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برنامج دبمكـ الدراسات الفمسطينية

قســـم األبحـــاث والدراســــــات

بحث بعنوان:

المزاعـ الييكدية الدينية كالتاريخية حكؿ مدينة القدس
إعداد:

ىنا إبراىيـ مسؾ
تحت إشراف:

األستاذ  /أحمد فايؽ دلكؿ
قدم ىذا البحث استكماال لمتطمبات الحصول عمى دبموم الدراسات الفمسطينية من
أكاديمية دراسات الالجئين

 1437ه – 2016م

إهداء
1

إنٗ أزٔاح انشٓداء...
إنٗ زٔح إخٕحَ ٙضال ٔإٚاد يسك انر٘ ازحفعج أزٔاحٓى ف ٙجٓادْى ضد االحخالل
اإلسسائٛه... ٙ
إنٗ أسسٖ انًسهً ٍٛف ٙسجٌٕ انطاغٕث ...
إنٗ أحساز ٔحسائس فهسط... ٍٛ
ٔخاصت إنٗ إخٕح ٙاألسٛساٌ يحًد ٔفاٚص ف ٙسجٌٕ االحخالل...
انر ٍٚأشسقج بإَٔازْى ظهًت انصَاش...ٍٚ
ٔاَسٕا ٔحشت انهٛم بسجداحٓى...
ٚهخٓى انقٛد يعاصًٓى ...
ٔحأكم جدزاٌ انسجٍ شْساث شبابٓى ...
نكُٓا أبدا ..أبدا ..
نٍ حٓصيٓى !!!!
فٓى ٔانفجس عهٗ يٛعاد .

بإذٌ هللا
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شكر وتقدير

انحًد هللا ٔحدِ _ أٔال ٔقبم كم شٙء _ كًا ُٚبغ ٙنجالل ٔجّٓ ٔعظٛى
سهطاَّ انر٘ خهقُا ٔأسبغ عهُٛا َعًت ظاْسة ٔباطُّ .
ٔاَطالقا يٍ حدٚث انُب ٙصهٗ هللا عهٛت ٔسهى "يٍ ال ٚشكس انُاض ال ٚشكس
هللا " ٔايخثال نّ فاَّ ٚسسَٚٔ ٙسعدَ ٙأٌ أحقدو ٔأحٕجّ بانشكس انجصٚم
ٔانعسفاٌ بانجًٛم نألكادًٛٚت يًثهت باألساحرة ٔاندكاحسة انًحخسئ ٍٛخاصت
نألسخاذ يحًد عٛسٗ عًس ٔاألسخاذ انًحخسو احًد دنٕل عهٗ حفضٛهّ
ٔحكسيّ بخكهٛف ٙبعًم ْرا انبحث .
ٔشكس خاص نصٔجٔ ٙأبُائٔ ٙنكم يٍ ساَدَٔ ٙدعًُ. ٙ
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تمييد
ال يخفى عمى أي متأمل في األحداث الجارية أالن أن الصراع الرئيسي يدور حول القدس

كعاصمة رئيسو لمدولة وذلك لكونيا المكان المقدس عند المسممين وعند النصارى والييود ,فمنذ
القدم وما تفنى المحاوالت لمسيطرة عمى ىذه المدينة التاريخية ألمقدسيو العظيمة ,وكل يحاول

فرض سيطرتو وممكو عمييا  ,وما تنال ىذه المحاوالت إلى قيام الساعة  ,والييود اليوم اشد تمسكا

وحرصا عمى بقاء ىذه المدينة تحت سيطرتيم  ,وعدم تسميميا لمعرب المسممين أو لغيرىم  ,وان

عموىم في األرض اليوم ليساعدىم عمى ذلك  ,ويمدىم بأحداث أساليب الييمنة والعتو والتجبر

عمى الشعب الفمسطيني األسير .

وبالرغم من المحاوالت السالم المتتالية لحل مشكمة القدس إال الرفض الييودي كان دائما
ينيي ىذه المحاوالت بالفشل من الوىم أن تصدق أن الييود يمكن ليم أن يدخموا في عممية سالم

تجبرىم عن التنازل عن شيء من القدس لمعرب أو لغيرىم

وقد اعتادت الييودية الصييونية وكيانيا إسرائيل عمى اغتصاب التاريخ وتطويع وقائعو

وأحداثو ومعطياتو لخدمة أغراضيا السياسية وكذلك عمى تشوييو ولي عنقو والباسو ثوب

األساطير والخرافات التوراتية لتجعل منيا ديناً قائماً بحد ذاتو .ومن ىنا وليس غريباً وال مستغرباً
أن يعمال بكل ما أوتيا من قوة عمى تزوير التاريخ بما يتيح ليما تبرير احتالل األرض العربية،

والتشبث بالقدس عاصمة موحدة وأبدية ليا ،وعميو فان الييودية الصييونية واسرائيل ال تتحدثان
عن (إقامة إسرائيل) ،بل عن (إعادة بناء الدولة الييودية) .كما ال تتحدثان عن (السيادة عمى

أرض الميعاد /فمسطين وعاصمتيا القدس) وانما عن (استئناف السيادة عمييا) المقطوعة ألسباب
خارجة عن إرادة الييود ولخطأ رباني  -والعياذ باهلل  -مما يتقولون عمى اهلل سبحانو وتعالى.

فكانت المزاعم الصييونية حول مدينة القدس مستمدة من التاريخ والدين (األساطير
التوراتية) ركنين أساسيين في البناء العقائدي الييودي الصييوني ،وكذلك في اإلستراتيجية

الييودية الصييونية ،والسياسة اإلسرائيمية نظرياً وعممياً ،فيغدو مفيوماً لماذا تصر الييودية
الصييونية ،وكيانيا (إسرائيل) عمى امطار العالم بسيل من المزاعم واالدعاءات واألساطير الدينية
التي تحاول من خالليا أن تبرىن لمعالم بأن الييود أصحاب حق ديني وتاريخي في فمسطين،

وفي القدس عاصمة موحدة وأبدية ليم ،وعدم أحقية غيرىم أي العرب والمسممون بيذه األرض مع
أن العرب ىم أول من سكنيا .وىم الذين بنوا القدس ومنيم اتخذت اسميا وذلك قبل خمسة آالف

عام ونيف.
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ولكن ما المزاعم الييودية الصييونية واإلسرائيمية التي ينطمقون منيا في عدم أحقية العرب

والمسممين بالقدس؟ تستند المزاعم الييودية الصييونية واإلسرائيمية إلى الطروحات اآلتية:

أوالً :عدم أىمية القدس لممسممين العرب في أي زمن من األزمان بدليل إن العرب لم يتخذوا منيا

ليم.

عاصمة

ثانياً :إن اىتمام المسممين بالقدس نابع من تأثير من اعتنقوا اإلسالم وحمموا ذلك االىتمام ومنيم
إلى اإلسالم .بمعنى إن اىتمام المسممين بالقدس نتيجة لتأثير العنصر الييودي في اإلسالم.

ثالثاً :إن اىتمام المسممين بالقدس ذو طابع وثني بمعنى إن أىميتيا النسبية لدييم متأتية من
تقديسيم لمصخرة ،األمر الذي يفسر عدم تحرر المسممين العرب من تأثير عبادة األوثان حتى

بعد مضي أكثر من  1400عام عمى دخوليم في اإلسالم.

ويتناول ىذا البحث المزاعم الصييونية حول مدينة القدس وحقيم فييا والرد عمى ىذه

المزاعم وان مدينة القدس عربية إسالمية الخميقة .

مشكمة البحث :
تكمن مشكمة البحث في أن الييود في عصرنا ال يكفون عن دعوى أحقيتيم في ارض

الميعاد بل وفي قبمة المسممين المسجد األقصى فيعممون  -جادين وجاىدين إلثبات ىذا الحق

المزعوم والوعد المكذوب – عمى نقضو وطمس معالمو لحد أن صار ىدمو ال قدر اهلل مسألة
وقت .ويمكن صياغة المشكمة في التساؤل الرئيس التالي :ما مدى مصداقية المزاعم الييودية في

مدينة القدس؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس عد تساؤالت فرعية:
ما ىي المزاعم الصييونية الدينية والتاريخية والقومية والقانونية والمنطقية في حقيم في مدينو
القدس ؟
ىل لمييود حق في مدينة القدس أم ىي مجرد مزاعم ؟
ىل لممسممين حق في مدينة القدس؟
وىل القدس عربية إسالمية المنشأ ؟
ما مكانة القدس الدينية والتاريخية ؟

أىداؼ البحث:
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بأن ليم حقاً تاريخياً ودينيا في فمسطين.
تفنيد االدعاء الييودي ّ
بيان الحقائق والمغالطات التي تتعمق بتاريخ الشعوب التي سكنت أرض فمسطين.
إثبات ىوية فمسطين العربية منذ القدم ،وأنيا وما زالت عربية واسالمية ،فالعرب المسممون ىم
ورثة األنبياء الذي سكنوا أرض فمسطين أو مروا عمييا منذ إبراىيم عميو السالم حتى محمد صمى

اهلل عميو وسمم.

منيج البحث :
اعتمد الباحث عمى:
المنيج التاريخي التفسيري :وىو  .عبارة عن إعادة لمماضي بواسطة جمع األدلة وتقويميا ،ومن

ثم تمحيصيا وأخي اًر تأليفيا؛ ليتم عرض الحقائق أوالً عرضاً صحيحاً في مدلوالتيا وفي تأليفيا،
وحتى يتم التوصل حينئذ إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراىين العممية الواضحة.

المنيج الوصفي :وىو وصف ظواىر أو أحداث أو أشياء معينة وجمع الحقائق والمعمومات
والمالحظات عنيا ووصف الظروف الخاصة بيا وتقرير حالتيا كما توجد عميو في الواقع.

حدكد الدراسة:
من تاريخ فمسطين القديم ونشوء الحياة فييا ووجود الييود حتى احتالل فمسطين من قبل االحتالل
الصييوني عام 1948م .

مصطمحات الدراسة :
الدراسات التاريخية :ىي الدراسات التي جرت عبر التاريخ والسنوات السابقة لمدينة القدس
السند الديني  :ىو التوراة وىو المصدر الديني لدى الييود وىو أساس االدعاءات الصييونية حول
الحق الييود في القدس
السند التاريخي :وىو زعم الييود أنيم سكنوا فمسطين منذ آلف األول قبل الميالد .

ىيكؿ البحث:
المبحث األكؿ :مكانة القدس التاريخية والدينية.
أكلن :مكانة القدس عند المسممين .
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ثانيان :مكانة القدس عند المسيحيين.
ثالثان :مكانو القدس عند الييود .
المبحث الثاني  :االدعاءات والمزاعم الصييونية التاريخية والدينية والقومية والقانونية في حقيم
بمدينة القدس .
أكلن :السند الديني المزعوم لمسيطرة الصييونية عمى القدس والرد عميو.
ثانيان :السند التاريخي المزعوم لمسيطرة الصييونية عمى القدس والرد عميو.
ثالثان :السند القومي المزعوم لمسيطرة الصييونية عمى القدس والرد عميو.
رابعان :السند فمسطين ,المزعوم لمسيطرة الصييونية عمى القدس والرد عميو.

قائمة المصادر كالمراجع
كتاب ليس لمييود حق في فمسطين ,د .جمال عبد اليادي جمعة ,مسعود ,د .وفاء محمد رفعت
جمعة  ,دار الوفاء لمطباعة النشر والتوزيع .المنصورة .ش.م.م
فمسطين ..دراسات منيجية في القضية الفمسطينية  -د.محسن محمد صالح  -الطبعة األولى -

مايو 2002

بحث "اثر االحتالل اإلسرائيمي عمى حق السيادة الفمسطينية عمى القدس وفقا ألحكام القانون

الدولي " ,لممحامي الدكتور خمدون بياء الدين أبو السعود ,القدس 2009

كتاب القدس والقانون الدولي "دراسة لممركز القانوني لممدينة  ,واالنتياكات اإلسرائيمية لحقوق

اإلنسان الفمسطيني فييا "  ,د .موسى القدسي دويك ط , 1اإلسكندرية آب 2002م ,وط,2
القدس تشرين أول 2002م
ليس لمييود أي حق تاريخي أو ديني في القدس وفمسطين ,د0غسان محمود وشاح
تاريخ الييود في فمسطين  /د .طارق السويدان
اإلرث العربي المسيحي في القدس د .جمال خضر عميد كمية اآلداب /جامعة بيت لحم
المصدر  :كتاب [ دراسات في الييودية والنصرانية | د .سعود الخمف ] ط  – 5دار أضواء

السمف.
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القدس قضية كل مسمم يوسف القرضاوي
دراسات فمسطينية ( , )10105د .عثمان عثمان  ,أ .د .عبد الستار قاسم ,د .نايف أبو خمف ,

د .ارئـد نعيـرات

المكانة الدينية لممسجد األقصى ,فضيمة الدكتور /ماىر حامد الحولي ,عميد كمية الشريعة

والقانون – الجامعة اإلسالمية بغزة
المكاقع اللكتركنية

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4783
http://riaaya.org/index_files/ma3loumat%203amma/mo3tayat%20w%20

wasa2ek/liman.htm
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المقدمة
إن الحمد هلل ،نحمده وستعينو ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
ّ
أن محمد عبده
أن ال إلو إال اهلل ،وأشيد ّ
ييده اهلل فال مضل لو ،ومن يضمل فال ىادي لو .وأشيد ّ
ورسولو.

في ظل الظروف الراىنة التي تمر بيا القضية الفمسطينية ،واالنتفاضة؛ فإنو من األىمية بمكان
الدينيَّة المتعمِّقة بفمسطين والقضيَّة الفمسطينيَّة ًّ
العمل عمى توضيح الحقائق والثَّوابت التَّاريخيَّة و ِّ
ردا
عمى المزاعم الييوديَّة واإلسرائيميَّة
ال يخفى عمى أي متأمل في األحداث الجارية أالن أن الصراع الرئيسي يدور حول القدس

كعاصمة رئيسو لمدولة وذلك لكونيا المكان المقدس عند المسممين وعند النصارى والييود ,فمنذ

القدم وما تفنى المحاوالت لمسيطرة عمى ىذه المدينة التاريخية ألمقدسيو العظيمة ,وكل يحاول
فرض سيطرتو وممكو عمييا  ,وما تنال ىذه المحاوالت إلى قيام الساعة  ,والييود اليوم اشد تمسكا

وحرصا عمى بقاء ىذه المدينة تحت سيطرتيم  ,وعدم تسميميا لمعرب المسممين أو لغيرىم  ,وان

عموىم في األرض اليوم ليساعدىم عمى ذلك  ,ويمدىم بأحداث أساليب الييمنة والعتو والتجبر

عمى الشعب الفمسطيني األسير .

وبالرغم من المحاوالت السالم المتتالية لحل مشكمة القدس إال الرفض الييودي كان دائما

ينيي ىذه المحاوالت بالفشل من الوىم أن تصدق أن الييود يمكن ليم أن يدخموا في عممية سالم
تجبرىم عن التنازل عن شيء من القدس لمعرب أو لغيرىم
وقد اعتادت الييودية الصييونية وكيانيا إسرائيل عمى اغتصاب التاريخ وتطويع وقائعو
وأحداثو ومعطياتو لخدمة أغراضيا السياسية وكذلك عمى تشوييو ولي عنقو والباسو ثوب

األساطير والخرافات التوراتية لتجعل منيا ديناً قائماً بحد ذاتو .ومن ىنا وليس غريباً وال مستغرباً
أن يعمال بكل ما أوتيا من قوة عمى تزوير التاريخ بما يتيح ليما تبرير احتالل األرض العربية،

والتشبث بالقدس عاصمة موحدة وأبدية ليا ،وعميو فان الييودية الصييونية واسرائيل ال تتحدثان
عن (إقامة إسرائيل) ،بل عن (إعادة بناء الدولة الييودية) .كما ال تتحدثان عن (السيادة عمى

أرض الميعاد_فمسطين وعاصمتيا القدس) وانما عن (استئناف السيادة عمييا) المقطوعة ألسباب
خارجة عن إرادة الييود ولخطأ رباني  -والعياذ باهلل  -مما يتقولون عمى اهلل سبحانو وتعالى.
فكانت المزاعم الصييونية حول مدينة القدس مستمدة من التاريخ والدين (األساطير

التوراتية) ركنين أساسيين في البناء العقائدي الييودي الصييوني ،وكذلك في اإلستراتيجية
الييودية الصييونية ،والسياسة اإلسرائيمية نظرياً وعممياً ،فيغدو مفيوماً لماذا تصر الييودية
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الصييونية ،وكيانيا (إسرائيل) عمى إمطار العالم بسيل من المزاعم واالدعاءات واألساطير الدينية
التي تحاول من خالليا أن تبرىن لمعالم بأن الييود أصحاب حق ديني وتاريخي في فمسطين،

وفي القدس عاصمة موحدة وأبدية ليم ،وعدم أحقية غيرىم أي العرب والمسممون بيذه األرض مع

أن العرب ىم أول من سكنيا .وىم الذين بنوا القدس ومنيم اتخذت اسميا وذلك قبل خمسة آالف
عام ونيف.
ولكن ما المزاعم الييودية الصييونية واإلسرائيمية التي ينطمقون منيا في عدم أحقية العرب
والمسممين بالقدس؟ تستند المزاعم الييودية الصييونية واإلسرائيمية إلى الطروحات اآلتية:

أوالً :عدم أىمية القدس لممسممين العرب في أي زمن من األزمان بدليل إن العرب لم يتخذوا منيا
عاصمة ليم.

ثانياً :إن اىتمام المسممين بالقدس نابع من تأثير من اعتنقوا اإلسالم وحمموا ذلك االىتمام ومنيم
إلى اإلسالم ,بمعنى إن اىتمام المسممين بالقدس نتيجة لتأثير العنصر الييودي في اإلسالم.

ثالثاً :إن اىتمام المسممين بالقدس ذو طابع وثني بمعنى إن أىميتيا النسبية لدييم متأتية من

تقديسيم لمصخرة ،األمر الذي يفسر عدم تحرر المسممين العرب من تأثير عبادة األوثان حتى

بعد مضي أكثر من  1400عام عمى دخوليم في اإلسالم.

ويتناول ىذا البحث المزاعم الصييونية حول مدينة القدس وحقيم فييا والرد عمى ىذه المزاعم وان
مدينة القدس عربية إسالمية الخميقة .
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المبحث األكؿ :مكانة القدس التاريخية كالدينية.
أك نل  :مكانة القدس عند المسمميف .
ثانيان  :مكانة القدس عند المسيحييف.
ثالثان  :مكانو القدس عند الييكد .
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مكانة القدس التاريخية كالدينية
يتفق عمماء ما قبل التاريخ عمى أن بالد الشام من أقدم المناطق التي سكنيا اإلنسان،

فبعضيم يرى أن فمسطين أول منطقة عرفت بداية تاريخ الحياة البشرية ،والبعض يرى أن بداية
البشر كانت في أماكن أخرى كاليند ومكة ومصر والصين ،ولكن جميع العمماء متفقون عمى أن
أغمب أنبياء اهلل ورسمو نزلوا وعاشوا ودعوا إلى ربيم في القدس وأكنافيا.

