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ملخص:
يثبت هذا البحث � ّأن فل�سطني �أر�ض مغت�صبة ال �أر�ض موعودة ،فما يزعمه اليهود من
�أن فل�سطني هي �أر�ضهم املوعودة ،كالم باطل من الناحيتني التاريخية والدينية.فهم من
الناحية التاريخية طارئون على هذه الأر�ض ،و�أما من الناحية الدينية ف�إن امل�سلمني هم
ا�ستمرار لدعوتهم ،و�إن احلق الذي
الورثة احلقيقيون لرتاث الأنبياء ،ودعوة الإ�سالم هي
ٌ
�سعوا لتكري�سه هو احلق الذي ي�سعى امل�سلمون لتكري�سه.وما دولة �إ�رسائيل القائمة الآن
يف فل�سطني� ،سوى كيان �صهيوين غا�صب حمتل.وواجبنا ال�رشعي كم�سلمنيْ � ،أن نعمل بكل
الو�سائل امل�رشوعة ،من �أجل حترير فل�سطني من هذه الع�صابات املنحرفة املتعط�شة ل�سفك
الدماء.
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Palestine between the divine promise and human prejudice
(A historical and Quranic Perspective)

Abstract:
This research proves that Palestine is a usurped land and not a promised
land.The Jews claim that Palestine is their promised land, which is not true
from both historical and religious aspects.Historically, Jews are intruders on
this land; from religious perspective; Muslims are the true legitimate heirs of
the prophets’ heritage, the call or Da’wa of Islam is related to their Da’wa,
and the truth that they struggled to devote is the same truth that Muslims seek
to devote.The existing state of Israel in Palestine is only a cruel occupier
Zionist state.It is our duty as Muslims to work with all legitimate means for
the liberation of Palestine from these devil hungry gangs of bloodshed.
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مقدمة:
يقف هذا البحث مع ق�ضية بالغة الأهميةُ ،تع ُّد ت�أ�صي ًال مهم ًا يف فهم طبيعة ال�رصاع
ُ
القائم على �أر�ض فل�سطني.فحتى ندرك �أبعاد ت�رصفات اليهود ،وطبيعة �أعمالهم ،علينا � ْأن
نهاجر �إىل عقولهم ،لنعلم كيف يفكرون ،وما هي منطلقاتهم يف التعامل مع الآخرين.
وت�أتي �أهمية هذا البحث من كونه يعالج مو�ضوع ًا بالغ ال�سخونة واحل�سا�سية ،وما
زالت وترية الأحداث تت�سارع فيه يوم ًا بعد يوم.وتثور �أمامنا يف �إطار هذه املعاجلة
ت�سا�ؤالت ع ّدة مهمة:

ملن هذه الأر�ض؟ ومن هم �أ�صحابها ال�رشعيون؟ هل حقاً هي لليهود؟
وع َدهم بها؟ هل هي �أر�ض موعودة �أم �أر�ض مغت�صبة؟ .
و� َّأن اهلل َ

هذه ا�ستف�سارات جاء هذا البحث من �أجل و�ضع �إجابات وا�ضحة لها ،من خالل درا�سة
�أبعاد هذه الق�ضية من جميع جوانبها� ،سواء الدينية منها �أم التاريخية ،لنكون على بينة من
�أمرنا ،وو�ضوح يف ر�ؤيتنا.

وقد جاء هذا البحث �إ�ضافة �إىل املقدمة واخلامتة يف ثالثة مباحث ،هي:
�1 .1أر�ض امليعاد يف العقيدة اليهودية
2 .2نظـرة تاريخية
3 .3نظـرة قر�آنية
ويعالج البحث هذه الق�ضية من ناحية علمية مو�ضوعية ،فال ا ِّدعاء بغري دليل ،وال ر�أي
بغري برهان.

