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تقدير واعتراف
الحمدهلل أكالن كأخي انر كالشكر لو سبحانو في كؿ آف كحيف.
أقدـ خالص شكرم كعظيـ امتناني كتقديرم ألكاديمية دراسات الالجئيف عمى إتاحة الفرصة لنا لنحظى بشرؼ
التتممذ عمى يد باحثيف كأكاديمييف مختصيف في الدراسات الفمسطينية ،كعمى كؿ الجيكد المباركة في التأصيؿ
المعرفي األكاديمي لمقضية الفمسطينية ،كأشكرىـ عمى المينية العالية ،كالتعامؿ الراقي ،كالتشجيع المستمر.
كأخص بالشكر أستاذم الفاضؿ /رائد صافي عمى دعمو كتشجيعو كاشرافو كتكجييو.
كما ال أنسى أف أتقدـ بجزيؿ الشكر لكالدم الحبيبيف عمى دعكاتيما ،كلزكجتي عمى تشجيعيا كدعميا لي رغـ
انشغاالت الحياة.
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ممخص
فرض عمى كؿ مسمـ؛ كلف يتأتى النصر إال
قضية فمسطيف ىي قضية المسمميف الكبرل كالدفاع عنيا ه
بإخالص القمكب كالعمؿ الدؤكب كالتخطيط المصبكب.
مف ىذا المنطمؽ ركزت ىذه الدراسة حكؿ أىمية التخطيط لتحرير األقصى كاإلعداد لو ،حيث بينت مدل
االىتماـ الكبير الذم أكاله النبي باألقصى ككيؼ استعد كخطط لفتحو ،ثـ أشارت إلى كيفية تنفيذ الخطة
النبكية مف قبؿ أبي بكر كعمر حتى فتح بيت المقدس ،ثـ كضحت الدراسة النمكذج الزنكي األيكبي في
تحقيؽ الفتح الثاني ككضع األقصى في الفترة الالحقة  ،كعرضت الدراسة بعد ذلؾ إلى نشأة الصييكنية في
ظؿ غياب الرؤية العربية ،ككاقع الصراع العربي الصييكني ،كاختتمت الدراسة بالتركيز عمى أىـ الدركس
المستميمة مف التاريخ كمف الكاقع إلعداد خطة استراتيجية لمتحرير..
كالدراسة ليست سردان تاريخيان كاف كانت في طبيعتيا تتعرض ألىـ المحطات أك الدركس التاريخية كانما تيدؼ
لمحاكلة قرأة التاريخ كاستيعاب دركسو لمتخطيط الجيد لممستقبؿ كإلدارة الصراع مع الصياينة كفقان لخطط
محكمة ،عمالن بسنف اهلل في التدافع الككني ،كتنفيذان ألمره بأخذ األسباب كالسبؿ الضركرية لتحقيؽ النصر.
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المقدمة
يعد المسجد األقصى رم انز عظيمان لممسمميف بؿ كلممكحديف عبر التاريخ كيحتؿ مكانة عظيمة في قمكب
الفمسطينيف كالعرب كالمسمميف ،كقد اعتبر األقصى ميزانان لمدل قكة األمة المسممة أك ضعفيا عبر الحقب
التاريخية المختمفة.
فاألقصى ىك المحراب كالمعراج كالقبمة األكلى كمنزؿ األنبياء ،كاألقصى ىك أطير األماكف كأشرفيا في أرض
الشاـ المباركة.
كبما إف األقصى يقع اليكـ تحت كطأة االحتالؿ الصييكني كاألمة مضطرة ألف تقدـ كؿ الجيكد الالزمة مف
أجؿ تحريره كحريتو ،لما لو مف مكضع كمكقع كشأف كأثر في قمكب المسمميف كألف تحرير األقصى ىك السبيؿ
لتطكر كنيضة األمة كاف مف الضركرم أف تنصرؼ الدراسات إلى البحث في كيفية استرجاع األقصى
كتحريره كالتخطيط لذلؾ كليس االكتفاء بالحديث حكؿ فرضية ككاجب التحرير أك البكاء عمى أسكار األقصى.
كألىمية ىذا األمر يحاكؿ الباحث أف يقدـ بيذه الدراسة تصك انر حكؿ كيفية خمؽ تكعية مسئكلة بقضية
الألقصى كرسـ مستقبؿ تحريره انطالقان مف دركس التاريخ الستشراؼ المستقبؿ بعكف اهلل كتكفيقو.

مشكمة البحث
كفي ضكء ما سبؽ يمكف أف تتحدد مشكمة البحث في سؤاؿ محكرم كىك ما ىك الطريؽ األمثؿ لتحرير
األقصى كاستعادة فمسطيف؛ كأسئمة تفصيمية يمكف طرحيا كالتالي:
 ىؿ كاف فتح فمسطيف كتحرير المسجد األقصى ق ار انر نبكيان
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 ما مدل استجابة الخمفاء الراشديف لمفكر النبكم كتطبيقو كخطة كاقعية لفتح األقصى
 ما أىمية جيكد التييئة كاإلعداد في العيد الزنكي األيكبي لمكصكؿ إلى القدس
 ما ىك كاقع القضية الفمسطينية اليكـ بيف الحالة العربية كالعدك الصييكني
 كيؼ يمكف االستفادة مف دركس الماضي اإلسالمي كحاضر العدك لرسـ خطة مستقبمية لمتحرير

أهداف البحث
 بياف مكانة األقصى في الفكر النبكم كخطتو في إعادتو لحياض األمة
 بياف دكر أبك بكر كعمر في تنفيذ خطة النبي لفتح األقصى
 تكضيح ضركرة العمؿ االستراتيجي كالتييئة السميمة لتحرير األقصى عبر التاريخ
 تحديد صكر التخطيط كاإلعداد المتبعة في الفترات التاريخية المدركسة
 تقديـ مقترحات ككضع تصكر لتطكير استراتيجية مستقبمية منبثقة مف عبر الماضي كدركس الحاضر

أهمية البحث
كتكمف أىمية البحث في األمكر التالية :
 التأكيد عمى مكانة األقصى خاصة كفمسطيف عامة لدل المصطفى كأصحابو كعظماء األمة
 ضركرة قراءة التاريخ قراءة تحميمية الستيعاب الدركس كفيـ سنف التدافع
 التأكيد عمى كاجب كأىمية التخطيط المدركس كالجاد مف أفراد كمؤسسات ككيانات األمة
 الخركج مف األطر التاريخية أك الكصفية البحتة لمحاكلة إعادة التأكيد بالقضية المركزية كالكبرل
لألمة التي لـ تنؿ حظيا مف العمـ كالعمؿ
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منهج الدراسة
يستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي الذم يقكـ عمى التسمسؿ المنطقي لألفكار ،كذلؾ مف خالؿ الكقكؼ
عمى محطات ميمة في تاريخنا اإلسالمي كدراسة ىذا التاريخ الستمياـ األفكار كالمقترحات في إعداد خطة
مستقبمية لتحرير األقصى منبثقان مف القيـ اإلسالمية كمتكائمان مع سنف اهلل في تدافع الحضارات كاألمـ.