ويقر عمماء التاريخ البشري بأنو لم تحظ مدينة قط بما حظيت بو القدس من أىمية لدى

شعوب األرض قاطبة ،فيي ميبط الوحي ،وموطن إبراىيم خميل الرحمن ،ومقر األنبياء ،ومبعث
عيسى كممة اهلل التي ألقاىا إلى مريم ،وقد قال ابن عباس" :البيت المقدس بنتو األنبياء وسكنتو

األنبياء ،ما فيو موضع شبر إال وقد صمى فيو نبي أو قام فيو ممك".

أكلن :مكانة القدس عند المسمميف .
لقد سجل القرآن الكريم المكانة الدينية (لمقدس الشريف)؛ حينما جعل اهلل تعالى المـسجد
األقصى آية من آياتو الكريمة تتمى إلى يوم القيامة ،فيو آية مسطرة فـي القـرآن الكـريم ،محفوظة
في صدور الحفاظ لكتاب اهلل تعالى ،وىو آية مشاىدة بذلك العمـران العظـيم لممـسجد األقصى

الذي يؤمو المسممون لمصالة والعبادة فيو؛ تقرباً إلى اهلل تعالى كما أنو منارة لمعمم يرتاده العمماء
ليبمغوا دعوة اهلل تعالى إلى الناس .

وعظم أي شيء وشرف أي شيء إنما يكون من عظمة وشرف االنتمـاء إليـو وتكمـن عظمة

مدينة (القدس) وشرفيا بوجود (المسجد األقصى) فييا ،في أنو ينتمي إلى القرآن الكـريم والسنة

النبوية الشريفة وقد سجل اهلل سبحانو وتعالى ىذه العظمة وىذا الشرف وأظيـر المكانـة العظيمة
لمقدس الشريف؛ حينما جعل سبحانو المسجد األقصى .آية من آياتو تتمى إلى يوم الـدين ،وحينما

أسرى بحبيبو محمد  من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ثم عرج بو من المـسجد األقصى
إلى السموات السبع ،ثم إلى سدرة المنتيى ،وحينما جعل المسجد األقصى أولى القبمتـين وثالث

الحرمين ومن المساجد التي تشد إلييا الرحال ،كما جعل الطائفة المنصورة فيـو وحولـو.
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ومما يدل عمى ىذه المكانة عمى وجو اإلجمال ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبويـة من

نصوص كريمة وشريفة ،وما جاء أيضاً عن الصحابة الكرام والتابعين األخيار وأعالم الفكر
اإلسالمي من أقول ثمينة دلمت وما زالت عمى ىذه المكانة العظيمة (لبيت المقدس).

أكلن -القرآف الكريـ:
وردت العديد من اآليات الكريمة التي دلمت عمى عظم مكانة بيت المقدس والمسجد األقصى

منيا عمى سبيل المثال ،ال الحصر

قولو تعالى " :سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي
باركنا حولو لنريو من آياتنا إنو ىو السميع البصير " ()1

دلت اآلية الكريمة عمى عظم مكانة بيت المقدس وعمو شأنيا ورفعة قدرىا وفي ذلك قال اإلمام

السيوطي  -رحمو اهلل  ": -فمو لم يكن لبيت المقدس من الفضيمة غير ىذه اآليـة لكانت كافية
وبجميع البركات وافية؛ ألنو إذا بورك حولو فالبركة فيو مضاعفة؛ وألن اهلل تعالى لما أراد أن

يعرج بنبيو محمد  إلى سمائو جعل طريقو عمييـا تبيانـاً لفـضمو ،وليجعل لو فضل البيتين
وشرفيما واال فالطريق من البيت الحرام إلى السماء كـالطريق من بيت المقدس إلييا.

ومن الغرابة بل من لطافة التدبير اإلليي أن يكون أمر اإلسراء والمعراج إلى بيت المقدس ومنو
قد تم في وقت كانت فيو الحركة اإلسالمية دعوة سرية كأن اهلل تعالى يريد أن يوقع في روع
المسممين انو في الترتيب الرباني ينبغي أن ال يغفموا ارض المسجد األقصى في فمسطين ميما
كانت الضغوط عمى المسممين في بقاعيم األخرى وبخاصة في مكة وفي المدينة  ،ومن الغرابة

حقاً ومن لطافة التدبير اإلليي أيضا أن يكون أمر اإلسراء والمعراج إلى بيت المقدس ومنو قد
اقترن بالركن الثاني من أركان اإلسالم وىو الصالة  ،والصالة إلى أين ؟ الصالة إلى بيت

المقدس في وقت لم يكن فيو البيت الحرام منعا عمى رسول اهلل  وصحابتو بعد ،في وقت كانت

فمسطين والية من واليات الرومان)2( .

ث
قال تعالى " َوِا ْذ ُقْم َنا ْاد ُخمُوا َىِذ ِه اْلقَ ْرَيةَ فَ ُكمُوا ِم ْنيَا َح ْي ُ
يد
َخطَ َايا ُك ْم
لَ ُك ْم
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 -2المسجد األقصى المبارؾ كما يتيدده مف حفريات الييكد  ،محمد عمي أبك حمده  ،مكتبة الرسالة الحديثة  ،طبعة سنة ،1982
ص.11
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قال السيوطي في بيان وجو الداللة من اآلية " :فمم يخص اهلل تعالى مسجداً سوى بيـت

المقـدس بأن وعدىم أن يغفر ليم خطاياىم بسجدة فيو دون غيره إال بفضل خصو بو" )4( .
قولو تعالى " :ونحيناه ولوطاً إلى األرض التي باركنا فييا لمعالمين" ()5

المقصود باألرض المباركة في اآلية الكريمة كما ورد عن ابن عباس رضي اهلل عنيما ىي بيت

المقدس ألن اهلل تعالى بعث فييا أكثر األنبياء ،كما أنيا عذبة الماء كثيرة الخصب ()6

قولو تعالى " ادخموا األرض المقدسة التي كتب اهلل لكم وال ترتدوا عمى أدبـاركم فتنقمبـوا خاسرين "

()7

والمقصود باألرض المقدسة بيت المقدس)8( .
إلى غير ذلك من اآليات التي يمكن أن يستشيد بيا حيث دلت اآليات الكريمة عمى عظم مكانة

القدس عند اهلل تعالى؛ فذكرىا فـي قرآنـو الكريم
ثانيان -السنة النبكية الشريفة :

وىي أحاديث كثيرة يمكن أن نذكر منيا عمى سبيل المثال ،ال الحصر
قول الرسول ( : ال تشد الرحال إال لثالثة مـساجد :المـسجد الحرام ،ومسجدي ىذا ،والمسجد

األقصى) ()9

4

 -إتحاؼ الخصا بفضائؿ المسجد األقصى ،محمد بف أحمد بف عمي المنياجي ،المعركؼ بشمس الديف السيكطي ،تحقيؽ :أحمد

رمضاف أحمد  ،1/95- 97الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر1984 ،ـ  .األنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿ ،عبد الرحمف بف
محمد بف عبد الرحمف العميمي المقدسي ،تحقيؽ :عدناف يكنس عبد المجيد نباتة ،2/29 ،مكتبة دنديس ،عماف ،الطبعة األكلى،

1420ىػ1999/ـ.

5
6

 -سكرة األنبياء اآلية 71

 -جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،محمد بف جرير بف يزيد الطبرم ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر  ،11/305مؤسسة الرسالة،

بيركت ،الطبعة األكلى1420 ،ىػ /2000ـ .األنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿ ،عبد الرحمف بف محمد بف عبد الرحمف العميمي
المقدسي ،تحقيؽ :عدناف يكنس عبد المجيد نباتة ،2/27 ،مكتبة دنديس ،عماف ،الطبعة األكلى1420 ،ىػ1999/ـ.

7

 -سكرة المائدة اآلية 21

8

 -إتحاؼ الخصا بفضائؿ المسجد األقصى ،محمد بف أحمد بف عمي المنياجي ،المعركؼ بشمس الديف السيكطي ،تحقيؽ :أحمد

9

 -الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو ،لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف

رمضاف أحمد  ،1/95- 97الييئة

المغيرة البخارم ،تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر ،رقـ الحديث ،)1189( :دار طكؽ النجاة ،الرياض ،الطبعة األكلى ،بدكف
تاريخ ،صحيح مسمـ ،ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم ،رقـ الحديث ،)3450( :دار الجيؿ ،بيركت،

بدكف طبعة كل تاريخ.

14

فضمت الصالة في المسجد الحرام عمى غيره بمائة ألف صالة ،وفي
وقول الرسول  أيضاًّ " :
مسجدي بألف صالة ،وفي مسجد بيت المقدس بخمسمائة صالة" ()10
قال أبو ذر الغفاري  -رضي اهلل عنو " :-قمت لرسول اهلل :يا رسول اهلل أي مسجد وضـع في
ال؟ ،قال" :المسجد الحرام" ،قمت ،ثم أي ،قال" :المسجد األقصى" ،قمت كم بينيما؟،
األرض أو ً

قال :أربعون سنة)11( ".

وقال أبو أمامو الباىمي ( :إن رسول اهلل  قال " :ال تزال طائفة من أمتي عمى الـدين ظاىرين

لعدوىم قاىرين ،ال يضرىم من خالفيم ،إال ما أصابيم من ألواء ,حتى يـأتييم أمر اهلل ـ عز وجل

ـ وىم كذلك)  ،قالوا :يا رسول اهلل ،وأين ىم؟ ،قـال ":ببيـت المقـدس وأكناف بيت المقدس))12( .

دلت النصوص النبوية الشريفة السابقة عمى جممة من المعاني والـدالالت التـي تظيـر مكانة
القدس والمسجد األقصى منيا أنو
مسرى الرسول  ومنطقة عروجو .
ثاني مسجدين وضعا في األرض .
منزل مبارك تضاعف فيو الحسنات وتغفر فيو الذنوب .
أرض الرباط والجياد في سبيل اهلل إلى يوم القيامة
الطائفة المنصورة في بيت المقدس وما حوليا
الصالة فيو ( بخمس مائة) صالة.
إلى غير ذلك من ىذه المعاني والدالالت التي يمكن أن تستنبط من ىذه النصوص وغيرىا .

وليذه القداسة ،وبناءه عمى ىذه المكانة؛ نظر المسممون إلى بيت المقدس عمى أنو :مزار شريف،

ومنزٌل مبارك؛ فأحاطوه برعايتيم الدينية الكريمة .

10

 -سنف ابف ماجو ،لبف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ( ،)1413دار الجيؿ ،بيركت،

الطبعة األكلى1418 ،ىػ 1998 /ـ .المعجـ األكسط ()7008

11

 -الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو ،لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ

بف المغيرة البخارم ،تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر ،رقـ الحديث ،)3366( :دار طكؽ النجاة ،الرياض ،الطبعة األكلى،

بدكف تاريخ.

12

 -مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ألبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ،(269/5) ،رقـ

الحديث ،)22374( :مؤسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة األكلى1421 ،ىػ2001/ـ.

15

كما حظي بيت المقدس بمكانة عظيمة في حياة الصحابة والتابعين ،يمكن لنـا أن نمحـظ تمـك
المكانة فيما ورد عمى ألسنتيم الطاىرة من أقوال منيا عمى سبيل المثال ،ال الحصر :

أكلن_ أقكاؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ:
روي عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو :أنو أتى بيت المقدس فأقام فييا ثالثة أيـام وليالييـا

يصوم ويصمى ،فمما خرج منيا وكان عمى الشرف ( )13ثم أقبل عمى أصحابو فقال ( :أمـا ما

مضى من ذنوبكم فقد غفر اهلل تعالى لكم فانظروا ما أنـتم صـانعون فيمـا بقـي مـن أعماركم) ()14

روى ابن أبي شيبة والواسطي عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنيمـا قـال " :إن بيـت المقدس

لمقدس في السموات السبع بمقداره في األرض" ()15

وقال أيضاً( :بيت المقدس بنتو األنبياء  -عمييم الصالة والسالم  -وعمرتـو ،ومـا فيـو موضع

شبر إال وقد سجد عميو ممك أو نبي فمعل جبيتك توافي جبية ممك أو نبي))16( .

وقال أنس بن مالك _رضي اهلل عنو_(:إن الجنة لتحن شوقا إلى بيـت المقـدس وبيـت المقدس

من جنة الفردوس ،والفردوس األعمى ىو ىا ىنا ربوة في الجنة ىي أواسـط الجنـة وأعالىا

وأفضميا))17( .

ثانيان -أقكاؿ التابعيف رحميـ اهلل تعالى
قال :عطاء بن أبي رباح( :ال تقوم الساعة حتى يسوق اهلل خيـار عبـاده إلـى بيـت المقدس

فيسكنيم اهلل إياىا) )18(.

قال :مقاتل بن سميمان " :إن في كل ليمة ينزل (سبعون ألف )ممـك إلـى مـسجد بيـت المقدس؛

ييممون اهلل ،يكبرونو ،يسبحونو ،يحمدونو ،يقدسونو ،يمجدونـو ،يعظمونـو ،وال يعودون إلى أن تقوم

الساعة" ()19
13

 -مكاف مرتفع ،انظر العباب الزاخر ،لإلماـ الصاغاني ،ص( ،) 1/443مادة شرؼ ،دار ابف الجكزم ،الرياض ،الطبعة األكلى،

14

_ إتحاؼ الخصا بفضائؿ المسجد األقصى ،محمد بف أحمد بف عمي المنياجي ،المعركؼ بشمس الديف السيكطي ،تحقيؽ :

.1994

أحمد رمضاف أحمد  ،1/101- 103الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر1984 ،ـ

15

 -سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير العباد ،كذكر :فضائمو كأعالـ نبكتو كأفعالو كأحكالو في المبدأ كالمعاد ،لمحمد بف يكسؼ

ألصالحي الشامي ) ،(105/3دار القمـ ،بيركت ،الطبعة األكلى1984 ،ـ.

16
17
18

 فضائؿ القدس ،لعبد الرحمف بف عمي الجكزم ،ص( ،)85-86دار ابف تيمية ،القاىرة ،الطبعة األكلى.1989 ، -فضائؿ القدس ،لعبد الرحمف بف عمي الجكزم ،)1/16( ،دار ابف تيمية ،القاىرة ،الطبعة األكلى.1989 ،

 -فضائؿ القدس ،لعبد الرحمف بف عمي الجكزم ،ص( ،)1/6دار ابف تيمية ،القاىرة ،الطبعة األكلى.1989 ،

16

قال كعب األحبار( :إن اهلل ينظر إلى بيت المقدس كل يوم مرتين) ()20
وقال :باب مفتوح من السماء من أبواب الجنة ينزل منو الحنان والرحمة عمى بيت المقـدس كل

صباح حتى تقوم الساعة) ()21

وقال وىب بن منبو  ( :أىل بيت المقدس جي ارن اهلل تعالى وحق عمـى اهلل تعـالى أال يعذب

جيرانو) ()22

من خالل ما تقدم من فضائل عظيمة ليذه البقعة المباركة المقدسة يتبين لنا أنيا تتمتع

بمكانة عظيمة عمى مدار التاريخ اإلنساني عامة واإلسالمي خاصة وأن ىـذه المكانـة اسـتندت
إلـى المرتكزات التالية:
إن المسجد األقصى ببيت المقدس ىو البيت الذي بنتـو األنبيـاء وعمرتـو؛ لعبـادة اهلل تعالى ،وجاء
الدين اإلسالمي مصدقاً لنبوة أولئك األنبياء الذين سبقوا النبي محمد والـذين عاش أكثرىم في
بيت المقدس وما حولو

إن بيت المقدس ىو القبمة التي اتجو إلييا المسممون فـي صـالتيم قبـل أن يـؤمروا بالتوجو إلى

الكعبة المشرفة

إن بيت المقدس ىو المكان الذي أسري بالرسول  إليو ثم عرج بو منو إلى الـسموات العال .

ثانيان :مكانة القدس عند المسيحييف.
لمقدس مكانة مرموقة عند المسيحيين ،كيف ال وفييا -حسب معتقدىم -موقع صمب يسوع

المسيح ودفنو ,فيي المكان الذي يحجون إليو ،وبيا ولد السيد المسيح ،كما أشير إلى مغارة في
القدس عمى ّأنيا موضع الجحيم الذي نزل إليو يسوع بعد موتو ليحرر األنفس البشري.
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المجيد نباتة ،1/360 ،مكتبة دنديس ،عماف ،الطبعة األكلى1420 ،ىػ1999/ـ.
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جدا فقد عاش المسيحيون فييا منذ قرون عديدة تعود إلى زمن
وليم بيا ارتباط روحي عال ً
السيد المسيح فعندىم ما يسمى بدرب اآلالم وىو مقدس عند كل الطوائف المسيحية العتقادىم أن
السيد المسيح قد صار فيو حامال صميبو عندما اقتاده الجنود الرومان لصمبو تنفي ًذا ألوامر الوالي

الروماني بيالطس.

تضم القدس أكثر من  47أث اًر من الكنائس واآلثار المسيحية منيا كنيسة القيامة (وفييا عدة

كنائس) ودير أبينا إبراىيم والدير الكبير كما ىو مسمى عند المسيحيين .

سمي بيذا االسم تيمناً بالتقميد
وتحتضن القدس دير مار إبراىيم لمروم األرثوذكس ،وقد ّ
يقدم ابنو إسحاق ذبيحة.
إن سيدنا إبراىيم جاء إلى ىذه الصخرة ّ
المسيحي الذي يقول ّ
أما الجمجمة فتبدأ عند الدخول إلى كنيسة القيامة حيث نجد في اليمين سمماً يوصل إلى

الجمجمة عمى ارتفاع خمسة أمتار عن أرض الكنيسة .وتنقسم إلى كنيستين صغيرتين .األولى

تمت فييا حسب معتقداتيم المرحمتين الحادية عشرة وىي (تثبيت يسوع
وتدعى كنيسة الصمبّ ،
بالمسامير عمى الصميب) والثانية عشرة (صمب يسوع) ,وتضم القدس في جنابتيا قبر الخالص
الذي يقوم في منتصف بناء تزينو الشمعدانات الضخمة
ألىم األماكن المسيحية ذات األىمية الدينية يتضح لنا أسباب تميز
بعد ىذا االستعراض ّ
يحجون إليو ،وتيفو قموبيم
القدس بيذه المكانة المرموقة عند المسيحيين ،فيي المكان الذي ّ
لزيارتو والتبرك بو .وقد كان لمقدس مكانة عظيمة في نفوس المؤمنين من المسيحيين منذ عيسى

عميو الصالة والسالم -ومن جاء بعده من حممة ىموم دعوتو.فقد بمغ عدد المسيحيين الفمسطينيين في القدس عام  1947م  ، 27,000وىذا يعني أن
عددىم اليوم كان يجب أن يكون عمى األقل الضعف إن أخذنا المعدل الطبيعي لمتكاثر في

فمسطين ،ولكن وحسرتاه إذ يعيش في القدس اليوم سوى  9000مسيحي فمسطيني مما يعني أن
 6/5المسيحيين الفمسطينيين قد ىجروا وىاجروا في األربعين سنة األخيرة .
اليوم وألول مرة في تاريخ فمسطين أصبح أبناء فمسطين من مسيحيين ومسممين غرباء في
عقر دارىم ،فيم محرومون من رؤية زىرة مدائنيم ،ومحرومون من رؤية أميم القدس ،بينما

أضحت القدس سجينة ال يستطيع الفمسطيني أن يزورىا إال بتصريح عسكري .يحدث ىذا عمى
مرأى ومسامع العالمين المسيحي وإلسالمي ،فمو منع الييود من زيارة القدس ألقاموا الدنيا ولم

يقعدوىا ،أما وقد منعنا كفمسطينيين من زيارتيا ،فما من أحد يحرك لنا ساكنا)23( .
23

 -القدس مترم الراىب ،ارتباط المسيحييف بالقدس ،دراسات فمسطينية إسالمية مسيحية“ ،ص.48-58 .
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قدسية القدس متأتية من كونيا مكان الوحي اإلليي عمى مر العصور حتى قبل المسيحية

وىي في المسيحية مكان الفداء والخالص ،ومكان انطالقة إلى العالم أجمع دون تمييز بني عرق
وجنس.
بالنسبة إلى الديانة المسيحية ،فإن القدس ىي مكان الجذور الحية أبدا والمحببة .فييا ولد
كل مسيحي .وكل مسيحي يشعر في القدس أنو "في بيتو" .
منذ ما يقارب ألفي سنة ،ظمت الكنيسة المحمية مع جميع مؤمنييا حاضرة في القدس

حضو ار فعال ،عبر الصعوبات العديدة ومع تعاقب الحكومات الكثيرة عمييا .وظمت الكنيسة

المحمية تشيد،عبر العصور وفي األماكن نفسيا ،لحياة السيد المسيح وبشارتو وموتو وقيامتو.
وكان المؤمنون يستقبمون إخوانيم وأخواتيم في اإليمان ،حجاجا مقيمين أو عابري سبيل،

ويدعونيم إلى االنتعاش في ىذه الينابيع الكنسية المتجددة الحيوية مدى األجيال .وىذا الحضور
المستمر لجماعة مسيحية حية ال يمكن فصمو عن المكانة التاريخية ،ألنة من خالل "الحجارة

الحية" تستمد األماكن األثرية المقدسة حياتيا)24 (.

