمدارس األهلٌة الخاصة.
كما فرضت على هذه المدارس وعلى الجهاز التعلٌمً فٌها الحصول على تراخٌص إسرابٌلٌة تجٌز لها االستمرارٌة
فً ممارسة نشاطاتها ،وكذلك اإلشراؾ على برامج التعلٌم ومصادر تموٌل هذه المدارس .عامدة فً هذا السٌاق إلى
تشوّ ٌه الحقابق التً تضمنتها المناهج المقرة من قبلها ،من ذلك اإلساءة لدٌننا الحنٌؾ ولؤلنبٌاء والرسل والحضارة
العربٌة اإلسبلمٌة ،وتزٌٌؾ الحقابق التارٌخٌة وطمس مادة العقٌدة اإلسبلمٌة وتشوٌهها فرأت أن اإلسبلم هو " مجرد
تربٌة روحٌة" وأن تارٌخ اإلسبلم هو تارٌخ فتن وكوارث وحاولت إقناع التبلمٌذ باألفكار اإلسرابٌلٌة .وعملت على
تؽٌٌب السور المتحدثة عن بنً إسرابٌل والفساد فً األرض أو السور واآلٌات التً تحث على القتال والجهاد
واستبدالها بتدرٌس التوراة و"األساطٌر الٌهودٌة".
وتنطلق الصهٌونٌة من مقولة أن العرب ٌنسون  ,وال ٌفهمون إال ّ لؽة القوة ,وان الزمن كفٌل بإجبارهم على قبول
األمر الواقع الذي فرضته بالقوة العسكرٌة والتهوٌد واالستٌطان وترحٌل العرب  ,وتجنٌد الدول الؽربٌة لحمل العرب
80
حكومات ومواطنٌن على نسٌان الماضً واإلذعان والرضوخ للمشروع الصهٌونً.
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الفصل الخامس
 -5مكانٌة القدس الدٌنٌة
 1-5عند الٌهود
الرومان طردوا الٌهود من مدٌنة القدس منذ عام  135م  ،ولم ٌسمحوا لهم بدخولها بعد ذلك  ،ثم جاء من سمح لهم
بدخولها ٌوما واحدا فً السنة  ،واستمر هذا األمر الى  614م وهو عام انتصار الفرس على الرومان  ،وقد ذكر
ذلك القرآن الكرٌم فً سورة الروم  ،قال تعالى ( ُغلِ َب ِ
س ٌَ ْغلِ ُبونَ
الرو ُم ﴿ ﴾2فًِ أَدْ َنى ْاألَ ْر ِ
ض َو ُه ْم مِنْ َب ْع ِد َغلَ ِب ِه ْم َ
ت ُّ
ح ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ ﴿ ،)﴾4وقبل ذلك لم ٌكن ٌسكن القدس
ض ِع سِ نٌِنَ ِ َّهللِ ْاألَ ْم ُر مِنْ َق ْبل ُ َومِنْ َب ْع ُد َو ٌَ ْو َمئِ ٍذ ٌَ ْف َر ُ
﴿﴾3فًِ ِب ْ
81
ٌهودي.
ولم ٌجد الٌهود تسامحا فً تارٌخهم ٌوما اال فً وجود الدولة اإلسبلمٌة  ،وٌذكر الدكتور محمد على البار 82فً انه
فً العهد المملوكً ازداد عدد الٌهود فً القدس وفلسطٌن  ،وفً عهد الحكم المصري تحسنت احوال الٌهود فً
القدس على عكس ما كانت علٌه الدولة العثمانٌة  ،والناظر الى مدٌنة القدس وآثارها ال ٌكاد ٌجد معلما قدٌما ٌدل
على حضارة او دولة ٌهودٌة  ،ولٌس لهم بالقدس سوى بعض ال ُكنس (مفردها كنٌس) وهً حدٌثة البناء نسبٌا،
وكذلك بعض القبور .وٌرجع تارٌخ بناء أول كنٌس إلى القرن الثامن عشر المٌبلدي  ،وجمٌعها ٌقع فً الحً
الٌهودي بالقدس القدٌمة ،وهو الحً المعروؾ بحارة الٌهود  ،وللٌهود مقبرة خاصة بهم فٌها أربعة قبور ممٌزة وهً
83
 :قبر النبً زكرٌا ،وقبر ٌعقوب ،وقبر أبشالوم ،وقبر ٌهوشافاط.
أما بالنسبة لحابط المبكى الذي ٌقدسه الٌهود ،فاالعتقاد السابد الخارجً عندهم أنه البقٌة الباقٌة من سور أورشلٌم
القدٌم ،وأنه الحابط الخارجً للمعبد الذي رجمه هٌردوس (18ق.م) ،ودمر جانبا منه تٌطس (70م) ،وأتى على ما
تبقى منه هدرٌاتوس (135م) ،وٌقوم الٌهود بزٌارته وتقبٌله وقراءة بعض النصوص التوراتٌة والتلمودٌة إلى
جواره ،وكذلك البكاء على مجدهم الضابع  ،لكن هذا الحابط هو حابط البراق الذي ربط الرسول صلى هللا علٌه وسلم
دابته عنده حٌن عرج به الى السماوات العلى وال ٌمت للٌهود بؤي صله  ،وقدسٌته عند المسلمٌن قدسٌة اثبت
الرتباطه برحلة االسراء والمعراج عند المسلمٌن  ،كما ان هذا الهٌكل قد دمر مرارا وتكرارا بصورة ابعدته عن
مكانه  ،وسٌتم دحض حجة الهٌكل الحقا فً الفصل السابع من هذا الكتاب . ...
للٌهود ارتباط دٌنً فً فلسطٌن ٌعود الى مكان تلقً الوحً فً طور سٌناء حٌن كلّم هللا عز وجل موسى علٌه السبلم
وهو عابدا الى مصر  ،وكذا حٌاته مع سٌدنا شعٌب علٌه السبلم  ،ووجود قبره علٌه السبلم قرٌبا من ارٌحا .
ومن المعروؾ ان فترة وجود الٌهود فً فلسطٌن قدٌما وحدٌثا ملٌبة بؤعمال القتل والبطش واالرهاب والؽدر حتى
مع انبٌابهم  ،وهو تارٌخ اسود ال ٌهمهم ان ٌقٌموا حضارة وٌنظر لآلخرٌن نظرة احتقار وتهمٌش  ،فطٌلة وجودهم

81القدس والمسجد االقصى عبر التارٌخ ،د محمد البار  ،ط ،6ص  44وانظر للمزٌد ص 020
 82المصدر نفسه  ،ص  ، 024وانظر مدٌنة القدس تحت االحتبلل البرٌطانً  ، 0204-0201د .صالح علً الشورة ص 50-50معاملة الٌهود بالحسنى
 83تارٌخ فلسطٌن  ،عارؾ باشا العارؾ  ،ص 600
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فً فلسطٌن لم ٌكن هناك استقرار ابدا  ،وٌقول عبدهللا التل " لقد تؤكد لً ان عملٌات القتل الجماعً والفتك بالناس
84
دون النظر الى الجنس والتمٌٌز بٌن االطفال والشٌوخ قد اوجدها الٌهود انفسهم "
ومن المعروؾ تارٌخٌا ان اثر الٌهود بدأ ٌظهر فً فلسطٌن حٌن ورث ٌعقوب ( علٌه السبلم ) الرباسة على بٌت
إبراهٌم ،و كان ٌساكن جماعات البدو فوق أرض فلسطٌن ،وكانت حٌاته تقوم على الرعً ،والكبار من أوالده
85
الكثٌرٌن (اثنا عشر) وقبر ابراهٌم علٌه السبلم وٌعقوب وزوجته وافرادا من عابلته فً الخلٌل .

 1-1-5شبهة تفضٌل بنً اسرائٌل فً القرآن الكرٌم
من هم بنو إسرابٌل؟ ومن كان إسرابٌل؟ ولماذا فضل هللا بنً إسرابٌل على العالمٌن؟
إسرابٌل هو ٌعقوب بن إسحاق بن إبراهٌم -على الجمٌع أفضل الصبلة والسبلم .-وهو المعنً بقوله تعالى" :كل
الطعام كان حبل لبنً إسرابٌل إال ما حرم إسرابٌل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة" [آل عمران ]93:وبنو
إسرابٌل هم ذرٌته من بعده حٌث كان له علٌه السبلم اثنا عشر ولدا من بٌنهم ٌوسؾ علٌه السبلم وهم -حسب كبلم
بعض المفسرٌن -األسباط المذكورون بقوله تعالى "قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلٌنا وما أنزل إلى إبراهٌم وإسماعٌل
86
وإسحاق وٌعقوب واألسباط ..اآلٌة" [البقرة .]136:ومن ذرٌة االثنً عشر هإالء تكاثر بنو إسرابٌل.
هناك من ابناء هذه األمة من ٌطرح هذه الشبهة مستندا الى آٌات من كتاب هللا عز وجل وردت بتفضٌل بنً اسرابٌل
فً أكثر من موقع نذكر بعضا منها :







( ٌا بنً اسرابٌل اذكروا نعمتً التً انعمت علٌكم وانً فضلتكم على العالمٌن  )122سورة

قال تعالى :
البقرة
وقال تعالى  ( :وإذ قال موسى لقومه ٌا قوم اذكروا نعمة هللا علٌكم إذ جعل فٌكم أنبٌاء وجعلكم ملوكا وآتاكم
ما لم ٌإت أحدا من العالمٌن ) [ .المابدة.]20:
وقال تعالى  ﴿ :قال أؼٌر هللا أبؽٌكم الها وهو فضلكم على العالمٌن ﴾ االعراؾ 140
وقال تعالى  ( :وأورثنا القوم الذٌن كانوا ٌستضعفون مشارق األرض ومؽاربها التً باركنا فٌها وتمت
كلمة ربك الحسنى على بنً إسرابٌل بما صبروا ودمرنا ما كان ٌصنع فرعون وقومه وما كانوا ٌعرشون (
 ) 137االعراؾ
وقال تعالى  :ولقد آتٌنا موسى الكتاب فبل تكن فً مرٌة من لقابه وجعلناه هدى لبنً اسرابٌل  .23وجعلنا
منهم أبمة ٌهدون بؤمرنا لما صبروا وكانوا بآٌاتنا ٌوقنون  ) 24السجدة الى ؼٌر ها من اآلٌات

والجواب على ذلك ان هذا التفضٌل كان فً زمانهم عندما كانوا على دٌن هللا ولكن عندما ابتعدوا عنه لعنوا وطردوا
من رحمة هللا  ،واآلٌة فً سورة السجة توضح لماذا جعل منهم األبمة ؟ باختصار ( لما صبروا وكانوا بآٌاتنا
ٌوقنون ) اما عندما ذهبت هذه األسباب لعنوا ٌقول سٌد قطب (( وتفضٌل بنً إسرابٌل على العالمٌن موقوت بزمان
استخبلفهم واختٌارهم ،فؤما بعد ما عتوا عن أمر ربهم وعصوا أنبٌاءهم وجحدوا نعمة هللا علٌهم ،وتخلوا عن
84

خطر الٌهودٌة العالمٌة على االسبلم والمسٌحٌة  ،عبدهللا التل  ،دار القلم ، 0220 ،ص 62
85
لمعرفة اماكن الٌهود المقدسة فً فلسطٌن انظر المفصل فً تارٌخ القدس  ،عارؾ العارؾ  ،ج ، 0ط ، 5ص 501-500
86
القدس مدٌنة واحدة عقابد ثبلث  ،كارٌن ارمسترونػ  ،ترجمة د.فاطمة نصر ومحمد عنانً  ،ص  ،52 -54وحقابق قرآنٌة عن القضٌة الفلسطٌنٌة ،صبلح الخالدي ،ص25
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التزاماتهم وعهدهم فقد أعلن هللا حكمه علٌهم باللعنة والؽضب والمذلة والمسكنة ،وقضً علٌهم بالتشرٌد وحق علٌهم
87
الوعٌد )).
ان كل نعمة ٌقابلها تكلٌؾ  ،وكل تكلٌؾ ٌترتب علٌه أجر ومثوبة  ،فان قام بها المكلؾ استحق األجر والمثوبة  ،اما
اذا اهمل او ؼٌر على هواه فان عقوبة هللا اآلجلة والعاجلة له بالمرصاد  ،وهذا اٌضا كان قبل ظهور امة محمد
صلى هللا علٌه وسلم وهً خٌر األمم بنص القرآن الكرٌم .
قال تعالى عن بنً اسرابٌل :
( لعن الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل على لسان داود وعٌسى ابن مرٌم ذلك بما عصوا وكانوا ٌعتدون (  ) 78كانوا
ال ٌتناهون عن منكر فعلوه لببس ما كانوا ٌفعلون (  ) 79ترى كثٌرا منهم ٌتولون الذٌن كفروا لببس ما قدمت لهم
أنفسهم أن سخط هللا علٌهم وفً العذاب هم خالدون (  ) 80ولو كانوا ٌإمنون باهلل والنبً وما أنزل إلٌه ما اتخذوهم
أولٌاء ولكن كثٌرا منهم فاسقون (  ) ) 81المابدة

كفر بنً اسرائٌل بعد خروجهم من سٌناء وعبادة العجل

87

معالم قرآنٌة فً الصراع مع الٌهود ،أ .د .مصطفى محمود  ،دار القلم  ،دمشق  ،ط ، ، 0222 ، 0ص010
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 2-5عند المسٌحٌٌن ( 63ق.م – 637م)
للقدس مكانة مرموقة عند المسٌحٌٌن ،فهً المكان الذي ٌحجون إلٌه ،وبها ولد السٌد المسٌح ،ولهم بها ارتباط روحً
عال جدا فقد عاش المسٌحٌون فٌها منذ قرون عدٌدة تعود إلى زمن السٌد المسٌح علٌه السبلم  ،فعندهم ما ٌسمى
بدرب اآلالم وهو مقدس عند كل الطوابؾ المسٌحٌة العتقادهم أن السٌد المسٌح قد صار فٌه حامبل صلٌبه عندما
اقتاده الجنود الرومان لصلبه تنفٌذا ألوامر الوالً الرومانً بٌبلطس.
وٌذكر الدكتور نواؾ حامد فً بحثه (( المعالم التارٌخٌة والحضارٌة فً مدٌنة القدس )) ان بالقدس  274معلما
تارٌخٌا فً القدس القدٌمة  ، 88وعلى ارضها ولد عٌسى علٌه السبلم  ،وعاش العدٌد من انبٌاء بنً اسرابٌل علٌهم
السبلم  ..وتكاد تكون المدٌنة مقدسة عند كافة الطوابؾ المسٌحٌة الروم االرثذوكس و الكاثولٌك  ،األرمن  ،األقباط
89
 ،واألحباش الذٌن قدموا من الحبشة  ،والسرٌان  ،والموارنة  ،واأللمان والروس ...

 1-2-4ممتلكات المسٌحٌٌن بالقدس:90
1ـ دٌر السلطان وبه كنٌستا المبلك ،واألربعة كابنات الروحٌة الؽٌر متجسدة.
2ـ دٌر أنبا أنطونٌوس ،شمال شرقً كنٌسة القٌامة ،وبه كنٌستان باسم القدٌسٌن أنطونٌوس وهٌبلنة.
3ـ دٌر مارجرجس بحارة الموارنة قرب باب الخلٌل.
4ـ كنٌسة الجشمانٌة ( كنٌسة كل األمم )
5ـ كنٌسة العذراء بالجثٌمانٌة (بجبل الزٌتون)
6ـ كنٌسة ستنا مرٌم
7ـ كنٌسة باسم مارٌوحنا ،خارج كنٌسة القٌامة.
8ـ كنٌسة سانت ماري اقامها األمبراطور األلمانً ؼلٌوم الثانً سنة 1898
 -9كنٌسة القٌامة

91

بنتها الملكة هٌبلنه ام االمبراطور قسطنطٌن الكبٌر ،ومكث البناء عشر سنوات ودشنت كنٌسة القٌامة عام 335
مٌبلدي ،وهً منذ تلك الفترة وحتى الٌوم تمثل وجهة الحج المسٌحً.
ولما فتح أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب (رضً هللا عنه) بٌت المقدس عام  15هجرٌة 636 /مٌبلدٌة ،أعطى
األمان ألهلها ،وزار كنٌسة القٌامة وقد حان وقت الصبله وهو فً الكنٌسة ،فؤشار علٌه البطرٌرك صفرونٌوس ان
ٌصلً حٌث كان ،اال ان خلٌفة المسلمٌن اعتذر وصلى خارج الكنٌسة خشٌة أن ٌحولها المسلمون من بعده الى جامع.

 88المعالم التارٌخٌة والحضارٌة فً مدٌنة القدس  ،د .نواؾ حامد  ،ابحاث الندوة العالمٌة حول القدس ،الرباط  0220ص 045-015
 89انظر تارٌخ القدس  ،عارؾ باشا العارؾ  ،ص 616 - 602
القدس والمسجد األقصى عبر التارٌخ ،د .محمد على البار ،ط ،6100،6دار الفقٌه ،ص 40-12و تارٌخ القدس ،عارؾ باشا العارؾ ،ط ،6دار المعارؾ،
90ص610-602
91

للمزٌد عن االماكن المقدسة عند المسٌحٌٌن انظر المفصل فً تارٌخ القدس  ،عارؾ العارؾ  ،ص500-501
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وعبلوة على االهمٌة الدٌنٌة والبلهوتٌة لكنٌسة القٌامة عند نصارى العالم ،تزخر عمارة الكنٌسة بالمشاهد الجمالٌة
الفنٌة ،فهً نموذج مشرق لرقً فن العمارة وهندستها وما زال بهاإها ظاهرا حتى الٌوم ماثبل أمام الناظرٌن .كما
تمثل الكنٌسة تزاوجا معمارٌا فرٌدا بٌن المدارس الفنٌة المختلفة ،خاصة الشرقٌة والؽربٌة.
وكنٌسة القٌامة مجمع معماري كبٌر ،والذي أشرؾ على بناء الكنٌسة وهندستها زنوبٌوس ،المهندس العربً
التدمري .وطول الكنٌسة نحو ثمانٌن مترا وعرضها ستة وستٌن مترا.
وكان فً كنٌسة القٌامة ثبلث عشرة ببرا تتجمع فٌها مٌاه االمطار.
وكان الداخل الى الكنٌسة فٌما مضى ٌخلع نعلٌه ،وٌظهر ان هذه العادة انتهت أوابل القرن التاسع عشر.
ومفتاح كنٌسة القٌامة منذ القدم وحتى الٌوم بٌد عابلتٌن مقدسٌٌتٌن ،هما آل جودة (آل ؼضٌة) ،وهم أمناء لمفتاح
الكنٌسة ،والعابلة الثانٌة هً نسٌبة الذٌن ٌقومون بمهمة فتح الكنٌسة واؼبلقها .وعلى أقل تقدٌر تقوم هاتان العابلتان
بهذه المهمة منذ أكثر من ثمانٌة قرون.