دراسات سابقة
غالب ما كتب حكؿ القضية الفمسطينية كتحرير األقصى يدكر إما في نطاؽ تاريخي أكفي جانب دعكم أك
ُ
يقتصر عمى تكعية في خطكرة العدك الصييكني كخططو كجرائمو.
الشيخ ناصر بف سميماف العمر في بحثو المنشكر باسـ "رؤية استراتيجية في القضية الفمسطينية " تحدث
بشكؿ مكجز عف طبيعة الصراع اإلسالمي الييكدم في فمسطيف كالتخطيط مف قبؿ الييكد في تأسيسدكلة
الكياف الصييكني كسبؿ حمايتيا كتكفير الدعـ كالحماية العالمية ليذا الكياف.الكاتب أشار لعكامؿ الضعؼ أك
تأخر النصر كبالكقت ذاتو تطرؽ لكيفية دعـ القضية الفمسطينية كنصرتيا بأشكاؿ مختمفة كالدعـ المادم
لحركات المقاكمة كاالىتماـ بالبعد اإلعالمي كىك سالح فتاؾ في ىذا العصر كاإلعداد العممي كالتربكم في
بناء جيؿ مؤىؿ لقيادة األمة كمتحمس لقضاياىا.
الباحث تحدث بشكؿ كاضح كمكجز عف الخطكط العريضة في نصرة كدعـ القضية الفمسطينية كلكف لـ يتـ
تسميط الضكء بالقدر الكافي عمى كيفية التخطيط كأىميتو في الكصكؿ إلى التحرير  .كما سيحاكؿ ىذا البحث
طرقو ىك التخطيط لفتح األقصى كلتحريره في المرة األكلى العيد النبكم – العمرم كفي المرة الثانية في الفترة
الزنكية – األيكبية ككيفية االستفادة مف ىذه الرؤية الستشراؼ المستقبؿ كفقان لمقتضيات العصر كمتطمباتو
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كفي فتكح فمسطيف بحث الدكتكر أسامة جمعة األشقر فتكح المناطؽ الفمسطينية المختمفة في العصر النبكم
كصدر العصر الراشدم كقب ؿ ذلؾ كضع في مقدمة كتابو بداية االنطالؽ لمفتح كالخطط كاالستعدادات التي
سبقت ىذا الفتح.
ال شؾ أف ىذه المفتة التاريخية ميمة كضركرية الستيعاب أىمية التخطيط كمكانة األقصى لدل النبي األكرـ
كمحكرية القضية بالنسبة لممسمميف ،كتب كبحكث أخرل أيضان اشارت إلى البعد التاريخي لمقضية الفمسطينية
كبرأيي أننا بحاجة إلى استمياـ التاريخ لرسـ المستقبؿ كلقراءة التاريخ قراءة تحميمية تساعدنا في تشكيؿ تصكر
أكضح لتحرير األقصى.
" ىكذا ظير جيؿ صالح الديف كىكذا عادت القدس " لمدكتكر ماجد عرساف الكيالني كتاب منيجي كيشكؿ
مرجعان ميمان لكؿ باحث بالشأف الفمسطيني فيك يبحث الكضع الفكرم كاالقتصادم كالسياسي كالعسكرم
لممجتمعات اإلسالمية كانطالؽ حركات اإلصالح كآثارىا عمى إنتاج كصناعة قيادات إسالمية تكمؿ ىذا البعد
الفكرم اإلسالمي كتمتزـ بو كاإلشارة ىنا لمدكلة الزنكية ثـ األيكبية كما صاحب تمؾ الحقبة مف تطكر كتكامؿ
كتعاكف لخدمة قضايا األمة كعمى رأسيا األقصى.
الكتاب تميز بعمقو التحميمي كقراءتو المختمفة لمتاريخ في محاكلة لالستفادة منيا في الكاقع المعاصر كجاء
ذلؾ جميان في الفصؿ األخير منو كالذم عنكف بػ"قكانيف تاريخية كتطبيقات معاصرة"؛ ىذا الباب لخص كؿ ما
جاء في الكتاب مف سرد تاريخي عمى شكؿ قكانيف ميمة لمعالجة القضية كىي بحد ذاتيا تشكؿ منطمقات
ميمة كلكف نحف بحاجة إلى المزيد مف البحث كالدراسة كمزيد مف الجيد لتسميط الضكء عمى كؿ ماذا يجب
عمينا فعمو كما ىك دكرنا في اإلسياـ لتحرير األقصى.
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كألف األقصى حاضر في أذىاف المسمميف كضمائرىـ؛ كتحريره مرىكف بنيكض األمة كبحثيا عف طرؽ
الكحدة كسبيؿ االنتصار فقد انصرفت جيكد مباركة في بحث كدراسة كتحميؿ الكقائع كاألحداث التاريخية
كأيضان فيـ طبيعة العدك الصييكني كخططو كالدعكة إلى التقارب بيف مككنات األمة بما يساىميا في المضي
قدمان نحك بنائيا الحضارم كرفعتيا.
ىذا الفقو كالكعي نجده في كتابات الدكتكر محمد عمارة كعبدالكىاب المسيرم كالدكتكر محسف صالح ك كىذا
البحث سيحاكؿ أف يربط بيف األفكار المقدمة كيقكلبيا في إطار خطة استراتيجية مستقبمية تسمك لتحرير
األقصى.
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استراتيجية المصطفى صمى اهلل عميه وسمم في تحرير األقصى
األقصى في فكر النبي األكرم
حظيت أرض الشاـ ك بيت المقدس كالمسجد األقصى المبارؾ عمى كجو التحديد لدل النبي صمى اهلل عميو
كسمـ باىتماـ بالغ باعتبار المسجد األقصى رمز المكحديف كمعراج الرسكؿ إلى السماء كممتقى األنبياء
كمجمعيـ .كال ننسى البركة التي اختص اهلل تعالى بيا ىذا المسجد كأرض الشاـ عامة؛ كاآليات كاألحاديث
التي أشارت إلى فضؿ المسجد األقصى كمكانتو كثيرة كقد تـ ذكرىا في مقدمة ىذا البحث.
عبر الحقب التاريخية المختمفة تعرض المسجد األقصى كبيت المقدس لغزك كاحتالؿ مف قبؿ الركماف
كاليكناف كالفرس ،كفي العيد النبكم كاف األقصى يرزح تحت إحتالؿ الييكد ككطأتيـ.
" لقد كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يتطمع لفتح الشاـ كبيت المقدس ليظمؿ الكالية السياسية عمى ىذه البقعة
بعد أف ظمميا بكاليتو الدينية في رحمة اإلسراء كالعركج حيث صمى باألنبياء ،في إشارة لكراثة ديف اإلسالـ
لألدياف السابقة كىيمنة عمييا كختميا" (األشقر ،ص.)2006 ،24
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كردت أحاديث كثيرة تدعك لمعمؿ لفتح األقصى كالبشرل بفتحو كاألجر لمف يحظى بيذا األمر كمنيا قكؿ
النبي صمى اهلل عميو كسمـ  " :ال تزاؿ طائفة مف أمتي عمى الحؽ  ،ظاىريف عمى مف ناكأىـ كىـ كاإلناء بيف
األكمة  ،حتى يأتي أمر اهلل كىـ كذلؾ" قمنا :يا رسكؿ اهلل  ،كأيف ىـ؟ قاؿ  ":بأكناؼ بيت المقدس "  .أخرجو
الطبراني في الكبير كصححو األلباني .
كركل الطبراني أيضان أف شداد بف أكس كاف عند النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك يجكد بنفسو فقاؿ :مالؾ يا
كيفتح بيت المقدس ،فتككف أنت ككلدؾ أئمة
شداد؟ قاؿ :ضاقت بي الدنيا ،فقاؿ( :ليس عميؾ إف الشاـ ُيفتح ُ
فييـ إف شاء اهلل)".
كعف ميمكنة مكالة النبي صمى اهلل عميو كسمـ قالت" :قمت يا رسكؿ اهلل :أفتنا في بيت المقدس" ،قاؿ" :أرض
المحشر كالمنشر ،ائتكه فصمكا فيو ،فإف صالة فيو كألؼ صالة في غيره ،قمت :أرأيت إف لـ أستطع أف
أتحمؿ إليو؟ قاؿ :فتيدم لو زيتا يسرج فيو ،فمف فعؿ فيك كمف أتاه ".أخرجو أحمد كأبك داكد.
ليذه األحاديث دالئؿ كاشارات ميمة منيا :أف حمـ فتح بيت المقدس راكد النبي صمى اهلل عميو كسمـ منذ
بداية دعكتو إباف المرحمة المكية ،كىذا تكضيح لمكانة األقصى لديو مف جية كمف جية أخرل دعكة لمعمؿ
عمى تخميصو كتحريره ،كفيو إشارة لبركة المكاف كلعظمة أجر مف يسعى لفتحو كيعيش فيو.
كلذا فقد بدأ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بتكجيو الجيكش تجاه الشاـ منذ السنة الخامسة لميجرة ،فقد بعث
النبي بسرايا عدة ككقعت معارؾ عديدة لعؿ أكليا غزكة دكمة الجندؿ التي تقع في اقصى شماؿ الجزيرة ،ثـ
مراسمة ىرقؿ كحاكـ بصرل الشاـ كغزكة خيبر كسرية كعب بف عمير كغزكة ذات السالسؿ كسرية زيد بف
حارثة كمؤتة كتبكؾ؛ كرغـ تمؾ المعارؾ المضنية كالتحديات المادية كالبشرية التي كاجييا المسممكف خاصةن
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في غزكتي مؤتة كتبكؾ فإف ذلؾ لـ يمنع النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك عمى فراش المكت مف أف يجيز
جيش أسامة كيكصي أصحابو قائالن  ":انفذكا جيش أسامة" .
إذف فتتبعنا لمتاريخ اإلسالمي يجعمنا ندرؾ الخطكات التي ميد بيا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لفتح األقصى
كاالىتماـ الذم أكاله ليذه القضية كحثو ألصحابو كتكجييو ليـ بأىميتيا ،خطكات ميمة اتبعيا النبي كطبقيا
عمى أصحابو عمى الصعيد الفردم كعمى الصعيد اإلجتماعي كالتربكم كالحربي كلعمنا يمكف أف نمخص أىـ
االستراتيجات التي اتبعيا الرسكؿ األكرـ في التأىيؿ كاإلعداد كما يمي:
 العمؿ عمى تحرير أراضي الجزيرة العربية لتأمينيا مف مكر كدسائس المعتديف كلتسييؿ عممية التكسعكاإلنطالؽ نحك الشاـ
 تجييز الغزكات نحك الشاـ رغـ العسرة كالمشقة خاصة غزكة تبكؾ تجييز جيش أسامة كالدعاء لو الحث عمى السفر كالصالة كشد الرحاؿ في المسجد األقصى تعزيز مكانة الشاـ كاألقصى في قمكب المسمميف مف خالؿ بياف فضمو كبركة األرض المحيطة بو دعكة بالفضؿ كالخير لمف يحرر األقصى كيعمؿ ليا كأنيـ خير الناس كاألئمة كيتضح ذلؾ مفحديث شداد بف أكس.