القدس مدينة مقدسة ومدينة كسائر المدن فييا سكان ليم حاجاتيم ومتطمبات حيا كرمية

من تعميم وصحة وعمل وحق إقامة وغيرىا من الحقوق الطبيعية لكل سكان المدن .ونعمم جميعا
أن ىذه الحقوق غير مضمونة لسكان القدس كونيا مدينة محتمة وبسبب سياسة التيويد .يجب أن

ال ننسى واقع السكان في ىذه المدينة وحقيم في اختيار ممثمييم ومن يحمي حقوقيم.
ولمقدس في المفيوم المسيحي بعدان أساسيان ال يمكن الفصل بينيما وىما :

األول :القدس مدينة مقدسة ،وفييا أماكن مقدسة عزيزة جدا عمى المسيحيين  ،بسبب ارتباطيا
بتاريخ الخالص الذي يؤمن بو المسيحيين .
ثانيا :ىي مدينة فييا جماعة من المسيحيين عاشوا فييا بصورة مستمرة منذ نشأتيم.
وىكذا فإن القدس بالنسبة إلى المسيحيين المحمين  ،كما ىو الحال أيضا بالنسبة إلى
ا لمسممين والييود المحمين  ،ليست مدينة مقدسة فحسب ،بل ىي المدينة التي ولدوا فييا وفييا
يعيشون .ومن ثم حقيم عمى متابعة العيش فييا ،مع كل الحقوق التي تنجم عن ذلك)25( .

القدس ىي في جوىرىا مدينة مقدسة ،وليذا يجب أن تتمتع ،فوق أي اعتبار ،بحرية

الوصول عمى أماكنيا المقدسة وبحرية العبادة .ثم إن الحقوق من حيث الممكية والرعاية والعبادة
24
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التي اكتسبتيا الكنائس المختمفة عبر العصور يجب أن تبقى كما ىي بيد الكنائس نفسيا .وىذه

الحقوق التي يحمييا اليوم نظام "الستاتوكو" () 26

ألمالكن المقدسة وفقا "لمفرمانات" () 27

التاريخية وغيرىا من الوثائق،يجب االستمرار في االعتراف بيا واحتراميا .إن المسيحيين في
العالم كمو ،سواء من الغرب أو من الشرق ،يجب أن يكون ليم حق القدوم إلى القدس ألداء

الحج.
وينبغي أن يتوفر كل ما ىو ضروري ألداء الحج وفقا لروح تعاليميم الدينية ،فتكون ليم
حرية الزيارة والتنقل وأداء الصالة في األماكن المقدسة ،وتوفير الرعاية الروحية واحتراميم في
أثناء أداء شعائر إيمانو ،وامكانية إقامة مطولة ،وما يمزم من الخدمات لمضيافة واإلقامة الالئقة .

يجب أن تتمتع الجماعات المسيحية المحمية بكل الحقوق التي تمكنيا من متابعة حضورىا

الفعال بحرية ،يجب أن يتمتع المسيحيين المحمين  ،ليس فقط ألنيم مسيحيون ،بل مثل جميع
المواطنين ،المتدنيين وغيرىم ،بكافة الحقوق األساسية ،االجتماعية والثقافية والسياسية

والقومية)28(.

مكانو القدس عند الييكد
َّ
يدعي الييود أن ليم حقوقاً تاريخية في فمسطين؛ ألن أجدادىم سكنوىا فترة من الزمن ،بدءاً

بإبراىيم واسحاق ويعقوب ،ومرو اًر بموسى ويوشع بن نون عمييم الصالة والسالم ،واقامة مممكتيم

انتياء بطرد آخر ييودي من بيت المقدس في
زمن داود وسميمان عمييما الصالة والسالم ،و ً
عصر التشرد والتشتت الييودي الذي بدأ عام  70م .

ويدعي الييود أيضاً أن ليم حقًّا دينيًّا عمى ما جاء في كتبيم المقدسة لدييم أن اهلل وعدىم

بامتالك (أرض كنعان) فمسطين وما جاورىا (من النيل إلى الفرات) وىي أرض الميعاد؛ لتكون

ليم ممكاً ووطناً ،ويستدلون عمى ذلك بما ورد في التوراة أن ذلك الوعد كان مع أبييم إبراىيم عميو
الصالة والسالم حينما قال لو الرب( :لنسمك أعطي ىذه األرض من نير مصر إلى النير الكبير

نير الفرات ,وقال لو الرب أيضاً( :وأقيم عيدي بيني وبينك وبين نسمك من بعدك في أجياليم
26

 -فرمانات : :مصطمح سياسي مف أصؿ فرنسي يرمز إلى التعصب القكمي المتطرؼ ،كتطكر معنى المصطمح لمدللة عمى

التعصب القكمي األعمى كالعداء لألجانب.
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عيداً أبديًّا؛ ألكون إلياً لك ولنسمك من بعدك ،وأعطي لك ولنسمك من بعدك أرض غربتك كل

أرض كنعان ممكاً أبديًّا وأكون إلييم)) 29( .

ويزعم الييود المعاصرون أنيم أحفاد إبراىيم

وساللتو ،وأنيم شعب اهلل المختار فيم األحق إذاً بفمسطين وما جاورىا أرض اآلباء واألجداد .
إذا كانت أرض فمسطين ممكاً لمكنعانيين والفمسطينيين قبل قدوم العبرانيين كما ص ّرحت بذلك
توراتيم  ,فمماذا أعطى الرب ىذه األرض بني إسرائيل وحكم عمى أىميا األصميين بالفناء واإلبادة

كما حكت التوراة؟

ألن أىميا األصميين كانوا وثنيين وكفا اًر يعبدون غير اهلل من اآللية
لع ّل عاقل يقولّ :
أن بني إسرائيل
واألصنام ،يقال :نعم ولكن أليست حقائق التاريخ تذكر ،والتوراة تشيد بذلكّ :

وفرطوا في
نقضوا الميثاق ونبذوا العيد مع اهلل إذ خالفوا أوامره ،ولم يحافظوا عمى وصاياهّ ،
شرائعو وفرائضو.ومالوا عن عبادتو وحده ال شريك لو ،وذىبوا يعبدون غيره من اآللية المتعددة
لقد بمغت أصناميم أعداداً كثيرة تمأل المدن والشوارع والمعابد بصورة جمبت عمييم غضب الرب
الرب فييم وعده وتيديده )30( .فمماذا يستمر
ولعنتو ،وتيديده ووعيده بالفناء واليالك ،وقد حقّق ّ
الوعد اإلليي المقدس بتمميك أرض فمسطين ليؤالء القوم ،وىم أحفاد وأبناء عبده األصنام واآللية
من دون اهلل ،وما زال الييود اليوم عمى أخالق السابقين من االنحراف عن شريعة اهلل ،ونبذ

إن أىل األرض األصميين
العيود والمواثيق ،وما زال القوم عمى كفرىم وانحرافيم .ولما ال يقالّ :
قد دخموا في الدين الحق-اإلسالم -وصاروا من المؤمنين الموحدين ،فيكونون ىم المقصودين

ألنيم -من ذرية ونسل إبراىيم -الذين أعطوا األرض بالوعد اإلليي بعد
بالوعد اإلليي
ّ
المقدس ّ
أبييم إبراىيم عميو السالم ،فالوعد إذاً لمنسل المؤمن الموحد التابع لممّة إبراىيم عميو السالم ال
ألولئك الذين كفروا وفسقوا .

من الخطأ أن نتصور أن ييود اليوم ىم أنفسيم قوم موسى (عميو السالم) ،ومن الخطأ أيضاً أن

نتصور أن بني إسرائيل اليوم ىم الذين ذكرىم اهلل تعالى في كتابو العزيز وفضميم عمى العالمين .في
ِ
ت َعمَ ْي ُك ْم َو أَِّني فَ َّ
ين) (.)31
(يا َبنِي إِ ْسر َ
ائيل ا ْذ ُك ُروْا نِ ْع َمتِ َي الَّتِي أ َْن َع ْم ُ
قولو تعالىَ :
ضْمتُ ُك ْم َعمَى اْل َعــالَم َ
أو الذين اختار اهلل تعالى منيم كثي اًر من األنبياء عمييم السالم أمثال موسى ويوسف ،والياس،

ويونس بن متى ،والذين جعل منيم المموك كما قال تعالى( :إذ جعل فيكم أنبياء وجعمكم مموكاً)
29
30
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(.)32
وليسوا ىم المقصودين في اآلية الكريمة حينما كانوا أب ار اًر وأتاىم اهلل ما لم يأتو ألحد في زمانيم،
كما قال اهلل تعالى( :وآتاكم ما لم ِ
يؤت أحداً من العالمين) (.)33
إن ييود اليوم و(إسرائيل) اليوم ىم من ساللة أولئك العصاة الذين تكبروا في األرض فجعميم

وع َبد الطاغوت) (.)34
اهلل قردة وخنازير (وجعل منيم القردة والخنازير َ

إذن ييود اليوم… يختمفون عن ييود األمس وبنو إسرائيل اليوم غير بني إسرائيل األمس.
المطمب الخامس :دخول بني إسرائيل أرض فمسطين
بعد انقضاء المدة المحكوم عمى بني إسرائيل فييا بالتِّيو ،فتح بنو إسرائيل األرض المقدسة

بقيادة يوشع بن نون عميو السالم )35( ،ويذكر الييود أنيم دخموىا من ناحية نير األردن .ويقسِّم
المؤرخون تاريخيم في فمسطين إلى ثالثة عيود:
أ  -عيد القضاة:

قسم األرض المفتوحة عمى أسباط
والمراد بو أن يوشع بن نون عميو السالم لما فتح األرض المقدسةّ ،
سبط قسماً من األرض ،وجعل عمى كل ٍ
بني إسرائيل ،فأعطى لكل ٍ
سبط رئيساً من كبرائيم ،وجعل
عمى جميع األسباط قاضياً واحداً يحتكمون إليو فيما شجر بينيم ،وىو ُيمثِّل الرئيس لجميع األسباط،
واستمر ىذا الحال ببني إسرائيل قرابة أربعمائة عام فيما يذكر الييود )36( ،وكان بينيم وبين

مرة وألعدائيم أُخرى.
أعدائيم حروب دائمة يكون النصر فييا لبني إسرائيل َّ
32

 -سكرة المائدة :اآلية .20
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 -سكرة المائدة :اآلية .60
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 -انظر:الييكد يشكع بف نكف كىك نبي مف األنبياء كيدؿ عمى نبكتو حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو

33

 -سكرة المائدة :اآلية .20

كسمـ قاؿ  " :إف الشمس لـ تحبس لبشر إل ليكشع ليالي سار إلى بيت المقدس " أخرجو اإلماـ أحمد (  ، ) 325 / 2قاؿ ابف
كثير  :ىك عمى شرط البخارم – البداية كالنياية (  ) 333 / 1كصححو الحافظ في الفتح (  ، ) 221كيدؿ عمى أف ىذا النبي ىك
مرفكعا أف النبي عميو الصالة كالسالـ قاؿ  " :غ از نبي مف األنبياء فقاؿ لقكمو :
يكشع عميو السالـ ما ركاه البخارم عف أبي ىريرة
ن
قريبا مف ذلؾ فقاؿ
ل يتبعني رجؿ ممؾ بضع امرأة كىك يريد أف يبني بيا  ، ...ثـ قاؿ  :فغزا فدنا مف القرية صالة العصر أك ن

لمشمس  :إنؾ مأمكرة كأنا مأمكر الميـ احبسيا عمينا فحبست حتى فتح اهلل عمييـ " البخارم مع الفتح (  ) 220 / 6كقد أكد أف

المقصكد بيذا الحديث ىك يكشع بف نكف كؿ مف اب ف كثير في البداية الحافظ ابف حجر في الفتح  .انظر كالميما في المكضعيف
السابقيف.

36

عاما .
 -ذكر زكي شنكدة في كتابو " المجتمع الييكدم " ص  419أف مدة عيد القضاة  450ن
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ب  -عيد الممكؾ:
قص اهلل عمينا خبر أول مموكيم في قولو عز وجل{ :أَلَ ْم
وىو العيد الذي بدأ فيو الحكم ممكيًّا ،وقد َّ
ِ
إل ِمن بنِي إِسرائِ َ ِ
ث لََنا ممِ ًكا ُّنقَاتِ ْل ِفي سبِ ِ
تَر إِلَى اْلم ِ
يل المّو
وسى إِ ْذ قَالُوْا لِ َنبِ ٍّي لَّيُ ُم ْاب َع ْ
َ
َ
يل من َب ْعد ُم َ
َْ
َ
َ
َ
37
عز َّ
( ) [ فجعل اهلل َّ
وجل عمييم طالوت ممكاً ،فقبموه عمى كره منيم ،ويسمونو في كتابيم شاؤول،

وممك عمييم بعده داود عميو السالم ،ثم ابنو سميمان عميو السالم ،وكان عيدىما أزىى العيود التي

مرت عمى بني إسرائيل عمى اإلطالق ،وذلك لما أوتيو ىذان النبيَّان الكريمان من العدل والحكمة مع
عز َّ
الطاعة والعبادة هلل َّ
وجل.
ج  -عيد النقساـ:
ىو العيد التالي لسميمان عميو السالم حيث تنازع األمر بعده رحبعام بن سميمان عميو السالم ويربعام
وكون دولة في جنوب فمسطين عاصمتيا (بيت
بن نباط ،فاستقل رحبعام بسبط ييوذا وسبط بنيامينَّ ،

وسميت دولة ييوذا نسبة إلى سبط حكاميا ،وىو سبط ييوذا الذي من نسمو داود وسميمان
المقدس)ُ ،
عمييما السالم ومموك تمك الدولة.
و َّ
وكون دولة في شمال فمسطينُ ،سميت دولة إسرائيل
استقل يربعام بن نباط بالعشرة أسباط األخرىَّ ،
38
سمون لدى الييود بـ (السامرين) ،نسبة إلى ٍ
جبل
وجعل عاصمتيا نابمس ) ( ،وأىل ىذه الدولة ُي َّ
وسماه نسبة إلى صاحبو السامرة)39( ،
سمى (شامر) اشتراه أحد مموكيم وىو (عمري) َّ
ىناك ُي َّ
وس ِّميت منطقتيم (السامرة( ويالحظ أن السامرين  -وىم شعب دولة إسرائيل -غيَّروا قبمتيم من بيت
ُ

سمى (جرزيم) 40ويعتبرىم الييود من شعب ييوذا مالحدة وكفا اًر؛ لتغييرىم القبمة.
المقدس إلى جبل ُي ّ

ثم َّ
إن الدولتين كان بينيما عداء وقتال ،وكان يحدث في بعض الفترات من تاريخيما توافق وتعاون،
وكانت دولة إسرائيل كثيرة القالقل والفتن وتغيَّرت األسرة الحاكمة فييا م ار اًر عديدة.
أما دولة ييوذا فاستقر الحكم في سبط ييوذا في ذرية سميمان بن داود عميو السالم ،وكانت تقع عمى

الدولتين حروب من جيرانيم اآلراميين )41(،والفمسطينيين )42(،واألدوميين( )43والموآبيين ()44كما

37

 -البقرة :مف اآلية 246

39

 -انظر  :سفر الممكؾ األكؿ ( . ) 25 – 23 / 16

41

 -اآلراميكف  :إحدل الشعكب السامية التي سكنت في المنطقة الممتدة مف جباؿ إللييا ،الغرب إلى ما كراء الفرات شرقنا  ،كمف

38

40

 انظر ىذا التقسيـ في  :الييكدية ألحمد شمبي ص . 87 – 75 -كىك يقع في منطقة نابمس  .انظر  :قامكس الكتاب المقدس ص . 258

جنكبا  .قامكس الكتاب المقدس ص . 42
جباؿ طكركس في الشماؿ إلى دمشؽ ما كراءىا
ن
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أن الدولتين وقع من حكاميما وشعبييما عبادة لألصنام في كثير من األوقات وخاصة دولة إسرائيل

والييود السامرين)45( .

المطمب السادس :استيالء األجنبي عمييـ
استمرت دولة إسرائيل مستقمة ،ليا سيادتيا عمى أرضيا قرابة ( 244عاماً) ()46حيث سقطت بعدىا

في يد اآلشوريين زمن ممكيم سرجون عام ( 722ق .م) تقريباً فسبي شعبيا ،وأسكنيم في العراق،

وأتى بأقوام من خارج تمك المنطقة وأسكنيم إياىا ،فاعتنقوا فيما بعد ديانة بني إسرائيل ( )47وبذلك

تم القضاء عمى تمك الدولة.
َّ

أما دولة ييوذا فاستمرت قرابة ( 362عاماً) ( )48ثم سقطت بأيدي فراعنة مصر عام ( 603ق .م)
تقريباً ،وفرضوا عمييا الجزية ،و َّ
امتد حكم الفراعنة في ذلك الوقت إلى الفرات.
ثم جاء بعد ذلك حاكم بابل الكمداني بختنصر ،واسترجع منطقة الشام وفمسطين ،وطرد الفراعنة منيا،
فدمرىا ود َّمر معبد أورشميم وساق شعبيا
ثم زحف مرة أخرى عمى دولة ييوذا التي تمردت عميوَّ ،

تسمى ييوذا
يسمى بالسبي البابمي ،وكان في ىذا نياية تمك الدولة التي َّ
مسبيًّا إلى بابل ،وىذا ما َّ

( )49وذلك في حدود عام ( 586ق .م (.

ثم سقطت دولة بابل في يد الفرس في عيد ممكيم (قورش) سنة ( 538ق .م) ،الذي سمح لمييود

بالعودة إلى بيت المقدس ،وبناء ىيكميم وعيَّن عمييم حاكماً منيم من قبمو .

