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  مقدمة
 الرحيم بسم اهللا الرمحن   

م على رسله الذين اصطفى، وعلى خامتهم اتىب، حممد وآله وصحبه أئمة اهلدى، ومصابيح الدجى، ومن م احلمد هللا وكفى، وسال
  :اقتدى فاهتدى، أما بعد

، وهي تتحدث عن قضية يف غاية األمهية واخلطورة علينا حنن العرب واملسلمني، )رسائل ترشيد الصحوة(فهذه هي الرسالة العاشرة من 
 .اهللاحيثما كنا يف أرض 

فالقدس يف مهب الريح، يف مواجهة اخلطر الداهم، اخلطر الصهيوين الذي بيت أمره، وحدد هدفه، وأحكم خطته، البتالع القدس 
 على -وويدها، وسلخها من جلدها العريب واإلسالمي، وقد أعلن قراره ومل خيفه، وحتدى وتصدى وتعدى، ومل جيد من أمة اإلسالم

  !مل أجد من يردين: ما فرعنك؟ قال: قيل لفرعون: ن يصده ويرده، وقدميا قالوا يف األمثال م-امتدادها واتساعها

إننا يف هذه الصحائف نريد أن ننبه الغافلني، أن نوقظ النائمني، أن نذكِّر الناسني، أن نشجع اخلائفني، أن نثبت املترددين، أن نكشف 
    . رفضوا االستسالم، وحترروا من الوهن، وصمموا على أن يعيشوا أعزاء، أو ميوتوا شهداءاخلائنني، أن نشد على أيدي ااهدين، الذين

 وحدهم، وإن كانوا أوىل الناس ا، وليست للعرب وحدهم، وإن كانوا أحق األمة بالدفاع عنها؛ وإمنا هي للفلسطينينيإن القدس ليست 
مشاهلا أو جنوا، حاكما كان أو حمكوما، متعلما أو أميا، غنيا أو فقريا، رجالً لكل مسلم أيا كان موقعه يف مشرق األرض أو مغرا، يف 

  .أو امرأة، كلٌّ على قدر مكْنته واستطاعته

  .األقصى، األقصى. القدس، القدس. فيا أمة اإلسالم، هبوا، فقد جد اجلد، ودقت ساعة اخلطر

: التوبة (الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ﴾ رسولُه والْمؤِمنونَ وستردونَ ِإلَى عاِلِماُهللا عملَكُم و ﴿وقُِل اعملُوا فَسيرى

105.(  

 يوسف القرضاوي

  م1998هـ إبريــــل 1418ذو احلجة : الدوحة
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 في اعتقاد المسلمين القدس: الفصل األول
 اإلسالمي، هلا مكانة دينية مرموقة، اتفق على ذلك املسلمون جبميع طوائفهم ومذاهبهم وتوجهام، فهو إمجاع القدس يف االعتقاد 

األمة كلها من أقصاها إىل أقصاها، وال غرو أن يلتزم مجيع املسلمني بوجوب الدفاع عن القدس، والغرية عليها، والذود عن محاها 
 . س يف سبيل محايتها، ورد املعتدين عليهاوحرماا ومقدساا، وبذل النفس والنفي

؛ هل جيوز أو ال جيوز؟ وإن جاز؛ )الكيان الصهيوين(وقد اختلف املسلمون والعرب والفلسطينيون يف املوقف من قضية السالم مع إسرائيل 
ميتها، وضرورة بقائها عربية  مل خيتلفوا حول عروبة القدس وإسال- مسلمني وعربا وفلسطينيني-هل ينجح أو ال ينجح؟ ولكنهم مجيعا

املستميتة لتهويدها، وتغري معاملها، ومسخ شخصيتها التارخيية، وحمو مظاهر ) الصهيونية(إسالمية، وفرضية مقاومة احملاوالت اإلسرائيلية 
 القبلة األوىل، وأرض :فللقدس قدسية إسالمية مقدورة، وهي متثل يف حس املسلمني ووعيهم اإلسالمي. العروبة واإلسالم واملسيحية منها

 :اإلسراء واملعراج، وثالث املدن املعظمة، وأرض النبوات والربكات، وأرض الرباط واجلهاد كما سنبني ذلك فيما يلي

 القبلة األولى: القدس

 وأصحابه -عليه وسلم صلى اهللا -، اليت ظل رسول اهللا)القبلة األوىل(أول ما متثله القدس يف حس املسلمني ويف وعيهم وفكرهم الديين أا 
يتوجهون إليها يف صالم منذ فرضت الصالة ليلة اإلسراء واملعراج يف السنة العاشرة للبعثة احملمدية؛ أي قبل اهلجرة بثالث سنوات، وظلوا 

جد احلرام، كما قال يصلون إليها يف مكة، وبعد هجرم إىل املدينة ستة عشر شهرا، حىت نزل القرآن يأمرهم بالتوجه إىل الكعبة، أو املس
، ويف املدينة )150: البقرة (وجوهكُم شطْره﴾ وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم وحيثُما كُنتم فَولُّوا ﴿وِمن حيثُ خرجت فَولِّ: تعاىل

ن صالة واحدة بعضها إىل القدس، وبعضها إىل املنورة معلم أثري بارز يؤكد هذه القضية، وهو مسجد القبلتني، الذي صلى فيه املسلمو
  .مكة، وهو ما يزال قائما، وقد جدد وتعهد، وهو يزار إىل اليوم، ويصلَّى فيه

وقد أثار اليهود يف املدينة ضجة كربى حول هذا التحول، ورد عليهم القرآن بأن اجلهات كلها هللا، وهو الذي حيدد أيها يكون القبلة ملن 
يهِدي من يشاُء ِإلَى ِصراٍط  ِقبلَِتِهم الَِّتي كَانوا علَيها قُل ِهللا الْمشِرق والْمغِرب يقُولُ السفَهاُء ِمن الناِس ما والَّهم عن﴿س: يصلي له

كَانت لَكَِبريةً ِإالَّ  لَم من يتِبع الرسولَ ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه وِإنِلنع ﴿وما جعلْنا الِْقبلَةَ الَِّتي كُنت علَيها ِإالَّ: إىل أن يقول مستِقيٍم﴾،
إن صالة املسلمني تلك السنوات قد ضاعت : ، فقد قالوا)143، 142: البقرة (ِليِضيع ِإميانكُم﴾ علَى الَِّذين هدى اُهللا وما كَانَ اُهللا

؛ أي صالتكم، ألا كانت صالة إىل قبلة صحيحة ﴿وما كَانَ اُهللا ِليِضيع ِإميانكُم﴾:  إىل قبلة صحيحة، فقال اهللاوأهدرت؛ ألا مل تكن
  .مرضية عنده

 القدس أرض اإلسراء والمعراج

ملعراج السماوية، فقد شاءت أن اهللا تعاىل جعلها منتهى رحلة اإلسراء األرضية، ومبتدأ رحلة ا: وثاين ما متثله القدس يف الوعي اإلسالمي 
 - صلى اهللا عليه وسلم-إرادة اهللا أن تبدأ هذه الرحلة األرضية احملمدية الليلية املباركة من مكة ومن املسجد احلرام؛ حيث يقيم الرسول

 أن يلتقي خامت الرسل وأن تنتهي عند املسجد األقصى، ومل يكن هذا اعتباطًا وال جزافًا؛ بل كان ذلك بتدبري إهلي وحلكمة ربانية؛ وهي
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والنبيني هناك بالرسل الكرام، ويصلي م إماما، ويف هذا إعالن عن انتقال القيادة الدينية للعامل من بين إسرائيل إىل أمة جديدة، ورسول 
، )107: األنبياء( ةً لِّلْعالَِمني﴾﴿وما أَرسلْناك ِإالَّ رحم: أمة عاملية، ورسول عاملي، وكتاب عاملي، كما قال تعاىل: جديد، وكتاب جديد

  ).1: الفرقان( الْفُرقَانَ علَى عبِدِه ِليكُونَ ِللْعالَِمني نِذيرا﴾ ﴿تبارك الَِّذي نزلَ

: ال تعاىل، فق)سورة اإلسراء(لقد نص القرآن على مبتدأ هذه الرحلة ومنتهاها جبالء يف أول آية يف السورة اليت محلت اسم هذه الرحلة 

، واآلية )1: اإلسراء (ِمن آياِتنا﴾ الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد األقْصى الَِّذي باركْنا حولَه ِلنِريه ﴿سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِجِد
 ﴿الَِّذي باركْنا حولَه﴾،: ملسجد األقصى ذا الوصفمل تصف املسجد احلرام بأي صفة مع ما له من بركات وأجماد؛ ولكنها وصفت ا

  .وإذا كان ما حوله مباركًا، فمن باب أوىل أن يكون هو مباركًا

وقصة اإلسراء واملعراج حافلة بالرموز والدالالت اليت توحي بأمهية هذا املكان املبارك، الذي ربط فيه جربيل الرباق، الدابة العجيبة اليت 
 االنتقال من مكة إىل القدس، وقد ربطها بالصخرة حىت يعود من الرحلة األخرى، اليت بدأت من القدس أو املسجد األقصى كانت وسيلة

لو مل تكن القدس . الصخرة، وحائط الرباق: ، وقد أورث ذلك املسلمني من ذكريات الرحلة"سدرة املنتهى"إىل السموات العال، إىل 
عروج من مكة إىل السماء مباشرة؛ ولكن املرور ذه احملطة القدسية أمر مقصود، كما دل على ذلك مقصودة يف هذه الرحلة، ألمكن ال
  .القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة

الربط بني مبتدأ اإلسراء ومنتهاه، وبعبارة أخرى بني املسجد احلرام واملسجد األقصى، وهذا الربط له إحياؤه : ومن مثرات رحلة اإلسراء
يف وعي اإلنسان املسلم وضمريه ووجدانه، حبيث ال تنفصل قدسية أحد املسجدين عن قدسية اآلخر، ومن فرط يف أحدمها أوشك وتأثريه 

  .أن يفرط يف اآلخر

  القدس ثالث المدن المعظمة

املسجد احلرام، واملدينة الثانية يف فاملدينة األوىل يف اإلسالم هي مكة املكرمة، اليت شرفها اهللا ب. والقدس ثالث املدن املعظمة يف اإلسالم 
 واملدينة الثالثة يف - صلى اهللا عليه وسلم-اإلسالم هي طيبة، أو املدينة املنورة، اليت شرفها اهللا باملسجد النبوي، واليت ضمت قرب الرسول

هذا صح احلديث املتفق عليه عن أيب اإلسالم هي القدس أو بيت املقدس، واليت شرفها اهللا باملسجد األقصى، الذي بارك اهللا حوله، ويف 
واملسجد  املسجد احلرام،: ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد":  أنه قال- صلى اهللا عليه وسلم-هريرة وأيب سعيد اخلدري عن النيب

 ."األقصى، ومسجدي هذا

ن يعزم على السفر واالرحتال للصالة يف أي فاملساجد كلها متساوية يف مثوبة من صلى فيها، وال جيوز للمسلم أن يشد رحاله، مبعىن أ
وقد أعلن القرآن عن أمهية . وقد جاء احلديث بصيغة احلصر، فال يقاس عليها غريها. مسجد كان، إال للصالة يف هذه الثالثة املتميزة

د ما قرره القرآن، منها املسجد األقصى وبركته، قبل بناء املسجد النبوي، وقبل اهلجرة بسنوات، وقد جاءت األحاديث النبوية تؤك
 املسجد األقصى تعدل مخسمائة صالة يف غريه من املساجد، ما عدا املسجد احلرام، الصالة يف": احلديث املذكور، واحلديث اآلخر

: أي املساجد بين يف األرض أول؟ قال:  سئل- صلى اهللا عليه وسلم-، ومنها ما رواه أبوذر أن النيب)متفق عليه" (واملسجد النبوي

 ".األقصى املسجد": مث أي؟ قال: ، قيل"احلرام املسجد"
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: واإلسالم حني جعل املسجد األقصى ثالث املسجدين العظيمني يف اإلسالم، وبالتايل أضاف القدس إىل املدينتني اإلسالميتني املعظمتني

 ليهدم، وليتمم ال ليحطم، فالقدس كانت أرض النبوات، مكة واملدينة، إمنا أراد بذلك أن يقرر مبدأ هاما من مبادئه، وهو أنه جاء ليبين ال
 .واملسلمون أوىل الناس بأنبياء اهللا ورسله

  القدس أرض النبوات والبركات

 .والقدس جزء من أرض فلسطني؛ بل هي غرة جبينها، وواسطة عقدها، ولقد وصف اهللا هذه األرض بالربكة يف مخسة مواضع يف كتابه 

  :أولها

 ).1: اإلسراء (﴿الَِّذي باركْنا حولَه﴾: حني وصف املسجد األقصى بأنهيف آية اإلسراء 

  : وثانيها

 ).71: األنبياء (﴿ونجيناه ولُوطًا ِإلَى اَألرِض الَِّتي باركْنا ِفيها ِللْعالَِمني﴾: حني حتدث يف قصة خليله إبراهيم، فقال

  : وثالثها

﴿وأَورثْنا الْقَوم الَِّذين كَانوا يستضعفُونَ مشاِرق اَألرِض : سرائيل بعد إغراق فرعون وجنودهيف قصة موسى؛ حيث قال عن بين إ
 ).137: األعراف (ومغاِربها الَِّتي باركْنا ِفيها وتمت كَِلمت ربك الْحسنى علَى بِني ِإسراِئيلَ ِبما صبروا﴾

  : ورابعها

﴿وِلسلَيمانَ الريح عاِصفَةً :  قصة سليمان وما سخر اهللا له من ملك ال ينبغي ألحد من بعده، ومنه تسخري الريح، وذلك يف قوله تعاىليف
 ).81: األنبياء (تجِري ِبأَمِرِه ِإلَى اَألرِض الَِّتي باركْنا ِفيها﴾

  : وخامسها

﴿وجعلْنا بينهم وبين الْقُرى الَِّتي باركْنا ِفيها قُرى ظَاِهرةً وقَدرنا ِفيها : من والرغد، قال تعاىليف قصة سبأ، وكيف من اهللا عليهم باأل
﴾ا آِمِننيامأَيو اِليا لَيوا ِفيهِسري رياملراد : سر اآللوسيقال املف. ، فهذه القرى اليت بارك اهللا فيها هي قرى الشام وفلسطني)18: سبأ (الس

هي قرى بيت املقدس، وقال ابن : وعن ابن عباس. قرى الشام، لكثرة أشجارها ومثارها، والتوسعة على أهلها: بالقرى اليت بورك فيها
 .إن إمجاع املفسرين عليه: عطية

 وهذَا الْبلَِد اَألِمِني﴾* وطُوِر ِسيِنني* وِن﴿والتِني والزيت: وقد ذهب عدد من مفسري القرآن من علماء السلف واخللف يف قوله تعاىل

 .إىل أن التني والزيتون يقصد ما األرض أو البلدة اليت تنبت التني والزيتون، وهي بيت املقدس) 3 -1: التني(
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: فاألول. صحاب الشرائع الكبارهذه حمالّ ثالثة بعث اهللا من كل واحد منها نبيا مرسالً من أويل العزم، أ:  قال بعض األئمة:قال ابن كثري

طور سيناء، الذي كلم اهللا عليه :  والثاين- عليهما السالم-حمل التني والزيتون؛ وهو بيت املقدس، الذي بعث اهللا فيه عيسى ابن مرمي
نسجم هذه األقسام، فإذا وذا التفسري أو التأويل تتناغم وت. مكة؛ وهو البلد األمني الذي من دخله كان آمنا: موسى بن عمران، والثالث

كان البلد األمني يشري إىل منبت اإلسالم رسالة حممد، وطور سينني يشري إىل منبت اليهودية رسالة موسى، فإن التني والزيتون يشري إىل 
 .رسالة عيسى، الذي نشأ يف جوار بيت املقدس، وقدم موعظته الشهرية يف جبل الزيتون

  أرض الرباط والجهاد

فقد كان حديث القرآن عن املسجد األقصى، وحديث الرسول عن فضل الصالة فيه، .  املسلمني هي أرض الرباط واجلهادوالقدس عند 
وقد فتحت . من املبشرات بأن القدس سيفتحها اإلسالم، وستكون للمسلمني، وسيشدون الرحال إىل مسجدها، مصلني هللا متعبدين

فة الثاين يف اإلسالم عمر بن اخلطاب، واشترط بطريركها األكرب صفرونيوس أال يسلم  يف عهد اخللي- اليت كانت تسمى إيلياء-القدس
مفاتيح املدينة إال للخليفة نفسه، ال ألحد من قواده، وقد جاء عمر من املدينة إىل القدس يف رحلة تارخيية مثرية، وتسلم مفاتيح املدينة، 

؛ أمنهم فيها على معابدهم "العهدة العمرية"أو " العهد العمري"يف التاريخ باسم وعقد مع أهلها من النصارى معاهدة أو اتفاقية معروفة 
خالد بن الوليد، وعبدالرمحن بن عوف، : وعقائدهم وشعائرهم وأنفسهم وأمواهلم، وشهد على هذه الوثيقة عدد من قادة املسلمني، أمثال

 .وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أيب سفيان

 بأن هذه األرض املقدسة سيحتلها األعداء، أو يهددوا بالغزو واالحتالل؛ وهلذا حرض - صلى اهللا عليه وسلم-داوقد أعلم اهللا نبيه حمم
أمته على الرباط فيها، واجلهاد للدفاع عنها؛ حىت ال تسقط يف أيدي األعداء، ولتحريرها إذا قدر هلا أن تسقط يف أيديهم، كما أخرب عليه 

 املرتقبة بني املسلمني واليهود، وأن النصر يف النهاية سيكون للمسلمني عليهم، وأن كل شيء سيكون يف صف الصالة والسالم باملعركة
 .املسلمني حىت احلجر والشجر، وأن كال منهما سينطق داالً على أعدائهم؛ سواء كان نطقًا بلسان احلال، أو بلسان املقال

ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، ال ":  أنه قال-عليه وسلم صلى اهللا -وقد روى أبو أمامة الباهلي عن النيب
ببيت : "وأين هم يا رسول اهللا؟ قال: ، قالوا"حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك) أي أذى(يضرهم من جاهم، إال ما أصام من ألواء 

 ".املقدس وأكناف بيت املقدس
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 راتهود جها القدس: الفصل الثاني

 مقدمة  

، وإلقاء )القدس(بلندن للمشاركة يف مؤمتره العلمي األول عن ) البحوث اإلسالمية(م دعيت من قبل جممع 1997يف الثاين من سبتمرب 
 :كلمة فيه ذه املناسبة، فحضرت وقلت يف بداية كلميت

يف هذه السنة متر ذكرى مرور قرن . س وفلسطنيقضية القد: تتزاحم ذكريات مهمة وبارزة ختص قضيتنا األوىل) م1997(يف هذه السنة 
م، وظهور املؤسسة الصهيونية العاملية، كما 1897عام " هرتزل"بسويسرا برياسة " بازل"على عقد املؤمتر الصهيوين األول يف )  سنة100(

، وكذلك ذكرى )م1917مرب نوف(مثانني عاما على مرور وعد بلفور املشئوم بإقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني ) 80(متر ذكرى 
، وأيضا ذكرى مرور )م1948) (الكيان الصهيوين(، الذي كان متهيدا لقيام إسرائيل )م1947(نصف قرن على قرار تقسيم فلسطني 

م، 1967) يونيو( حزيران 5بعد حرب األيام الستة املعروفة يف ) م1967(ثالثني سنة على احتالل القدس والضفة الغربية وغزة سنة 
، اليت مثلت بداية اخللل يف )م1977) ((الكيان الصهيوين(خريا ذكرى مرور عشرين عاما على زيارة الرئيس السادات إىل إسرائيل وأ

 ).الكيان الصهيوين(وحدة املوقف العريب جتاه إسرائيل 

العربية اإلسالمية، " ويد القدس) "الصهيوينالكيان (حماولة إسرائيل : وحنن اآلن جنين مثار هذه األحداث املريرة، وأشد هذه الثمار مرارة
وفق ختطيط معلوم، وج مرسوم، وعلى مرأى ومسمع من أكثر من مائتني ومخسني مليونا من العرب، ووراءهم أكثر من مليار من 

وىل والوحيدة، واملتأهلة يف العامل املسلمني، وعلى الرغم من قرارات األمم املتحدة وجملس األمن الدويل، ومبساندة وتأييد من أمريكا القوة األ
 .اليوم

وقد مسعت يف مؤمتر .. حتت املسجد األقصى، وتنشئ مدينة سياحية حتته، فيما زعموا) حفرياا(تتابع ) الكيان الصهيوين(وال تزال إسرائيل 
 أنه أتيح له -كة اإلسالمية هناك رئيس بلدية أم الفحم يف فلسطني احملتلة، ورئيس احلر-القدس املذكور من األخ الشيخ رائد صالح

 .االطالع على هذه احلفريات، ورأى املسجد األقصى مهددا بااليار يف وقت غري بعيد

تعرف مىت ينهار املسجد، وهي حمددة له وقتا معينا، توقع فيه ذلك ) الكيان الصهيوين(وهذا يؤكد ما قلته وأعلنته مرارا من أن إسرائيل 
 الوقت املناسب هلذا الفعل، حبيث يكون العرب واملسلمون مشغولني يف مهوم أخرى تلهيهم عن هذا اخلطب اجلسيم، وتعلنه، وهي ستختار

الكيان (ويكون العامل أيضا مشغوال خبطْب آخر، قد تكون إسرائيل ! أو جتعل احتجاجهم عليه جمرد صراخ ال يرد حقا، وال يقاوم باطال
 .ية هي صانعته ومدبرتهأو الصهيونية العامل) الصهيوين

مدينة املقدسات، وأرض النبوات، وبلد اإلسراء واملعراج، ودار املسجد األقصى، الذي بارك اهللا : وهكذا تتعرض القدس العربية اإلسالمية
خطط، وااللتهام حوله، والذي هو عند كل مسلم مبنـزلة سواد العني، وسويداء القلب، تتعرض هذه املدينة للتهويد املبيت، واالنتهاب امل

املدبر، ويتعرض املسجد اإلسالمي املعظم للخطر املؤكد، مبا يقع حتته وحوله من حفريات مستمرة، دف يف النهاية إىل إزالته، وإقامة 
 .هيكل اليهود املزعوم على أنقاضه
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دينيني كانوا، أم علمانيني، من : ماؤهم واجتاههماهلدف واضح وصريح، واخلطة معلومة، والعمل معلن، اتفق عليه اليهود مجيعا، أيا كان انت
 .املناور املراوغ) العمل( الصريح املتعجرف، أم من حزب ) الليكود(حزب 

ومع هذا الزلنا نركض ونسابق الريح؛ سعيا إىل سالم بائس، ال يقيم لفلسطني دولة، وال يعيد إليها مشردا، وال يرد إليها قدسها 
، ويركل بنيامني نتنياهو السالم املزعوم بقدميه، )الكيان الصهيوين( الفاحش، والظلم املبني، تركل إسرائيل وعاصمتها، ومع هذا الغنب

 !رضي القتيل ومل يرض القاتل

على باطل مدعى هلا، وهي يف كل يوم تأخذ منا ما تريد، ) الكيان الصهيوين(وهكذا كلما تنازلنا عن حق مؤكد لنا، أصرت إسرائيل 
 :ذ نقريا وال قطمريا، إال وعودا مزعومة، أشبه مبا قال الشاعروحنن ال نأخ

  وما مواعيدها إال األباطيل          كانت مواعيد عرقوب هلا مثالً 

  إن األماين واألحالم تضليل           فال يغرنك ما منت وما وعدت

حىت بالوعود، وإن كانت سرابا؛ فهي تتبجح بالرفض املطلق، يف عهد الليكود أمست تضن علينا ) الكيان الصهيوين(بل الواقع أن إسرائيل 
 ."إذا مل تستح فاصنع ما شئت: إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل": وال ختاف وال تستحي، وقد قال رسول اإلسالم

فهي تريد سالما من .  عند حدهاتستكرب وتبغي يف األرض بغري احلق؛ ألا مل جتد من يردها ويقفها) الكيان الصهيوين(إن إسرائيل 
من الفرات إىل النيل، ومن : منظورها هي، ووفق مصلحتها، وتبعا إلستراتيجيتها التوسعية وأطماعها اإلقليمية، املتمثلة يف إسرائيل الكربى

من ) الكيان الصهيوين(رائيل اليت جتيدها إس) املراحل(ولكنها قد ختفي ذلك أو تسكت عنه يف وقت ما، تبعا لسياسة ! األرز إىل النخيل
 .قدمي

على هذا التجرب والطغيان الذي نشهده، وتتمثل ) الكيان الصهيوين(ولقد ساعدت الظروف العاملية واإلقليمية واحمللية القائمة اليوم إسرائيل 
 .ألمريكي، والتحيز األمريكي أيضاتلك الظروف يف االستسالم الفلسطيين، والعجز العريب، والوهن اإلسالمي، والغياب العاملي، والتفرد ا

أن تبقى هذه الظروف املساعدة هلا باقيةً إىل األبد؟ وهل أخذت صكا على القدر األعلى أن ) الكيان الصهيوين(ولكن هل تضمن إسرائيل 
 تبقى الرياح يف االجتاه الذي وى؟

 نؤمن بأن الدنيا تتطور، وأن العامل من حولنا يتغير؛ بل -واقع يف عاملنا بقراءة سنن اهللا يف الكون، وقراءة التاريخ من قبل، واستقراء ال-حنن
يتغري بسرعة غري حمسوبة وال متوقعة، كما رأينا يف ايار االحتاد السوفييت، ويف ظهور االحتاد األورويب، ويف ظهور قوى اقتصادية جديدة يف 

 .العامل

﴿وِتلْك األيام : م احلال من احملال، وما عرب عنه القرآن يف صورة سنة كونية عامة، فقالدوا: وهو ما عرب عنه الناس عندنا من قدمي فقالوا
، قال ذلك يف أعقاب غزوة أحد اليت انكسر فيها املسلمون يف عصر النبوة، وقدموا فيها سبعني )140: آل عمران (نداِولُها بين الناِس﴾

 ).41: األنفال (﴿يوم الْفُرقَاِن يوم الْتقَى الْجمعاِن﴾ا يف غزوة بدر، اليت مسى القرآن يومها من أغلى شهدائهم، بعد انتصار مبني قبله
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 االستسالم الفلسطيني

إن االستسالم الفلسطيين الذي دفع إليه تسرب الوهن إىل بعض األنفس، واليأس إىل بعض القلوب والشعور باملرارة من ختاذل الكثريين من 
رمتاء بعضهم يف أحضان األمريكان، وسقوط السوفيت، واإلحساس بالرعب من الوحش األمريكي، وحتيزه الدائم لربيبته العرب، وا
كل أولئك سارع بدفع عدد من القادة الفلسطينني إىل .. ، واستطالة طريق اجلهاد، وكثرة تكاليفه وضحاياه)الكيان الصهيوين(إسرائيل 

الكيان (يعنون أن تتخلى إسرائيل ).. األرض مقابل السالم(حتت عنوان ) الكيان الصهيوين(ضته إسرائيل ، الذي عر)السالم األعرج(قبول 
.. يف مقابل سالمها؛ حبيث ال يناوشها أحد وال ينازعها)  م1967(عن األرض الفلسطينية والسورية واللبنانية اليت احتلتها عام ) الصهيوين

، أي يردون إلينا أرضنا احملتلة لينعموا بالسالم، معىن )الكيان الصهيوين(يف مقابل سالم إسرائيل أرض العرب : هذا القول يعين: باختصار
 !!هذا أن األرض اليت أخذوها بقوة السالح وبالدم والعنف أمست ملكًا هلم، وأمسى هلم احلق عليها، وهم يتنازلون عنها ليفوزوا بالسالم

السالم، ولكنها مل تعطهم شيئًا، باعت هلم ) الكيان الصهيوين( األعوج، وأعطوا إسرائيل وقَِبل العرب املفاوضات على هذا األساس
 .كما حتكي احلكايات عن القاهري املاكر والصعيدي الساذج)! الترام(

هذه .. ودمشكلة القدس، مشكلة االستيطان، مشكلة الالجئني، مشكلة احلد.. ما معىن سالم يترك املشاكل الكربى األساسية كلها معلقة
! وإذا مل نتفق عليها يف النهاية فماذا يكون املوقف؟: املشكالت اخلطرية معلقة مؤجلة، ال تبحث إال يف اية املفاوضات، ومل يسأل أحد

، فقد أعلن )الكيان الصهيوين(واحلقيقة أن هذه املشاكل كانت معلقة ومؤجلة عند العرب، ومل تكن مؤجلة وال معلقة عند إسرائيل 
العاصمة التارخيية واألبدية واملوحدة لشعب ) القدس(جئتكم من أورشليم : قائالً ومصرحا) أوسلو(ق رابني عشية توقيع االتفاق يف إسحا

 )!!الكيان الصهيوين(إسرائيل 

ريئة بإنشاء وكذلك مل يؤجل موضوع االستيطان؛ بل ظل مستمرا يف أكثر من مكان يف فلسطني، إىل أن فجرته احملاولة الصرحية اجل
يف جبل أبو غنيم وكذلك يف رأس العامود يف القدس الشرقية، وال يزال االستيطان يتوسع وينمو، يف حني ال يسمح ) هارحوما(مستوطنة 

الكيان ( بأي منو أو توسع، وكم رأينا بأعيننا البيوت تهدم على مرأى ومسمع؛ ألن إسرائيل - أهل البلد وأصحاب الدار-للفلسطينيني
 !!مل تسمح ا، ولن تسمح يوما) صهيوينال

ختدعهم وتلعب م، وإن انسحاا اجلزئي احملدود جدا مل يكن إال خدعةً ) الكيان الصهيوين(إن الفلسطينيني اليوم أدركوا أن إسرائيل 
 كلها بيديها، وال حول هلم وال طول، وإن كبريةً، وإا تستطيع أن تعود إىل احتالل املواقع اليت أخلتها يف ساعات قالئل، وإن زمام األمور

منها أن تضرب الفلسطينيني بعضهم ) الكيان الصهيوين(هدف إسرائيل .. هلم سلطةٌ ومهيةٌ) الكيان الصهيوين(السلطة اليت منحتها إسرائيل 
مع أخيه، وإن بندقية بعضا، وأن تسلِّط بعضهم على بعض، وأن يكون بأسهم بينهم شديدا، لتقف هي متفرجةً على صراع األخ 

 ).الكيان الصهيوين(وهذا مراد إسرائيل .. الفلسطيين مل تعد موجهةً إىل صدر غاصب أرضهم بل إىل فلسطيين مثله

كل ما تريد، طلبت بصراحة من السلطة تدمري محاس، وحتطيم كل قوة هلا، وإعانة إسرائيل ) الكيان الصهيوين(وملا مل يتحقق إلسرائيل 
 .عليها، وهذا شرط أساسي وضروري اليوم للعودة للجلوس على مائدة السالم املزعوم) وينالكيان الصهي(
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ماضية يف خطتها وإصرارها على ويد القدس، وهي خطة ليست بنت اليوم وال وليدة األمس، وقد ) الكيان الصهيوين(إن إسرائيل 
مسلمني .. ت، والعمل الدائب على تفريغها من أهلها العربحددت هدفها، ورمست سياستها، ومارست تنفيذها مبحاصرا باملستوطنا

ومسيحيني، ووضع العوائق والعقبات يف سبيل منوهم وامتدادهم عمرانيا وبشريا، والوقائع كلها شاهدة قاطعة، والعرب ال ميلكون إال 
لقد احتج العرب على مستوطنة أبو غنيم، ..  عليالًالشجب واالحتجاج واالستنكار، وهذه كلها ال جتدي فتيالً، وال حتيي قتيالً، وال تشفي

 .واحتجوا على احتالل بيت رأس العامود، ولكن احتجاجام ذهبت أدراج الرياح

إال الشباب الذين محلوا رؤوسهم على أكفهم، بائعني أرواحهم هللا، ال يبالون أوقعوا على ) الكيان الصهيوين(مل يبق من شيء ختافه إسرائيل 
بعمليام االستشهادية، وقذفوا الرعب يف قلوب أبنائها، وأطاروا ) الكيان الصهيوين(قع املوت عليهم، من الذين أقلقوا إسرائيل املوت أم و