جهود أبو بكر وعمر في التحرير
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بايع المسممكف أبا بكر بعد كفاة النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كقد قاـ بتنفيذ كصية الرسكؿ كانفاذ جيش أسامة
إال أف الجيش عاد بعد أف اشتدت مكجة االرتداد عف الديف كمنع الزكاة ككانت مثؿ ىذه التحديات تستمزـ
جيدان جبا انر إلرساء دعائـ الدكلة كقمع التمرد كالحفاظ عمى الديف في قمكب الناس كفي كاقعيـ.
كلكف ىذه التحديات لـ تثف عزيمة سيدنا أبي بكر عف متابعة الزحؼ نحك الشاـ كتنفيذ خطة النبي صمى اهلل
عميو كسمـ ،فبعد أف استتب األمر في الجزيرة بدأت التجييزات كاإلعدادات كالحشكد لمتكجو نحك الشاـ مرة
أخرل.
كال بد أف نشير ىنا إلى المبادئ التي كضعيا أبك بكر لقادة الجيكش كالكصايا التي أمرىـ بتطبيقيا كذكرت
في كصاياه لقادة الجيكش ،كيمخص (صالح )2012 ، ،أىميا كما يمي :
 تقكل اهلل كالتككؿ عميو كتطبيؽ أمره الشكرل كالصدؽ كالتزاـ رأم الجماعة اإليجاز في الكالـ الرفؽ كالرأفة بالجنكد كحسف معاممتيـ اتباع رأم العمماء كتعميـ الجياؿ كالنصح لمجميع اليقظة كالحذر كاستعماؿ عنصر المفاجأة لمركـ كمباىتتيـ عدـ كشؼ أكراؽ المسمميف العسكرية لمعدك كتتبع أخبارىـتكفي أبك بكر رضي اهلل تعالى عنو كالمسممكف أحرزكا تقدمان كاسعان نحك الشاـ كفتحت مناطؽ في بالد الشاـ
منيا البمقاء.
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تكلى عمر بف الخطاب الخالفة ككانت لديو خططان كاضحةن في التحرؾ نحك األقصى ،كرغـ التحديات التي
كاجيت جيكش المسمميف كالطاعكف الذم حؿ بيـ ،كرغـ المجاعة التي أصابت المسمميف في عاصمتيـ ،إال
أف سيدنا عمر مضى عمى درب النبي كأبي بكر كلعؿ الخطط التي كضعيا كثيرة كيمكننا أف نمخص أىـ
مالمحيا أدناه:
 عزؿ خالد بف الكليد كتكلية أبك عبيدة بف الجراح إلمارة جيش المسمميف؛ كذلؾ لمقدرة أبي عبيدة عمىالتعامؿ مع أبناء المناطؽ المفتكحة بميكنة كألف شخصية خالد تميؿ إلى الحسـ العسكرم(.معركؼ ،
)2009
 تكجيو أبي عبيدة لفتح دمشؽ باعتبارىا حصف الركـ األكبر كلكسر شككتيـ( .األشقر )2006، معركة ِفحؿ  -بيساف عمى ضفاؼ نير األردف حيث عسكر المسممكف في شرقي النير (فحؿ) كالركـغربيو ،كاتسمت بالصالبة كالصمكد كالعزة لدل المسمميف كقائدىـ أبك عبيده كمفاكضيـ معاذ بف
جبؿ(صالح)2012 ،
 ابقاء عمرك بف العاص كشرحبيؿ بف حسنة في فمسطيف كاألردف كاستعدادىـ لمتكجو نحك القدس فيالكقت المناسب (األشقر)2006 ،
 اصطناع العيكف كالجكاسيس منيـ ييكد السامرة أك نصارل العرب كاستخالص األخبار منيـ(األشقر،)2006،
 التحرؾ نحك المسجد األقصى بقيادة سيدنا عمر ذاتو كفتحوكقد فتح سيدنا عمر القدس كدخؿ المسجد األقصى تحت راية دكلة اإلسالـ في سالـ ككفؿ لمنصارل حرية
ممارسة شعائرىـ الدينية ككفؿ ليـ كلغيرىـ األمف كاألماف ،كما جاء في كصيتو العمرية.
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استراتيجة التحرير في العهد الزنكي الصالحي
الرؤية الزنكية
نشأت الدكلة الزنكية عمى أعقاب السالجقة ككانت تمؾ الفترة كىي نياية العصر العباسي تتسـ بظيكر
دكيالت كثيرة كخاصة في سكريا كالعراؽ كسادت تمؾ الفترة حالة مف التدىكر األخالقي كانتشار العديد مف
الجماعات المنحرفة.
يضؼ الدكتكر (صالح )2006 ،طبيعة تمؾ المرحمة التي سيطر فييا الصميبيكف عمى بيت المقدس باعتبارىا
مرحمة انقساـ كاقتتاؿ بيف المسمميف ،بؿ كصؿ الحد ببعض المسمميف بأف يستعينكا بالصميبببف ضد إخكانيـ
في العقيدة ،كلـ يكف تكاجد الصميبييف كبي انر كلكنيـ تحصنكا بالقالع كالحصكف.
في ظؿ ىذه األكضاع ،سطع نجـ عماد الديف زنكي كالذم عمؿ عمى تحقيؽ ىدفيف أساسييف ىما عمى
حسب كصؼ (الصالبي :)2007 ،
 إقامة دكلة كراثية تشمؿ الجزيرة كبالد الشاـ كالعراؽ. -بناء عالقات جيدة مع األمراء المحمييف تككف قادرة عمى طرد الصميبييف مف الشرؽ اإلسالمي.
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كقد نجح عماد الديف فعالن في ضـ أجزاء كبيرة مف بالد الشاـ مثؿ حمب كحماة كقاـ بانتزاع الحصكف مف
الصميبييف كاحدان تمك آخر عدل دمشؽ ،كلـ يكتؼ بذلؾ بؿ تكجو نحك الرىا كاستطاع أف يأخذىا مف أيدم
الفرنج.
سعى عماد الديف سعيان حثيثان لتحقيؽ ىدفو ،كخمفو مف بعده كلده الثاني نكر الديف محمكد الذم استطاع أف
يضـ دمشؽ كيجعميا عاصمة لو متتبعان أثر كالده كمقتفيان بو.
تأثر نكر الديف بحركة االصالح الديني كباإلماـ الغزالي ككاف مؤمنان بضركرة التكسع لمصر كالعراؽ كتككيف
جبية إسالمية قكية تستطيع دحر الصميبيبف كقد تحققت الكحدة اإلسالمية في عيده كحطـ قكة الصميبييف.
كالمتتبع لمتاريخ يجد أف اىتماـ الدكلة الزنكية لـ يقتصر فقط عمى الجانب العسكرم كمحاربة الصميبييف بؿ
صاحبو اىتماـ بأحكاؿ الرعية كالسعي لمقضاء عمى أسباب الفرقة كالتخاصـ كتطكر في االقتصاد كالعمراف
خاصة بناء المشافي كالمساجد كالمكتبات كالمدارس.
كاف نكر الديف متشكقان لفتح بيت المقدس ككاف قد جيز منب انر جديدان لممسجد األقصى إال أف المنية كافتو كىك
في غمرة االستعدادات عاـ  569ىػ 1169/ـ ،كانتقؿ األمر مف بعده إلى كاليو عمى مصر صالح الديف
األيكبي الذم حمؿ راية الجياد كمضى في نفس الدرب(.الكيالني)2002 ،