صورة لكنٌسة القٌامة فً القدس

تعتبر هذه المرحلة أهم فً تؤثٌرها على المدٌنة  ،فقد صارت القدس مع الرومان شٌبا آخر ؼٌر ما كانت علٌه فً
السابق  ،بل إن فلسطٌن نفسها اكتسبت اسمها التارٌخً من خبلل الرومان ،الذٌن نسبوها إلى “البالستٌن” – الشعب
األوروبً الكرٌتً المهاجر إلى أرض كنعان.
وبهذا ٌبدأ التارٌخ الرومانً للقدس وفلسطٌن ،والذي استمر زمنا طوٌبل ،ومنح القدس سمتا جدٌدا ،بقً مسٌطِ را إلى
أن فتح المسلمون المنطقة ،حٌث التؤم ألول مرة فً التارٌخ شمل عرب القدس القدماء – بعد اختبلطهم الكبٌر
بالشعوب الؽازٌة والنازحة – مع إخوانهم من عرب الجزٌرة الذٌن حملوا إلٌهم مشعل الهداٌة الربانٌة.
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 3-5عند المسلمٌن
القدس درة مدن العالم وقرة عٌون المسلمٌن ومحور اهتمامهم  ،وهً قدس عمر بن الخطااب رضاً هللا عناه  ،قادس
عبد الملك بن مروان وابنه الولٌد  ،إنها قدس نور الادٌن زنكاً  ،وصابلح الادٌن األٌاوبً  ،إنهاا قادس محماد جمجاوم
وفإاد حجازي وعطا الزٌر  ،ومحمد الدرة والقسام وحماس  ،وشهداء األمة البررة  ،وتعتبر مدٌنة القدس ثالث مدٌنة
فً األهمٌة بعد مكة المكرمة والمدٌنة المنورة  ،فٌها اكثر من أثر اسبلمً. 92
إن القدس لٌست للفلسطٌنٌٌن وحدهم ،وإن كانوا أولى الناس بها ،ولٌست للعرب وحدهم ،وإن كانوا أحق األمة
بالدفاع عنها ،وإنما هً لكل مسلم أٌا كان موقعه فً مشرق األرض أو مؽربها ،فً شمالها أو جنوبها ،حاكما كان أو
محكوما ،متعلما أو أمٌا ،ؼنٌا أو فقٌرا ،رجبل أو امرأة ،كل على قدر مكنته واستطاعته ،والقدس محط افبدة العالم
اإلسبلمً واألمة قاطبة ..
وارتباط المسلمون بالقدس وفلسطٌن بدأ منذ العهد المكً من خبلل معجزة اإلسراء والمعراج كما جاء فً قوله تعالى
))سبحان الذي أسرى بعبده لٌ ًَ من المسجد الحرام الى المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنرٌه من آٌاتنا إنه هو
السمٌع البصٌر (( سورة اإلسراء  ..1فجعل هذا مكانة القدس من صالب عقٌادة المسالمٌن علاى مار التاارٌخ واٌنماا
كانوا ..
والقدس زاخرة بالمعالم واآلثار اإلسبلمٌة منذ بداٌة تسلمها من قبل الفاروق عمر رضً هللا عنه واعطى اهلها العهدة
العمرٌة وقٌامه بوضع األساس لمسجد عمر  ،كما ظلت محل اهتمام الخلفاء والقادة المسلمٌن  ،فؤٌنما ذهبت تجد
معلما وآثارا للمسلمٌن شاهدا على العهود الزاهرة التً مرت بها والدول التً حكمتها ابتداءا من األموٌٌن والعباسٌٌن
والممالٌك واألٌوبٌٌن والعثمانٌٌن  ....الخ  .93.ومكانة القدس وفلسطٌن فً قلوب المسلمٌن نابع من انها :
اوال  :القدس  :هً القبلة األولى للمسلمٌن
أنها القبلة األولى التً ظل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه ٌتوجهون إلٌها فً صبلتهم منذ فرضت الصبلة
لٌلة اإلسراء والمعراج فً السنة العاشرة للبعثة المحمدٌة ،أي قبل الهجرة بثبلث سنوات ،وظلوا ٌصلون إلٌها فً
مكة ،وبعد هجرتهم إلى المدٌنة ،ستة عشر شهرا ،94حتى نزل القرآن ٌؤمرهم بالتوجه إلى الكعبة ،أو المسجد الحرام،
كما قال تعالى{:ومن حٌث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحٌثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} البقرة :
 .150وفً المدٌنة المنورة معلم أثري بارز ٌإكد هذه القضٌة ،وهو مسجد القبلتٌن ،الذي صلى فٌه المسلمون صبلة
واحدة بعضها إلى القدس ،وبعضها إلى مكة .وهو ال ٌزال قابما وقد جدد و ُتعهد ،وهو ٌزار إلى الٌوم وٌصلى فٌه.
قال ابن عباس رضً هللا عنه" :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً بمكة نحو بٌت المقدس والكعبة بٌن
ٌدٌه" ، 95وبعد ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا تحولت القبلة تجاه الكعبة.
وتحوٌل القبلة أمر ربانً ،قال تعالىَ { :و َما َج َع ْل َنا ْال ِق ْبلَ َة الَّتًِ ُك َ
نت َعلَ ٌْ َها إِالَّ لِ َنعْ لَ َم َمن ٌَ َّت ِب ُع الرَّ سُو َل ِممَّن ٌَن َقلِبُ َع َلى
ان ّ
ٌِن َهدَى ّ
َع ِق َب ٌْ ِه َوإِن َكا َن ْ
اس لَ َرإُ وؾ رَّ حٌِم }البقرة.143
هللا ُ لٌُِضِ َ
هللا ُ َو َما َك َ
ٌرة إِالَّ َعلَى الَّذ َ
ت لَ َك ِب َ
ٌع إٌِ َما َن ُك ْم إِنَّ ّ َ
هللا ِبال َّن ِ
92القدس والمسجد األقصى عبر التارٌخ ،د .محمد على البار ،ط ،6100،6دار الفقٌه ،ص01
93
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لبلطبلع على االثار االسبلمٌة فً القدس انظر المفصل فً تارٌخ القدس  ،عارؾ العارؾ  ،ص 510 - 020
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ثانٌا  :القدس  :ارض االسراء والمعراج
لقد نص القرآن على مبتدأ هذه الرحلة ومنتهاها بجبلء فً أول آٌة فً السورة التً حملت اسم هذه الرحلة (سورة
اإلسراء) فقال تعالى{:سبحان الذي أسرى بعبده لٌبل من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنرٌه
من آٌاتنا}اإلسراء . 1:واآلٌة لم تصؾ المسجد الحرام بؤي صفة مع ماله من بركات وأمجاد ،ولكنها وصفت المسجد
األقصى بهذا الوصؾ {الذي باركنا حوله} ،وإذا كان ما حوله مباركا ،فمن باب أولى أن ٌكون هو مباركا.
وقصة اإلسراء والمعراج حافلة بالرموز والدالالت التً توحً بؤهمٌة هذا المكان المبارك ،الذي ربط فٌه جبرٌل
البراق ،الدابة العجٌبة التً كانت وسٌلة االنتقال من مكة إلى القدس ،وقد ربطها بالصخرة حتى ٌعود من الرحلة
األخرى ،التً بدأت من القدس أو المسجد األقصى إلى السموات العبل ،إلى "سدرة المنتهى" ،وقد أورث ذلك
المسلمٌن من ذكرٌات الرحلة  :الصخرة ،وحابط البراق.
لو لم تكن القدس مقصودة فً هذه الرحلة ،ألمكن العروج من مكة إلى السماء مباشرة ،ولكن المرور بهذه المحطة
القدسٌة أمر مقصود ،كما دل على ذلك القرآن الكرٌم واألحادٌث الشرٌفة.
ومن ثمرات رحلة اإلسراء :الربط بٌن مبتدأ اإلسراء ومنتهاه ،وبعبارة أخرى بٌن المسجد الحرام والمسجد األقصى،
وهذا الربط له إٌحاإه وتؤثٌره فً وعً اإلنسان المسلم وضمٌره ووجدانه ،بحٌث ال تنفصل قدسٌة أحد المسجدٌن عن
96
قدسٌة اآلخر ،ومن فرط فً أحدهما أوشك أن ٌفرط فً اآلخر.
ثالثا  :القدس  :ثالث المدن المعظمة
سؤل أبو ذر الؽفاري الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن أول مسجد وضع فً األرض ،فقال :المسجد الحرام ،قلت :ثم
أي؟ ،قال :المسجد األقصى ،قلت :كم بٌنهما؟ ،قال :أربعون عاما" [ .ذكره مسلم فً صحٌحه].
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :ال تشد الرحال إال إلى ثبلثة مساجد :المسجد الحرام ،والمسجد األقصى،
ومسجدي هذا"[ .رواه الشٌخان].
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :صبلة فً المسجد الحرام بمابة ألؾ صبلة ،وصبلة فً مسجدي بؤلؾ صبلة،
وصبلة فً بٌت المقدس بخمسمابة صبلة"[ .رواه البٌهقً].
واإلسبلم حٌن جعل المسجد األقصى ثالث المسجدٌن العظٌمٌن فً اإلسبلم ،وبالتالً أضاؾ القدس إلى المدٌنتٌن
اإلسبلمٌتٌن المعظمتٌن :مكة والمدٌنة ،إنما أراد بذلك أن ٌقرر مبدأ هاما من مبادبه ،وهو أنه جاء لٌبنً ال لٌهدم،
97
ولٌتمم ال لٌحطم ،فالقدس كانت أرض النبوات ،والمسلمون أولى الناس بؤنبٌاء هللا ورسله.
رابعا  :القدس  :ارض النبوات والبركات
والقدس جزء من أرض فلسطٌن ،بل هً ؼرة جبٌنها ،وواسطة عقدها ،ولقد وصؾ هللا هذه األرض بالبركة فً
خمسة مواضع فً كتابه .
أولها :فً آٌة اإلسراء حٌن وصؾ المسجد األقصى بؤنه )الذي باركنا حوله (
 96القدس قضٌة كل مسلم  ،دٌ .وسؾ القرضاوي  ،ط ، 0الدوحة  0224،ص 0
 97المصدر نفسه  ،ص 2
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وثانٌها :حٌن تحدث فً قصة خلٌله إبراهٌم ،فقال{:ونجٌناه ولوطا إلى األرض التً باركنا فٌها للعالمٌن}األنبٌاء.71:
وثالثها :فً قصة موسى ،حٌث قال عن بنً إسرابٌل بعد إؼراق فرعون وجنوده{:وأورثنا القوم الذٌن كانوا
ٌستضعفون مشارق األرض ومؽاربها التً باركنا فٌها ،وتمت كلمة ربك الحسنى على بنً إسرابٌل بما
صبروا}األعراؾ.137:
ورابعها :فً قصة سلٌمان وما سخر هللا له من ملك ال ٌنبؽً ألحد من بعده ،ومنه تسخٌر الرٌح ،وذلك فً قوله
تعالى{:ولسلٌمان الرٌح عاصفة تجري بؤمره إلى األرض التً باركنا فٌها}األنبٌاء.81:
وخامسها :فً قصة سبؤ ،وكٌؾ منّ هللا علٌهم باألمن والرؼد ،قال تعالى{:وجعلنا بٌنهم وبٌن القرى التً باركنا فٌها
قرى ظاهرة ،وقدرنا فٌها السٌر ،سٌروا فٌها لٌالً وأٌاما آمنٌن} .18فهذه القرى التً بارك هللا فٌها هً قرى الشام
وفلسطٌن .قال المفسر اآللوسً :المراد بالقرى التً بورك فٌها :قرى الشام ،لكثرة أشجارها وثمارها ،والتوسعة على
أهلها .وعن ابن عباس :هً قرى بٌت المقدس ،وقال ابن عطٌة :إن إجماع المفسرٌن علٌه.
وقد ذهب عدد من مفسري القرآن من علماء السلؾ والخلؾ فً قوله تعالى{:والتٌن والزٌتون .وطور سنٌن .وهذا
البلد األمٌن}التٌن 3-1:إلى أن التٌن والزٌتون ٌقصد بهما األرض أو البلدة التً تنبت التٌن والزٌتون ،وهً بٌت
98
المقدس.
خامسا  :القدس  :ارض الرباط والجهاد
وقد أعلم هللا نبٌه محمدا صلى هللا علٌه وسلم بؤن هذه األرض المقدسة سٌحتلها األعداء ،أو ٌهددونها بالؽزو
واالحتبلل ،ولهذا حرض أمته على الرباط فٌها ،والجهاد للدفاع عنها حتى ال تسقط فً أٌدي األعداء ،ولتحرٌرها إذا
قدر لها أن تسقط فً أٌدٌهم .كما أخبر علٌه الصبلة والسبلم بالمعركة المرتقبة بٌن المسلمٌن والٌهود ،وأن النصر فً
النهاٌة سٌكون للمسلمٌن علٌهم ،وأن كل شًء سٌكون فً صؾ المسلمٌن حتى الحجر والشجر ،وأن كبل منهما
سٌنطق داال على أعدابهم ،سواء كان نطقا بلسان الحال أم بلسان المقال  .وقد روى أبو أمامة الباهلً عن النبً صلى
هللا علٌه وسلم أنه قال" :ال تزال طابفة من أمتً على الحق ظاهرٌن ،لعدوهم قاهرٌن ،ال ٌضرهم من جابههم ،إال ما
أصابهم من ألواء (أي أذى) حتى ٌؤتً أمر هللا وهم على ذلك" ،قالوا :وأٌن هم ٌا رسول هللا؟ قال" :ببٌت المقدس
99
وأكناؾ بٌت المقدس" .
اٌضا مما ٌزٌد فً ارتباطنا بالقدس
فلسطٌن مبعث ومرقد األنبٌاء :حٌث ٌرقد فٌها من األنبٌاء (إبراهٌم ،إسحاقٌ ،عقوبٌ ،وسؾ) علٌهم السبلم.
1.
مهبط المبلبكة :حٌث هبطت المبلبكة فً فلسطٌن على عدد من النبٌٌن مثل (داوود ،سلٌمان ،عٌسى ،موسى،
2.
لوط) علٌهم السبلم.
فلسطٌن أرض المحشر والمنشر.
3.
فً بٌت المقدس تنصب الموازٌن للحساب والفصل بٌن الناس.
4.
من على صخرة بٌت المقدس المشرفة ٌنفخ إسرافٌل فً الصور .
5.
من بٌت المقدس ٌتفرق الناس إما إلى جنة وإما إلى نار.
6.
 98القدس قضٌة كل مسلم  ،دٌ .وسؾ القرضاوي  ،ط ، 0الدوحة  0224،ص 1
 99المصدر نفسه  ،ص 1
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ال تقوم الساعة حتى ٌبعث هللا خٌار الناس إلى بٌت المقدس.
7.
قال تعالى مخاطبا بٌت المقدس" :أنت جنتً وقدسً وصفوتً من ببلدي ،من سكنك فبرحمة منً ،ومن
8.
خرج منك فبسخط منً علٌه".
المبلبكة تبسط أجنحتها على ببلد الشام :قال الرسول صلى هللا علٌه وسلمٌ" :ا طوبى للشامٌ ..ا طوبى للشام،
9.
قالوا ٌا رسول هللا :بم ذلك؟ ،قال :تلك مبلبكة هللا باسطة أجنحتها على الشام".
 10.فً بٌت المقدس الصخرة المشرفة ،وهً ال تقل قداسة عن الحجر األسود فً البٌت الحرام ،إذ من على
صخرة بٌت المقدس المشرفة تصعد المبلبكة إلى السماء ،ومن علٌها عرج الرسول صلى هللا علٌه وسلم إلى
السماوات العلى فً رحلة المعراج ،ومن على صخرة بٌت المقدس ٌنفخ إسرافٌل علٌه السبلم فً الصور.100

 100البعد الدٌنً للقضٌة الفلسطٌنً"  ،أ .بسام محمد أبو علٌان  ، 6112 ،ص0
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الفصل السادس
 -6واجبنا نحو القدس وقضٌة فلسطٌن

101

ان الكٌان الصهٌونً لم ٌؤخذ فلسطٌن عن طرٌق المفاوضات وال عن طرٌق قرارات األمم المتحدة  ،بل اخذها
بالتخطٌط والتدبٌر منذ مبات السنٌن فعقد المإتمرات ورسّخ مفهوم الوطن القومً االسرابٌلً  ،وحث على السفر الى
اسرابٌل  ،واستخدم فً سبٌل ذلك كل الوسابل المشروعة وؼٌر المشروعة  ،وعلى مراحل متعددة حتى أخذها اخٌرا
فً عام  ، 1948لذلك فهو لن ٌتنازل عنها بقرار دولً او رأفة أو رحمة منه ،لن نستعٌد حقنا اال بطرٌق واحد وهو
ا لعمل وفق اسس منطقٌة مدروسة نعمل ابتداءا على احٌاء العقٌدة فً النفوس وابراز مفهوم الجهاد بمعناه الشامل فً
ح ٌاتنا على كافة األصعدة  ،وتربٌة ابنابنا تربٌة اسبلمٌة صحٌحة ثم اتخاذ التدابٌر البلزمة لتحرٌر الببلد  ،وجعل
نٌتنا نٌة خالصة هلل عز وجل ال شرقٌة وال ؼربٌة بل اسبلمٌة اسبلمٌة  ،فما أخذ بالقوة لن ٌسترد اال بالقوة .
والمسلم دابما له دور الكبٌر فً إعمار الكون كونه قبل بالخبلفة فً األرض  ،وعلٌه تقع المسإولٌة الكبرى فً
تحقٌق منهج هللا فً األرض  ،فكٌؾ وقد اخذ العدو منه ارض ؼالٌة على قلوب كل المسلمٌن  ،فاإلنسان أٌا كان
موقعه ٌعز علٌه ان ٌذهب وطنه لؽٌره فكٌؾ بنا نحن اصحاب الرسالة  ،مع علمنا ان األرض هلل ٌورثها من ٌشاء
من عباده  ،لذا ٌجب على المسلم تجاه القدس وفلسطٌن أمور كثٌرة منها :
أ -حمل عبء القضٌة ألنها قضٌة كل مسلم ..وذلك عبر الحدٌث عنها ،ونشر الموقؾ الصحٌح منها ..ألن التحرك ال
ٌؤتً إال بعد الفهم .
ب -إعداد النفس إٌمانٌا وبدنٌا للتضحٌة« :وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة »..األنفال60/
ج -الدعوة إلى هللا سبحانه وتعالى ،والعمل لتربٌة جٌل النصر المنشود الذي ٌحرر المقدسات وٌطهر األقصى األسٌر
من رجس الٌهود (على األقل كما فعل الٌهود ..إذ كان أطفالهم ٌقول بعضهم لبعض :إلى اللقاء فً القدس)
د -رفض التطبٌع مع العدو بكل قوة وإحباط محاوالته الخابنة ،ومقاطعة منتجاته االقتصادٌة ،وقٌمه الدخٌلة ،وعدم
الذهاب لؤلرض المحتلة فقد قال تعالىٌ« :ا أٌها الذٌن امنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولٌاء »..الممتحنة. 1/
هـ -بث روح األمل والتفاإل ألن األمة اإلسبلمٌة ال تزال تلفظهم وترفض التعاون معهم على المستوى الشعبً..
و -تمنى الشهادة فً سبٌل هللا ..فقد جاء فً الحدٌث« :من سؤل هللا الشهادة بصدق بلؽه هللا منازل الشهداء وإن مات
على فراشه ».
ز -السعً الدابم لجعل قضٌة القدس وفلسطٌن ساخنة ومحور اهتمام دابم للعالم االسبلمً خاصة والعالم الدولً  :إن
أقصى ما ٌرجوه العدو أن تموت القدس من تفكٌر المسلمٌن إٌمانا منه أنه فً حالة بقابها محور االهتمام حتما سٌؤتً
من ٌنتصر لها فً ٌوم من األٌام  ،وربطها مع عقٌدة التوحٌد  ،فإن تكرار ذكرها والدعوة إلٌها ٌسهم فً نشر الفكرة
واستقطاب األنصار لها حتى لو انتهى األمر بالموت ...فابقاء الجذوة مشتعلة افضل بكثٌر من تركها .