املبحث األول:
أرض امليعاد يف العقيدة اليهودية:
الدين واألرض:
يربط اليهود بني الأر�ض وبني تعاليم التوراة التي ال ميكن �أن تنفَّذ -ح�سب قولهم
– �إال يف الأر�ض املقد�سة.وكما جاء يف التلمود ( ، )1ويف �أحد ت�رصيحات بن غوريون ( )2؛
272

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالث والثالثون ( - )1حزيران 2014

ف�إن ال�سكنى يف الأر�ض مبنـزلة الإميان «لأن من يعي�ش داخل �أر�ض �إ�رسائيل ميكن اعتباره
م�ؤمناً� ،أما املقيم خارجها فهو �إن�سان ال �إله له» (. )3
وجاء يف التوراة« :ال يقول �ساكن يف الأر�ض �أنا مر�ضت.ال�شعب ال�ساكن فيها مغفور
الإثم» (. )4
وعندما يتكلم اليهود عن الأر�ض املقد�سة ،يعنون بها �أر�ض فل�سطني.جاء يف التلمود:
«الواحد القدو�س تبارك ا�سمه ،قا�س جميع البلدان مبقيا�سه ،ومل ي�ستطع العثور على �أية بالد
جديرة ب�أن تمُ نح جلماعة ي�رسائيل �سوى �أر�ض �إ�رسائيل» ( )5؛ �أي �أر�ض فل�سطني.

والناظر يف التوراة ،يجد ن�صو�صاً ت�شري �إىل �أن اهلل منح �إبراهيم وذريته هذه
الأر�ض ،ومن ذلك:
 «وقال الرب لإبراهيم :اذهب من �أر�ضك ومن ع�شريتك ومن بيت �أبيك� ،إىل الأر�ض
التي �أريك...فذهب �إبراهيم كما قال الرب...ف�أتوا �إىل �أر�ض كنعان...وظهر الرب لإبراهيم
وقال :لن�سلك �أعطي هذه الأر�ض» (. )6
قيم عهدي بيني وبينك وبني ن�سلك من بعدك مدى �أجيالهم ،عهد الدهر ،لأكون
 «و�أُ ُ
لك �إلهاً ،ولن�سلك من بعدك ،و�أعطيك �أر�ض غربتك لك ولن�سلك من بعدك ،جميع �أر�ض كنعان،
ملك ًا م�ؤبداً ،و�أكون لهم �إلهاً.وقال اهلل لإبراهيم :و�أنت فاحفظ عهدي�..أنت ون�سلك من بعدك
مدى �أجيالهم.هذا هو عهدي الذي حتفظونه بيني وبينكم ،وبني ن�سلك من بعدك» (. )7
 «و�سكن �إبراهيم يف �أر�ض كنعان ،فقال له الرب :ارفع عينيك وانظر من املو�ضع
التي �أنت فيه �شما ًال وجنوب ًا و�رشق ًا وغرباً ،لأن جميع الأر�ض التي �أنت ترى ،لك �أعطيها
ولن�سلك �إىل الأبد» (. )8
الرب مع �إبراهيم ميثاق ًا قائالً :لن�سلك �أعطي هذه الأر�ض ،من نهر م�رص �إىل
 «قطع ُّ
النهر الكبري ،نهر الفرات» (. )9
وذريته الذين جاءت لهم هذه
ويعترب اليهود �أنف�سهم هم َن ْ�سلُ �إبراهيم عليه ال�سالم ّ
ن�س ًال غريهم.