42

 -الفمسطينيكف شعكب قدمت مف جزيرة كريب كقطنت فمسطيف قبؿ مجيء بني إسرائيؿ إلييا  ،ككانكا يسكنكف في منطقة غزة

43

 -األدكميكف  :ىـ مف نسؿ عيسك بف يعقكب عميو السالـ ككانكا يسكنكف في المنطقة الممتدة مف البحر الميت إلى خميج

44

قميال .
 -المؤابيكف  :مف الشممككيا،مية التي كانت تقطف المنطقة التي يحدىا مف الغرب البحر الميت كتمتد إلى الشرؽ ن

45

 -انظر  :تاريخ ىاتيف الدكلتيف في سفر الممكؾ األكؿ – اإلصحاح  11إلى سفر الممكؾ الثاني اإلصحاح السابع عشر .

كالساحؿ الغربي مف فمسطيف  .انظر قامكس الكتاب المقدس ص 693

العقبة  .قامكس الكتاب المقدس ص . 39

قامكس الكتاب المقدس ص . 927
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 -حسب عدد سنكات حكـ ممككيا  ،انظر سفر الممكؾ األكؿ كالثاني  ،ككذلؾ كتاب تاريخ بني إسرائيؿ مف أسفارىـ ص . 178

47

 -سفر الممكؾ الثاني اإلصحاح  .17كىذا يدؿ عمى دخكؿ ش عممككيما،م ىذه الدإسرائيؿ.ق ليس كؿ الييكد مف بني إسرائيؿ .

49

 -انظر  :سفر الممؾ الثاف(.)2صحاح . 24

 -48حسب عدد سنكات حكـ ممككيما  ،انظر سفر الممكؾ األكؿ كالثاني  ،ككذلؾ كتاب تاريخ بني إسرائيؿ مف أسفارىـ ص . 178
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ومن الجدير بالذكر :أن الييود ذكروا في كتابيم أن (قورش) أرسل النداء في مممكتو قائالً" :جميع

الرب إلو السماء ،وىو أوصاني أن أبني لو بيتاً في أورشميم التي في
ممالك األرض دفعيا لي ّ
50
صدق الييود فيو يكون دليالً عمى أن (قورش) كان مؤمناً باهلل.
ييوذا .) ( "..وىذا النص إذا َ

استمر حكم الفرس من ( 538-332ق .م) ،ثم زحف عمى بالد الشام وفمسطين إلسكندر المقدوني
و َّ

( )51اليوناني واستولى عمييا ،وأزال حكم الفرس بل استولى عمى بالدىم وبالد مصر والعراق،

فدخمت ىذه المناطق تحت حكميم من نياية القرن الرابع قبل الميالد إلى منتصف القرن األول قبل
الميالد ،حيث زحف بعد ذلك عمى البالد القائد الروماني (بومبي) سنة ( 64ق .م) ،وأزال حكم

اليونانيين عنيا ،فدخل الييود تحت حكم الرومان وسيطرتيم)52( .
المطمب السابع :تشتتيـ في األرض

في زمن سيطرة الرومان عمى منطقة فمسطين ُبعث المسيح عميو السالم ،وبعد رفعو وقع بالء شديد
عمى الييود في فمسطين ،حيث قاموا بثورات ضد الرومان ،مما جعل القائد الروماني تيطس عام
ودمر بيت المقدس ومعبد
70م؛ يجتيد في استئصاليم والفتك بيم وسبي أعداد كبيرة منيم وتيجيرىاَّ ،
الييود ،وكان ىذا التدمير الثاني لمييكل )53( ،وقد زاد في تدمير الييكل الحاكم الروماني أدريان سنة

(135م) ،حيث أمر جنوده بتسوية الييكل باألرض ،وبنى فييا معبداً لكبير آلية الرومان الذي
ٍ
شيء في المدينة ،ولم يترك فييا ييوديًّا واحداً ،ثم منع الييود من دخول
يسمونو (جوبتير) وىدم كل

المدينة ،وجعل عقوبة ذلك اإلعدام ،ثم سمح لمييود بالمجيء إلى بيت المقدس يوماً واحداً في السنة،

سمى (حائط
والوقوف عمى جدار بقي قائماً من سور المعبد ،وىو الجزء الغربي منو ،وىو الذي ُي َّ
المبكى (()54

وبيذا تشتَّت الييود في أنحاء األرض ،وسمَّط اهلل عمييم األمم يسومونيم سوء العذاب ببغييم وفسادىم

50

 -سفر عزر اإلصحاح األكؿ (. )2
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 -انظر:ر المقدكني اليكناني الذم امتدت دكلتو فشممت فارس كالعراؽ كالشاـ كمصر استكلى عمى أكثر األرض في زمنو  .تكفي

53

 -انظر :تاريخ بني إسرائيؿ محمد عزه دركزه ص .381
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ِ ِ
ِ ِ
ام ِة َمن
وسوء أخالقيم .وفي ىذا يقول اهلل عز وجل ) َوِا ْذ تَأ ََّذ َن َرب َ
ُّك لََي ْب َعثَ َّن َعمَ ْيي ْم إلَى َي ْوم اْلق َي َ
ِ
َّك لَ َس ِريع اْل ِعقَ ِ
وء اْل َع َذ ِ
يم ) ()55
اب إِ َّن َرب َ
وميُ ْم ُس َ
اب َوِاَّنوُ لَ َغفُ ٌ
ور َّرح ٌ
ُ
َي ُس ُ

المستمر إلى يوم القيامة تقطيعيم في
وكان من الجزاء الذي حكم اهلل بو عمييم -مع ىذا العذاب
ِّ
َّ
اىم في األ َْر ِ
َّ
ُمماً ِّم ْنيُم
(:وقطّ ْع َن ُ
ض أَ
األرض وتشتيتيم فييا جزاء كفرىم وفسادىم ،قال عز وجل َ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ف
ف ِم ْن َب ْعِد ِى ْم َخْم ٌ
ون .فَ َخمَ َ
ون َذل َك َوَبمَ ْوَن ُ
اى ْم بِاْل َح َس َنات َوالسَّي َِّئات لَ َعميُ ْم َي ْرِج ُع َ
الصَّال ُحون َو ِم ْنيُ ْم ُد َ
ِ
ض ِم ْثمُوُ َي ْأ ُخ ُذوهُ ۚ ألم
اب َيأ ُ
ون َسُي ْغفَُر لََنا َوِا ْن َيأْتِ ِي ْم َع َر ٌ
ون َع َر َ
َوِرثُوا اْلكتَ َ
ض ََٰى َذا ْاأل َْد َن َٰى َوَيقُولُ َ
ْخ ُذ َ
اب أالَّ يقُولُوا عمَى ِ
َِِّّ
ِ
ودرسوا ما ِف ِ
ميثاق ِ
الكتَ ِ
يو و َّ
َّ
ين يتَّقُو َن
ؤخ ْذ عمييم
اهلل إالّ
ُ
ُي َ
َ
َ
الد ُار اآلخ َرةُ َخ ْيٌر لمذ َ
الحق َ َ ُ
أفال تَ ْع ِقمُون))56( .
فيذه اآليات الكريمة تشرح واقع الييود ،فاآلية األولى :تُفيد بأن اهلل قضى عمييم بالعذاب المستمر
بأيدي الناس إلى يوم القيامة .
واآلية الثانية :تُفيد بتمزيقيم في األرض ،وتمزيقيم ْأدعى إلى أن يقع بسببو البالء الشديد عمييم
جماعةً جماعة ،وال يستطيع أن ينصر بعضيم بعضاً بسببو.
وقد خمف المسممون الرومان النصارى في القرن األول اليجري الذي يوافق القرن السابع الميالدي

عمى الشام وفمسطين وجميع ما كان في يد الرومان في ىذه المناطق.

وتفرق في جميع أنحاء األرض ،ولم يكن يسمح وقتيا لمييود بالسكنى
وكان الييود في حالة تشتُّت ُّ
في بيت المقدس ،كما سبق بيانو ،بل كان من بنود المعاىدة بين نصارى بيت المقدس وعمر بن

فاستمر الييود في التشتت
الخطاب رضي اهلل عنو أن ال يسمح لمييود بالسكن في بيت المقدس ()57
َّ
و ُّ
التمزق في أنحاء األرض إلى بداية القرن العشرين)58( .

المطمب الثامف :تجمعيـ في فمسطيف في العصر الحديث

55
56
57
58
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لقد ابتدأت الفكرة لدى العالم الغربي في تجميع الييود في دولة ،من أيام حممة نابميون بونابرت

الفرنسي ( )59عام 1799م؛ حيث دعا ييود آسيا وأفريقيا لالنضمام إلى حممتو من أجل بناء مدينة
القدس القديمة ،وقد َّ
جند منيم عدداً كبي اًر في جيشو ،إالَّ َّ
أن ىزيمة نابميون واندحاره حال دون ذلك .
مرة أخرى ،وبدأ العديد من زعماء الغرب وكبار الييود ييتمون
ثم ابتدأت الفكرة تظير عمى السطح َّ
بيا ،ويؤسسون كثي اًر من الجمعيات المنادية ليذا األمر ،وابتدأ التخطيط الفعمي من إصدار(تيودور

ىرتزل) ( )60الزعيم الصييوني عام 1896م كتابو (الدولة الييودية) ،حيث عقد مؤتمر بال في

سويس ار سنة 1897م ،وجاء في خطاب افتتاح ىذا المؤتمر" :إننا نضع حجر األساس في بناء البيت
الذي سوف يؤوي األمة الييودية".
ثم اقترح برنامجاً يدعو إلى تشجيع القيام بحركة واسعة إلى فمسطين ،والحصول عمى اعتراف دولي

بشرعيَّة التوطين.

وكان من ق اررات ذلك المؤتمر:
إنشاء (المنظمة الصييونية العالمية) لتحقيق أىداف المؤتمر ،والتي تولّت أيضاً إنشاء جمعيات

وسرية؛ لتخدم ىذا اليدف )61( ،ودرس الييود حال المستعمرين ،فوجدوا أن بريطانيا
عديدة عمنية ِّ
أنسب الدول ليذا األمر التي تتفق رغبتيا في وضع داء في وسط األمة اإلسالمية مو ٍ
ال لمغرب)62( ،

فدبروا معيا
مع رغبة الييود في وطن قومي ليم ،وكانت أكثر البالد العربية تحت سيطرتياّ ،
المؤامرة ،وأخذوا بذلك وعداً من (بمفور) رئيس وزراء بريطانيا ،ثم وزير خارجيتيا عام 1917م ،أعمن
59
60
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 نابميف بنابرت إمبراطكر فرنسا  ،كاف غ از الشرؽ 1799ـ  .تكفي سنة  1815بعد أف يعزؿ كنيفي  .انظر :المنجد ص .703 تيكدره.727مجرم ييكدم أسس الحركة الصييكنية  ،تكفي سنة 1904ـ  .المنجد ص .727 -انظر  :التاريخ اؿ .198العاـ ص  . 196المسألة الييكدية ص . 198

 -اجتمعت الدكؿ الستعمارية بريطانية كفرنسا كىالييكدية،يكا عاـ 1907ـ لمبحث في عكامؿ البقاء لدكليـ كاستعمارىـ  ،كمما

خرجكا بو مف ق اررات ما ييعرؼ بتقرير كامبؿ باترماف  ،كنكرد نصو ألىميتو حيث جاء فيو  " :إف الخطر ضد الستعمار يكمف في

شعب كاحد  ،تتكفر لو كحدة التاريخ كالديف كالمغة ككؿ
البحر األبيض المتكسط فعمى الشكاطئ الشرقية كالجنكبية ليذا البحث
ه
لمتحرر  .فمك أخذه ىذه المنطقة بالكسائؿ الحديثة  ،كامكانيات
فضال عف ثركاتو الطبيعية كنزعتو
مقكمات التجمع كالترابط  ،ىذا
ُّ
ن
الصناعة األكركبية  ،كانتشر التعميـ بيا فستحؿ الضربة القاضية بالستعمار الغربي فيجب إ نذا عمى الدكؿ ذات المصالح المشتركة

أف تعمؿ عمى استمرار تجزؤ ىذه المنطقة كابقاء شعبيا عمى ما ىك عميو مف تفكؾ كتأخر  ،كىذا يستمزـ فصؿ الجزء األفريقي في
ىذه المنطقة عف الجزء اآلسيكم  ،كتقترح المجنة لذلؾ إقامة حاجز بشرم قكم كغريب يحتؿ الجسر الذم يربط آسيا بأفريقيا بحيث

يشكؿ في ىذه المنطقة كعمى مقربة مف قناة السكيس قكة صديقة لالستعمار كعدكة لسكاف المنطقة "  .نقالن عف تاريخ المشرؽ

العربي ص . 493

جميعا كادكا األمة اإلسالمية  ....كاهلل غالب عمى أمره .
كيتضح مف ىذا التقاء المصالح الغربية كاألطماع الييكدية  ،كأنيـ
ن
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فيو أن بريطانيا تمنح الييود حق إقامة وطن قومي ليم في فمسطين ،وأنيا ستسعى جاىدةً في تحقيق
ذلك.
وكان الييود قد بدؤوا اليجرة إلى فمسطين في الوقت الذي كانت فيو فمسطين تحت االنتداب

البريطاني ،فاستطاع الييود بسبب اليجرة من تكوين دولة داخل دولة ،وكانت الحكومة البريطانية
تحمييم من بطش المسممين ،وتتعامل معيم بكل التسامح ،في الوقت الذي تتعامل فيو مع المسممين

بكل َّ
شدة وتنكيل.

ولما ضعفت بريطانيا عن تحقيق أماني الييود أحالت األمر إلى األمم المتحدة ،والتي تتزعميا

الواليات المتحدة ،التي بدورىا استممت الدور البريطاني في المنطقة ،فأرسمت األمم المتحدة لجانيا
قررت ىذه المجان تقسيم فمسطين بتخطيط ييودي وضغط أمريكي ،فأعمن قرار
إلى فمسطين ،ثم ّ
التقسيم لفمسطين بين المسممين والييود في 1947/11/29م.
فقررت الحكومة البريطانية بعده االنسحاب من فمسطين ،تاركةً البالد ألىميا ،وذلك بعد أن َّ
تأكدت أن
ّ
الييود قادرون عمى تسمُّم ِزمام األمر ،فحال خروجيا في مايو عام 1948م ،أعمن الييود دولتيم التي
اعترفت بيا أمريكا بعد إحدى عشرة دقيقة ،وكانت روسيا قد سبقتيا باالعتراف ،ثم استطاعت ىذه
الدولة الييودية أن تقوم عمى قدمييا ،وأن تخوض ضد المسممين َّ
عدة حروبُ ،منِ َي فييا المسممون
بيزائم ،بسبب ب ِ
وتفرقيم إلى ٍ
أمم وأحزاب ،وخيانة بعضيم )64( )63( ،وال زالت ىذه
عدىم عن دينيمُّ ،
ُ

داء سيفجر كثي اًر من الفساد والشرور ،ما لم يقتمع من جذوره،
الدولة قائمة في قمب األمة اإلسالمية ً
فالييود منذ أزمان بعيدة وىم داء ،أينما حمُّوا نشروا الفساد والشحناء والعدوان بين أىل البالد التي
يحمُّون فييا ،وقد رأت الدول الغربية أنيا ستكسب مكسبين عظيمين من إقامة ىذا الكيان في جسد
األمة اإلسالمية:

أحدىما :أنيا تَسمَم من شرور الييود وسيطرتيم ،وفسادىم وتحكميم في البالد وثرواتيا.
ثانييما :أنيا تضع في قمب األمة اإلسالمية دولة حميفة ليم ،وىي في نفس الوقت عمةً تستنزف قوى
63

 -انظر التابعدىا.ىكديبعدىا.بعدبعدىا.

عدىمنكرة .لقد ىزـ العرب أماـ الييكد في عاـ  1967 ، 1956ـ  .ىزائـ منكرة  .كالكاقع أف ىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى
فساد األنظمة العربية التي فشمت في مكاجية مجمكعة مف حثالة البشر كأف ىذه األنظمة ل زالت في فشميا كىزيمتيا كاندحارىا ،

كىذا دليؿ عمى عدـ صالحي ة العممانية كالقكمية كالديمقراطية التي تتكزع إلييا أكثر األنظمة العربية ألنيا مف أىـ األسباب في فشؿ
ىذه الدكؿ في رفع العار عف المسمميف كرد حقيـ إلييـ كدحر عدكىـ  .فعميو فاألجدر بحكاـ المسمميف أف يعكدكا إلى اهلل عز كجؿ

كالى دينيـ لعؿ اهلل أف ينصرىـ فيحكزكا عز الدنيا كفكز اآلخرة .
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األمة اإلسالمية ،وتضع بذور الفرقة والخالف بين أفرادىا ،حتى ال تقوم ليا قائمة.

وىذا الوضع ال زال قائماً ،واأليام مميئة ،وكل يوم يظير اليدف واضحاً ،وتظير الشخصية الييودية

الحقيقية أكثر وأوضح ،وما لم يفق المسممون لواقعيم المرير ،وينظروا لمستقبميم بالعين المستبصرة
بنور اهلل ،الميتدية بشرعو الواثقة من نصره ،فإنو لن يتغير الحال ،بل ستزداد األزمات والمصائب

عمى العالم اإلسالمي ،حتى يأذن اهلل بأمره وتعود األمة إلى ربيا ودينيا ،فتكون جديرةً بنصر اهلل

واستعادة مقدساتيا.

ونرى أن تجمعيم ىذا مقدمة لتحقيق كالم الرسول صمى اهلل عميو وسمم عنيم بأن المسممين يقتمون

الييود )65( .ولعل فمسطين ستكون مقبرتيم ،واهلل غالب عمى أمره ،ولن يفمح قوم سجَّل اهلل عمييم

غضبو ،ولعنيم وضرب عمييم الذلة والمسكنة ،بل لعميا مؤذنة بفنائيم والقضاء عمى بذرتيم الخبيثة،
كما نرى أنيم ما توصموا إلى ما توصموا إليو َّإال بعد أن صار المسممون في غاية التخمف والضعف
يتوصمون إلى خير الدنيا واآلخرة .
البعد عن الدين الذي بو
وُ
ّ

المبحث الثاني
الدعاءات كالمزاعـ الصييكنية التاريخية كالدينية كالقكمية كالقانكنية في حقيـ بمدينة
القدس
لقد دأب قادة إسرائيل السياسيون والدينيون عمى القول بأن أرض فمسطين المباركة ىي أرض

إسرائيل التاريخية التي عاش فييا أجدادىم وآباؤىم العبرانيون واإلسرائيميون ،وأن ىذه األرض ليست

لشعب من الشعوب سواىم ،لذا فيم أصحابيا الشرعيون ،وأن العرب الفمسطينيين أغراب عنيا،
وعمييم أن يرحموا عنيا إلى بالد أخرى.

تقول رئيسة وزراء الكيان الصييوني السابقة (جولدا مائير) في تصريح لصحيفة "السنداي

تايمز" المندنية بتاريخ 1969 /5/15م":ال يوجد شعب فمسطيني...وكأننا نحن الذين جئنا إلخراجو

من دياره واالستيالء عمى بمده .فيم (الفمسطينيون) ال وجود ليم ."..ونظ اًر المتالك الييود في العالم
65

 -ركل مسمـ في صحيحة (  ) 2239 / 4عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ  " :ل تقكـ

الساعة حتى يقاتؿ المسممكف الييكد  ،فيقتميـ المسممكف حتى يختبئ الييكدم مف كراء الحجر كالشجر فيقكؿ الحجر أك الشجر :
يا مسمـ ي ا عبد اهلل ىذا ييدم خمفي فتعاؿ فاقتمو  .إل الغرقد فإنو مف شجر الييكد "  .كالغرفد نكع مف شجر الشكؾ معركؼ ببالد
بيت المقدس .
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وسائل صناعة اإلعالم والرأي العام ،فمقد استطاعوا أن يجعموا افتراءاتيم حقائق مسممة حشوا بيا

أذىان كثير من نصارى الغرب.