بتصرؾ من  http://palestine-girls.alafdal.net/t237-topicوانظر معالم الطرٌق الى تحرٌر فلسطٌن  ،د .ابراهٌم المقادمة  ,ص 646 – 614
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ح -عدم الرضوخ لما ٌسمى بسٌاسة األمر الواقع  :هذه التسمٌات «الممكن ..المتاح ..الواقع »..إنما هً ستار
لتضٌٌع الحق وتكرٌس الظلم  ،فتحت هذه العناوٌن ٌنجح العدو فً سلب هذه الحقوق من أصحابها بسبب ضعفهم
وعدم قدرتهم على رد العدوان  ،لقد رأٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حٌن جاءه كتاب «مسٌلمة كذاب الٌمامة».
ٌقول فٌه« :من مسٌلمة رسول هللا إلى محمد رسول هللا ...أما بعد ..فإن األرض بٌنً وبٌنك قسمتٌن» فٌرد النبً
صلى هللا علٌه وسلم علٌه بمنتهى القوة والوضوح« :من محمد رسول هللا إلى مسٌلمة الكذاب ..أما بعد فإن األرض
هلل ٌورثها من ٌشاء من عباده ».
إن أصحاب سٌاسة األمر الواقع ٌقولون بتبجح ؼرٌب :وماذا نملك نحن حٌال األمر القابم؟ نقول لهم بوضوح :افعلوا
أي شًء تستطٌعون ..وأقل ذلك إنكار الظلم وعدم االعتراؾ بشرعٌته ...ولو انتهت حٌاتكم على ذلك فكفى ..فسٌؤتً
جٌل فً المستقبل السترداد الحق .كما نقول لهم :لٌس منكم من هو أمٌن على المستقبل فإنه ملك األجٌال القادمة فبل
تورثوهم الخزي والعار باالستسبلم لعدوكم .
ط -عدم المبالؽة فً قوة العدو :اعتمدت الصهٌونٌة على الدعاٌة المكثفة لرسم األساطٌر والخرافات بقوة وبطش
الجٌش الٌهودي ،كما كانوا ٌقولون لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بعد بدر« :ال ٌؽرنك أنك قاتلت قوما ال علم لهم
بالقتال ..فإنك إن قاتلتنا علمت أننا نحن الرجال» .وهكذا تردد على األلسنة الٌوم مقولة« :الجٌش الذي ال ٌقهر» وقد
صدق الكل هذه األكذوبة ،وقد اثبتت المواجهة التً دامت سنوات طوٌلة بٌن رجال المقاومة اإلسبلمٌة فً جنوب
لبنان وبٌن الجٌش الٌهودي ،كذب هذه المقولة وفروا من جنوب لبنان وطلبوا من األمم المتحدة حماٌتهم .
ولٌس أدل على جبنهم أٌضا معركة الفرقان على أرض ؼزة العزة  ،حٌث كان ٌحاربون من وراء جدر دباباتهم
وطابراتهم خوفا من المواجهة المباشرة مع أبطال المقاومة فً ؼزة هاشم وفً نهاٌة المطاؾ انسحبوا مهزومٌن لم
ٌنالوا خٌرا وعادوا خاببٌن ٌجرون ورابهم أذٌال الخٌبة والعار .
ي -استثمار ما نملك من قوة لخدمة القضٌة :
فإن كنا من أصحاب الكلمة نستثمرها لنوصل الفكرة إلى كل من ٌسمعها ..
وإن كنا من أصحاب األموال قمنا بتجنٌدها فً خدمة هذه القضٌة .
وان كنا من اصحاب الخبرات قمنا بتسخٌرها بخدمة القضٌة  ..فعلى كل مسلم أن ٌعد نفسه لٌكون على أول قابمة
المجاهدٌن الطامعٌن فً أمكنة الشهداء.
ك -إصبلح النفس والمجتمع ٌ :بدأ الطرٌق بصبلح النفس ،وإصبلح المجتمع ..فلقد وضع هللا سبحانه وتعالى فً
كتابه الكرٌم قانونا من قوانٌنه التً ال تتبدل وسنة من سننه التً ال تتؽٌر ،أن إصبلح النفس ٌتبعه تؽٌٌر المجتمع،
قال سبحانه وتعالى« :إن هللا ال ٌؽٌر ما بقوم حتى ٌؽٌروا ما بؤنفسهم » الرعد. 11/
فبل تتؽٌر النوازل الكروب التً حلت بالمجتمعات إال ّ بترك المعاصً والذنوب التً وقعت من العباد ..والمقصود
بالتؽٌٌر واإلصبلح المنشود أن تصلح نفسك ،وزوجتك ،وأوالدك ،وأقاربك ،وجٌرانك ،وأصدقابك ،وزمبلبك ،فالفرد
لبنة فً األسرة واألسرة لبنة فً المجتمع فتؽٌر من نمط حٌاتك االستهبلكً ،فبل تسرؾ وال تبذر فبل تتعود على
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الفصل السابع
 -7كٌف نحرر القدس واألقصى
صا َب ُك ْم ِمنْ مُصِ ٌ َبة
1.
العودة الصادقة إلى هللا والرجوع إلٌه ،فما نزل ببلء إال بذنب ،وال رفع إال بتوبة ( َو َما أَ َ
َف ِب َما َك َس َب ْ
ك
ُوب ْقهُنَّ ِب َما َك َسبُوا َو ٌَعْ ؾُ َعنْ َكثٌِر) (الشـورىَ ( )34:وت ِْل َ
ت أَ ٌْدٌِ ُك ْم َو ٌَعْ فُو َعنْ َكثٌِر) (الشورى( )30:أَ ْو ٌ ِ
ْالقُ َرى أَهْ لَ ْك َنا ُه ْم لَمَّا َظلَمُوا َو َج َع ْل َنا لِ َم ْهلِك ِِه ْم َم ْوعِ دا) (الكهؾ )59:فما ضاعت فلسطٌن إال لبعد األمة عن هللا،
وابتعادها عن الطرٌق المستقٌم ،فحلّت علٌها سنة هللا فً األمم ،والعودة الصادقة الى هللا تقتضً منا ان نستؽفره من
ذنوبنا وخطاٌانا ،وأن نكثر التضرع واإلنابة إلٌه ،وأن نحكم شرٌعة هللا فً أنفسنا وبٌوتنا ومجتمعنا وفً شؤننا كله
ُون)
ض َولَ ِكنْ َك َّذبُوا َفؤ َ َخ ْذ َنا ُه ْم ِب َما َكا ُنوا ٌَ ْكسِ ب َ
( َولَ ْو أَنَّ أَهْ َل ْالقُ َرى آ َم ُنوا َوا َّت َق ْوا لَ َف َتحْ َنا َعلٌَ ِْه ْم َب َر َكات م َِن ال َّس َما ِء َو ْاألَرْ ِ
ضٌ َ
ْت
ك فٌِ َما َش َج َر َب ٌْ َن ُه ْم ُث َّم ال ٌَ ِج ُدوا فًِ أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َرجا ِممَّا َق َ
ون َح َّتى ٌ َُح ِّكمُو َ
ك ال ٌ ُْإ ِم ُن َ
(ألعراؾَ ( ،)96:فبل َو َر ِّب َ
َو ٌُ َسلِّمُوا َتسْ لٌِما) (النساء).65:
تربٌة األمة على اإلسبلم ،وتنشبتها على المنهج الصحٌح ،وتخلٌصها من البدع واالنحراؾ ،وترسٌخ المفاهٌم
2.
الصحٌحة فً نفوسها ،كمفهوم الحب والبؽض فً هللا ،ومبدأ الوالء والبراء ،وحقٌقة التوحٌد ،وماهً الفرقة الناجٌة
والطابفة المنصورة ،وبٌان منهج أهل السنة والجماعة ،وتنقٌة األمة من المناهج المنحرفة كالقومٌة ،والوطنٌة ،
والتركٌز على العلم الشرعً ،فتربٌة العقل أهم من تربٌة الجسد ،ومن الخطؤ تقدٌم المهم على األهم.
اإلٌمان المطلق بؤن االسبلم هو المنطلق الوحٌد لتعاملنا مع قضٌة فلسطٌن واالقصى  ،ومنه تستمد جمٌع
3.
األحكام المتعلقة بتلك القضٌة ،وفً ضوبه تعالج جمٌع المستجدات ،وأن الرجوع إلى أي مصدر أو جهة أو هٌبة
هللا إِ ِّنً لَ ُك ْم ِم ْن ُه َنذٌِر م ُِبٌن)
سواه ٌعنً مزٌدا من الخسابر والتؤخر والبعد عن تحقٌق النصر ( َففِرُّ وا إِلَى َّ ِ
(الذرٌات)50:
توعٌة األمة بؤن الجهاد هو الوسٌلة الوحٌدة لتحرٌر القدس واألقصى وفلسطٌن وإخراج الٌهود منها ،وأن أي
4.
ٌِن ال
وسٌلة سواه مآلها إلى الضٌاع وبعثرة الجهود ،وتمكٌن األعداء ،واضعاؾ األمة ،والفشل الذرٌع ( َقاتِلُوا الَّذ َ
ُون َما َحرَّ َم َّ
اب َح َّتى
ٌِن أُو ُتوا ْال ِك َت َ
ٌِن ْال َح ِّق م َِن الَّذ َ
ون د َ
هللا ُ َو َرسُول ُ ُه َوال ٌَدٌِ ُن َ
اهلل َوال ِب ْال ٌَ ْو ِم ْاآلخ ِِر َوال ٌ َُحرِّ م َ
ون ِب َّ ِ
ٌ ُْإ ِم ُن َ
ٌُعْ ُ
ُون) (التوبة )29:وأن ٌكون الجهاد إلعبلء كلمة هللا ،ال من أجل عصبٌة أو مال أو
طوا ْال ِج ْز ٌَ َة َعنْ ٌَد َو ُه ْم صَاؼِ ر َ
أرض ،بل لٌكون الدٌن كله هلل .
وحدة الكلمة واجتماع الصفوؾ على كتاب هللا وسنة رسوله  -صلى هللا علٌه وسلم – ( َواعْ َتصِ مُوا ِب َحب ِْل َّ
.5
هللاِ
َجمٌِعا َوال َت َفرَّ قُوا) (آل عمران :من اآلٌة )103ونبذ التفرق واالختبلؾ والتنازع ( َوال َت َن َ
ب
ازعُوا َف َت ْف َشلُوا َو َت ْذ َه َ
ِرٌ ُح ُك ْم) (ألنفال :من اآلٌة .)46فالخبلؾ شرّ كما قال ابن مسعود  -رضً هللا عنه  -مع سعة األفق ،وعدم حصر
المواجهة وتحمل أعباء المعركة بفبة من المسلمٌن دون ؼٌرهم ،فكل مسلم له حق المساهمة والمدافعة عن حقوق
المسلمٌن ،بعٌدا عن أي تعصب أو حزبٌة ،والقاعدة هنا قوله  -صلى هللا علٌه وسلم – "ارجع فلن أستعٌن بمشرك".
وجود خطة محكمة ،واستراتٌجٌة واضحة ،تراعى فٌها الظروؾ واالمكانات ،وتدرس فٌها العوابق ،وٌراعى
.6
فٌها التدرج ،بحٌث تكون خطة عملٌة واقعٌة ،بعٌدة عن الفوضى واالستعجال ،واإلفراط أو التفرٌط ،مع تجنب
الصدام والمعارك مع ؼٌر العدو الحقٌقً ،واال ّ ٌستدرج المجاهدون إلى معارك جانبٌة تخدم العدو وتإخر النصر.
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هزٌمة األمة لٌست فً المٌدان العسكري فقط وإنما هً هزٌمة شاملة فً أؼلب المٌادٌن االعبلمٌة والتقنٌة
7.
والعلمٌة وؼٌرها ،وإسـرابٌل لدٌها من التفوق فً هذه المٌادٌن ما ٌفوق الخٌال ،وهناك جامعات تقنٌّة فً إسرابٌل ُتع ّد
من أرقى الجامعات فً العالم كجامعة (واٌزمان) ،وانطبلقا من قوله تعالى "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة" وتحقٌقا
لهذه االستراتٌجٌة البد من األخذ بؤسباب القوة الحقٌقٌة المتنوعة ،سواء أكانت بشرٌة أو اقتصادٌة ،أو تقنٌّة أو
اعبلمٌة أو ؼٌرها ،والقوة ال تتجزأ ،واألخذ بسبب منها دون اآلخر خطؤ فادح ،وهزٌمة محققة ،ومخالفة ألمر هللا
سبحانه "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخٌل ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآخرٌن من دونهم ال
تعلمونهم هللا ٌعلمهم".
إٌجاد مدرسة إلعداد القادة ،وتربٌة الرواد الذٌن ٌقودون األمة إلى سبٌل النجاة ،فإن من أشد ما تحتاجه األمة
8.
الٌوم وجود القادة الصادقٌن ،واألبمة الربانٌٌن ،الذٌن ٌؤخذون بٌدها إلى شاطا السبلمة ،وٌخرجونها من الظلمات
إلى النور ،وما خرج الصلٌبٌون إال على ٌد قادة أفذاذ من أمثال :نور الدٌن وشٌركوه وصبلح الدٌن وؼٌرهم من
ون ِبؤَم ِْر َنا لَمَّا
القادة األبطال الذٌن جمعوا بٌن الصبر والٌقٌن ،حٌث بهما تنال اإلمامة بالدٌن ( َو َج َع ْل َنا ِم ْن ُه ْم أَ ِبمَّة ٌَ ْه ُد َ
ون) (السجدة )24:فجعل هللا الفتح على أٌدٌهم ،كما جعل الفتح على ٌد أسبلفهم من صحابة
ص َبرُوا َو َكا ُنوا ِبآٌا ِت َنا ٌُو ِق ُن َ
َ
رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -والتابعٌن لهم بإحسان .
نحن نإمن بؤن االنتصار على الٌهود قضاء قدري كونً وشرعً ،حٌث ثبت عن المصطفى  -صلى هللا علٌه
.9
وسلم  -بالحدٌث الصحٌح  ( -ال تقوم الساعة حتى ٌقاتل المسلمون الٌهود ،فٌقتلهم المسلمون ،حتى ٌختبا الٌهودي
وراء الحجر والشجر ،فٌقول الحجر أو الشجر ٌ :ا مسلم ٌا عبد هللا ،هذا ٌهودي خلفً ،فتعال فاقتله) واالنتصار
النهابً والمعركة الفاصلة ستكون آخر الزمان حٌن ٌكون المسلمون تحت راٌة المسٌح علٌه السبلم وأمٌرهم المهدي
وٌكون الٌهود تحت راٌة المسٌح الدجال..
ؾ الٌهود ،و َعرّؾ بنفسٌاتهم ثم حكم
ص َ
 -10من المهم أن نركز على ما ورد فً القرآن حول الٌهود  ،فلن نجد َمنْ َو َ
علٌهم بما هم أهل له مثل القرآن ،وحٌث إن منطلقنا فً التعامل معهم هو كتاب هللا ،فبلبد من دراسة القرآن ،وما
ورد فٌه من آٌات عن بنً إسرابٌل دراسة معمّقة ،حٌث نبنً على ذلك رسم خطط المستقبل وقواعد التعامل فً
الحرب والهدنة.
فمن صفاتهم :الذل والمسكنة وكذلك الؽدر والخٌانة ومن صفاتهم الجُبن والضعؾ ومن صفاتهم عدم اتحاد كلمتهم
وتفرقهم واختبلؾ قلوبهم بل وش ّدة تناحرهم ونقضهم للعهود  ،فمن كانت هذه بعض صفاته ،كٌؾ ٌ َّ
ُنـزل فوق
منـزلته ،أو ٌُوثق فً عهده ،أو ٌخاؾ من قوته ،والناظر الى تارٌخ الٌهود القدٌم والحدٌث لٌس لهم عهد وال ذمة
فكلما عقد العرب معاهدة مع حكومة الٌهود ثم سقطت تلك الحكومة ،وجاءت أخرى نقضت العهد وعقدت معاهدة
أخرى ،فما تعقده حكومة اللٌكود تنقضه حكومة العمال ،وما تعقده حكومة العمال تنقضه حكومة اللٌكود ،وهكذا
دوالٌك ،وهذا مصداق قوله تعالى ( :أَ َو ُكلَّ َما َعا َه ُدوا َعهْدا َن َب َذهُ َف ِرٌق ِم ْن ُه ْم) .ولكن العرب ال ٌتعظون وال ٌتعلمون وال
ٌعقلون.
 11.البد من التفاإل والبعد عن الٌؤس والتشاإم ،حٌث ال مكان لذلك فً حٌاة المسلم ،وال ٌنبؽً أن تكون
الظروؾ المحٌطة ومرارة الواقع وبطش األعداء وخذالن األصدقاء مبررا للٌؤس والقنوط ،ولقد كان  -صلى هللا
علٌه وسلم  -فً أحلك الظروؾ وأش ّد األٌام معاناة أكثر الناس تفاإال وحسن ظن باهلل ،نجد ذلك عندما ذهب إلى
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الطابؾ وما لقٌه هناك من أذى ،ثم ٌوم هجرته عندما لحقه سراقة ،وقبل ذلك عندما اشتكى له صحابته ما ٌجدونه من
أذى قرٌش ،وكذلك ٌوم الخندق ،فً كل تلك المواقؾ وؼٌرها كان متفاببل موقنا بتحقق وعد هللا ،وقرب مجٌبه،
وهناك أمور تساهم فً تفاإلنا وحسن ظننا باهلل ،من أهمها :
أ-

النصوص الواردة فً االنتصار على الٌهود ،وسبق الحدٌث عنها ،وبٌان مدلولها.

ت َعلٌَ ِْه ُم ِّ
ب -حدٌث القرآن عن الٌهود ،وبؤن هللا ضرب علٌهم الذلة والمسكنة وباإا بؽضب من هللا (ض ُِر َب ْ
الذلَّ ُة أٌَ َْن
هللا َوض ُِر َب ْ
ت َعلٌَ ِْه ُم ْال َمسْ َك َن ُة)  ،ومن ضربت علٌه الذلة
ضب م َِن َّ ِ
اس َو َباءُوا ِب َؽ َ
َما ُث ِقفُوا إِ َّال ِب َحبْل م َِن َّ ِ
هللا َو َحبْل م َِن ال َّن ِ
أٌنما ُثقؾ كٌؾ ال نفرح ونتفابل باالنتصار علٌه.
ج  -إن إسرابٌل تعانً من مشكبلت مستعصٌة ،وتزاد مع األٌام عمقا وأثرا ،فهً دولة ؼٌر مندمجة ؼرٌبة قابمة
على دعم الؽٌر  ،مع التناقض والطبقٌة فً المجتمع الٌهودي نفسه ،حٌث التناحر على أشده ( َتحْ َس ُب ُه ْم َجمٌِعا َوقُلُو ُب ُه ْم
َش َّتى) .ومن كانت هذه حاله فإن االنتصار علٌه قرٌب  -بإذن هللا  -إذا أخذنا باألسباب ونادى منا ِد االٌمان :ح ًّ على
الجهاد.
د -فشل جمٌع الحلول التً طرحت إلنهاء القضٌة ،وإفبلس جمٌع المنظمات األرضٌة التً كانت تزاٌد على قضٌة
فلسطٌن وتتاجر بها  ،كل ذلك ٌزٌدنا تفاإال باجتماع األمة على كلمة واحدة ،والسٌر على طرٌق واحد.
هـ -ما فعله وٌفعله األبطال فً داخل فلسطٌن من المجاهدٌن وأطفال الحجارة وأسرهم ٌجعلنا نزداد تفاإال ،وثقة
بوعد هللا ،وتحقق وقوعه ،وأن هذه األمة  -أمة االسبلم  -ال تنضب أبدا  ،وال ٌتوقؾ معٌنها وخٌرها.
 .12الصبر والمصابرة وعدم اإلستعجال هو منهج األنبٌاء والرسل والمصلحٌن على مدار التارٌخ ،وقضٌة
فلسطٌن من أصعب القضاٌا التً واجهتها األمة منذ قرون طوٌلة ،وهً متشابكة األطراؾ ،متعددة الجوانب ،كثٌرة
ص ِابرُوا َو َر ِاب ُ
طوا
ٌِن آ َم ُنوا اصْ ِبرُوا َو َ
العقد ،تحتاج إلى صبر وأناة ،بعٌدا عن االستعجال واستباق النتابج ( ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذ َ
َوا َّتقُوا َّ
ُون) (آل عمران ، )200:ولقد ورد الصبر فً القرآن فً أكثر من تسعٌن موضعا ،مما ٌدل
هللاَ لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِح َ
على أهمٌته وأثره فً تحقٌق المراد ،وما ٌجري فً فلسطٌن ابتبلء وامتحان لؤلمة لٌعلم هللا صدقها وصبرها،
ٌث م َِن َّ
ان َّ
ان َّ
ٌِز ْال َخ ِب َ
ٌِن َعلَى َما أَ ْن ُت ْم َعلَ ٌْ ِه َح َّتى ٌَم َ
ب
هللا ُ لٌِ ُْطلِ َع ُك ْم َعلَى ْال َؽ ٌْ ِ
الط ٌِّ ِ
ب َو َما َك َ
هللا ُ لِ ٌَ َذ َر ْالم ُْإ ِمن َ
وتمٌزها ( َما َك َ
اهلل َو ُر ُسلِ ِه َوإِنْ ُت ْإ ِم ُنوا َو َت َّتقُوا َفلَ ُك ْم أَجْ ر عَظِ ٌم) (آل عمرانَ ( .)179:ولَ ْو
هللا ٌَجْ َت ِبً ِمنْ ُر ُسلِ ِه َمنْ ٌَ َشا ُء َفآ ِم ُنوا ِب َّ ِ
َولَكِنَّ َّ َ
ٌَ َشا ُء َّ
هللا َفلَنْ ٌُضِ َّل أَعْ َمالَ ُه ْم)( .الَّذِي َخلَ َق ْال َم ْو َ
ت
ٌل َّ ِ
ض ُك ْم ِب َبعْ ض َوالَّذ َ
ص َر ِم ْن ُه ْم َولَ ِكنْ لِ ٌَبْل ُ َو َبعْ َ
هللا ُ ال ْن َت َ
ٌِن قُتِلُوا فًِ َس ِب ِ
103
َو ْال َح ٌَا َة لِ ٌَبْل ُ َو ُك ْم أَ ٌُّ ُك ْم أَحْ َسنُ َع َمبل).
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الفصل الثامن
 -8الهٌكل
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اذا نظرنا إلى موقؾ السٌاسة اإلسرابٌلٌة من الهٌكل ،نجد أن معتقدات الساسة الٌهود بالنسبة لفلسطٌن ثبلثة:
األول :عودة شعب إسرابٌل إلى أرض المٌعاد ،وقد عادوا.
الثانً :إقامة دولة لهذا الشعب ،تكون أورشلٌم "مدٌنة الرب" عاصمة لها ،وقد حققوا هذا عام  1948و1967م
الثالث :إقامة هٌكل الرب فً جبل "مورٌا" على األرض التً اشتراها داود علٌه السبلم من أرونا الٌبوسً ،حٌث بناه
ولده سلٌمان ..وهذا المعتقد ٌسعون إلى تحقٌقه على أرض الواقع ،وهناك مخططات ٌهودٌة لهدم المسجد األقصى،
وإقامة الهٌكل مكانه ،وٌكفً أن نعلم أنهم أعدوا الخرابط والمخططات الهندسٌة ،ولدٌهم مجسّم معماري للهٌكل ٌحتل
جزءا من مساحة ؼرفة كبٌرة ،وكذلك مواد البناء أصبحت جاهزة ،وهً محفوظة فً مكان سري ،وأعدوا أثواب
الحرٌر الخالص التً ٌرتدٌها الحاخامات فً الهٌكل.
 1-7هل المسجد األقصى بنً علً أنقاض هٌكل سلٌمان المزعوم ؟
ولو افترضنا جدال وجود الهٌكل الٌهودي األول والثانً ،وتدمٌر الهٌكل الثانً عام 70م – كما ٌزعمون  -فهل
المسجد األقصى بنً علً أنقاض هٌكل سلٌمان؟
إن الحقابق التارٌخٌة تكذب ادعاء الٌهود بؤن المسجد األقصى قد بنً علً ارض الهٌكل الٌهودي أو علً أنقاضه،
فالثابت أن مكان المسجد األقصى كان فضاء خالٌا من أي بناء أو أنقاض بناء ،عندما أسري بالنبً – صلً هللا علٌه
وسلم – إلى بٌت المقدس ،وأن المسلمٌن عندما فتحوا القدس فً عهد عمر بن الخطاب لم ٌكن هناك بناء قابم مكان
المسجد األقصى ،بل إن عمر بن الخطاب – رضً هللا عنه – هو الذي أزال الزبل واألتربة والقاذورات من علً
الصخرة المشرفة التً أسري بالنبً – صلً هللا علٌه وسلم – إلٌها ،ومنها كان عروجه إلى السماء ،واختط عمر
مسجده هناك ،حتى جاء الخلٌفة األموي عبد الملك بن مروان ،فبنً المسجد األقصى وقبة الصخرة ،وادعاء الٌهود
بؤن حابط البراق الذي ٌطلقون علٌه "حابط المبكً" هو جزء من الهٌكل الثانً الذي هدمه تٌطس ،لٌس صحٌحا،
فالهٌكل الثانً – كما تذكر كتبهم  -هدمه " تٌطس" الرومانً عام  70م ،وأزال آثاره بالكامل هدرٌان الرومانً عام
135م ،وهو الذي هدم جمٌع القدس وأزال حجارة الهٌكل الثانً وبعثرها ،وهذا لم ٌمنع استعمالها فً إنشاءات
مختلفة منذ عام 135م ،وخبلل العصور المتوسطة ،ولذلك فان وجود شًء من هذه الحجارة فً أي موقع ،ال ٌعنً
أن الهٌكل كان قابما فً هذا الموقع ،عبلوة علً أنه ال ٌوجد دلٌل قاطع بؤن هذه الحجارة هً أصبل من حجارة
الهٌكل.
كما أن المسلمٌن علً مر العصور ،لم ٌعتدوا علً أٌة أبنٌة أو أثار ٌهودٌة ،سواء بالهدم أو عن طرٌق المصادرة،
كما أنهم لم ٌشٌدوا المسجد األقصى فوق هٌكل سلٌمان ،بل جاء فً موقعه الحالً علً أساس قدسٌة هذه البقعة
المباركة بنص القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ ،فهذا الموقع مرتبط ارتباطا وثٌقا بالعقٌدة اإلسبلمٌة.
وحابط البراق الذي ٌدعً الٌهود ملكٌته وأنه من بقاٌا الهٌكل ٌعتبر وقفا إسبلمٌا ،وهو الجزء الجنوبً الؽربً من