 .النوم من أجفام، وال يفل احلديد إال احلديد

الدكتور الشقاقي، واملهندس حيىي  باالنتقام من هؤالء األبطال، فقتلت - على أعلى مستوى فيها-)الكيان الصهيوين(هلذا قامت إسرائيل 
عياش، وشرعت أخريا يف قتل خالد مشعل بسالح كيماوي متطور، ويف بلد معاهٍد هلم هو األردن؛ ليعلم اجلميع أن هؤالء قوم ال عهد له 

، وهم من )56: األنفال ( مرٍة وهم الَ يتقُونَ﴾﴿الَِّذين عاهدت ِمنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم ِفي كُلِّ: وال ذمة، كما قال تعاىل يف أسالفهم
قدمي يقتلون كل من يقف يف طريقهم أو ينتقدهم، أو يكشف أحابيلهم، من مدنيني وسياسيني ومفكرين، فقد قتلوا اللورد موين، وقتلوا 

هذا ما تقوله الوقائع، وال يزالون يهددون !! الكونت برنادوت، وقتلوا املفكر اإلسالمي الدكتور إمساعيل الفاروقي وزوجته أشنع ِقتلة
ويتوعدون كل من يقول كلمةً ال تعجبهم، حىت الرسائل األكادميية أو البحوث العلمية اليت تتحدث عن مذابح النازية معهم، وحتاول أن 

اكمة بل واملضايقة واإليذاء والتهديد، تبني حجمها احلقيقي، ال يسمح هلا أن تربز وترى النور، حىت إن كاتبيها يتعرضون للمساءلة واحمل
 .وآخرهم املفكر الفرنسي املعروف روجيه جارودي

 -إمنا هم تلك الفئة املؤمنة اليت وهبت حياا.. إن الذين ظلوا حيملون روح الشعب الفلسطيين ااهد، وعناد مقاومته، واستعداده للتضحية

وإخوام ) محاس(إمنا هم أبناء حركة املقاومة اإلسالمية .. سة ومسجدها األقصى لتحرير األرض املقد-وكل ما متلك من نفس ونفيس
إم الذين باعوا أرواحهم هللا ليشتروا اجلنة، ولقد ابتلوا وأوذوا وسجنوا .. املقدس، ومن يشد أزرهم من أبناء الشعب) اجلهاد(وأعوام يف 

* ا وهنوا ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اِهللا وما ضعفُوا وما استكَانوا واُهللا يِحب الصاِبِرين﴿فَم.. وعذبوا يف سبيل اهللا، فصربوا وصابروا ورابطوا

ا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا وِرنا ِفي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنبِإالَّ أَن قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو﴾ِم الْكَاِفِرين146: آل عمران (لَى الْقَو ،
147.( 

وظين أن االستسالم الذي جر إليه الفلسطينيون لن يستمر، فقد طفح الكيل، وبلغ السيل الزىب، وأوشك الصرب أن ينفد، وحينئذ ال يكون 
، وتنضم السلطة إىل الشعب، ويقف اجلميع يف أمام هؤالء إال عودة االنتفاضة الشاملة أشد وأقوى مما كانت، ويفرض الواقع اجلديد نفسه

 :وجه العدو صفا واحدا كالبنيان املرصوص، وصدق الشاعر

 !! فما حيلة املضطر إال ركوا       إذا مل يكن إال األسنة مركب
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 العجز العربي

 .ال بد أن يزولأما العجز العريب الذي نراه ونلمسه فليس هو بالقدر الذي ال مهرب منه، وإمنا هو أمر طارئ  

) مصر(واتفاقيته اليت أخرجت الشقيقة الكربى ) كامب ديفيد(وأظهر أسباب هذا العجز هو التفرق الذي أصاب دول العرب منذ شرخ 

من املعركة املصريية لألمة، وقد استغل يف ذلك ختلي العرب عن مصر، وعدم وقوفهم معها ومعاونتهم هلا، وقد خاضت أربع حروب من 
 . كلفتها الكثري من املال والرجالأجل فلسطني

الثانية، اليت مزقت العرب شر ممزق، وخسروا فيها تضامنهم ووحدة مواقفهم، كما خسروا أمواهلم، ) حرب اخلليج(وزاد هذا التفرق بعد 
 - كان هذا كله بضربة واحدة..حىت استدانت البالد الغنية؛ بل خسر كثري منهم حرية إرادم واستقالل قرارهم، إىل حد احتالل أراضيهم

، وأمريكا وحلفاؤها، الذين ختلَّصوا من أسلحتهم )الكيان الصهيوين( وكان الرابح الواحد يف ذلك هو إسرائيل -ضربة معلم كما يقال
ودوا فيشيدوها من القدمية يف أرضنا، وجربوا أسلحتهم اجلديدة يف شعوبنا، وهدموا ديارنا بفلوسنا، وبطلبنا، وخربوا بيوتنا بأيدينا، ليع

 .جديد بأموالنا أيضا

وقد انقسم العامل العريب يف هذه القضية انقساما مل حيدث مثله يف قضية أخرى؛ ملا فيها من تداخل وتعقيد، فإن الذي يرفض التدخل 
 تدمري العراق، ويساند األجنيب كأمنا يؤيد االحتالل العراقي للكويت، والذي يقبل التدخل العسكري األمريكي والغريب كأمنا يؤيد

 !!االحتالل األجنيب للمنطقة

وضاع الرأي الوسط الذي ينكر االحتالل ويطالب باجلالء، كما ينكر التدخل األجنيب املكثَّف املسيطر، سواء بسواء، وهو ما نادت به 
ال األسبوعي للكاتب الكبري األستاذ ضمن املق(جمموعات من أهل العلم والفكر من املصريني نشروا بيام على صفحات األهرام وغريه 

املهم أن العامل العريب منذ ذلك اليوم املشئوم قد تصدع بنيانه، ومل جيد من يرممه إىل اليوم، رغم مناداة كثري من العقالء ).. فهمي هويدي
ومية، واألخالق واملصلحة املشتركة؛ بل بوجوب ختطي هذه األزمة، اليت ال جيوز أن حتكمنا عقدا أبد الدهر،، وهو ما يفرضه الدين والق

ما يفرضه وجودنا ومصرينا، إن أردنا أن يكون لنا وجود ومصري يف هذا العامل، الذي مل يعد فيه مكان للكيانات الصغرية، وال للكيانات 
 استجابةً لنداء املصلحة املتبادلة، كما هو شأن املتفرقة واملبعثرة؛ وهلذا رأينا املتفرقني تارخييا يتحدون ويتناسون املاضي ونزاعاته وثاراته؛

 .االحتاد األورويب

إن .. ولكننا نرى اليوم بشائر ال ميكن جتاهلها، وهي وقوف العامل العريب كله ضد الواليات املتحدة اليت تريد توجيه ضربة عسكرية للعراق
 .لن متوتيدلنا على أن هذه األمة .. هذه الوقفة العربية ضد التألُّه األمريكي

 الوهن اإلسالمي

إنه أمر يعرض لألمم كما تعرض األمراض للجسم الصحيح، ال يلبث .. وإذا كان العجز العريب عرضا ال يدوم، فكذلك الوهن اإلسالمي
 .أن يعاجل منه ويشفى
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ا لن تربأ منها، وأأعداؤها أ ا هي القاضية والقاتلة، ولكنها وكم أصابت هذه األمة من آفات وأمراض، يف أدوار من التاريخ، حِسب
خرجت منها كما خيرج الذهب من النار أشد صفاًء، وأكثر ملعانا، وحسبنا من ذلك غزوات الصليبني من الغرب، وهجمات التتار من 

ا يف رقاب الشرق، يف فترة ضعف من األمة، وتفرق بني أقطارها، وغفلٍة من حكامها، حىت سقطت قالعها أمامهم أول األمر، وحتكَّمو
كاملة، مث هيأ اهللا رجاالً مل يكونوا من ) تسعني عاما(أسريا يف أيدي الصليبني ) املسجد األقصى(أهلها، وأقاموا هلم ممالك وإمارات، وبقي 

األيويب، جنس العرب، ولكن عرم اإلسالم، منهم التركي مثل عماد الدين زنكي، وابنه نور الدين حممود، والكردي مثل صالح الدين 
 .وغريهم مثل سيف الدين قطز والظاهر بيربس من قادة املماليك، فعاد الصليبيون جيرون أذيال اخليبة، ودخل التتار يف دين اهللا أفواجا

من إندونيسيا إىل املغرب، وحسب جنراالته العسكريون، وزعماؤه .. ويف العصر احلديث احتل االستعمار الغريب الزاحف ديار اإلسالم
 أن هذه الديار قد دانت هلم إىل األبد، حىت إن بعضها اعتربوها جزًءا من أوطام كما - ومن ورائهم املبشرون واملستشرقون-لسياسيونا

معارك ( أن أيقظهم من رقود، وحركهم من مجود، ونفخ فيهم من روحه، فكانت - الذي يدينون به-يف اجلزائر، مث ما لبث اإلسالم
د، وكان للدين القدح املغلي يف اإليقاظ والتحريك والتجنيد والتجميع، وآخر ملحمة مع االستعمار كانت ملحمة ثورة يف كل بل) التحرير

 .م1961م حىت نالت استقالهلا سنة 1954التحرير اجلزائرية من سنة 

 احلديث الذي رواه أمحد وأبو لقد نبهنا الرسول املعلم على سبب الوهن الذي يصيب األمة، وبني أنه سبب نفسي وأخالقي، وذلك يف
أمن قلة حنن يومئذ يا رسول : يوشك أن تتداعى عليكم األمم من كل أفق، كما تتداعى األكله على قصعتها، قالوا".. داود عن ثوبان

لوبكم الوهن، بل أنتم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليرتعن اهللا من صدور عدوكم املهابة منكم، وليقذفن يف ق: قال! اهللا؟
حب الدنيا وكراهية املوت، فإذا غريت : هذا هو سر الوهن وعلَّته".. حب الدنيا وكراهية املوت: وما الوهن يا رسول اهللا؟ قال: قالوا

اهللا ما ا، هنالك يغير .. األمة ما بنفسها، ومل تعد الدنيا أكرب مهها ومبلغ علمها، ومل تعد تبايل أوقعت على املوت أم وقع املوت عليها
 .ويبدل حاهلا من ضعف إىل قوة، ومن ذلة إىل عزة، ومن هزمية إىل نصر ومتكني

وأرى بشائر ذلك قد بدت وجتلَّت يف هذه الصحوة اإلسالمية املعاصرة اليت جددت العقول باملعرفة، والقلوب باإلميان، وأثرت يف شباب 
يف األرض اهلامدة، حىت إذا نزل عليها املاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج يج، وقد  تأثريا يشبه تأثري الغيث - ذكورا وإناثًا-األمة

، والثروة املادية )مليار وثلث من البشر(بينا يف دراسة سابقة لنا أن األمة املسلمة متلك مقومات القوة والرقي والسيادة من الثروة البشرية 
من خالل موقعها يف ملتقى القارات ومنبت احلضارات ومهبط (الثروة احلضارية ، و)إخل.. من سهول وجبال ومعادن وحبار وأار(

، باإلضافة إىل احلضارة اإلسالمية العربية، ..)ففي أرضها نبتت احلضارات الفرعونية والفينيقية واآلشورية والبابلية والفارسية.. الرساالت
هذا إىل الثروة الروحية الكربى، اليت تتميز ا دون األمم، فهي ).. واإلسالماليهودية واملسيحية (وفيها نشأت الرساالت السماوية الكربى 

وحدها اليت متلك رسالة الشمول والتوازن والعمق، املتمثلة يف رسالة اإلسالم، وقد بدأت بعض شعوب هذه األمة وأقطارها يف النهوض، 
 . مع اليوم غدا، وإن غدا لناظره قريبوحماولة كسر حاجز التخلف الذي وضعت فيه األمة زمنا طويالً، وإن

 التفرد األمريكي

حيث غدت هي القطب األوحد والعلم املفرد يف توجيه السياسة الدولية وفق مصاحلها .. وأما التفرد األمريكي بالنفوذ واهليمنة على العامل 
ليت ال جيوز ألحد اخلروج عنها أو التمرد عليها، وإال كان وأهوائها، وتسخري األمم املتحدة وأجهزا ومؤسساا خلدمة أهدافها ورغباا، ا
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هذا التفرد ليس قدرا مفروضا على البشرية، جيب أن تتقبله طوعا : أقول.. العقاب له باملرصاد، اقتصاديا وسياسيا بل وعسكريا عند اللزوم
 .معينة مرت بالعامل قابلة ألن تتغريإمنا هو وليد ظروف .. أو كرها، صوابا أو خطئًا، عدالً كان أو جورا

ومن سنة اهللا أن القوي ال يظل قويا أبد الدهر، وأن الضعيف ال يظل ضعيفًا أبد الدهر، وكم رأينا من قوي أصابه الضعف، وضعيٍف 
ختفى، كما أن من عدل اهللا تعاىل أدركته القوة، وكم من عزيز ذلَّ، وذليل عز، ويف التاريخ احلافل ويف الواقع املاثل مناذج وأمثلة ال 

وحكمته يف خلقه أال يدع قوةً واحدةً تتحكم يف خلقه، وتفرض عليهم سلطاا رغبا ورهبا؛ بل من سنته تعاىل التدافع بني الناس؛ حيث 
: يقول تعاىل.. ء العذابيدفع ظلم بعضهم ببعض، وشر بعضهم ببعض، وإالَّ لتسلَّط عليهم الطغاة واجلبارون فأهلكوهم، أو ساموهم سو

﴾الَِمنيلَى الْعٍل عاَهللا ذُو فَض لَِكنو ضِت اَألردٍض لَفَسعِبب مهضعب اساِهللا الن فْعالَ دلَووقال سبحانه)251: البقرة (﴿و ، : فْعالَ دلَوو﴿
عِبيو اِمعوص تمدٍض لَّهعِبب مهضعب اسا﴾اِهللا الناِهللا كَِثري ا اسمِفيه ذْكَري اِجدسمو اتلَوص40: احلج ( و.( 

 الرأمسايل، وأدى ذلك إىل قدٍر من -األورويب-وعلى ضوء هذه السنة قام االحتاد السوفييت الشيوعي عدة عقود مبدافعة التجرب األمريكي
ان كل من الطرفني الشيوعي والرأمسايل ظاملًا يف نفسه، ولكن اهللا يدفع التوازن استفادت منه الشعوب الضعيفة واألوطان املهضومة، وإن ك

  :ظاملًا بظامل، كما قال الشاعر

 !! وال ظامل إال سيبلَى بظامل      وما من يد إال يد اهللا فوقها            

إذا :  من بينهم ساملني، ومن األمثال املأثورةاللهم أشِغل الظاملني بالظاملني، وأخرجنا: ومن هنا كان املسلمون قدميا يدعون اهللا قائلني
 اختالف األقوياء الظاملني وتعارض - وخصوصا الضعفاء منهم-فمن مصلحة البشر.. اصطلحت اهلرةُ والفأر خرب دكان البقَّال

دهم بالقوة، ويزول مصاحلهم، وليس من مصلحتهم أن يتفقوا، فإن اتفاقهم نقمة واختالفهم رمحة، كما ليس من مصلحتهم أن ينفرد أح
خصومه من امليدان، ومبقتضى هذه السنة ال بد أن تظهر قوة أو قوى جديدة أخرى تنازع أمريكا وتغالبها وتدافعها؛ حىت ال تفسد 

األرض، ورمبا كان من دالئل ذلك االتفاق الروسي الصيين األخري والشهري، الذي يؤذن بربوز قوة جديدة، ربما مل تتكامل اآلن كل 
 متلك قوةً عسكريةً وبشريةً هائلةً، يف مقابل التفوق التكنولوجي واالقتصادي - على األقل-وات قدرا اليت تنافس ا أمريكا، ولكنهاأد

 .الفارع الذي تتمتع به الواليات املتحدة األمريكية

، فهو موقف غري أخالقي )الكيان الصهيوين(ائيل وإذا كان من شأن التفرد األمريكي أال يستمر، فكذلك شأن التحيز األمريكي الدائم إلسر
 بصنع اإلعالم املكثف الذي يوجهه ويسيطر عليه اللويب -وغري إنساين وغري مربر، وأحسب أن الشعب األمريكي املضلل عن احلقيقة

ييف، ويومئٍذ لن يكون مع الظامل ضد  سيأيت يوم تنكشف فيه الغشاوة عن عينيه، ويرى احلقيقة جمردةً بال متويه وال تز-اليهودي يف أمريكا
 .املظلوم، وال مع الغاصب ضد املغصوب، وال مع اللص ضد صاحب الدار

 الغياب العالمي

فهو يف الواقع أثر للتسلط األمريكي على العامل بسيف املعز وذهبه، وعدم وجود زعماء أقوياء يقولون .. وكذلك يقال يف الغياب العاملي
فقد بات العامل قريةً عمدا رئيس الواليات املتحدة، ووزير الدفاع األمريكي هو شيخ .. ون لومة الئم، وال ظلم ظاملكلمة احلق، وال خياف

خفرائها، ووزير اخلارجية األمريكي هو شيخ البلد فيها، حىت أوروبا مل يعد هلا تأثري يذكر يف سياسة العامل وقضاياه الكربى، وإن حاولت 
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فلم يعد هلا علم مرفوع، وال صوت ) عدم االحنياز(ا موقف مييزها عن أمريكا، كما نرى فرنسا أحيانا، أما كتلة بعض دوهلا أن يكون هل
 .مسموع

إن العامل الذي ربا عدد سكانه على ستة مليارات أصبح أحجارا على رقعة الشطرنج، حتركها أصابع أمريكا حيث تشاء، ال تبايل بفيل وال 
هل سيبقى العامل لعبةً يف يد .. ال تعبأ بوزير وال ملك، فهي حتيي منهم من تشاء ومتيت من تشاء، وقتما تشاءبل ) طابية(حصان وال 

 ..!!مستحيل، وهل يستمر هذا الغياب العاملي طويالً؟ ما أظن ذلك! أمريكا إىل األبد؟

 لن تبقى إىل األبد، فالدهر قلب، والدنيا دول، -لسطينيا عامليا وإسالميا وعربيا وف-)الكيان الصهيوين(إن الظروف املساعدة إلسرائيل 
، ومن املبشرات العاجلة ما قضت به )140:آل عمران (﴿وِتلْك األيام نداِولُها بين الناِس﴾: ودوام احلال من احملال، وصدق اهللا إذ يقول

يبيا، وقد كان حكم احملكمة صفعةً للواليات املتحدة وبريطانيا، وانتصارا ، اليت اختذت ذريعةً ضد ل)لوكرييب(حمكمة العدل الدولية يف قضية 
 .للجمهورية الليبية؛ مما يوحي بأن يف الزوايا خبايا، وأن يف العامل رجاالً أحرارا، ال يشترون، وال خيافون

نعيش يف مثاليات، ونسبح يف ) رومانسيون(ننا  بأ- حنن علماء الدين ورجال الفكر اإلسالمي-رمبا انتقدنا بعض رجال السياسة وامونا
، )احلمقى(إياك واالتكال على املُىن، فإا بضائع النوكَى : "حبار األماين واألحالم، وال نرضى بالواقع، وقد قال علي بن أيب طالب البنه

 :وقال الشاعر

 !! رؤوس أموال املفاليس          وال تكن عبد املىن، فاملىن          

أقول هلؤالء إن من شأن اإلنسان احلي أن يتخيل وأن حيلم، وعلى قدر مهة املرء وطموحه تكون أحالمه صغرا وكربا، وما لنا ال وأود أن 
حنلم وقد حلم اليهود فبلينا بإقامة دولتهم، وقد أقاموها يف ديارنا، ومل يكن هناك أي شيء على األرض يدل على ذلك، وقد عاشوا حىت 

فما علينا إذا حلمنا باالنتصار على عدونا، واستعادة أرضنا وحقنا؛ حىت تكون أحالم اليوم حقائق .. س حقائق اليومغدت أحالم األم
الغد، وال سيما حقائق الوجود، ووقائع التاريخ، وسنن اهللا يف الكون كلها تؤيدنا، فكل ما ينقصنا هو إرادة الصمود والتحدي، والتحرر 

إننا إذا قلناها .. مث ال..  على الرضا باهلون، والعيش الدون، والقدرة على أن نقول مبلِء فينا وبأعلى صوتنا المن اليأس والضعف، والثورة
أن ننتصر على ضعف أنفسنا، : إن كل ما نريده اليوم.. جمتمعني، صارخةً مدويةً، عاليةً متحديةً، ستزلزل قلوب أعدائنا ويكون هلا ما بعده

﴿فَالَ تِهنوا وتدعوا ِإلَى السلِْم وأَنتم اَألعلَونَ واُهللا معكُم ولَن يِتركُم :  تعاىل، ونستجيب لقول اهللا تعاىلوأن نستعيد ثقتنا باهللا
﴾الَكُمم35: حممد (أَع.( 
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  المعركة بيننا وبين إسرائيل حقيقة: لثالثالفصل ا

 هل نعادي إسرائيل ألنها سامية 

كثريا ما يشوا الغموض أو االلتباس يف أذهان كثري من الناس، وال سيما من املتدينني املسلمني، .. هنا بوضوح نقطةً مهمةًأود أن أُبني  
هذه النقطة تتعلق بأسباب املعركة ..  إىل صفِّها- وخصوصا الغريب-وكثريا مما تستغلها إسرائيل يف دعايتها الصهيونية لكسب الرأي العام

فما هذه األسباب اليت أشعلت نار احلرب بيننا وبني اليهود يف فلسطني، قبل أن تقوم إسرائيل يف سنة .. ليهود وحقيقتهابيننا وبني ا
 وبني - حنن العرب واملسلمني-هل سبب العداوة واحلرب املستعرة بيننا! هل نعادي إسرائيل ألا سامية؟! م وبعد قيامها إىل اليوم؟1948

 !ية؟إسرائيل أا دولة سام

 :أن هذا أبعد ما يكون عن تفكري املسلمني، وال يتصور أن يِرد هذا خبواطرهم؛ لسببني أساسيني: واجلواب

  :األول

 ساميون، وحنن مع بين إسرائيل يف هذه القضية أبناء عمومة، فإذا كانوا هم أبناء إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن - حنن العرب- أننا
نحن أبناء إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم، وال تستطيع إسرائيل أن تزايد علينا يف ذلك، وال أن تتِهمنا بأننا إبراهيم عليهم السالم، ف

أعداء السامية، اليت تتاجر ا يف الغرب، ونشهرها سيفًا يف وجه كل من يعارض سياستها، أو ينـتقد سلوكياا العدوانية والالأخالقية؛ بل 
﴿هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج ملَّةَ أَِبيكُم ِإبراِهيم هو سماكُم الْمسِلِمني : ني كافةً أبناء إبراهيماعترب القرآن املسلم

 ).78: احلج (ِمن قَبلُ﴾

  :الثاني

ي عرق من العروق أو نسب من األنساب، وقد علَّمهم أن املسلمني عامليون إنسانيون حبكم تكوينهم العقدي والفكري، وليسوا ضد أ
﴿يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم من ذَكٍَر وأُنثَى : دينهم أن البشرية كلها أسرةٌ واحدةٌ، جتمعهم العبودية هللا، والبنوة آلدم، كما قال تعاىل

أيها الناس، ": ، وقال رسوهلم الكرمي)13: احلجرات( أَكْرمكُم ِعند اِهللا أَتقَاكُم ِإنَّ اَهللا عِليم خِبري﴾ وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ
 ).رواه أمحد ("إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم آلدم، وآدم من تراب

صر شىت من سائر أمم األرض، كما هو معروف عن يهود على أن اليهود اليوم مل يعودوا كلهم ساميني، كما يزعمون، فقد دخل فيهم عنا
 .وهذا طبيعي، فاليهودية ديانة، وليست جنسية. وغريهم) مملكة اخلزر(
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 هل نعادي إسرائيل ألنها يهودية

نة ليست هي باعتبارها ديا) اليهودية(، فكذلك )الكيان الصهيوين(ليست واردة يف أسباب حربنا وعداوتنا إلسرائيل ) السامية(وإذا كانت 
 .السبب

من الديانات السماوية، جاء ا رسول اهللا موسى الذي اصطفاه اهللا برساالته وبكالمه، وأنزل ) ديانة كتابية(إن اليهودية يف نظر املسلمني 
اصطَفَيتك علَى الناِس ﴿قَالَ يا موسى ِإني : عليه التوراة فيها هدى ونور، وهو من أويل العزم من الرسل، ويف القرآن نقرأ قوله تعاىل

اِكِرينالش نكُن مو كتيا آتذْ مِبكَالَِمي فَخاالَِتي وٍة * ِبِرسا ِبقُوذْهٍء فَخيفِْصيالً لِّكُلِّ شتِعظَةً ووٍء مياِح ِمن كُلِّ شِفي األلْو ا لَهنبكَتو
 ).145 -144: األعراف(﴾ وأْمر قَومك يأْخذُوا ِبأَحسِنها

: ، ويعىن به)يأهل الكتاب(ويناديهم بذلك ) أهل الكتاب(يوحي بالقرب واإليناس منهم، وهو ) لقبا(والقرآن اختار لليهود والنصارى 

 . أهل دين مساوي، وإن حرفوا فيه وبدلوا- يف األصل-التوراة واإلجنيل، إشعارا بأم

 لنصارىاليهود أقرب إلى ملة إبراهيم من ا

 أقرب إىل املسلمني يف كثري من األمور، من النصارى املسيحيني؛ ألم أقرب - من الناحية الدينية-إن اليهود: بل أزيد على ذلك فأقول
ظ فإن النصارى غريوا كثريا من أصول الدين وفروعه، على حني احتف.  سواء يف العقيدة أو يف الشريعة- عليه السالم-منهم إىل ملة إبراهيم

فاليهود ال يقولون بالتثليث الذي يقول به النصارى، وال .  عليه السالم-اليهود ببعض هذه األشياء مما ورث من ملة إبراهيم أيب األنبياء
 وإن وقع اليهود يف تشبيه اخلالق خبلقه، كما يبدو ذلك جبالء لكل من - عليهما السالم-يؤهلون موسى كما يؤله النصارى املسيح عيسى

سفار التوراة، وحديثها عن األلوهية، على أن كل ما يؤمن به اليهود فيما يتعلق باأللوهية والنبوة، يؤمن به املسيحيون؛ ألن التوراة يقرأ أ
ويزيدون على اليهود ما انفردوا به من تأليه املسيح أو القول بالتثليث، واليهود خيتنون أبناءهم على سنة . عندهم) كتاب مقدس(وملحقاا 

 كما خينت املسلمون، والنصارى ال خيتنون؛ واليهود يشترطون الذبح حلل أكل احليوانات والطيور، كما يفعل - عليه السالم-هيمإبرا
واليهود حيرمون اخلرتير، كما حيرمه املسلمون يف حني ! كل شيء طاهر للطاهرين: قال هلم) بولس(املسلمون، واملسيحيون ال يذحبون؛ ألن 

ليهود حيرمون التماثيل اليت تصنع للمالئكة أو لألنبياء والقديسني، كما حيرمها املسلمون، يف حني ال حيرمها النصارى؛ أحلّه النصارى، وا
 .ولذلك امتألت كنائسهم ومعابدهم ذه الصور والتماثيل من كل حجم ولون

هذا يتبني لنا خطأ بعض عوام املتدينني الذين يتومهون فلو كنا حنارب اليهود من أجل العقيدة، حلاربنا النصارى املسيحيني أيضا، ومن أجل 
أننا نقاتل اليهود؛ ألم يهود كفروا برسالة حممد، وحرفوا كالم : أن احلرب القائمة بيننا وبني اليهود حرب من أجل العقيدة، ومعىن هذا

 شبه النصارى بعدهم املخلوق باخلالق، ولوثوا اهللا عن موضعه، وشوهوا حقيقة األلوهية يف كتام، فقد شبهوا اخلالق باملخلوق، كما
يد اهللا : إىل آخر ما هو معروف عنهم، مما حكاه القرآن من قتلهم األنبياء بغري حق، وتطاوهلم على اهللا حىت قالوا... صورة الرسل واألنبياء

 خاطئة متاما، فاليهود كما رأينا يعتربهم اإلسالم وهذه النظرة اليت قد ختطر يف بال بعض الناس! إن اهللا فقري وحنن أغنياء: مغلولة، وقالوا
أهل كتاب، يبيح مؤاكلتهم، ويبيح مصاهرم، وقد عاشوا قرونا بني ظهراين املسلمني، هلم ذمة اهللا تعاىل، وذمة رسوله، وذمة مجاعة 
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نا، إال يف دار اإلسالم، وأوطان املسلمني، ومل املسلمني، وقد طردهم العامل، ولفظهم لفظ النواة، من إسبانيا وغريها، ومل جيدوا صدرا حنو
يفكر املسلمون يوما أن حياربوا اليهود؛ بل هم قد بلغوا يف بعض األقطار اإلسالمية من النفوذ والغىن والقرب من اخللفاء واألمراء مبلغا 

 ":احلسن بن خاقان"اخر عظيما، جعل بعض املسلمني يغبطوم عليه أو حيسدوم، وقال يف ذلك الشاعراملصري الس

 غاية آماهلم وقد ملكوا             يهود هذا الزمان قد بلغوا

 !ومنهم املستشار وامللك        اد فيهم، واملال عندمهو 

 ! ودوا، قد ود الفلك        يا أهل مصر، إين نصحت لكم 

 سوء موقف اليهود من دعوة اإلسالم

هو سوء موقف اليهود من دعوة اإلسالم، ومن رسول : ني أن اليهود أسوأ يف العقيدة من النصارىورمبا كان سبب اعتقاد كثري من املسلم
فهو موقف يف غاية السوء . بين قينقاع، وبين النضري، وبين قريظة:  كما يتجلّى ذلك يف موقف يهود املدينة- عليه الصالة والسالم-اإلسالم

 األوس -م كانوا يبشرون قبل ذلك بنيب قد قرب زمانه، وكانوا يهددون جريام من العربوالعداوة للدين اجلديد، والنيب اجلديد، رغم أ
 أم سيؤمنون به، وينضمون إليه، ويقتلوم معه قتل عاد وإرم، ويبدو أم كانوا يظنونه من بين إسرائيل، فلما وجدوه من بين -واخلزرج

 .إمساعيل، منعهم البغي واحلسد أن يؤمنوا به

﴿ولَما جاَءهم ِكتاب من ِعنِد اِهللا مصدق لِّما معهم وكَانوا ِمن قَبلُ يستفِْتحونَ علَى الَِّذين كَفَروا فَلَما :  ذلك قول اهللا تعاىلوجاء يف
لَى الْكَاِفِرينةُ اِهللا عنوا ِبِه فَلَعفُوا كَفَررا عم ماَءهج *تا اشملَى ِبئْسِلِه علَ اُهللا ِمن فَضزنا أَن ييغلَ اُهللا بزا أَنوا ِبمكْفُرأَن ي مهفُسا ِبِه أَنور

ِهنيم ذَابع ِللْكَاِفِرينٍب ولَى غَضٍب عضاُءوا ِبغاِدِه فَبِعب اُء ِمنشن يلَ اُهللا قَالُ* مزا أَنوا ِبمآِمن مِإذَا ِقيلَ لَها ونلَيِزلَ عا أُنِبم ِمنؤوا ن
﴾مهعا مقًا لِّمدصم قالْح وهو اَءهرا وكْفُرونَ ِبميصلى اهللا عليه -، ومع كفرهم برسالة حممد، فإن الرسول)91 -89: البقرة (و 

الشهرية اليت اعتربها الكثريون ) الصحيفة( معهم  بعد اهلجرة عاهدهم وأقام معهم اتفاقية تقوم على التعايش والتناصر معا، وكتب-وسلم
الذي حيدد العالقة بينهم وبني املسلمني، كما حيدد عالقة املسلمني بعضهم بعض؛ ولكنهم سرعان ما غلبت عليهم ) الدستور(مبثابة 

للرسول، حىت حتالفت بنو قريظة طبيعتهم يف نقض العهود، وتعدي احلدود، والكيد للرسول وأصحابه، واالنضمام إىل الوثنيني يف حرم 
مع املشركني املغريين على املدينة، الذين أرادوا استئصال شأفة املسلمني، وإبادة خضرائهم، وكان ال بد أن يقع الصدام بني الفريقني، الذي 

 .انتهى جبالء بين قينقاع، وإجالء بين النضري، وقتل مقاتلة بين قريظة، وقتال أهل خيرب