الوعود ،وال َي ْ
رون لإبراهيم عليه ال�سالم ْ
حدود أرض امليعاد:
على الرغم من ورود هذه الن�صو�ص التي تتحدث عن �أر�ض فل�سطني باعتبارها �أر�ض ًا
للميعاد ،ف�إن اليهود �أنف�سهم اختلفوا يف حدود هذه الأر�ض.فبينما دلّت بع�ض الن�صو�ص
على �أنها متت ّد من النيل �إىل الفرات ،حددتها ن�صو�ص �أخرى على �أنها «�أر�ض كنعان
بتخومها» (. )10وقد ح ّل احلاخامات هذه امل�شكلة – يف ظنهم – حني �شبهوا الأر�ض بجلد
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الإبل الذي ينكم�ش يف حالة العط�ش واجلوع ،ويتمدد يف حالة ال�شبع واالرتواء.وهكذا الأر�ض
املقد�سة ،تنكم�ش �إذا هجرها �ساكنوها من اليهود ،وتتمدد وتت�سع �إذا جاءها اليهود من بقاع
الأر�ض(.)11
()12
أر�ض ورد
و�سع مفهوم �أر�ض امليعاد لي�شمل بها كل � ٍ
�أما اجلرنال مو�شي دايان فقد ّ
ذكرها يف التوراة.يقول�« :إذا كنا منلك التوراة ،ونعترب �أنف�سنا �شعب التوراة ،فمن الواجب
علينا �أن منتلك جميع الأرا�ضي املن�صو�ص عليها يف التوراة» (. )13
وطن
وبلغ االختالف بني اليهود يف حتديد �أر�ض امليعادْ � ،أن طالب بع�ضهم ب�إقامة ٍ
يهودي يف �أية منطقة ،وفكّر كثري منهم يف �إقامة دولة لهم يف قرب�ص �أو مدغ�شقر ،لوال �أن
اال�ستعمار هو الذي وقف معهم لإقامة دولتهم يف فل�سطني ،وهذا ما ي�ؤكده الدكتور غو�ستاف
لوبون حني يقول« :مل تكن فل�سطني غري بيئة خمتلقة لليهود» (. )14
الصهيونية وأرض امليعاد:
ال�صهيونية ( : )Zionismن�سبة �إىل �صهيون ،اجلبل الذي يقع جنوب بيت املقد�س.
و�أ�صبح هذا اجلبل مكان ًا مقد�س ًا لدى اليهود العتقادهم ب�أن الرب ي�سكن فيه.ورد يف
«رنمِّ وا للرب ال�ساكن يف �صهيون» (. )16( ، )15
املزامريَ :
وعلى هذا فال�صهيونية يف �أب�سط تعاريفها هي «ا�ستقرار بني �إ�رسائيل يف فل�سطني؛
�أي جبل �صهيون وما حوله.وهي كذلك ت�أييد ذلك بالقول �أو بامل�ساعدة املالية �أو الأدبية.
فاليهودي هو الذي ي�ؤثِر � ْأن يعي�ش يف فل�سطني ،وهو كذلك من ي�ساعد اليهود مادي ًا و�أدبي ًا
لي�ستوطنوا فل�سطني» ( )17وال�صهيونية عقيدة ومنهج عملي ،جند �أ�صولها املف�صلة يف
التلمود.وهي تقوم على القول ب�أف�ضلية اليهود على العاملني ،بدعوى تع ُّه ٍد َقطَ َعه اهلل على
بالتوجه من بالد ما بني النهرين �إىل �أر�ض كنعان ،لتكون
نف�سه لنبيه �إبراهيم ،حني �أمره
ّ
�أر�ض ًا لـه.وتقوم النظرية ال�صهيونية على االعتقاد ب� َّأن �إبراهيم و َن ْ�سله من بعده قد اخت�صوا
فاخت�صهم اهلل بعهده.
اهلل وحده بعبادتهم،
َّ
نف�سه ،فلزمه
وف�سرَّ اليهود هذا العهد ب�أنه عق ٌد من طرف واحد ،قد دخله اهلل و�ألزم به َ
للأبد ،واختار فيه اليهود لتحقيق ر�سالته اخللُقية.وهم طبق ًا لهذا التربير «�شعب اهلل املختار»،
ومن ثم فهم وحدهم �أ�صحاب الكمال اخلُلقي يف العامل (. )18
تراث ي�شكّل تاريخ ًا م�شرتك ًا بني اليهود ،كما ينظر
وتنظر ال�صهيونية للدين على �أنه ٌ
الأملان �إىل الرتاث ال�شعبي الأملاين على �أنه ي�شكل تاريخ ًا م�شرتك ًا يجمعهم ،فينطلقون منه
أهداف م�شرتكة.فهم ينتمون �إىل الدين وال يلتزمون به ،ولذلك فالدين عن�رص مهم
لتحقيق � ٍ
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من عنا�رص بقائهم ،يحافظ عليه اجلميع �سواء منهم املتدينون والعلمانيون ،فهو عن�رص من
مقومات وجودهم ،والتفلّت منه ال يعني عدم احرتامه.