وجمع قادة
لقد قامت دولة إسرائيل عمى مجموعة من األساطير واالدعاءات الدينية التاريخية ّ
أن ليم حقاً
الصييونية ييود العالم في ىذه األرض بناءاً عمى ذلك ،وأخذوا يزيفون التاريخ ويزعمون ّ
تاريخياً في أرض فمسطين ،وبيذا الحق يممكون شرعية العودة إلييا ،واقامة دولة ليم فييا ،وتعتبر

أىم الذرائع التي تقوم عمييا الحركة الصييونية ،والتي
فكرة الحق التاريخي المفترى في فمسطين من ّ
حشت بيا أدمغة ييود العالم والكثير من أدمغة نصارى أوروبا وأمريكا .ويزعم الييود أنيم أصحاب
األرض المقدسة -فمسطين -ألن أجدادىم وآباءىم مكثوا فييا فترة زمنية في التاريخ القديم ،وأقاموا

فييا ممالك ييودية ،ومممكة داود وابنو سميمان عمييما السالم ،ثم مممكة ييوذا في جنوب فمسطين،

ومممكة إسرائيل في شماليا ،وذلك منذ ثالثة آالف سنة.
لذلك يجب عمى أبناء األمتين العربية واإلسالمية الرد عمى االدعاءات اإلسرائيمية بأن ليم
كثير من الناس التبس عمييم أمر
حقوقاً في فمسطين ،وتفنيد ىذه االفتراءات وبيان زيفيا وكذبيا ،ألن ًا
الصراع بين المسممين والييود ،وذلك من تأثير اآللة اإلعالمية الغربية الفاعمة ،حتى أصبح بعضيم
ودينيا في فمسطين ،..ونتيجة لذلك يجب عمينا توعية الشعوب العربية
يخيا
يصدق ّ
ً
أن لمييود حقًا تار ً
واإلسالمية وشعوب العالم بالحقائق الدامغة حول زيف ىذه اإلدعاءات واإلفتراءات ،حيث إنو ال
يوجد ليم أي حق ديني أو تاريخي في فمسطين ،ففمسطين أرض وقف إسالمي إلى يوم القيامة .

وعند دراستنا ليذه النقاط نستطيع الرد عمى مزاعم الييود من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية

الشريفة ،والمصادر التاريخية السميمة  ،لنثبت حق المسممين في ىذه البالد المباركة ،ولمرد عمى

ادعاءات الييود الكاذبة بأن ليم حقاً في أرض فمسطين ،ففمسطين أرض إسالمية عربية ،وستبقى
كذلك إلى أن يرث اهلل األرض ومن عمييا إن شاء اهلل تعالى.

أكلن :السند الديني المزعكـ لمسيطرة الصييكنية عمى القدس كالرد عميو.
إن العيد القديم –الكتاب المقدس عند الييود– المصدر التاريخي األساس لالدعاءات
ّ
والمزاعم الصييونية حول الحق التاريخي لمييود في فمسطين لم يصل إلينا بسند متواتر متصل
إلى موسى أو سميمان أو غيره من األنبياء ،ولم يستطع أحبار وحاخامات الييود– ميما استعمموا

من الحيمة والمكر والدىاء– أن يقيموا دليالً واحداً عمى ذلك.
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إن الكتاب المقدس يجب أن يثبت سنده بالطريق المتواتر القطعي ،والمتواتر ما يرويو جمع
ّ
من الناس ُي ْؤمن تواطئيم واجتماعيم عمى الكذب عن جمع مثمو حتى منتياه إلى الرسول الذي

أنزل عميو وحياً من اهلل تعالى)66( .

إن محاول التوراة إبراز الحوادث التي وقعت لمييود واظيار الشخصيات التي ليا صمة بيم
" ّ
عمى حد رأييم قد جاء ليؤدي غرضو السياسي في محاولة إلظيار عراقة الييود في المنطقة،

ليدعم فكرة إنشاء كيان مستقل ليم يعتمد عمى
وقدم وجودىم البشري عمى غيرىم من أقوام الجزيرة ّ
جذور تاريخية ضاربة في القدم واألصالة خاصة بعد السبي البابمي .وقد جاء تسجيل حوادث
التوراة خدمة لمحاولة ( قورش) التي كانت تيدف إلى إقامة دولة ييودية في فمسطين لحماية

الحدود الغربية لإلمبراطورية الفارسية من اليجمات البيزنطية من جية الغرب .ولقد أصدر ق ارره

بعودة الييود إلى فمسطين لبناء دولتيم عمى ظيرانييا)67( .

تستند الرواية الصييونية في كتابة تاريخ فمسطين القديم إلى نصوص توراتية من العيد

القديم تزعم حق بني إسرائيل لوحدىم في األرض المقدسة أي فمسطين  ،من أجل إيجاد سند
ممكية المتالك األرض الفمسطينية وبالتالي لتبرير شرعية دولة إسرائيل المعاصرة.

من أىم النصوص التوراتية التي يتم االعتماد عمييا لتبرير مقولة "الوعد اإلليي" لمييود في
فمسطين ىي:
أن اهلل سبحانو وتعالى خاطب إبرام (إبراىيم) وىو واقف عمى تمة ما في أرض كنعان
(فمسطين) قائالً ..." :ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيو شماالً وجنوباً وشرقاً وغرباً.
ألن جميع األرض التي أنت ترى لك أعطييا ولنسمك إلى األبد" .

وفي سفر التكوين أيضاً نجد آية تقول "لنسمك أعطي ىذه األرض من نير مصر إلى النير

الكبير نير الفرات" .

66
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 انظر ابف حجر العسقالني :شرح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر  -القاىرة1352-ق1934-ـ ،ص.3 -انظر د .فتحي محمد الزغبي  -مصدر سابؽ -ص.338-332
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وعندما أصبح إبراىيم في التاسعة والتسعين من عمره تقول التوراة أن اهلل قطع عمى نفسو

عيداً مع إبراىيم قال لو فيو "وأقيم عيدي بيني وبينك وبين نسمك من بعدك في أجياليم عيداً

أبدياً ....وأعطييا لك ولنسمك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ممكاً أبدياً .وأكون إلييم"

.

وفي داخل التوراة نجد أن ىذه الوعود تكررت أيضاً إلى إسحاق ويعقوب عمييما السالم

فعندما كان يعقوب ذاىباً من بئر السبع إلى حاران ،غابت الشمس فنام إلى جانب الطريق،

وخاطبو الرب وىو نائم قائال "األرض التي أنت مضطجع عمييا أعطييا لك ولنسمك ،ويكون

نسمك كتراب األرض ،وتمتد غرباً وشرقاً وشماالً وجنوباً ،ويتبارك فيك وفي نسمك جميع قبائل

األرض" .

وفي سفر التثنية تقول التوراة "كل مكان تدوسو بطون أقدامكم يكون لكم ،من البرية والنبات،
من النير الكبير نير الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم ،ال يقف إنسان في وجيكم ،الرب

إليكم يجعل خشيتكم ورعبكم عمى كل األرض التي تدوسونيا كما كممكم" .

واستناداً إلى ىذه اآليات وغيرىا من التوراة يردد قادة إسرائيل باستمرار "حقيم اإلليي"

بممكية فمسطين لوحدىم باعتبارىم شعب اهلل المختار ،وذلك لتبرير نزع حق ممكية السكان

األصميين العرب بفمسطين .وفي ىذا السياق تقول رئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدامئير" :لقد

وجدت ىذه البالد باعتبارىا تنفيذاً لوعد صادر من اهلل ذاتو ،ومن المثير لمضحك أن يطمب منو

بيانات عمى شرعية ذلك" .

ومن جانبو صرح موشيو دايان ذات يوم "بما أننا نممك التوراة ،ونعتبر أنفسنا شعب التوراة،

ال بد أن نممك كذلك األرض التوراتية ،وأرض القضاة والحاخامين والقدس واليبرون وأريحا،
ومناطق أخرى أيضاً"  .وأثناء وجوده في أوسمو صرح أيضاً رئيس وزراء إس ارئيل السابق مناحيم
بيغن "إن ىذه األرض قد وعدنا بيا ولنا الحق عمييا" .

وفي ذلك يقول د .حسن صبري الخولي" :يقرر الصياينة أن فمسطين ىي األرض التي

تأسيسا عمى ما جاء في التوراة أن اهلل سبحانو وتعالى قد وعد إبراىيم عميو
وعدىم اهلل بيا،
ً
السالم وذريتو من بعده أن يعطيو فمسطين إلنشاء دولة فييا" ،وعمق الدكتور بقولو" :ونحن نسمم
بما جاء في التوراة ،عمى أساس أنو كتاب مقدس من عند اهلل ،ولكننا ال نستطيع أن نجاري

الييود في تفسيرىم التعسفي ،ألن العيد اإلليي ليس موجيًا إلى الييود وحدىم ،وانما ىو وعد
إلبراىيم وذريتو :إسماعيل ،واسحاق ،ويعقوب ،واألسباط ،يتساوى في ذلك الحق إسحاق جد
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مقصور عمى الييود ،وانما ىو
ًا
الييود ،واسماعيل جد العرب ،وعمى ذلك فالحق في فمسطين ليس
لذرية إبراىيم عمى اإلطالق ،ومن ىذه الذرية العرب والييود" ()68
ونظر لرواج ىذه النظرة العارية من صحة ُبعدييا الديني والتاريخي ،كانت ضرورة التوجو
ًا
إلى أوساط المسممين المختمفة ببيان زيف ىذه الدعوى ،وننطمق في البداية من إشكالية واضحة
ليذه الدعوى أثارىا الدكتور /يوسف القرضاوي حفظو اهلل ،في كتابو (القدس قضية كل مسمم)،

حيث قال الشيخ " :قبل أن ندخل في مناقشة الحق المزعوم لمييود في فمسطين تود أن تسأليم:
لماذا لم يظير ىذا الحق طوال القرون الماضية؟ بل لماذا لم يظير في أول األمر عند ظيور

الصييونية السياسية المنظمة عمى يد (ىرتزل)؟ فمن المعروف أن فمسطين لم تكن ىي المرشحة

لتكون الوطن القومي لمييود ،بل رشحت عدة أقطار في أفريقيا وأمريكا الشمالية كذلك ،ولم تظير

فكرة فمسطين  -باعتبارىا أرض الميعاد -إال بعد فترة من الزمن)69( .
الرد عمى السند الديني المزعكـ في الدعاءات الصييكنية

من أجل دحض المزاعم الصييونية في "الحق الديني" لمييود في ممكية فمسطين استناداً إلى

الوعود التوراتية السابقة ،نطرح عدة تساؤالت:
.1

لمن أعطيت ىذه الوعود الدينية وىل تشمل العرب؟

.2

ما ىي حدود ىذه األرض الموعودة؟

.3

ىل كانت تمك الوعود مشروطة؟
الكثير من المؤرخين والمؤلفين وأساتذة العيد القديم من الييود وغيرىم من رجال الكنيسة ،

فندوا النصوص والنبوءات التوراتية التي تستخدميا الحركة الصييونية كمبرر ديني لقيام دولة

إسرائيل عام  1948وأثبتوا انو ال يوجد في "العيد القديم" وال في" العيد الجديد" أصل ليذه الوعود
الدينية في حق بني إسرائيل لوحدىم في ممكية األرض )70( .

فالقراءة غير المسيسة ليذه الوعود تثبت لنا أن كممة "لنسمك" تعني العرب أيضاً من

مسيحيين ومسممين ،باعتبارىم من نسل إسماعيل ،االبن األكبر إلبراىيم .التوراة نفسيا تؤكد عمى

ىذه الحقيقة في سفر التكوين الذي فيو ذكر لمقبائل العربية ،التي يعتبر إسماعيل جداً ليا ،وأن
68

 -سياسة الستعمار كالصييكنية تجاه فمسطيف في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف

70

William F.Stinespring, "Introduction" , p. 10, as quoted in M.T. Mehdi, ed., Palestine and -

 -69القدس قضية كؿ مسمـ ,يكسؼ القرضاكم

.the Bible (New York: New World Press, 1970, p.10
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اهلل سوف يجعل من نسمو أمو" .ورأت سارة ابن ىاجر المصرية الذي ولدتو إلبراىيم يمزح فقالت

إلبراىيم اطرد ىذه الجارية وابنيا .ألن ابن ىذه الجارية ال يرث مع ابني إسحاق .فقبح جداً في
عيني إبراىيم لسبب ابنو .فقال اهلل إلبراىيم ال يقبح في عينيك من أجل الغالم ومن أجل جاريتك.

في كل ما تقول لك سارة اسمع لقوليا .ألنو إسحاق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضاً سأجعمو

أمةً ألنو نسمك" )71( .

واذا أخذنا ىذه الوعود بأرض كنعان بحرفيتيا وعمى عواىنيا ،وكأنيا غير مزورة وغير
محرفة ،نجد أنيا أعطيت إلبراىيم عندما كان ابنو إسماعيل مولوداً ،ابنو الثاني إسحاق من

زوجتو الثانية سارة لم يكن مولوداً بعد.

كما ويمكن أيضاً تفنيد "الحجة الدينية" لمحركة الصييونية واثبات خرافتيا استناداً إلى عدة

عوامل إضافية أخرى:

أكليا :أن ييود العالم الحاليين ال يشكمون أمة مستقمة تنحدر من ساللة إبراىيم :فكون الشخص
ييودياً ال يعني بتاتاً أنو من أصل سام وأنو منحدر من صمب إبراىيم حتى يشممو ىذا الوعد
الديني .لقد برىن العديد من مشاىير عمماء الدين واألجناس والسالالت  ) 72( ،سخف ىذا

اإلدعاء وخرافة الجنس الييودي النقي.لقد توصموا إلى ذلك استنادا إلى حقيقة اختالط الييود مع
األجناس والقوميات األخرى ألكثر من 2000عام من التاريخ وذلك من خالل الزيجات المختمطة

التي تمت بين الييود وغير الييود ( ،)73ومن خالل اعتناق الديانة الييودية من قبل سالالت

وقوميات روسية وقوقازية وغيرىا .ومن األمثمة التي تقدم بيذا الخصوص اعتناق ممك الخزر

بوالن عام  740م مع الكثير من نبالئو وأبناء مممكتو لمديانة الييودية،إضافة إلى ييود ماالبار

السود والفالشو اإلثيوبيين ( .)74وىذا ما يظير جمياً في أشكاليم الخارجية المختمفة وفي طبيعتيم
71
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 سفر التككيف (.)13-9 :21 -لممزيد ينظرShapiro, Harry L. The Jewish people: A Biographical history, (UNESCO, 1960), :

pp. 74-75; living, Branch, The Jewish Identity, Edible by Sidney Hoenig, Feldheim. Quoted in
.the Jerusalem post, 14 September, 1966
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 -ينظر اإلحصائية التي قدميا عالـ اإلنساف المرمكؽ في جامعة المكسيؾ الكطنية جكاف ككماس ( )Juan Comasحيث

تكصؿ إلى أف مف كؿ مائة زكج حدثت في ألمانيا بيف عاـ ( )1925-1921كاف ىناؾ ( )58زكاجان تـ بيف ييكدم كييكدية ك

( )42زكاجان مختمطان .كما تـ عاـ  1926في مدينة برليف ( )861زكاجان طرفاه مف الييكد ،ك( )552زكاجان مختمطان .ينظر بيذا
الخصكصFrom a Review of the book "The Jewish Identity, in an article published in Jerusalem :
, .post, 14, September 1966حكؿ ذلؾ بالعربية ينظر سامي ىداكم ،ـ .س .ص 47-44
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Tribe, by Arthur Koestler (Random House, 1976- Paperback: popular library, 0-455-04242)7(1978
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البيولوجية وفي لون البشرة واألعين وفي تنوع الموروثات وفي شكل الجبية والجمجمة وغيرىا من
المظاىر الدالة عمى اختالفيم عن أية صفة من صفات الساميين)75 (.

ومما يدلل أيضا عمى أن الييود الحاليين ال يشكمون أمة مستقمة ىو عدم انطباق أية نظرية من

نظريات القومية ( )76عمى الييود تمام االنطباق .فالييود ال يشتركون في أىم العناصر المكونة
لألمة والتي تتمثل بالدرجة األولى في"وحدة التاريخ المشترك" في أىم صفحاتو ,وفي "وحدة المغة"

( )77والمتان تعدان من أىم مقومات األمة(القومية) الواحدة ,التي تتميز بيما عن غيرىا من
األمم .فالمغة تعتبر من أىم الروابط المعنوية التي تربط الفرد بغيره من بني البشر .فييود العالم
الذين يأتون إلى إسرائيل ال يعرفون المغة العبرية ,فيي ليست لغة األم ليم ,فيم يتعممونيا كمغة
أجنبية.لقد فقدوىا قبل أكثر من ألفي عام وتبنوا لغات أوطانيم األصمية ,ومن يفقد لغتو يفقد

ىويتو القومية وثقافتو وتاريخو المشترك مع أبناء قومو,باعتبار أن المغة ليست فقط لمتخاطب
ولمتفاىم فقط,بل ىي"الوعاء الذي تتشكل بو,وتحفظ فيو,وتنتقل بواسطتو أفكار الشعب"],وذاكرتو

وآدابو وتاريخو وفنونو ,فالمغة القومية ىي[ "بمنزلة مكمن القمب والروح لألمة" )78(,فبيا تتميز

األمم عن بعضيا البعض.واذا حاولنا أيضا تطبيق النظرية الستالينية الماركسية بخصوص األمة

( ) 79والتي "تشترط إضافة الى ما تقدم وجود عنصر "الحياة االقتصادية المشتركة"لدى أفراد

الجماعات البشرية عمى ييود العالم,لوجدنا أن ىذا العنصر أيضا غير متوفر عندىم.

ثانييما :وجود مجموعات دينية ييودية تنكر الوعد اإلليي،وحق إسرائيل في الوجود استنادا إلى
وعود دينية توراتية:فالجماعة الدينية الييودية األرثوذكسية,جماعة ناطوري كارتا( Netora
( ) Kartaنواطير المدينة أو حراس المدينة) التي يوجد أغمب أتباعيا في مدينة القدس ولندن
ونيويورك ال يعترفون بدولة إسرائيل وال بالمزاعم الدينية التي ساقتيا الحركة الصييونية إليجاد
مبرر أخالقي وديني لدولة إسرائيل ،فدولة إسرائيل والصييونية بالنسبة إلييم معادية إلى الدين

الييودي,ولذا فيم يطالبون بإنياء سممي لدولة إسرائيل .
75
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 American council for Judaism ,Issues Magazine,(New York: Winter 1965-1966)pp.21-23 -لممزيد عف نظريات األمة كالقكمية أنظر :ساطع الحصرم ,أبحاث مختارة في القكمية العربية,سمسمة التراث القكمي,األعماؿ
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 -لممزيد حكؿ دكر كأىمية المغة كعالقتيا بالتاريخ كال قكمية ينظر ساطع الحصرم ,المصدر السابؽ ,ص ص,48-43ص

ص225-209

78

 -القتباس مكجكد عند ساطع الحصرم ,نفس المصدر  ,ص,211نقال عف كتاب ىيردر(,) Herderآراء لتككيف فمسفة تاريخ

البشرية,ص 179
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 -نفس المصدر,ص ص280-269
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ثالثيما :اإلدعاءات الدينية ليس ليا مرجعية قانونية دولية :القانون الدولي وميثاق ىيئة األمم
المتحدة ال يقران ألية مجموعة بشرية أو أمة بالحق القانوني في امتالك األرض وقيام الدولة

عمييا اعتمادا عمى نصوص وآيات دينية من الكتب المقدسة.