التهيئة الصالحية لمتحرير
تكثقت عالقة صالح الديف األيكبي بنكر الديف محمكد منذ شبابو كذلؾ بمكاقفو كثباتو في المعارؾ التي شارؾ
بيا مع عمو أسد الديف الذم كاف عامالن مع نكر الديف كىكذا شاء اهلل أف تقكل العالقة كتتطكر إلى أف صار
صالح الديف كزي انر كعامالن عمى مصر كأقرب الناس إلى نكر الديف.
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ك"يتبيف مف ىذه المكاقؼ التي كقفيا صالح الديف مع عمو أسد الديف شيرككه في معارؾ مصر مع الصميبييف
كالجيكش المصرية أف صالح الديف شخصية نادرة في الشجاعة كالحنكة كالسياسة كالخبرة في فنكف الحرب
كالقتاؿ ،ككأف األقدار قد ىيأتو منذ نعكمة أظفاره كتدرج شباب ،ليككف الشخصية الفذة في التاريخ ،كالبطؿ
العظيـ في معارؾ التحرير( "....عمكاف ،ص ، 21د.ت)
كبعد كفاة نكر الديف بكيع ابنو الصالح اسماعيؿ كىك بسف الػ 11كساد جك مف التدىكر األخالقي ككادت
الدكلة أف تضيع في ظؿ خيانة أك تكاطؤ بعض األمراء كتآمر األعداء لكال تدخؿ صالح الديف كسفره مف
مصر إلى الشاـ كعزؿ األمراء الفاسديف ،ثـ بعد ذلؾ آؿ األمر إليو ،كسعد الناس.
منيجية صالح الديف األيكبي كانت تنسجـ مع منيجية أستاذه نكر الديف محمكد ،كقد حقؽ صالح الديف
األيكبي رغبة نكر الديف بتحرير القدس كفتحو.
كتتجمى قضية األقصى بكضكح في فكر صالح الديف كفي خططو ،حيث أف صالح الديف األيكبي كاف
يضع نصب عينيو في كؿ ما يقكـ بو تقكية الدكلة اإلسالمية كالدفع بعممية تحرير األقصى.
مف أبرز اإلجراءات التي اتخذىا صالح الديف األيكبي كالتي تنـ عف حس عاؿ بالمسؤكلية كنظرة ثاقبة
لمقتضيات األمكر كعف رؤية كاضحة لمقيادة :
أمنيان:
 الحرص عمى دماء المسمميف كالقضاء عمى الفتف القضاء عمى الدكلة الفاطمية ككؿ مف يككف سببان لمتحالؼ مع الفرنجة القضاء عمى تمرد كخيانة األمراء8

تربكيان:
 محاربة األفكار المنحرفة االىتماـ بالعمـ كالتثقيؼ كاإلصالح الديني االىتماـ بنشر القيـ كاألخالؽ كالتزكية اإليمانيةاقتصاديان:
 التطكير االقتصادم كالعمرانيعسكريان:
 الزحؼ نحك كؿ المدف التي لـ تحرر مف ربكع الشاـ قيادة فكؽ  70معركة ككسر ىيبة الصميبييف االىتماـ بالتدريب العسكرم كحشد الحشكد كاالستخبارات استماتتة صالح الديف في الدفاع عف فمسطيف كرغـ الحمالت الصميبيبة المتكررة لـ ينالكا سكل عكااستراتيجيان:
 استم اررية العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ نكر الديف في تكحيد األمة كتحرير األقصى تكسيع رقعة الدكلة حتى شممت مصر كالعراؽ كالشاـ كاليمف كمناطؽ في المغرب العربي التخطيط المنظـ لفتح بيت المقدس حيث كانت حطيف كما قبميا مقدمات ضركرية لمفتح -فتح بيت المقدس
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 اإلنطالؽ نحك أكركبا العمؿ عمى تأسيس تحالؼ إسالمي ضخـ يشمؿ المشرؽ كالمغرب (خاصة مع دكلة المكحديف إال أفالظركؼ حالت دكف ذلؾ كليس ىذا مجاؿ بحثنا اآلف)
 اعالء قيـ الديف مف التسامح كالعدؿ حتى في الحرب كقد كاف تعاممو مع األسرل في الحمالتالصميبية كاالفراج عنيـ خير دليؿ ،كأيضان بعد الصمح مع الصميبييف كاف سماحو لمزكار منيـ
كاكراميـ مثاؿ بالغ عمى سماحة كنبؿ ىذا القائد كالتزامو بقيـ دينو.
 التكسع في فتح المدارس كالمستشفيات كتنظيـ أمكر الدكلة.كبعد عكدتو مف الحج سنة  589ق شعر بتعب كاف عالمة لفراقو الدنيا كفاضت ركحو إلى بارئيا عف عمر
يقارب  57عامان.
إف مثؿ ىذه السيرة الحافمة بالعطاء بحاجة إلى دراسات مستفيضة كمجمدات ضخمة ،كاف سيرة السمطاف
الناصر صالح الدنيا كالديف ستبقى نبراسان يضيء الطريؽ لكؿ العامميف عمى طريؽ التحرير.

فترة ما بعد صالح الدين
رحيؿ الممؾ الناصر صالح الديف مثؿ منعطفان جديدان في تاريخ األمة ،كلكنيا سنة اهلل الماضية كقضاؤه في
عباده ،كعمى مثؿ صالح الديف تبكي البكاكي ،ففقدانو أبكى المسممكف كأحزنيـ ،كيؼ ال كصالح الديف
محرر القدس كالممؾ الذم كحد ديار المسمميف كبسط العدؿ كأمر بالقسط كأعز اهلل بو شككة الديف ،كجمع بو
شتات المسمميف.
كأجمؿ ما قيؿ في رثاء صالح الديف ىك ما قالو عماد الديف األصبياني في ديكانو :
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شمؿ اليدل كالممؾ عـ شتاتو