عنا�رص قوميتهم،
ومقوم من ّ
ّ
كما �أن الدين اليهودي قد �أ ّثر يف �إذكاء ال�شعور لدى اليهود بالتفوق ،و�أمرهم بالعودة
�إىل �أر�ض �إ�رسائيل.فتعاليم التلمود تقرر ب�أن اليهود �شعب خمتار ،اختارهم الرب �شعب ًا ليكون
لهم �إلهاً.وبعبارة �أكرث د ّقة« :ميكن تق�سيم �سكان العامل �إىل ق�سمني� :إ�رسائيل من جهة ،والأمم
الأخرى جمتمعة من جهة �أخرى.ف�إ�رسائيل هي ال�شعب املختار ،وهذه عقيدة �أ�سا�سية» (. )19
و�شعورهم بالتفرد ولّد لديهم ال�شعور بالتفوق وال�شعور باعتزال املح َتقرين «غري
فر َقنا اهلل ملنفعتنا،
اليهود».جاء يف التلمود« :نحن �شعب اهلل املختار يف الأر�ض ،وقد َّ
�سخرهم لنا منتطي ظهورهم
�سخر لنا احليوان الإن�ساين ،وكل الأمم والأجنا�س َّ
وذلك لأن اهلل َّ
()20
ونحركهم كما ن�شاء» .
قبلون الأيادي ،ويتذللون ،ويكونون مملوئني �شعوراً
وحتى لو ُ
ا�ضطهد اليهود ف�إنهم ُي ّ
ا�ضطهدوا ب�أن ال�شعوب تعزلهم
بالكربياء والتفوق ،بل �إنهم يف�رسون عزلة العامل لهم حني ُ
ل�شعورها بتفوقهم.
كذلك ف�إن دينهم ي�أمرهم بالعودة �إىل �أر�ض امليعاد ،ويعمق يف نفو�سهم حب �أر�ض
�إ�رسائيل ،ويعربون عن هذا احلب بالهجرة الفردية واجلماعية �إىل تلك الأر�ض للعي�ش عليها.
ومن تعاليم التلمود � ّأن �أي يهودي ي�ستطيع �أن يهاجر �إىل �أر�ض امليعاد ،ثم يبقى يف
املنفى فهو كافر.وت�أمرهم تعاليم التلمود بعدم رحمة الآخرين ،وبال�سيطرة عليهم.ومن
هنا فقد جاءت �أهداف ال�صهيونية متوافقة متام ًا مع تعاليم الدين اليهودي ،ومن هنا كان
احرتام ال�صهيونية للدين ولو مل تلتزم به (. )21
وهذا ما � ْأو َج َد لدى زعماء ال�صهيونية النظرة الوطنية الداعية �إىل العودة لإقامة وطن
قومي لهم يف فل�سطني ،ويظهر ذلك جلي ًا يف �أقوالهم وت�رصيحاتهم.
قال جاوبتن�سكي (« : )22من �أجل فل�سطني ف�إنني م�ستعد �أن �أحتالف مع ال�شيطان».
وكتب وايزمان ( )23كتابات كثرية عن �أبناء اليهود املنجرفني يف اللهو وامللذات
على ح�ساب التفكري يف ا�سرتجاع �أر�ض امليعاد ،وكان ُيكرث من توجيه اللوم �إليهم مقرون ًا
بالن�صح والإر�شاد ،وكان يجوب القرى واملدن يحذر من ن�سيان اللغة العربية ،ويحث على
لح على وجوب جعلها اللغة الر�سمية لليهود جميعاً.
تعليمها للأطفال ،وكان ُي ّ
�أما بن غوريون ،فكان يعترب فل�سطني هي « الفردو�س املفقود» ويعترب يهود الواليات
املتحدة منفيني خارج �أر�ضهم ،و� ْإن ح�صلوا على جميع حقوقهم ،ويعترب ك َّل �أر�ض �سوى
فل�سطني �أر�ض منفى.