آن يف سور البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واحلشر وغريها، تندد مبوقف اليهود وشدة عداوم للمسلمني، كما يف ونزلت آيات القر
ى ، يف حني تبني قرب مودة النصار)82: املائدة (﴿لَتِجدنَّ أَشد الناِس عداوةً لِّلَِّذين آمنوا الْيهود والَِّذين أَشركُوا﴾: قوله تعاىل

﴿ولَتِجدنَّ أَقْربهم مودةً لِّلَِّذين آمنوا الَِّذين قَالُوا ِإنا نصارى ذَِلك ِبأَنَّ ِمنهم ِقسيِسني ورهبانا : للمسلمني؛ حيث تقول اآلية نفسها
من اليهود معدودين، نتيجة لتعصبهم وغرورهم وزعمهم أم ؛ وهلذا جتد الذين دخلوا يف اإلسالم )82: املائدة(وأَنهم الَ يستكِْبرونَ﴾ 

شعب اهللا املختار، على حني دخلت شعوب كاملة من النصارى يف اإلسالم، مثل الشام ومصر ومشال إفريقية واألناضول وغريها، مث كان 
 .من كيد اليهود للمسلمني بعد ذلك ما حيفظه التاريخ، وما ترك أثره العميق يف أنفس املسلمني
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 السبب الحقيقي لمعركتنا مع اليهود

 - أرض اإلسالم، أرض فلسطني-أم اغتصبوا أرضنا: والواقع أن املعركة بدأت بيننا وبني اليهود، بسبب واحد ال شريك له؛ وهو 

 ..وشردوا أهلنا، أهل الدار األصليني، وفرضوا وجودهم الدخيل باحلديد والنار، والعنف والدم

وستظل املعركة قائمة بيننا وبينهم ما دامت األسباب قائمة، وسيظل الصلح مرفوضا إذا كان مبنيا على ! يها القلمتكلم السيف فاسكت أ
االعتراف بأن هلم حقا فيما اغتصبوه من األرض؛ إذ ال ميلك أحد أن يتنازل عن األرض اإلسالمية؛ إمنا ميكن إقامة هدنة بيننا وبني إسرائيل 

لفترة من الزمن، تقصر أو تطول، يكف فيها الطرفان عن احلرب، ويسود فيها األمن، وتتبادل بعض العالقات مع ) الكيان الصهيوين(
فهو مبدأ غريب حقا، فرضه منطق القوة الغامشة للعدو ال غري؛ ألن األرض أرضنا، ال أرضه، حىت ) األرض مقابل السالم(أما مبدأ . بعض

فهي تريد أن تأخذ وال تعطي . يف النهاية) الكيان الصهيوين(وحىت هذا السالم األعرج، رفضته إسرائيل ! يتفضل بتنازله عنها، مقابل سالمه
 .شيئًا

 الطابع الديني للمعركة

فكل معركة .  هلا بواعثها الدينية، وأهدافها الدينية- وإن كانت من أجل األرض-وهذا ال ينفي الطابع الديين عن املعركة، فاملعركة 
قال . لم للدفاع عن حق، أو ملقاومة باطل، أو إلقامة عدل، أو للثورة على ظلم، فهي معركة دينية؛ ألا معركة يف سبيل اهللايدخلها املس

جب على ، واإلسالم يو)76: النساء (﴿الَِّذين آمنوا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اِهللا والَِّذين كَفَروا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت﴾: تعاىل
 الدفاع عن أرض اإلسالم، ويعترب ذلك من أقدس أنواع اجلهاد، كما يعد من قُِتل يف ذلك شهيدا من أعظم - بالتضامن-املسلمني

 فرض عني على أهلها حىت تتحرر، وإذا مل يكف أهلها للدفاع عنها، وجب على من جياورهم، - دفاعا عن األرض-الشهداء، واجلهاد
فإذا كانت أرض . افة يف النهاية، وال جييز شرع اإلسالم للمسلمني أن يتنازلوا عن ذراع واحد من أرض اإلسالمحىت يشمل املسلمني ك

اإلسالم هي أوىل القبلتني، وثالث املسجدين املقدسني، كان اجلهاد يف سبيل حتريرها أوجب وأعظم وأشرف، وأعلى مكانا يف دين اهللا، 
ع دينية، وأحالم دينية، كان أوجب علينا أن حنارم مبثل ما حياربوننا به، فإذا حاربونا بالتوراة وإذا كان مغتصبوها حياربوننا بدواف

: نعظم اجلمعة، وإذا قالوا: نعظِّم السبت، قلنا: حاربناهم بالقرآن، وإذا رجعوا إىل تعاليم التلمود رجعنا إىل البخاري ومسلم، وإذا قالوا

ا قاتلونا حتت راية اليهودية، قاتلناهم حتت راية اإلسالم، وإذا جندوا جنودهم باسم موسى، جندنا وباجلملة إذ. األقصى: اهليكل، قلنا
 . فنحن أوىل مبوسى منهم- عليهم الصالة والسالم-جنودنا باسم موسى وعيسى وحممد

: سحق الروماين، وذلك يف اآليات الكرميةتدمري سيادم باألسر البابلي، وإاء وجودهم بال: وقد حتدث القرآن الكرمي عن هاتني النهايتني

فَِإذَا جاَء وعد أُوالهما بعثْنا علَيكُم ِعبادا لَنا * ﴿وقَضينا ِإلَى بِني ِإسراِئيلَ ِفي الِْكتاِب لَتفِْسدنَّ ِفي اَألرِض مرتيِن ولَتعلُن علُوا كَِبريا
ِديٍد فَجأٍْس شاأُوِلي بِفرين أَكْثَر اكُملْنعجو ِننيباٍل وواكُم ِبأَمنددأَمو ِهملَيةَ عالْكَر ا لَكُمنددر والًثُمفْعا مدعكَانَ واِر ويوا ِخالَلَ الداس *

 وعد اَآلِخرِة ِليسوُءوا وجوهكُم وِليدخلُوا الْمسِجد كَما دخلُوه أَولَ مرٍة ِإنْ أَحسنتم أَحسنتم َألنفُِسكُم وِإنْ أَسأْتم فَلَها فَِإذَا جاَء
 ).8 -4: اإلسراء (عسى ربكُم أَن يرحمكُم وِإنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم ِللْكَاِفِرين حِصريا﴾* وِليتبروا ما علَوا تتِبريا

 :وسيتحقق وعد اهللا تعاىل بتأديبهم وعقوبتهم وتسليط املسلمني عليهم كما سلطوا من قبل، ورأيي أن هذا التفسري ضعيف لعدة أوجه
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  :أوال

التوراة، كما : راد به؛ أي أينا إليهم، واعلمناهم يف الكتاب، وامل)4: اإلسراء(﴿وقَضينا ِإلَى بِني ِإسراِئيلَ ِفي الِْكتاِب﴾ : أن قوله تعاىل
 يدل على أن هاتني املرتني قد وقعتا، كما - أي أسفار التوراة-، وما جاء يف الكتاب)2: اإلسراء(﴿وآتينا موسى الِْكتاب﴾ : قال قبلها

 .يف سفر تثنية االشتراع

  :ثانيا

منا هم شرائح صغرية من بين إسرائيل، بعد أن قطَّعوا يف أن قبائل بين قينقاع والنضري وقريظة ال متثل بين إسرائيل يف قوم وملكهم؛ إ
 .األرض أمما

  :ثالثا

 إذ مل تكن هلم ديار؛ وإمنا هي ديار العرب يف أرض - كما أشارت اآلية الكرمية-أن الرسول والصحابة مل جيوسوا خالل ديار بين إسرائيل
 .العرب

  :رابعا

: من عباده الصاحلني، فقد أضاف اهللا تعاىل الكفار والعصاة إىل ذاته املقدسة، كما يف قوله تعاىلال يعين أم ﴿ِعبادا لَنا﴾ : أن قوله تعاىل

طُوا ِمن ﴿قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم الَ تقْن: ، وقوله)17: الفرقان(﴿أَأَنتم أَضلَلْتم ِعباِدي هؤالَِء أَم هم ضلُّوا السِبيلَ﴾ 
 ).53: الزمر(رحمِة اِهللا﴾ 

  :خامسا

يتضمن امتنان اهللا تعاىل ) 6: اإلسراء(﴿ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيِهم وأَمددناكُم ِبأَمواٍل وبِنني وجعلْناكُم أَكْثَر نِفريا﴾ : أن قوله تعاىل
 .ين إسرائيل بإعطائهم الكَرة على املسلمنيعليهم بذلك، واهللا تعاىل ال مينت على ب

  :سادسا

، واملسلمون مل )7: اإلسراء (﴿وِليدخلُوا الْمسِجد كَما دخلُوه أَولَ مرٍة وِليتبروا ما علَوا تتِبريا﴾: أن اهللا تعاىل قال يف املرة اآلخرة
وا ما علوا تتبريا؛ بل مل يكن شأن املسلمني أبدا التتبري والتدمري يف حروم وفتوحهم؛ يدخلوا مسجدهم قبل ذلك بالسيف والقهر، ومل يترب

 .إمنا هو شأن البابليني والرومان الذين سلطوا على اإلسرائيليني

  :سابعا
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وليس هناك عقوبة أشد أن ما أمجع عليه املفسرون القدامى أن مريت اإلفساد قد وقعتا، وأن اهللا تعاىل عاقبهم على كل واحدة منهما، 
وأنكى عليهم من اهلزمية واألسر واهلوان والتدمري على أيدي البابليني الذين حموا دولتهم من الوجود، وأحرقوا كتام املقدس، ودمروا 

 كما هيكلهم تدمريا، وكذلك ضربة الرومان القاصمة اليت قضت على وجودهم يف فلسطني قضاء مربما، وشردم يف األرض شذر مذر،
، ولو مشينا على التفسري اجلديد، لكان معناه أن القرآن مل يشر إىل هذه )168: األعراف(﴿وقَطَّعناهم ِفي اَألرِض أُمما﴾ : قال تعاىل

 .اعيةاألحداث الكبرية واهلائلة يف تاريخ بين إسرائيل، مع ما كان هلا من آثار مادية ومعنوية يف حيام الدينية والسياسية واالجتم

، وهاهم قد عادوا إىل اإلفساد )8: اإلسراء(﴿وِإنْ عدتم عدنا﴾ : والواضح أم اليوم يقعون حتت القانون اإلهلي املتمثل يف قوله تعاىل
 :والعلو والطغيان، وسنة اهللا تعاىل أن يعود عليهم بالعقوبة اليت تردعهم وتؤدم، وتعرفهم قدر أنفسهم، كما قال الشاعر

 ! بالنعل والنعل هلا حاضرة      عادت العقرب عدنا هلا إن 

، وهذا الدمار )167: األعراف(﴿وِإذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيِهم ِإلَى يوِم الِْقيامِة من يسومهم سوَء الْعذَاِب﴾ : يؤكد ذلك قوله تعاىل
فقد أزال معظم ..  القرآن الكرمي على النحو الذي نراه، كان بالغ التأثري على اليهوداألول، الذي مت على أيدي البابليني، وحتدث عنه

منطقة (مث سكان " سرجون"، على يد )منطقة إسرائيل(الوجود اليهودي من فلسطني، وظهر من السهولة اليت أجلى ا البابليون سكان 
قة يف أرض فلسطني، وإذا استثنينا املعبد وقصر سليمان، فال تكاد تذكر إن جذور هؤالء القوم مل تكن عمي".. نبوخذ نصر"على يد ) يهوذا

.. إم أقاموا يف جزء من أرض كنعان، مبا فيها من قرى صغرية: هلم آثار خالل تسعة قرون قبل هذا اإلجالء، وكل ما ميكن أن نقوله

 ).نابلس(وحىت املدن كانت أشبه بالقرى، باستثناء أورشليم وشكيم 

 وى اليهود في القدس وفي فلسطين عامةبطالن دعا

لليهود والصهاينة دعاوى عريضة، يزعمون ا أن هلم حقا يف القدس أو يف فلسطني كلها، وهم يتبجحون ذه الدعاوى، اليت ال سند هلا 
 .من الدين وال من التاريخ، وإن أسندوها زورا إىل الدين وإىل التاريخ

 لسطينال حق لليهود في القدس وال في ف

ونؤكد هنا مبا ال يدع جماالً للشك أن القدس عربية إسالمية، كما أن فلسطني كلها عربية إسالمية، وليس لليهود فيها أي حق، حىت 
 .يسلبوها من أهلها، وحيولوها إىل عاصمة لدولتهم القائمة على االغتصاب والعدوان

فلسطني، والواقع أم مغتصبون ألرض غريهم، وليس هلم أدىن حق يف هذه األرض، إن اليهود يزعمون أن هلم حقًا تارخييا، وحقًا دينيا يف 
 .ال من الناحية التارخيية، وال من الناحية الدينية، كما سنبني ذلك فيما يلي

 مناقشة عامة 

قرون املاضية؟ بل ملاذا مل يظهر ملاذا مل يظهر هذا احلق طوال ال: وقبل أن ندخل يف مناقشة احلق املزعوم لليهود يف فلسطني نود أن تسأهلم
فمن املعروف أن فلسطني مل تكن هي املرشحة لتكون الوطن ! ؟)هرتزل(يف أول األمر عند ظهور الصهيونية السياسية املنظمة على يد 
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 إال بعد فترة -عاد باعتبارها أرض املي-القومي لليهود؛ بل رشحت عدة أقطار يف إفريقيا وأمريكا الشمالية كذلك، ومل تظهر فكرة فلسطني
 .من الزمن

البلجيكي، كذلك كان زمالؤه يف إنشاء احلركة الصهيونية ) الكنغو( ، مث يف )موزمبيق(لقد حاول هرتزل احلصول على مكان يف 
م عا) قربص( و1897عام ) األرجنتني(باألوغندي، كما رشحت " حاييم وازميان"يلقب باإلفريقي، و" ماكس نوردو"السياسية، فقد كان 

 بناء على اقتراح احلكومة الربيطانية، وأصيب هرتزل خبيبة أمل كبرية؛ 1903مرة أخرى يف ) أوغندا(، مث 1902يف ) سيناء(، و1901
ألن اليهود يف العامل مل ترق هلم فكرة دولة يهودية سياسية؛ سواء ألسباب أديولوجية، أو ألم كانوا عدميي الرغبة يف الرتوح عن البالد اليت 

إن الرسالة : قروا فيها؛ بل إن مؤمتر احلاخامات الذي عقد يف مدينة فيالدلفيا يف أمريكا يف أواخر القرن التاسع عشر أصدر بيانا يقولاست
يف طريقة يواجه ا هذا الوضع، وهداه " هرتزل"وإزاء هذا فكر ! الروحية اليت حيملها اليهود تتناىف مع إقامة وحدة سياسية يهودية منفصلة

ورأى أن فلسطني هي املكان الوحيد الذي يناسب هذه .. كريه إىل أن حيول املوضوع إىل قضية دينية يلهب ا عواطف مجاهري اليهودتف
الدعوة اجلديدة، ولليهود بفلسطني عالئق تارخيية، وهلم فيها مقدسات دينية، وارتفعت راية الدين على سارية املشروع والتهبت العواطف، 

، بعد موته 1905وإن يكن بعد وفاته، فقد احتضن املؤمتر اليهودي العاملي فكرة الوطن اليهودي يف فلسطني عام " رتزله"وانتصر رأي 
 .بسنة

 دعوى الحق التاريخي

، وهم قبيلة من قبائل العرب القدامى، نزحت من شبه اجلزيرة العربية مع "اليبوسيون"أن أول من بين القدس هم : من املعروف تارخييا
، وهو إله اليبوسيني، كما احتفظت بامسها "شامل"أو مدينة " أورشامل"لكنعانيني، وذلك منذ حنو ثالثني قرنا قبل امليالد، وكانت تسمى ا

 .نسبة إىل القبيلة، وقد ورد ذكر هذا االسم يف التوراة" يبوس"األول 

 مهاجرا من - عليه السالم-ا وقرونا، إىل أن جاءها إبراهيمالعرب الكنعانيون وغريهم قرون: وبعد ذلك سكن القدس وسكن فلسطني عامة
 .سنة) 75 (- كما تقول أسفار العهد القدمي-وطنه األصلي بالعراق، غريبا، وقد دخل فلسطني هو وزوجه سارة، وعمره

إن زوجه سارة ملا ماتت سنة، ومل ميتلك شربا من فلسطني، حىت ) 175(سنة ولد له إسحاق، ومات إبراهيم وعمره ) 100(وملا بلغ 
سنة، ومل ميلك شربا ) 180(سنة ولد له يعقوب، ومات إسحاق وعمره ) 60(طلب من الفلسطينيني هلا قربا تدفن فيه، وملا بلغ إسحاق 

خلها، نفسا ملا د) 70(سنة، وكان عدد بنيه وأوالدهم ) 147(ارحتل يعقوب بذريته بعد أبيه إىل مصر، ومات ا وعمره . أيضا منها
 .سنة) 130(وكان عمره 

سنة، وقد كانوا فيها غرباء، ال ميلكون من ) 230(ومعىن هذا أن املدة اليت عاشها إبراهيم وابنه إسحاق وحفيده يعقوب يف فلسطني 
 .أرضها ذراعا وال شربا

يضا غرباء ال ميلكون شيئًا، كما تقول سنة، كانوا أ) 430(إن املدة اليت عاشها بنو إسرائيل مبصر حىت أخرجهم موسى : وتقول التوراة
سنة؛ أي ان العهد الذي صدر إليهم من اهللا مضى عليه حينذاك ) 40(إن املدة اليت عاشها موسى وبنو إسرائيل يف التيه بسيناء : التوراة

 .سبعمائة سنة، وهم ال ميلكون يف فلسطني شيئًا) 700(
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، ومات بعدما أباد أهلها )يوشع(يشوع : األردن ومات ا، والذي دخلها بعدهومات موسى ومل يدخل أرض فلسطني؛ إمنا دخل شرقي 
) 200(، وقسم األرض على أسباط بين إسرائيل، ومل يقُم لبين إسرائيل ملك وال مملكة؛ وإمنا قام بعده قضاة حكموهم )كما تقول التوراة(

سنة؛ بل أقل، وهذه هي مدة دولتهم، والفترة الذهبية ) 100(شاول وداود وسليمان، فحكموا : سنة، مث جاء بعد القضاة حكم امللوك
 .هلم

، وكانت احلرب بينهما ضروسا ال تتوقف، )نابلس(يهوذا يف أورشليم، وإسرائيل يف شكيم : وبعد سليمان انقسمت مملكته بني أوالده
 .ل من بقي منهم حيا، كما هو معلوم من التاريخحىت جاء الغزو البابلي فمحقهما حمقًا؛ دمر اهليكل وأرشليم، وأحرق التوراة، وسىب ك

فلو مجعت كل السنوات اليت عاشوها يف : "قائالً) اقترب الوعد احلق يا إسرائيل(ويعلق على ذلك الشيخ عبد املعز عبد الستار يف كتابه 
فلو كان ملثل هذه املدة حق تارخيي لكان ! سيافلسطني غزاة خمربني، ما بلغت املدة اليت قضاها اإلجنليز يف اهلند أو اهلولنديون يف إندوني

لإلجنليز واهلولنديني أن يطالبوا به مثلهم، ولو كانت األرض متلك بطول اإلقامة يف زمن الغربة، لكان األوىل م أن يطالبوا مبلكية مصر اليت 
) 70(قليالً، ودخلوها شخصني، وخرجوا سنة أو تزيد ) 200(سنة بدل فلسطني اليت عاش فيها إبراهيم وأوالده ) 430(عاشوا فيها 

 .لكن هؤالء اليهود ال يدعون احلق يف امتالك أرض فلسطني وحدها؛ وإمنا يدعون احلق يف امتالك الكرة األرضية كلها! نفسا

ي األمم، وفرق بين آدم، حني قسم العل: "؛ أي جلميع اخللق، وهؤالء يقولون)10: الرمحن (﴿واَألرض وضعها ِلألناِم﴾: اهللا تعاىل يقول
، "كل موضع تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم: "، ويقولون كما جاء يف سفر يشوع"وضع ختوم األرض على عدد أسباط بين إسرائيل

سأل مندوب ) 1967 يونيو 5(فعلى مقتضى هذا املبدأ والقانون يكون من حقهم أن يطالبوا مبصر وكل أرض وطئوها؛ بل يف نكبة 
، وضرب "حيث أضع قدمي: "؟ فأجابه بكل صلف وغرور)الكيان الصهيوين(ما حدود دولة إسرائيل : جنديا إسرائيليا) د برساألسو شيت(

 ..حبذائه األرض

 خرافة وصالفة، فهم مل يقيموا يف فلسطني إال غرباء، كما تصرح بذلك - كما يقول الشيخ عبد املعز-إن احلق التارخيي الذي يدعونه
هل للغريب أو عابر السبيل أن يدعي ملكية األرض اليت أقلته، أو الشجرة اليت أظلته؛ ألنه قال حتتها ساعة من ار؟ على أم مل األسفار؛ ف

يقيموا ا آمنني عاملني مستثمرين؛ وإمنا أقاموا يف سلسلة متصلة من الغارات الدامية، واحلروب الدائرة، اليت مل تتوقف فيما بينهم بعضهم 
 .، وفيما بينهم وبني الفلسطينيني"يهوذا وإسرائيل"وبعض 

 حسب قول -ألف قتيل) 100(وقد بلغ عدد من قتلوا من الفلسطينيني مائيت ألف قتيل، وعدد من قتلهم داود وحده بعد ذلك أكثر من 
لغزو الروماين، فأباد خضراءهم  مث دهاهم الغزو البابلي فبددهم، على أم مل يكادوا ينفكون من الغزو البابلي، حىت جاءهم ا-كتبهم

ومزقهم كل ممزق، مث جاء الفتح اإلسالمي وهم مشردون يف األرض، حمرم عليهم أن يقيموا يف أورشليم، حىت إن البطريك صفرنيوس 
 . أال يسمح لليهود بدخول إيليا أو اإلقامة فيها- وهو يسلمه مفاتيح القدس-بطريرك القدس شرط على أمري املؤمنني عمر

لقد دخلها العرب وهي خالية من اليهود، بعدما طردهم الرومان، وأسلم أهلها، وبقي العرب فيها أكثر من ألف وأربعمائة عام؛ أفال يكون 
 !هلم حق تارخيي مثل اليهود؟
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 مناقشة هادئة

فلسطني كلها كانت أرض اآلباء ونضيف إىل هذه احلقائق مناقشة هادئة نتمم ا إبطال دعوى احلق التارخيي اليت زعم ا اليهود أن 
 .واألجداد

 -إن مملكة إسرائيل وصلت يف عهده إىل أقصى درجات اتساعها:  الذي يقال-والذي ال شك فيه أن داود): "تاريخ اليهود(يقول مؤلف 

شرق فلسطني مل يتمكن من فرض سيطرته، ال على املنطقة بني النيل والفرات، وال على أرض كنعان وحدها، وال حىت على منطقة 
اجلبلية، وعلى ذلك فإن األدلة التارخيية تؤكد أن أكرب رقعة استطاعت إسرائيل السيطرة عليها يف أي وقت من األوقات مل تكن يف العصور 

القدمية؛ وإمنا يف العصر احلديث، عند احتالهلا جممل أرض فلسطني ومرتفعات اجلوالن وجنوب لبنان وأرض سيناء، وكان ذلك للمرة 
 ).م1967عام (وىل األ

 ال يف أي موقع بالساحل الفلسطيين، وال يف اجلليل بشمال فلسطني، خبالف موقع صغري عند تل - أيام داود-فلم يكن لبين إسرائيل وجود
يف " ضيتل القا"القاضي، وال يف صحراء النقب يف اجلنوب، وكان وجودهم عندئذ منحصرا يف بعض املواقع اجلبلية يف املنطقة املمتدة من 

، وهم يف بابل خالل القرن "العهد القدمي"وسوف نرى كيف أن الكهنة الذين أعادوا صياغة كتب . يف اجلنوب" بئر سبع"الشمال إىل 
م، استعاروا من الكتابات املصرية قصة حروب حتتمس الثالث، أعظم ملوك العامل القدمي، لتكوين اإلمرباطورية املصرية بني . السادس ق
 وأضافوها إىل رواية ملكهم داود؛ بل حىت مل حياولوا مزج اجلزء الذي - كما جندها منقوشة على جدران معبد الكرنك-راتالنيل والف

استعاروه من املصادر املصرية، وأدخلوه كما هو من دون تعديل كبري يف وسط الرواية الرئيسية، فظهر واضحا أنه ال عالقة له بباقي 
رجل حياولون يف صراع داخلي بني القبائل اإلسرائيلية، أو مع ) 600(سرائيل ومعه جيشه املكون من القصة، فنحن جند داود بين إ

الفلسطينيني، وفجأة جند تفاصيل معركة كبرية ختوضها جيوش منظمة يف مواقع حمصنة عدة من أرض اهلالل اخلصيب، ومل يكن صدق 
الرئيسي من ادعاء هذه االنتصارات اجلبارة هو حث بين إسرائيل على ترك عبادة الرواية التارخيية يهم الكهنة يف شيء؛ وإمنا كان هدفهم 

 .األصنام والعودة إىل ديانة موسى، حىت ينصرهم رم على أعدائهم

األرض  ما صنعه البابليون والرومان ببين إسرائيل، الذين سلطهم القدر عليهم لتأديبهم، جزاء إفسادهم يف - ولو بإجياز-وال بد لنا أن نذكر
. على أورشليم، وأخذ معظم سكّاا أسرى إىل بابل" نبوخذ نصر"زحف امللك البابلي ) م.  ق597(ففي عام . وطغيام بغري احلق

وبتحريض من مصر ثارت البقية من سكان املدينة على سادم اجلدد، فقدم ملك بابل بنفسه، وفرض على أورشليم حصارا استمر عامني 
 ).م.  ق588(

لمت املدينة على أثره، ودمرت، ومل يترك البابليون فيها إال الضعفاء، أما بقية أهلها فقد سيقوا يف األسر إىل ر الفرات، ومنذ ذلك واستس
 انتهى وجود اليهود يف فلسطني كحكومة هلا سلطة وشعب يتبعها، وبقي هلم املعىن الديين؛ وهو - كما يقول األستاذ حممد صبيح-الوقت

 . صلوات اهللا عليه-ن القبائل، تنتسب إلبراهيم اخلليلأم شعبة م

مث انقسمت من بعده إىل يهوذا، ..  عليه السالم-هذه هي خامتة اليهود يف أورشليم، أي فيما كان يسمى مملكة إسرائيل اليت أنشأها داود
وفاة ) (م. ق930( وذلك يف الفترة من عام وقد حكم يف أورشليم من بعد سليمان عشرون ملكًا حىت ابتداء السيب البابلي،.. وإسرائيل
 ).م. ق586(حىت عام ) سليمان
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 930(، فقد حكمها االبن الثاين لسليمان احلكيم، أي عام )نابلس(أما اململكة الشمالية، اليت كان امسها إسرائيل، وعاصمتها شكيم 

ملك بابل، ودمر وجودها، ونقل مجيع أهلها إىل شرق أغار عليها سرجون الثاين ) م. ق722(ففي عام . ، وانتهى وجودها سريعا)م.ق
الفرات، وأحل حملهم سكانا جددا من أبناء الرافدين، وكان عدد ملوك إسرائيل هذه تسعة عشر ملكًا، عاشوا يف شغب، وحمالفات خائبة 

 .مع الوثنيني ملهامجة أبناء عمومتهم يف أرشليم

عمرت ) وإسرائيل(سنة مبا فيها ملك شاول وداود وسليمان ) 434(قد عمرت ) يهوذا(م وإذا حسبنا عمر هاتني الدولتني، تكون أورشلي
، وكما نرى فإن سيادة اليهود على قطعة حمدودة من أرض فلسطني انتهت قبل ميالد )م. ق1020(سنة فقط، منذ عهد شاول ) 298(

بعض قرن، حياولون أن يعيدوا هذا التاريخ السحيق مرة أخرى، ويا  حبوايل ستة قرون، وبعد مخسة وعشرين قرنا و- عليه السالم-املسيح
أما ختام الوجود اليهودي يف فلسطني فقد . على قطعة من األرض وايتها" السيادة"وحنن هنا نتحدث عن ! له من تاريخ، ويا هلا من عودة

 .، كما سنرى فيما بعد)م70(تأخر إىل عهد الرومان إىل عام .. تأخر بعض الوقت

 حديث القرآن عن إفساد بني إسرائيل وعقوبتهم

: تدمري سيادم باألسر البابلي، وإاء وجودهم بالسحق الروماين، وذلك يف اآليات الكرمية: وقد حتدث القرآن الكرمي عن هاتني النهايتني

ترِض منَّ ِفي اَألرفِْسداِب لَتاِئيلَ ِفي الِْكترِني ِإسا ِإلَى بنيقَضا﴿وا كَِبريلُوع لُنعلَتِن وا * يا لَنادِعب كُملَيا عثْنعا بمأُواله دعاَء وفَِإذَا ج
اٍل وبِنني وجعلْناكُم أَكْثَر ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيِهم وأَمددناكُم ِبأَمو* أُوِلي بأٍْس شِديٍد فَجاسوا ِخالَلَ الدياِر وكَانَ وعدا مفْعوالً

ِإنْ أَحسنتم أَحسنتم َألنفُِسكُم وِإنْ أَسأْتم فَلَها فَِإذَا جاَء وعد اَآلِخرِة ِليسوُءوا وجوهكُم وِليدخلُوا الْمسِجد كَما دخلُوه أَولَ * نِفريا
 ).8 -4: اإلسراء (عسى ربكُم أَن يرحمكُم وِإنْ عدتم عدنا﴾* علَوا تتِبريامرٍة وِليتبروا ما 

 : آيات سورة اإلسراء ورأي بعض علماء العصر

ئيل الشيخ الشعراوي، والشيخ عبد املعز عبد الستار، وغريمها إىل أن املرة األوىل يف إفساد بين إسرا: وقد ذهب بعض علماء العصر، مثل
كانت يف عصر النبوة بعد البعثة احملمدية، وهي ما قام به بنو قينقاع وبنو النضري وبنو قريظة، وأهل خيرب، من كيد وبغي على الرسول 

﴿ِعبادا : وأصحابه، وقد نصرهم اهللا عليهم، وكان العباد املسلطون عليهم هم النيب والصحابة، بدليل مدح هؤالء بإضافتهم إىل اهللا بقوله
أما إفسادم الثانية فهي ما يقومون به اليوم من علو كبري وطغيان عظيم، وانتهاك للحرمات، وإهدار للحقوق، وسفك الدماء، نا﴾، لَ

 .وغريها

 .وسيتحقق وعد اهللا تعاىل بتأديبهم وعقوبتهم وتسليط املسلمني عليهم كما سلطوا من قبل

 :تفنيدنا هلذا الرأي وأدلة ذلك

التوراة، : ؛ أي أينا إليهم، واعلمناهم يف الكتاب، واملراد به)4: اإلسراء (﴿وقَضينا ِإلَى بِني ِإسراِئيلَ ِفي الِْكتاِب﴾: عاىلأن قوله ت: أوالً
د وقعتا،  يدل على أن هاتني املرتني ق- أي أسفار التوراة-، وما جاء يف الكتاب)2: اإلسراء (﴿وآتينا موسى الِْكتاب﴾: كما قال قبلها

 .كما يف سفر تثنية االشتراع
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أن قبائل بين قينقاع والنضري وقريظة ال متثل بين إسرائيل يف قوم وملكهم؛ إمنا هم شرائح صغرية من بين إسرائيل، بعد أن قطَّعوا يف : ثانيا
 .األرض أمما

 إذ مل تكن هلم ديار؛ وإمنا هي ديار العرب يف -ية الكرمية كما أشارت اآل-أن الرسول والصحابة مل جيوسوا خالل ديار بين إسرائيل: ثالثًا
 .أرض العرب

ال يعين أم من عباده الصاحلني، فقد أضاف اهللا تعاىل الكفار والعصاة إىل ذاته املقدسة، كما يف قوله ﴿ِعبادا لَنا﴾ : أن قوله تعاىل: رابعا
﴿قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم الَ : ، وقوله)17: الفرقان (م هم ضلُّوا السِبيلَ﴾﴿أَأَنتم أَضلَلْتم ِعباِدي هؤالَِء أَ: تعاىل

 ).53: الزمر(تقْنطُوا ِمن رحمِة اِهللا﴾ 

يتضمن امتنان اهللا ) 6: اإلسراء( وبِنني وجعلْناكُم أَكْثَر نِفريا﴾ ﴿ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيِهم وأَمددناكُم ِبأَمواٍل: أن قوله تعاىل: خامسا
 .تعاىل عليهم بذلك، واهللا تعاىل ال مينت على بين إسرائيل بإعطائهم الكَرة على املسلمني