كالدىر ساء كأقمعت حسناتو

أيف الذم كانت لو طاعاتنا

مبذكلة كلربو طاعاتو

باهلل أيف الناصر الممؾ الذم

هلل خالصة صفت نياتو

أيف الذم شرؼ الزماف بفضمو

كسمت عمى الفضالء تشريفاتو

أيف الذم عنت الفرنج لبأسو

ذال كمنيا أدركت ثاراتو

مف في الجياد صفاحو ما أغمدت

بالنصر حتى أغمدت صفحاتو

لذ المتاعب في الجياد كلـ تكف

مذ عاش قط لذاتو لذاتو

في نصرة اإلسالـ يسير دائما

ليطكؿ في ركض الجناف سنانو

ال تحسبكه مات شخص كاحد

فممات كؿ العالميف مماتو

اعترل الدكلة األيكبية ما اعترل غيرىا مف الدكؿ السابقة مف عكامؿ فرقة كشتات كاختالؼ كتصارع عمى
مقاليد الحكـ ،كلعؿ ىذه مشكمة الدكؿ الكراثية التي صارت سمة بارزة في الدكؿ اإلسالمية لألسؼ الشديد،
فصار مف يتكلى زماـ القيادة كأمكر الحكـ كالريادة ليس األصمح كاألجدر كانما األقرب بالنسب ،كلذلؾ احتدـ
الصراع بيف أكالد صالح الديف مما دفع بعميـ العادؿ إلى عزليـ ،كلقد استمر االقتتاؿ كالضعؼ ينيش جسد
الدكلة األيكبية كيجعميا مكضع شماتة األعداء ،ككاف ىذا االنقساـ بمثابة إىداء لمصميبييف إلعادة استيالئيـ
عمى القدس
ظير الممؾ الصالح أيكب كىك حفيد الممؾ العادؿ كاستطاع أف يكحد الدكلة األيكبية كيعيد القدس الشريؼ
بمساعدة الخكارزمييف ،كخمفو مف بعده كلده تكراف شاه الذم قتمو مماليكو كنصبكا زكجتو شجرة الدر بدالن عنو
كبيذا انتيت فترة الدكلة األيكبية ،كقامت عمى إثرىا دكلة المماليؾ.
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كنتيجة لالستقرار النسبي الذم صاحب دكلة المماليؾ ،كلككنيـ تربكا تربية إسالمية كعسكرية حازمة منذ
الصغر؛ فمذلؾ فقد اتسمكا بالجياد المستميت ضد الصميبييف ،كأشير انتصاراتيـ التي حققكىا في معركتيـ
ضد الحممة الصميبيبة السابعة بقيادة لكيس السابع بيف المنصكرة كفارسكك عاـ  646ق 1250 /ـ ،كضد
المغكؿ في عيف جالكت  1260ـ( .عمي)1986 ،
حظيت القدس باىتماـ كبير في عيد المماليؾ في شتى مناحي الحياة ،كلـ تكف أقؿ مف ذلؾ في العيد
العثماني بؿ كانت الحفاكة بيا بالغة جدان باعتبارىا ثالث المدف اإلسالمية المقدسة ،كلمكانتيا العظيمة ،كقد
شيد المسجد األقصى تكسعان في البناء كالعمراف ،ككانت الدكلة العثمانية عظيمة قكية.

إال أف الصراعات كالنزاعات عادة ما تحتدـ بيف كرثة الحكـ ،كالتي كانت تعبي انر جميان كتجسيدان كاضحان لطبيعة
الضعؼ الذم كصمت إليو األمة ،كلعؿ أبرز أسباب ىذا الضعؼ كالتدىكر ىك البعد عف قيـ الديف ،كالرككف
لمدنيا كالركض كراء المصالح الفانية ،كلعدـ كجكد قيادة حاسمة كبطانة صالحة تنصح ليا كلغياب الرؤية،
كلعدـ اسناد مياـ القيادة لمف ىك أىؿ ليا ،كلعمنا نجد ذلؾ كاضحان في نياية الدكلة المممككية التي تحالفت
مع الصفكييف مما دفع العثمانيكف الزالتيا ،كفي الكقت نفسو الضعؼ الذم كصمت إليو الدكلة العثمانية بسبب
انتشار الظمـ كالفساد مف ناحية كالتآمر الداخمي الذم أكدل بالدكلة.
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مقارنة بين الصهيونية والحالة العربية
الصهيونية من الفكرة إلى الواقع
الضعؼ كاالنحطاط الذم أصاب الدكلة العثمانية قبؿ انييارىا ،كالتغيرات الجيكسياسية التي صاحبت ذاؾ
االنييار كالحرب العالمية كاألطماع االستعمارية لمدكؿ الكبرل خاصة بريطانيا كفرنسا ،كؿ ىذا أعاد رسـ
الكاقع اإلسالمي عمكمان ،كالعربي عمى كجو التحديد.
الييكد الذيف عانكا في أكركبا مف التمييز العنصرم كاالضطياد ،كاستقبمتيـ الدكلة العثمانية بكؿ ترحاب
كحفاكة ،بؿ كنالكا فييا مناصب عالية حتى كصمت إلى الباب العالي.
نشئة الصييكنية جاء مصاحبان لالستعمار األكركربي في أكاخر القرف التاسع عشر كالزدياد العداء األكركبي
تجاىيـ ،حيث بدأت كفكرة استعمارية عدكانية كتحكلت إلى حركة سياسية منظمة ،ىدفيا تكحيد ييكد العالـ
في كياف خاص بيـ.
ارتبط اسـ الصييكنية بشخص الييكدم النمساكم ثيكدكر ىرتزؿ ،الذم يعتبر المؤسس الحقيقي لمصييكنية
السياسية ،كلكف ىناؾ مف يرل أف الصييكنية بدأت فكريان كعمميان قبؿ ىرتزؿ ،ففي القرف السابع عشر في
انجمت ار لدل متطرفيف بركتستانت نادكا بعكدة الييكد لفمسطيف لتحقيؽ الخالص كعكدة المسيح.
في القرف التاسع عشر ،دعى مفكركف ييكد مثؿ األلماني مكشيو ىس في كتابو كالركسييف بنسكر كآشر
غسنبرغ إلى إحياء المسألة الييكدية كتككيف كطف خاص بيـ في فمسطيف كاحياء الثقافة كالمغة العبرية ،كما
قاـ مجمكعة مف الييكد الركس بتأسيس جمعية "أحباء صييكف" التي كانت تعمؿ عمى ارساؿ الييكد الركس
إلى فمسطيف كانشاء مستكطنات ليـ  ،بعد مقتؿ القيصر الركسي الكسندر الثاني 1881ـ كاتياـ الييكد
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باغتيالو ،ككذلؾ تأسست حركة "بيمك" في األكساط الطالبية كدعت إلى نبذ انصيار الييكد في المجتمع
الركسي.
تحركت الصييكنية في إطارات متعددة منيا إطارات مختمفة عمى المستكل الييكدم كالمستكل العالمي ،منيا
ما ىك فكرم كثقافي كسياسي كاقتصادم كاجتماعي كيمكف سرد أىـ الخطكات التي ميدت لالحتالؿ
الصييكني لفمسطيف كذلؾ استنادان إلى عدد مف المراجع (الفمسطينية )2009 ،ك(العمر )2005 ،ك(أبكجابر،
د.ت ):
 التأسيس الفكرم لفكرة الصييكنية كتميزىا الثقافي كضركرة تككيف دكلة خاصة كىذه المقدمات جاءتكاضحة في كتابات مكشيو ىس كغيره مف الييكد في بدايات القرف التاسع عشر
 ربط فكرة الصييكنية بالديف كيأتي رفض كؿ خيارات التكطيف في دكؿ اخرل مقترحة مثؿ أكغندا فيإطار ضركرة عكدتيـ إلى أرض الميعاد ،كقد ألؼ الييكد الكثير مف األكاذيب لتبرير احتالليـ.
 إقامة كيانات طالبية كشبابية تعمؿ عمى إشعاؿ جذكة الفكرة الصييكنية ،ككسب التأييد ليا في ظؿالقمع الذم عانتو الييكدية في أكركبا باعتبارىا متكرطة بصمب السيد المسيح .
 اقامة أساس سياسي كتنظيمي لمصييكنية كىك "المنظمة الصييكنية العالمية" ،التي جاءت كنتيجةلمؤتمر الصييكنية األكؿ في بازؿ بسكيس ار 1897ـ.
 تنمية االستيطاف كشراء األراضي الفمسطينية بطرؽ مباشرة كغير مباشرة. جمع التبرعات سكاء عف طريؽ االشتراكات في المنظمة الصييكنية ،أك عف طريؽ الصندكؽ القكميالييكدم الذم تـ تأسيسو الحقان في  1901في المؤتمر الصييكني الخامس.
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 إقامة المؤتمرات الصييكنية التي تعد ق ارراتيا بمثابة الخطكط العريضة لسياسة المنظمة الصييكنية،كمما يجدر اإلشارة إليو أف عدد المؤتمرات بمغت  33مؤتم انر عمى امتداد قرف كامؿ منذ  1897إلى
 1997ـ.
 تأسيس صندكؽ اإلئتماف الييكدم االستعمارم كالذم كاف يسمى "الشركة االنجمكفمسطينية" ألغراضالتمكيؿ الزراعي كالصناعي كالتجارم ،كما انشأ فركع أخرل في ألمانيا كىكلندا.
 البحث عف قكة استعمارية كبرل تدعـ فكرة إحالؿ الييكد بأرض فمسطيف مقابؿ خدمات تقدمياالصييكنية ليذه الدكلة ،كقد اختار ىرتزؿ ألمانيا كلكف طمبو قكبؿ بالرفض لتحالؼ ألمانيا مع الدكلة
العثمانية آنذاؾ.
 السعي لدل الدكلة العثمانية تحت مبرر السماح بيجرة الييكد إلى فمسطيف ،كلكف السمطاف عبدالحميدالثاني رفض ذلؾ رغـ اغراءات ىرتزؿ بالدعـ المادم لمدكلة العثمانية التي كانت تعاني عج انز ماديان
كتعيش كضعان متدىك انر.
 المحاكالت المتكررة لمسماح بالييكد بشراء األراضي الفمسطينية ،كتمت عف طريؽ الحديث لمسمطافعبدالحميد بصكرة مباشرة كىك ما تـ رفضو ،كعف طريؽ العمميات السرية كالشراء باسماء كىمية.
 التخطيط لإلطاحة بالسمطاف عبدالحميد الثاني كتكلي جماعة اإلتحاد كالترقي مقاليد الحكـ ،كالتيحكلت الدكلة العثمانية إلى دكلة تركية ،كفرضت المغة التركية عمى التعميـ
 محاكالت الصييكنية في عقد اتفاقات مع جماعة االتحاد كالترقي ليجرة الييكد لفمسطيف ،كلكف تارةكانكا يترددكف خشية استعداء العرب كتارة كانكا يرضخكف لألكربييف الذيف ليـ االمتياز في أراضي
الدكلة العثمانية.
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 استغالؿ الييكد لخسارة األتراؾ في الحرب العالمية األكلى ،ككنتيجة لمحرب الذم أسفرت عف انتصارفرنسا كبريطانيا ،انطمقت فكرة االستعمار ،كتـ تقسيـ العالـ العربي كفقان لممصالح المشتركة
لممستعمريف مما سيؿ الدكر لمصييكنية لعقد تحالفات جديدة.
 تكجو الصياينة لبريطانيا مف أجؿ دعـ كياف خاص بالييكد ،كقد اقترحت ليـ أكغندا ،كلكف المقترحقكبؿ بالرفض ،كاستمر الصياينة في الضغط كالتأثير كتنسيؽ العالقات مع المكردات ،حتى حظكا بما
أطمؽ عميو " كعد بمفكر" عاـ 1917ـ ،بإنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف.
 استفادة الصياينة مف قرار عصبة األمـ باالنتداب البريطاني لفمسطيف عاـ 1922ـ كتعييفالصييكني ىربرت صمكئيؿ كمندكب ساـ.
 بعد الحرب العالمية الثانية كفشؿ بريطانيا في تاسيس كياف مشترؾ ،استمرت المطالب الصييكنيةبالسماح لمزيد مف المياجريف إلى فمسطيف
 مطالب المجاف التي كانت تؤسسيا بريطانيا أك امركيا في أغمبيا كانت تنحاز لمصييكنية ،مثؿ المجنةاالمريكية االنجميزية التي ككنت بضغط مف الرئيس االمريكي ىارم تركماف كطالبت بتيجير فكرم
لمائة ألؼ ييكدم.
 إصدار قرار  181لتقسيـ فمسطيف مف األمـ المتحدة  ،بالتزامف مع رغبة بريطانيا في ترؾ فمسطيفكاعالف دكلة "إسرائيؿ" عاـ 1948ـ.
 تيكيد القدس كمحاكالت طمس الثقافة كاليكية اإلسالمية المحمية لفمسطيف المحتمة التي تزامنت معىجرة الييكد لفمسطيف كحتى إعالف الكياف الغاصب ما عرؼ بػ"دكلة إسرائيؿ"
 -تخريب المعالـ اإلسالمية كالمسيحية كالعمميات التي تسعى لتزكير التاريخ الديني لفمسطيف.
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كؿ ىذه الخطكات جاءت كفؽ تخطيط دقيؽ ،ككضكح في الرؤية لدل القيادات الصييكنية ،باإلضافة إلى
استغالؿ الحركة لالستعمار ،كلحالة الضعؼ كالتدىكر الذم منيت بو األمة اإلسالمية كالمنطقة العربية
خصكصان.
كعميو فإف تأسيس الكياف الصييكني عمى فمسطيف جاء كنتيجة ليذه الخطط االستراتيجية التي كانت حاضرة
بقكة لدل الصياينة ،كمنعدمة عند العرب كالمسمميف.