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�أما ال�شاعر ال�صهيوين حاييم بيالك ( )24فيعترب كل �أر�ض �سوى فل�سطني �أر�ض ًا غريبة
موح�شة ،ولـه ق�صيدة بعنوان «نادوا الأفاعي» ويق�صد بالأفاعي اليهود الذين يندجمون يف
غريهم من ال�شعوب ،لأن من يندمج منهم يف غري �أبناء قومه فهو مت�آمر على ق�ضيته (. )25
يتبني مما �سبق �أن اليهود قد ا�ستغلوا هذا الوعد الإلهي يف فرتة الحقة لإ�ضفاء ال�رشعية
مت�سكت بهذه التعاليم الدينية ،وعملت على �إذكائها
على غزوهم لفل�سطني.و� َّأن ال�صهيونية قد َّ
يف نفو�س اليهود ،لأن ذلك يتفق متام ًا مع الأفكار واملبادئ التي ت�سعى ال�صهيونية �إىل
حتقيقها.
البعد التارخيي يف الوعد اإلهلي:
يرى روجيه جارودي ب� َّأن الوعد الإلهي ب�أر�ض امليعاد ذو �أبعادٍ تاريخية ،ولي�س وعداً
ديني ًا خال�ص ًا كما يزعم اليهود ،ذلك � ّأن الوعد الوارد يف �سفر التكوين (، )21 -18 :15
والذي ي�شري �إىل �سيادة �شعب خمتار على جميع املناطق الواقعة من نهر م�رص �إىل نهر
الفرات ،وعلى جميع ال�شعوب التي ت�سكنها ،مل يكن �سوى نبوءة م�ستوحاة من غزوات داود
عليه ال�سالم.كما برهنت �أبحاث املف�رسين على �أن تو�سيع نطاق الوعد "البدوي" لي�صبح
وعداً قومي ًا ال بد و�أن يكون قد حدث قبل تدوين روايات الآباء الأوائل للمرة الأوىل (. )26
راو �أو بالأحرى �أول
فقد عا�ش �صاحب امل�صدر اليهوي ( ، )27والذي رمبا كان �أول ٍ
كاتب لروايات العهد القدمي ،يف ع�رص �سليمان عليه ال�سالم.ومن ثم فقد عا�رص تلك العقود
التي كان فيها العهد الأبوي ،الذي �أعيد تف�سريه بوحي من غزوات داود عليه ال�سالم ،قد
حتقق ب�شكل يفوق كل التوقعات والأماين.
و ُتعد الفقرة الواردة يف �سفر التكوين ( )28( )3 :12من الن�صو�ص الأ�سا�سية التي
تتيح فهم �أعمال �صاحب امل�صدر اليهوي�.إذ ت�شري هذه الفقرة �إىل � ّأن الربكة التي حت ّل ببني
�إ�رسائيل تقرتن مبباركة جميع قبائل الأر�ض.واملق�صود بهذه العبارة جميع ال�شعوب التي
كانت تتقا�سم مع بني �إ�رسائيل �أرا�ضي فل�سطني وال�ضفة الغربية (. )29
ويقول جارودي« :وهكذا ،فلي�س مبقدورنا �أن نحدد على وجه الدقة يف � ّأية حلظة
الرب ل�شخ�صية �إبراهيم التوراتية ،ملنحه احلق ال�رشعي يف اال�ستيالء على
تاريخية ظ َه َر ّ
بالد كنعان�.أما من وجهة النظر القانونية ،فلي�س بني �أيدينا �صكٌّ بهذه الهبة يحمل توقيع
«اهلل» بل �إن لدينا حجج ًا قوية تدعونا لالعتقاد ب�أن امل�شهد الوارد يف �سفر التكوين ال يعك�س
حادثة تاريخية حقيقية» (. )30
فهل من املمكن �إذاً �إ�ضفاء طابع �آين معا�رص على الوعد الأبوي؟ لي�س هذا ممكن ًا
بالت�أكيد� ،إذا كان �إ�ضفاء هذا الطابع يعني ا�ستخدام الوعد ك�صك للملكية �أو ا�ستخدامه
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ادعاءات �سيا�سية«.فلي�س ل ّأي نهج �سيا�سي احلق يف �أن يدعي لنف�سه �أنه جدير
لت�سويغ � ّأي
ٍ
ب�ضمان هذا الوعد.وال ميكن للمرء ،ب�أي حال من الأحوال� ،أن ين�ضم �إىل �أولئك امل�سيحيني
الذين يرون � َّأن وعود العهد القدمي ُت�ضفي ال�رشعية على ما ت َّدعيه دولة �إ�رسائيل يف الوقت
حق يف الأر�ض» (. )31بل ميكن للمرء �أن يت�ساءل :ملاذا مل يفهم اليهود و�أحبارهم
الراهن من ٍّ
هذا الوعد طوال ما يقرب من ع�رشين قرن ًا ق�ضوها طواعية واختياراً بعيداً عن فل�سطني؟!