: م أحسنوا وأصلحوا، كما قال تعاىلأن اهللا تعاىل إمنا رد الكرة لبين إسرائيل على أعدائهم بعد أن عاتبهم يف املرة األوىل؛ أل: سادسا

 ﴾فُِسكُمَألن متنسأَح متنسمل حيسنوا ومل يصلحوا قط؛ ولذا سلط اهللا عليهم - كما عرفناهم وشاهدناهم-، واليهود)7: اإلسراء(﴿ِإنْ أَح 
، ليسرقوا أرضنا؛ فمىت أحسنوا حىت يرد اهللا هلم وهم منذ حنو مائة سنة ميكرون بنا ويتآمرون علينا. هتلر وغريه، كما يبتلي ظاملًا بظامل

 !الكرة علينا؟

، واملسلمون )7: اإلسراء (﴿وِليدخلُوا الْمسِجد كَما دخلُوه أَولَ مرٍة وِليتبروا ما علَوا تتِبريا﴾: أن اهللا تعاىل قال يف املرة اآلخرة: سابعا
يف والقهر، ومل يتربوا ما علوا تتبريا؛ بل مل يكن شأن املسلمني أبدا التتبري والتدمري يف حروم مل يدخلوا مسجدهم قبل ذلك بالس

 .وفتوحهم؛ إمنا هو شأن البابليني والرومان الذين سلطوا على اإلسرائيليني

ى كل واحدة منهما، وليس هناك عقوبة أن ما أمجع عليه املفسرون القدامى أن مريت اإلفساد قد وقعتا، وأن اهللا تعاىل عاقبهم عل: ثامنًا
أشد وأنكى عليهم من اهلزمية واألسر واهلوان والتدمري على أيدي البابليني الذين حموا دولتهم من الوجود، وأحرقوا كتام املقدس، ودمروا 

 يف األرض شذر مذر، كما هيكلهم تدمريا، وكذلك ضربة الرومان القاصمة اليت قضت على وجودهم يف فلسطني قضاء مربما، وشردم
، ولو مشينا على التفسري اجلديد، لكان معناه أن القرآن مل يشر إىل هذه )168: األعراف(﴿وقَطَّعناهم ِفي اَألرِض أُمما﴾ : قال تعاىل

 . والسياسية واالجتماعيةاألحداث الكبرية واهلائلة يف تاريخ بين إسرائيل، مع ما كان هلا من آثار مادية ومعنوية يف حيام الدينية

، وهاهم قد عادوا إىل اإلفساد )8: اإلسراء(﴿وِإنْ عدتم عدنا﴾ : والواضح أم اليوم يقعون حتت القانون اإلهلي املتمثل يف قوله تعاىل
 :ما قال الشاعروالعلو والطغيان، وسنة اهللا تعاىل أن يعود عليهم بالعقوبة اليت تردعهم وتؤدم، وتعرفهم قدر أنفسهم، ك

 !بالنعل والنعل هلا حاضرة       إن عادت العقرب عدنا هلا 

، وهذا الدمار )167: األعراف (﴿وِإذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيِهم ِإلَى يوِم الِْقيامِة من يسومهم سوَء الْعذَاِب﴾: يؤكد ذلك قوله تعاىل
فقد أزال معظم .. بابليني، وحتدث عنه القرآن الكرمي على النحو الذي نراه، كان بالغ التأثري على اليهوداألول، الذي مت على أيدي ال
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منطقة (مث سكان " سرجون"، على يد )منطقة إسرائيل(الوجود اليهودي من فلسطني، وظهر من السهولة اليت أجلى ا البابليون سكان 
ء القوم مل تكن عميقة يف أرض فلسطني، وإذا استثنينا املعبد وقصر سليمان، فال تكاد تذكر إن جذور هؤال".. نبوخذ نصر"على يد ) يهوذا

.. إم أقاموا يف جزء من أرض كنعان، مبا فيها من قرى صغرية: هلم آثار خالل تسعة قرون قبل هذا اإلجالء، وكل ما ميكن أن نقوله

 ).نابلس(وحىت املدن كانت أشبه بالقرى، باستثناء أورشليم وشكيم 

 الفتح اإلسالمي

وقد فتح املسلمون القدس يف عهد عمر، كما ذكرنا من قبل، ومل يتسلموها من اليهود؛ بل مل يكن فيها يهودي واحد، فقد حرمها 
ا أال يساكنهم فيه: الرومان عليهم، بعد أن أوا وجودهم منذ أكثر من أربعة قرون، وكان من الشروط اليت أقرها عمر لبطريك القدس

 .يهود

وظل العهد العمري حمترما معموالً به خالل التاريخ اإلسالمي؛ ألن املسلمني مأمورون أن يتبعوا سنة اخللفاء الراشدين املهديني، وال ريب 
ىت  حذف منه النص بعدم إقامة اليهود يف بيت املقدس، وال ندري م- رضي اهللا عنه-أن عمر منهم، إىل أن ظهر عهد آخر مزور على عمر

ماذا أصاب : زور هذا العهد، ومن مث بدأ التسلل اليهودي إىل املدينة املقدسة يف غفلة من املسلمني، وقد ذكر لنا تاريخ احلروب الصليبية
املدينة املقدسة عندما احتلها الصليبيون، وقتلوا ستني ألفًا يف مسجدها، وبقيت حتت أيديهم تسعني عاما، إىل أن حررها القائد املسلم 

بعد انتصاره على الصليبيني يف معركة حطني الشهرية، مكمالً ما بدأه من قبلُ ) 1187( سنة - رمحه اهللا-املظفر صالح الدين األيويب
 .عماد الدين زنكي، وابنه نور الدين حممود الشهيد: القائدان الكبريان

ماما، وعاملهم كما يعامل أهل الذمة يف دار اإلسالم تساحما وكرما ومل يعر التاريخ التفاتا إىل الوجود اليهودي يف فلسطني، ومل يعطهم اهت
 .وعدالً وبرا

 محاوالت الصهيونية الحديثة الضغط على الدولة العثمانية

ولكن الذي حيفظه التاريخ جيدا هو حماوالت الصهيونية احلديثة الضغط على الدولة العثمانية، وخصوصا يف فترات شيخوختها وضعفها؛ 
ماح لليهود بتملك أجزاء من فلسطني، وال سيما يف عصر السلطان عبد احلميد، الذي وقف موقفًا مشرفًا حيفظه التاريخ ويسجله له للس

 .بأحرف من نور

 :اللبنانية تعقيبا جيدا مبنيا على احلقائق التارخيية، قال فيه) النهار(حسان حالق يف صحيفة . كتب د

تنبه إىل خطورة إشغال األراضي الفلسطينية، ال سيما من ) م1909 -1876(ميد الثاين السلطنة العثمانية منذ أن توىل السلطان عبد احل"
م صدرت قرارات 1882ويف عام . اليهود؛ هلذا فقد أصدر منذ فترة مبكرة فرمانات سلطانية عدة متنع إقامة اليهود الدائمة يف فلسطني

لورنس "احلصول على إذن رمسي باهلجرة، وقد حاول يف الفترة ذاا " ية أحباء صهيونمجع"جديدة ذا املعىن؛ ردا على حماوالت 
السفري األمريكي يف اآلستانة للسماح لليهود باهلجرة إىل فلسطني، غري أن مساعيه " إستراوس"أن يوسط ) l. oliphant" (أوليفانت

أن اليهود يستطيعون العيش بسالم يف أية جهة من : "ميد الثاينفشلت لدى السلطان واألوساط العثمانية، وكان جواب السلطان عبد احل
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اململكة إال يف فلسطني، وأن الدولة العثمانية ترحب باملضطهدين؛ ولكنها ال ترحب بإقامة مملكة لليهود يف فلسطني يكون أساسها الدين، 
 ".ن يقبلوا تطبيق القوانني املعمول ا يف اإلمرباطوريةوعلى اليهود املهاجرين إىل األراضي العثمانية أن يصبحوا رعايا عثمانيني، وأ

هلذا فقد حرص السلطان عبد احلميد على تعيني متصرفني يف فلسطني ممن يستطيعون منع اهلجرة اليهودية واستقرار اليهود يف مدا، وكان 
ية أن بعض الدول األجنبية تساعد على ، وعندما تيقنت الدولة العثمان)م1888 -1876(يف مقدم هؤالء متصرف القدس رءوف باشا 

تضمن ضرورة منع الذين حيملون جنسيات أجنبية من ) م1892 حزيران 29(تسريب اليهود إىل فلسطني أصدر الباب العايل قرارا يف 
ستها يف دعمها اهلجرة الدخول إىل فلسطني، وتكررت هذه الفرمانات، وأبلغت إىل القنصليات األجنبية، مع استياء الدولة العثمانية من ممار

 .اليهودية

موقف الدولة العثمانية الصارم ضد اهلجرة اليهودية، ومن بينها تقارير ديكسون ) F.O(هذا وقد أكدت وثائق وزارة اخلارجية الربيطانية 
)Dickson(-حينما أشار يف تقرير بتاريخ - القنصل الربيطاين يف القدس )صادرة من الباب أن التعليمات ال"إىل ) م1892 شباط 14

العايل تفيد بأن هجرة اليهود بقصد االستقرار يف فلسطني غري مسموح ا، أما الذين يرغبون يف زيارة البالد كحجاج، فسوف يسمح هلم 
 ".باإلقامة ملدة تراوح بني شهر أو شهرين ينبغي عليهم بعدها مغادرة البالد

على فرمان من السلطان عبد احلميد الثاين للسماح لليهود جرة رمسية منظمة، أن حيصل " تيودور هرتزل"لقد حاول الزعيم الصهيوين 
البابوية وإنكلترا والنمسا وأملانيا والقوى األمريكية وبعض األوساط التركية، وملا تأكد له فشل مساعيه رأى هرتزل : ووسط هلذه الغاية

 على الدولة العثمانية أو تقسيمها هو احلل الوحيد لقيام الدولة اليهودية، إنه إذا إن القضاء: "ضرورة القضاء على الدولة العثمانية، ومما قاله
مت تقسيم تركيا يف املستقبل القريب، فسوف تقف الدولة الصهيونية اليت تقام يف فلسطني حاجزا، أما إذا قبل السلطان باملطالب والعروض 

نستطيع أن نسند السلطان سندا قويا باملال إذا هو ختلى لنا عن قطعة أرض ال قيمة اليهودية، فهذا مما يبدل سياسة الصهيونية حنوه، فنحن 
 ).م1896 نيسان 13يوميات هرتزل " (كبرية هلا عنده

، وقد زارها كصحايف وليس كزعيم صهيوين، وكرر زياراته فيما )م1896 حزيران 18(لقد كانت الزيارة األوىل هلرتزل إلستانبول يف 
دون جدوى، وأهم تعبري عن موقف الدولة والسلطان عبد احلميد الثاين من املطالب الصهيونية ما دونه هرتزل يف يومياته بعد؛ ولكن من 

 .ومذكراته بعد أن صدم من املوقف العثماين

ا ليست يل؛ بل لشعيب، ال أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من البالد؛ أل: "لقد دون هرتزل موقف السلطان حينما رد على الوسطاء مبا يأيت
لقد حصل شعيب على هذه اإلمرباطورية بإراقة دمائهم، وقد غذوها فيما بعد بدمائهم، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح ألحد 

ليهود على ال أستطيع أبدا أن أعطي أحدا أي جزء منها، ليحتفظ اليهود مبليارام، فإذا قسمت اإلمرباطورية فقد حيصل ا.. باغتصاا منا
، ص )م1896 حزيران 19يوميات هرتزل " (فلسطني، من دون مقابل؛ إمنا لن تقسم إال على جثثنا، ولن أقبل بتشرحينا ألي غرض كان

 )).35، الترمجة العربية ص 378

 مساعيه مجيعها،؛ حياول احلصول على إذن رمسي باهلجرة اليهودية إىل فلسطني، وقد فشل يف) م1904(لقد استمر هرتزل حىت وفاته عام 
وهو ما دعاه للتفكري قبل وفاته بضرورة إزاحة السلطان عبد احلميد الثاين عن العرش حىت يتحقق احللم الصهيوين، وبالفعل فإن قادة 

ون مع القوى احلركة الصهيونية رأوا ضرورة االرتباط مع القوى الدولية اهلادفة إىل السيطرة على الدولة العثمانية وتقسيمها، ومن مث التعا
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، وهي اجلمعية الطورانية املتعصبة ضد العرب، والعاملة "االحتاد والترقي"وجناحها " تركيا الفتاة"التركية املعارضة للسلطات املمثلة جبماعة 
 خاليا سالونيك ضد كل ما هو عريب؛ هلذا كله جتمعت القوى الصهيونية واملاسونية والدومنة والقوى الدولية، وبدأت اجتماعاا املكثفة يف

 .للتخطيط خللع السلطان عن العرش، بعد أن تعذر حتقيق احللم الصهيوين، وهو ما يزال على العرش

أا غري تركية وغري إسالمية، فمنذ " مجعية االحتاد والترقي"لقد أشارت الوثائق الربيطانية والوثائق التركية إىل أن احلقيقة الظاهرة يف تكوين 
من " جاويد"باشا مثالً هو ابن رجل بولندي، وكان " أنور"ني قادا وزعمائها عضو واحد من أصل تركي خالص، فـإنشائها مل يظهر ب

فقد " أمحد رضا"باشا بلغاريا من أصل غجري اعتنق اإلسالم ظاهرا، أما " طلعت"من يهود إسبانيا، وكان " قارصوه"يهود الدونـمة، و
كانا من اليهود، ومن العناصر الفاعلة يف حركة " نسيم مازلياج"و" نسيم روسو"ريا، كما أن كان نصفه شركسيا، والنصف اآلخر جم

 .اليت أعدت الثورة ضد السلطان عبداحلميد الثاين" تركيا الفتاة"

السلطان ، ودفع )م1909(، ويف خلع السلطان عبد احلميد الثاين عن العرش عام )م1908(لقد جنحت هذه القوى جمتمعه يف ثورة عام 
 .مثنا غاليا نتيجة مواقفه املشرفة من فلسطني ومن العرب

" أمحد مجال"، وكان أحد رموز احلكومة اجلديدة ورموز الطورانية )م1909(هي غريها قبل عام ) م1909(والدولة العثمانية بعد عام 

 ليس هو سوى وليد احلركة الصهيونية ، وهذا الرجل)م1916 -1915(باشا الذي عاىن منه الشعب اللبناين والسوري يف عامي 
: وهي يف نفس الوقت معادية كل العداء لإلسالم. هـ. ، وهي القوى املعادية للعرب وللعروبة على السواء أ"االحتاد والترقي"والدونـمة و

 .عقيدته، وشريعته، ونبيه، وقرآنه، وحضارته، وأمته

إن اليهود عاشوا يف فلسطني فترة حمدودة من الزمن؛ ولكن التاريخ : تحوتحسان ح. وخالصة هذا البحث ما قاله صديقنا البحاثة د
الفلسطينيون املذكورون يف (لقد كان فيها أهلها .. يسجل أم عندما دخلوها مل جيدوها فارغة، وعندما رحلوا عنها مل يتركوها فارغة

الزيف (احلق التارخيي إذن ال يقوم على أساس، واألجدر أن يسمى و. قبل اليهود، ومع اليهود، وبعد اليهود، وما زالوا حىت اآلن) التوراة
 ).التارخيي

 دعوى الحق الديني

 :يقول الشيخ عبد املعز. ويزعم اليهود أن هلم حقًا دينيا يف فلسطني

كنت أرد زيارة :  قال- اهللا رمحه- مفيت فلسطني ورئيس اهليئة العربية العليا لفلسطني-حدثنا اإلمام فقيد اإلسالم السيد حممد أمني احلسيين
وجاءت العجوز، فكان ! أهالً وسهالً: إن أمي علمت بوجودك، وتود مقابلتك، فقلت له: للمندوب الربيطاين حاكم فلسطني، فقال يل

 :أول ما قالته يل

: قالت! كيف؟: اقلت هل. أنت: يا سيدة، ومن يستطيع أن يقف ضد إرادة الرب؟ قالت: أرجوك أال تقف ضد إرادة الرب، فقلت هلا

إا إرادة : إا أرضي وبييت وكيف يعطيها اهللا هلم، وأنا أين أذهب؟ قالت: قلت. ألنك ال تريد أن تعطي اليهود األرض اليت أعطاها اهللا هلم
 .واألناجيل تبشر بهال؛ بل حنن الربوتستانت نؤمن ذا، : قال. إن والدتك طيبة، متأثرة باليهود: وملا انتهت املقابلة قلت البنها! اهللا
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حتدد فيه أعداد املهاجرين اليهود إىل فلسطني، ثار اليهود، وسريوا املظاهرات يف ) م1939(وملا أصدرت بريطانيا الكتاب األبيض سنة 
 .الكتاب املقدس ال الكتاب األبيض يعطينا احلق يف فلسطني: عواصم أوربا تف

 .طنيالتوراة ال الكتاب األبيض تعطينا حقنا يف فلس

، الذي أعلن أن تأسيس "كارتر"وهذا ما رأينا أثره جبالء يف مواقف الرؤساء األمريكيني منذ عهد ترومان، وقرأناه بوضوح يف مذكرات 
البعد الديين "وملسناه يف سياسات رجيان وبوش وكلنتون؛ وهو ما جيسد ! املعاصرة حتقيق للنبوءة التورانية) الكيان الصهيوين(إسرائيل 

 .مع العرب) الصهيوين(يف الصراع اإلسرائيلي " ياملسيح

  :وقد أثرت األديبات اليهودية يف تكوين العقيدة املسيحية، وال سيما لدى الربوتستانت، وقد دارت هذه األديبات حول حماور ثالثة

  األول

 . أن اليهود هم شعب اهللا املختار، واألمة املفضلة على سائر األمم

  الثاني

 ميثاق سرمدي حىت - عليه السالم-إهليا ربط اليهود باألرض املقدسة يف فلسطني، وأن هذا امليثاق الذي أعطاه اهللا إلبراهيمأنّ مثة ميثاقًا 
 .قيام الساعة

  الثالث

 .أي بإعادة جتميع اليهود يف فلسطني، حىت يظهر املسيح فيهم: هو ربط اإلميان املسيحي بعودة السيد املسيح بقيام دولة صهيونية

اليت تربط الدين بالقومية، واليت تسخر " الصهيونية املسيحية" قاعدة - كما ألفت يف املاضي-ه احملاور الثالثة هي اليت تؤلف اليومهذ
 .االعتقاد الديين املسيحي لتحقيق مكاسب يهودية

 :تعتقد الصهيونية املسيحية أن ثالث إشارات جيب أن تسبق عودة املسيح

 ).م1948(ام إسرائيل، وقد قامت سنة قي:  اإلشارة األوىل هي-1

 ).م1967((احتالل مدينة القدس، وقد احتلت سنة :  واإلشارة الثانية هي-2

منذ زمن، ) الكيان الصهيوين(وهذا ما تعمل له إسرائيل . إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض املسجد األقصى:  واإلشارة الثالثة هي -3
 .ن املسجد األقصى؛ حبجة البحث عن آثار يهودية مطموسة، ويف مقدمتها اهليكل املزعوموما تقوم به من حفريات حتت بنيا
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ومن املعروف أن اهليكل قد دمر من قدمي، ورغم حبث اليهود وحفريام مل يعثروا له على أثر، وأعتقد أن تواصل هذه احلفريات يعرض 
 . ال قدر اهللا-مىت سيحدث ذلك، وهم الذين حيددون ذلك اليوم املشئوماملسجد العظيم خلطر االيار، كما أعتقد أن اليهود يعرفون 

 وقفة متأنية لمناقشة الدعوى اليهودية

 بأن يعطي لنسله - عليه السالم-إن اهللا وعد إبراهيم: من نصوص تقول" العهد القدمي"وأحب أن أقف وقفة متأنية أمام ما زعمه كتبة 
أرض : وعلى هذا األساس مسوا هذه األرض". إسرائيل"عد حفيده يعقوب الذي مسوه أرض فلسطني، وكذلك وعد ابنه إسحاق، وو

 .امليعاد

 :يف هذه الوقفة نسأل عدة أسئلة

 من هم نسل إبراهيم

  : أوال

ون جه،  الذين يتبعون ملَّته، وينهج:أعينأَهم أبناؤه من صلبه، أم هم أبناؤه الروحيون؟ : - عليه السالم-ما املقصود بنسل إبراهيم
 ويهتدون داه؟

  مل ميلكوا من هذه األرض شربا واحدا؛ فما املقصود باألبناء إذًا؟- مثل أبيهم إبراهيم-أما أبناؤه وأحفاده من صلبه، فهم

 ما ذكره القرآن حني أن يكون أوىل الناس به من آمن به واتبع هداه، وهذا): خليل اهللا(إن املنطق املالئم للنبوة وللخلة اليت متيز ا إبراهيم 
﴿وِإِذ ابتلَى ِإبراِهيم ربه : ، وقال تعاىل)68: آل عمران(﴿ِإنَّ أَولَى الناِس ِبِإبراِهيم لَلَِّذين اتبعوه وهذَا النِبي والَِّذين آمنوا﴾ : قال

اِس ِإمِللن اِعلُكي جقَالَ ِإن نهماٍت فَأَتِبكَِلم ﴾ِدي الظَّاِلِمنيهالُ عنِتي قَالَ الَ ييِمن ذُرا قَالَ وبينت اآلية أن اإلمامة ال ). 124: البقرة(ام
من بطأ به ": تنتقل بالوراثة، وأن الظاملني ال يستحقون عهد اهللا؛ ألن ما عند اهللا ينال باألعمال، ال باألنساب كما قال رسول اإلسالم

قد كانت : ، وقد برئ إبراهيم من أبيه ملا تبني له أنه عدو هللا، كما برئ من قومه ملا كفروا باهللا، كما قال تعاىل"هعمله مل يسرع به نسب
ننا وبينكُم ﴿ِإنا برَءاُء ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اِهللا كَفَرنا ِبكُم وبدا بي: لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم

 ﴾هدحوا ِباِهللا وِمنؤى تتا حداُء أَبضغالْبةُ واود4: املمتحنة(الْع.( 

  أليس إسماعيل من نسل إبراهيم

  :ثانيا

 إىل بين -كم العدل احل-لو فرضنا أن املراد بنسل إبراهيم أوالده من صلبه؛ فلماذا حرم أبناء إمساعيل ِبكره وولده األول؟ وملاذا احناز اهللا
 !إسرائيل ضد بين إمساعيل؟
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 .يف أكثر من اثىن عشر موضعا" إمساعيل بن إبراهيم" أن - يف سفر التكوين-لقد ذكرت التوراة

 إن إمساعيل ابن اجلارية هاجر، وإسحاق ابن احلرة سارة؛ ولكن أليس كالمها كان ابن إبراهيم؟ وكالمها نبيا: إال أن اإلسرائيليني يقولون

 رسوالً من عند اهللا؟ وهل حيرم أوالد الرجل مرياثهم من أبيهم بسبب أمهام؟

 االثىن عشر، فقد ذكرت التوراة أن إسرائيل تزوج ابنيت -عن أبناء إسرائيل يعقوب-حسان حتحوت.  سأله هلم د-وهنا سؤال آخر مهم
من أبناء إسرائيل، فلما اعتربمتوهم من بين إسرائيل، ومل تنقصوا من زلبا وبلحا، وقد ولدت اجلاريتان سنة : راحيل وليئة، جاريتيهما: خالته

 .بنوم مثقال ذرة؟ وهنا ال جيدون جوابا

هذا، وقد استمر التسري باجلوارى يف بين إسرائيل، فقد ذكرت أسفار العهد القدمي أن داود كان له مائة زوجه ومائتان من اجلواري، وأما 
وال نزاع يف أن هؤالء اجلواري أجننب أوالدا لداود وسليمان، وال ريب أن أوالد . ة زوجة وسبعمائة جاريةابنه سليمان فكان له ثالمثائ

 هؤالء السراري من بين إسرائيل؛ فما يقول اليهود يف ذلك أيضا؟

 أين عدل اهللا

  : ثالثًا

ميلكها أصحاا ملكًا شرعيا مستقرا لفئة من  أرضا - احلكم العدل، الذي حرم الظلم على نفسه، وحرمه على عباده-كيف يعطي اهللا
 الناس، هم دخالء على هذه األرض، غرباء عنها، وأين عدل اهللا تعاىل وقسطه، وهو حيب املقسطني، وال حيب الظاملني؟

  وعد مشروط لم يف اليهود بشرطه

  :رابعا

 شروطًا؛ فهل حتققت شروطه؟ مبنح هذه األرض وعد مطلق أو وعد مشروط؟ وإذا كان م- إن صح-هل هذا الوعد

 جيد أن وعد اهللا لنيب إسرائيل إمنا هو وعد مشروط، بأن - وخصوصا أسفار العهد القدمي-عند النصارى" الكتاب املقدس"الذي يقرأ 
واملالئم للعدالة اإلهلية ينفذوا التعاليم، وحيفظوا العهد، ويصونوا أوامر الرب ونواهيه، حىت يكونوا أهالً لنصر اهللا ومتكينه، وهذا هو املعقول 

 .واحلكمة الربانية، فإن اهللا ال يعامل الناس بأنسام؛ بل بأعماهلم

 اليهود نقضوا عهد الرب

 :ينقل لنا حممد أبو فارس هذه النصوص 

 ".احفظوا وصايا الرب إهلكم وشهاداته وفرائضه اليت أوصاكم ا): "18/ 6(التثنية 

 ".احلسن يف عيين الرب؛ لكي يكون لك خريا، وتدخل ومتتلك األرض اجليدة اليت حلف الرب آلبائكاعمل الصاحل و): "18/ 6(التثنية 
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 ".فاحفظوا الوصايا والفرائض واألحكام اليت أنا أوصيك اليوم لتعلمها): "11/ 7(التثنية 

 ".العهد"جوهر " رب بين إسرائيل"لرب  تشرح الشروط وتفصل األسس اليت جعلها ا- العهد القدمي-هذه النصوص الثالثة من سفر التثنية

 وحافظ الطرف الثاين على ما أمره الرب به؟.. والتزم.. هل أدى.. لكن

 : يسجل- الذي هو حسب اعتقاد أتباعه املسيحيني كتاب نصوصه ربانية، واتباعه طاعةٌ ألوامر الرب-الكتاب املقدس

  : أوالً

انزعوا أقراط الذهب اليت يف آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم، وأتوين ا، فنـزع كل : فقال هلم هارون): "4 -2/ 32(سفر اخلروج 
هذه : الشعب أقراط الذهب اليت يف آذام، وأتوا ا إىل هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره باإلزميل وصنعه عجالً مسبوكًا، فقالوا

 .آهلتك يا إسرائيل اليت أصعدتك من أرض مصر

 بقيادة - من جانبهم-بينه وبينهم، وهكذا ارتدوا إىل الوثنية، وخرقوا" العهد"يل أصناما من دون اهللا الواحد الذي قام لقد عبد بنو إسرائ
 ".العهد"شروط وأسس )! شقيق النيب موسى(هارون 

  : ثانيا

 :بعد ذلك بزمن طويل خياطب الرب ذه الكلمات) إلياس(النيب إيلياه 

وهم يطلبون نفسي . .  ألن بين إسرائيل قد تركوا عهدك، ونقضوا مذاحبك، وقتلوا أنبياءك بالسيف): ". .10/ 9(امللوك األول 
 ".ليأخذوها

  :ثالثًا

 :كان قد قال) أي قبل النيب إيلياه" (ذاته"النيب موسى 

 ".ون الرب منذ عرفتكمعصيتم قول الرب إهلكم، ومل تصدقوه، ومل تسمعوا لقوله، قد كنتم تعص: يقول موسى): " 24 -23/ 9(التثنية 

  : رابعا

 :الرب نفسه يقول ليشوع

 ...".قد أخطأ إسرائيل؛ بل تعدوا عهدي الذي أمرم به؛ بل أخذوا من احلرام؛ بل سرقوا؛ بل أنكروا: الرب يقول): "11/ 7(يشوع 

 .ارتكبوا خطيئة: يف هذا النص تعين" أخطأ إسرائيل: "مالحظة
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  : خامسا

 :ل ذا القولخاطب حنميا بين إسرائي

 .حقا إنه كما ختون املرأة قرينها، هكذا خنتموين يا بيت إسرائيل، يقول الرب): "20/ 3(حنميا 

  : سادسا

 :نورد مرة أخرى خماطبة وجهها موسى إىل بين إسرائيل

) غضب(زيدوا أيضا حنق فهو ذا أنتم قمتم عوضا عن آبائكم تربية أناس خطأة؛ لكي ت: يقول موسى لبين إسرائيل): "14/ 32(عدد 

 ".الرب على إسرائيل

  : سابعا

امسعوا هذا يا رؤساء، بيت يعقوب، وقضاة بيت إسرائيل، الذين يكرهون احلق، ويعوجون كل مستقيم، ): "11 -10 -9/ 3(ميخا 
 ...".نبياؤها يعرفون بالفضةالذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم، رؤساؤها يقضون بالرشوة، وكهنتها يعلّمون باألجرة، وأ

الذي يدعون " العهد"نكتفي ذه األمثلة السبعة من أسفار العهد القدمي؛ حيث إا تكشف مقدار التزام وطاعة بين إسرائيل لشروط وبنود 
  . قيامه بني الرب وإبراهيم وإسحاق من بعده ويعقوب من بعدمها

مسلكيات القوم مع العهد نصوص تصف أيضا في العهد الجديد من الكتاب المقدس يوجد 
 .المزعوم

  : أوال

 :يوجه يسوع املسيح لإلسرائيليني هذا اخلطاب

إن العشارين والزواين يسبقونكم إىل ملكوت اهللا؛ ألن يوحنا جاءكم يف : احلق أقول لكم: قال هلم يسوع): ".. 43 -31/ 21(مىت 
 ". ينـزع منكم، ويعطى ألمة تعمل آثارهإن ملكوت اهللا: طريق احلق فلم تؤمنوا؛ لذلك أقول لكم

  :ثانيا

 :يوحنا املعمدان هكذا خياطب بين إسرائيل

 ".يا أوالد األفاعي.. قال هلم): "7/ 3(مىت 
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  : ثالثا

 :يسوع نفسه يقول لبين إسرائيل

ألفاعي؛ كيف ربون من دينونة فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة األنبياء، أيها احليات أوالد ا): " 33 -32 -31/ 23(مىت 
 ".جهنم؟

 ومنذ أيام موسى ويوشع بعده، مث -واستنادا على نصوص توراتية من الكتاب املقدس أوردناها حرفيا يف هذا الفصل، يتضح أن... هكذا
الذي أبرم بني اهللا " هدالع" شروط وأسس وبنود -إيلياه وأرميا وعزرا وحنميا وميخا ويوحنا املعمدان، وأخريا يف زمن يسوع املسيح

 :وإبراهيم خرقت من جانب واحد، خرقت مرارا ومرارا، ويف عصور كثرية، وعليه يربز التساؤل

 ما تزال قائمة حقوق توراتية يف القرن العشرين بعد املسيح ألحد أو جلماعة يف -وخرقه" بعهد الرب" بالرغم من هذا االستهتار -وهل
األثيوبيني، أو ملواطنني من روسيا " الفالشا" مثل فلسطني ولبنان وسوريا ومصر واألردن؟ جلماعات مثل بلدان ذات سيادة واستقالل،

 مرات ومرات -خرقه بنو إسرائيل منذ عشرات القرون" عهد"باسم ) مثل الذين يعيشون يف الكيبوتز(وأوكرانيا، أو ألمريكيني وأرجنتينيني 
 !ذرة من إقناع ومنطق وإنصاف؟...  يف مثل هذه املطالبات حبقوق يف حقبات خمتلفة من التاريخ؟ هل-ومرات

 األرض يرثها الصالحون: منطق القرآن

أن اهللا تعاىل يعطي األرض ويورثها للصاحلني من عباده، وليس لعرق من العروق، وجنس من األجناس، فاهللا تعاىل ال : إن منطق القرآن
: ، ويقول تعاىل)13: احلجرات (﴿ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اِهللا أَتقَاكُم﴾: وأعماهلم وتقواهم هللايعامل الناس بعروقهم وأنسام؛ بل بإميام 