الثورة العربية والقضية الفمسطينية
يشير (سعيد )1997 ،أنو في أتكف المؤامرات التي شيدتيا الدكلة العثمانية في أكاخر عيدىا خاصة مع
بركز جمعية االتحاد كالترقي كتعصبيـ لمطكرانية كميميـ ناحية الثقافة الغربية ،كانتشار فكرة القكمية التركية
التي طغت عمى الدكلة العثمانية ،فرضت المغة التركية عمى المناطؽ العربية؛ الذم خمؽ جكان مف ردة الفعؿ
العربية في التحالؼ مع بريطانيا التي تزعميا الشريؼ حسيف في المراسالت المعركفة الحسيف مكماىكف.
قاد الحسيف بف عمي الثكرة العربية الكبرل 1916ـ مف أجؿ المطالبة باالستقالؿ عف الدكلة العثمانية ،رغـ
تحفظ الكثير مف الفمسطينيف عمى فكرة االنفصاؿ عف الدكلة العثمانية ،كلكف بريطانيا لـ تؼ بالتزامتيا في
بناء دكلة عربية أك بتحقيؽ الكحدة بيف الدكؿ العربية التي كعدت بيا الشريؼ حسيف ،حيث كانت قد قامت
بتتقاسـ الدكؿ العربية مع فرنسا بحسب سايكس بايكك.
في اسطنبكؿ أقدـ مصطفى كماؿ أتاتكرؾ عمى إعالف االستقالؿ كخمع السمطاف محمد السادس كبذلؾ تـ
الغاء الدكلة العثمانية رسميان  1924ـ ،كفي تمؾ األثناء كانت قد بدأت تتبمكر فكرة القكمية العربية كظيرت
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أيضان الحركات اإلسالمية كعمى رأسيا اإلخكاف المسممكف التي كانت تنادم بعكدة الخالفة أك بالحكـ
اإلسالمي ،كجميع ىذه الحركات القكمية كاإلسالمية جعمت القدس قضية محكرية بالنسبة ليا.
أما في فمسطيف ،فيمكف أف نصؼ الكضع باختصار كما بيف (صالح )2012 ،بكجكد تحركات كاضحة
لمحاربة الصييكنية منيا تيار يمكف تصنيفو عمى أنو سياسي كىك بزعامة الحاج أميف الحسيني ،كنشأ بعد
ذلؾ تيار جيادم مقاكـ يتزعمو الشيخ عز الديف القساـ ،كمف ثـ تأثرت الساحة الفمسطينية بالمد العربي
القكمي كالحقان بالحركة اإلسالمية.
كاف العالـ العربي يعاني مف غياب في الرؤية لطبيعة الصراع ،كفي تضعضع الدافعية لممكاجية كالقتاؿ ،كلـ
يع العرب أف االختالؼ كالتنازع في كقت األزمات كالتحديات الكبرل تشتت الجيكد ،كتضعؼ الصؼ في
مكاجية الكياف الصييكني الذم تقؼ كراءه دكؿ كبرل ،كتذكب فيو كؿ الخالفات ،كتخدمو المؤسسات كالبنكؾ
كالمنظمات كالييئات بعمؿ دؤكب كمدركس.