(  )80أما بخصوص السؤال

الثاني بشأن حدود األرض ،فقد تبين معنا من خالل استعراض اآليات السابقة أن حدود األرض

لم تكن واضحة ومحددة ,بل متناقضة ومتضاربة تماماً ,فتارة نجد أن اهلل وعد إسحاق باألرض
التي ىو مضطجع عمييا ,ووعد إبراىيم باألرض التي يقف عمييا ,وتارة أخرى نجد أن حدود ىذه

األرض قد توسعت وشممت جميع األرض التي يتمكن إبراىيم من مشاىدتيا بالعين المجردة ،وتارة

ثالثة نجد أنيا كما جاءت في سفر التثنية أنيا تشمل األرض من البحر المتوسط غرباً وحتى

الفرات شرقاً ،ومن النقب جنوباً وحتى لبنان شماالً ،أما إسرائيل في أوسع صورىا وحاالتيا فإننا
نجدىا من النيل إلى الفرات.فيذا التناقض في النصوص التوراتية ,ال يمكن لو أن يكون تنزيال

إلييا ,وانما عمال من صنع البشر أدخل عمى التوراة فأفقدىا صدقيتيا ,فال يجوز االعتداد بيا.
كلإلجابة عمى السؤاؿ الثالث ،ىؿ كانت الكعكد مشركطة؟
نقول بإيجاز نعم لقد كانت ىذه الوعود الربانية مشروطة ،ولم يسبق هلل أن أعطى وعوداً بالتممك

دون شروط ،لقد اشترط اهلل عمى الييود الطاعة واالستقامة وااللتزام بالوصايا التي نزلت عمى

النبي موسى,وبما أنيم عصوا وارتدوا عن دين اهلل أكد الدكتور الفرد جموم

( Alfred

,)Guillaumeأستاذ دراسات العيد القديم عمى إلغاء ىذه اآليات قائال أنو بات" من الواضح أن
الوعود اإلليية إلى أولئك األنبياء قد ألغيت بسبب ردة األمة]الييود[عن الدين")81(.

ثانيان :السند التاريخي المزعكـ لمسيطرة الصييكنية عمى القدس كالرد عميو.
تربط الحركة الصييونية في دعايتيا بين أسطورة "الحقوق الدينية" لمييود في فمسطين ،وبين

أسطورة "الحقوق التاريخية" ليم فييا ،وتتم عممية الربط ىذه استناداً إلى التوراة أيضاً باعتبارىا
ليس كتاب دين فقط ،بل كتاب تاريخ أيضاً ،تمت قراءتو بصورة سياسية وانتقائية خدمة ألىداف
الحركة الصييونية ،التي زعمت أن األسبقية التاريخية في فمسطين تعود لمييود،وليس لمعرب ومن

أنيم أول من شيد فييا حضارة مزدىرة ومتطورة فاقت في أىميتيا حضارات األقوام السابقة,
80
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وأقاموا فييا مممكة داود وسميمان ثم مممكتين إسرائيميتين منذ أكثر من ثالثة آالف سنة .ولتبرير

االستيالء عمى األرض وطرد سكانيا الفمسطينيين منيا عززت الحركة الصييونية األسطورة

التاريخية باختالقيا بشكل مناف لمحقيقة أسطورة "العرق الييودي النقي" والحنين التاريخي الدائم

لمييود بالعودة إلى أرض اآلباء واألجداد (فمسطين) ،التي وصفتيا بالصحراء القاحمة واألرض

الخالية من السكان) 82 (,

انطالقاً من الصيغة المشيورة إلسرائيل زانغويل ( Israel

" )005A\anqwillأرض بال شعب لشعب بال أرض"( . )83وال تقل سخافة عن ىذه األكاذيب
الصييونية ,تمك الخرافة  ,التي صورت حنين الييود الدائم إلى الوطن ىو الذي دفعيم لميجرة إلى

فمسطين.
في الواقع لم تأت موجات اليجرة الييودية الحديثة إلى فمسطين ,بسبب الدوافع الدينية ,وال
بسبب الدوافع "القومية"وال حتى بسبب ذلك "الحنين الدائم" المزعوم إلى "أرض اآلباء واألجداد",

وانما جاءت بفعل المعاناة واالضطياد .لكن وحتى تكتمل ىذه المزاعم وتضفي عمييا طابع من
المصداقية ,ادعت الحركة الصييونية أن سكان فمسطين من العرب ،ليسوا ىم أول من سكن في

فمسطين ،وانما جاءوا متأخرين مع الفتوحات العربية اإلسالمية في القرن السابع الميالدي ،ومن
أن الييود ىم أصحاب (الحق الطبيعي والتاريخي) بفمسطين .لقد عبر القادة الصياينة عن ىذه
المزاعم في أكثر من مناسبة .المذكرة التي قدمتيا الحركة الصييونية العالمية إلى مؤتمر السالم

في باريس عام  1919أعمنت أن "ىذه األرض ]فمسطين[ ىي المقر التاريخي لمييود" ،ومن
جانبو أكد إعالن قيام دولة إسرائيل في  1948/5/15عمى أن إسرائيل قامت "بفضل الحق

الطبيعي والتاريخي لمشعب الييودي" )84( .

أن تفنيد المزاعم الصييونية يستوجب العودة لمتاريخ وتعقب الوجود اإلنساني عمى ىذه

األرض وتحميل المبررات التي استند إلييا الصياينة في إقناع العالم بأحقية الييود في أرض
فمسطين.
ونحن في ىذا الباب بصدد تفنيد المزاعم الصييونية من خالل إلقاء الضوء عمى الوجود
اء تمك
الفمسطيني واإلسرائيمي في أرض فمسطين ،ومناقشة المزاعم الصييونية في ىذه األرض سو ً
المستندة إلى الدعاوى دينية أو تاريخية.
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شيد النصف األول لأللف الثالث قبل الميالد ىجرة كثيفة لمقبائل الكنعانية من الجزيرة

العربية إلى فمسطين ،حيث أسس الكنعانيون حضارة عريقة ،وبنوا الكثير من المدن الفمسطينية،
منيا مدينة أريحا وغزة ونابمس والقدس التي كان يطمق عمييا "يبوس " ،والمجدل ،وبيسان وغيرىا
من المدن .تحدث الكنعانون لغة تشبو إلى حد كبير المغة العربية الحكم الموحد ،حيث يؤكد

الكثير من المؤرخين أن الكنعانيين كانوا عرباً .وأطمق عمى أرض فمسطين في ذلك الوقت " أرض
كنعان " ،التي اشتيرت بالزراعة والصناعة والرائدة والفنون )85 (.ولم يعرف الكنعانيون الحكم

الموحد ،إذ كانت كل مدينة بمثابة إمارة بحد ذاتيا .وخالل حكم الكنعانيون قدم سيدنا إبراىيم عمي
السالم فا اًر بدينو من أرض " كمدان " في العراق ،حيث استقر في الخميل ،وفي أنجبت زوجتو
سارة إسحاق الذي أنجب يعقوب الذي يطمق عميو " إسرائيل " ،والذي أنجب يدروه إثني عشر

ولداً .،وعاش إبراىيم متنقالً بين الخميل وشبو الجزيرة العربية حيث كانت تعيش زوجتو ىاجر
التي أنجبت لو إسماعيل الذي يعتبر أبو العرب .وقد انتقل يعقوب وأوالده من فمسطين الى

مصر ،حتى تكاثروا و أصبحوا فيما بعد أسباط بني إسرائيل ،وظموا ىناك حتى فروا مع موسى
عميو مع موسى .وطوال فترة وجود الكنعانيين في أرض فمسطين نشبت حروب بينيم بين

المصريين ،وأدت ىذه الحروب في القرن الثالث عشر ق .م إلى إضعافيم ،مما سيل عمى يوشع
بن نون الذي قاد بني إسرائيل بعد تيييم في صحراء سينا اقتحام حدود فمسطين الشرقية واحتالل

أريحا عام  1190ق.م ،في حين اقتحم الفمسطينون ،وىم قبائل بحرية كانت تقطن جزيرة " كريت

" في بحر " إيجو " الساحل الغربي الفمسطيني ،فيما حافظ المصريون عمى احتالل جزء من

الساحل الفمسطيني.
حيث استوطن اإلسرائيميون فالمناطق الشمالية من فمسطين وبعض المناطق الجبمية في
القدس.وقد ساءت أوضاعيم الييود خالل ىذه الفترة كثي اًر بسبب فسادىم ،وأصبحوا عرضة
لمغزوات من قبل جالوت ،أحد مموك الفمسطينيين .ولم يتحسن وضع الييود إال بعد أن تم تنصيب

طالوت ممكاً عمييم ،الذي قاتل جالوت وانتصر عميو .وفي عام  1004ق.م خمف داود طالوت
في قيادة بني إسرائيل ،حيث نجح في السيطرة عمى جميع أراضي فمسطين عدا المناطق الساحمية
باستثناء يافا ،وجعل داود القدس عاصمة مممكتو الجديدة عام  ،995واستمرت ىذه الدولة في

الوجود لمدة  80عاماً .وبعد وفاة داود تولى نجمو سميمان الحكم عام  ،936وبعد وفاتو ،وتولى
ابنو رحبعام الحكم تدىورت أوضاع الدولة و تفككت الدولة التي حكمت  80عاماً ،إلى دولتين:

 " -1مممكة إسرائيل ( السامرة ) "(  ،)721-923التي أقيمت في الشمال ،وكانت عاصمتيا
نابمس ،وكان يطمق المممكة الذليمة لضعفيا .وقد اجتاح األشوريون بقيادة سرجون الثاني ىذه
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الدولة عام  721ق .م ،وتدمير حكميا ،وقاموا بنقل الييود الى فارس وكردستان ،وغيرىا من
المناطق)86 (.

 -2مممكة ييوداة (  :)586-932استمر حكميا  337عاماً ،وكانت أكثر قوة من مممكة
إسرائيل ،لكن سرعان ما اعترتيا عوامل الضعف ،فتعرضت لالجتياح من قبل الممك الفرعوني

شيشق ،كما ىاجم الفمسطينيون الممك ييورام ،وسبوا بنيو ونساءه ،وسقطت ىذه المممكة بشكل

نيائي عمى يد ممك بابل نبوخذ نصر ،الذي قام بتدمير الييكل ألول مرة ،وسبى  40ألف ييودي

معو ،ساقيم معو الى بابل ،وبذلك انتيى الوجود السياسي المنظم لمييود عمى أرض فمسطين)87(.
الحكـ الفارسي(  )332-539ؽ.ـ:

انيارت دولة بابل عام  539ق.م بعد موت نبوخذ نصر وسيطر الممك الفارسي قورش

عمييا ،ودخمت فمسطين تحت الحكم الفارسي عام  539ق.م ،حيث الزال الييود في بابل ،حيث
وضع أحبارىم التوراة المزورة خالل وجودىم في األسر ،مع أن معظم الييود قد ارتدوا عن دين

موسى وعادوا لعبادة األوثان .ولقد سمح الممك قورش لمييود بالعودة إلى أرض فمسطين ،فمم منيم
إال عدد قميل .أذن قورش لمييود ببناء الييكل من جيد .وسمح الفرس لمييود بممارسة نوع من

الحكم الذاتي في منطقة القدس.
الحكـ اليمميني اإلغريقي (  63-332ؽ .ـ):
يمكن تقسم ىذه المرحمة الى مرحمتين ،حكم البطالمة (  198 -302ق.م ) ،حيث واصل

الييود حكميم الذاتي .لكن في ظل عيد السموقيين (  63-198ق.م ) ،انقمبت األمور ،حيث
ىاجم السموقيون الييود وأجبروىم عمى اعتناق الديانة اإلغريقية الوثنية.
ثكرة المكابييف:
رداً عمى كانت العائمة المكابية تتولى قيادة الوجود الييودي في أرض فمسطين ،ولقد نجحت

ىذه العائمة بقيادة ماثياس الحشموني وابنو ييودا المعروف بـ " المكابي "بتنظيم ثورة عام 168

ق.م،ضد حكم السموقيين ،الذين ضعف شأنيم ،فاعترفوا بحق الييود بإقامة حكم ذاتي ،وقوى

شأن المكابيين لدرجة أنيم كانوا يجبرون غير الييود عمى الدخول في الديانة الييودية ،وقاموا

بارتكاب الفظائع ضد الفمسطينيين ،قام ممكيم اسكندر جينوس بصمب  800رجل في القدس ألن

إحدى المدن عصت أوامره
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الحكـ الركماني:
بعد سيطرة الرومان عمى فمسطين ،ىاجم الييود القوات الرومانية ،وثاروا عمى الحكم
الروماني بين عامي  70-66م .أوالً:ترة الممتدة بين عامي  135-132ثار الييود مجدداً بقيادة
باروكوخبا عمى الرومان الذين ردوا بسحق الثورة و تدمير الييكل والقدس وحرثوا موقعيا ،وحظروا

عمى الييود دخوليا أو اإلقامة فييا لمدة  200عام ،وأقاموا عمى أنقاضيا مدينة " إيميا " نسبة
الى ممك الرومان ايميا ىادريان ،وىكذا انتيى الوجود الييودي عمى أرض فمسطين ،أي انتيى

الوجود السياسي لمييود عمى أرض فمسطين عام  135م.

فأما بالنسبة لزعميـ بالحؽ التاريخي فنبيف بطالنو باآلتي:
أكلن  :الناحية التاريخية :
منذ القرن الثاني لمميالد وحتى القرن العشرين ،وطوال  1800عام لم يشكل الييود أي
مجموعة بشرية أو سياسية ذات شأن في تاريخ فمسطين .أنو من الثابت تاريخيا ,أن دولة الييود
فقدت كيانيا اإليو .نيائيا ،منذ القرن األول الميالدي عندما احتل الرومان سوريا وفمسطين ،ولم
نسمع بعد ذلك بقيام دولة ييودية في فمسطين،كما إنيم أصبحوا مجرد أقمية ضئيمة بالنسبة لسكان

فمسطين .أما عن الممالك الييودية التي ظيرت خالل الحكم اليوناني والروماني ،فيي ممالك
تابعة لمدول المستعمرة وتدور في فمكيا ،فمم تكن مستقمة ذات سيادة يمكن أن تشكل حقا قانونيا

يمكن االستناد إليو)88 (.

ومع ذلك ،فإن ىناك عدة مالحظات عمى مزاعم الحق التاريخي لمييود:
عمى الرغم من المزاعم الكيان الصييوني  ،فإن  %60من الييود يرفضون اليجرة إلييا،
بل إن معدالت اليجرة العكسية من إسرائيل ذاتيا تفوق معدالت اليجرة اإليجابية إلييا.
ىل يستطيع اإلثبات أنيم من نسل بني إسرائيل الذين عاشوا عمى أرض فمسطين
ثانيا :الناحية العممية :
بناء
ّإنو لو سممنا جدالً بالحق التاريخي المزعوم فيذا معناه :إعادة تقسيم العالم المعاصر ً
فإن المسممين من حقيم التاريخي أن
عمى التاريخ القديم لمشعوب واألمم،
وبناء عمى ذلكّ - :
ً
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أن من حق
يعودوا ألسبانيا ّ
ألنيم أقاموا في الماضي دولة األندلس التي استمرت عدة قرون- .و ّ
أن من حق البريطانيين أن يعودوا إلى
األسبانيين إن يعودوا إلى المكسيك وأمريكا الجنوبية- ،و ّ

أن من حق اليولنديين أن يعودوا إلى حكم
حكم أجزاء كبيرة من الواليات المتحدة األمريكية- ،و ّ
أن من حق المكسيك أن يعودوا إلى قسم من أمريكا.
إندونيسيا التي ممكوىا قديماً عدة قرون .و ّ

()89

إن التاريخ ال يقر بيذا األمر ،الذي ليس لو عالقة بنشأة الدول والممالك ،ولو أردنا تطبيق
ّ
ألنيم
فإن العرب ىم أولى األمم والشعوب بحكم فمسطين ّ
ىذا الحق التاريخي في أرض فمسطين ّ
وجدوا فييا قبل سبعة آالف أو خمسة آالف سنة ،وعمى األقل قبل آالف السنين من أن يطأىا

العبرانيون أجداد بني إسرائيل)90( .

كانت مدة بقاء بني إسرائيل في فمسطين ال تزيد عن ثالثة قرون ونصف قرن  -وبعض
المؤرخين يرى أنيا تبمغ خمسة قرون -فيل المدة التي مكثوىا في فمسطين كافية في إثبات حقيم
مقابل وجود العرب في فمسطين من قبميم وبعدىم لمئات القرون .

أن من الثابت تاريخيا وجود القبائل العربية من الكنعانيين والفينقيين في فمسطين قبل ظيور

الييود بآالف السنوات ،ولم ينقطع وجود العرب واستمرارىم في فمسطين إلى يومنا بخالف الييود.

وقد بينا ذلك من قبل)91( .

أن عمى الييود المعاصرين  -ساللة الخزر -أن يطالبوا بالحق التاريخي لمممكة الخزر
بجنوب روسيا وبعاصمتيم (إتل) ،وليس بفمسطين أو بيت المقدس ،ألن أجدادىم لم يطؤىا من

قبل ،وقد أوضحنا ذلك أيضاً.
ثالثان :الناحية القانكنية:

يرى األستاذ الدكتور محمد طمعت الغنيمي :أن الحق التاريخي يعادلو في القانون الدولي
تعبير"التقادم المكسب" أي أن الحق التاريخي يعني :الحق الذي اكتسب نتيجة تقادم العيد

بممارستو واستعمالو ،والحق التاريخي يصبح حقاً نتيجة مباشرتو فعالً خالل حقبة تاريخية طويمة،

استعمال الحق فعال ،واستمرار ذلك مدة طويمة ىو الذي يجعل من الحق حقاً تاريخياً)92 (.
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والبد من أجل الحكم بصحة االدعاء اإلسرائيمي القائم عمى " أن فرض السيطرة اإلسرائيمية

عمى فمسطين تستند إلى الحق التاريخي" ،أن يستوفي ىذا االدعاء شروط الحق التاريخي،

بممارسة "دولة إسرائيل " سمطة فعالة عمى اإلقميم الفمسطيني بصفة عمنية ،بيدف فرض السيادة
عميو ،وأن تقبل الدول ذات المصمحة -وىم ىنا الدول العربية -ىذه الممارسة بأىدافيا ،وأن

تستمر ىذه الممارسة فترة زمنية كافية  ،لتكوين اقتناع عام بأن الوضع الراىن يتفق مع القانون

الدولي العام)93 (.