، فالصاحلون هم الذين يرثون األرض من )105: األنبياء (﴿ولَقَد كَتبنا ِفي الزبوِر ِمن بعِد الذِّكِْر أَنَّ اَألرض يِرثُها ِعباِدي الصاِلحونَ﴾
﴿وقَالَ الَِّذين كَفَروا ِلرسِلِهم لَنخِرجنكُم : ها الذين طغوا وظلموا، وكذبوا رسل اهللا، وآذوهم، وصدوا عن سبيل اهللا، كما قال تعاىلأهل

الظَّاِلِمني ِلكَنهلَن مهبر ِهمى ِإلَيحا فَأَونَّ ِفي ِملَِّتنودعلَت ا أَوِضنأَر نم *سلَنو افخقَاِمي وم افخ نِلم ذَِلك ِدِهمعِمن ب ضاَألر كُمنِكن
 ).14 -13: إبراهيم(وِعيِد﴾ 

 إن صحت -ولقد كانت األمة اإلسالمية هي األمة املؤهلة لوراثة أرض النبوات، وحتقيق وعد اهللا إلبراهيم يف أن يعطي هذه األرض لنسله
ل بن إبراهيم؛ بل هاهم أبناء إبراهيم الروحيون، الذين هم أوىل الناس به، وأَتبعهم مللته، قد ورثوا األرض  فهاهم أبناء إمساعي-هذه النبوءة

 - إن شاء اهللا-وقاموا حبقها، وأقاموا فيها العدل واإلحسان، أربعة عشر قرنا من الزمان، وهم أصحاب األرض وأهلها، وهم باقون فيها

ووجودهم يف هذه األرض هو الوجود الشرعي الوحيد الذي يقره اهللا ورسله واملؤمنون، وكل املنصفني حىت يرث اهللا األرض ومن عليها، 
وأما وجود الصهاينة فهو وجود دخيل غاصب معتد أثيم، يستحيل أن يدوم، فهو حتما إىل زوال، وما ربك بغافل عما . من عباد اهللا

  ).227: الشعراء(نقَلٍَب ينقَِلبونَ﴾ ﴿وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي م: يعملون
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 عرفنا عدونا هل: الفصل الرابع

 مقدمة 

من الواجب على كل من حيارب عدوا أن يعرفه على حقيقته معرفة حميطة ومستوعبة، حبيث يعرف جذوره وأصوله، ومقومات شخصيته، 
كر، وكيف خيطط، وكيف ينفذ، ومبن يستعني من الناس، وأخالقه وصفاته األساسية، ومفاهيمه وقيمه وأحالمه وطموحاته، وكيف يف

ومباذا يستعني من الوسائل، وما جيوز عنده وما ال جيوز، وما الذي جيمع شعبه وما الذي يفرقه؟ وما الذي حيركه وما الذي يسكّنه؟ وماذا 
مما يكشف العدو، ويعرف حبقيقته على ما إىل غري ذلك ... ميلك من أسباب ذاتية، وماذا يستطيع أن جيلب من أسباب ومعونات خارجية؟

 .هي عليه من قوة أو ضعف

وحنن نعلم أن الدول يف عصرنا وجمالس أمنها القومي وأجهزة خمابراا ومؤسساا االستعالمية واألمنية والعسكرية املختلفة، تعمل جاهدة 
ا، اقتصاديا وسياسيا، اجتماعيا وثقافيا، فكريا وروحيا، حىت تبين جغرافيا وتارخييا، ماديا وبشري: على أن تعرف كل ما تستطيع عن عدوها

 .إستراتيجيتها على أساس علمي صحيح مستمد من الواقع

 قد كشفونا حىت النخاع، - ومن وراءها من القوى الغربية املساندة هلا وخباصة األمريكان-)الكيان الصهيوين(كما نعلم أن إسرائيل 
وال .. كثر مما نعرف عن أنفسنا يف كثري من األحيان، وعندهم من الوسائل واآلليات ما يساعدهم على ذلك بيسروأمسوا يعرفون عنا أ

 ).الكيان الصهيوين( إلسرائيل وأجهزة إسرائيل - بال ريب-سيما أن كل ما عند هذه القوى اجلبارة من معلومات متاح

  ووجودنا نفسه؟فهل عرفنا حنن عدونا، كما يوجبه علينا ديننا ومصلحتنا

 مصادر أساسية لمعرفة عدونا

 .احلقيقة أننا مل حنسن التعامل مع عدونا، كما ينبغي، وكما تفرضه علينا طبيعة الصراع املرير واملديد، مع هذا العدو العتيد

أو أشد منها إن استطعنا، ومل نعرف أما أننا مل حنسن التعامل مع عدونا، فألننا مل نعرف مواطن القوة عنده، لنتحاشاها، أو نقاومها مبثلها، 
نقاط الضعف فيه لنهامجه منها؛ وذلك ألننا مل حناول بصدق أن نتعرف على شخصيته، ونسرب أغوارها، ونعرف خصائصها ومقوماا، 

وكيف ختطط، ونظرا إىل األديان وإىل القيم وإىل الناس، ومل ندرس املؤثرات احلقيقية على هذه الشخصية، وبذلك نعرف كيف تفكر، 
وكيف تنفذ، مل نعرف ماذا تريد، وكيف تصل إىل ما تريد، ورمبا تبني لنا بعض ما كان خافيا من قبل؛ ولكن مل نصل إىل ما كان جيب 

 .الوصول إليه من معرفة عدونا

 :هذه املصادر فهيأما . وكان يف إمكاننا بسهولة الرجوع إىل عدد من املصادر األساسية امليسورة لنا لتعرفنا حبقيقة عدونا
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 القرآن الكريم

القرآن الكرمي الذي أفرد للحديث عن بين إسرائيل مساحة واسعة بين فيها خصاهلم، وكشف اللثام عن مسام : املصدر األول القرآن الكرمي
البقرة بتفصيل، ويف سورة آل جند ذلك واضحا يف سورة . النفسية واخللقية، اليت توارثوها خلفًا عن سلف، حىت أصبحت كأا طبيعة ثابتة

 . وغريها من السور املكية-سورة بين إسرائيل:  وتسمى-عمران، والنساء، واملائدة، من السور املدنية، ويف سورة األعراف وسورة اإلسراء

 على رسل اهللا؛ بل وصفهم القرآن الكرمي بالقسوة واجلنب يف الوقت ذاته، وباحلسد والبغي، وصفهم بنكث العهود والغدر، والتطاول حىت
 .على اهللا نفسه، وعدم اخلضوع إال للقوة، واستباحتهم ألموال من عداهم وحرماته

 ).74: البقرة(﴿ثُم قَست قُلُوبكُم من بعِد ذَِلك فَِهي كَالِْحجارِة أَو أَشد قَسوةً﴾ : اقرأ مثالً قوله تعاىل

﴿فَِبما نقِْضِهم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم : ربا وشاتيال وغريها، وقوله سبحانهوقد ظهرت هذه القسوة يف دير ياسني ويف ص
 ).56: األنفال (﴿الَِّذين عاهدت ِمنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم ِفي كُلِّ مرٍة وهم الَ يتقُونَ﴾، )13: املائدة(قَاِسيةً﴾ 

﴿الَ يقَاِتلُونكُم جِميعا ِإالَّ ِفي قُرى محصنٍة أَو ِمن وراِء جدٍر بأْسهم : ق القرآن مبا نقضوه من اهلدنات واالتفاقيات، وقولهوالواقع يصد
 ).14: احلشر(بينهم شِديد تحسبهم جِميعا وقُلُوبهم شتى﴾ 

؛ ولكن خيتبئون وراء )96: البقرة(﴿ ولَتِجدنهم أَحرص الناِس علَى حياٍة﴾ : حيام، كما قال تعاىلفهم ال يقاتلون مواجهةً؛ حرصا على 
وهم يف خالف وتناقض فيما بينهم؛ ولكنهم قادرون على إخفائه، حبيث حيسبهم من ينظر إليهم من اخلارج صفًا .. احلصون واحلواجز

 .م متباينةواحدا، رغم أن قلوم شىت، ووجها

: آل عمران (﴿لَقَد سِمع اُهللا قَولَ الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اَهللا فَِقري ونحن أَغِْنياُء سنكْتب ما قَالُوا وقَتلَهم اَألنِبياَء ِبغيِر حق﴾: وقال تعاىل

181.( 

 . فهذا يدل على تبجحهم وتطاوهلم وقلة أدم، حىت مع اهللا جل جالله

﴿ضِربت علَيِهم الذِّلَّةُ أَينما ثُِقفُوا ِإالَّ ِبحبٍل من اِهللا وحبٍل من الناِس وباُءوا ِبغضٍب من اِهللا وضِربت علَيِهم الْمسكَنةُ : وقال سبحانه 
 ).112: آل عمران(أَنهم كَانوا يكْفُرونَ ِبآياِت اِهللا ويقْتلُونَ اَألنِبياَء ِبغيِر حق ذَِلك ِبما عصوا وكَانوا يعتدونَ﴾ ذَِلك ِب

 حيموم كاألمريكان يف فهذا يدل على أن الذلة مضروبة عليهم أينما كانوا إال إذا اعتصموا حببل من اهللا، فآمنوا حقًا، أو حببل من الناس
 .عصرنا، وذلك جزاء كفرهم وقتلهم أنبياء اهللا، واستمرارهم على العصيان والعدوان

ا ِفي اُألمنلَيع سقَالُوا لَي مهِبأَن ا ذَِلكِه قَاِئملَيع تما دِإالَّ م كِه ِإلَيدؤاٍر الَّ يِبِدين هنأْمِإن ت نم مهِمنلَى اِهللا ﴿وقُولُونَ عيِبيلٌ وس نيي
 ).75: آل عمران( الْكَِذب وهم يعلَمونَ﴾
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أن ال حرج عليهم إذا أكلوا أمواهلم، وبوا ديارهم، واستحلوا حرمام، فليس عليهم يف : وهذه هي مقولتهم مع العرب ومع سائر األمم
 !.األميني سبيل

﴿قُلْ فَِلم يعذِّبكُم : ، فرد عليهم القرآن بقوله)18: املائدة(﴿ نحن أَبناُء اِهللا وأَِحباؤه﴾ :  قالواوصفهم القرآن بالغرور والزهو حيث
 ﴾لَقخ نمم رشب متلْ أَنوِبكُم ب18: املائدة(ِبذُن .(﴾ًةوددعا مامِإالَّ أَي ارا الننسمقَالُوا لَن تو﴿) ورد عليهم القرآن دعواهم )80: البقرة ،

 ).80: البقرة(﴿قُلْ أَتخذْتم ِعند اِهللا عهدا فَلَن يخِلف اُهللا عهده أَم تقُولُونَ علَى اِهللا ما الَ تعلَمونَ﴾ : بقوله

 ما مل تكن فوقهم قوة مادية قاهرة جتربهم على ووصفهم القرآن بأم فئة ال ختضع إال ملنطق القوة، حىت أمر اهللا تعاىل ويه ال يدينون له
﴿وِإذْ نتقْنا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنه ظُلَّةٌ وظَنوا أَنه واِقع ِبِهم خذُوا ما آتيناكُم ِبقُوٍة واذْكُروا ما ِفيِه لَعلَّكُم : الطاعة، ويف ذلك يقول القرآن

 .)171: األعراف(تتقُونَ﴾ 

 .وحديث القرآن عن القوم حديث طويل، ينبغي أن يراجع يف مظانه من كتب التفسري القدمي واحلديث، وقد ألفت يف ذلك كتب خاصة

 .وذلك لكثرة ما ردد قصتهم! كاد القرآن يكون ملوسى وبين إسرائيل: ولقد قال بعض املفسرين قدميا

 كتبهم المقدسة عندهم: المصدر الثاني

، وأن "شعب اهللا املختار"، وأفهمتهم أم "الصلب الرقبة"اليت وصفتهم بأم الشعب " التوراة"م أنفسهم، املقدسة عندهم، كتبه: الثاين 
حزقيال وأشعيا وغريها، اليت شحنتهم وهيأت عقوهلم وأنفسهم للعودة إىل : وأسفار األنبياء... من حقهم إذا دخلوا قرية أن يستبيحوها

 !اإلله والشعب واألرض: عندهم" األقانيم الثالثة"اليت هي أحد " األرض"

والتلمود الذي جعل منهم أمة فوق خلق اهللا مجيعا، تستعلي عليهم، وتستحل دماءهم وأمواهلم وأعراضهم، وتستخدم يف ذلك كل وسيلة 
 .مهما تكن دناءا، فهي شريفة ومشروعة يف سبيل أغراضهم

 .ومن قرأها وجد فيها العجب، من متردهم على اهللا وعلى رسله. وعلى مواقفهم وأخالقهموكتبهم حافلة بأوصافهم واإلنكار عليهم، 

 :اقرأ مثل هذه النصوص

انظر ماذا تكون ".. "الرب تكافئون ذا يا شعبا غبيا غري حكيم؟. جيل أعوج ملتٍو: "يف هؤالء القوم) 33، 32: سفر التثنية(تقول التوراة 
 ".أوالد ال أمانة فيهم. آخرم؟ إم جيل متقلب

 ". إم أمة عدمية الرأي وال بصرية فيهم"

هو ذا وأنا بعد حي معكم . ألين أنا عارف متردكم، ورقابكم الصلبة: "ويقول موسى نبيهم هلم وقد فاض به الكيل من سوء ما صنعوا معه
 .وغريها كثري وكثري!" اليوم قد صرمت تقاومون الرب، فكم باحلرى بعد موتى
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 التاريخ : در الثالثالمص

وهو خمزن العرب، ومعلم األجيال، وقد علمنا التاريخ أن اليهود يعيشون بني الشعوب عيشة الطفيليات يف األجسام، تتغذى منها وال تغذيها، 
نفسهم، وال حيكِّمون فهم أنانيون ال يعرفون إال مصلحتهم، وال يؤمنون إال بأ. وتأخذ منها وال تعطيها، وأا تبين نفسها على أنقاض غريها

إال منافعهم، أما القيم واملبادئ واملثل العليا وغريها مما يتشدق به الناس، فال حتترم عندهم إال إذا كانت أداة للوصول إىل غايام، وإال فهي 
 .حتت األقدام

 له هذه احلقيقة جلية جالء الصبح لذي  من أسفارهم املقدسة عندهم ذاا، تبينت- أو بين إسرائيل كما يسموم-ومن قرأ تاريخ اليهود
 ).تاريخ بين إسرائيل من أسفارهم(عينني، كما أبرز ذلك األستاذ حممد عزت دروزة يف كتابه عنهم 

فتش عن : ومن قرأ تارخيهم معنا وتارخينا معهم، عرف ذلك جيدا، وعرف معه أم وراء كل فتنة، ومصدر كل بلية، حىت قال من قال
 !اليهود

  المعاصرين عنهمكتابات

كتابات املعاصرين عن اليهود وأطماعهم، وعن الصهيونية وأخطارها، وعن شخصية اإلنسان اليهودي وما تنطوي عليه بني : املصدر الرابع
 .جواحنها

بيني إا كتابة خصم عن خصمه، وعدو عن عدوه؛ بل أقصد كتابات الغر: وال أقصد كتابات العرب واملسلمني عنهم فحسب، فقد يقال
 .عنهم، وهم الذين هيئوا املناخ لدولتهم حىت ولدت، وغذوها حىت شبت، وأمدوها بكل أسباب القوة حىت طغت وحتدت وتعدت

 جارودي، - أو رجاء-وآخر من كتب عنهم املفكر الفرنسي الكبري الذي هداه اهللا، فانتقل من النصرانية واملاركسية إىل اإلسالم، روجيه
 .، الذي نشرته يف مقاالت متتابعة عدة صحف عربية)يونية وأضاليلهاأحالم الصه(يف كتابه 

صحيح أنه نشر كتابه بعد أن أسلم؛ ولكنه كتبه قبل أن يسلم، وهي كتابة تعكس قراءة ومعايشة ومعاناة طويلة ألفكار القوم ومشاعرهم 
، الذي هيج عليه الصهاينة يف أحناء )لدولة إسرائيلاألساطري املؤسسة (وكتب بعد ذلك كتابه الشهري . وأحالمهم وطموحام وأخالقهم

 .العامل، وانتهوا به إىل أن حياكم يف بلده فرنسا، وأن حيكم عليه

وليحذر يف الكتابات املعاصرة من أمر على غاية من األمهية، نقع حنن يف شباكه دون أن ندري، أال وهو املبالغة يف إبراز قوة اليهود 
فإن هذا يؤدي يف النهاية إىل لون من . وغريمها) وأحجار على رقعة الشطرنج(، و)الدنيا لعبة إسرائيل: ( مثلومكرهم، كما تربزه كتب،

 !اجلربية السياسية، يدعو إىل قبول األمر الواقع، والقضاء النافذ، واالستسالم للقوة اخلفية اليت حتكم العامل القوي؛ فكيف بنا حنن الضعفاء؟

 الواقع المعيش لليهود 

هو الواقع، واقعنا املعيش معهم؛ وهو كتاب مل تتم فصوله بعد، وهم يضيفون إليه كل حني فقرة أو فصالً أو بابا أو : ملصدر اخلامسا
 .جزًءا، وحنن مع هذا به جاهلون وعنه غافلون



 39        يوسف القرضاوي-القدس قضية كل مسلم

 .كالم والسالحواجهنا القوم يف عدة حروب، وعقدنا معهم هدنات واتفاقيات، وحضرنا معهم مفاوضات، وختاطبنا معهم بال

وقد عرفنا هذا الواقع أن القوم ال يعترفون بقوة املنطق؛ بل مبنطق القوة، فهم بالقوة أخذوا األرض من أصحاا، وبالقوة حققوا حلم الوطن 
 .اجلوالن، والقدس، والضفة الغربية: القومي، وبالقوة أقاموا فيه دولتهم، وبالقوة أضافوا إىل هذه الدولة أراضي جديدة

بالقوة غزوا لبنان من قبل على مرأى ومسمع من العرب واملسلمني والعامل، وفرضوا إرادم على اتمع العريب والدويل بإخراج املقاومة و
الفلسطينية من بريوت فخرجت، ومل يكتفوا بذلك حىت عملوا على ذبح الفلسطينيني العزل يف خميمات الالجئني، فذحبوا جهارا ارا، وما 

 ! يعدون ملعارك أو مذابح أخرزالوا

 يف خطاب له مبناسبة افتتاح - رئيس وزرائهم-ما قاله مناحم بيجن) م19/10/1982(وآخر ما محلته األنباء وأنا أكتب هذه السطور 
يوجد خطر أية ال حاجة مطلقًا ملبادرات سالم جديدة يف الشرق األوسط، ما دام ال "الدورة الشتوية للكنيست اإلسرائيلي، فقد أعلن أنه 

 ".جماة بني إسرائيل وجرياا العرب خالل املستقبل املنظور

ملاذا دم اهليكل احلايل للسالم؟ وملاذا خنلق شروطًا جديدة ميكن أن تؤدي إىل جتدد احلروب : ولذلك فإن السؤال املطروح هو: "وأضاف
، ومعىن )الكيان الصهيوين(ب هو وحده الذي يضمن سالم إسرائيل أن العجز العريب عن شن أي حر: ومعىن هذا بصراحة"! وإراقة الدماء
 !".تكلم السيف فاسكت أيها القلم"أن القوة يف نظر بيجن ومؤسسته العسكرية هي األصل، وهي الفيصل وهي احلكم، : هذا كذلك

متغريات من حوله غري حمسوبة وال متوقعة، ما مل حتدث : ، يعين"خالل املستقبل املنظور: "الواقعي مل ينس أن يقيد كالمه بقوله" بيجن"و
 !كأن يصحو النائمون، أو جيتمع املتفرقون، أو خيطط املرجتلون، أو يقدم املترددون ويعمل القاعدون

وواقعنا املعيش مع عدونا يعلمنا أن العنصر الديين له أكرب األثر يف تكوين شخصيته، ويف حتديد أحالمه وطموحاته، ويف دفعه إىل بذل 
 ويف حتميسه للهجرة من وطن طال مقامه فيه، وارتبطت مصاحله به، ويف حفزه - برغم ما عرف عن اليهود من شح به وحرص عليه-الامل

 .للمغامرة يف أعمال عسكرية قبل قيام الدولة وبعدها، برغم ما عرف عن اإلنسان اليهودي من جنب وحرص على حياة

إم يستقون أفكارهم وآماهلم ". أرض امليعاد"أحالم ونبوءات دينية يؤمنون ا، فهي يف نظرهم إم اختاروا فلسطني وطنا هلم بناء على 
من تعاليم تورانية تلمودية، وقد بلغ من عنايتهم بالعنصر الديين يف قضيتهم أم أثروا يف الغرب املسيحي، وأقنعوه بأم يلتمسون حقا قرره 

يؤمن ا املسيحيون، وأن من مل يساعدهم يف حتقيق أمانيهم القومية يكون متنكرا للتوراة، جاحدا هلم الدين، وبشرم به التوراة اليت 
 !بتعاليم األنبياء

 حول اتفاقيات - منذ سنوات-يف مذكراته اليت نشرت" جيمي كارتري"ولعل أقرب مثل يصدق هذا ما نشره الرئيس األمريكي السابق 
لتعلم املزيد عن "، وكيف أعطته فرصة )م1973مايو ) (الكيان الصهيوين(رة له إىل إسرائيل فهو يتحدث عن أول زيا. كامب ديفيد

 .كما قال" اليت درسنا عنها منذ أيام طفولتنا املبكرة) أرض اإلجنيل(

ماكن املقدسة اليت وظللت ثالثة أيام أبدأ من قبل الفجر جتوايل يف شوارع القدس القدمية، وأمأل فراغي كل يوم وليلة بزيارات رائعة لأل"
 ".شهدت التاريخ القدمي، ولألماكن اليت ما يزال يصنع التاريخ فيها
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 فيما -انطباعا كبريا علي، فعندما بدأت أعد محليت االنتخابية لرئاسة الواليات املتحدة) للكيان الصهيوين(تركت هذه الزيارة إلسرائيل "
ق األوسط، وعندما أعلنت ترشيحي للرئاسة خصصت بالذكر تأييدي اللتزام الواليات  واصلت دراسيت للتاريخ املعقد ملنطقة الشر-بعد

 "!املتحدة بأمن إسرائيل

. أواصر بني اليهود والنصارى، وقد ظلت هذه األواصر جزًءا من حيايت" التوراة"كانت األخالق اليهودية النصرانية ودراسة : "ويقول

ليهود الذين مل تقض عليهم جائحة النازية يستحقون أن يكون هلم وطن خاص، كما أن هلم كذلك قد كنت أعتقد اعتقادا راسخا بأن ا
وقد ! ولذا فإنه أمر شرعه اهللا"! التوراة"احلق يف أن يعيشوا يف سالم بني جريام، واعتربت أن هذا الوطن القومي لليهود يتماشى مع تعاليم 

 "!التزاما ال يتزعزع) الكيان الصهيوين(من إسرائيل جعلت اعتقادايت اخللقية والدينية هذه التزامي بأ

يربر به ضم القدس إىل إسرائيل " موشى ديان"املعروف ) الكيان الصهيوين(ولقد نشرت الصحف منذ سنوات تصرحيا للجنرال اإلسرائيلي 
 "!عة موقفهم من اإلجنيل والتوراةإن على الذين يعارضون هذه السياسة مراج: "، وإنشاء مستوطنات جديدة فيقول)الكيان الصهيوين(

املغامرة اإلسرائيلية (وقد أثرت هذه الدعاية يف كثريين يف خمتلف القارات ممن يعتنقون النصرانية، حىت نقل األستاذ كامل الشريف يف كتابه 
 :قال فيه) الكيان الصهيوين(عن زعيم سياسي نيجريي يف كتاب له عن إسرائيل ) يف إفريقيا

 "!أن شعب إسرائيل هو شعب اهللا املختار: فقد علِّمت يف مدرسة األحد يف قرييت. ليست امسا جديدا يف تاريخ العاملإن إسرائيل "

ولقد بلغ من تركيز عدونا على اجلانب الديين أنه حاول أن يستغل ديننا ذاته لتأييد قضيته، حىت إم بعد حرب سبع وستني كانوا يرفعون 
﴿كَم من ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اِهللا واُهللا مع الصاِبِرين﴾ : نا الفتات كتب عليها قوله تعاىل يف القرآنأمام بعض ضباطنا وجنود

 ).47: الروم(﴿وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني﴾ : ، وأحيانا قوله تعاىل)249: البقرة(

 -يف الكنيست اإلسرائيلي" أنور السادات: " معقبا على خطاب الرئيس-وقرأناه أن مناحيم بيجن حينما خطبومن عجائب ما مسعناه 

إن حق إسرائيل يف فلسطني حق أبدي تارخيي تشهد له الكتب، ومنها القرآن : "ليؤكد حق اليهود يف إقامة وطن يف فلسطني، كان مما قاله
﴿يا قَوِم ادخلُوا اَألرض : " - عليه السالم-على لسان موسى) 21آية (جاءت يف سورة املائدة ، واستدل هنا باآلية الكرمية اليت "نفسه

﴾اِسِرينوا خقَِلبنفَت اِركُمبلَى أَدوا عدترالَ تو اُهللا لَكُم بةَ الَِّتي كَتس21: املائدة (املُقَد.( 

 "!دون سائر اخللق، فال جيوز ألحد دينيا أن ينازعنا فيهاإن اهللا فرض لنا األرض املقدسة : "وقال بيجن

أنه كتب هلم دخوهلا؛ أي قدره سبحانه، وقد دخلوها بالفعل، وأنفذ اهللا قدره، بعد ما ضرب عليهم التيه أربعني سنة جزاء : اآلية تعين
 ا ما داموا ِفيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاِتال ِإنا هاهنا قَاِعدونَ﴾﴿ِإنا لَن ندخلَها أَبد: نكوصهم، وقوهلم لنبيهم ومنقذهم يف وقاحة متناهية

 ).24: املائدة(

 !وال تعين اآلية أن اهللا كتب هلم البقاء الدائم فيها، وإال لتناقض هذا مع الواقع، فقد أخرجوا منها منذ ألفي سنة
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 كتابات اليهود عن أنفسهم 

عن شخصية اليهودي، عن هويته وتكوينه، عن انتمائه ووالئه، عن طموحاته وأحالمه، : به يهود اليوم عن أنفسهمما يكت: املصدر السادس
 ..عن دوافعه وغاياته

اعتمد مؤلفه على كتابات " األيديولوجية الصهيونية"عن " الكويت"وحسيب أن أسجل هنا بعض مقتطفات من كتاب صدر حديثًا يف 
 عن أنفسهم، وتفسريام لكتبهم، ونبوءات أنبيائهم، وتارخيهم البائد، وواقعهم القائم، -ات الدينية والعلمانية من خمتلف االجتاه-اليهود

 .األرض.. التوراة.. الشعب: اليت تتكون منها أيديولوجيتهم" األقانيم الثالثة"وتطلعام اجلاحمة، عن 

قدمية عرب عن نفسه يف إدراك العالقة بني اليهودي واألرض واهللا، وإذا كان تاريخ من املعروف أن التيار احللويل يف اليهودية ال: يقول املؤلف
 .اليهود هو حجر الزاوية يف تاريخ العامل، فاألرض املقدسة هي مركز الدنيا، واملعادل اجلغرايف للتصور اليهودي للتاريخ

 احللولية اليهودية التقليدية هي البنية الكامنة الواضحة يف وسنورد فيما يلي بعض االقتباسات من كتابات بعض الصهاينة، لنبني أن بنية
تظهر احللولية القدمية، بشكل حاد وكامل، يف كلمات احلاخام حاييم : "موقف الصهاينة من األرض، وسنكتفي باحلد األدىن من التعليق

ال يؤثر يف شعبنا " القبس اإلهلي" أرضنا من جديد؛ ألن إن روح شعبنا ال تستطيع التعبري عن نفسها إال إذا عادت احلياة القومية إىل: النداو
 ".إال وهو يف أرضه

إا جزء من جوهر وجودنا القومي، . ليست أرض إسرائيل شيئًا منفصالً عن روح الشعب اليهودي: "أما احلاخام الصهيوين كوك فيقول
نيه أرض إسرائيل ميكن فهمه فقط من خالل روح الرب املنتشرة يف إن ما نع... ومرتبطة حبياتنا ذاا، وبكياننا الداخلي ارتباطًا عضويا

 ".شعبنا كله، واليت تشع بتأثريها على كل العواطف السليمة

هذه احللولية الثالثة قد ال تظهر واضحة يف كتابات الصهاينة العلمانيني؛ ولكنها تظهر بشكل واضح يف كتابات بوبر، الذي كتب لغاندي 
نستطيع أن نتخلى عن املطلب اليهودي، فهناك شيء، أمسى حىت من حياة شعبنا، مرتبط ذه األرض، إنه عمل الشعب إننا ال ولن : "يقول

 ". تصبح مثمرة- بواسطتنا-إن هذه األرض تعترف بنا ألا. . . إنين أؤمن بتزاوج اإلنسان واألرض"، "ورسالته املقدسة

 .باألرض ربطًا ال فكاك للشعب منهإن املطلق الذي يعلو على اإلنسان قد ربط الشعب 

واستعارة عبارة الزواج اليت استخدمها بوبر حتيط ا هالة من القداسة يف التراث اليهودي، فعالقة اهللا بالشعب قد وصفت يف العهد القدمي 
 شعب ال يليق بنا أن نلقب حنن: "بأا عالقة زواج، وال خيتلف موقف بوبر، برغم إنسانية مصطلحه الزائفة عن موقف احلاخام القبايل

 ".إال إذا كنا يف أرض إسرائيل) املدافعني عن اهللا(بإسرائيل 

إننا نأيت إىل وطننا ... إن البعث القومي لن يتم إال عن طريق العودة إىل حقول وطننا القومي وحتت مسائه": "املتمرد"ويقول جوردون 
جبذورنا عميقة يف مصادرها احلياتية، ولنمد فروعنا بعيدا خالل هواء وطننا القومي لنزرع يف تربتنا الطبيعية اليت نزعنا منها، ولنضرب 

 ".وحتت مشسه
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وحينما سئل وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق، وهو عامل آثار يهودي أيضا، ومفسر غري متفرغ للتوراة، عما إذا كانت مطالب إسرائيل "
هذا هو أساس : "  احملتلة جيب أن يكون هلا دور يف السياسة اإلسرائيلية، أجاب قائالًخبصوص بعض أجزاء األرض" والتارخيية" "الدينية"

إذا اجتمعت التوراة وأمة التوراة فالبد أن تكون ) ولذلك(؛ "الشعب اليهودي، والكتاب املقدس وأرض اليهود: الوجود اإلسرائيلي، وهي
 ".معهما أيضا أرض التوراة

وهذا اجلانب من الفكر الصهيوين يتضح جبالء يف كتاب الثورة، الذي : "ته عند الصهاينة، إىل أن يقولويتحدث املؤلف عن العنف وفلسف
 ".أنا أحارب، إذن أنا موجود: "يقول فيلسوف العنف. كتبه مناحم بيجن

: الثماين السنني املاضيةمن الدم والنار والدموع والرماد سيخرج منوذج جديد من الرجال، منوذج غري معروف البتة للعامل يف األلف و"

 ".اجم القتلة، بالدم والعرق سينشأ جيل متكرب كرمي قوي: اليهودي احملارب أوالً وقبل كل شيء، جيب أن نقوم باهلجوم

ر كنا ننتظ: "والعنف عند بن جوريون، يقوم بالوظيفة نفسها يف إعادة صياغة الشخصية اليهودية؛ إذ يصف الرواد الصهاينة ذه الكلمات"
جميء األسلحة ليالً وارا، ومل يكن لنا حديث إال األسلحة، وعندما جاءتنا األسلحة، مل تسعنا الدنيا لفرط فرحتنا، كنا نلعب باألسلحة 

، وموقف بن جوريون مبين على تصور جديد "كنا نقرأ ونتكلم والبنادق يف أيدينا أو على أكتافنا... كاألطفال، ومل نعد نتركها أبدا
، ومن هنا "إن موسى، أعظم أنبيائنا هو أول قائد عسكري يف تاريخ أمتنا: "ية اليهودية على أا شخصية حماربة منذ قدمي األزلللشخص