الصراع العربي -اإلسرائيمي بعد انهاء االنتداب البريطاني
مع تنامي األعماؿ اإلجرامية في فمسطيف المحتمة ،تكلد لدل العرب شعكر عاـ بضركرة الجياد كالحرب
كالمكاجية لمتخمص مف ىذا الكياف الغاصب ،الذم يجثـ عمى أرض فمسطيف ،كيحتؿ األقصى المبارؾ،
كينكؿ بأىؿ فمسطيف.
لقد شيد الصراع العربي  -اإلسرائيمي خمس حركب كبرل في أعكاـ  ،1948ك ،1956ك ،1967ك،1973
ك 1982ك ىذه الحركب النظامية خرجت بنتائج تعتبر غير مرضية باستثناء حرب  6أكتكبر 1973ـ،
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كبالرغـ مف الزخـ الشعبي العربي الرافض لمكياف الصييكني ،كالمنحاز لتحرير فمسطيف ،إال أف تكقيع معاىدة
السالـ أفقد األنظمة العربية القدرة عمى مكاجية إسرائيؿ.
كانت القضية الفمسطينية ىي القضية األكلى في اإلعالـ العربي ،كفي أجندة الجامعة العربية ،كفي أكساط
المنظمات السياسية كالحركات الشبابية ،لكف بعد األحداث التي مر بيا العالـ العربي مف حرب الخميج
كغيرىا ،كاتفاقية السالـ؛ أصبحت كثير مف الدكؿ العربية تعترؼ بما يسمى دكلة "إسرائيؿ" ،كفتحت سفارات
كأقيمت عالقات مباشرة كغير مباشرة مع الكياف الصييكني الغاصب ،في الكقت الذم تستمر فييا معانات
الشعب الفمسطيني.
عمى المستكل الفمسطيني ،فإتفاقية أكسمك بحسب( صالح )2012 ،جعمت فتح كبعض القكل اليامشية تؤيده
عمى اعتبار أنو سيجعؿ "إسرائيؿ" تعترؼ بالشعب الفمسطيني ،بينما رفضتيا حماس كالجياد كالجبية الشعبية
كالديمقراطية ،كىذا التيار رفض أكسمك ألنو يتطمب تكقيؼ المقاكمة  ،كالتنازؿ عف فمسطيف التاريخية،
كالرضكخ إلسرائيؿ كىذا يعد تفريطان بحؽ شرعي كشعبي.
كنالحظ كيؼ تـ اختزاؿ القضية كالصراع إلى مكضكع فمسطيني بحت ،بعد أف كانت القضية تمثؿ جكىر
القضايا اإلسالمية كالعربية؛ كذلؾ النعداـ التخطيط الكاعي كالقيادة الصادقة كلعدـ قياـ المؤسسات العربية
الكبرل مثؿ الجامعة العربية بدكرىا في الدفاع العربي المشترؾ ،كفي الرككف لمغرب كخاصة بريطانيا،
متناسيف أف لمغرب مصالح متقاطعة مع الكياف الصييكني كأف ليـ دكر في حمايتو كرعايتو.
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رؤية مستقبمية لمتحرير من وحي دروس التاريخ والواقع
انطالقان مف الكاجب الشرعي كالمسؤكلية األخالقية كالحؽ القانكني ،فإنو ينبغي لمعرب كالمسمميف عمكمان
كالفمسطينييف عمى كجو الخصكص أف يعيدكا قراءة األحداث ،كيستميمكا الدركس المشرقة مف التاريخ
اإلسالمي ،كخاصة الخطة االستراتيجية التي أعدىا النبي كنفذىا ابك بكر كعمر حتى الفتح ،كالخطة التي
أعدىا نكرالديف محمكد كأكمميا صالح الديف مف بعده .كىاتاف المحطتاف في تاريخنا اإلسالمي مميئتاف
بالدركس الميمة في اإلعداد المتقف كالتخطيط الرشيد ،كتكضحاف أسباب النصر كطرؽ التحرير بأكضح
الصكر.
الحركة الصييكنية في كاقع الصراع المعاصر أيضان خططت بشكؿ أكثر ذكاءان لالحتالؿ ،كاستفادت مف كؿ
الظركؼ المحيطة ،كخططت في إطارات متعددة لمتمييد لالحتالؿ كما ذكر آنفان.
كعميو فنحف أكلى باالستفادة مف كؿ ىذه الدركس لكضع تصكرات كاضحة كرسـ خطة استراتيجية مف أجؿ
استشراؼ المستقبؿ كأخذ كؿ السبؿ الممكنة لتحقيؽ النصر ،كيمكف أف ترتكز مالمح ىذه الخطة عمى الركائز
التالية:
 البعد اإليماني
إف طبيعة الصراع مع الصييكنية ىك بكؿ تأكيد جياد حؽ لدفع الغزك كالظمـ كاالعتداء ،كألف اهلل سبحانو
كتعالى أمر بالجياد دفاعان عف النفس كالماؿ كالعرض.
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ثـ إف اإليماف بكجكب الجياد بالماؿ ،كاخالص النيات البتغاء كممة اهلل تعالى كإلعالء كممتو كإلحقاؽ
الحؽ ىك الذم جعؿ أبك بكر كعمر يسعى بجد لمفتح كىك الذم ذلؿ كؿ الصعاب أماـ الممؾ الناصر
صالح الديف.
كمف خالؿ تتبعنا لخطط الصييكنية نجد أنيـ لـ يغفمكا البعد العقدم ،بؿ إف كيانيـ قاـ عمى أساس ديني،
ألنيـ رفضكا كؿ الخيارات التي طرحت في إنشاء كطف قكمي لمييكد ،كاختاركا فمسطيف باعتبارىا أرض
الميعاد.
فعمى كؿ فرد مسمـ أف يعزز إيمانو كيحدث نفسو بالجياد ،كعمى الدكؿ اإلسالمية كالمنظمات كالييئات
أف تؤمف بقضيتيا كتعمؿ ليا فاإليماف باهلل كالتككؿ عميو ىك المنطمؽ األكؿ كالركيزة األساس السترجاع
األقصى كتحقيؽ النصر.
يرل الدكتكر (صالح )2003،أف الجياد فرض عمى كؿ مسمـ كال بد مف دعـ فمسطيف بكؿ الكسائؿ
الممكنة ،مف قبؿ كؿ المسمميف أسكة بالصييكنية التي تتمقى الدعـ مف كؿ أنحاء العالـ.
كصدؽ اهلل العظيـ":إف تنصركا اهلل ينصركـ كيثبت أقدامكـ" ( محمد" ،)7:كال تينكا كال تحزنكا كأنتـ
األعمكف إف كنتـ مؤمنيف" (آؿ عمراف.)139:
 البعد التربكم كالمعرفي
اإلعداد التربكم كاف مف أىـ السمات البارزة التي اتخذىا نكر الديف محمكد كمف بعده صالح الديف
األيكبي ،كاتضح ذلؾ مف تركيزىـ عمى المدارس اإلصالحية التجديدية ،التي كانت تدعك لمجياد كالعمؿ،
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كقبؿ ذلؾ إلى معالجة المشاكؿ المجتمعية كاألفياـ الخاطئة في أمكر الديف كالدنيا ،كلعؿ أبرز ركدا تمؾ
الفترة كاف اإلماـ أبك حامد الغزالي كالشيخ عبدالقادر الجيالني كغيرىما.
نحف في كاقعنا اليكـ بحاجة ماسة إلى ترسيخ قيـ تربكية أصيمة متعمقة بفيمنا لطبيعة التفاعؿ الحضارم
كالسنف الككنية إجماالن  ،كتفصيالن في كؿ األبعاد كالجكانب المتعمقة بأمكر الدنيا كالديف ،لمعرفة كتحديد
سمـ األكلكيات في القضايا كلمتعامؿ معيا كفقان لفيـ عميؽ كسمكؾ رشيد " ،كالتميز اإلسالمي في المشركع
الحضارم ،ال يعني القطيعة مع الحضارات األخرل ،كفي مقدمتيا الحضارة الغربية..كانما يعني :اإلنفتاح
الحضارم ،كالتفاعؿ الفكرم ،كاستمياـ المشترؾ اإلنساني في المعارؼ كالعمكـ ،مع االحتفاظ بسمات
كقسمات الخصكصية الحضارية اإلسالمية" (عمارة ،2008 ،ص )27
اعتمادان عمى تاريخنا المشرؽ كنظرة في كاقع عدكنا الصييكني يمكف أف نحدد أىـ عناصر البعد التربكم
كالمعرفي في الخطة كما يمي:
 االىتماـ بتجديد كاصالح الفكر الديني لمحاربة الغمك كالتطرؼ مف ناحية كاالنحراؼ كالتمييع مفناحية أخرل.
 االنفاؽ عمى مؤسسات التعميـ كالبحث العممي لمكاكبة التطكرات كتحقيؽ االكتفاء الذاتي. تعزيز الصالت العممية كالمعرفية بيف المؤسسات الدينية كالجامعات اإلسالمية. دراسة كتعميـ تاريخ فمسطيف كالقضية الفمسطينية في المدارس كالجامعات اإلسالمية كالعربية. ترسيخ المفاىيـ الحضارية كاإلسالمية في كسائؿ التعميـ. -تعزيز قيـ الجياد بأشكالو المختمفة كخاصة الجياد المعرفي كالعممي.
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 تربية الجيؿ عمى معرفة فمسطيف كاحياء قضيتيا في نفكسيـ عبر الكسائؿ التعميمية كاإلعالميةكغيرىا.
 -تأىيؿ الشباب كتيديؼ التعميـ لتحقيؽ التنمية لممجتمعات العربية كالمتالؾ سبؿ القكة كالتقدـ.