 http://www.almoslim.net/node/109233للمزٌد عن تفاصٌل الهٌكل انظر القدس مدٌنة هللا ام مدٌنة داوود  ،حسن ظاظا  ،ص05-02
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جدار الحرم الشرٌؾ وٌبلػ طوله نحو 48مترا وارتفاعه نحو 17مترا ،وهناك مجموعة أخري من األدلة نسوقها
هنا ،تإكد أن المسجد األقصى لم ٌبن مكان هٌكل سلٌمان أو علً أنقاضه وهً :
أوال :أن الصخرة التً بساحة المسجد األقصى ،تختلؾ كل االختبلؾ عن الصخرة التً ٌقدسها الٌهود ،طبقا لما هو
وارد عنها فً صحفهم فالتلمود – حسب أكاذٌبهم – ٌذكر أن الصخرة التً ٌقدسها الٌهود ترتفع عن مستوى األرض
بمقدار ثبلثة أصابع ،وأٌد ذلك مإرخهم وكاهنهم "موسً بن مٌمون" فً كتابه "طقوس الؽفران" ،بٌنما الصخرة
الشرٌفة الموجودة حالٌا بالمسجد األقصى ترتفع عن مستوي سطح األرض بنحو متر كامل ،ومحٌطها ٌناهز العشرة
أمتار ،وتحتها فجوة هً بقٌة مؽارة قدٌمة ،عمقها أكثر من متر ونصؾ ،تبدو الصخرة فوقها وكؤنها ملعقة بٌن
السماء واألرض وبٌن الصخرة وقاع المؽارة دعامة من الخشب حتى ال تنهار.
كما أن صخرة المسجد األقصى ،هً صخرة قدٌمة جدا ،وٌرجع تارٌخها إلى عهد ضارب فً القدم ..قدم مدٌنة
القدس ذا تها ،وعهدها ٌسبق النصرانٌة ،بل وٌسبق الٌهودٌة التً تزعم أنها هً التً قدستها ،فهذه البقعة الطٌبة من
مدٌنة القدس كانت مباركة منذ أقدم العصور ،وعلً حد قول الدكتور حسن ظاظا ،فان "الحرم" اإلسبلمً الذي ٌضم
"المقدسات اإلسبلمٌة" أقٌم فً المنطقة التً كان "ملكً صادق" ملك بٌت المقدسٌ ،دعو فٌها باسم هللا العلً زمان
إبراهٌم الخلٌل ،علٌه السبلم.
ومن الذٌن شكوا فً أن تكون الصخرة الشرٌفة هً الصخرة المعنٌة فً التلمود الباحث األلمانً "شٌك" فً أوابل
هذا القرن حٌث قال" :إن الصخرة الحالٌة لم تكن فً ٌوم ما داخلة ضمن قدس األقداس – ومقصده فً ذلك هٌكل
سلٌمان -أما صخرة الٌهود فاهلل أعلم ،ماذا صنع بها بختنصر وانطٌخوس ابٌفاتوس ملك سورٌا الٌونانً وتٌطس
وهدرٌان أمراء وملوك الرومان ،وكذلك الصلٌبٌون وؼٌرهم ممن دمروا مدٌنة القدس مرارا وتكرارا ،تدمٌرا ٌكاد
ٌكون كامبل بعد استٌبلبهم علٌها".
ثانٌا :قام األثرٌون الٌهود بعد حرب ٌونٌه  1967بعمل حفرٌات فً أساس حابط البراق ،الذي ٌسمٌه الٌهود "حابط
المبكً" ،فما وجدوا فٌه شٌبا ٌشٌر إلى أنه من بقاٌا هٌكل سلٌمان ،وكل ما عثروا علٌه فً الحجارة التً تحت
األرض فقرتان من سفر النبً أشعٌا محفورتان بخط ٌجعل نسبة تلك الحجارة لداود وسلٌمان مستحٌلة ،وألن الكشؾ
لم ٌكن دسما من الناحٌة السٌاسٌة ،كما ترٌد حكومة "إسرابٌل" ،فقد وضعوه فً مقبرة الصمت ،أو سجل النسٌان
كعادتهم فً كثٌر مما ال ٌرٌدون أن ٌعرفه العالم عنهم .
ثالثا :أثبتت جمٌع الحفرٌات أن الهٌكل الخاص بالٌهود اندثر تماما منذ آالؾ السنٌن وورد ذلك صراحة فً عدد كبٌر
من المراجع الٌهودٌة ،وكثٌر من علماء اآلثار النصارى أكدوا ذلك ،وكان آخرهم عام 1968م عالمة اآلثار
البرٌطانٌة الدكتورة "كاتلٌن كابٌنوس" ،وقت أن كانت مدٌرة للحفابر فً المدرسة البرٌطانٌة لآلثار بالقدس ،فقد
قام ت بؤعمال حفرٌات بالقدس ،وطردت من فلسطٌن بسبب فضحها لؤلساطٌر اإلسرابٌلٌة ،حول وجود آثار لهٌكل
سلٌمان أسفل المسجد األقصى ،حٌث قررت عدم وجود أي آثار البتة لهٌكل سلٌمان ،واكتشفت أن ما ٌسمٌه
"اإلسرابٌلٌون" مبنى إسطببلت سلٌمان لٌس له عبلقة بسلٌمان وال إسطببلت أصبل ،بل هو نموذج معماري لقصر
شابع البناء فً عدة مناطق بفلسطٌن ،وهذا رؼم أن "كاثلٌن كٌنٌون" جاءت من قبل جمعٌة صندوق استكشاؾ
فلسطٌن لؽرض توضٌح ما جاء فً الرواٌات التوراتٌة ،ألنها أظهرت نشاطا كبٌرا فً برٌطانٌا فً منتصؾ القرن
 19حول تارٌخ "الشرق األدنى".
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راب عا :أن المسجد األقصى المبنً حالٌا فً مدٌنة القدس ،لٌس فً الزاوٌة التً بنً علٌها هٌكل سلٌمان ،كما
ٌزعمون ،الن المسجد األقصى موجه إلً الكعبة الشرٌفة بمكة المكرمة ،واتجاهه من الشمال إلى الجنوب ،أما هٌكل
سلٌمان وإن كان علً نفس الجبل المسمً "مورٌا " إال أنه كان مستطٌل الشكل – كما ورد فً كتب الٌهود  -وٌتجه
من الؽرب إلى الشرق تجاه الشمس ،وٌعتقد بعض علماء اآلثار أنه أخذ خطوطه الربٌسٌة من معبد آتون فً تل
العمارنة بمصر.
خامسا :أكد كثٌر من المهندسٌن العالمٌٌن ،الذٌن درسوا التربة التً ٌقوم علٌها المسجد األقصى ،وتعمقوا فٌها ،بؤنه
ال ٌوجد فً ذلك المكان أي دلٌل أو شبهة ألي من أثر هٌكل النبً سلٌمان ،الذي تدعً الصهٌونٌة أنه مدفون بجوار
حابط المبكً الؽربً بالمسجد األقصى ،بل إن كل الدراسات تنتهً بنتٌجة واحدة هً أن هٌكل سلٌمان لم ٌكن
موجودا فً هذه المنطقة علً اإلطبلق ،وال ٌوجد أي دلٌل تارٌخً واحد ٌقطع بـؤن حابط البراق الذي ٌسمٌه الٌهود
"حابط المبكً" هو جزء من هٌكل سلٌمان بل إن اسمه الحقٌقً كما سماه المسلمون "حابط البراق" نسبة إلى البراق
الذي ورد ذكره فً حدٌث اإلسراء والمعراج.
سادسا  :ذكر الدكتور حسن ظاظا ، 105األستاذ بكلٌة اآلداب بجامعة اإلسكندرٌة أن عاصمة الملك سلٌمان ،خبلل
عهده فً فلسطٌن ،كانت تعادل ثلث حجم مدٌنة القدس الحالٌة ،وأن هذه العاصمة مكانها حالٌا بمدٌنة القدس ما
ٌعرؾ بحارة الٌهود ،والذي كان به ما ٌسمً بهٌكل سلٌمان ،والمسافة بٌن حارة الٌهود هذه حٌث كان ٌوجد الهٌكل
وبٌن ا لمقدسات اإلسبلمٌة توازي كٌلوا مترا واحدا ،مما ٌتبٌن معه أن المقدسات اإلسبلمٌة لم تبن إطبلقا علً هٌكل
سلٌمان كما ٌزعم الٌهود.
سابعا  :أكد المهندس رابؾ نجم ربٌس لجنة إعمار األقصى المبارك – فً مقابلة مع الكاتب – أن الحفرٌات الٌهودٌة
التً تمت فً الحرم الشرٌؾ ،منذ عام  1967وحتى الٌوم ،لم تعثر علً أي أثر لهٌكل سلٌمان ،ولكنها اكتشفت آثارا
إسبلمٌة من العهد األموي ،وأخري بٌزنطٌة ورومانٌة ،وقال أنه دخل النفق الذي افتتحوه ووجد فً داخله بعض
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اآلثار اإلسبلمٌة ،مثل األعمدة واألقواس اإلسبلمٌة من العهد المملوكً ،ولم ٌجد أي أثر ٌهودي.
ومع ذلك لم تتوقؾ جرابم الٌهود ضد المسجد األقصى منذ احتبلل القدس فً عام  1967الى ٌومنا هذا  ،سواء عن
طرٌق الحفرٌات او تؽٌٌر شكل المدٌنة فوق األرض او عن طرٌق الحرق كما قاموا بذلك فً عام .1969
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انظر (( الهٌكل بٌن االسطورة وحقابق التارٌخ  ،أ.د .عصام سحنٌنً  ،جامعة البتراء – عمان )) و انظر كتاب (( ٌا مسلمً العالم افٌقوا قبل ان ٌهدم
106األقصى ،الـدكتور :صالح الرقب ،ؼــزة -فلسطـٌن ،الطبعة الثانٌة  0060 ،هـ 6110-م ))
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الفصل التاسع
 -9الجهات الٌهودٌة الصهٌونٌة العاملة لبناء الهٌكل المزعوم
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بعد احتبلل الضفة الؽربٌة فً حرب حزٌران عام  1967بدأت المإسسات الرسمٌة والشعبٌة والدٌنٌة والعلمانٌة
اإلسرابٌلٌة والٌهودٌة بالعمل من أجل السٌطرة على الحرم القدسً الشرٌؾ وهدم المساجد (المسجد األقصى وقبة
الصخرة) وبناء “الهٌكل الثالث” مكانها .رافضة االعتراؾ بالحقوق الوطنٌة والدٌنٌة والتارٌخٌة للعرب والمسلمٌن
فً الحرم القدسً الشرٌؾ ،وللفلسطٌنٌٌن كرمز دٌنً ووطنً.
وفً البحث الذي اعده علٌان الهندي
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فان الٌهود ٌعتقدون أن الحرم القدسً الشرٌؾ المقام على جبل مورٌا هو