يكون الربط بني موسى النيب وموشى ديان مسألة منطقية؛ بل حتمية، كما ال يكون من اهلرطقة الدينية يف شيء أن يؤكد بن جوريون أن 
التوراة هو اجليش؛ فهو الذي يساعد الشعب على االستيطان على ضفاف ر األردن، فيفسر بذلك كلمات أنبياء خري مفسر ومعلق على 
 "!ولنالحظ كيف يكتسب العنف هو اآلخر شيئًا من القداسة"العهد القدمي وحيققها، 

فاجليش . يت يولد فيها اتمع الصهيوين اجلديدوإذا كان العنف هو البوتقة اليت يولد من خالهلا اليهودي اجلديد، فهو أيضا البوتقة ال"
اجليش مدرسة للشباب "عن : اإلسرائيلي ال يقوم بالدفاع عن إسرائيل فحسب؛ بل إنه املكان الذي تولد فيه احلضارة اإلسرائيلية ذاا

، واجليش هو أكرب " ما أوتينا من قوةوهنا يف اجليش جيب أن جيند معلمونا بكل"، دار حضانة لتفرد األمة، حلضارا وشجاعتها، "الناشئ
معهد تعليمي يف أرض امليعاد؛ فاملهاجرون يلتحقون ذا املعهد حال وصوهلم إىل إسرائيل؛ حيث يكتسبون اخلربات، ويتعلمون العربية، 

اريا أساسيا يف ويطرحون عنهم قصور املنفى ليصبحوا مواطنني إسرائيليني عاديني، وحسب كلمات بن جوريون لعب اجليش دورا حض
 ".مزج مجاعات املهاجرين بعضها بالبعض اآلخر

" أرض أجنبية"وقد عد ليفي أشكول املسامهات اليهودية اليت تتم على : "ويتحدث املؤلف عن الوالء عند اليهود، وملن يكون، فكان مما قاله

د، وملن يكون؟ واإلجابة الصهيونية على هذا السؤال واضحة حمض خيانة للروح اليهودية اخلالصة، ومثل هذا الطرح يثري قضية والء اليهو
متام الوضوح؛ فهؤالء اليهود املوجودون يف كل مكان هو لشعبهم اليهودي ولوطنهم القومي فحسب، وليس ألوطام اليت يعيشون فيها؛ 

ن حتد من حركة الشعب اليهودي أو  أ- بأي صورة من الصور-ولذا حذر كالتزكني الشعب األملاين من أن حدود أملانيا ال تستطيع
إن اليهودي املخلص ال ميكنه إال أن يكون مواطنا يهوديا، وال ميكن : "والئه؛ ألن والء اليهودي ليهوديته شيء يسمو على احلدود الوطنية

جنبيا وطنه إمنا هو خائن للشعب إن كل يهودي يدعو بلدا أ: "، مث يضيف كرتزكني"أن جتد يف الوجدان اليهودي أدىن أثر للقومية األملانية
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، وبين وايزمان أن يف أعماق كل يهودي صهيونيا كامنا، وأن أولئك الذين يتساوى والؤهم القومي اليهودي مع والئهم "اليهودي
 ".ألوطام جدير بالرثاء واالحتقار

"ا يف كلمات احلاخام موشيه بن ولعل تقسيم العامل إىل يهود وأغيار، الذي يتبناه الصهاينة، مث يعطونه مضمونا، يأخذ شكالً إجراميا زمني
صهيون أوسبزاي، الذي يفسر التلمود بطريقة تسوغ القضاء على الفلسطينيني واحتالل كل فلسطني، ويأخذ هذا التقسيم ذاته شكالً 

ئيلية، حينما نصح بعدم الثقة يف العرب؛ ألن على ، حاخام القيادة املركزية اإلسرا)زامل(عرقيا قبيحا يف كلمات احلاخام أبراهام أفيدان 
مصرح لكم؛ بل من " أال يثقوا يف األغيار؛ ولكن حينما خيرب احلاخام اجلنود اإلسرائيليني أنه - يف رأيه وحسب الشريعة الدينية-اليهود

عىن أصح املدنيني الذين قد يبدو أم خريون، حىت لو كانوا من اخلريين، أو مب) من األغيار(واجبكم، طبقًا للشريعة، أن تقتلوا املدنيني 
، فاملسألة تتوقف عن كوا عنصرية قبيحة، لتصبح "ينبغي عليك أن تقتل أفضل األغيار: "حينما يقتبس هلم من التلمود هذه الكلمات

 ".حتريضا على اإلبادة

 اآلفات المنبثقة عن العقلية والنفسية الصهيونية 

دة الصهيونية، وأا مصابة بآفات أو عاهات أساسية مالزمة هلا، وهي جزء من كياا، وليست أعراضا طارئة إن مشكلة إسرائيل أا ولي
 .عليا، وهي اليت تقف حائالً وحاجزا بيننا وبينهم

ا التعرف على هذه وإذا كان التعرف على عدونا املغتصب ألرضنا، املهدد لوجودنا واجباً دينيا وقوميا، فال يتم لنا ذلك إال إذا حاولن
 .اآلفات اخلطرية، املنبثقة عن العقلية والنفسية الصهيونية، اليت كونتها تعاليم التلمود اخلطرة، مضافًا إليها تطلعات الصهيونية األشد خطرا

  العنصرية-1

 وملحقاا، وغذته ومنته تعاليم التلمود، العنصرية، وهذه آفة يف بنية الفكر الديين اليهودي الذي أنشأته أسفار التوراة: أوىل هذه اآلفات هي
الذي يقدسه اليهود أكثر من تقديسهم للتوراة، فاليهود ديانة شعب، والتوراة كتاب شعب؛ بل اهللا سبحانه رب شعب، هذا الشعب هو 

 .شعب إسرائيل

إنه رب العرب، أو رب :  يقل، مل"رب العاملني"، و"رب كل شيء"، و"رب الناس"إن اهللا هو : نرى القرآن يعلن يف صراحة ويقني
بل إن التوراة من أوهلا إىل آخرها ال تم إال ببين إسرائيل، وتاريخ "! رب إسرائيل"إنه : املسلمني، يف حني تقول التوراة يف تأكيد عن اهللا

إن التوراة تقول . رائيل، وجمد إسرائيلبين إسرائيل، وأحالم بين إسرائيل، فال ذكر فيها لآلخرة وال للجنة أو النار؛ إمنا العناية فيه مبلك إس
، وحنن نقول هذا عنه أيام كان حيمل رسالة التوحيد، وحيارب الوثنية، وينفّذ تعاليم األنبياء، حىت إذا "الشعب املختار"إنه : عن هذا الشعب

﴿أَفَكُلَّما :  والرسل، كما قال القرآنغير ما بنفسه غري اهللا ما به، فقد احنرف يف عقيدته، واحنرف يف سلوكه، ووقف يف وجه األنبياء
 -؛ وهلذا قال يوحنا املعمدان، وقال املسيح)87: البقرة (جاَءكُم رسولٌ ِبما الَ تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَِريقًا كَذَّبتم وفَِريقًا تقْتلُونَ﴾

 !يا أوالد قتلة األنبياء:  هلم-عليهما السالم

﴿لُِعن الَِّذين كَفَروا ِمن بِني ِإسراِئيلَ : الذي أعلن أن اهللا فضل بين إسرائيل على العاملني؛ أي عاملي زمام، هو نفسه الذي قالوالقرآن 
نكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ﴾ كَانوا الَ يتناهونَ عن م* علَى ِلساِن داود وِعيسى ابِن مريم ذَِلك ِبما عصوا وكَانوا يعتدونَ
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﴿ضِربت علَيِهم الذِّلَّةُ أَينما ثُِقفُوا ِإالَّ ِبحبٍل من اِهللا وحبٍل من الناِس وباُءوا ِبغضٍب من اِهللا وضِربت علَيِهم ، )79 -78: املائدة(
مهِبأَن ةُ ذَِلككَنسونَ﴾الْمدتعوا يكَانا ووصا عِبم ذَِلك قِر حياَء ِبغِبيلُونَ اَألنقْتياِت اِهللا وونَ ِبآيكْفُروا ي112: آل عمران ( كَان.( 

: آل عمران (ِس﴾﴿خير أُمٍة أُخِرجت ِللنا: أشبه بتسمية األمة اإلسالمية" الشعب املختار"وقد توهم بعض الناس أن تسمية إسرائيل 

، وهذا خطأ يقينا، فاألمة اإلسالمية ليست أمة عنصرية؛ بل هي أمة رسالة وأهداف ومبادئ من آمن ا واعتنقها، فهو من هذه )110
 .األمة، من أي عرق أو أي لون أو أي وطن كان

ا، شهروا سيف االا مشردا مضطهدا، وهو لقد استدر اليهود عطف العامل عليهم باعتبارهم جنسمعادة "ام الذي استغلوه استغالالً بشع
 ".السامية

واحلقيقة أن معظم يهود اليوم ليسوا ساميني، وليسوا من نسل إسرائيل؛ بل هم كما أثبت كثري من الباحثني املنصفني من الغربيني الذين 
 كبرية من اليهود هم من ساللة يهود مملكة اخلزر، اليت إن يهود اليوم ليسوا يهودا؛ أي ليسوا ساميني وال إسرائيليني؛ بل إن نسبة: قالوا

نشأت يف شرق أوروبا، حني اعتنق بعض قبائل التتار الدين اليهودي، وبعد سقوط مملكة اخلزر انتشر عدد منهم يف منطقة القرم، وغدت 
تعون فيها بقسط وافر من احلكم الذايت، حبوايل نصف املليون، وكانوا يتم) م1650(بولندا مهجرهم الرئيسي؛ حيث قدر عددهم فيها عام 

 ).م1658(حىت أعملت فيهم جيوش مشبيلتكي األوكراين املذابح، ودمروا جاليتهم يف سنة 

املتمثلة يف شعب فلسطني العريب ) السامية احلقيقة(إن اليهود طاملا شكوا إىل العامل والقوى املؤثرة فيه من معاداة السامية، وهم اآلن يعادون 
 .مي، الذي أخرج من دياره، وشرد يف اآلفاق بغري حقالسا

متعصبة ال ترى إال نفسها، وال تعترف حبق ) عنصرية نازية جديدة(املتعالية، جيسدون اليوم ) العنصرية النازية(وإن اليهود الذين شكوا من 
 .لغريها، وخصوصا إذا عارض اجتاهاا

 العنف والعدوانية -2

أو ) العنف(ي اآلفة األوىل يف إسرائيل، والكامنة يف البنية األساسية لفكرها واعتقادها الديين، فإن اآلفة الثانية هي ه) العنصرية(وإذا كانت 
 ).الشعب الصلب الرقبة(الطبيعة العدوانية، اليت تتميز بالقسوة والغلظة والعناد، حىت مستهم التوراة كتام نفسه 

م قَست قُلُوبكُم من بعِد ذَِلك فَِهي كَالِْحجارِة أَو أَشد قَسوةً وِإنَّ ِمن الِْحجارِة لَما يتفَجر ﴿ثُ: وعرب عن ذلك القرآن فخاطبهم بقوله
، ويف )74: البقرة( وما اُهللا ِبغاِفٍل عما تعملُونَ﴾ ِمنه األنهار وِإنَّ ِمنها لَما يشقَّق فَيخرج ِمنه الْماُء وِإنَّ ِمنها لَما يهِبطُ ِمن خشيِة اِهللا

﴿فَِبما نقِْضِهم : موضع آخر بني القرآن أن هذه القسوة كان عقوبة من اهللا هلم على نقضهم ملا عهد به إليهم من مواثيق، فقال تعاىل
، واملصادر الدينية إلسرائيل من شأا أن تصنع هذه الطبيعة العدوانية، اليت ال تبايل )13: املائدة (ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاِسيةً﴾

يف سبيل حتقيق أهدافها مبا تسفك من دماء، وما تنتهك من حرمات، وما خترب من ديار، وما در من أموال، واعتبار الناس كأمنا هم 
 .أدوات خلدمة إسرائيل
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توراة اخلمسة، ويف أسفار األنبياء امللحقة ذا األسفار، وخباصة سفر أشعيا، الذي أعجب به اإلسرائيليون، وهذا التوجه واضح يف أسفار ال
 ).النيب احملارب(ومسوه 

 .الذي يرجع إليه اليهود أكثر مما يرجعون إىل التوراة ذاا، ورمبا يقدسونه أكثر من تقديس التوراة) التلمود(وهو أشد وضوحا يف 

 مناحم بيجني الذي كان أحد أركان العصابات الصهيونية اإلجرامية قبل قيام إسرائيل، ورئيسا الئتالف الليكود بعد قيام يعرب عن ذلك
 !أنا أحارب إذن أنا موجود): التمرد(إسرائيل، بكلمته املعربة يف كتابه 

اازر :  الطبيعة ظاهرة غري خافية، ترمجت عنهاومن استقرأ تاريخ إسرائيل حديثًا، مع شعب فلسطني خاصة، ومع العرب عامة، جيد هذه
البشرية اليت أجربت ا الشعب الفلسطيين على اخلروج من دياره، وتشريده يف آفاق األرض، وما تقوم به إىل اليوم من أعمال عدوانية 

ها، وما تضمه من مستوطنات يف القدس  إىل دولت- بغيا وعدوا-تقوم ا احلكومة، ويقوم ا املستوطنون، وما تضمة من أراض فلسطينية
) قانا(يف فجر رمضان للصائمني الركع السجود، ويف ) اخلليل(ويف الضفة ويف غزة، وما أشعلوه من مذابح يف صربا وشاتيال، ويف مسجد 

 تالمذة حبر البقر يف ، وما كشفت عنه الوقائع قبل ذلك من القتل اجلماعي لألسرى املصريني وقتل)القدس(بلبنان، ويف قتلى النفق يف 
 بأمر رئيس -وفيما حيدث كل يوم من اعتقال وتعذيب، وعقاب مجاعي، وعقاب أسرة الفدائي وهدم بيت أهله، مث يف حماولة الدولة. مصر

ياهو يف  قتل األفراد واغتياهلم وتصفيتهم، كما فعل رابني يف قتل فتحي الشقاقي، وحيىي عياش، وكما فعل نتين-وزرائها السابق واحلايل
 وفضيحته هو وجهازه املوساد على رؤوس األشهاد، كل ذلك مبنطق القوة ال - رئيس املكتب السياسي حلماس-حماولة قتل خالد مشعل

 .بقوة املنطق، فاملنطق الفذ الذي تفهمه إسرائيل هو منطق العنف واإلرهاب

ية وغريها، كيف يضطهد شعبا بأكمله، ويعتدي على أرضه وإنا لنعجب من الشعب الذي طاملا شكا من االضطهاد والعدوان من الناز
 !وسيادته وحرماته، وال ذنب له إال متسكه بوطنه، ودفاعه عن ملكه؟

   التوسعية -3 

  

األحالم أو األطماع التوسعية، إا ال تكتفي مبا اغتصبت من أرض، وما بت من أمالك : وثالث اآلفات الكامنة يف طبيعة إسرائيل، هي
 هل امتألت، وتقول هل من مزيد؟: ؛ بل هي ال تشبع من غصب، وال تسأم من ْب، إا كجهنم، يقال هلاالغري

 .من الفرات إىل النيل: إا ال تزال حتلم بإسرائيل الكربى

 .ملكك يا إسرائيل من الفرات إىل النيل، ومن األرز إىل النخيل: بل هناك من يقولون

 . ر النيل يف مصرمن ر الفرات يف العراق إىل

 .ومن شجر األرز يف لبنان إىل شجر النخيل يف اململكة العربية يف املدينة وخيرب؛ حيث كان يعيش أجدادهم هناك
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وهذا ما قاله رجل منهم بصراحة، هو إسرائيل شاحاك األستاذ جبامعة تل أبيب، الذي كشف النقاب عما خيبئه اإلسرائيليون يف ضمائرهم، 
 نشر باإلجنليزية، يبني فيه أن إسرائيل اليت حيلم ا قومه متتد إىل أجزاء من سوريا، ولبنان، وتركيا، والعراق، والسعودية، وسجله يف كتاب

الوصول إىل : بل هم يف الواقع يريدون السيطرة على العامل؛ ولكن سياستهم املعهودة هي! واليمن، والكويت، ومصر إىل اإلسكندرية
 .وةاهلدف البعيد خطوة خط

إن هذا حلم بعيد املنال، وال يتصور من إسرائيل أن تركض وراء وهم وسراب، ال ميكن حتقيقه يف أرض الواقع، وهي : قد يقول البعض
 .اآلن أعقل من أن تتحدث عن هذه األحالم

ث إسرائيل عن ذلك اليوم، ملا جيلبه إن قيام إسرائيل نفسها كان حلما، أو خياالً، منذ مائة عام، مث غدا حقيقة واقعة، وقد ال تتحد: ونقول
 .ذلك عليها من مشكالت، فهي تصمت عن ذلك لفترة ما، وفقًا لسياسة املراحل

وكم رفضنا من أشياء؛ ألا دون ما نؤمن به من حقوق لنا، مثل قرار التقسيم، مث بعد ذلك متنينا لو قبلنا ما كنا رفضنا، إن إسرائيل تسعى 
المها، اليت كنا نعتقدها يف وقت ما ضربا من احملال؛ ولكنها حتققت، أما أحالمنا حنن، فهي دبر آذاا، وحتت أبدا لتحقيق أهدافها وأح

 .أقدامها

 إسرائيل على حتقيق ما تريد، ابتداء من بريطانيا العظمى اليت - وال زالت تساعد-وال ينبغي أن ننسى أن هناك قوى كربى ساعدت
من : م، والذي قيل فيه2/11/1917يف وعده املشهور يف ) بلفور(فلسطني على لسان وزير خارجيتها وعدت بإقامة وطن قومي هلم يف 

 .ال ميلك، وعد من ال يستحق

)! الفيتو(وانتهاء بالواليات املتحدة األمريكية القوة العظمى والقطب األوحد يف عامل اليوم، واليت تقف وراء إسرائيل باملال والسالح و

 .ريكي، والسالح األمريكي، والفيتو األمريكي، ما وصلت إسرائيل إىل ما وصلت إليه اليومولوال املال األم

 !إن إسرائيل خلقت لتبقى: ومرورا باالحتاد السوفيييت الذي قال يف إبان قوته

 الالأخالقية  

أن األخالق تتغري، فال ثبات هلا وأا تتجزأ، يف تعاملها مع العرب والفلسطينيني، ففلسفتها قائمة على ) الالأخالقية(وتعتمد إسرائيل مبدأ 
: فال عموم هلا، فال غرو أن تتعامل مبعيار مزدوج، معيار مع النفس، ومعيار مع األغيار، وهذا لألسف ما قررته تورام، وسفر التثنية فيها

أن احلالل حالل للجميع، : ا قرره اإلسالمإن لإلسرائيلي أن يقرض بربا مع غري اإلسرائيلي، وليس له ذلك مع اإلسرائيلي، على خالف م
﴿ذَِلك : وأن احلرام حرام على اجلميع، ولقد سجل القرآن على هؤالء استباحتهم ملن عداهم، وعدم تأمثهم يف ذلك دينا، كما قال تعاىل

 ).75: آل عمران (ِذب وهم يعلَمونَ﴾ِبأَنهم قَالُوا لَيس علَينا ِفي اُألميني سِبيلٌ ويقُولُونَ علَى اِهللا الْكَ

، والتحليل والتحرمي وفق هواها ومنافعها اخلاصة، كما تتبىن الفلسفة )حيلونه عاما وحيرمونه عاما: (وإسرائيل تقرر كذلك املبدأ اجلاهلي
إسرائيل، بغض النظر عن احتجاجات الغاية تربر الوسيلة، فكل الوسائل عندها مباحة ومشروعة يف سبيل حتقيق غايات : امليكافيلية

 .احملتجني، واستنكارات املستنكرين
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والعرب واملسلمون قوم أخالقيون، فقد علمهم دينهم ضرورة االلتزام بالعنصر األخالقي يف كل جوانب احلياة ومعامالا، فالعلم ال ينفصل 
خالق، واحلرب ال تنفصل عن األخالق، والسياسة ال تنفصل عن األخالق، والتشريع ال ينفصل عن األخالق، واالقتصاد ال ينفصل عن األ

 .عن األخالق

الغاية تربر الوسيلة؛ بل يوجب شرف الغاية، وطهر الوسيلة، وال بد من الوسيلة النظيفة لتحقيق الغاية : وال يقبل اإلسالم حبال مبدأ
 . ال يقبل إال طيباالشريفة، وال يرضى اإلسالم الوصول إىل احلق بطريق الباطل، فإن اهللا طيب

وال غرابة أن نرى إسرائيل حتترم العهود واملواثيق إذا كانت يف صاحلها، وتضرب ا عرض احلائط إذا خالفت مصاحلها، وهاهو بنيامني 
 !أا قد ماتت:  فيقول بصراحة- واليت نرفضها حنن أساسا-نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يسأل عن اتفاقات أوسلو وما بعدها

: األنفال (﴿ الَِّذين عاهدت ِمنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم ِفي كُلِّ مرٍة وهم الَ يتقُونَ﴾: هكذا حتقق يف هؤالء ما قاله القرآن يف أسالفهمو

 !عيفإن املعاهدات ليست إال حجة القوي على الض: ، وهم ذا يطبقون ما قاله بعض الساسة األوروبيني من قبل)56

املشروعة يف إسرائيل هي أخالق العنف واإلرهاب واالستحالل، هذا ما تقوم به الدولة، اليت ال يزال تسيطر عليها روح ) األخالق(إن 
واحلق أن إسرائيل اليت تصف الفلسطينيني . رجال العصابات، وما يقوم به املستوطنون، الذين يسندون ظهورهم إىل قوة الدولة ومحايتها

يف العامل؛ ألا تأخذ حق غريها، وأرض ) اإلرهايب األكرب(هي يف الواقع ) إرهابيون(افعون عن وطنهم وأهليهم وحرمام بأم الذين يد
منوذج : اإلرهاب يؤسس دولة"غريها، بالقوة والسالح والعنف، فهو إرهاب معتد ظاٍمل باٍغ يف األرض بغري احلق، وقد بني ذلك كتاب 

 "إسرائيل

عند إسرائيل، لعل أحدثها وآخرها ما قامت به حنو رئيس املكتب السياسي ) االجتاه الالأخالقي(قف وأمثلة ال حتصى تدل على وهناك موا
حلماس يف األردن األخ ااهد خالد مشعل، والذي حاولت اغتياله عن طريق جهاز علمي متطور، يسلط على دماغه مادة كيماوية قاتلة، 

فر كندية مزورة، احتجت كندا عليها، كما مل تبال أن تقوم بذلك على أرض األردن الذي عقدت معه مستخدمة يف ذلك جوازات س
معاهدة سالم، ولوال رعاية اهللا ومحايته، مث تنبه األخ خالد، ويقظة مرافقه، لذهب ضحية الغدر، دون أن يدري أحد أنه قد اغتيل عمدا، 

 . وال زالتهذا هو اإلرهاب الذي متارسه إسرائيل من قدمي،

أن حماولة قتل خالد مشعل، إذا كانت قد :  يعلن يف جرأة ووقاحة عارية- وزير البىن التحتية يف إسرائيل-وها هو اليوم آريل شارون
 !وإذا مل تستح فاصنع ماشئت. هكذا قال اإلرهايب العريق، ومل يبال بأحد. فشلت يف املرة السابقة، فإا ستتكرر وتتكرر، حىت تتحقق

﴿وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوٍة وِمن   : إرهاب مشروع، مستجيب لقول القرآن- إن صحت تسميته بذلك- الفلسطينيون فإرهامأما
﴾كُمودعاِهللا و ودونَ ِبِه عِهبرِل تياِط الْخبمات، فهو إرهاب للدفاع واملقاومة ال الستباحة احلر)60:األنفال (ر! 

والالأخالقية عند اليهود ليست شيئًا عارضا يف سلوكهم؛ بل هي أصيلة عميقة اجلذور، ضاربة يف أغوار تارخيهم من قدمي، حىت عند 
 .أنبيائهم كما حتكي كتبهم املقدسة نفسها
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دالً عن عيسى أخيه أن يعقوب وأمه خدعا إسحاق حىت حيصال على بركته ليعقوب ب: فقد جاء يف العهد القدمي على لسان كتبته
 ... أصنامه حني رحيلهما عنه-خال يعقوب–وأن راحيل زوجة يعقوب سرقت من أبيها ألبان… األكرب

وجاء . فهم أوالد زىن.. وأجنبتا منه املؤبيني والعمونيني..  أن ابنيت لوط عاشرتاه بعد أن أسكرتاه- يف سفر التكوين أيضا-وجاء قبل ذلك
واقضوا حبد السيف على كل من فيها من رجال ونساء وأطفال … دمروا املدينة : ا على يد بين إسرائيليف سفر يشوع عن سقوط أرحي

 …حىت البقر والغنم واحلمري… وشيوخ

وال تبق على أحد .. فاذهب اآلن، وهاجم عماليق.. أنا الذي أرسلين الرب ألنصبك ملكًا على إسرائيل: مث جاء يف سفر صموئيل األول
 …بقرا وغنما ومجاالً ومحريا.. رجاالً ونساًء وأطفاالً ورضعا.. قتلهم مجيعابل ا.. منهم

وقتل مائيت رجل .. فراق داود األمر… أن امللك شاول طلب من داود مهرا البنته مائة غلفة من غلف الفلسطينيني: مث جاء يف نفس السفر
 ..مهرا ملصاهرة امللك.. وأتى بغلفهم كاملة.. من الفلسطينيني

ولكن رفض الفلسطينيون .. انقلب داود على امللك شاول، وانضم إىل الفلسطينيني يف حرم ضد امللك اإلسرائيلي: ويف نفس السفر أيضا
 ماذا جنيت؟ وأي علة وجدت يف عبدك حىت ال أشترك يف حماربة أعداء امللك؟: فتوسل داود مللكهم أخيش قائالً.. انضمام داود جليشهم

 مث عاشر أبشالوم بن داود حمظيات أبيه، وحارب أبشالوم أباه داود - ومها ابنا داود-اغتصب أمنون أخته ثامار: ئيل الثاينويف سفر صمو
 .طمعا يف امللك، وقُتل االبن يف القتال

ائح جلميع آهلة نسائه وأقام مرتفعات ذب.. وملكوم إله العمونيني.. جاء عن سليمان أنه عبد عشتاروت إهلة الصيدونيني.. ويف سفر امللوك
 ! الغربيات

 !هذا ما قالته أسفارهم املقدسة، ومل نقله حنن

لكم الويل أيها الكتبة املراؤون، أيها احليات أوالد األفاعي، أبناء قتلة األنبياء، كيف تفلتون من عقاب : وال غرو قال املسيح عليه السالم
 !جهنم؟

  الشح وعبادة المال

عبادة املال، والشح به، واحلرص عليه، وقدميا عبدوا العجل الذهيب، وهو يشري إىل مدى : الزمة للطبيعة اإلسرائيليةومن اآلفات اخللقية امل 
﴿أَم لَهم نِصيب من الْملِْك فَِإذًا الَّ يؤتونَ الناس : وقد وصفهم القرآن بالبخل وسجله عليهم يف قوله تعاىل.تعلقهم بالذهب وبريقه

 ).53: النساء (﴾نِقريا

هنا منقطعة، وهي عند ) أم(إن : قالوا﴿أَم لَهم نِصيب من الْملِْك﴾ :  يف تفسري هذا اآلية يف املنار- رمحه اهللا-يقول العالمة رشيد رضا
ت وتفضيل املشركني االنتقال من توبيخهم على اإلميان باجلبت والطاغو: مجهور البصريني لإلضراب واالستفهام، واملراد باإلضراب هنا

إذا وقعت يف أول الكالم تكون لالستفهام ارد، ) أم(واختار األستاذ اإلمام أن . على املؤمنني، إىل توبيخهم على البخل والشح واألثرة
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دوا امللك كله واالستفهام هنا لالنكار، والتوبيخ يستفاد من قرينة املقام، أي ليس هلم نصيب من امللك كما هلم نصيب من الكتاب؛ بل فق
أي ولو كان هلم نصيب من امللك لسلكوا فيه طريق البخل واالثرة حبصر منافعه ومرافقه ﴿فَِإذًا الَّ يؤتونَ الناس نِقريا﴾ بظلمهم وطغيام 

اليت تنبت منها النخلة، شبهت والنقري هو النقرة أو النكتة يف ظهر نواة التمر، وهي الثقبة . يف أنفسهم، فال يعطون الناس نقريا منه إذ ذاك
) 47: النساء (﴿والَ تظْلَمونَ فَِتيالً﴾: مبا نقر مبنقار الطائر أو منقار احلديد الذي حتفر به األرض الصلبة، والنقري كالفتيل يف اآلية السابقة

 .دقيقة اليت على النواة بينها وبني التمرةيضرب به املثل يف الشيء القليل واحلقري والتافه، وكذلك يضرب املثل بالقطمري، وهي القشرة ال

أن هؤالء اليهود أصحاب أثرة شديدة، وشح مطاع، يشق عليهم أن ينتفع منهم أحد غري أنفسهم، فإذا صار هلم ملك : وحاصل املعىن
ع هلم فيه بنو حرصوا على منع الناس أدىن النفع وأحقره، فكيف ال يشق عليهم أن يظهر نيب من العرب، ويكون ألصحابه ملك خيض

هذه الصفة ال تزال غالبة على اليهود ظاهرة فيهم فإن مت هلم ما يسعون إليه من إعادة ملكهم إىل بيت املقدس وما حوله، فإم . إسرائيل
بل، يطردون املسلمني والنصارى من تلك األرض املقدسة، وال يعطوم منها نقريا من نواة، أو موضع زرع خنلة، أو نقرة يف أرض أو ج

 . ذلك بقطع أسباب الرزق عن غريهم- وحاولوا قبل اآلن-وهم حياولون اآلن

فالنجار اليهودي يف بيت املقدس يعمل لك العمل بأجرة أقل من األجرة اليت يرضى ا املسلم أو النصراين، وإن كانت أقل من أجرة املثل، 
توفرة على أن القوم حياولون امتالك األرض املقدسة، وحرمان غريهم من ولعل مجعيام السياسية واخلريية تساعدهم على ذلك، فالدالئل م
 ".هذا وما كيف لو"مجيع أسباب الرزق فيها، يفعلون هذا وليس هلم نصيب من امللك 

 ذلك يف وهل يعود إليهم امللك كما يبغون؟ اآلية ال تثبت ذلك وال تنفيه، وإمنا تبني ما تقتضيه طباعهم فيه لو حصل، وسيأيت البحث يف
ويدخل يف ذلك ما تقتضيه من الكثرة وهم متفرقون ومتعلقون بأمواهلم يف كل ) سورة بين إسرائيل(تفسري سورة اإلسراء اليت تسمى أيضا 

املمالك، ومن االستعداد للحرب والزراعة، وقد ضعف ذلك يف أكثرهم، ولكنهم يعتقدون اعتقادا دينيا أم سيقيمون امللك أو سوف 
 البالد املقدسة، وقد ادخروا لذلك ماالً كثريا، فيجب على العثمانيني أن ال ميكنوا هلم يف فلسطني، وال يسهلوا هلم طرق امتالك يقيمونه يف

كتب هذا الشيخ رشيد .. أهـ.. أرضها، وكثرة املهاجرة إليها، فإن يف ذلك خطرا كبريا كما نبهنا يف تفسري اآلية السابقة من عهد قريب
 ديسمرب 2 -ه1328 ذو القعده 30 اجلمعة - الد الثالث عشر-11وكان ذلك يف ج) املنار(فسريه الذي كان يصدر به جملة رضا يف ت
 .م1910

 الصهيونية أعلى مراحل االستعمار

ا بعد ظهور احلركة  وال سيم-هذه اآلفات النفسية، والعاهات اخللقية، واألمراض السلوكية، اليت جتسمت يف الشخصية اليهودية التلمودية 
م، 15/5/1948 أفرزت العصابات اإلرهابية اليهودية يف عهد االنتداب الربيطاين، وقبل قيام إسرائيل يف -الصهيونية وتوجهاا اخلطرية

لفلسطينيني وأفرزت اازر البشرية، واهلجمات العدوانية، واألساليب الشيطانية، اليت قامت عليها سياسة إسرائيل يف سلمها وحرا مع ا
 .ومع العرب واملسلمني

الصهيونية هي أعلى مراحل : أفرزت هذه اآلفات شر أنواع االستعمار يف التاريخ، وهو االستعمار الصهيوين، الذي قال فيه من قال
 .االستعمار
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حديثًا، واليت أشار القرآن إىل آثاره على وذلك ملا متيز به االستعمار الصهيوين اللعني عن أنواع االستعمار األخرى، اليت عرفها العامل قدميا و
أشارت إىل ) 34: النمل (﴿ِإنَّ الْملُوك ِإذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَِعزةَ أَهِلها أَِذلَّةً وكَذَِلك يفْعلُونَ﴾: لسان ملكة سبأ حني قال