ومما الشك فيو :أن الحق التاريخي بمعناه السابق  ،ال يتوفر لمحركة الصييونية،نظ اًر لعدم

توافر شروط "التقادم المكسب" لتواجد الييود في فمسطين ،كما حددىا القانون الدولي ،وىي أن

يكون وضع اليد عمى إقميم تابع لدولة أخرى،وأن يكون وضع اليد ىادئاً دون احتجاج من دولة
األصل ،وأن يتم لمدة طويمة ،وأن تطبيق تمك الشروط .ويرى الدكتور السيد :أن تاريخ بدء

المنازعة في الحق التاريخي ،ووفقا لممعايير التي اتفق عمييا كل من "بموم" و"فيتز وموريس"م"

براونمي" ( ، )94ىو تاريخ نشر تصريح بمفور في ،1917-11-2فعند ىذا التاريخ ادعت

بريطانيا أن لمييود صمة تاريخية بفمسطين ،ثم أكد صك االنتداب ىذا االدعاء ،وجاء من بعده

إعالن استقالل.

ونخمص من جميع ما تقدم إلى أن مجرد غزو الييود ل فمسطين ،في عصر ما قبل الميالد
كسائر الغزاة في تمك الفترة من إغريق ورومان وفرس ،ال يمكن أن ينفي أحقية العرب أصحاب
السيادة ،الذين سبقوىم منذ آالف السنين فييا ،كما أن مجرد دخول الييود فمسطين ،عن طريق

الغزو،وحكميم ليا لمدة قصيرة ،ال يمكن أن تقارن بالقرون العديدة المتواصمة عبر تاريخ العرب
القديم والحديث.
إن الزعم بأحقية الييود في فمسطين ألنيم وجودوا فييا في مرحمة ما من مراحل التاريخ ليو

زعم باطل  ،وأن ما يستند عميو من حجج ليي أوىى من بيت العنكبوت  ،فقد مر عمى فمسطين
كما ذكرنا الفرس والبابميون والييمينيون والرومان وغيرىم من األعراق واألجناس ثم مضوا وبقيت

فمسطين وبقي شعبيا  ،فيل لنا أن نقول أن ليؤالء حق أيضاً في فمسطين ؟

ثالثان :السند القكمي المزعكـ لمسيطرة الصييكنية عمى القدس كالرد عميو.
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يزعم الييود أنيم من نسل يعقوب وابراىيم وأنيم وحدىم الذين من حقيم وراثة أجدادىم ,إذا

بناء عمى الوعد اإلليي الذي أعطاه الرب إلبراىيم ونسمو،
كانت ىذه األرض ممكاً لبني إسرائيل ً
وبناءاً عمى حقيم التاريخي القديم حيث أقام أجدادىم وآباؤىم اإلسرائيميون في فمسطين ممكاً،

فالسؤال :ما عالقة ييود اليوم بذلك ،ما عالقة الييود الذين قدموا إلييا من جميع دول العالم وىم
ينتمون في األصل إلى أعراق وأجناس وقوميات شتى ال تربطيم بيعقوب (إسرائيل) أية عالقة

قومية أو عرقية ،ما عالقة الييود المجموعين من أنحاء وأشتات األرض بفمسطين األرض

المباركة؟

وجتيا الصييونية المسيحية
ثم ر ّ
ّ
إن المزاعم واالدعاءات المزيفة التي صنعتيا الييودية،ومن ّ
95
والصييونية الييودية ) ( .ىي التي أوجدت العالقة بين ييود اليوم وأبناء إبراىيم عميو السالم.

ولكن ّأنى تصمد ىذه المزاعم واالدعاءات أمام حقائق البحث العممي ،والدراسات الموضوعية
تم إشاعتو وترويجو.
التاريخية التي كشفت عن زيوف ما ّ

من األفكار األولى التي برزت مع بروز الصييونية ىي فكرة النقاء العرقي لمييود  ،وأظيروا

مصطمحات مثل  :العرق الييودي والوحدة الييودية وغيرىا.

كل ذلك لمساعدتيم في القرار الذي اتخذوه بإنشاء وطن قومي ليم في فمسطين  ،فداعبوا
بذلك عقول ومشاعر مختمف الييود وخدعوا بذلك الكثير من الدول األوروبية لتقف معيم في

إنشاء وطن قومي ليم .

كان أول من طرح تمك الفكرة ىو المفكر الصييوني " موسى ىس " حيث ذكر أن العرق

الييودي من األعراق الرئيسة في الجنس البشري  ،وأن ىذا العرق حافظ عمى وحدتو رغم

التأثيرات المناخية فيو  ،فحافظت الييودية عمى نقاوتيا عبر العصور )96( .

رواد الحركة الصييونية قالوا كالماً مشابياً  ،وبيذا
والكثير من منظّري تمك الفكرة من ّ
أحقية الييود في
االدعاء ىو ما اعتمدت عميو
نصل أن تمك الفكرة أو ذلك ّ
الصييونية لبيان ّ
ّ
إنشاء وطن قومي ليم.

السيد،كالصييكنية,ىيكنية المسيحية :مصطمح يطمؽ عمى المسيحييف البركتستانت اإلنجيمييف ،كأغمبيـ في أمريكا،كىـ

يؤيدكف الكياف اإلسرائيمي تأييدان دينيان ،كيفسركف نصكص التكراة لصالح ىذا التأييد ،كىـ أسبؽ في الكجكد مف الصياينة

الييكد.
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أن ما بزعمو الييود من وجود صمة ليم
ويرى الكاتب السياسي المصري عبد الرحمن شاكر ّ
بفمسطين غير صحيح ,النتمائيم إلى (الخزر) الوثنيين ,حين كان معبود ىم ,في زمن المسيح,
ىو عضو التذكير وأضاف :ليس لمغزاة من الخزر والذين يشكمون  90في المائة من ييود

العالم ,والمسمون بالييود االشكناز ,أن يتدخموا في أمور تتصل بإعادة ترتيب أمور ىذه العقائد
في تمك البقعة المقدسة ألنيم غزاة غرباء عن ىذه األرض)97( .

ثم كان زعم آخر بأن الييود أصميم سامي أي نسبة إلى سام بن نوح لربطيم بأرض
السامية في أوروبا وأحاطوه بيالة من التنفير وىو مرادف في
فمسطين  ،وظير مصطمح معاداة
ّ
بالسامية فسنبين ىنا كذب
أوروبا لمصطمح معاداة الييود  ،مع أن ييود أوروبا ليس ليم عالقة
ّ

اإلدعاءات وأنيا من أكبر كذبات العصر الحديث ،سندرس كل قسم من أقسام الييود
ىذا ّ
المحتمين ألرض فأقسام،نثروبولوجياً)98( .
ينقسم الييود المحتمين ألرض فمسطين إلى ثالثة أقسام  ،وىي :
األشكناز  :ىم الغالبية العظمى من الييود ويشكمون نحو  )99( % 90 _ 80منيم وىم

متفوقون عددياً وحضارياً عمى المكونات األخرى لمييود  ،وىم يزدرونيم ازدراء ال يتكمفون عناء
إخفائو  ،ولمعرفة أصميم يجب أن نتتبع األحداث التي أظيرت ما يعرف باألشكناز ،

كان ىناك في شمال القوقاز دولة عرفت باسم الدولة الخزرية وىم قبائل تتارّية قد ازدىرت ما بين
الييودية ألسباب
القرنين السابع والحادي عشر الميالديين في منطقة بحر قزوين وقد اعتنقوا
ّ

ليكونوا
سياسية واقتصادية بحتة آنذاك ّإبان الصراع القائم بين الدولة اإلسالمية والدولة البيز ّ
ّ
نطية ّ
اإلسالمية  ،وقد استقطبت
قوة ثالثة مستقمة وبعد أن خاضت تمك الدولة عدة معارك مع الدولة
ّ
أيضاً العديد من الييود من حول العالم  ،إلى أن ىاجميا القائد السالفي سفياتوسالف األول في
إطار حمالتو لتوسيع دولتو " رس كييف " أو روسيا الكييفية فقضى عمييا وتشتت الييود في

شرق أوروبا خصوصاً بولندا والمجر وروسيا  ،وقد قام المؤلف الييودي من أصل ىنغاري " آرثر

كوستمر " ( )100بدراسة موثّقة ودقيقة عن أصل أغمب الييود المياجرين إلى فمسطين الذي يرجع
سامية
-كما رأى -إلى مممكة الخزر التي ازدىرت في منطقة بحر قزوين ،وليس إلى أصول ّ

 -97صحيفة البياف -اؿ1421ق،ة -عدد الجمعة  24جمادل اآلخرة 1421ق  22 ،سبتمبر 2000ـ.
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 -األنثركبكلكجيا أك عمـ اإلنساف ىك عمـ يدرس سمكؾ كطبيعة كنشاطات اإلنساف كأصكلو التاريخية كنشاطات كتراكيب

البشرية كلو عدة أقساـ  ،كاىتمامنا بو ىنا لدراسة الييكد كأصميـ
المجتمعات
ٌ
 - 99فمسطيف في العيد القديـ  ،كتاب الييكد أنثركبكلكجيان _ د.جماؿ حمداف
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شرق أوسطية  ،وأيضاً ىناك العديد من الدراسات الموثقة التي ترجع أصل أغمب ييود أوروبا إلى
ييود الخزر .

وكان ىناك ييود في ألمانيا في منطقة الراين وىم من كانوا يعرفون أساساً باألشكناز وقد

تعرضوا لالضطياد والتنكيل بيم في أواخر القرن الحادي عشر  ،ففر معظميم إلى شرق أوروبا
فالتقوا مع ييود الخزر في روسيا وبولندا الذين شممتيم التسمية فيما بعد .
كونوا تجمعاً من أكبر تجمعات الييود التي عرفت في التاريخ ،وانتقمت أجزاء منيم فيما بعد
ّ
إلى باقي أنحاء أوروبا مثل فرنسا وألمانيا ،ثم اتجو جزء كبير منيم إلى أمريكا.
السفارديـ  :وىم ييود طُردوا من أسبانيا ( )101فيما سميت حروب االسترداد التي كانت ضد

اإلسالمية في األندلس وما تالىا من اضطياد و إبادة عمى يد محاكم التفتيش  ،فانتشروا
الدولة
ّ
في أوروبا وشمال إفريقيا  ،حتى وقت الدولة العثمانية حيث وجدوا ليم وطناً جديداً امتد من
البمقان حتى األناضول وكانت القسطنطينية أو إسطنبول حالياً من أىم بؤر وجودىم وكان من

الييود الذين ىاجروا من إسبانيا وسكنوا تمك المنطقة ييود الدونمة المعروف دورىم في إضعاف

الدولة العثمانية و إنياء الخالفة اإلسالمية .

الييكد الشرقيكف :جاءوا من تجمعات لمييود كانت في شمال إفريقيا والعراق واليمن والقوقاز
وايران وتركستان واليند والصين ( ، )102وينظر إلييم بازدراء كبير في الكيان الصييوني .

ييودية ىي
تمك أقسام الييود الذين جاءوا مع اإلحتالل ألرض فمسطين  ،وىناك طائفة
ّ
أساساً من أىل فمسطين وىي من بقايا طائفة ييودية قديمة عددىم قميل جداً وىم السامريون ،

ُّ
يعدون أنفسيم فمسطينيون وعقيدتيم تختمف تماماً عن عقيدة باقي الييود وينظرون إلييم كأعداء ،

جنسية كيانيم وحاولوا القول بأن ليم أصوالً مشتركة
لكن الصياينة حاولوا التقرب منيم بمنحيم
ّ
وىذا خاطئ تماماً وىم يعممون ذلك جيداً .

جسمية محددة كشكل
وقد درس عمماء األنثروبولوجيا الييود أيضاً من حيث صفات
ّ
الييودية المعروفة في
الشخصية
الجمجمة وشكل األنوف وغيرىا فكان أوالً بحثيم عن صفات
ّ
ّ
101
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الثقافة الغر ّبية وقارنوىا مع األجناس المختمفة فوجدوا أنيا ال عالقة ليا بصفات الشعوب السامية
مطمقاً  ،وىناك أجناس أخرى ليا مثل تمك الصفات ،
أما الصفات األخرى لباقي الييود فقد تشابيت مع العديد من األجناس واألعراق المختمفة ،

كما أن الصفات الظاىرة كمون البشرة ليست واحدة فيناك الييود السود في الحبشة وجنوب

الصحراء الكبرى  ،وىناك الييود الممونون في اليند  ،بل والصفر أحياناً في تركستان  ،وأخي اًر

الييود الشقر في أوروبا)103( .

أن ييود
أمة منفردة ،وأيضاً لم يستطع أن يبرىن عمماء الييود ّ
ّ
إن ييود العالم ال يشكمون ّ
فإن الييود الذي
اليوم يرجعون إلى العبرانيين الذين قدموا فمسطين في األلف الثاني قبل الميالدّ .
ىاجروا إلى فمسطين خالل القرن العشرين وأقاموا دولة إسرائيل ،تنتيي أصوليم غالباً إلى الذين
اعتنقوا الييودية فيم بعد ،وعمى ىذا فميس ليم صالت ساللية أو عنصرية باإلسرائيميين الذين

عاشوا في فمسطين زمن التوراة ،ثم اختفوا من فمسطين طيمة  18قرناً مضت)104( .

– يقول المؤرخ الييودي (ت .ريناك) لقد كان اليوس الديني من أبرز سمات الييودية خالل
العصر اإلغريقي الروماني وىي سمة لم تحصل إطالقاً بنفس الدرجة قبل ذلك والشك أن

الييودية حققت بيذه الطريقة تحوالً كبي اًر إلييا خالل قرنين أو ثالثة وال يمكن تفسير التزايد السريع
لمييود في مصر وقبرص دون افتراض امتصاص دماء غير ييودية وافرة”.

– يقول آخر“ :إن أول كتمة كبيرة دخمت الييودية كانت في اليمن زمن الممك الحميري (تبان
أسعد أبو كرب) القرن 5م ،وفي عيد ذو نواس في القرن 6م حاول إجبار النصارى عمى دخول

الييودية”..

أن خروج بني
إن حقائق التاريخ وأبحاث عمم أجناس البشر -التي ال يمكن إخفاؤىا -تذكر ّ
ّ
إسرائيل من مصر وضع حداً فاصالً بين عيد النقاء وعيد اختالط الدم ،أي حصل اختالط بين
بني إسرائيل وغيرىم نتيجة ترحالتيم السابقة من العراق إلى فمسطين ،ومن فمسطين إلى مصر،

ثم من مصر إلى فمسطين في زمن إبراىيم عميو السالم ،ثم ترحالتيم من فمسطين إلى مصر في

زمن يعقوب عميو السالم ،والتي استقروا فييا أزماناً ليست بالقصيرة حتى أكرميم اهلل تعالى

بموسى عميو السالم الذي نجاىم من ظمم فرعون ،وانتقالو من مصر لمذىاب إلى األرض المقدسة

التي دخموىا بقيادة يوشع بن نون فتى موسى عميو السالم.
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– الموسوعة الييودية تقول بأن  %82من “شعب إسرائيل” أشكنازيون أي ييود غير ساميين.
– الكيان الصييوني الجاثم عمى أرض فمسطين اليوم يحاول جمع أكبر عدد من الييود لدعمو

بالعنصر البشري ،وىو في سبيل ذلك يبحث عن أي جماعات ليا من الطقوس ما يشبو

طقوسيم ،فجمبوا ليم الفالشا من أثيوبيا ،وىم بصدد جمب مجموعات من الينود من شبو القارة

اليندية ،وكذلك بعضاً من الينود الحمر من أمريكا ،بل إن حاخاماتيم ال يعترفون بييودية أكثر

المياجرين الروس.

رأينا مكونات الييود المحتمين لفمسطين وكيف أنيا أساساً من أجناس وأعراق مختمفة وىذا

يدحض الكذبة الكبرى التي أظيرتيا الصييونية بنقاء العرق الييودي وأن الييود حافظوا عمى نقاء
عرقيم عمى تتابع األجيال وأن أصميم يعود إلى الساميين ،فيذا كذب كبير وادعاء باطل كما دلنا

عمى ذلك عمم األنثروبولوجيا  ،فالييود الحاليين ليس ليم عالقة بالتوراتيين الذين عاصروا نزول

التوراة أو العبريين وسبب تسميتيم أنيم عبروا نير الفرات أو نير األردن من كمدان إلى كنعان ،

أو بني إسرائيل  ،عمماً بأن ىذه المصطمحات السابقة يعني بيا جماعة واحدة من البشر ،

فالييود الحاليين أو الغالبية الطاغية منيم عمى أحسن تقدير ليس ليم عالقة بيم عمى اإلطالق .

إبتداء الرد عمى حق ىؤالء في أرض فمسطين  ..لكن وان كان  ..فقد رددنا
وىذا يوفر عمينا
ً
بعدم أحقيتيم في الجزء الديني والجزء التاريخي .

المبحث الرابع :السند القانكني (الدكلي) ,المزعكـ لمسيطرة الصييكنية عمى القدس
كالرد عميو.
يستند الييود لق اررات األمم المتحدة التي اعترفت بكيانيم كدولة .ويطالبون العالم بتطبيقيا
والتعامل معيا بصرامة بالغة في وجو كل مشكك لشرعية وجودىم.
وتدعي الحركة الصييونية أن الوعد كان االلتزام الدولي األول لمشعب الييودي ،الذي
أصدرتو بريطانيا بموافقة الحمفاء الرئيسيين ،وقد تأكدت قانونيتو في معاىدة "سيفر" في

اغسطس ، 1920وأنو يشكل مبدءاً من مبادئ القانون الدولي ،باعتبار التصديق التالي لتركيا
عمى معاىدة لوزان في  1923/7/24يؤكد ىذه الحقيقة ،ألنيا تنازلت في المادة  16من ىذه
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المعاىدة عن األقاليم التابعة ليا ومنيا فمسطين("،)105وأن المادة  22من ميثاق األمم المتحدة،

التي خالفيا ذلك الوعد ،قد تم إلغاؤىا من قبل المجتمع المحمي ،التابع لإلمبراطورية العثمانية ،

كما أن إحدى فقرات المادة  22من الميثاق :تجعل أمر االنتداب بيد العصبة)106 (.

كذلك أكدت و ازرة الخارجية اإلسرائيمية ،أن تصريح بمفور قد منح "مشروعية دولية " لمصمة
التاريخية بين الشعب الييودي وأرض إسرائيل ،ولحقيم في إعادة تأسيس وطنيم القومي ،مما

يجعل من ىذه الوثيقة وثيقة دولية  ،وأن مقدمة صك االنتداب نصت عمى :مسؤولية الدولة

المنتدبة عن وضعو موضع التنفيذ ().107

ومن عوامل بطالنو كما يرى الدكتور" ىنري كتن " في كتاب " قضية فمسطين" ،رفض

األتراك ىذا الوعد باعتبارىم كانوا سمطة شرعية عمى فمسطين حين صدوره (.) 108أما العامل

األخير في بطالن ذلك الوعد فيو واضح في أن الحكومة البريطانية كانت سمطة غريبة عن
فمسطين حين أصدرتو  ،ولم تكن تممك حق التصرف الشرعي الذي يخوليا أن تيب شعبا أية
حقوق سياسية أو إقميمية فوق أراضي فمسطين  ،فالواىب ال يستطيع أن يمنح ما ال يممكو .كما

إن ىذا الوعد جاء مخالفاً اللتزامات بريطانيا الدولية نحو العرب " ،مراسالت الحسين مكماىون"
واالتفاق العربي البريطاني  ،ومعاىدة بطرسبرج في  ،1916-9-6ومعاىدة سايكس– بيكو كما

يخالف التصريح أحكام المادة ) (22من عيد عصبة األمم  ،باعتبار الشعوب التي كانت

خاضعة لإلمبراطورية العثمانية ،قد وصمت إلى درجة من الرقي والتقدم ،إذ اعتبرت من الفئة

األولى عند تقسيم البالد الخاضعة لالنتداب ،وبذلك أثبتت ىذه المادة التزامات دولية لصالح
الشعب الفمسطيني قد تمت مخالفة لمتصريح .كما تم رفض ىذا الوعد من قبل المجتمعات " التي

أطمق عمييا المجتمعات غير الييودية في فمسطين "  -العرب فمسطين  -الذين سكنوا البالد منذ

زمن غارق في القدم واذا كان ميثاق األمم في سنة  1919لم ينص عمى حق تقرير المصير،
فإن األصول الطبيعية ليذا المبدأ ترجع إلى الثورة الفرنسية واعالن الحقوق الروسي ،1918
وكذلك إعالن الرئيس األمريكي " ولسون ".
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 -أثر الحتالؿ اإلسرائيمي عمى حؽ السيادة الفمسطينية عمى القدس كفقان ألحكاـ القانكف الدكلي ,المحامي الدكتكر خمدكف
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 -نقال عف  ...د .محمد إسماعالسيد،د  ،ص140

بياء الديف أبك السعكد ,ص. 32
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 -المصدر السابؽ  ,أثر الحتالؿ اإلسرائيمي عمى حؽ السيادة الفمسطينية عمى القدس كفقان ألحكاـ القانكف الدكلي .