“هار هبٌت” (جبل البٌت) “مسكن الرب” ،والمكان الذي حاول فٌه إبراهٌم التضحٌة بابنه إسحاق .وحسب نفس
المعتقدات فإن اإلنسان األول خلق فً جبل مورٌا مركز العالم .وتفٌد نفس الرواٌة أن الملك داوود علٌه السبلم
اشترى قطعة األرض بخمسٌن “شٌقل” من أرفانة الٌبوسً وبنى فٌه “مذبحا للرب” وأحضر إلٌه “تابوت العهد”.
وبذلك ٌكون الملك داوود مإسسا للعمل الربانً فً المكان وبانً العبلقة بٌن “شعب إسرابٌل وهار هبٌت فً القدس
عام  1006قبل المٌبلد .وألن الهٌكل لم ٌنتهً فً عهده قام ابنه سلٌمان علٌه السبلم بتكملته.
ومنذ وقت مبكر جدا من إنشابها بدأت الحركة الصهٌونٌة تخوض صراعا مع المسلمٌن من اجل السٌطرة على حابط
البراق الذي سمته “الحابط الؽربً للهٌكل” والصبلة فٌه ،حٌن طالبت تؽٌٌر ترتٌبات أداء الصبلة الٌهودٌة فٌه
ووضعت فً المكان كراسً وستابر .األمر الذي رفضه المسلمون من خبلل ثورة البراق التً اندلعت ضد الٌهود
وضد الوجود البرٌطانً فً فلسطٌن عام .1929
استمرت محاولة الحركة الصهٌونٌة تؽٌٌر الوضع القابم فً منطقة حابط البراق من دون نتابج حتى عام 1967
عندما استولى الجٌش اإلسرابٌلً على القدس الشرقٌة وقام بتدمٌر حً المؽاربة المحٌط بحابط البراق وتوسٌع
ساحاته ومصادرة مقر المحكمة (المدرسة التنكزٌة) المطلة على المسجد األقصى ومصادرة مفاتٌح بوابة المؽاربة
المطلة مباشرة على الحرم القدسً الشرٌؾ ووضع حراسات من جنود االحتبلل فً مداخل بوابات الحرم.
ولم تكتؾ سلطات االحتبلل اإلسرابٌلً بهذه اإلجراءات بل سنت القوانٌن التً تكرس سٌطرتها على الحرم القدسً
الشرٌؾ مثل “قانون حرٌة الوصول إلى األماكن المقدسة” وؼٌرها من القوانٌن التً تكرس األمر الواقع والسٌطرة
اإلسرابٌلٌة على الحرم القدسً الشرٌؾ.
واألخطر من ذلك ،بدأت سلطات االحتبلل عملٌة الحفرٌات فً كل البلدة القدٌمة وقرب وأسفل المناطق الواقعة تحت
الحرم القدسً الشرٌؾ بحجة البحث عن أثار للهٌكل .وكان اخطر هذه الحفرٌات الممر الذي اكتشفته األوقاؾ
اإلسبلمٌة أسفل الحرم فً منطقة ببر قاٌتباي عام  1981وقامت بسده بالباطون ،وفً عام  1996أمر ربٌس
الوزراء اإلسرابٌلً بنٌامٌن نتنٌاهو بفتح نفق قرب أساسات الحرم القدسً الشرٌؾ مما تسبب فً اندالع انتفاضة
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مإتمر القدس الثامن  ، 6111علٌان الهندي بحث منشور على الشبكة العنكبوتٌة موقع (مدونة علٌان الهندي | مدونة متخصصة فً الشؤن اإلسرابٌلً)
 42باحث فً الشبون اإلسرابٌلٌة .ألؾ العدٌد من الكتب واألبحاث فً الشؤن اإلسرابٌلً أهمها“ :سٌاسة الفصل والعزل” و “الجدار الفاصل :وجهات نظر إسرابٌلٌة فً الفصل
أحادي الجانب” و “الجدار الفاصل فً القدس” و “خٌارات إسرابٌلٌة للحل النهابً فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة” .ترجم العدٌد من الكتب واألبحاث العبرٌة من أهمها:
“االنتفاضة :أسباب ومٌزات وخصابص” ألرٌٌه شالٌؾ و “الطعم فً المصٌدة :سٌاسة إسرابٌل فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة  ″0224-0221لشلومو ؼازٌت ،وأسٌاد الببلد:
108
المستوطنون ودولة إسرابٌل  ″6110-0221لعقٌبا إلدار وعدٌت زرطال .
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فلسطٌنٌة ضد الحفرٌات اإلسرابٌلٌة أسفل الحرم وضد فتح النفق سمٌت “انتفاضة النفق” ،التً فتح على أثرها
المسجد المروانً بحكم األمر الواقع ومن دون موافقة إسرابٌلٌة .
لكن أخطر هذه الحفرٌات هو ما ٌتم فً كل البلدة القدٌمة خاصة أسفل الحرم نفسه من قبل دابرة االثار اإلسرابٌلٌة
وبالتعاون مع بلدٌة القدس وصندوق إرث الحابط الؽربً الحكومً وبدعم مالً من منظمات ٌهودٌة وؼٌر ٌهودٌة،
حٌث تجري هذه الحفرٌات لتعمٌق وتوسٌع األنفاق فً الحرم القدسً الشرٌؾ  ،تحقق فٌها إسرابٌل رؼبة التٌار
العلمانً والوطنً وبعض التٌارات الدٌنٌة التً تعمل على “مساعدة الرب” بالسٌطرة على كل ما هو تحت األرض
فً الحرم القدسً وبناء كنٌس فٌه وتوسٌع المساحات الموجودة متؤملٌن الوصول إلى أثار ما ٌسمى بالهٌكل ،وفً
ذات السٌاق جاءت الحفرٌات من أجل تؽٌٌر شكل باب المؽاربة لٌتبلءم مع الكنٌس المقرر افتتاحه بعد عدة أشهر.
ٌذكر ان حابط البراق لم ٌكن من الناحٌة التارٌخٌة مقدسا عند الٌهود ،وقد جاءت قدسٌته فً القرن السادس عشر بعد
االنشقاق الذي حدث فً الكنٌسة الكاثولٌكٌة وإنشاء الكنٌسة البروتستنتٌة التً طالبت بإقامة دولة إسرابٌل وإعادة بناء
“الهٌكل"
ولم تكن هذه الجهات واألفراد ٌعملون بمفردهم أو بمعزل عن المإسسة الرسمٌة اإلسرابٌلٌة بل كانت داعمة لها
وحارسة لمنجزاتها على األرض وممولة لنشاطات هذه المجموعات .ونتٌجة لذلك انتشرت عشرات المجموعات
الٌهودٌة من متدٌنٌن وعلمانٌٌن ومسٌحٌٌن من أجل العمل على تؽٌٌر الوضع القابم فً الحرم القدسً الشرٌؾ.
المجموعات الٌهودٌة:
 -1دابرتً اآلثار فً وزارة السٌاحة وبلدٌة القدس
أسست هذه الدوابر مع إقامة دولة عام  .1948وهً جهات رسمٌة تعمل بوحً وبؤوامر من الحكومات اإلسرابٌلٌة
المتعاقبة بهدؾ خلق وقابع جدٌدة على األرض تكرس سٌطرة االحتبلل على البلدة القدٌمة بما فً ذلك الحرم القدسً
الشرٌؾ .وتتركز حفرٌاتها فً البلدة القدٌمة وفً بلدة سلوان بهدؾ تؽٌٌر شكل البلدة القدٌمة والحرم القدسً الشرٌؾ
وإعطابها الروح الٌهودٌة على حد وصؾ العاملٌن فً هذه الحفرٌات  ،وتعتبر الجهات الثبلث مسبولة عن الحابط
الؽربً وعن المناطق التً ٌتم الحفر فٌها أسفل الحرم  ،وتشرؾ على كل الحفرٌات وعلى فتح االنفاق فً البلدة
القدٌمة منذ عام  1967حتى هذا الٌوم ،حٌث تتركز حفرٌاتها فً تسعة مناطق من البلدة القدٌمة وسلوان باتجاه
الحرم القدسً الشرٌؾ  ،وتمول نصؾ مٌزانٌة دابرتً اآلثار فً وزارة السٌاحة وبلدٌة القدس العاملة فً البلدة
القدٌمة من قبل الجمعٌات العاملة فً بناء “الهٌكل” ومن رجال أعمال ٌهود ومسٌحٌٌن من مختلؾ أنحاء العالم.
 -2مكتب ربٌس الحكومة
لجنة دابمة مهمتها تنفٌذ أعمال الحكومة فً البلدة القدٌمة من القدس من خبلل إصدار قرارات ؼٌر معلنة مهمتها
شراء األراضً فً البلدة القدٌمة وفً كل أنحاء القدس بهدؾ التنسٌق بٌن الجهات المختلفة التً تعمل على شراء
العقارات فٌها ،ومن مهامها المحافظة على السٌطرة الٌهودٌة على الحرم القدسً الشرٌؾ.
 -3شركة تطوٌر الحً الٌهودي
وهً شركة حكومٌة تابعة لوزارة اإلسكان اإلسرابٌلٌة وبلدٌة القدس مهمتها إبراز ما ٌسمى بالوجه الٌهودي والدٌنً
للقدس وشراء العقارات العربٌة وتتلقى مٌزانٌاتها من الحكومة اإلسرابٌلٌة.
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 -4صندوق إرث الحابط الؽربً
أقٌم هذه الصندوق من قبل وزارة األدٌان اإلسرابٌلٌة بعد حرب عام  1967كجمعٌة مستقلة من أجل إدارة “الحابط
الؽربً” والساحات المطلة علٌه واالنفاق المحفورة أسفل الحرم القدسً ،وعندما صدرت احتجاجات قانونٌة أعلن
عن هذا الصندوق كجمعٌة حكومٌة  ، ،وٌعمل هذا الصندوق على إقامة المإسسات الدٌنٌة حول الحرم الشرٌؾ وفً
مشارٌع توسٌع الحفرٌات أسفل الحرم.
-5شركة تطوٌر القدس الشرقٌة
أسست هذه الشركة من قبل وزارة السٌاحة وبلدٌة القدس تعمل على توسٌع الوجود الٌهودي فً القدس الشرقٌة من
خبلل مصادرة أراضً الؽاببٌن وشراء ما أمكن من العقارات العربٌة  ،وتعتبر الشركة شرٌكا فً محاوالت ٌورام
زاموش تؤسٌس شركة خاصة لتنفٌذ مشروع “تقدم القدس” التً سٌكون من أهدافها بناء كنٌس أسفل الحرم القدسً
الشرٌؾ .وٌشمل المخطط الهٌكلً لمشروع ٌورام زاموش فتح بوابة “بروكلً” التً ٌدعً الٌهود أنها بوابة الهٌكل،
لكنها لم تشمل بالمشروع خشٌة إثارة العرب والمسلمٌن.
 -6حاخامات من اجل الهٌكل
بعد احتبلل مدٌنة القدس وتصرٌح ربٌس األركان اإلسرابٌلً األسبق مردخاي ؼور المشهور “هار هبٌت بؤٌدٌنا”
بعدة أٌام قام الحاخام شلومو ؼورٌن الحاخام الربٌسً للجٌش اإلسرابٌلً ٌرافقه العشرات بالصبلة فً الحرم القدسً
وإثر ذلك أسس مجموعة ؼٌر رسمٌة من الحاخامات التً تطالب بالصبلة فً الحرم القدسً وهدمه وبناء “الهٌكل”
الثالث فً هذه المنطقة بدال من المساجد والساحات التابعة له .وبلػ عدد أفراد هذه المجموعة حٌنها سبعون حاخاما.
وفً عام  1980عقد الحاخامات الٌهود مإتمرا عام لهم فً القدس خططوا خبلله السٌطرة على المسجد األقصى من
أجل تهٌبته لبناء الهٌكل .وفً عام  1992بلػ عدد الحاخامات الذٌن ٌإٌدون الصبلة فً الحرم القدسً الشرٌؾ
والعمل على هدمه من اجل بناء الهٌكل مكانه ما ٌقارب عشرة أالؾ حاخام من بٌنهم حاخامات الصهٌونٌة الدٌنٌة .
-7أمناء جبل الهٌكل
أنشؤت هذه المجموعة مباشرة بعد احتبلل الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة عام  ، 1967وتضم مبات النشطاء من
إسرابٌل وخارجها ،وهذه المجموعة لٌست متدٌنة بل تعتبر نفسها مجموعة وطنٌة تضم فً جنباتها علمانٌون
ومتدٌنون  ،وتعتبر هذه المجموعة من أهم وأقدم المجموعات التً تعمل على بناء الهٌكل الثالث  ،ومن اهم اهدافها
هو هدم الحرم القدسً وإقامة الهٌكل الثالث  ،وإلى حٌن تطبٌق هذا الهدؾ فإنها تطالب بالسماح للٌهود بالصبلة فً
هذا المكان المقدس عند المسلمٌن فً المناسبات الدٌنٌة والوطنٌة مثل رأس السنة وٌوم الؽفران وفً أعٌاد العرش
والنوار والفصح واألسابٌع وٌوم االستقبلل وٌوم القدس  ،وفً التاسع من آب من كل عام وضع الحجر األساس
“للهٌكل” الثالث الذي تطمح لبنابه مكان المساجد اإلسبلمٌة ومساحاتها  ،وتعمل هذه الحركة بشكل علنً ومنسق مع
سلطات االحتبلل بهدؾ لفت انتباه الرأي العام الٌهودي إلى ضرورة تطبٌق السٌادة الٌهودٌة على المكان.
 -8حركة حًٌ فقٌام (حً وموجود)
أسست هذه الحركة فً عام  1991من قبل ٌهودا عتصٌون أحد قادة التنظٌم السري الٌهودي الذي انشؤ فً بداٌة
الثمانٌنٌات من القرن الماضً والتً وضعت نصب عٌنٌها تدمٌر المسجد األقصى وقبة الصخرة وبناء “الهٌكل”
الثالث مكانها .ومن حٌث األهمٌة تعتبر هذه الحركة الثالثة فً أوساط الٌهود العاملٌن على إعادة بناء “الهٌكل" ،
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وتضم هذه الحركة شخصٌات دٌنٌة مهمة فً إسرابٌل من ضمنها الحاخام ٌتسحاق ؼرٌنسبورغ حاخام المدرسة
الدٌنٌة فً قبر ٌوسؾ الواقعة فً مدٌنة نابلس وحاٌٌم أودم الذي بنى شمعدان الهٌكل الذي ٌطمحون لبنابه بدال من
المساجد بعد هدمها ،وقد حاول أعضاء هذه الحركة اقتحام المسجد األقصى مبات المرات للصبلة فٌه ،بهدؾ لفت
نظر الرأي العام الٌهودي إلى أهمٌة المكان بالنسبة للٌهود وفرض ثقافة البٌت الثالث .
 -9شركة كٌدم ٌروشالٌم المساهمة المحدودة (إلى األمام ٌا قدس)
هً شركة مساهمة محدودة خاصة إنشاها نابب قابد لواء وأحد مسبولً الموساد السابقٌن الضابط ٌورام زاموش
بمشاركة المهندس طوفٌا سؽٌؾ الذي اعتمد على مقترحاته الربٌس األمرٌكً بٌل كلٌنتون عندما قدم اقتراحه بما
تحت األرض للٌهود وما فوق األرض للمسلمٌن ،وتعمل الشركة على تؽٌٌر الشكل الجؽرافً لساحة البراق وفً
محٌط الحرم القدسً الشرٌؾ وأسفله وبلدة سلوان .واقترح زاموش أن ٌشارك فً تؤسٌس هذه الشركة المإسسات
الحكومٌة والتشرٌعٌة المختلفة ،على أن ٌشرؾ على تنفٌذ المشروع الذي أسماه “كٌدم ٌروشالٌم” شركة تطوٌر القدس
الشرقٌة وصندوق إرث الهٌكل وشركة تطوٌر الحً الٌهودي.
 -10حركة حباد الدٌنٌة
أسست حركة حباد الدٌنٌة عام  1745من قبل الحاخام شنٌبور زلمان مبلدي ،ومقرها فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة .وهً من أكبر الحركات الدٌنٌة فً إسرابٌل  ،وتإمن الحركة أن بناء “الهٌكل” وعودة المسٌح تتم من
خبلل العمل الذي سٌبذله الٌهود ومن خبلل المعجزات التً سٌنزلها الرب ،ومن اجل ذلك تنشط الحركة من أجل
عدم التنازل عن القدس فً أٌة مفاوضات وعدم التسلٌم بالسٌطرة اإلسبلمٌة على الحرم القدسً الشرٌؾ .وتعمل
بالتعاون مع مإسسات دولة إسرابٌل فً بناء الكنٌس الٌهودي أسفل الحرم .
-11لجنة منع هدم اآلثار فً هار هبٌت
لجنة تطوعٌة ؼٌر سٌاسٌة مكونة من سٌاسٌٌن ورجال قانون وتعلٌم ومإرخٌن .أقٌمت اللجنة إثر تنظٌؾ المسجد
المروانً من األوساخ وصٌانته ،بهدؾ مراقبة كل ما ٌجري فً الحرم القدسً الشرٌؾ .ولهذا الهدؾ تقوم هذه
اللجنة بتسٌٌر طابرة كل عدة أسابٌع لتصوٌر ما ٌجري داخل هذا الموقع المقدس وإطبلع الجهات الرسمٌة والشعبٌة
الٌهودٌة ،وجمع المعلومات حول األعمال التً تقوم بها األوقاؾ اإلسبلمٌة داخله ،وجمع االتربة التً تخرج من
الحرم وتحوٌلها لدابرة االثار لفحصها ومتابعة ما تكتبه وسابل االعبلم العربٌة حول الحرم القدسً الشرٌؾ ،وتزوٌد
الجمهور الٌهودي حول أخر ما ٌستجد من نشاطات وحفرٌات إسبلمٌة داخل الحرم.
 -12موعٌتسٌت ٌشع ( مجلس المستوطنات فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة )
أسس مجلس المستوطنات فً عام  1979على أنقاض حركة ؼوش اٌمونٌم االستٌطانٌة ( )1974التً قادها فً
ذلك الوقت حنان بورات من حزب المفدال والحاخام موشٌه لٌفنؽر بهدؾ تسرٌع وتٌرة االستٌطان فً الضفة الؽربٌة
وقطاع ؼزة والقدس والعمل على مساعدة الرب فً بناء الهٌكل الثالث للتعجٌل بقدوم “المشٌح” ،وٌضم مجلس
المستوطنات كل رإساء البلدٌات والمجالس المحلٌة والقروٌة الٌهودٌة االستعمارٌة فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة
والقدس .وٌعمل هذا المجلس على بناء المستعمرات فً هذه المناطق وإعادة بناء الهٌكل بدال من الحرم القدسً
الشرٌؾ ومساجده وتمثٌل مصالح المستوطنٌن أمام الجهات اإلسرابٌلٌة المسبولة فً الضفة الؽربٌة.
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وأسس مجلس المستوطنات عدة مإسسات خاصة به مثل حركة أمانة االستٌطانٌة التً عملت فً مجال االستٌطان
وفً مساعدة الحركات والجهات العاملة من أجل بناء “الهٌكل"  ،وأسس المجلس لجنة حاخامات مجالس
المستوطنات بقٌادة الحاخام داؾ لٌبور الذي كان من الحاخامات الذٌن أفتوا بقتل إسحاق رابٌن .ولعبت لجنة
الحاخامات دورا مهما فً إصدار الفتاوى الخاصة بدخول الحرم القدسً وتعزٌز السٌطرة والسٌادة اإلسرابٌلٌة على
ما تدعٌه اللجنة األماكن المقدسة للٌهود فً الحرم وبمنع التوصل لسبلم مع العرب.
-13حركة ٌمٌن إسرابٌل
أسس هذه الحركة عضو الكنٌست السابق البروفٌسور شبول ؼوتمان الذي انشق عن حزب مولٌدت الٌمٌنً
المتطرؾ الذي ترأسه الجنرال رحبعام زبٌفً .وٌساعده فً هذه الحركة ٌإال لٌرنر أحد أعضاء التنظٌم السري
الٌهودي السابقٌن .وتحاول قٌادة هذه المجموعة ومإٌدوها تؽٌٌر الوضع القابم فً الحرم القدسً الشرٌؾ بالطرق
العلنٌة.
 -14مدرسة عطٌرت كوهنٌم (تاج الكهان)
أسست هذه المدرسة عام  1983من قبل بعض الحاخامات الٌهود من بٌنهم الحاخام شلومو أفنٌر حاخام مستعمرة
بٌت إٌل وربٌس مدرستها الدٌنٌة والحاخام إلٌاهو مالً والحاخام مناحٌم بن ٌعقوب .وتدعً المدرسة أنها امتداد
طبٌعً للمدرسة الدٌنٌة “توراة حاٌٌم” التً اسسها الحاخام ٌتسحاق فٌنؽرود عام  .1894ووضعت هذه المدرسة
نصب عٌنٌها السٌطرة على الممتلكات العربٌة فً البلدة القدٌمة فً القدس بهدؾ تحوٌلها إلى ٌهودٌة .ومن أجل ذلك
فهً تعمل على مصادرة البٌوت العربٌة بحجة أنها أمبلك للٌهود قبل عام . 1948
وتعتبر هذه المدرسة من أكثر الجهات تطرفا فً إسرابٌل واألكثر إزعاجا للسكان العرب فً البلدة القدٌمة ،وال
تتورع هذه الحركة عن استخدام العنؾ واإلرهاب ضد السكان العرب بهدؾ طردهم من البلدة القدٌمة فً القدس.
وتعمل الحركة على تشجٌع وتعمٌق الوعً العام بـ “الهٌكل” لدى طلبتها ولدى الجمهور الٌهودي بشكل عام .وتشجع
الصبلة فً الحرم القدسً إلى حٌن هدمه وبناء “الهٌكل” الثالث مكان المساجد وساحاته  ،وتضم عدة مإسسات هً
مدرسة “عطٌرت ٌروشالٌم” (تاج القدس) والمدرسة التحضٌرٌة العسكرٌة ومعهد “معرخوت ٌسرابٌل” (قٌم
إسرابٌل) ومجلة عطوري كوهنٌم ومعهد “أحباء القدس” التربوي.
 -15مخون بٌت همقداش (معهد بٌت المقدس)
أسس هذا المعهد عام  1987من قبل الحاخام دافٌد ألبوٌم الذي عمل على تحضٌر مبلبس كهان بٌت المقدس
واألدوات المستخدمة فٌه .والحاخام دافٌد ألبوٌم هو والد حاخام مستوطنة كرٌات أربع وربٌس المدرسة الدٌنٌة فٌها،
وهو من مإسسً حركة أمناء جبل الهٌكل .وٌعمل المعهد على تطوٌر العمل الٌومً من أجل بناء “الهٌكل” الثالث،
حٌث قام فً هذا اإلطار بتصنٌع معظم أدوات المستخدمة فً الهٌكل وٌعرضها فً معرض دابم فً معهد القدس
للدراسات اإلسرابٌلٌة ،كما ٌعمل المركز على بناء نموذج دقٌق للهٌكل ورسمه من قبل الفنانٌن ،وتعمٌق الوعً
الٌهودي العام بضرورة بناء “الهٌكل” وضرورة الصبلة فٌه كمركز للحٌاة الٌهودٌة وكرابط بٌن شعب إسرابٌل.
 -16مخون همقداش (المعهد المقدس)
أسس المعهد من قبل الحاخام ٌسرابٌل أربٌٌل عام  ،1983وهو مإسسة تعلٌمٌة هدفها نشر الوعً الدٌنً وضرورة
بناء الهٌكل فً كافة أوساط المجتمع الٌهودي من علمانٌٌن ومتدٌنٌن وإعدادهم لٌوم إصدار األمر ببناء الهٌكل .ومن
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أجل ذلك أعد الحاخام األدوات المستخدمة فً الهٌكل الثالث .وفً عام  1997أسس المدرسة الوسٌطة “دفٌر”
للتصوٌر والعزؾ بهدؾ تؤهٌل الفانٌن الذٌن سٌشاركون فً بناء الهٌكل .
 -17نشطاء حركة كاخ وكهانا حً
أسست هذه الجماعة بعد مقتل زعٌم الحركة مبٌر كهانا فً الوالٌات المتحدة عام  ،1990من قبل الحاخام أبراهام
طولٌدانو .وتركز هذه الجماعة على البعد الوطنً فً هدم الحرم القدسً الشرٌؾ وبناء “الهٌكل” الثالث مكانه،
وترفض ما تسمٌه الجماعة الحكم الذاتً الذي تتمتع به األوقاؾ اإلسبلمٌة فً إدارتها للحرم القدسً الشرٌؾ .وقد
حاول أعضاء الحركتٌن إطبلق الصوارٌخ على المساجد فً الحرم القدسً الشرٌؾ ،بهدؾ مساعدة الرب.
 -18تبلمٌذ المدرسة الدٌنٌة قبر ٌوسؾ
مجموعة انشقت عن حركة كاخ وٌقودها حاخام قبر ٌوسؾ ٌتسحاق ؼٌنسبورغ .وتتؤثر هذه المجموعة باألفكار
الداعٌة لقٌام االنسان الٌهودي بمساعدة الرب فً جمع منافً الٌهود وبناء “الهٌكل الثالث” من خبلل “إزالة النجس”
من “هار هبٌت” ،وتضم فً صفوفها والخارجٌن عن القانون داخل إسرابٌل نفسها ،وهذه المجموعة جزء من شبٌبة
التبلل الذٌن ٌحتلون البإر االستٌطانٌة وٌنكلون بالعرب وٌمارسون كافة الممارسات الجنابٌة مثل تعاطً المخدرات
والممنوعات داخل إسرابٌل .
-19نساء من أجل الهٌكل
هً حركة نسوٌة تعمل فً اوساط النساء لنشر وتعمٌق الوعً فً أوساطهن فً كل ما ٌتعلق بالصبلة فً “جبل
الهٌكل” وبضرورة إعادة بنابه.
 -20مركاز هار هبٌت (مركز الحرم القدسً)
ٌقع المركز فً البلدة القدٌمة ،وٌعمل المركز على إثارة مشاعر الجمهور الٌهودي ودعم بناء “الهٌكل” الثالث فً
الوقت الحاضر وعدم انتظار “المشٌح” .وٌعتبر مركز هار هبٌت مكتبا ٌخدم حراس الهٌكل الذٌن ٌعملون على تعزٌز
الوجود الٌهودي فً “هار هبٌت” وفً محٌطه.
 -21جمعٌة حرس الهٌكل
حرس الهٌكل هً جمعٌة مسجلة أسست عام  1998بهدؾ نشر المعلومات عن قدسٌة “جبل الهٌكل” ومنع دخول
“األنجاس إلٌه” .وتضع الجمعٌة حرس شرؾ دابم فً مداخل الحرم القدسً الشرٌؾ كذكرى لحراس “الهٌكل” األول
والثانً .أسست الجمعٌة مدرسة دٌنٌة لدراسة شبون الهٌكل برباسة الحاخام تسفً روؼٌن.
الجماعات المسٌحٌة العاملة من اجل بناء الهٌكل
تنتشر الجهات المسٌحٌة االنجٌلٌة والبروتستانتٌة فً مختلؾ أنحاء العالم التً تنادي ببناء هٌكل سلٌمان بعد هدم
المسجد األقصى وقبة الصخرة ،خاصة فً الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا وهولندا .وٌوجد فً الوالٌات المتحدة لوحدها
أكثر من  200طابفة من المذهب البروتستانتً ،الذٌن ٌمثلون ما ٌقارب  100ملٌون مسٌحً بروتستانتً ،ومن
أشهر دعاة هذه الحركات والمنظمات بات روبرتسون وجٌري فالوٌل وجٌم بٌكر ،الذٌن ٌبشرون بعودة المسٌح بعد
إعادة بناء “هٌكل سلٌمان"  ،وتنتشر منظمات تحت مسمٌات مختلفة فً هذه الدول منها المورمون وشهود ٌهوه
والكنٌسة التطهرٌة وأبناء النور والخطؾ والملكوت والمولودون الجدد التً ٌنتمً إلٌها الربٌس األمرٌكً الحالً
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جورج بوش االبن والمصرؾ األمرٌكً المسٌحً من أجل إسرابٌل ومإتمر القٌادة المسٌحٌة من أجل إسرابٌل،
ومنظمة الرعوٌات االنجٌلٌة .وسنكتفً فً هذا البحث بطرح أهم مإسستٌن تعمبلن فً بناء “جبل الهٌكل” وهما :
1.السفارة المسٌحٌة الدولٌة
أنشبت السفارة المسٌحٌة الدولٌة من قبل المجموعات اإلنجٌلٌة عام  1980تحدٌا لقرار القمة العربٌة بقطع العبلقة
مع أي دولة تفتح سفارة لها فً القدس .وأصدرت السفارة فور افتتاحها نشرة استهلتها بعبارة “لٌكن دعاإكم ضد
الروح اإلسبلمٌة ،وأن الروح الشرٌرة لئلسبلم مسبولة عن العبودٌة الروحٌة فً العالم العربً ،وعن الكثٌر من
العداء للسامٌة فً أنحاء العالم .وفً موقؾ أخر قالت السفارة أن اإلسبلم مسبول عن السخرٌة الكبٌرة من هللا !! ألن
هناك مسجد إسبلمً فً أقدس بقعة فً جبل مورٌا ،وهذه وصمة عار للموقع المقدس “للهٌكل".
وشارك فً تؤسٌس هذه السفارة ألؾ رجل دٌن مسٌحً ٌمثلون كنابس من  23دولة بهدؾ إعادة “هٌكل سلٌمان"
وللسفارة المسٌحٌة خمسة عشر قنصلٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تقوم بؤنواع من األنشطة المتباٌنة لصالح
إسرابٌل ولصالح مساعدة الرب فً بناء “الهٌكل ”.
2.الحركة التدبٌرٌة
أسست الحركة التدبٌرٌة من قبل بعض الفبات االنجٌلٌة التً تإمن بالخرافات وبالمعركة الفاصلة التً ٌسمونها “هار
مؽٌدون” بٌن الٌهود وحلفاءهم ضد المسلمٌن وحلفاءهم .وٌبلػ عدد أفراد هذه الحركة  100ملٌون نسمة نصفهم فً
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والنصؾ اآلخر فً أوروبا .
وٌإمن أعضاء هذه الحركة أن السٌد المسٌح “سٌنزل على األرض وٌجلس على كرسً االله لكً ٌكون الحكم الفصل
فٌقتل األشرار وٌحً األخٌار وٌنصر الدٌن وٌذل أعدابه .لكن شرط نزوله لن ٌكتمل إال بقٌام دولة إسرابٌل وبناء
“هٌكل سلٌمان” مكان المساجد فً الحرم القدسً الشرٌؾ  .وتسٌطر هذه الحركة على الكونؽرس األمرٌكً وٌنتمً
إلٌها معظم الرإساء األمرٌكٌٌن منذ اكثر من سبعٌن عاما.
خبلصة
تعددت الجهات واألشخاص الذٌن ٌعملون من أجل إعاد بناء “هٌكل سلٌمان الثالث” لمساعدة الرب فً التسرٌع فً
خبلص إسرابٌل وجمع الٌهود من المنافً ،وإزالة “النجس” من على الحرم القدسً الشرٌؾ على حد وصؾ زعٌم
التنظٌم السري اإلرهابً ٌهودا عتصٌون والذي وصؾ ٌؽٌبال عمٌر قاتل ربٌس الوزراء اإلسرابٌلً إسحاق رابٌن
بؤنه “من الجٌل الذي سٌبنً “الهٌكل” .ولم تكتؾ هذه الجهات بالعمل فً موضوع بناء “الهٌكل” ،بل امتد عملها لكل
أنحاء البلدة القدٌمة والقدس الشرقٌة والضفة الؽربٌة وحتى داخل الدولة العبرٌة نفسها بهدؾ تهوٌدها وطرد السكان
العرب الفلسطٌنٌٌن مسلمٌن ومسٌحٌٌن منها .
وخبلل عملها لم تتوان هذه الجهات من استخدام كافة األسالٌب بما فً ذلك المصادرة والتزوٌر والسٌطرة على كل
ما تدعً أنه أمبلك ٌهودٌة من عقارات وأماكن مقدسة فً البلدة القدٌمة ومنع المسلمٌن والمسٌحٌٌن من الدخول
والصبلة فً أماكنهم المقدسة ،بما ٌتعارض مع كل األعراؾ والقوانٌن الدولٌة والسماوٌة وحتى اإلسرابٌلٌة ،مثل
تزوٌر ملكٌة حابط البراق لصالح الٌهود الذي شهدت كل لجان التحقٌق الدولٌة والقرارات الدولٌة بملكٌة العرب
والمسلمٌن له .
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لقد تم كل ذلك ،بدعم وتؽطٌة وحماٌة مباشرة من كل أجهزة الدولة العبرٌة الحكومٌة والمدنٌة والقانونٌة والتنفٌذٌة
والخدماتٌة (بلدٌة القدس) لحماٌة منجزات العصابات الساعٌة لفرض منطق األمر الواقع الٌهودي والتنكر لكل ما هو
عربً وإسبلمً ومسٌحً فً المدٌنة المقدسة ،التً حافظ علٌها العرب والمسلمٌن مدة ستة عشر قرنا من الزمان من
دون المس بحقوق ساكنٌها الدٌنٌة وؼٌر الدٌنٌة بؽض النظر عن دٌنهم أو جنسٌتهم.
ولم تكتؾ هذه الجهات بالعمل فوق األرض بل امتدت نشاطاتها إلى أسفل البلدة القدٌمة من القدس حٌث انتشرت
الحفرٌات أسفلها وفً جمٌع االتجاهات تحت مسمٌات فارؼة مثل البحث بقاٌا “الهٌكل” أو عن آثار الوجود الٌهودي
فً هذه البلدة التً ال ٌوجد فٌها مثل هذه اآلثار بشهادة كبار علماء اآلثار بما فً ذلك شهادات بعض علماء اآلثار
.
اإلسرابٌلٌٌن الذٌن نقبوا فً هذه البلدة على مدار القرن السابق
ورؼم الجهد والعمل والمصادرة واالعتداءات الٌهودٌة الممتدة منذ أربعة عقود فً البلدة القدٌمة من القدس إال أن
حجم انجازات هذه الجهات ضبٌل جدا إذا ما قورن بما هو قابم حالٌا حٌث تمتلك إسرابٌل بالقوة المسلحة أقل من
 %10من مساحات البلدة القدٌمة نتٌجة هدمهم حً المؽاربة بعد حرب عام  1967مباشرة ومصادرة ممتلكات
ومنازل العرب من مسلمٌن ومسٌحٌٌن.
ومقابل ذلك حافظ سكان القدس الشرقٌة والبلدة القدٌمة منها على عروبة وإسبلمٌة البلدة القدٌمة من التهوٌد وقاوموا
الضؽوط واالعتداءات الممارسة بحقهم .األمر الذي أبقى قضٌة القدس حٌة فً عقول وقلوب العرب والمسلمٌن
والمجتمع الدولً .
لكن ذلك ال ٌكفً ،فؤمام الجهود واالمكانٌات المادٌة الضخمة التً تستثمرها إسرابٌل من أجل تهوٌد المدٌنة ،فإن
على الفلسطٌنٌٌن أوال التركٌز على هذا الموضوع الخطٌر والحساس إعبلمٌا ومادٌا وسٌاسٌا بدال من الدخول فً
خبلفات وصراعات دموٌة ال تضٌع حق الفلسطٌنٌٌن فً القدس فقط ،بل حقوق الشعب الفلسطٌنً الوطنٌة
والمشروعة فً فلسطٌن .كما أن المطلوب عربٌا وإسبلمٌا هو دعم الفلسطٌنٌٌن مادٌا وسٌاسٌا من أجل المحافظة
على بقابهم فً هذا البلد الذي ٌتعرضون فٌه للتهجٌر القسري ٌومٌا خاصة المقدسٌٌن منهم من اجل المحافظة على
.
عروبة وإسبلمٌة هذه المناطق حتى التحرٌر النهابً لها
وتؽٌٌر المعالم المقدسة فً البلدة القدٌمة من القدس وتهوٌدها ،والذي تقوم به المإسسات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة ،ال
ٌعتبر عدوانا على العرب والمسلمٌن فقط ،بل هو عدوان على المسٌحٌة وعقابدها وتراثها فً القدس ،وعلى الدٌانة
الٌهودٌة التً تحاول الصهٌونٌة وأتباعها تؽٌٌر معتقداتها تحت حجج واهٌة مثل الحق التارٌخً ومساعدة الرب فً
تسرٌع الخبلص .
وما ٌجري الٌوم فً البلدة القدٌمة ومحٌطها هو عدوان على اإلرث والتارٌخ وعلى الحضارة العالمٌة التً تعمل
جمٌع دول العالم على المحافظة علٌها من الزوال لٌس فقط فً فلسطٌن التارٌخٌة بل فً مختلؾ أنحاء العالم .
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 1-9حرق المسجد األقصى:
وفً هذا اإلطار قام المتطرؾ الٌهودي األسترالً (دٌنٌس ماٌكل) ٌوم1969/8/21م بإحراق المسجد األقصى
المبارك ،فً جرٌمة تعتبر من أكثر الجرابم اٌبلما بحق األمة وبحق مقدساتها ،حٌث أتت ألسنة اللهب المتصاعدة
على أثاث المسجد المبارك وجدرانه ،ومنبر صبلح الدٌن األٌوبً ..ذلك المنبر التارٌخً الذي أع ّده القابد صبلح
الدٌن إللقاء خطبة من فوقه لدى انتصاره وتحرٌر لبٌت المقدس ،كما أتت النٌران الملتهبة فً ذلك الوقت على مسجد
عمر بن الخطاب ،ومحراب زكرٌّا ،ومقام األربعٌن ،وثبلثة أروقة ممتدة من الجنوب شماال داخل المسجد األقصى.
وبلؽت المساحة المحترقة من المسجد األقصى أكثر من ثلث مساحته اإلجمالٌة ،حٌث احترق ما ٌزٌد عن 1500م2
من المساحة األصلٌة البالؽة ( 4400م )2وأحدثت النٌران ضررا كبٌرا فً بناء المسجد األقصى المبارك ،وأعمدته،
وأقواسه ،وزخرفته القدٌمة وسقط سقؾ المسجد على األرض نتٌجة االحتراق وسقط عمودان ربٌسان مع القوس
ّ
وتحطم  48شباكا
الحامل للقبة ،كما تضرّرت أجزاء من القبة الداخلٌة المزخرفة ،والمحراب والجدران الجنوبٌة،
من شبابٌك المسجد المصنوعة من الجبس والزجاج الملون ،واحترق السجاد ،وكثٌر من الزخارؾ ،واآلٌات القرآنٌة.
ّ
بحق الحرم القدسً الشرٌؾ ،كما كانت خطوة
وقد كانت جرٌمة إحراق المسجد األقصى من أبشع االعتداءات
ٌهودٌة فعلٌة فً طرٌق بناء الهٌكل المزعوم مكان المسجد األقصى .وكانت الكارثة الحقٌقٌة والص ّدمة التً أعقبت
هذا االعتداء اآلثم أن قامت المحاكم االسرابٌلٌة بتبربة ساحة المجرم األسترالً ،بحجة أنه (مجنون)!!ث ّم أطلقت
سراحه دون أن ٌنال أيّ عقوبة أو حتى مجرد إدانة! وصرّ ح المجرم الٌهودي (دٌنٌس ماٌكل) لدى اعتقاله“ :أنّ ما
قام به كان بموجب نبوءة فً سفر زكرٌا مإكدا أنّ ما فعله هو واجب دٌنً كان ٌنبؽً علٌه فعله ،وأعلن أنه قد نفذ
ما فعله كمبعوث من هللا”..109