وي�شري روجيه جارودي �إىل ق�ضية مهمة ،وهي �أن هذا الوعد الذي يتبجح به اليهود ،ذو
طابع تاريخي �أكرث منه ذو طابع ديني ،فقد ُوجد عند اليهود يف تلك الفرتة من الزمن كما
()32
الرحل الذين
ُوجد عند غريهم  ،فقد ُو ِّجه هذا الوعد يف بادئ الأمر �إىل جماعات من البدو ّ
يتطلعون �إىل اال�ستقرار يف � ٍّأي من املناطق الآهلة ال�صاحلة لل�سكنى.ومن ثم �أ�صبح هذا الوعد
جزءاً من الرتاث الديني والق�ص�صي لدى قبائل �ش ّتى متباينة.
حيث ُتبني لنا قراءة الن�صو�ص املقد�سة يف منطقة ال�رشق الأو�سط �أن جميع �شعوب
املنطقة ،من بالد النهرين �إىل م�رص مبا يف ذلك احليثيون ،قد تلقوا وعوداً مماثلة ،حيث كان
الإله يعد كل �شعب بالأر�ض.
ففي م�رص ،جند امل�سلّة ال�ضخمة يف الكرنك ،والتي ُ�شيدت يف عهد حتومت�س الثالث بني
عامي 1480و  1475ق.ب ،متجيداً النت�صاراته يف غزة وجميد وقاد�ش وقردمي�ش ،وقد
ُدونت عليها عبارة الإله�« :أمنحك هذه الأر�ض بامتدادها يف جميع اجلهات لتكون لك �رشعاً.
ال�س ُبل لكي جتتاح الأرا�ضي الغربية» (. )33
لقد ُ
أزودك بكل ُ
جئت ل ّ
وعلى اجلانب الآخر يف منطقة الهالل اخل�صيب يف بالد ما بني النهرين ،جند يف
�أن�شودة اخللق البابلية� ،أن الإله (مردوخ) يحدد لك ٍّل ن�صيبه ،وي�أمر ببناء ببابل وت�شييد معبد
فيها.
ومن م�رص �إىل بالد ما بني النهرين ،كان احليثيون ين�شدون لربة ال�شم�س (�أرينا)
قائلني�« :أنت حتر�سني �أمن ال�سماوات والأر�ض ،وتعينني حدود الأر�ض».
هكذا كان الو�ضع �آنذاك ،فلو مل يكن اليهود قد تلقوا وعداً كتلك الوعود ،لأ�صبحوا دون
�شك حالة �شاذة (. )34
تفنيد مزاعم اليهود الدينية:
�إذا نظرنا يف الن�صو�ص الدينية ،التي ي�ستدل بها اليهود على �أن اهلل �أعطاهم الأر�ض
املقد�سة لهم وحدهم ،جند �أنها مل تذكر ذلك ،بل كلُّ ما جاء فيها يدل على � ّأن اهلل �أعطاها
لإبراهيم ون�سله.