 -حيث أكد "حاييـ كايزماف " المفاكض الرئيسي في محادثات كعد بمفكر عمى الحككمة البريطانية تضميف معاىدة السالـ مع

األتراؾ المكافقة عمى مثؿ ىذا الكعد .كقد أذعنت الحككمة البريطانية لممطمب كأصرت عمى تضميف المعاىدة "سيفر" مكافقة تركيا

عمى أف يقكـ المنتدب البريطاني بتنفيذ كعد بمفكر تطبيقا لممادة  22مف ميثاؽ عصبة الألمـ بشأف الكطف القكمي ،لكف تركيا
رفضت التكقيع عمى ىذا الشرط ،كرفضت التصديؽ عمى ىذه المعاىدة بأم شكؿ مف األشكاؿ ،ككانت النتيجة إسقاط الشتراط بكعد

بمفكر مف معاىدة لكزاف التي عقدت بتاريخ  -7-1923 -| 24بدل مف معاىدة سيفر...
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ويعتبر قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة غير قانوني ألنو مخالف

تحدد ميمة
أصالً لميثاق األمم المتحدة في مواده ( )10و( )11و( )12و( )14فالمواد السالفة ّ
الجمعية العامة في حفظ السالم واألمن الدوليين وليس من صالحيتيا منح أرض شعب قائم
أن القرار خالف الفقرة (أ) من المادة ( )7من الفصل
لشعب آخر يجمب من أصقاع األرض كما ّ
الثاني في الميثاق التي تمنع أي جية من التدخل في شؤون بمد غير مستقل (خاضع لالنتداب)
كحالة فمسطين آنذاك ..باإلضافة إلى أن ق اررات الجمعية العامة ىي عبارة عن توصيات فقط

وغير ممزمة

إذا ما توصمنا إلى ىذه المفاىيم التي دلت عمى بطالن ىذا الوعد من أساسو ،األمر الذي

يترتب عميو بطالن جميع اآلثار المترتبة عمى مثل ىذا الوعد والمتمثمة في تأسيس السمطة
اإلسرائيمية الزاعمة لفرض وتكريس السيطرة عمى القدس،مما يعني بقاء السيادة الفمسطينية عمى
المدينة المستمدة من الدولة العثمانية الحافظة ليا عمى مر السنين كونيا سيادة مستمرة وكامنة

بالشعب الفمسطيني الذي لم ينقطع عن المدينة طوال التاريخ)109 (.

الدولية ال يمكن االستناد إلييا ألنيا ألعوبة بيد الييود ،فيذا أحد الزعماء
إن القوانين
ّ
األصوليون لمييود يوجو نداء إلى الييود يقول فيو“ :إنو ال يجوز أن يبقى الييود أوفياء ليذه

المبادئ البراقة (القوانين الدولية) إذ أن عمى “إسرائيل” أن تكسر من وقت آلخر القوانين الدولية
وأن تقرر بنفسيا ما ىو قانوني وما ىو أخالقي وذلك عمى قاعدة واحدة ىي ما ىو جيد لمييود،

وما ىو في مصمحة الييود ،مثال ذلك إذا كانت الشرعية الدولية ضد بناء مستوطنات الييود

فيضرب بو عرض الحائط” .والشك أن ذلك ممارس وممحوظ عممياً حتى وان لم يتفوىوا بذلك

ولذلك يقول أحد معارضي حكومة شامير وعضو جمعية حقوق اإلنسان وىو إسرائيل

شاىاك  :إن اليمين المسيحي الجديد يبرر أي عمل عسكري أو إجرامي نقوم بو ( إسرائيل )

وبالتالي فيو يؤيد ىذه األعمال)110 (.

الييود يناقضون أنفسيم ويفضحون حقيقتيم من خالل تصريحاتيم ومن ذلك قول د .ناحوم
غولدمان – رئيس المؤتمر الييودي العالمي في محاضرة لو بمدينة مونتلاير الكندية عام 1947م
109

 -أثر الحتالؿ اإلسرائيمي عمى حؽ السيادة الفمسطينية عمى القدس كفقان ألحكاـ القانكف الدكلي ,المحامي الدكتكر خمدكف

110

الح ىك ًال ِّي  -الجزء الرابع
سفى ير ٍب يف ىع ٍب ًدك َّ
الر ٍح ىم ًف ى
 -المكقؼ اإلسالمي مف مشركع قانكنية,عربي الييكد ,الشيخ ى

بياء الديف أبك السعكد ,ص.35
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“لم يختر الييود فمسطين لمعناىا التوراتي والديني بالنسبة ليم وال ألن مياه البحر الميت تعطي
بفعل تبخرىا ما قيمتو ثالثة آالف مميار دوالر من المعادن وأشباه المعادن وليس ألن مخزون

أرض فمسطين من البترول يعادل عشرين مرة مخزون األمريكتين مجتمعتين ،بل ألن فمسطين

تشكل بالواقع نقطة االرتكاز الحقيقية لكل قوى العالم وألنيا المركز االستراتيجي العسكري لمسيطرة
عمى العالم
مما سبق يتبين بطالن قيام دولة ييودية أو إسرائيمية عمي أرض فمسطين من النير إلي
البحر بما فييا القدس بكامميا الشرقية والغربية بطالنا مطمقا ،اليجيزه اتفاق األطراف المعنية

عميو ،لمخالفتو القواعد العامة اآلمرة في القانون الدولي ،وال يعطيو أي شرعية أو مشروعية كافة

الق اررات الصادرة عن األمم المتحدة سواء من الجمعية العامة أو مجمس األمن)111( .

المعيود لدى إسرائيل أنيا ال تقيم وزناً لألعراف وال لممواثيق الدولية ،وال لمقيم وال لممبادئ

اإلنسانية ،ويشيد التاريخ كم ىو حجم القوانين التي صدرت بحقيا عمى امتداد أكثر من خمسين

عاماً دون أن تمقي ليا باالً ،ونذكر من جممة تمك الق اررات التي تدين وتبطل جميع األعمال التي
تقوم بيا إسرائيل بما في ذلك أعمال القتل واإلبادة والتدمير ومصادرة األراضي واألمالك التي من

شأنيا أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني لمقدس بالقوة.

ونكتفي بيذه األوجو في ِّ
الرد عمى مزاعم الييود وبيان بطالنيا
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 -القدس كاألمـ المتحدة رؤية قانكنية ,د السيد مصطفي أحمد أبك الخير,الخبير في القانكف الدكلي
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خاتمة البحث

الحمد هلل رب العالمين الذي أعانني ووفقني إلى كتابة ىذا البحث ,بعد ىذه المعطيات
الممتعة التي استعرضنا من خالليا ما يتعمق بالقدس والمسجد االقصى المبارك من اآليات

القرآنية واألحاديث النبوية الكريمة وآثار الصحابة الكرام والتابعين األبرار ومن خالل استعراض
اىتمام العمماء قديماً وحديثاً واألمراء والمموك والخمفاء عمى مدى التاريخ بيذا المسجد المبارك
وىذه البقعة الطيبة الطاىرة أود أن أسجل بعض النتائج والتوصيات التي تدلل عمى مكانة المسجد

األقصى والقدس.
أكلن -النتائج

إن القرآن الكريم والسنة النبوية تحدثا عن فضل بالد الشام بصفة عامة وتناوال الحديث عن
المسجد األقصى بصفة خاصة ,إن جعل المسجد األقصى القبمة األولى في اإلسالم لدليل واضح

عمى أن المسجد األقصى ىو قمب األمة اإلسالمية ,إن الثواب المترتب عمى زيارة ذاك المسجد

والصالة فيو يدل عمى األىمية الكبرى لتمك البقعة المباركة.
الحق التّاريخي
إن الكتاب المقدس عند الييود -المصدر التاريخي لالدعاءات الصييونية في
ّ
ّ
في فمسطين -ال يصمح أن يكون وثيقة تاريخية موثوقاً منيا لما فيو من الخرافات واألساطير،
ألن يد التحريف والتزوير قد امتدت إليو وقد أثبتت حقائق العمم والمكتشفات األثرية ذلك األمر
و ّ

إن العرب الكنعانيين ىم ّأول القبائل قدوماً إلى ىذه األرض ،التي عرفت فيما بعد باسميم،
ّ
فيم سكانيا األصميين ،كما أثبتت ذلك الدراسات التاريخية ،وكما أثبت ذلك الكتاب المقدس نفسو،
وقد أكد ىذه الحقيقة عمماء التاريخ من غير العرب والمسممين.
إن الكتاب المقدس يعتبر أرض كنعان أرض غربة ألنبياء بني إسرائيل وأوليم أبو األنبياء
ّ
إبراىيم عميو السالم.
عمرت فترة صغيرة من
ّ
إن الممالك التي أقاميا الييود في فمسطين ىي ممالك صغيرة الحجمّ ،
أن وجود الييود عمى أرض فمسطين كان وجوداً متقطعاً ،بينما وجود العرب
الزمان ثم انتيت .و ّ

فييا كان وجوداً متواصالً منذ ثالثة آالف سنة قبل الميالد وحتى اآلن.
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إن المكتشفات األثرية من قبل عمماء الييود وغيرىم من األوربيين تكذب ادعاءات الييود في
ّ
الحق التّاريخي ،وتثبت ّأنيا أساطير ال صمة ليا بالحقيقة العممية.
إن معظم ييود اليوم ليس ليم صمة وال عالقة بالعبرانيين واإلسرائيميين الذين سكنوا فمسطين
ّ
قديماً ،وليس ليم صمة بالعرق السامي ،إنيم من أصول آرية تيّودت عبر التاريخ .وقد أ ّكد ىذه
الحقيقة العمماء األوروبيون ودارسوا عمماء أجناس البشر.

إن القدس عربية اليوية والتاريخ ،ثم أصبحت بالفتح اإلسالمي إسالمية اليوية واالنتماء ،بل
ّ
ألن األنبياء جميعاً مسممون،
إسالميتيا تمتد إلى األنبياء والمرسمين الذين سكنوىا عبر التاريخّ ،
والمسممون من أىل فمسطين ىم من ورثتيم الشرعيين إلى قيام الساعة.

إن المعارك التي وقعت من أجل بيت المقدس عمى مدار التاريخ قد دلت ومازالت بوضوح

وجالء عمى مدى اىتمام المسممين بتمك البقعة وأنيم عمى استعداد دائم لمتضحية من أجل

المحافظة عميو من دنس الغاصبين ورجس المحتمين.

حق الييود التاريخي في القدس ،
وبذلك كمو تسقط المزاعم واالدعاءات الييودية حول ّ
وشرعية دولتيم القائمة عبر الغزو واالستعمار ،ومن خالل وسائل اإلرىاب والقير ،التي مورست

ضد عرب فمسطين .ويبقى الحق التاريخي ثابت ألىميا العرب الذين سكنوىا قبل غيرىم من األمم

والشعوب بآالف السنين.

ثانيان -التكصيات:
 1وجوب اإلكثار من األبحاث العممية التي تبين مكانة المسجد األقصى والقدس .
 _2وجوب توعية الناس وايقاظ ىمميم وشحذ عزائميم لتعظيم المسجد األقصى والدفاع
عنو بكل ٍ
غال ونفيس.
 _3وجوب إرشاد وسائل اإلعالم المختمفة المقروءة والمسموعة والمرئية لمتركيز عمى الحديث عن
المسجد األقصى والقدس وبيان خطر الييود وفضح خططيم اإلجرامية اليادفة لمنيل من

المسجد األقصى وقدسيتو.
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قائمة المصادر والمراجع
 كتاب ليس لمييود حق في فمسطين ,د .جمال عبد اليادي جمعة ,مسعود ,د .وفاءمحمد رفعت جمعة  ,دار الوفاء لمطباعة النشر والتوزيع .المنصورة .ش.م.م

 فمسطين ..دراسات منيجية في القضية الفمسطينية  -د.محسن محمد صالح -الطبعة األولى  -مايو 2002

 بحث "اثر االحتالل اإلسرائيمي عمى حق السيادة الفمسطينية عمى القدس وفقا ألحكامالقانون الدولي " ,لممحامي الدكتور خمدون بياء الدين أبو السعود ,القدس 2009

 -كتاب القدس والقانون الدولي "دراسة لممركز القانوني لممدينة  ,واالنتياكات اإلسرائيمية

لحقوق اإلنسان الفمسطيني فييا "  ,د .موسى القدسي دويك ط , 1اإلسكندرية آب

2002م ,وط ,2القدس تشرين أول 2002م

 ليس لمييود أي حق تاريخي أو ديني في القدس وفمسطين ,د0غسان محمود وشاح -تاريخ الييود في فمسطين  /د .طارق السويدان

 -اإلرث العربي المسيحي في القدس د .جمال خضر عميد كمية اآلداب /جامعة بيت لحم

 المصدر  :كتاب [ دراسات في الييودية والنصرانية | د .سعود الخمف ] ط  – 5دارأضواء السمف.

 -القدس قضية كل مسمم يوسف القرضاوي

 دراسات فمسطينية ( , )10105د .عثمان عثمان  ,أ .د .عبد الستار قاسم ,د .نايف أبوخمف  ,د .ارئـد نعيـرات

 المكانة الدينية لممسجد األقصى ,فضيمة الدكتور /ماىر حامد الحولي ,عميد كميةالشريعة والقانون – الجامعة اإلسالمية بغزة

 القدس والقانون الدولي ,دراسة لممركز القانوني لممدينة ,واالنتياكات اإلسرائيمية لحقوقاإلنسان الفمسطيني فييا  ,د موسى القدسي دويك .
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المواقع االلكترونية
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4783
http://riaaya.org/index_files/ma3loumat%203amma/mo3tayat%20w
%20wasa2ek/liman.htm
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فيرس اآليات القرآنية

اسم السورة

اآلية القرآنية

رقم اآلية

رقم الصفحة

البقرة

َ"وِا ْذ ُقْم َنا ْاد ُخمُوْا َىِذ ِه اْلقَ ْرَيةَ فَ ُكمُوْا ِم ْنيَا
ث ِش ْئتُ ْم َرَغداً"
َح ْي ُ

58

15

البقرة

ائيل ا ْذ ُك ُروْا نِ ْع َمتِ َي الَّتِي 47
َ"يا َبنِي إِ ْسر َ
ت َعمَ ْي ُك ْم َو أَِّني فَ َّ
ض ْمتُ ُك ْم َعمَى
أ َْن َع ْم ُ
ِ
ين"
ا ْل َعــالَم َ

23

البقرة

" أَلَم تَر إِلَى ا ْلم ِ
إل ِمن َبنِي إِ ْس َرائِي َل 246
ْ َ
َ
ِ
ِ
وسى إِ ْذ قَالُوْا لَِنبِ ٍّي لَّيُ ُم
من َب ْعد ُم َ
ث لََنا ممِ ًكا ُّنقَاتِ ْل ِفي سبِ ِ
يل المّو"
ْاب َع ْ
َ
َ

26

المائدة

"إذ جعل فيكم أنبياء وجعمكم مموكاً" 20

25

المائدة

"وآتاكم ما لم ِ
يؤت أحداً من

20

25

العالمين"

المائدة

"وجعل منيم القردة والخنازير

60

25

وعَبد الطاغوت"
َ
المائدة

" ادخموا األرض المقدسة التي كتب 21

16

اهلل لكم وال ترتدوا عمى أدبـاركم
فتنقمبـوا خاسرين "
األعراف

ك لََي ْب َعثَ َّن َعمَ ْي ِي ْم إِلَى
َ"وِا ْذ تَأ ََّذ َن َرُّب َ
يوِم ا ْل ِقي ِ
وء
وميُ ْم ُس َ
امة َمن َي ُس ُ
َْ َ َ
ك لَ َس ِريع ا ْل ِعقَ ِ
ا ْل َع َذ ِ
اب إِ َّن َرَّب َ
اب َوِاَّنوُ
ُ
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167

30

ِ
يم "
لَ َغفُ ٌ
ور َّرح ٌ
األعراف

اىم في األ َْر ِ
ُمماً ِّم ْنيُم
" َوقطّ ْعَن ُ
ض أَ
ِ
ك
ون َذِل َ
الصَّال ُحون َو ِم ْنيُ ْم ُد َ
ات والسَّيَِّئ ِ
ِ
وَبمَوَن ُ ِ
ات لَ َعمَّيُ ْم
َ ْ
اى ْم با ْل َح َسَن َ
ف
ف ِم ْن َب ْع ِد ِى ْم َخ ْم ٌ
ون .فَ َخمَ َ
َي ْر ِج ُع َ
ِ
ض ََٰى َذا
اب َيأ ُ
ون َع َر َ
َوِرثُوا ا ْلكتَ َ
ْخ ُذ َ

169-168

30

ون َس ُي ْغفَ ُر لََنا َوِا ْن
ْاأل َْدَن َٰى َوَيقُولُ َ
ْخ ُذوهُ ۚ ألم
ض ِم ْثمُوُ َيأ ُ
َيأْتِ ِي ْم َع َر ٌ
ميثاق ِ
الكتَ ِ
اب أالَّ َيقُولُوا
ؤخ ْذ عمييم
ُ
ُي َ
عمَى ِ
ودرسوا ما ِف ِ
َّ
يو
اهلل إالّ
َ
الحق َ َ ُ
َِِّّ
ِ
و َّ
ون أفال
ين يتَّقُ َ
الد ُار اآلخ َرةُ َخ ْيٌر لمذ َ

تَ ْع ِقمُون"
اإلسراء

"س ْبح َِّ
َس َرى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْيالً ِّم َن
ُ َ َ
ان الذي أ ْ
ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َرِام إِلَى ا ْل َم ْس ِج ِد
ِ
َِّ
صى الذي َب َارْكَنا َح ْولَوُ ل ُن ِرَيوُ
األَ ْق َ
َّميع الب ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُير"
م ْن َآياتَنا إَِّنوُ ُى َو الس ُ َ

1

14

األنبياء

" ونحيناه ولوطاً إلى األرض التي

71

15

باركنا فييا لمعالمين"
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