 .لون العباددخول امللوك فاحتني مستعمرين، فهم يفسدون البالد، ويذ

ويف العصور احلديثة عرف الناس االستعمار الربيطاين والفرنسي واإليطايل واهلولندي وغريها، وكلها شر على من استعمروهم؛ ولكن 
 .استعمار إحاليل توسعي عنصري إرهايب ظامل: حسان حتحوت. د. االستعمار الصهيوين أشد وأنكى، فهو، كما يقول أخونا

  استعمار إحاللي-1

ويزعجه أن يرى معدل املواليد العرب أعلى منه لدى .  هو استعمار استيطاين، يريد تفريغ البالد من أهلها ليحل هو حملهم ما استطاعأي
وليس مثل الصليبيني ميلك وطنا آخر يستطيع أن يعود، إليه فال نية لديه إال البقاء، وهو ال حياول . . اليهود مبا يف ذلك من ويد دميوجرايف

تخلص من العرب بالتهجري أو االضطرار إليه أو هدم البيوت أو تغيري اجلغرافيا فقط؛ بل جبلب مزيد من اليهود من أحناء العامل ليحلوا حمل ال
 .العمالة الفلسطينية، وهي اخلط احليوي الباقي للفلسطينيني

 -"يوري لرباين" ليس يف بالدنا متسع لشعبني، ومثل الذي أعلن أن" بن زيون دينور"وقد صرح ذا ساستهم ومفكروهم، مثل الربوفسور 

" شيب الداود" ومثل ! سنختزل اجلالية العربية إىل طائفة من احلطابني وجرسونات املطاعم:  الذي قال-مستشار بيجن للشؤون العربية

بية اليت جتمع العرب حتت راية واحدة، وهذا الدولة العر: يعين بإمساعيل الكربى" (إمساعيل الكربى" وإما " إسرائيل الكربى"إما : الذي قال
 ).إنتهاء إسرائيل: يعين

  استعمار توسعي-2

واخلطان األزرقان يف أعلى وأسفل العلم اليهودي يرمزان . وهو ثانيا استعمار توسعي، ما زالت خريطة من النيل إىل الفرات يف الكنيسيت
بن "وصرح . عندما نصل إىل احلدود سنخربكم: سرائيل كما تراها فقالتعن حدود دولة إ" جوولدا مائري"وسئلت . للنيل والفرات

وهلذا مل يضم اتفاق .(بأن الدولة اليهودية تطمح أن تشمل حدودها جنوب لبنان وجنوب سوريا واألردن وشبه جزيرة سيناء" جوريون
 ). تتحقق األحالموستظل سرا عند قادة إسرائيل، ال يفصحون عنه، إال عندما" احلدود"شيئا عن " أوسلو"

  استعمار عنصري-3

إن من يتهم البيض يف جنوب إفريقيا بالعنصرية : الذي كان رئيس األركان قال" لرفائيل ايتان"وهو استعمار عنصري، ويف تصريح سابق 
وعندما صوتت الدول . السود هناك هم الذين يريدون التحكم يف األقلية البيضاء، متاما مثلما يريد العرب أن يتحكموا فينا.. كذاب

كيف ": بيجن"، كان تعليق )القرار الذي مت حلسه فيما بعد(م 1975اإلفريقية جبانب قرار األمم املتحدة باعتبار الصهيونية عنصرية يف عام 
 حتسب الشعوب اليت كانت إىل عهد قريب تعيش فوق األشجار أا أصبحت تقود العامل؟

وبينما ). السفاردمي(وهو اليهود األورويب األبيض يرى نفسه أرقى من " األشكينازي. "بعضهم والبعضبل إن العنصرية قائمة يف اليهود بني 
يشكل السيفاردمي سبعني باملائة من اليهود، فقد رسم نظام للتعليم واملصروفات الدراسية حبيث مل يسمح هلم بأكثر من ستة باملائة يف 

 .اجلامعات وثالث باملائة عند التخرج
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هود األحباش الذين طنطنوا م فحثالة اتمع، لدرجة أنه عند التربع بالدم تنتقي زجاجات دم اليهود األحباش فتراق، ويرمي بالدم أما الي
حتسبهم " حىت ال يستعمل، وعندما اكتشفت هذه الفضيحة أحدثت مرارة كبرية لدى األحباش، وإحساسا باالضطهاد والتفرقة العنصرية 

 .بل إن اليهود األرثوذكس أصدروا من قريب فتوى بأن احملافظني واليهود اإلصالحيني ليسوا يهودا" ىتمجيعا وقلوم ش

  استعمار ظالم-4

أول رئيس للجامعة العربية " جودا ماجنس"وأما استعمار ظامل فبديهية ال حتتاج إىل تدليل؛ لكن حنب أن يشهد شاهد من أهلها، فاألستاذ 
ن حق يف مطالبة العامل بالعدالة، ولكنين على غري استعداد للحصول على العدل لليهود عن طريق الظلم للعرب، إن لليهود أكثر م: يقول

لقد كان اليهود على الدوام ضحايا القسوة فكيف جاز هلم أن يكونوا على : األستاذ جبامعة تل أبيب" بنيامني كوهني"ويقول الربوفسور 
 .رون هذا الرأيوهنالك الكثريون منهم ي. هذه القسوة

، وينكرون الظلم الواقع على الفلسطينيني ويرون )األرض مقابل السالم(و) السالم اآلن(ويف أمريكا حركتان يهوديتان كبريتان امسهما 
 .إعطاءهم وطنا والعيش معهم يف حسن جوار، ومثلهم عدد ضخم من اليهود داخل فلسطني

  استعمار إرهابي-5

 فهذا أشد وضوحا، فاإلرهاب حلمته وسداه، اإلرهاب هو الذي مهد لقيام الدولة منذ عهد العصابات وهو كذلك استعمار إرهايب،
 .اهلاجاناة، واألرجون، واإلسترن، اليت اقترفت الفظائع: املعروفة

ريخ هلا مثيالً، حىت واإلرهاب هو الذي أسس الدولة وأقامها باحلديد والنار، فقتل النساء واألطفال والشيوخ بطرق وحشية مل يعرف التا
أذكر هو أم أنثى؟ مث يبقرون بطنها وهم يتضاحكون لريوا من الفائز منهم؟ مث يذحبون األم .. كانوا يراهنون على ما يف بطون احلوامل

 !!والطفل معا

واإلرهاب هو الذي . .م1967اإلرهاب هو الذي وسع الدولة بأكثر مما أعطاهم قرار التقسيم، مث ضم إليها ما ضم يف حرب يونيو سنة 
يهدد اجلريان من العرب أن ميلكوا أي قوة نووية أو غري نووية، جيب أن ميلكوا هم القوة وحدهم، وهلذا ضربوا من قدمي املفاعل النووي 

 مجيعا إذا العراقي؛ بل هم يقتلون الشبان النوابغ من العرب يف اال النووي، كما دل على ذلك أكثر من حادثة؛ بل هو يهدد املسلمني
 .حاولوا ذلك، كما نرى يف املوقف من حماولة باكستان امتالك قنبلة نووية، كما فعلت جارا وغرميتها اهلند

 أبطال املقاومة الذين يدافعون عن أرضهم ومقدسام وأهليهم، - بيد الدولة وأجهزا وبأمر رؤسائها وقادا-واإلرهاب هو الذي يقتل
 .لشقاقي وعياش والشريف، وحماولة اغتيال مشعلكما رأينا يف اغتيال ا

 املصلني يف مسجد يافا، وهو الذي صنع جمزرة دير ياسني، وهو الذي قتل أطفال مدرسة - من قدمي-اإلرهاب الصهيوين هو الذي قتل
 يف النفق، وقتل من قتل يف مصر، وهو الذي قتل املصلني بعد ذلك يف مسجد اخلليل يف فجر رمضان، وهو الذي قتل من قتل) حبر البقر(

مبنطقة اخلليل، وال زال يقتل ويقتل وال تزال يده مغموسة بدماء ) ترقوميا(بلبنان، وقتل أخريا العمال الربآء بالقرب من حاجز ) قانا(يف 
 .األبرار
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ءة إخوة يوسف من إلقائه يف والعجب أن يفعل اإلرهاب الصهيوين ذلك كله، ويدعي أننا حنن اإلرهابيون، أما هو فربيء من كل مة برا
 !!اجلب
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 على العالم كله الصهيونية خطر: الفصل الخامس

 ماذا تقول اليهودية في المسيحية

يسمح لليهودي أن : "هذه النصوص) األصولية اإلجنيلية أو الصهيونية املسيحية واملوقف األمريكي(ينقل لنا األستاذ حممد السماك يف كتابه 
جيب على اليهود السعي "، "يقاع باملسيحي، فاسم الرب ال يدنس وال حيلف به، حني نكذب على املسيحينييكذب ويشهد زورا لإل

واآلن دعونا نوضح لكم كيف مضينا يف سبيل اإلسراع بقصم "، "من يفعل خريا للمسيحيني فلن يقوم قربه قط"، "الدائم لغش املسيحيني
ليكونوا روادا يف " كهنتها الداخليني" دخائلها اخلصوصية، وأغوينا البعض من رعيتها ظهر الكنيسة الكاثوليكية، فاستطعنا التسرب إىل

 .حركتنا، ويعملون من أجلنا

أمرنا عددا من أبنائنا بالدخول يف جسم الكاثوليكية، مع تعليمات صرحية بوجوب العمل الدقيق والنشاط الكفيل بتخريب الكنيسة من 
دعوا بعض أبنائكم يكونوا : اخلية، ونكون بذلك عملنا بنصيحة أمري اليهود، الذي أوصانا حبكمة بالغةقلبها، عن طريق اختالق فضائح د

كهنةً ورعاةَ أبرشيات، فيهدموا كنائسهم، ومع األسف الشديد مل يربهن مجيع اليهود من أبناء العهد عن إخالصهم للمهمة املوكولة إليهم، 
 . على عهدهم، ونفذوا مهماِتهم بشرف وأمانةفخان كثريون العهد، لكن اآلخرين حافظوا

حنن آباء مجيع الثورات اليت قامت يف العامل، حىت تلك اليت انقلبت علينا أحيانا، وحنن أيضا سادة احلرب والسالم دون منازع، ونستطيع 
ا من أوالدنا؛ يهودي األصل، أمر حبمل كان واحد" كالفني"التصريح اليوم بأننا حنن الذين خلقنا حركة اإلصالح الديين للمسيحية، فـ

األمانة، بتشجيع املسئولني اليهود ودعم املال اليهودي، فنفذ خمطط اإلصالح الديين، كما أذعن مارتن لوثر إلحياءات أصدقائه اليهود، وهنا 
 .أيضا جنح برناجمه ضد الكنيسة الكاثوليكية بإرادة املسئولني اليهود ومتويلهم

 ال يعون مدى إخالصهم لنا، إننا جد - وهم خيلصون اإلميان لدينهم-وتستانت على إخالصهم لرغباتنا، برغم أن معظمهموحنن نشكر الرب
 .ممتنني للعون القيم الذي قدموه لنا يف حربنا ضد معاقل املسيحية؛ استعدادا لبلوغ مواقع السيطرة الكاملة على العامل

لقائمة يف معظم ممالك أوروبا، والبقية آتية ال ريب عما قريب، فروسيا شرعت يف متهيد الطريق ملسريتنا، حىت اليوم متكنا من قلب األنظمة ا
وفرنسا حبكومتها املاسونية حتت إصبعنا، وإجنلترا باعتمادها على متويلنا حتت قدمنا، ولكوا بروتستانتية فهي معولنا يف القضاء على 

املكسيك فهما دميتان بأيدينا، ومثة دول عديدة، عالوةً على الواليات املتحدة األمريكية فهي واقعة يف الكنيسة الكاثوليكية، أما إسبانيا و
 .شراكنا

ولنمض ..  احلقد العايل على الكنيسة الكاثوليكية- بقوة وفعالية أكثر-إن معظم صحف العامل تعمل حتت سيطرتنا، فلنغذِّ عن طريقها
ق األغيار، ونشر روح الثورة بني اجلماهري، نشجعها على احتقار الوطنية، وازدراء وحدة العائلة لدعم وتقوية خمططاتنا، بتسميم أخال

 هراًء ومضيعةً للوقت، وقضيةً سبقها العصر، ومل تعد تتماشى مع متطلباثم أخريا، لنتذكر - أي دين-واالرتباط مبحبتها، واعتبار الدين
 ".كم هذا العامل قبل خلع البابا عن كرسيه يف روما، واإلطاحة جبميع ملوك العاملدائما أن ملك اليهود املنتظر لن يرضى حب
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 أما ماذا تقول المسيحية في اليهودية فهاك بعضه موثقا 

 :لنقرأ هذه النصوص اليت سجلها األستاذ السماك

 سنة 1900ا اليت صلبت املسيح طيلة إن القوى ذا"، "يعترب اليهود خطرا على مجيع شعوب العامل، وخاصةً على الشعوب املسيحية"
لقد فُِرض على املسيحية يف عصرنا الراهن نضال عظيم، ايته ستحدد مصري املسيحية، إما حياة أو موت؛ .. تسعى اليوم إىل صلب كنيسته

عوب األرض تترقب الفرصة املواتية  اليت جنحت يف إذالل ش- اليهودية العاملية-إن الشيوعية.. لكن معظم القادة املسيحيني مل يعوا ذلك بعد
 ".اآلن لسحق املسيحية سحقًا كامالً

لقد أضناين البحث الطويل عبثًا يف معظم كتب اليهود عن عبارة ! كل ما أتى به املسيح بوحي من الرب ال يعين أي شيء عند اليهود"
قع إطالقًا أن أجد شيئًا عن احترام املسيح بني صفحات هذه وأنا أعترف بأنين مل أكن أتو.. تعكس شيئًا من شعور إنساين نبيل حنو املسيح

 .الكتب، لكين عرفت أن اليهودي الذي ينتابه مثل هذا الشعور النبيل يفقد يهوديته فورا، ويغدو غري يهودي باملرة

من " غرايتيس" القرن التاسع عشر ففيما جند يف قرآن حممد أفكارا تعرب عن االهتمام باملسيح واالحترام العميق لشخصه، نقرأ ليهودي يف
إن اليهود ليسوا : "أما عن فكرة الصليب فيقول عنه".. املولود اجلديد املقتنع باملوت" إنه : املفروض أنه من املثقفني، وصفه للمسيح بقوله

هناك ما هو أخطر من ذلك ؛ بل إن "من أجل رفع مستوى عقائدهم الروحية.. يف حاجة إىل مثل هذا الرمز الذي يولد شعورا متشنجا
مدفون يف كومة "، وأنه "كلب ميت"يهودي إسباين، وهو موسى دوليون، يصف املسيح بأنه ) م1880(بكثري، ففي كتاب أصدره سنة 

 ".روث

دنا من التلمود؛ كي ال يثريوا حق" الفقرات السرية"يف أواخر القرن التاسع عشر راح اليهود يصدرون طبعات بالعربية يوضحون فيها 
انون، الساحر، النجس، الكلب، : عليهم، فحذفت من الطبعات غري العربية األلقاب والنعوت اليت اصطلحوا على تسمية املسيح ا، مثل

 .هـ. أ" يتضمن التلمود كل الكفر واإلحلاد واخلسة".. "إخل، إىل جانب مسميام ألمه العذراء الطاهرة.. ابن احلرام، الوثين، ابن الشهوة

 ".تاجر البندقية" الشهرية " شكسبري"قد رأينا كبار األدباء العامليني حيذرون من الشخصية اليهودية املصاصة للدماء، كما يف مسرحية و

من املسألة اليهودية، كما نشر يف رسالة ترمجها موفق " فيودورا يستوفسكي"وكذلك رأينا موقف األديب والقصاص الروسي الكبري 
 .الديلمي

سرائيل حرفوا أو بدلوا كالم اهللا يف التوراة، فزادوا ونقصوا، مث حرفوه مرةً أخرى، ففسروه حبسب أهوائهم، وأخضعوه ملطامعهم إن بين إ
يةً يحرفُونَ الْكَِلم ﴿فَِبما نقِْضِهم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاِس: الدنيوية، وأغراضهم العنصرية، وهذا ما سجله عليهم القرآن الكرمي

 ﴾ِسِننيحالْم ِحبِإنَّ اَهللا ي فَحاصو مهنع ففَاع مهنِإالَّ قَِليالً م مهنٍة ماِئنلَى خع طَِّلعالُ تزالَ توا ِبِه وا ذُكِّرما مظوا حسناِضِعِه وون مع
 ).13: املائدة(

 !؛ ولكن أين هو الكتاب املقدس الذي أنزله اهللا تعاىل على موسى نورا وهدى للناس؟)الكتاب املقدس(مة إم يزعمون أم أ
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 كما وصفهم -فهم..  ال يأخذون منه إال ما حيقق مآرم، ويوافق أغراضهم- على ما به حتريف وتبديل-وحىت الكتاب القائم اآلن
 . يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض-القرآن

ولكنهم ال حيبون إال أنفسهم ومصاحلهم وال يعرفون من الكتاب إال ما حشاه " أحب اهللا من كل نفسك، وكل قلبك: "لكتاب يقولإن ا
به أجدادهم من فقرات العنف والقسوة والتذبيح والتقتيل، واستباحة كل من عاداهم من األمم والشعوب، وخصوصا شعب كنعان، ال 

ن التفرقة العنصرية اليت جتعل من بين إسرائيل شعب اهللا املختار، وجتعل غريهم أدىن درجةً منهم؛ بل جتعل يعرفون منه إال ما احتواه م
 .بعضهم عبيدا هلم إىل األبد

 بل -فمن ذلك أن اإلسرائيليني حيرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضا، وأن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، على حني أنه مباح لإلسرائيليني
يضربوا رقاب مجيع رجاهلا " غزو الشعوب األخرى، وخاصةً شعب كنعان، وواجب عليهم بعد انتصارهم على بلد ما أن -ليهمواجب ع

فال يبقوا على أحد منهم، ويسترقوا مجيع نسائها وأطفاهلا، ويستولوا على مجيع ما فيها من مال وعقار ومتاع أو " البالغني حبد السيف
 ).20/13،14:التثنية(أسفارهم ، حسب تعبري "ينهبوه با"

بل إن اسفارهم تقرر أن شعب كنعان قد كتب عليه يف األزل أن يكون رقيقًا لبين إسرائيل، وأنه ال ينبغي أن يكون ألفراد هذا الشعب 
ا حبد السيف، وتقرر وظيفة ما يف احلياة غري هذه الوظيفة، فإن متردوا عليها أو طمحوا إىل احلرية وجب على بين إسرائيل أن يردوهم إليه

أسفارهم أن هذا الوضع قد فُرض عليهم لدعوة دعاها نوح على كنعان ونسله، وإذا كان هذا يف أسفار التوراة فكيف مبا حواه التلمود، 
 !أحط من البهائم وأذل من الكالب؟) الغوييم(الذي جيعل غري اليهود 

قف يدين الطغيان اإلسرائيلي، وينكر بغيه يف األرض بغري احلق، وقد وللمسيحيني العرب موقفهم من إسرائيل والصهيونية، وهو مو
، "معا من أجل القدس.. مسلمون ومسيحيون: "وقد انعقد حتت شعار. شاركت يف مؤمتر يف بريوت مجع بني املسلمني واملسيحيني العرب

مطران القدس، الذي طرده ) كابوجتى(املعروف ولقد استمعت فيه إىل كلمات قوية معربة من عدد من اآلباء املسيحيني، منهم األب 
اإلسرائيليون منها، وبابا اإلسكندرية األنبا شنودة زعيم الكنيسة القبطية يف مصر، الذي تكلم فأجاد، وآخرون تكلموا فأحسنوا، ومنهم 

 .من كتب عن الصهيونية كتبا هلا قيمتها العلمية والدينية

للنصراين إجنيل يبشر به العامل، وللمسلم قرآنه ينشره بني مجيع ): "مهجية التعاليم الصهيونية(كتابه اقرأ ما يقوله األب بولس حنا مسعد يف 
يفضله على األول ) التلمود(كتاب معروف ال يعمل به وهو التوراة، وآخر جمهول عن العامل يدعى : أما اإلسرائيلي فله كتابان.. الشعوب

 !!"ويدرسه خفيةً، وهو أساس كل مصيبة

واليهود هم األخيار، واألغيار هم ) يهود وأغيار( بينا أن العنصرية لدى اليهود جزء ال يتجزأ من كيام النفسي، وأن العامل مقسم إىل لقد
 .جزء ال يتجزأ من تراثهم الديين) األغيار(األشرار، وإن استباحة حرمات اآلخرين أو 

إن النصارى يؤمنون بأن اهللا هو أبو اجلميع، واملسلمون يؤمنون بأن : "ولس حنايقول األب ب!!  عندهم عنصري- تعاىل شأنه-إن اهللا ذاته
 )".إله إسرائيل(اهللا رب العاملني، أما الصهيونيون فال يريدون أن يكون اإلله إال هلم وحدهم، وهلذا عرف عندهم أنه 
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  الرئيس فرانكلين يحذر من اليهود

فذة خطر اليهود على جمتمعام الرئيس األمريكي فرانكلني، ففي القرن الثامن عشر، وعلى  ومن السياسيني الذين أدركوا ببصريم النا 
 وثيقةً رمسيةً لتحذير األمريكان من اليهود، - رئيس الواليات املتحدة األمريكية-م أصدر بنجامني فرانكلني1789وجه التحديد يف عام 

هناك خطر عظيم يتهدد الواليات املتحدة األمريكية، وهو : "حدة، جاء فيهاوقد ألقاها يف خطاب رمسي عند وضع دستور الواليات املت
خطر اليهود، ويف كل أرض حلَّ فيها اليهود أطاحوا باملستوى اخللقي، وأفسدوا الذمة التجارية، وهم منعزلون ال يندجمون مع غريهم، وهم 

ولو ردت إليهم فلسطني فلن يذهبوا مجيعهم إليها؛ ألم طفيليات  عاٍم يندبون حظهم؛ ألم طردوا من ديار آبائهم، 1700منذ أكثر من 
ال يعيش بعضهم على بعض، وال بد هلم من العيش بني املسيحيني وغريهم ممن ال ينتمون إىل عرقهم، وإذا مل يبعد هؤالء اليهود عن 

ون من أن حيكموا شعبنا ويدمروه، ويغريوا شكل الواليات املتحدة بنص دستورها، فإن سيلهم سيتدفق إليها يف غضون مائة سنة، وسيتمكن
احلكم الذي بذلنا يف سبيله دماءنا، وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا، ولن متر مائتا سنة حىت يكون مصري أحفادنا العمل يف احلقول 

األمريكي اليهود ائيا فسوف يلعنهم أبناؤهم إلطعام اليهود، على حني يظل اليهود مسيطرين على املؤسسات املالية، وإذا مل يبعد الشعب 
وأحفادهم يف قبورهم، كما أن اليهود لن ميارسوا املثل األمريكية العليا، ولو عاشوا بني األمريكيني عشرة أجيال؛ ألن الفهد ال يستطيع 

ؤسسات األمريكية، وعليه جيب إن اليهود خطر على أمريكا إذا مسح هلم حبرية الدخول، وسيقضون على امل.. إبدال جلده األرقط
 ".استبعادهم بنص الدستور

إن ما جاء يف هذا اخلطاب يف القرن الثامن عشر ينطبق متام االنطباق على اليهود يف هذه األيام، فقد سيطروا على اقتصاد أمريكا وسياسة 
ختبئه األيام ألمريكا من كيد اليهود أعظم وأعظم، أمريكا، وقد حل بالشعب األمريكي ما تنبأ به الزعيم الراحل بنجامني فرانكلني، وما 

 :وكما قال الشاعر العريب قدميا

 !  ويأتيك باألخبار من مل تزود                   ستبدي لك األيام ما كنت جاهالً

 :أو كما قال الشاعر اآلخر

 !فلم يستنبوا النصح إال ضحى الغد أمرمو أمري مبنعرج اللِّـوى 

  لأمريكا وإسرائي 

إن إسرائيل مل تقم على أي حق أو منطق، من الدين أو اخللق أو التاريخ، أو الشرعية، فهي دخيلة على املنطقة، غريبة عنها، وإمنا فرضت  
نفسها، بالعنف والدم واحلديد والنار، مستغلةً ضعف العرب واملسلمني، وتفرقهم، ومستندةً إىل قوة االستعمار ومساندته، وال سيما أن 

 .االستعمار تدين باملسيحية اليت تؤمن مبا يف كتب اليهود وأسفارهم على ما فيها من حتريف وتناقضدول 

فالغرب يف احلقيقة هو صانع إسرائيل، وممدها باملال والسالح كما يف غرب أوروبا وأمريكا، أو بالرجال كما يف االحتاد السوفيييت وشرق 
ة من الغرب، ولوال املساعدات املالية األمريكية، واملعونات العسكرية األمريكية، والتأييدات أوروبا، ولوال املليارات الدائمة واملستمر

 .السياسية األمريكية، املتمثلة أوضح ما تكون يف الفيتو األمريكي ما قامت إسرائيل وال استمرت بعد قيامها
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مائة ) 100( نقل سفارا من تل أبيب إىل القدس، وختصيص وآخر ما شاهدناه يف هذه املسرحية املأساة أو امللهاة هو موقف أمريكا من
مليون دوالر لذلك، وتعليل الربملان األمريكي ذلك بعلل واهية مردودة، نقدها الصحفي املعروف أمحد يوسف القرعي يف صحيفة 

 جمرد إجراء تشريعي ضمن إجراءات املاضي إال)  يونيو10(مل يكن قرار جملس النواب األمريكي الصادر يف : القاهرية، فقال) األهرام(
أخرى يف برنامج زمين حمدد لعملية متويل بناء السفارة ونقلها، وقد أورد قانون الكوجنرس خطوات هذا الربنامج مشفوعة بعدد من املزاعم 

ربى أن يسجل يف منت واالدعاءات التارخيية والقانونية والسياسية بشأن عروبة القدس، ويعجب املرء كيف جيرؤ جملس تشريعي لدولة ك
 .قوانينه مثل هذه االفتراءات

وبعد املغالطة التارخيية اليت وقع يف شراكها الكوجنرس األول يف الفقرة األوىل من الديباجة بشأن حق إسرائيل يف اختيار عاصمتها، بالرغم 
الفقرتني الثانية والثالثة عندما زعم أنه ومنذ من أن القدس أرض حمتلة وختضع لقانون احلرب، وبعد ما أكد الكوجنرس جهله بالتاريخ يف 

بعد هذا وذاك يفاجئنا قانون ..  عاصمة لدولة إسرائيل دون أن حيدد أية قدس مقصودة- وال تزال-م كانت مدينة القدس1950عام 
 : امن الديباجة بادعاءات دينية باطلة، من األفضل تذكري القارئ) 8 إىل 4من (الكوجنرس يف الفقرات التالية 

 ! أن مدينة القدس هي املركز الروحي لليهودية، وتعترب أيضا مدينة لكل معتنقي األديان-4

 -كانت حتت القدس مدينة مقسمة، وكان املواطنون اإلسرائيليون من كل املعتقدات) م1967(وحىت عام ) م1948( أنه منذ عام -5

 .م بالدخول إىل األماكن املقدسة، اليت كانت سيطرة األردن ال يسمح هل-باإلضافة إىل املواطنني اليهود من كل الدول

 !متت إعادة توحيد مدينة القدس أثناء صراع ما عرف حبرب األيام الستة) م1967( أنه ومنذ عام -6

يان  مدينة موحدة تديرها إسرائيل اليت تكفل احلقوق الكاملة للجميع من األد- وال تزال-كانت القدس) م1967( أنه ومنذ عام -7
 !املختلفة، لدخول األماكن املقدسة داخل املدينة

 تدار كمدينة موحدة وحتترم - وتزال-يعترب العام الثامن والعشرين على التوايل الذي يشهد أن القدس كانت) م1995( أن هذا العام -8
 ! وتؤمن فيها حرية اجلميع من األديان املختلفة

 جعل من القدس املركز الروحي لليهودية دون سواها من األديان السماوية، وجعل من والكوجنرس مبثل هذه االدعاءات واالفتراءات
 .إسرائيل دون سواها حامية محى األماكن املقدسة، وحامية حريات دخول معتنقي األديان املختلفة

طات الكوجنرس اليت أوردها كافية للرد على مغال) م1997 -1967(وال شك أن وقائع االحتالل اإلسرائيلي للقدس وطوال ثالثة عقود 
وكأا نتائج مسلَّم ا، ونسجل هنا أكثر الوقائع خطورةً لكي يدرك أعضاء الكوجنرس كم هم منحازون إىل ادعاءات ومزاعم وأساطري 

ولة إال م، ومل تكن هذه احملا1969 أغسطس سنة 12إسرائيل، وتبدأ أكثر الوقائع خطورةً مبحاولة إحراق إسرائيل للمسجد األقصى يف 
فقد سبق احملاولة بدء احلفريات العميقة حتت املسجد وحوله، بزعم البحث عن آثار .. بداية خمطط عاجل وآخر آجل هلدم املسجد األقصى

هيكل سليمان املندثرة منذ ألفي سنة، وإقامة نفق سياحي، كما سبق احملاولة البدء يف مصادرة وهدم ونسف عقارات األوقاف اإلسالمية 
 .قة للمسجد األقصىاملالص
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 مارس 28(اإلسرائيلية يف ) هارتس(تساؤل صحيفة : ومما يدل داللةً قاطعةً على وجود خمطط عاجل وآخر آجل هلدم املسجد األقصى هو
إن احلكومة : "هل أصبحت مسألة هدم املسجد األقصى وقبة الصخرة مسألة وقت فقط؟ وجاء يف مقال الصحيفة): م1982سنة 

، طرحت "تبئ وراء احلركات الدينية املتطرفة لتحقيق أهدافها يف نسف قبة الصخرة وإقامة اهليكل الثالث على أنقاضهااإلسرائيلية خت
 لدي تسلمه رئاسة احلكومة -الصحيفة اإلسرائيلية هذا التساؤل أثناء حكم الليكود، وأشارت إىل أن مناحم بيجن كان قد وعد املتدينني

 بأن حيقق هلم مطلبهم بإقامة اهليكل الثالث على جبل البيت أو اهليكل، وهو املوقع الذي يقوم عليه -)م1977(اإلسرائيلية يف مايو سنة 
 .احلرم القدسي الشريف

ومل يكن وعد بيجن وعدا شخصيا بقدر ما كان وعدا من كل مؤسسات احلكومة اإلسرائيلية، لتهويد القدس وطمس مقدساا اإلسالمية، 
 .ليهود كل فرصة لتدنيس هذه املقدساتومنح املتطرفني ا

، بإعالن امللكية )م1993 سبتمرب سنة 23(وعلى سبيل املثال يكفي اإلشارة إىل احلكم الصادر من حمكمة العدل اإلسرائيلية العليا بتاريخ 
 أعمال تقوم ا إدارة اليهودية على منطقة احلرم القدسي الشريف، وذلك إلفساح اال أمام اليهود لدخول حرم املسجد ومنع أي

أسعد " أمناء جبل اهليكل"األوقاف يف ساحات احلرم القدسي الشريف، من ترميم وزراعة أشجار، وإقامة احتفاالت دينية، وكانت مجاعة 
 .اجلماعات اليهودية املتطرفة حبكم احملكمة، إذ أصبحت هذه احلركة املتطرفة هي الوحيدة على احلرم القدسي الشريف

 يدل أيضا على لعبة توزيع األدوار فيما بني رؤساء إسرائيل العشرة، ابتداًء من ابن  سنوات حكم حزب العمل اإلسرائيلي؛ مماحدث هذا 
؛ مستفزا بذلك )م1996سبتمرب سنة (جوريون وحىت نيتانياهو، الذي استهل حكمه بتشريع عملية نفق املسجد األقصى وافتتحه يف 

 .حديا نداءات الرأي العام العاملي خلطورة افتتاح النفق على أساسات املسجد األقصى وقبة الصخرةمشاعر العرب واملسلمني، ومت

 .تلك جمرد وقائع صارخة من ممارسات إسرائيل العديدة واملتنوعة النتهاك حرمة املقدسات اإلسالمية وأيضا املسيحية