109

 http://www.qudamaa.com/vb/archive/index.php/t-33653.htmlدراسة لمإسسة االقصى للوقؾ والتراث  /خطط اسرابٌل لبناء هٌكل سلٌمان .
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الفصل العاشر
 -10رإٌتً








ان الشواهد الحالٌة واآلثار على أرض القدس القدٌمة وفلسطٌن تخلو من أي أثر للٌهود  ،فلو كان للٌهود
حضارة او دولة بمعنى الدولة فً أي فترة زمنٌة لوجدنا هذا متمثبل بشكل او بآخر بمعلم او بناء  ،فبالرؼم
من كل الحفرٌات التً ٌقوم بها علماء الٌهود والعالم مدعومٌن من دولة الكٌان الؽاصب اال انهم فشلوا فً
اٌجاد أي دلٌل او أثر ٌثبت دعاوٌهم المزعومة فً احقٌتهم بالقدس  ،والهٌكل المزعوم هً اكذوبة ٌستندون
الٌها لتمرٌر حق لٌس لهم لم ٌوجد اال فً احبلمهم  ،لم ٌجدوا أي دلٌل ال فوق األرض وال تحت األرض
على ان دولة ٌهودٌة مرت من هنا  ،كل ما ٌستندون علٌه ما هو اال أوهام تارٌخٌة وتوراتٌة تزعم ان هذه
األرض اعطٌت لهم  ،بٌنما نجد آالؾ األثار اإلسبلمٌة على ارض فلسطٌن عامة والقدس خاصة تثبت ان
القدس وفلسطٌن ارض عربٌة منذ مبلٌٌن السنٌن فاسم فلسطٌن عربً واسم القدس عربً .
ان الكٌان الؽاصب مولود ؼٌر شرعً للسٌاسة العالمٌة التً ترمً الى تحقٌق مصالحها بإبعاد الٌهود عن
اراضٌها لما ٌسببوه من مشاكل لهم  ،وإلٌجاد كٌان ٌكون كرأس حربة ٌحقق اطماعهم فً تفتٌت العالم
اإلسبلمً  ،عملت على اٌجاده دولة برٌطانٌا الظالمة من خبلل وعد بلفور الظالم الذي اعطى فلسطٌن وهم
ال ٌملكونها لمن ال ٌستحق ثم جاءت عصبة األمم لتإكد ذلك من خبلل المواثٌق الدولٌة حٌن ادرجت وعد
بلفور كقانون تم على إثره تقسٌم فلسطٌن الى ثبلث مناطق  ،دولة ٌهودٌة ودولة فلسطٌنٌة والقدس إدارة
دولٌة .
لكننا نقول مهما حاولوا فً تزوٌر للحقابق فإن هذا لن ٌؽٌر من الواقع شًء  ،وستبقى فلسطٌن لنا بكافة
المعاٌٌر التارٌخٌة والدٌنٌة  ،اذ ان دٌننا هو دٌن التسامح واألخبلق الحسنة والذي عامل كل الدٌانات السابقة
بكل احترام من خبلل القوانٌن والممارسة العملٌة عبر عصور التارٌخ  ،فظل النصارى فً دٌارنا معززٌن
مكرمٌن وكذلك الٌهود  ،ففً الوقت الذي كان العالم الؽربً ٌبطش بهم وٌنكل بهم كانت الدول العربٌة
الحضن الدافا لهم  ،حتى مع قوتنا وسٌادتنا لم نبطش بهم .
ان هللا عز وجل خلق الكون واإلنسان من اجل اعماره  ...والقٌام بؤعباء الخبلفة على األرض من خبلل
عبادته وتحقٌق منهاجه على األرض قال تعالى َ (:و َما َخلَ ْق ُ
ون َ 56ما أ ُ ِرٌ ُد ِم ْن ُه ْم ِمنْ
أل ْن َ
ت ْال ِجنَّ َوا ِ
س إِالَّ ِل ٌَعْ ُب ُد ِ
ُ
هللا ه َُو الرَّ َّز ُ
اق ُذو ْالقُوَّ ِة ْال َمتٌِنُ (()58سورة الذارٌات )
ُون ( )57إِنَّ َ
ِر ْزق َو َما أ ِرٌ ُد أَنْ ٌ ُْط ِعم ِ
والعبادة لؽة :من الخضوع واالنقٌاد والتذللٌُ ،قال بعٌر مُعبّد أو طرٌق مُعبّد :أي مُذلّل سلس سهل االنقٌاد .
وهً شرعا :ؼاٌة الحب مع ؼاٌة الذل وهً اسم جامع لك ّل ما ٌُحبّه هللا وٌرضاه من األقوال واألعمال
الباطنة والظاهرة  ...لصحة العبادة وقبولها عند هللا ثبلثة شروط :
األول  :التوحٌد الخالص من الشرك .
والثانً  :اإلخبلص هلل عز وجل  :أي النٌة الصحٌحة الخالصة من النفاق  ،والرٌاء .
والثالث  :موافقة سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وخلوص العبادة من البدعة .
ك
وقد أشٌر إلى هذه الشروط الثبلثة فً قوله تعالى َ :و َمنْ أَ َرا َد ْاآلخ َِر َة َو َس َعى لَ َها َسعْ ٌَ َها َوه َُو م ُْإمِن َفؤُولَ ِب َ
ان َسعْ ٌُ ُه ْم َم ْش ُكورا [ اإلسراء . ]19 :
َك َ
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 ان كل ما ٌجري فً هذا الكون هو من تدبٌر هللا عز وجل  ،وال ٌجري فً هذا الكون اال ما ٌرٌده هللا عز
وجل  ،لذلك فان هللا وضع فً هذا الكون سنن تجري ال تحابً احدا تصب فً الهدؾ العام وهو اعمار هذه
األرض والقٌام بؤعباء الخبلفة  ،ولوال هذه السنن لبقً الكون على حالته األولى .
ومن األمثلة على السنن :
 سنة االبتبلء  :االبتبلء هو االمتحان قال تعالى (إنما أموالكم وأوالدكم فتنة ) التؽابن  ، 15وقال تعالى (أمحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ٌؤتكم مثل الذٌن خلوا من قبلكم مستهم البؤساء والضراء وزلزلوا حتى ٌقول
الرسول والذٌن امنوا معه متى نصر هللا أال إن نصر هللا قرٌب ) البقرة 214
 سنة التمكٌن ,والتً ال تتحقق إال بعد االبتبلء والتمحٌص  :قال تعالى ( وعد هللا الذٌن امنوا منكم وعملواالصالحات لٌستخلفنهم فً األرض كما استخلؾ الذٌن من قبلهم ولٌمكنن لهم دٌنهم الذي ارتضى لهم
ولٌبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ٌعبدوننً وال ٌشركون بً شٌبا ومن كفر بعد ذلك فؤولبك هم الفاسقون
)النور 55
 سنة التؽٌٌر قال تعالى ( إن هللا ال ٌؽٌر ما بقوم حتى ٌؽٌروا ما بؤنفسهم ) الرعد 11 سنة المداولة  :تتداول األٌام بٌن الناس فاألحوال ال تدوم وكذا الدول والحضارات بل تدال من شدة إلىرخاء ومن رخاء إلى شدة ومن نصر إلى هزٌمة ومن هزٌمة إلى نصر (إن ٌمسسكم قرح فقد مس القوم
قرح مثله وتلك األٌام نداولها بٌن الناس ) آل عمران 140
 سنة التدافع  :قال تعالى ( ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبٌع وصلوات ومساجدٌذكر فٌها اسم هللا كثٌرا ولٌنصرن هللا من ٌنصره إن هللا لقوى عزٌز ) الحج . 40
 سنة االستبدال ٌ :قول رب العزة ( وإن تتولوا ٌستبدل قوما ؼٌركم ثم ال ٌكونوا أمثالكم ) محمد 38 من سنن هللا أنه ٌنصر الدولة العادلة ولو كافرة وٌخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة110
 ومن سنن هللا أنه كلما انهزم المسلمون انتصر اإلسبلم اذا كان الهالك دٌفٌد بن ؼورٌون ومعه الصهاٌنة ٌرددون دابما منذ بداٌة حكمهم أنه "ال معنى لـ"إسرابٌل"
بدون القدس ،وال معنى للقدس بدون الهٌكل" .فاننا نقول لهم " انه ال معنى لؤلمة االسبلمٌة بدون فلسطٌن وال
معنى لفلسطٌن دون القدس وال معنى للقدس بدون األقصى " ،فلسطٌن بكاملها هً روح االمة االسبلمٌة ،
وال ٌمكن باي صورة من الصور ان ننساها فهً عقٌدة وروح ووطن لن نتخلى عنها مهما طال الزمان ،
ولن نؽٌر ولن نبدل الى ان ٌرث هللا األرض .
 وهم ٌقولون ان القضٌة الفلسطٌنٌة استمرت هذه المدة نتٌجة لوجود الوكالة األونروا والمخٌمات  ،ونحن نقول
هذه اوهامهم ٌرٌدون ان ٌلصقوها فً اذهاننا واذهان ابنابنا  ،ان استمرار القضٌة الفلسطٌنٌة نابع من حبنا
لدٌننا وحبنا لوطنا  ،لتذهب الوكالة وتمحى المخٌمات وستبقى فلسطٌن فً الفإاد والقلب نورثها لؤلجٌال .
 فلسطٌن أرض اسبلمٌة  ...وقؾ اسبلمً كما اكد هذا السلطان عبد الحمٌد الثانً ولن نتنازل عنها  ،ولن
نتركها مهما طال الزمان او قصر  ،وسنعلم ابناءنا ان فلسطٌن لنا وان ارضنا اؼتصبها الصهاٌنة منذ
 1984وال بد ان تعود  .ونقول كما قال السلطان العثمانً عبد الحمٌد الثانً "ال أستطٌع بٌع حتى ولو شبر
ك لشخصً بل هً مل ٌ
واحد من هذه األرض ،ألن هذه األرض لٌس مل ٌ
ك للدولة العثمانٌة ،نحن ما أخذنا هذه

110عبد الكرٌم زٌدان  ،السنن السنن اإللهٌة فً األمم والجماعات واألفراد فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ,مإسسة الرسالة ،ص05
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األراضً إال بسكب الدماء والقوة ولن نسلمها ألحد إال بسكب الدماء والقوة وّللا إلن قطعتم جسدي قطعة
111
شبر واحد من فلسطٌن".
قطعة لن أتخلى عن ٍ
 ان عداءنا مع الكٌان الؽاصب هو عداء ٌستند الى اصول دٌنٌة ،وصراعنا معه صراع وجود مهما حاولوا
تؽٌٌرها  ،فدولة اسرابٌل قامت على اساس دٌنها بدلٌل اسمها كما ان الجنرال اإلنجلٌزي اللنبً حٌن دخل
القدس عام  1917قال كلمته المشهورة  " :الٌوم انتهت الحروب الصلٌبٌة "  ..كذلك تكرر نفس المشهد حٌن
112
وصل دمشق  ،و ذهب الى قبر صبلح الدٌن األٌوبً  ،و قال أمام القبر " ها قد عدنا ٌا صبلح الدٌن "