 البعد اإلعالمي
اإلعالـ مصدر قكة كلو تأثير بالغ في الشعكب ،ككسائؿ اإلعالـ المختمفة مسمكعة كمقرؤة كمرئية ،القديـ
منيا كالحديث؛ كميا تسيـ تغيير قناعات الناس ك تككيف تصكراتيـ حكؿ القضايا المختمفة.
كاذا ما قارنا كاقعنا العربي كاإلسالمي بكاقع الصياينة سنجد أننا متأخركف عنيـ بقركف ،كالكاقع إف
إعالمنا العربي العاـ كالخاص بحاجة إلى إعادة النظر في تعاطيو مع القضية الفمسطينية بؿ مع القضايا
اليامة ،كعدـ التمترس حكؿ القضايا اليامشية.
ال يمكننا الحديث عف القنكات اإلخبارية أك الصحؼ كاإلذاعات فحسب ،ألف التأثير األكسع أصبح مف
نصيب كسائؿ التكاصؿ اإلجتماعي كالسينما كالفنكف كغيرىا مف كسائؿ التكاصؿ الحديثة.
بحسب( العيد ،)2005 ،يظير اإلعالـ الغربي "إسرائيؿ" بأنيا دكلة تاريخية كعصرية كمتسامحة كيربط
كجكدىا بكجكد الغرب كيجعميا كدكلة نمكذجية يجب أف يحتذم بيا الشرؽ األكسط ،في الكقت الذم
يظير فيو صكرة المقاكمة الفمسطينية كنمكذج لإلرىاب مستغالن أحداث سبتمبر  2001ـ لربطيا
بالحركات اإلسالمية.
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كتضيؼ الباحثة أنو رغـ كجكد اىتماـ إعالمي فمسطيني كلكف اإلعالـ العربي الرسمي بعد التسكية ىمش
القضية الفمسطينية التي كانت تناؿ حي انز كبي انر في الصحؼ كالقنكات الرسمية العربية.
إذف ىناؾ منطمقات يمكننا أف نعمؿ عمييا لمجابية التحديات اإلعالمية:
 التركيز عمى القضايا الرئيسة لألمة كتيديؼ اإلعالـ. خمؽ المزيد مف كسائؿ إعالـ مستقمة تعمؿ عمى إحياء القضية الفمسطينية كابراز معاناة الالجئيفكاألسرل ( جدير أف نشكر القنكات التي تعمؿ كىي متكاجدة عمى الساحة الفمسطينية كخارجيا).
 تحديد المصطمحات اإلعالمية المتعمقة بالقضية الفمسطينية كعدـ استعماؿ المصطمحات التي تكحيباالستسالـ كالتطبيع كالتنازؿ.
 عقد مؤتمرات إعالمية ميتمة ككرش تدريبية لإلعالمييف بيذا الخصكص. التركيز عمى السينما كغيرىا في إبراز القضية الفمسطينية. إبراز الجرائـ البشعة كالممارسات اإلرىابية التي قاـ كيقكـ بيا الصياينة ضد الشعب الفمسطيني. التخطيط المستمر لتكظيؼ الكسائؿ اإلعالمية الحديثة في خدمة القضية الفمسطينية. -االىتماـ بتأىيؿ مترجميف كانتاج أعماؿ فنية كاعالمية بالمغات العالمية المختمفة.

 البعد السياسي
القيادة الرشيدة كالمخمصة ىي التي ستسعى بجد لمتخطيط المتقف ،كالعمؿ الجاد كالمثمر ،مدفكعة
باإليماف الصادؽ كالضمير الحي كحس المسؤكلية ،كعميو فال بد مف تكافر ىذه القيادة عمى مستكل
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الدكؿ العربية كاإلسالمية كالييئات كالمنظمات المختمفة ،كال بد أيضان مف تفعيؿ حقيقي لدكر الجامعة
العربية كمنظمة التعاكف اإلسالمي.
كألف المكضكع السياسي بحاجة إلى بحكث مستقمة لتشابؾ المكضكع كتعقيداتو كلكني سأحاكؿ أف
أضع بعض التصكرات كالمالمح ليذا الجانب:
 صناعة القرار اإلسالمي المنبثؽ مف الرؤية اإلسالمية المستقمة ال التابعة ،مف قيمنا كأخالقناكمفاىيـ ديننا ،مميمة بالفيـ الشامؿ لمكاقع .كىذه الرؤية ستجعؿ الدكؿ اإلسالمية مستقمة بق ارراتيا
قادرة عمى التأثير كالتأثر،كليست مجرد تابعة في الفكر كالقرار لمقكل االستعمارية التي تريد
"""إسالمان إمريكانيان" يحقؽ مقاصد"المسيحية -الصييكنية" في اغتصاب القدس كفمسطيف كالييمنة
اإلمريكية عمى مقدرات عالـ اإلسالـ" (عمارة ،2005 ،ص )72
 دعـ المقاكمة بشتى الطرؽ كالكسائؿ لتشكيؿ ضغط عمى األرض ،فالتاريخ يشيد أف القكةالعسكرية عمى األرض ىي مف تفرض القكة السياسية كىيبة الدكؿ" ،كلما كنا نعيش في عالـ
يؤمف بالحكاس  ...كيستند إلى القكة  ...فإف إيصاؿ القيـ غير المحسكسة مثؿ الحؽ كالعدؿ
لمعدك يتطمب الضغط عمى حكاسو الخمس مف خالؿ العديد مف الرسائؿ المسمحة حتى يعرؼ أف
العربي الحقيقي ليست صكرة باىتة  ...يمكف تغييبيا " (المسيرم ،2002 ،ص )7-6
 حؿ االنقساـ الفمسطيني بتبني الرؤية االستراتيجية في الصراع مع الصياينة ،كتكحيد اآلراءكالمفاىيـ في القضايا المصيرية كدعـ المقاكمة كعدـ التفريط بحؽ العكدة كالالجئيف كرفض
التنازالت كالتكافؽ عمى أطر عممية كزمنية لممصالحة .كلعؿ ىذه األفكار قد تـ طرحيا في
تصكرات الحركات الفمسطينية لحؿ أزمة المشركع الكطني الفمسطيني (صالح)2013 ،
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 بناء التحالفات اإلسالمية كتقكية دكر الجامعة العربية كالمنظمات اإلسالمية ،كاقامة اتفاقياتدفاع مشترؾ.
 المطالبة بانياء قضية الالجئيف الفمسطينيف كطرد االحتالؿ في المحافؿ الدكلية. تأسيس جماعات حقكقية لمعمؿ عمى إدانة الصييكنية في المحاكـ الدكلية (حتى كاف لـ يكف لياأثر مباشر ،لكنيا ستسيـ عمى األقؿ في إدانة الصياينة كابراز الكياف الصييكني عمى حقيقتو
أماـ العالـ).
كختامان؛ ال نصر إال بإيماف كعزيمة ،كبجيد كعمؿ ،كتضحية كثبات ،كبرؤية كاضحة ،كمسمؾ محدد المعالـ.
كال بد مف فيـ حركة التاريخ كاالستفادة مف دركس الكاقع؛ لكضع الخطة االستراتيجية التي تحقؽ لنا النصر
كلألقصى التحرير كالفتح بعكف اهلل كتكفيقو.
كاهلل كلي التكفيؽ كاليداية ،كالحمدهلل رب العالميف.
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