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ف�إذا كان االعتقاد ال�سائد لدى اليهود � ّأن الأر�ض �أُعطيت لهم وحدهم ،فهذا افرتاء
وخط�أ ،لأن ذلك مل يقل به كتابهم املقد�س� ،إذا كنا �سنعتمد عليه كدليل لدح�ض افرتاءاتهم
وتفنيد مزاعمهم.وميكن �إجمال ر ّدنا يف النقاط �آالتية:
�1 .1إذا كان هناك عهد فقد �أُعطي لإبراهيم عليه ال�سالم ولن�سله ،ولي�س بنو �إ�رسائيل
وحدهم هم ن�سل �إبراهيم ،فالعرب ومنهم حممد �صلى اهلل عليه و�سلم من ن�سله كذلك ،لأنهم
�أبناء �إ�سماعيل ،وال ي�ستطيع اليهود � ْأن ينكروا �أن �إ�سماعيل من ن�سل �إبراهيم ،فقد ورد يف
توراتهم « :ابن اجلارية �أي�ض ًا �س�أجعله �أمة ،لأنه من ن�سلك» (. )35
�2 .2إذا كانت امل�س�ألة مرتبطة بالن�سل والتنا�سل ،فالدالئل ت�شري �إىل �أن الأغلبية ال�ساحقة
لليهود يف ع�رصنا ،لي�ست من ن�سل �إبراهيم عليه ال�سالم ،ذلك � ّأن معظمهم من يهود اخلزر،
الذين دخلوا الدين اليهودي يف القرنني التا�سع والعا�رش امليالديني (. )36وعليه ف� ّإن دعوى
الدم النقي ،وال�ساللة الطاهرة ،واجلن�س املُختار ،هي دعوى باطلة ،ولي�ست اليهودية �إال دِين ًا
جعلوه �أ�سا�س قوميتهم املنبثقة عنه.
�سواء
�3 .3إبراهيم عليه ال�سالم لي�س عربياً ،و�إمنا هو وزوجاته من اجلن�س العربي،
ً
�أكان كلداني ًا �أم �أموري ًا �أم �آرامياً ،على اخلالف املوجود.لأن هذه ال�شعوب الثالثة كما يقرر
الباحثون ،وبدون �أدنى خالف �أو جدال� ،شعوب عربية ،خرجت من جزيرة العرب ل�سبب �أو
لآخر� ،ضمن حركة ال�شعوب القدمية يف هجرتها وتنقالتها (. )37
يقول الأ�ستاذ عبا�س حممود العقاد« :رمبا كان من املفاج�آت عند بع�ض النا�س �أن
ُيقال لهم � ّإن �إبراهيم عليه ال�سالم كان عربياً ،و�أنه يتكلم اللغة العربية ،ولكنها احلقيقة
التاريخية التي ال حتتاج �إىل فر�ض غريب� ،أو تف�سري نادر ،غري ترجمة الواقع مبا يعنيه.
و�إمنا الفر�ض الغريب� ،أن يحيد امل�ؤرخ عن هذه احلقيقة ،لين�سب �إبراهيم �إىل قوم غري قومه
الذين هو منهم يف ال�صميم» (. )38
ّ �4 .4إن القر�آن الكرمي يو�ضح م�س�ألة �إمامة �سيدنا �إبراهيم وذريته يف �شكل ال لب�س فيه.