 111التٌار االسبلمً فً فلسطٌن  ، 0204-0201د .محسن صالح  0244 ،ص)).02
 112القدس والمسجد األقصى عبر التارٌخ ،د .محمد على البار  ،ط ،6100،6دار الفقٌه ،ص05
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الفصل الحادي عشر
 -11االدعاءات الدٌنٌة والتارٌخٌة للٌهود فً فلسطٌن وتفنٌدها ؟
أقام الٌهود حججهم فً اؼتصاب أرض فلسطٌن وإنشاء الكٌان الٌهودي الصهٌونً علٌها ،على ادعاءات دٌنٌة
وتارٌخٌة ،ونحاول هنا أن نناقش األمر من هاتٌن الزاوٌتٌن:
 1-11االدعاءات الدٌنٌة
ٌبنً الٌهود ادعاءاتهم الدٌنٌة على ما ٌنقلونه من التوراة المحرفة من إعطاء هللا سبحانه هذه األرض إلبراهٌم ونسله.
ومما جاء فٌها "وقال الرب إلبراهٌم :اذهب من أرضك ومن عشٌرتك ومن بٌت أبٌك إلى األرض التً أرٌك…
فذهب إبراهٌم كما قال الرب ...فؤتوا إلى أرض كنعان ...وظهر الرب إلبراهٌم وقال :لنسلك أعطً هذه األرض" ،
وجاء فً التوراة المحرفة أٌضا "وسكن (إبراهٌم) فً أرض كنعان فقال له الرب :ارفع عٌنٌك وانظر من الموضع
الذي أنت فٌه شماال وجنوبا وشرقا وؼربا ،ألن جمٌع األرض التً أنت ترى لك أعطٌها ولنسلك إلى األبد" ،وجاء
فٌها أٌضا" :قطع الرب مع إبراهٌم مٌثاقا قاببل :لنسلك أعطً هذه األرض من نهر مصر إلى النهر الكبٌر نهر
الفرات"
كما ٌحتجون بتراث أنبٌاء بنً إسرابٌل فً األرض المقدسة ،وسعٌهم إلسكان أتباعهم فٌها ،ومد نفوذهم علٌها كما
فعل موسى وٌوشع وداود وسلٌمان علٌهم السبلم ،ؼٌر أن الرإٌة اإلسبلمٌة تنظر لؤلمر من زاوٌة مختلفة ،وٌمكن
إجمال رد المسلمٌن على الٌهود فً النقاط التالٌة :
أوالٌ :إمن المسلمون بكل األنبٌاء ،واإلٌمان باألنبٌاء من أركان اإلٌمان ،والكفر بؤي منهم ممن ثبتت رسالتهم (بما
َّ
وكذبوا
فٌهم أنبٌاء بنً إسرابٌل) كفر ٌخرج عن اإلسبلم .ؼٌر أن المسلمٌن ٌإمنون أن الٌهود حرَّ فوا التوراة،
أنبٌاءهم وقتلوا عددا منهم ،ولم ٌتبعوا هداهم .وٌإمن المسلمون أنهم األتباع الحقٌقٌون لهإالء األنبٌاء ،وأنهم ورثة
رسالتهم ،فً هذا الزمان ولٌس الٌهود .
وإذا كانت رابطة العقٌدة واإلٌمان هً األساس الذي ٌجتمع علٌه المسلمون مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم ،فإن
المسلمٌن هم أحق الناس بمٌراث األنبٌاء بما فٌهم أنبٌاء بنً إسرابٌل؛ ألن المسلمٌن هم الذٌن ال ٌزالون ٌرفعون
الراٌة التً رفعها األنبٌاء ،وهم السابرون على دربهم وطرٌقهم .وهإالء األنبٌاء هم مسلمون موحدون حسب الفهم
ٌِن ،إِنَّ
ان م َِن ْال ُم ْش ِرك َ
ان َحنٌِفا مُّسْ لِما َو َما َك َ
ان إِب َْراهٌِ ُم ٌَهُو ِد ٌّا َوالَ َنصْ َرا ِن ٌّا َولَكِن َك َ
القرآنً .وانظر قوله تعالى َ ﴿ :ما َك َ
ٌِن آ َم ُنو ْا َو ّ
﴿وإِ ْذ ٌَرْ َف ُع إِب َْراهٌِ ُم
ٌِن﴾[ ،]35وقوله تعالىَ :
هللا ُ َولًُِّ ْالم ُْإ ِمن َ
ٌِن ا َّت َبعُوهُ َو َه َذا ال َّن ِبًُّ َوالَّذ َ
اس ِبإِب َْراهٌِ َم لَلَّذ َ
أَ ْولَى ال َّن ِ
ك أَ َ
ك
ْال َق َواعِ َد م َِن ْال َب ٌْ ِ
ك َومِن ُذرِّ ٌَّتِ َنا أُمَّة مُّسْ لِ َمة لَّ َ
ْن لَ َ
ت َوإِسْ َماعٌِ ُل َر َّب َنا َت َق َّب ْل ِم َّنا إِ َّن َ
نت ال َّسمٌِ ُع ْال َعلٌِ ُمَ .ر َّب َنا َواجْ َع ْل َنا مُسْ لِ َمٌ ِ
نت ال َّتوَّ ابُ الرَّ حٌِ ُمَ .ر َّب َنا َوا ْب َع ْ
ك أَ َ
اب
ك َو ٌُ َعلِّ ُم ُه ُم ْال ِك َت َ
ٌِه ْم َرسُوال ِّم ْن ُه ْم ٌَ ْتلُو َعلٌَ ِْه ْم آ ٌَا ِت َ
َوأَ ِر َنا َم َناسِ َك َنا َو ُتبْ َعلَ ٌْ َنآ إِ َّن َ
ثف ِ
ك أَ َ
الحكٌِ ُمَ .و َمن ٌَرْ َؼبُ َعن ِّملَّ ِة إِب َْراهٌِ َم إِالَّ َمن َس ِف َه َن ْف َس ُه َولَ َق ِد اصْ َط َف ٌْ َناهُ فًِ ال ُّد ْن ٌَا
نت ال َع ِزٌ ُز َ
ٌه ْم إِ َّن َ
َو ْال ِح ْك َم َة َوٌ َُز ِّك ِ
ٌِن .إِ ْذ َقا َل لَ ُه َر ُّب ُه أَسْ لِ ْم َقا َل أَسْ لَم ُ
صى ِب َها إِب َْراهٌِ ُم َبنٌِ ِه َو ٌَعْ قُوبُ ٌَا
ٌِنَ .و َو َّ
ْت ل َِربِّ ْال َعالَم َ
َوإِ َّن ُه فًِ اآلخ َِر ِة لَم َِن الصَّالِح َ
ُون .أَ ْم ُكن ُت ْم ُ
وب ْال َم ْو ُ
ت إِ ْذ َقا َل لِ َبنٌِ ِه َما
ض َر ٌَعْ قُ َ
ش َهدَاء إِ ْذ َح َ
ٌن َفبلَ َتمُو ُتنَّ إَالَّ َوأَن ُتم مُّسْ لِم َ
هللا اصْ َط َفى لَ ُك ُم ال ِّد َ
َبنًَِّ إِنَّ ّ َ
ُون) البقرة
ك إِب َْراهٌِ َم َوإِسْ مَاعِ ٌ َل َوإِسْ َح َق إِلَها َواحِدا َو َنحْ نُ لَ ُه مُسْ لِم َ
ك َوإِلَ َه آ َبا ِب َ
ون مِن َبعْ دِي َقالُو ْا َنعْ ُب ُد إِلَ َه َ
َتعْ ُب ُد َ
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وبشكل عام ،فؤمة التوحٌد واحدة من لدن آدم علٌه السبلم حتى ٌرث هللا األرض ومن علٌها ،وأنبٌاء هللا ورسله
وأتباعهم هم جزء من أمة التوحٌد ،ودعوة اإلسبلم هً امتداد لدعوتهم ،والمسلمون هم أحق الناس بؤنبٌاء هللا ورسله
ومٌراثهم.
ثانٌا ٌ:إمن المسلمون أن هللا سبحانه وتعالى أعطى هذه األرض لبنً إسرابٌل لفترة محدودة ،عندما كانوا مستقٌمٌن
على أمر هللا ،وعندما كانوا ٌمثلون أمة التوحٌد فً األزمان الؽابرة ،ولسنا نخجل أو نتردد فً ذكر هذه الحقٌقة وإال
ب ّ
هللا ُ لَ ُك ْم َوالَ
ض ال ُم َق َّد َس َة الَّتًِ َك َت َ
خالفنا صرٌح القرآن ،ومن ذلك قول موسى علٌه السبلم لقومهٌَ ﴿ :ا َق ْو ِم ْاد ُخلُوا األَرْ َ
َ
ٌن﴾ ،ؼٌر أن هذه الشرعٌة ارتبطت بمدى التزامهم بالتوحٌد وااللتزام بمنهج هللا،
ار ُك ْم َف َتن َقلِبُوا َخاسِ ِر َ
َترْ َت ُّدوا َعلَى أ ْد َب ِ
فلما كفروا باهلل وعصوا رسله وقتلوا األنبٌاء ونقضوا عهودهم ومٌثاقهم ،ورفضوا اتباع الرسالة اإلسبلمٌة التً جاء
بها محمد صلى هللا علٌه وسلم والذي بشر به أنبٌاء بنً إسرابٌل قومهم ﴿الرَّ سُو َل ال َّن ِبًَّ األُمًَِّّ الَّذِي ٌَ ِج ُدو َن ُه َم ْك ُتوبا
﴿و ُم َب ِّشرا ِب َرسُول ٌَؤْتًِ مِن َبعْ دِي اسْ ُم ُه أَحْ َم ُد﴾ الصؾ  ،فلما فعلوا ذلك حلت علٌهم لعنة
ٌل ﴾َ ،
عِ ن َد ُه ْم فًِ ال َّت ْو َرا ِة َواإلِ ْن ِج ِ
ك َم ُثو َبة
هللا وؼضبه ﴿ َف ِب َما َن ْقضِ ِهم مٌِّ َثا َق ُه ْم لَع َّنا ُه ْم َو َج َع ْل َنا قُلُو َب ُه ْم َقاسِ ٌَة﴾[ ،]40وقال تعالى ﴿قُ ْل َه ْل ُن َن ِّب ُب ُكم ِب َشرٍّ مِّن َذلِ َ
ٌر َو َع َب َد َّ
هللا َمن لَّ َع َن ُه ّ
الطا ُؼ َ
ض ُّل َعن َس َواء
ك َشرٌّ َّم َكانا َوأَ َ
وت أ ُ ْولَ ِب َ
از َ
هللا ُ َو َؼضِ َ
عِ ن َد ّ ِ
ب َعلَ ٌْ ِه َو َج َع َل ِم ْن ُه ُم ْالق َِر َد َة َو ْال َخ َن ِ
ٌل)
الس َِّب ِ
وبذلك تحولت شرعٌة حكم األرض المقدسة إلى األمة التً سارت على منهج األنبٌاء وحملت راٌتهم ،وهً أمة
اإلسبلم .فالمسؤلة فً فهمنا لٌست متعلقة بالجنس والنسل والقوم ،وإنما باتباع المنهج .كما ان الٌهود شوهوا جمال
التوحٌد ،وافتروا على هللا الكذب ،وزوروا تارٌخ أنبٌابهم كما هو واضح فً كتبهم .
وٌسجل التلمود أن سقوط دولة الٌهود وتدمٌرها لم ٌكن إال "عندما بلؽت ذنوب بنً إسرابٌل مبلؽها وفاقت حدود ما
ٌطٌقه اإلله العظٌم ،وعندما رفضوا أن ٌنصتوا لكلمات وتحذٌرات إرمٌاه" .وبعد تدمٌر الهٌكل وجه النبً إرمٌاه
كبلمه إلى نبوخذ نصر والكلدانٌٌن قاببل ":ال تظن أنك بقوتك وحدها استطعت أن تتؽلب على شعب هللا المختار ،إنها
ذنوبهم الفاجرة التً ساقتهم إلى هذا العذاب"
وتشٌر التوراة إلى آثام بنً إسرابٌل التً استحقوا بسببها سقوط مملكتهم ،فتذكر على لسان أشعٌا أحد أنبٌابهم "وٌل
لؤلمة الخاطبة ،الشعب الثقٌل اآلثم ،نسل فاعلً الشر ،أوالد مفسدون تركوا الرب ،استهانوا بقدوس إسرابٌل ،ارتدوا
إلى وراء" ،سفر أشعٌا اإلصحاح األول  ،وتقول التوراة " واألرض تدنست تحت سكانها ألنهم تعدوا الشرابع،
ؼٌروا الفرٌضة ،نكثوا العهد األبدي" سفر أشعٌا اإلصحاح  ، 24وهكذا لم ٌعد الٌهود مإهلٌن لحمل أعباء الرسالة
وتكالٌفها ،ففقدوا حقهم الدٌنً فً األرض المقدسة.
ثالثا :فضبل عن فهمنا المسؤلة فً أصلها الشرعً ،فإذا كان هللا قد أعطى إبراهٌم علٌه السبلم ونسله هذه األرض،
فإن بنً إسرابٌل لٌسوا وحدهم نسل إبراهٌم ،فالعرب العدنانٌون هم من نسله أٌضا ،وهم أبناء إسماعٌل بن إبراهٌم
علٌهما السبلم ،وإلٌهم تنتمً قبٌلة قرٌش ،التً ٌنتسب إلٌها محمد صلى هللا علٌه وسلم .وبالتالً فللعرب حقهم فً
األرض .
"وإِ ِذ ا ْب َتلَى
رابعا :إن القرآن الكرٌم ٌوضح مسؤلة إمامة سٌدنا إبراهٌم وذرٌته فً شكل ال لبس فٌه ،وتؤمل قوله تعالى َ
اس إِ َماما َقا َل َومِن ُذرِّ ٌَّتًِ َقا َل الَ ٌَ َنا ُل َع ْه ِدي َّ
ٌِن" البقرة
الظالِم َ
إِب َْراهٌِ َم َر ُّب ُه ِب َكلِ َمات َفؤ َ َت َّمهُنَّ َقا َل إِ ِّنً َجاعِ ل ُ َ
ك لِل َّن ِ
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فعندما سؤل إبراهٌم هللا أن تكون اإلمامة فً ذرٌته بٌّن هللا له أن عهده لذرٌته باإلمامة ال ٌستحقه وال ٌناله الظالمون،
وأي ظلم وكفر وصد عن سبٌل هللا وإفساد فً األرض أكبر مما فعله بنو إسرابٌل وٌفعلونه!!.
 2-11اإلدعاءات التارٌخٌة
ٌزعم الٌهود أن فلسطٌن هً أرضهم التارٌخٌة ،وأن تارٌخهم وتراثهم قد ارتبط بها ،وأنهم هم األصل فً هذه
األرض وؼٌرهم لٌسوا من أبنابها ،ولٌسوا أكثر من عابري سبٌل ،وأن األرض ال ترتبط عندهم بمعنى ممٌز كما
ترتبط لدى الٌهود ..وٌشٌرون إلى فترات حكم داود وسلٌمان علٌهما السبلم ودولتً إسرابٌل وٌهودا ..إلخ.
وابتداء ،فإننا ال نع ُّد الٌهود الحالٌٌن امتدادا تارٌخٌا شرعٌا لبنً إسرابٌل ،وحكم األنبٌاء و الصالحٌن ألرض
فلسطٌن ،وصراعهم مع أعدابهم هو جزء من تارٌخ أمة التوحٌد ،التً تعد أمة اإلسبلم امتدادا تارٌخٌا طبٌعٌا لهم ،
وعلى أي حال ،وحتى لو قبلنا فرضا ،بمناقشة األمر وفق االفتراضات الٌهودٌة ،فإنه ٌمكن إجمال ردنا علٌهم فٌما
ٌلً:
أوال :سكن اإلنسان أرض فلسطٌن منذ العصور الموؼلة فً القدم ،أي قبل حوالً ملٌون عام ،وبنى أبناء فلسطٌن
أقدم مدٌنة فً العالم " أرٌحا" قبل نحو عشرة آالؾ سنة أي  8000قبل المٌبلد ،وهاجر الكنعانٌون من جزٌرة
العرب إلى فلسطٌن حوالً 2500ق.م ،وكانت هجرتهم واسعة بحٌث أصبحوا السكان األساسٌٌن للببلد ،وعرفت
الببلد باسمهم ،وأنشؤوا معظم مدن فلسطٌن وقراها والتً بلؽت فً األلؾ الثانً قبل المٌبلد حوالً مابتً مدٌنة
وقرٌة ،ومنها مدن شكٌم (نابلس وببلطة) ،وبٌسان وعسقبلن وعكا وحٌفا والخلٌل وأسدود وعاقر وببر السبع وبٌت
لحم وؼٌرها.
وٌرى ثقاةُ المإرخٌن أن عامة أهل فلسطٌن الحالٌٌن وخاصة القروٌٌن هم من أنسال الكنعانٌٌن والشعوب القدٌمة،
مثل شعوب البحر "الفلسطٌنٌون" ،أو من العرب والمسلمٌن الذٌن استقروا فً الببلد إثر الفتح اإلسبلمً لها،
وامتزجوا بؤهلها األصلٌٌن ،أي أن جذور الفلسطٌنٌٌن الحالٌٌن تعود إلى  4500سنة على األقل ،وهم لم ٌؽادروها أو
ٌهجروها طوال هذه الفترة إلى أي مكان آخر.
ثانٌا :إن قدوم إبراهٌم علٌه السبلم إلى فلسطٌن كان حوالً سنة  1900ق.م ،والتوراة تعترؾ أنها كانت أرضا
عامرة وتسمٌها باسمها "أرض كنعان" ،حتى إن إبراهٌم علٌه السبلم اشترى من أهلها مكانا ٌدفن فٌه زوجته سارة،
وهو مؽارة المكفٌلة ،والتً دفن فٌها هو أٌضا فٌما بعد ،وكذلك ابنه إسحاق وحفٌده ٌعقوب علٌهما السبلم ،وهً التً
بنً علٌها المسجد اإلبراهٌمً .واستقر بنو ٌعقوب فٌما بعد (واسمه إسرابٌل أٌضا) ،فً مصر بعد ذلك ألجٌال عدٌدة
حتى جاء موسى علٌه السبلم بتكلٌؾ إرسالهم إلى األرض المقدسة حوالً 1250ق.م  .وحتى سنة 1000ق.م لم
ٌتمكن بنو إسرابٌل سوى من االستٌطان فً أجزاء ضبٌلة من فلسطٌن فً األراضً المرتفعة المحٌطة بالقدس ،وفً
السهول الشمالٌة.
ثالثا :إن ملك داود وسلٌمان علٌهما السبلم استمر حوالً ثمانٌن عاما فقط ( 1004ـ  923ق.م) ،وخبللها تمت
السٌطرة على معظم أنحاء فلسطٌن باستثناء المناطق الساحلٌة التً لم تبلمسها المملكة إال من مكان قرٌب من ٌافا،
وبعد وفاة سلٌمان علٌه السبلم انقسم الٌهود إلى مملكتٌن:
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 1ـ مملكة إسرابٌل :فً الجزء الشمالً من فلسطٌن ،وعاصمتها فً شكٌم ثم ترزة ثم السامرة قرب نابلس،
واستمرت حوالً مابتً عام ( 721 -923ق.م) ،وقد سمتها دابرة المعارؾ البرٌطانٌة ازدراء "المملكة الذٌلٌة"،113
لضعفها وقلة شؤنها .وقد قام اآلشورٌون بقٌادة سرجون الثانً بالقضاء على هذه الدولة ونقلوا سكانها الٌهود إلى
حران والخابور وكردستان وفارس ،وأحلوا محلهم جماعات من اآلرامٌٌن ،وٌظهر أن المنفٌٌن اإلسرابٌلٌٌن اندمجوا
تماما فً الشعوب المجاورة لهم فً المنفى ،فلم ٌبق بعد ذلك أثر لنسل األسباط العشرة من بنً إسرابٌل (ٌعقوب)،
وهم الذٌن كانوا ٌتبعون هذه المملكة .
2ـ مملكة ٌهودا :وعاصمتها القدس واستمرت  337عاما أي الفترة  923ـ  586ق.م ،ولم تكن تملك سوى أجزاء
محدودة من وسط فلسطٌن ،وقد اعترتها عوامل الضعؾ ووقعت تحت النفوذ الخارجً فترات طوٌلة ،ودخل
المهاجمون القدس نفسها مرات عدٌدة ،كما فعل فرعون مصر شٌشق أواخر القرن العاشر ق .م ،والفلسطٌنٌون الذٌن
استولوا على قصر الملك ٌهورام ( 842 -849ق.م) وسبوا بنٌه ونساءه ،كما خضعت للنفوذ اآلشوري فً عهود
سرجون الثانً ،وأسرحدون وآشور بانٌبال.. ،إلخ ،وأخٌرا أسقط البابلٌون بقٌادة نبوخذ نصر "بختنصر"هذه المملكة،
وسبى  40ألفا من الٌهود إلى بابل فً العراق ،وهاجر من بقً من الٌهود إلى مصر. 114
وعلى هذا ،فإن ملك بنً إسرابٌل استمر فً أقصى مداه الزمنً حوالً أربعة قرون لكنه كان على األؼلب على
أجزاء محدودة من أرض فلسطٌن ،وكانت مساحة نفوذهم على األرض ونفوذهم السٌاسً تتآكل كلما مر الوقت .
رابعا :عندما دخلت فلسطٌن تحت الحكم الفارسً  539ـ  332ق.م سمح اإلمبراطور قورش الثانً للٌهود بالعودة
إلى فلسطٌن من سبٌهم البابلً ،فرجعت أقلٌة منهم بٌنما بقٌت أؼلبٌتهم فً األرض الجدٌدة (العراق) بعد أن أعجبتهم
فاستقروا فٌها .وسُمح للٌهود بنوع من الحكم الذاتً تحت الهٌمنة الفارسٌة فً منطقة القدس وبمساحة ال ٌتجاوز
نصؾ قطرها  20كٌلو مترا فً أي اتجاه ،أي بما ال ٌزٌد عن  % 4.8من مساحة فلسطٌن الحالٌة؟ !.
وتحت الحكم الهللٌنً اإلؼرٌقً  63 - 332ق.م استمر وضعهم على حاله تقرٌبا فً عصر البطالمة (198 - 302
ق.م) ؼٌر أنهم عانوا من حكم السلوقٌٌن ( 63 - 198ق.م) الذٌن حاولوا فرض عبادة اآللهة الٌونانٌة علٌهم .وعندما
ثار الٌهود على الوضع ،سمح لهم السلوقٌون بممارسة دٌنهم ،وتؤسّس لهم حكم ذاتً فً القدس منذ  164ق.م أخذ
ٌضٌق وٌتسع ،وتزداد مظاهر استقبلله أو تضعؾ حسب صراع القوى الكبرى فً ذلك الزمان على فلسطٌن .لكنهم
ظلوا تحت نفوذ ؼٌرهم  ،ولم ٌتهٌؤ لهم االستقبلل السٌاسً الكامل رؼم أنهم شهدوا انتعاشا وتوسعا تحت زعٌمهم
الكسندر جانٌوس  103ـ  76ق.م .وقد ؼٌَّر الرومان الذٌن بدأوا حكم فلسطٌن منذ  63ق.م من سٌاستهم تجاه الحكم
الذاتً الٌهودي منذ السنة السادسة للمٌبلد ،فبدأوا حكما مباشرا على القدس وباقً فلسطٌن .وعندما ثار الٌهود على
الرومان  70 - 66م أخمد الرومان الثورة بقسوة ،ودمروا الهٌكل والقدس .كما قضى الرومان على ثورة أخرى
وأخٌرة للٌهود 135 - 132م فدمروا القدس وحرثوا موقعها ،ومُنع الٌهود من دخولها ،والسكن فٌها ،وسُمح
للمسٌحٌٌن فقط باإلقامة على ّأال ٌكونوا من أصل ٌهودي .وأقام الرومان مدٌنة جدٌدة فوق خرابب أورشلٌم (القدس)
سموها إٌلٌا كابٌتولٌنا ،ولذلك عرفت القدس فٌما بعد باسم إٌلٌاء ،وهو االسم األول لئلمبراطور الرومانً فً ذلك
الوقت هادرٌان .واستمر حظر دخول الٌهود للقدس مابتً سنة أخرى.
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الطرٌق الى بٌت المقدس  ،د.محسن محمد صالح ،ط ،6106 ، 5بٌروت  ،ص01
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الطرٌق الى بٌت المقدس  ،د.محسن محمد صالح ،ط ،6106 ، 5بٌروت  ،ص00

72

خامسا :منذ القرن الثانً للمٌبلد وحتى القرن العشرٌن ،وطوال حوالً  1800سنة لم ٌشكل الٌهود أٌة مجموعة
بشرٌة أو سٌاسٌة ذات شؤن فً تارٌخ فلسطٌن ،وانقطعت صلتهم بها ،سوى ما حفظوه من عواطؾ روحٌة ،لم ٌكن
لها تؤثٌر سوى زٌارة بعضهم للقدس ،بإذن وتسامح من المسلمٌن ،وٌدعً الٌهود ارتباطهم المقدس بؤرض فلسطٌن،
وأنهم لم ٌخرجوا منها إال قسرا ،وأنهم لو سمح لهم لعادوا كلهم إلٌها ،وهذا ٌنطوي على قدر هابل من المبالؽة ،إذ
ٌذكر المإرخون أن أؼلب الٌهود استنكفوا عن العودة إلى فلسطٌن بعد أن سمح لهم اإلمبراطور الفارسً قورش
بذلك .كما ٌجمع المإرخون أن أعداد الٌهود فً فلسطٌن لم تزد عن ثلث ٌهود العالم قبل أن ٌحطم الرومان القدس
على ٌد تٌتوس فً القرن األول المٌبلدي .واآلن ،وبعد أكثر من خمسٌن عاما على إنشاء الكٌان الٌهودي ال ٌزال
أكثر من  %60من ٌهود العالم ٌعٌشون خارج فلسطٌن ،وٌستنكفون عن الهجرة إلٌها.
سادسا :انقسمت اإلمبراطورٌة الرومانٌة إلى قسمٌن شرقً وؼربً منذ  395م ،فتكونت اإلمبراطورٌة الرومانٌة
الشرقٌة وعاصمتها القسطنطٌنٌة ،واإلمبراطورٌة الرومانٌة الؽربٌة وعاصمتها روما ،ؼٌر أن اإلمبراطورٌة
الشرقٌة ،ال تً عرفها العرب بدولة الروم ،والتً عرفت كذلك باسم الدولة البٌزنطٌة ،حافظت على الهٌمنة على
فلسطٌن باستثناء فترات ضبٌلة حتى جاء الفتح اإلسبلمً .
سابعا :فتح المسلمون فلسطٌن فً عهد الخلٌفة الراشد عمر بن الخطاب بعد هزٌمة الروم فً أجنادٌن والٌرموك
وؼٌرها ،ودخلوا القدس فً 15هـ636 /م .ومنذ ذلك الزمان اكتسبت فلسطٌن طابعها اإلسبلمً ،ودخل أهلها فً
دٌن هللا أفواجا ،وتعرب سكانها وتعربت لؽتها بامتزاج أبنابها فً ظل الحضارة اإلسبلمٌة مع القبابل العربٌة القادمة
من الجزٌرة ،وظلت محتفظة بشكل عام بطابعها اإلسبلمً إلى عصرنا هذا .
ثامنا :احتل الصلٌبٌون القدس وأنشؤوا مملكة بٌت المقدس ،واستمر حكمهم  88عاما  1099ـ  1187إلى أن
استطاع صبلح الدٌن األٌوبً تحرٌرها إثر معركة حطٌن .وفٌما عدا ذلك فإن فلسطٌن نعمت بالحكم تحت راٌة
اإلسبلم  636ـ  ،1917أي حوالً  1200عام .وهً أطول فترة تارٌخٌة مقارنة بؤي حكم آخر ،كان الحكم فٌه
مسلما والشعب مسلما ،وهو ما لم ٌحظ به أي عهد آخر َمرَّ على فلسطٌن .ثم إن المسلمٌن حكموا على مر تارٌخهم
فلسطٌن كلها ولٌس بعضا منها .كما ضرب المسلمون المثل األعلى فً التسامح الدٌنً ،فوفروا حرٌة العبادة للٌهود
والنصارى ،وأمنوهم على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم ،فكانوا خٌر من خدم األرض المقدسة وحمى حرمتها ومنع
سفك الدماء .
تاسعا :إذا كانت المسؤلة متعلقة باالنتماء القومً والتركٌب العرقً ،فهل ٌستطٌع ٌهود هذا الزمان إثبات أنهم أنسال
بنً إسرابٌل الذي عاشوا فً فلسطٌن قبل ألفً عام؟ إن الدراسات العلمٌة األكادٌمٌة لعدد من الٌهود أنفسهم ،وعلى
رأسهم الكاتب المشهور آرثر كوستلر فً كتابه القبٌلة الثالثة عشر تشٌر إلى أن األؼلبٌة الساحقة لٌهود هذا الزمان
لٌست من ذرٌة بنً إسرابٌل القدماء ،وأن معظم الٌهود اآلن هم من نسل ٌهود الخزر ،وهم فً أصلهم قبابل تترٌة
قدٌمة كانت تعٌش فً منطقة القوقاز ،وأسست لنفسها مملكة فً القرن السادس المٌبلدي شمال ؼربً بحر الخزر
(بحر قزوٌن) .وقد تهودت هذه المملكة فً القرن الثامن المٌبلدي ،ودخل ملكها بوالن فً الٌهودٌة سنة 740
للمٌبلد ،وقد سقطت هذه المملكة فً نهاٌة القرن العاشر وأوابل القرن الحادي عشر على ٌد تحالؾ الروس
والبٌزنطٌٌن ،وانتشر ٌهود الخزر بعد ذلك فً روسٌا وأوروبا الشرقٌة والؽربٌة ،واستقرت أعداد منهم فً األندلس
أٌام الحكم اإلسبلمً ،وبعد سقوطها على ٌد األسبان ،هاجروا إلى شمال إفرٌقٌا حٌث شملهم تسامح المسلمٌن
ورحمتهم.
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عاشرا :إن الحكم الٌهودي الصهٌونً المعاصر على معظم أرض فلسطٌن منذ سنة  1948لم ٌتم إال بالؽصب والقوة
والبطش و الدمار ،وبناء على طرد أهلها وحرمانهم من حقوقهم ،وتحت حماٌة القوى الكبرى ورعاٌتها كبرٌطانٌا
وأمرٌكا ،وهو ٌفتح بابا لسفك الدماء والحروب التً ال ٌعلم مداها إال هللا.
وهكذا فمن الناحٌة التارٌخٌة لم ٌحكم الٌهود إال أجزاء من فلسطٌن وبما ال ٌزٌد عن أربعة قرون ( 400عام) ،بٌنما
حكمها المسلمون حوالً  1200عام .ثم إن أهل فلسطٌن من الكنعانٌٌن ومن امتزج بهم ظلوا أهلها منذ  4500عام
وحتى اآلن ،ولم ٌخرجوا منها على مر العصور ،وهم الذٌن تنصروا أٌام الرومان ،وهم الذٌن أسلموا فٌما بعد،
فبقٌت األرض أرضهم ،والببلد ببلدهم ،أما الٌهود فقد انقطعت صلتهم بفلسطٌن حوالً  1800عام (-135
 ،)1948وألصحاب العقل والمنطق أن ٌجٌبوا اآلن :من هو صاحب الحق التارٌخً فً أرض فلسطٌن؟
حادي عشر :ما هو التقوٌم التارٌخً الحضاري للدور الذي قام به الٌهود فً فلسطٌن؟
نترك اإلجابة لبعض مإرخً النصارى المشهورٌن ،فمثبل ٌقول هـ.ج ولز فً كتاب موجز التارٌخ حول تجربة بنً
إسرابٌل فً فلسطٌن بعد السبً البابلً ":كانت حٌاة العبرانٌٌن فً فلسطٌن تشبه حٌاة رجل ٌصر على اإلقامة وسط
طرٌق مزدحم ،فتدوسه الحافبلت والشاحنات باستمرار ...ومن األول إلى اآلخر لم تكن مملكتهم سوى حادث طارئ
115
فً تارٌخ مصر وسورٌة وآشور وفٌنٌقٌة ،ذلك التارٌخ الذي هو أكبر وأعظم من تارٌخهم"