عم إسرائيل يف قوانينه وقراراته يزج بنفسه كما قلنا دون أن يدري، والكوجنرس األمريكي عندما يتناسى كل هذا، ويكرر ادعاءات ومزا
 14يف معركة عقائدية على جبهة إسالمية مسيحية واسعة، يشهد هلا التاريخ أن أعلى مراتب التسامح الديين قد ازدهرت يف القدس طوال 

 .قرنا من الزمان، حتت ظالل السيادة العربية اإلسالمية

ناع عن عداوا ألمة اإلسالم، وحقها التارخيي يف القدس الشريف، كما أعلنت بوضوح ووجه مكشوف عن لقد كشفت أمريكا الق
يف حني وقفت ضد ليبيا، وضد العراق، .. احنيازها الكامل والسافر إلسرائيل، ودعاوى إسرائيل، وافتراءات إسرائيل، واعتداءات إسرائيل

فلنعرف لذلك ألمريكا، وليعرف ذلك الذين ! ال: ِلم؟ دعك من أن يقول: ل ألمريكاوضد باكستان، وضد كل من تسول له نفسه أن يقو
 . البلد الصديق، والذين ال يزالون يعتربوا راعية السالم- إىل اليوم-يعتربوا

  !!ظاهرا أو باطناإا حقًا راعية السالم مبعىن واحد حمدد، وهو سالم إسرائيل وحدها من كل مقاومة أو منافسة، ومن كل سوء ميسها 
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  فال تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم األعلون

منذ كنا طالبا يف املرحلة االبتدائية باألزهر الشريف، وحنن مشغولون بقضية املسلمني األوىل، قضية أرض النبوات واملقدسات، أرض  
 .فلسطني

ل كانت هذه القضية من أكرب شواغله، ويف مقدمة اهتماماته، تلك أين انتسبت مبكرا إىل مدرسة رج: وكان مما أكد اهتمامي ذه القضية
 .هي مدرسة حسن البناء الذي كان من الرواد الذين نوروا العقول، وأهلبوا العواطف، من أجل فلسطني واملسجد األقصى

ريك الشعوب، وجتنيد القوى كنا نسري املظاهرات الصاخبة، ونلقي اخلطب النارية، وننشئ القصائد احلماسية إلهلاب املشاعر، وحت
من ال ميلك وعد من ال : الذي قيل فيه) بلفور(ذكرى وعد .. والطاقات من أجل فلسطني، وخصوصا يف الثاين من نوفمرب من كل عام

 !!يستحق

 !!بغري وطنإن فلسطني ليست وطنا بغري شعب حىت تستقبل شعبا : وقد علق على هذا الوعد احلاج أمني احلسيين مفيت فلسطني بقوله

م، بادرنا إىل التدريب من جهة، وإىل تعبئة مشاعر اجلماهري من جهة أخرى، وذهب من إخواننا 1948وحينما فتح باب التطوع سنة 
وزمالئنا إىل أرض املعركة من ذهب، واستشهد من ادخر اهللا له الشهادة، وسيق إىل املعتقل من كتب اهللا له احلياة، وشهدنا اندحار 

 .ربية السبعة أمام عصابات اليهود، خبيانات اخلائنني، وتآمر املتآمريناجليوش الع

 إسرائيل المزعومة

م، الذي رفضناه 1947شهدنا قرار التقسيم سنة .. وهكذا قدر جليلنا أن يشهد سلسلةً داميةَ احللقات من املآسي، يف قضية فلسطني
مث متنينا لو قبلنا ما رفضناه بعد أن جرى ما جرى، مث شهدنا قيام دولة .. املباالمجاع، ألن أحدا ال يقبل تقسيم داره بينه وبني غاصب ظ

م، وإخراج مئات األلوف من أبناء فلسطني من ديارهم، وتشريدهم يف األرض، شهدنا قيام دولة إسرائيل اليت 15/5/1948يف ) إسرائيل(
فسنا، حني كانت هذه املزعومة تصول وجتول على كل اجلبهات، مث خجلنا من أن) إسرائيل املزعومة(ظللنا سنوات عدة نطلق عليها اسم 

 )!!املزعومني(بعد أن أوشكنا أن نكون حنن ) املزعومة(فحذفنا وصف ! وال منلك حنن إال الشجب والشكوى إىل جملس األمن

الضفة الغربية مبا : ل ما بقي من فلسطني، اليت احتلت ا إسرائي1967، والنكبة الثانية 1948النكبة األوىل سنة: شهدنا النكبتني الكبريتني
 .فيها القدس، وغزة، إضافةً إىل سيناء واجلوالن وجنوب لبنان

 فصل جديد في المأساة

ولكن قضاء اهللا هلذه األمة أا ال متوت، وأا أمة ولود ال تزال تنجب األبطال، الذين ال يدعون الراية تسقط أبدا، فقامت حركات 
وقامت ) محاس(إىل حركة املقاومة اإلسالمية ) فتح(رير األرض املقدسة، اليت بارك اهللا فيها للعاملني، ابتداًء من النضال واجلهاد لتح

اليت رت العامل، وزلزلت إسرائيل، وما ذلك إال ألا انتفاضة إسالمية، كانت منطلقاا املساجد، وراياا املصاحف، ) االنتفاضة(
 !!خيرب خيرب يا يهود، جيش حممد سوف يعود: ، واهللا أكرب؛ ونشيد أشباهلاال إله إال اهللا: وشعاراا
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ولكن ها حنن اليوم نشهد فصالً جديدا، مل يكن ليخطر لنا على بال، قلب كل املوازين، ونقض كل القواعد، وغري كل الثوابت اليت 
أن .. نا عليه شبابنا، فشب عليه الصغري، وهرم عليه الكبريأصبحنا وأمسينا عليها نصف قرن من الزمان، ونشأنا على ذلك أطفالنا، وربي

إسرائيل خطر عسكري وسياسي وديين واقتصادي وثقايف، وصنفت يف ذلك مؤلفات، وأنشئت لذلك مراكز ومؤسسات، وعقدت له 
 .ندوات ومؤمترات

مث .. إخل..  وما قام على الباطل فهو باطلوكم ابدأنا وأعدنا يف حقنا يف األرض كل األرض، وأن العدوان ال يكسب املعتدي شرعيةً،
م وإذا هم يبنون سياستهم على جمرد إزالة آثار العدوان، والرضا 5/6/1967ختاذل املتخاذلون، فإذا هم يرضون بالواقع بعد عدوان 

أنسى ) م1967( عدوان ..م أي إن العدوان اجلديد كأمنا أضفى الشرعية على العدوان القدمي1967 يونيو 5بالعودة إىل حدود ما قبل 
 ).م1948(عدوان 

 !! فرضي من رضي مبجرد حكم ذايت حتت سلطان إسرائيل- كما يقولون-مث زاد الطني بلةً

من جتزئة احلل، وإسقاط القدس، والتنازل عن جزء من دار اإلسالم .. مث انتهى املطاف إىل ما شهدناه اليوم من قبول الدون، والقرار اهلون 
ت عن حق املاليني الثالثة أو األربعة يف العودة إىل ديارهم املغصوبة، ومد يد املصافحة إىل أبطال دير ياسني وصربا لغاصبيه، والسكو

 !!إذا ما مل تكن إبل فمعزى: من جمموع أرض فلسطني، على حنو ما قال العريب قدميا% 2كل هذا يف مقابل .. وشاتيال وغريها

اعات توقع فيها على هدنة أو صلح، وهي كارهة مرغمة، بعد اندحارها يف حرب ال متلك بعدها إال أنا أعلم أن الشعوب قد تأيت عليها س
 .التسليم، كما فعلت اليابان بعد ضرا بالقنابل الذرية، وكما فعلت أملانيا بعد هزمية هتلر

لعدوه جمدا وفتحا يحسب له، ويغبط عليه، ممتِط جواده، وأن يعترب استسالمه .. حامل رحمه.. ولكن أن يستسلم الفارس وهو شاهر سيفه
فهذا ما مل نعهده يف تاريخ األبطال .. ويعد تنازله عن جزء من وطنه مكسبا، ويطالب احلناجر أن تف بامسه، واأليدي أن تصفِّق له

 !!والفرسان إال حني يستحيل الفارس إىل دميٍة، والفرس إىل محار، والسيف إىل عكاز

 نائناإنفاق على أب

إنين أشفق على أبنائنا وشبابنا الذين حفَّظناهم أناشيد اجلهاد، وأغاين العودة، وعلقنا قلوم وعيوم باملسجد األقصى، وقبة الصخرة، 
ومسرى الرسول، وأوىل القبلتني، وصببنا يف عقوهلم وضمائرهم ووجدام كراهية بين صهيون وظلم إسرائيل اليت قامت على اغتصاب 

 نشطب هذا كله، وننسخه جبرة قلم؛ ليصبح العدو صديقًا، - ما بني عشية وضحاها-وانتهاك العرض، وتشريد األهل، فإذا بنااألرض، 
واالغتصاب مشروعا، والعدوان مقبوالً، مع أن الوطن مل يتحرر، واملشرد مل يعد إىل أرضه؛ واألقصى مل يزل أسريا، فكأننا نقول هلذا اجليل 

قونا فيما كنا نقول لكم، إن الذي كنا نسميه باألمس جهادا وبطولة ونضاالً أصبح اليوم عنفًا وإرهابا، والذي كنا نسميه ال تصد: املسكني
افتحوا النوافذ لتهب عليكم نسمات .. ال يوجد شيء ثابت عندنا، كل ما كان حقًا ميكن أن يكون باطالً.. سفَّاحا غدا اليوم شريفًا

 !!إسرائيل" إيدز"بواب لتدخل عليكم بضائع إسرائيل، وبنات إسرائيل أيضا، وإسرائيل، وافتحوا األ
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 حفل التوقيع البائس

 أن القدس ستظل عاصمةً إلسرائيل وللشعب اليهودي إىل - للتوقيع على االتفاق املزعوم للسالم-لقد أكد رابني عشية سفره إىل واشنطن
ذا يبلغ رسالة إىل الفلسطينيني يؤكد فيها أحد الثوابت اليت ال تقبل !! ا من األياماألبد، وأن العلم الفلسطيين لن خيفق فوقها يوم وهو

وأكد ذلك يف حفل .. التغيري، أو التعديل يف السياسة اإلسرائيلية، فعلى الفلسطينيني أن ينسوا قضية القدس، ويشطبوها من خريطتهم
 !!لعاصمة التارخيية واألبدية للشعب اليهوديحنن قادمون من القدس، ا: التوقيع حني قال أمام العامل

القدس، : أما يأمالن أن حتل املشكالت الصعبة املعلقة يف املرحلة القادمة، وهي مشكالت: ولقد ذكر أبو عمار وأبو مازن يف كلمتيهما
 !لها إذن؟والالجئون، واملستوطنات، واحلدود، فإذا كانت هذه هي املشكالت املعلقة، فما املشكالت اليت مت ح

 الفرق بين رجلين وكلمتين

موقف عرفات : كنت أقارن بني املوقفني وبني الكلمتني!! واحلق أين كنت أتابع حفل التوقيع الذي يرونه عرسا، وال أرى فيه إال مأمتًا
!! موقف املمنت الشاكركان موقف رابني موقف املتفضل املتنازل، وموقف عرفات ..  فرقًا شاسعا- وآسفاه-ورابني، وكلمتيهما، فأجد

 !!ثالث مرات) باإلجنليزية(شكرا : حىت إنه ختم كلمته بتكرار كلمة

مل ينس رابني أن يتحدث عن تارخيهم القدمي واحلديث، وكفاحهم الطويل، وشهدائهم وضحاياهم، متهيدا حلديثه عن السالم، واستشهد 
ة من أجل السالم، ومل يكن هم عرفات إال املديح والشكر والعرفان، فلم يلتفت ، ودعا إىل الصال)سفر اجلامعة(بالتوراة، وذكر فقرات من 

إىل شيء من قبيل ما ذكره رابني، ومل يستشهد بآية من القرآن، ومل جير على لسانه كلمةً واحدةً عن اإلسالم، ومل يذكر املسجد األقصى 
 !!بعبارة واحدة

 وهو - ويستمع إىل كلمته، فضمنها ما يدعم قضيته، وحيشد عواطف العامل معه، فتحدثانتهز رابني الفرصة، وعلم أن العامل كله يشاهده
 !! يف صورة املظلوم- وهو الظامل- بلهجة الضحية، وبدا-القاتل

إن كانت الظروف .. كان رابني صارم التقاطيع، متجهم الوجه، وكان عرفات ضاحك الوجه، صدقًا أو تظاهرا، وال أدري عالم يضحك
 .على هذا االتفاق الرخيص فقد كان الواجب أن يبكي، فإن مل جيد بكاًء تباكى أو بدا على األقل كما بدا خصمهأرغمته 

 !!أشد سوادا) أيلول آخر(واليوم نراه يواجه ) أيلول األسود(لقد عرف تاريخ العمل الفلسطيين من قبل 

 سالم السراب أو سراب السالم 

عبرت ) سالم السراب أو سراب السالم(م، ويف أمسية شعرية ألقيت قصيدة عن 1992يسمرب سنة يف معرض الكتاب بالدوحة يف شهر د 
 :ا حنو مشاعري عن مسرية السالم املزعومة، قلت فيها

  وراء سـرابه النفسي                فيــا عجبا ملن جيري 
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ـــا  ويرجـع فارغ الكأس                   يظن لـه به ري

 ! ء يـا للعـار والبؤس                     ـهدايفرط يف دم الش

 !باألرخص من فلس                  يبيع األرض والتاريـخ 

 !يـا للثمـن البخـس                حبكم يف محى صهيون 

  وال أبقى على النفِس                  فـال دولته قامــت 

  مل دفنـوه يف الرمـس                    وصاع جهاد قرن كا

 "!كأن مل تغن باألمـس"                     كلـها ذهبت جهود

 ! بـال أقصى وال قـدس؟                   فما معىن فلسـطني 

 ! كجثمـان بــال رأس                   فلسـطني بال قدس 

مل يتمخض ال عن فأر؛  ميهد لدولة فيما بقى من فلسطني، فإذا اجل- الذي أنكرناه وعارضناه-وكنا حنسب احلكم الذايت يف محى صهيون
 ؛ فأين حق الفلسطينيني يف إقامتهم دولتهم املستقلة على تراب وطنهم احلر؟)السلطة الفلسطينية(بل عن صرصور يسمى 

 إنه الوهن

 من ولينـزعن اهللا": من تارخيها، حني قال) الغثائية( األمة يف فترات - صلى اهللا عليه وسلم-الذي حذر منه النيب) الوهن النفسي(إنه 
رواه أمحد (" حب الدنيا وكراهية املوت: وما الوهن يا رسول اهللا؟ قال: قلوب عدوكم املهابة منكم، وليقذفن يف قلوبكم الوهن، قيل

: حممد( يِتركُم أَعمالَكُم﴾ ﴿فَالَ تِهنوا وتدعوا ِإلَى السلِْم وأَنتم اَألعلَونَ واُهللا معكُم ولَن: ، وهو الذي حذر منه القرآن بقوله)وأبو داود

﴿والَ تِهنوا ِفي ابِتغاِء الْقَوِم ِإن تكُونوا تأْلَمونَ فَِإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اِهللا ما الَ يرجونَ وكَانَ اُهللا عِليما ، )35
املعاناة لنا وهلم، ولكن فرق بني من يعاين يف سبيل اهللا واحلق والعدل، ومن يعاين يف سبيل ، فاملتاعب مشتركة، و)104: النساء(حِكيما﴾ 

 !!الطاغوت والباطل والظلم

 :إننا ال نـزايد على الفلسطينيني، ولسنا ملكيني أكثر من امللك كما يقال، ولكن هناك حقائق جيب أن تعرف و تذكر وتؤكد، وهي

هم يف هذا األمر اجللل الذي غري ثوابتهم، ونقض تارخيهم، فلم تعقد لذلك مؤمترات، وال دعي الس  إن الفلسطينيني مل يؤخذ رأي-1
 ). السلطة العليا للفلسطينيني(الوطين الفلسطيين 



 63        يوسف القرضاوي-القدس قضية كل مسلم

ما،  من الفلسطينيني رافضة هلذا احلل؛ بل االنقالب املفاجئ، وتراه استسالما ال سال- إسالمية ووطنية- إن فصائل عديدة وكبرية-2
وتنازالً عن حقوق ضخمة يف غري مقابل، وشخصيات كبرية رفضت التوقيع على هذا اهلوان، منهم أعضاء يف اللجنة التنفيذية، مثل فاروق 

: ، ومنهم أعضاء استقالوا مثل عبداهللا احلوراين، الذي قال باحلرف الواحد!!ال أوقع على شهادة وفاة قضية فلسطني: قدومي، الذي قال

 هذا االتفاق تنازالً عن حقوقنا الوطنية والتارخيية، وقرارات جمالسنا الوطنية يف العودة وتقرير املصري، وإقامة الدولة الفلسطينية إين أرى"
طيين املستقلة، وتثبيتا لالستيطان، وجتاوزا حلقوق اإلنسان الفلسطيين، واتفاقية جنيف الرابعة، وإسقاطًا حلقنا حنن األربعة املاليني الجئ فلس

إخل ما قال، وما أبلغ وأصدق ما .. ؛ ألنه يتجاهل ذلك متاما)م1949(لعام ) 194(يف العودة إىل وطننا، وفق قرار األمم املتحدة رقم 
 .قال

 إن فلسطني ليست ملك الفلسطينيني وحدهم، والقدس ليست قدسهم وحدهم، واألقصى ليس أقصاهم وحدهم، إا ملك املسلمني -3
ض ومغارا، وليست ملك هذا اجليل وحده؛ بل ملك األجيال اإلسالمية إىل أن تقوم الساعة، فإذا وهن الفلسطينيون أو يف مشارق األر

طائفة منهم ملا أصام من ألواء وضعفوا واستكانوا، فواجب املسلمني يف كل مكان أن يهبوا إلنقاذ القدس فريضةً من اهللا، والذي أنقذ اهللا 
به اإلسالمعلى يديه القدس قدمياألصل، عر ا كرديا؛ بل كان بطالً إسالميا وال عربيا مل يكن فلسطيني. 

 إن املعركة بيننا وبني بين صهيون مستمرة، نقاتلهم ويقاتلوننا؛ حىت تأيت املعركة الفاصلة اليت نبأنا ا من ال ينطق عن اهلوى، وهي اليت -4
:  قال- صلى اهللا عليه وسلم-ر واحلجر، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النيبيكون كل شيء فيها معنا ضد يهود، حىت الشج

 "!!يا عبد اهللا، هذا يهودي ورائي فاقتله: تقاتلكم اليهود، فتسلَّطون عليهم، حىت خيتبئ أحدهم وراء احلجر، فيقول احلجر"

ة حىت يقاتل املسلمون اليهود، فيقتلهم املسلمون، حىت خيتبئ اليهودي ال تقوم الساع": - صلى اهللا عليه وسلم-وروى مسلم عن أيب هريرة عن النيب
 ".هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إال الغرقد فإنه من شجر اليهود! يا عبد اهللا! يا مسلم: من وراء احلجر والشجر، فيقول احلجر أو الشجر

روي اإلمام .. كرمي حىت يأذن اهللا وحده بالنصر، وينجزه وعده إن الرباط مستمر، واجلهاد ماض يف أرض النبوات، ومسرى الرسول ال-5
ال تزال طائفة من أميت على الدين ":  قال- صلى اهللا عليه وسلم-أمحد يف املسند والطرباين بسند رجاله ثقات عن أيب أمامة أن رسول اهللا

يا : قيل.. حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك) أذىأي من (ظاهرين، لعدوهم قاهرين، ال يضرهم من خالفهم، إال ما أصام من ألواء 
 ". بيت املقدس، وأكناف بيت املقدس: رسول اهللا، وأين هم؟ قال

 لماذا سارعت إسرائيل إلى االتفاق

 :إن إسرائيل قد سارعت بإقامة هذا االتفاق لتحقيق أمور ثالثة مها

؛ بل يف العامل اإلسالمي، وقد كشفوا عن ذلك يف كلمام حني حتدثوا عن ضرب الصحوة اإلسالمية يف فلسطني ويف العامل العريب: األول
إننا نضع أيدينا يف أيديكم للوقوف يف وجه األصولية اإلسالمية : قلقهم من تنامي خطر األصولية اإلسالمية، وقد قال برييز يف زيارته للهند

 .املتشددة، أي يف قضية كشمري وجامو
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إننا لو تباطأنا عن هذا االتفاق فقد نفاجأ بعد ثالث سنوات أو أربع بقوة : يام حديثًا ملسئول إسرائيلي قال فيهوقد نقلت وكالة رويتر منذ أ
إسالمية متلك صواريخ بعيدة املدى، ورمبا متلك القنبلة النووية، وإسرائيل تريد أن تكون هي القوة الوحيدة يف الشرق األوسط اليت متلك 

 .رسانتها النوويةالصواريخ، وحتتفظ وحدها بت

االختراق اإلسرائيلي للعامل العريب، مث العامل اإلسالمي كله، ليصبح سوقًا مفتوحة لبضائعها، ومصنوعاا، ولغزو خربائها، وغزو : الثاين
ق أمام إسرائيل،  تبحث عن الثروة والقوة، فإذا ألغيت املقاطعة وكسر احلاجز النفسي فتح الطري- كما قال برييز-فإسرائيل.. نسائها أيضا

 .لتكسب على كل صعيد

األمل يف أن يتصارع الفلسطينيون فيما بينهم ما بني مؤيدين لالتفاق منتفعني من ورائه، ومعارضني له، رافضني له شكالً : الثالث
 !!. مشرقة األساريرومضمونا، وأن يتحاوروا بينهم بلغة السالح، ال باأللسنة واألقالم، وبذلك يصفي بعضهم بعضا، وإسرائيل تتفرج

 الصحوة اإلسالمية لن تموت 

أن الصحوة اإلسالمية لن متوت بإذن اهللا، وإن األصولية ستزداد قوةً وإصرارا، كلما هامجتها القوى املعادية : ونود أن نقول إلسرائيل
أن نناشد إخوتنا : التطبيع، وعلينا كذلكللسالم، وعلينا أن نوعي قومنا مبا يدبر هلم، حىت يقفوا كما وقف الشعب املصري من قبل ضد 

 -الفلسطينيني أن يتقوا اهللا يف أنفسهم، وأن حيذروا من أي قطرة دم تراق على أيدي فئة منهم، وأال يكونوا سياط عذاب يف يد إسرائيل

 . ما دام املسجد األقصى أسريا، واملاليني مشردين-جتلد ا ظهر االنتفاضة املؤمنة

 لميندعوة لعلماء المس

أن يسارعوا باالجتماع ويتنادوا إلنقاذ األقصى، وليقولوا كلمتهم فيما : مث إين أدعو األحرار من علماء املسلمني، ودعاة اإلسالم ومفكريه
 .جيري من أحداث، وقد قالوها من قبل منفردين، فليقولوها اليوم جمتمعني

  توصيات

وض احلرب مستميتني للدفاع عن أنفسنا وكياننا ومقدساتنا؛ ألن حربنا عندئذ يف حنن املسلمني دعاة سالم، ولسنا هواة حرب، ولكنا خن 
) 76: النساء (﴿الَِّذين آمنوا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اِهللا والَِّذين كَفَروا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت﴾.. سبيل اهللا، وهذا شأن أهل اإلميان أبدا

. 

: األحزاب (﴿وكَفَى اُهللا الْمؤِمِنني الِْقتالَ﴾ كان تعليق القرآن - كما يف غزوة اخلندق-يننا وبني خصومنا بغري معركةإذا انتهى اللقاء ب

: األنفال( الْعِليم﴾ ﴿وِإن جنحوا ِللسلِْم فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اِهللا ِإنه هو السِميع:، وقرآننا يقول بعد ضرورة االلتجاء إىل القتال)25

61.( 

ولكن إسرائيل مل جتنح للسلم يوما؛ ألن هذا ضد طبيعتها وتكوينها، وكيف جينح للسلم من قام كيانه على الدم والعنف واالغتصاب 
 .الشرقوهي تعمل اليوم جاهدةً لتفريغ القدس من أهلها مسلمني ومسيحيني لنمألها باملستوطنني القادمني من الغرب و! والعدوان؟
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ومن هنا كانت مساملة املعتدين مرفوضةً دينا وخلقًا وقانونا وعرفًا، فال يفل احلديد إال احلديد، وما اغتصب بالقوة ال يرد إال بالقوة، ويف 
 :ضوء ذلك نوصي مبا يلي

تراف مبنظَّمة التحرير، وساقتها إىل ، واليت أجبرت إسرائيل على االع"االنتفاضة"اليت مسيت بعد ذلك " ثورة املساجد" جيب أن تعود -1 
اجللوس معها للتفاوض، وأن تعود بأقوى مما كانت، مسنودة من مجيع الفلسطينيني، سلطةً وشعبا، ومؤيدةً من مجيع العرب ومجيع املسلمني 

 .ومجيع األحرار والشرفاء يف العامل

إا الدولة اليت قننت الظلم والتعذيب، وهدم البيوت، .. أو دولة اإلرهابإنه إرهاب الدولة، .. هي اإلرهايب األكرب يف العامل) إسرائيل(إن 
، ومن حق كل شعب أن يقاوم احملتل الغاصب بكل ما )املقاومة(وانتهاك حقوق األفراد واألسر، والسبيل الوحيد للشعب الفلسطيين هو 

أنا : فإن الشيخ أمحد ياسني رفع شعار مضادا!! موجودأنا أحارب إذن أنا : قد رفع شعار) مناحم بيجن(يستطيع من قوة، وإذا كان 
 ).مناحم بيجن(باطل ) أمحد ياسني(وسيغلب حق !! إذن أنا موجود.. أقاوم

مع إسرائيل على كل صعيد، سياسيا، أو اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، فال جيوز التبادل " التطبيع" جيب رفض ما مسي بـ-2
سرائيل، وال التعامل االقتصادي مع إسرائيل، وال فتح مكاتب إلسرائيل، وال حيل ملسلم السفر إىل إسرائيل، ولو بدعوى الدبلوماسي مع إ

جيب أن نرفض اختراق العقل .. ، فإمنا يشد املسلم رحاله إىل هذا املسجد حينما يتحرر من سلطان اليهود"املسجد األقصى"الصالة يف 
لثقافتنا اإلسالمية والعربية، وأن نتمسك ويتنا خالصةً ال تشوا ) اإلسرائيليات اجلديدة(وأن نقاوم غزو العريب واإلسالمي بأي صورة، 

 .شائبة

االقتصادية إلسرائيل، واستمرارها حيةً فعالة، وتوسيعها لتكون مقاطعةً عربيةً إسالميةً، فال حيل ملسلم أن يبيع هلا " املقاطعة" جيب إعادة -3
 وهذا واجب الدول اإلسالمية، وواجب األفراد املسلمني، وجيب على كل مسلم أن يعلم أن أي دينار أو درهم أو جنيه أو يشتري منها،

أو ريال يذهب إىل إسرائيل يتحول إىل صاروخ أو قنبلة أو رصاصة تقتلنا ا أو ددنا ا إسرائيل؛ بل جيب أن تتسع هذه املقاطعة لتشمل 
مقاطعة البضائع األمريكية، ابتداًء : وصا أمريكا اليت تقف بكل قوا مع إسرائيل، وجيب على املسلمني كافةكل من يساند إسرائيل، وخص

 .بالطائرات، ومرورا بالسيارات، وانتهاًء باهلامربجر والبيتزا والكوال والسجائر وحنوها

يقفوا صفًا واحدا كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا،  جيب أن يعلو العرب واملسلمون على خالفام، وينسوا معاركهم اجلانبية، و-4
فكيف بأم املصائب إسرائيل ! إن املصائب جيمعن املصابني: فاملعركة كبرية، ال جيوز أن تشغلنا عنها النـزاعات الصغرية، وقد قال الشاعر

: الصف (يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِلِه صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص﴾﴿ِإنَّ اَهللا يِحب الَِّذين : وقد قال تعاىل! وغطرستها واستكبارها يف األرض؟

4.( 

جيب أن نقاوم كل حماولة لتمزيق األمة أكثر مما هي ممزقة، وأن نسعى إىل توحيد الكلمة يف ضوء كلمة التوحيد، فإن مل نستطع االرتقاء إىل 
 .أفق التوحيد، فلنسع إىل التقريب، وذلك أضعف اإلميان

ميينا .. عربا وأكرادا، أو عربا وبربر، وال اخلالفات اإليدولوجية.. سنة وشيعة، وال اخلالفات العرفية.. ال جمال إلثارة اخلالفات الدينية
هو مواجهة االحتالل والعدوان .. ويسارا، ونركز على مقاومة اخلالف بني الفصائل الفلسطينية بعضها وبعض، فاجلميع يف خندق واحد

 .لصهيوينا
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إذا قاتلتنا السلطة الفلسطينية فلن نقاتلها، وإذا آذتنا فلن نرد السفعة مبثلها، سنكون كخري : وما أروع ما قال الشيخ أمحد ياسني يف قطر
ك ألقْتلَك ِإني أَخاف اَهللا رب ﴿لَِئن بسطت ِإلَي يدك ِلتقْتلَِني ما أَنا ِبباِسٍط يِدي ِإلَي: ألقتلنك، قال!! ابن آدم حني قال له أخوه

﴾الَِمني28: املائدة (الْع.(  

، فالقدس ليست جمرد شأن فلسطيين؛ بل وال جمرد شأن عريب؛ بل هي شأن إسالمي؛ وهلذا "إسالمية املعركة" جيب أن نعلن بوضوح -5
ن نكون ملكيني أكثر من امللك، فالقدس شأن األمة اإلسالمية يف نرفض ما يردد أحيانا من أن الفلسطينيني هم أصحاب الشأن، وال ينبغي أ

مشارق األرض ومغارا، ولو أن الفلسطينيني ختاذلوا وسلَّموا يف شأا لوجب على مسلمي العامل أن يرفضوا ذلك، ويقاموا الفلسطينيني 
 ال خيص سائر املسلمني، فكلك يقال عن القدس إن مكة والكعبة واملسجد احلرام هي شأن سعودي،: أنفسهم، وكما ال جيوز أن يقال

 .الشريف واملسجد األقصى

من أجل إنقاذ القدس، فلو كان لنا خليفة مبايع من املسلمني، جيسد وحدم، " هيئة إسالمية شعبية عاملية" جيب أن نسعى لتأسيس -6
أن هبوا لتحرير األقصى، والستجاب املاليني : املسلمني لنادى يف - كما كان عليه حال األمة أكثر من ثالثة عشر قرنا-ويقود أمتهم

لندائه، وأقبلوا بكثافة ليواجهوا قوة إسرائيل، وأسلحة إسرائيل، ولْتقتل منهم ألوفًا أو عشرات األلوف، ولكنها لن تستطيع أن تقتل كل 
 .ااهدين، وتواجه كل املسلمني

يدعى إليه بعيدا عن تأثري " مؤمتر عاملي لعلماء املسلمني"ر، فليكن بديلَنا عن ذلك فإذا مل تكن لدينا خالفة متلك حق التوجيه واألم
 ".هيئة إنقاذ األقصى"السياسات احمللية والتوجيهات الرمسية ليقول كلمته، ويوجه بيانه إىل األمة، وينشئ هذه اهليئة العاملية املنشودة 

 من أقصى - بل كل األحرار الشرفاء-ا شعبيا إسالميا عامليا، يساهم كل املسلمنيصندوقً" صندوق القدس" وعلى هذه اهليئة أن تنشئ -7
األرض وأدناها، مبا يقدرون عليه، والقليل على القليل كثري، وذلك إلنقاذ القدس واملسجد األقصى، ومواجهة خطط إسرائيل اجلهنمية يف 

 .املتواصل حتت املسجد املبارك، والتدمري املرتقب للمسجد األقصىإقامة املستوطنات، والترحيل الصامت ألهل القدس، واحلفر 

عربا وعجما، .. مسلمني ومسيحيني، وإىل كل املسلمني.. سلطةً ومعارضةً وإىل كل العرب.. نتوجه ذه التوصيات إىل كل الفلسطينني
وإن .. تنا العادلة، وليقفوا مع قوة احلق، ال مع حق القوةوإىل كل الشرفاء واملنصفني، وأعداء البغي يف الشرق والغرب، ليساندونا يف معرك

  ).47: الروم (﴿وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني﴾: احلق ملنصور ولو بعد حني، وقد قال تعاىل
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