معركة حطٌن على ارض فلسطٌن مهدت لتحرٌر القدس من الصلٌبٌن على ٌد القائد ص َح الدٌن

 115فلسطٌن سلسلة دراسات منهجٌة فً القضٌة الفلسطٌنٌة د .محسن محمد صالح ،ط،0ماٌو  ، 6116ص 00-64بتصرؾ
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الفصل الثانً عشر
 -12خاتمة
لقد أحٌت القضٌة الفلسطٌنٌة ببعدها اإلسبلمً ومركزٌتها بٌن قضاٌا األمة  ،الرباط اإلسبلمً الجامع بٌن أعضاء
جسد األمة اإلسبلمٌة...وكما جعل اإلسبلم المسجد األقصى واحدا من المساجد التً ال تشد الرحال إال إلٌها...فإن
القضٌة الفلسطٌنٌة قد ؼدت محور القضاٌا اإلسبلمٌة التً تشد إلٌها رحال شعوب األمة اإلسبلمٌة على امتداد أقطار
وقارات عالم اإلسبلم ،مؽالبة بذلك معوقات النزعات القطرٌة التً تؽل أٌدي األمة عن االنتصار لهذه القضٌة
المركزٌة.
أرض فلسطٌن أرض مقدسة لدى الٌهود والنصارى أٌضا :فٌ ُع ُّدها الٌهود أرضهم الموعودة ،ومحور تارٌخهم ،ومرقد
أنبٌابهم ،وبها مركز مقدساتهم فً القدس والخلٌل .وٌ ُع ُّدها النصارى مهد دٌانتهم حٌث ولد عٌسى علٌه السبلم وقام
بدعوته ،وبها مراكزهم الدٌنٌة العظٌمة فً القدس وبٌت لحم والناصرة .
ٌإمن المسلمون أنهم الورثة الحقٌقٌون الجدٌرون بمٌراث داود وسلٌمان وأنبٌاء بنً إسرابٌل وصالحٌهم ،ممن حكموا
فلسطٌن ردحا من الزمن تحت راٌة التوحٌد ،وأن شرعٌة حكمها تحولّت إلى المسلمٌن ألنهم رافعو راٌة التوحٌد من
بعد هإالء الرسل ،والسابرون على درب األنبٌاء .وٌعتقد المسلمون أن الٌهود تنكبوا عن طرٌق الحق ،وحرّفوا
كتبهم ،وقتلوا أنبٌاءهم ،وباإوا بسخط هللا سبحانه وؼضبه.
ان السُّلوك العام للمسلمٌن فً أثناء حكمهم لفلسطٌن -وخصوصا بٌت المقدس -سلوكا جامعا مبنٌا على التسامح
والتعاٌش ،وكفالة حقوق اآلخرٌن وحماٌتها .أمَّا السلوك العام لؽٌرهم فقد كان سلوكا مانعا ٌرفض التعاٌش مع
الدٌانات األخرى ،وٌضطهد أتباعها وٌسعى للتخلص منهم  .وهذه الحقٌقة بمثابة الوعً السٌاسً والفكري
116
والحضاري المتمٌز ،والذي ٌجب على كل مسلم أن ٌفقهها لٌفقه حقٌقة الصراع بٌن اإلسبلم والصهٌونٌة.
إن النبً صلى هللا علٌه وسلم أ ّم األنبٌاء السابقٌن فً الصبلة مما ٌإكد وحدة الرسالة والوحً اإللهً  ،ألن األنبٌاء
كلهم ٌستقون من مصدر واحد وهو الوحً وعقٌدتهم جمٌعا هً عقٌدة التوحٌد  ،وإفراد هللا بالعبادة وإن اختلفت
أحكام شرابعهم من جهة التفاصٌل  ،وٌإكد هذا نبٌنا صلى هللا علٌه وسلم بقوله " أنا أولى الناس بعٌسى ابن مرٌم فً
الدنٌا واآلخرة واألنبٌاء إخوة ِل َعبلَّت أمهاتهم شتى ودٌنهم واحد " رواه البخاري (  ) 3259ومسلم ( ، ) 2365
وهذا ٌعنً ان األنبٌاء كلهم ٌإمنون بما جاء به محمد صلى هللا علٌه وسلم .ومعنى " إخوة لِعبلَّت "  :اإلخوة ألب
ؼٌر األشقاء وهم اإلخوة من الضرابر  .فالٌهود والنصارى ٌجب علٌهم اتباع نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم ألن
من دٌن نبٌهم أن ٌتبعوا نبٌنا وال ٌكفروا به  ،وهاهم ٌكفرون بنبوة محمد صلى هللا علٌه وسلم وٌُشركون باهلل .
واإلسبلم هو الدٌن الذي ال ٌقبل هللا ؼٌره ،وٌجب على كل األرض أن تدٌن به ،قال هللا تعالىَ ( :و َمنْ ٌَ ْب َت ِػ َؼٌ َْر
ٌن) [آل عمران].85:
بلم دٌِنا َفلَنْ ٌُ ْق َب َل ِم ْن ُه َوه َُو فًِ ْاآلخ َِر ِة م َِن ْال َخاسِ ِر َ
ِْ
اإلسْ ِ

 116الحقابق األربعون فً القضٌة الفلسطٌنٌة  ،د .محسن محمد صالح  ،ط منقحة  ، 6110 ،ص)2+5+ 0 ( 0
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وقال صلى هللا علٌه وسلم" :كان النبً ٌبعث فً قومه خاصة ،وبعثت إلى الناس عامة". 117
ان االسباب التً ادت الى نشؤة القضٌة الفلسطٌنٌة وتهجٌر مبات األلوؾ من ابناء فلسطٌن عدٌدة منها  :نشوء
الحركة الصهٌونٌة التً سعت إلنشاء كٌان ٌهودي صهٌونً فً فلسطٌن .وظهور النـزعات الصهٌونٌة -المإٌدة
لتجمٌع الٌهود فً فلسطٌن -وسط مسٌحًٌ أوربا ،وخصوصا البروتستانت منذ القرن السادس عشر المٌبلدي وظهور
األٌدٌولوجٌات القومٌة والوطنٌة  .ونشوء الدولة القومٌة فً أوربا خصوصا فً القرن التاسع عشر .وظهور
"المشكلة الٌهودٌة" خصوصا فً أوربا الشرقٌة ،وما تعرض له الٌهود من اضطهاد على ٌد الروس .وتم ُّكن الٌهود
من الوصول إلى عدد من دوابر النفوذ فً أوربا وأمرٌكا ،باإلضافة إلى فشل حركة االستنارة الٌهودٌة "الهسكبل"
التً سعت إلى دمج الٌهود فً المجتمعات التً ٌعٌشون فٌها .
ان برٌطانٌا وؼالبٌة الدول األوروبٌة ارادوا إنشاء الكٌان الٌهودي لٌقوم بدور "الدولة الحاجزة" والتً تهدؾ إلى
شطر جناحً العالم اإلسبلمً فً آسٌا وأفرٌقٌا إلى شطرٌن منفصلٌن .مما ٌإدي إلى إضعافه ومنع وحدته  ،وإبقابه
مفككا عاجزا عن النهضة ،قابعا فً دابرة التبعٌة ،منتجا للمواد األولٌة وسوقا استهبلكٌا للمنتجات الؽربٌة ،كما تهدؾ
إلى منع ظهور قوة إسبلمٌة كبرى ،تحل مكان الدولة العثمانٌة التً كانت فً طور االنهٌار ،لذلك ربطوا بقاء هذا
الكٌان الصهٌونً المسخ واستقراره ونموه فً وسط معاد بضعؾ ما حوله من أقطار المسلمٌن وتفككها وتخلفها ،
وكذلك فإن معادلة نهضة األمة ووحدتها وقوتها مرتبطة بالقضاء على المشروع الصهٌونً الجاثم على قلبها.
إن حب الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه ومقدساته هو واجب شرعً وحق إنسانً ،وإن المشاعر الوطنٌة وحب
القوم والعشٌرة هو سلوك طبٌعً ما دام ال ٌحرم حبلال وال ٌحل حراما ،وال ٌنتقص من حقوق اآلخرٌن .وإن دوابر
العمل لفلسطٌن سواء كانت وطنٌة أم عربٌة أم إسبلمٌة أم إنسانٌة هً دوابر تركٌز متكاملة متناؼمة ،وٌجب أال
تكون متعارضة  ،ومن جهة أخرى ،فإن السعً لعبلج أمراض المجتمع وتحقٌق التطور الحضاري والتمكٌن لدولة
اإلسبلم فً األرض ،والسعً لتحقٌق الوحدة العربٌة واإلسبلمٌة ،وكذلك السعً لتحرٌر فلسطٌن ،هً جهود متكاملة،
ٌخدم بعضها بعضا ،وٌمكن أن تسٌر جنبا إلى جنب ،دونما تعارض أو تضاد.
ان هزٌمة عدونا لٌست بعٌدة بل هً قرٌبة جدا ان نحن قمنا بما ٌطلبه منا دٌننا  ،وعملنا بما جاء به  ،وصدقنا تمام
الصدق باآلٌات واألحادٌث التً تبشرنا بقرب نصرنا على الصهاٌنة  ،ولن ٌتم انتصارنا اال اذا توحدنا ورفعنا شعار
المعركة الحقٌقً وهو ان تكون القٌادة هلل ولرسوله صلى هللا علٌه وسلم  ،مع علمنا ان الٌهود لٌس لهم حصة فً
القدس ؛ ألن األرض وإن سكنوها من قبل فإنها قد صارت للمسلمٌن من وجهٌن :
 -1أنّ الٌهود كفروا ولم ٌعودوا ممن تابعوا وناصروا موسى وعٌسى علٌهما السبلم .
 -2أننا نحن المسلمٌن ّ
أحق بها منهم  ،ألن األرض لٌست لمن ٌعمرها أوال  ،ولكن لمن ٌقٌم فٌها حكم هللا ألن هللا
خلق األرض وخلق الناس لٌعبدوا هللا علٌها وٌُقٌموا فبها دٌن هللا وشرعه وحكمه  ،قال تعالى  ( :إن األرض
هلل ٌورثها من ٌشاء من عباده والعاقبة للمتقٌن ) ( سورة األعراؾ ) 128/

 016حدٌث (أعطٌت خمسا لم ٌعطهن أحد قبلً نصرت بالرعب مسٌرة شهر جعلت لً األرض مسجدا وطهورا فؤٌما رجل من أمتً أدركته الصبلة فلٌصل أحلت لً المؽانم
ولم تحل ألحد قبلً أعطٌت الشفاعة كان النبً ٌبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ) رواه البخاري عن جابر بن عبدهللا رضً هللا عنه رقم  52ـ باب َق ْو ِل ال َّن ِبًِّ
117صلى هللا علٌه وسلم " ُج ِعلَ ْ
ت لًَِ األَرْ ضُ َمسْ ِجدا َو َطهُورا "
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ان الٌهود لم ٌعرفوا فً تارٌخهم اال القتل والبطش والظلم  ،وشعب هكذا اوصافهم فً القدٌم والحدٌث ال ٌمكن باي
صورة من الصور ان ٌكونوا ورثة لؤلنبٌاء  ،وهم اكثر من قتل من األنبٌاء الذٌن ارسلهم هللا الٌهم وٌدعون انهم من
اب َو َق َّف ٌْ َنا مِن َبعْ ِد ِه ِبالرُّ س ُِل َوآ َت ٌْ َنا عِ ٌ َسى اب َْن َمرْ ٌَ َم ْال َب ٌِّ َنا ِ َ
ُوح
الٌهود كما قال تعالى َولَ َق ْد آ َت ٌْ َنا مُو َسى ْال ِك َت َ
ت َوأٌ َّْد َناهُ ِبر ِ
ون ) البقرة ()87
س أَ َف ُكلَّ َما َجاء ُك ْم َرسُول ِب َما الَ َته َْوى أَنفُ ُس ُك ُم اسْ َت ْك َبرْ ُت ْم َف َف ِرٌقا َك َّذ ْب ُت ْم َو َف ِرٌقا َت ْق ُتل ُ َ
ْالقُ ُد ِ
بٌنما نجد المسلمٌن منذ القدم لم ٌعرؾ عنهم اال التسامح والمعاملة الحسنة لكل من ٌعٌش بٌنهم من األجناس
والطوابؾ األخرى وما ادل على ذلك اال العهدة العمرٌة التً اعطاها الخلٌفة العادل عمر بن الخطاب رضً هللا عنه
ألهل القدس حٌن فتحها المسلمون واستلمها مفاتٌحها من بطرٌكها صفرونٌوس .

 1-12العهدة العمرٌة
كتب الخلٌفة عمر بن الخطاب ألهل إٌلٌاء (القدس) عندما فتحها المسلمون عام 638هـ كتابا أمنهم فٌه على كنابسهم
وممتلكاتهم ،واشترط أال ٌسكن أحد من الٌهود معهم فً المدٌنة .وقد اعتبرت العهدة العمرٌة واحدة من أهم الوثابق
فً تارٌخ القدس وفلسطٌن .وفٌما ٌلً نص العهدة.
"بسم هللا الرحمن الرحٌم
هذا ما أعطى عبد هللا ،عمر ،أمٌر المإمنٌن ،أهل إٌلٌاء من األمان ..أعطاهم أمانا ألنفسهم وأموالهم ولكنابسهم
وصلبانهم وسقمها وبرٌبها وسابر ملتها ..أنه ال تسكن كنابسهم وال تهدم ،وال ٌنقص منها وال من حٌِّزها وال من
صلٌبهم وال من شًء من أموالهم ،وال ٌُكرهون على دٌنهم ،وال ٌضارّ أحد منهم ،وال ٌسكن بإٌلٌاء معهم أحد من
الٌهود.
ُخرجوا منها الروم واللصوص .فمن خرج
وعلى أهل إٌلٌاء أن ٌُعطوا الجزٌة كما ٌُعطً أهل المدابن .وعلٌهم أن ٌ ِ
منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى ٌبلؽوا أمنهم .ومن أقام منهم فهو آمن ،وعلٌه مثل ما على أهل إٌلٌاء من الجزٌة.
ومن أحب من أهل إٌلٌاء أن ٌسٌر بنفسه وماله مع الروم وٌخلً ِب ٌَعهم وصلبهم ،فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى
ِب ٌَعهم وصلبهم حتى ٌبلؽوا أمنهم .فمن شاء منهم قعد وعلٌه مثل ما على أهل إٌلٌاء من الجزٌة .ومن شاء سار مع
الروم .ومن شاء رجع إلى أهله ،فإنه ال ٌإخذ منهم شًء حتى ٌحصد حصادهم.
وعلى ما فً هذا الكتاب عهد هللا وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المإمنٌن ،إذا أعطوا الذي علٌهم من الجزٌة.
كتب وحضر سنة خمس عشرة هجرٌة.
شهد على ذلك :خالد بن الولٌد وعبد الرحمن بن عوؾ وعمرو بن العاص ومعاوٌة بن أبً سفٌان".
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وهذه الوثٌقة دالة أبلػ الداللة على أصالة التسامح اإلسبلمً من جانب  ،ودالة على المكانة التً تتبوأها القدس من
جانب آخر ولعل التارٌخ ال ٌذكر إلى جانب صفحة هذه الوثٌقة صفحة أخرى من تسامح األقوٌاء المنتصرٌن مع
المحاصرٌن المستسلمٌن على النحو الذي ترد علٌه بنود هذه الوثٌقة.

118

خطر الٌهودٌة العالمٌة على االسبلم والمسٌحٌة  ،عبدهللا التل  ،دار القلم ،ص 001
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وإذا ذ كر المسلم بحسه الدٌنً الممتد ووعٌه التارٌخً اإلسبلمً بٌت المقدس  ،فإنه ٌذكر أنه المكان الذي كلم هللا
فٌه موسى  ،وتاب على داود وسلٌمان  ،وبشر زكرٌا وٌحٌى  ،وسخر لداود الجبال والطٌر  ،وأوصى إبراهٌم
وإسحاق أن ٌدفنا فٌه  ،وفٌه ولد عٌسى وتكلم فً المهد  ،وأنزلت علٌه المابدة  ،ورفع إلى السماء وفٌه ماتت مرٌم ،
إن هذا هو موقؾ المسلم من األنبٌاء وتراثهم ومن بٌت المقدس  ،وهو موقؾ ٌقوم على التقدٌر والتقدٌس والشعور
بالمسبولٌة الدٌنٌة والتارٌخٌة.
وعلى العكس من هذا اإلجبلل اإلسبلمً لبٌت المقدس  ،ولؤلنبٌاء واألخٌار الذٌن اتصلوا به كان موقؾ الٌهود.
فكل األنبٌاء الذٌن ذكرناهم وؼٌرهم قد نالهم من الٌهود كثٌر من األذى  ،ولوال عناٌة هللا بهم لما أدوا رسالتهم ،
ولوال تنزٌه القرآن لهم ودفاعه عنهم لوصل تؤرٌخهم إلى البشرٌة مشوهـا بتؤثٌر تحرٌؾ الٌهود علٌهم  ،وظلمهم لهم
 ،وكما نقلنا عن توراتهم فً النصوص السابقة  .فهل هإالء جدٌرون بوراثة األنبٌاء ؟
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الفصل الثالث عشر
 -13م َحق
 1-13اتفاقٌة ساٌكس بٌكو ابرٌل  -ماٌو سنة 1916

119

نصت اتفاقٌة ساٌكس بٌكو على تقسٌم الشام الى ثبلث مناطق المنطقة (أ) العراق وتخضع لئلدارة
البرٌطانٌة والمنطقة (ب) وهً سورٌا وتخضع للسٌادة الفرنسٌة اما المنطقة (ج) (فلسطٌن ) تخضع إلدارة دولٌة
وٌؤتً ذلك كمقدمة لتسلٌم فلسطٌن للٌهود .
ان فرنسا وبرٌطانٌا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحمٌا أي دولة عربٌة مستقلة أو حلؾ دول عربٌة
تحت رباسة ربٌس عربً فً المنطقتٌن (أ) ( -داخلٌة سورٌا)( ،ب) (داخلٌة العراق) المبٌنتٌن بالخرٌطة
الملحقة .وٌكون لفرنسا فً منطقة (أ) وإلنجلترا فً منطقة (ب) حق األولوٌة فً المشروعات والقروض
المحلٌة ،وتنفرد فرنسا فً منطقة (أ) وانجلترا فً منطقة (ب) بتقدٌم المستشارٌن والموظفٌن األجانب
بناء على طلب الحكومة العربٌة أو حلؾ الحكومات العربٌة .

 119تارٌخ فلسطٌن الحدٌث  ،عبدالوهاب الكٌالً  ،ص 11
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 2-13معاهدة سان رٌمو

120

فً عام  1920تم توقٌع معاهدة سان رٌمو ،التً حددت مناطق النفوذ البرٌطانٌة والفرنسٌة فً
المشرق العربً.
نتٌجة لموقؾ إنكلترا وفرنسا من مقررات المإتمر السوري العام المنعقد فً 1920م ،فقد انعقد المجلس
األعلى للحلفاء ،الذي ٌعتبر امتدادا لمإتمر لندن المنعقد فً (فبراٌر)  1920فً مدٌنة سان رٌمو اإلٌطالٌة،
فً المدة ما بٌن التاسع عشر والخامس والعشرٌن من نٌسان (أبرٌل) 1920؛ للبحث فً شروط الحلفاء
للصلح مع تركٌا طبقا لمعاهدة سٌفر ،والمصادقة علٌها بعد إعبلن سورٌة استقبللها ومناداتها باألمٌر فٌصل
ملكا علٌها فً المإتمر السوري العام فً الثامن من آذار (مارس) .1920

وقد بحث المإتمر:
معاهدة سٌفر التً رسمت مستقبل المنطقة العربٌة التً تضم العراق وسورٌة بما فٌها لبنان واألردن
وفلسطٌن ،والتقسٌمات واالنتدابات حسب مصالح دول الحلفاء ،بحٌث تقسم سورٌة الكبرى إلى أربعة أقسام:
سورٌة ،ولبنان ،واألردن ،وفلسطٌن.
وتكون سورٌة ولبنان تحت االنتداب الفرنسً ،وفلسطٌن واألردن تحت االنتداب البرٌطانً ،باإلضافة إلى
العراق.
وقد تسبب وضع فلسطٌن تحت االنتداب البرٌطانً ،فً اندالع صدامات واسعة بٌن الٌهود والعرب فً مدٌنة
القدس.
فكان ملخص نتابج المعاهدة ما ٌلً
1وضع سورٌة ولبنان تحت االنتداب الفرنسً.2وضع العراق تحت االنتداب اإلنكلٌزي.3-وضع فلسطٌن وشرقً األردن تحت االنتداب اإلنكلٌزي ،مع االلتزام بتنفٌذ وعد بلفور.

120

القدس والمسجد األقصى عبر التارٌخ  ،د .محمد على البار  ،ط ، 6116 ، 0ص 641
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 3-13وعد بلفور

121

ارسل وزٌر الخارجٌة البرٌطانً آرثر جمٌس بلفور فً الثانً من تشرٌن ثانً عام  1917رسالة إلى اللورد
روتشٌلد قبل شهر واحد من احتبلل برٌطانٌا لفلسطٌن ،مشٌرا فٌها إلى التؤٌٌد الكامل الذي أبدته الحكومة البرٌطانٌة
إلنشاء وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن.

نص وعد بلفور
عزٌزي اللورد روتشٌلد
ٌسرنً جدا أن أبلؽكم بالنٌابة عن حكومة جبللته ،التصرٌح التالً الذي ٌنطوي على العطؾ على أمانً
الٌهود والصهٌونٌة ،وقد عرض على الوزارة وأقرته :
إن حكومة صاحب الجبللة تنظر بعٌن العطؾ إلى إقامة مقام قومً فً فلسطٌن للشعب الٌهودي ،وستبذل
ؼاٌة جهدها لتسهٌل تحقٌق هذه الؽاٌة ،على أن ٌفهم جلٌا أنه لن ٌإتى بعمل من شؤنه أن ٌنتقص من الحقوق
المدنٌة والدٌنٌة التً تتمتع بها الطوابؾ ؼٌر الٌهودٌة المقٌمة فً فلسطٌن ،وال الحقوق أو الوضع السٌاسً
الذي ٌتمتع به الٌهود فً أي بلد آخر .وسؤكون ممتنا إذا ما أحطتم االتحاد الصهٌونً علما بهذا التصرٌح .
لماذا ٌعتبر وعد بلفور المشإوم باط ًَ قانونٌا وتارٌخٌا ً ؟!
 -1منحت برٌطانٌا ً أرضا ً ال تملكها وهً فلسطٌن للصهاٌنة ،فكٌف تصدر برٌطانٌا ً وعداً بمنح أراضً لم تكن فٌها أص ًَ وال
تملكها ولم تكن من مستعمراتها ،لشعب ال ٌستحقه.
 -2أصدر اإلنجلٌز وعد بلفور فً تارٌخ 1917/11/02م بٌنما دخل االنجلٌز فلسطٌن فً 1917/12/9م ،أي أن وعد
بلفور صدر قبل دخول اإلنجلٌز فلسطٌن بشهر وأسبوع ،وقد توقع االنجلٌز االنتصار فً الحرب العالمٌة األولى ،فلو هزمت
برٌطانٌا فً الحرب لما تحقق وعد بلفور.
 -3لم ٌذكر وعد بلفور كلمة "العرب" ال المسلمٌن وال المسٌحٌٌن ،وإنما ذكر عبارة غٌر الٌهود فً فلسطٌن ،علما ً بؤن
العرب ٌشكلون  %93مسلمٌن ومسٌحٌٌن ،من الشعب فً فلسطٌن بٌنما ٌشكل الٌهود أقلٌة  %7فقط ،فكٌف ٌصدر الوعد
إلى األقلٌة وٌتم تجاهل األغلبٌة؟!
 -4صدر وعد بلفور إلى رجل ٌهودي غنً هو المجحوم روتشٌلد ،ولم ٌكن هذا ذا صفة دولٌة وإنما كان أحد أثرٌاء
الٌهود ،وظل هذا الوعد مكتوما ً عن العرب حتى نهاٌة الحرب العالمٌة األولى.
 -5اعترفت برٌطانٌا فً مراس َت حسٌن مكماهون بؤن تكون فلسطٌن جزءاً من الدولة العربٌة المستقلة بعد نهاٌة الحرب
العالمٌة ،ولكن برٌطانٌا نقضت وعودها ومواثٌقها مع العرب.

آرثر بلفور صاحب الوعد المشإوم

تم بحمد هللا
 ( 121التٌار االسبلمً فً فلسطٌن  ، 0204-0201د .محسن صالح  ،مكتبة الفبلح  ،ص ) 41
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