َّا�س �إِ َما ًما قَا َل
قال تعاىلَ } :و�إِ ِذ ا ْب َتلَى �إِ ْب َراهِ ي َم َر ُّب ُه ِب َك ِل َم ٍ
ات َف�أَتمَ َّ ُه َّن قَا َل �إِ يِّن َجاعِ لُ َك لِلن ِ
()39
ني{ .فعندما �س�أل �إبراهيم اهلل �أن تكون الإمامة
َومِ ن ُذ ِّر َّيتِي قَا َل الَ َينَا ُل َع ْهدِي الظَّ المِ ِ َ
يف ذريته ،بني اهلل لـه � ّأن عهده لذريته بالإمامة ال ي�ستحقه وال يناله الظاملون ،و� ّأي ظلم
وكف ٍر و�ص ٍّد عن �سبيل اهلل و�إف�سادٍ يف الأر�ض �أكرب مما فعله ويفعله اليهود (. )40
وهناك من اليهود �أنف�سهم من دح�ض حجج اليهود القائلة ب�أن دولة �إ�رسائيل هي
تكري�س لوعد اهلل بالعودة �إىل الأر�ض املقد�سة ،وهذا ما ي�ؤكده �إملر برجر ( )41حني يقول:
«ال ميكن ل ّأي �إن�سان �أن يقبل االدعاء بان �إن�شاء دولة �إ�رسائيل احلالية كان حتقيق ًا
للنبوءة ،وب� ّأن اهلل قد �ص ّدق �سلف ًا وب�شكل تلقائي على كل الأعمال التي قام بها الإ�رسائيليون
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لإن�شاء دولتهم واحلفاظ على ا�ستمرارها.فقد حطمت دولة �إ�رسائيل ال�سيا�سة احلالية� ،أو على
الأقل �شوهت املغزى الروحي لإ�رسائيل...ومن ثم لي�س لدولة �إ�رسائيل احلالية �أي حق يف �أن
ت ّدعي لنف�سها �أنها جت�سيد لإرادة اهلل التي تق�ضي بقدوم ع�رص املا�شيح�.إنها ال تعدو �أن تكون
جت�سيداً لغوغائية الرتبة والدم.فال الأر�ض مقد�سة وال ال�شعب ،وكالهما لي�س جديراً ب�أي
ميزة روحانية يف هذا العاملّ �.إن النـزعة ال�شمولية ال�صهيونية ب�سعيها �إىل �إخ�ضاع ال�شعب
اليهودي ب�أ�رسه ،حتى ولو كان ذلك بالعنف والقوة ،جتعل منه �شعب ًا بني ال�شعوب الأخرى
ومثلها» (. )42

املبحث الثاني:
نظـرة تارخييـة:
انطالق ًا من املزاعم الدينية ال�سابقة الذكر ،ي ّدعي اليهود � ّأن لهم حق ًا تاريخي ًا يف
فل�سطني ،لذلك فهم حني ينادون بالعودة �إىل �أر�ض امليعادُ ،يطالبون با�ستعادة حقوقهم
�صحيح �أن اليهود هم �سكان الأر�ض الأ�صليني؟
التاريخية املزعومة يف �أر�ض فل�سطني.فهل
ٌ
�أم �أنهم دخلوها يف فرتة من الزمن ثم خرجوا منها؟
�سنحاول فيما ي�أتي �إلقاء نظرة تاريخية على ال�شعوب التي �سكنت �أر�ض فل�سطني لرنى
موقع اليهود منها.
احلضارة النطوفية:
�سكن الإن�سان �أر�ض فل�سطني منذ الع�صور املوغلة يف ال ِق َدم ،وهناك �آثار تعود �إىل
الع�رص احلجري القدمي (� 500ألف – � 14ألف ق.م)  ،والع�رص احلجري الو�سيط (� 14ألف – 8
�آالف ق.م) .حيث ُيطلق على هذا الع�رص يف فل�سطني ا�سم احل�ضارة النطوفية ن�سبة �إىل مغائر
النطوف �رشق القد�س ،و�أ�صل النطوفيني غري معروف حتى الآن ،وتركزت ح�ضارتهم على
ال�ساحل وعا�شوا يف املغائر والكهوف كمغائر جبل الكرمل (. )43
و ُتع ّد احل�ضارة النطوفية احل�ضارة الأوىل التي �شهدت تقدم الإن�سان وارتقاءه،
فمن خاللها و�صلت التحوالت االقت�صادية واالجتماعية يف فل�سطني قمتها ،فبعد �أن بلغ
النطوفيون درجة عالية من التقدمُ ،و�ضع الأ�سا�س املادي والفكري ا ملبا�رش لالنعطاف
اجلذري والأهم يف تاريخ الب�رشية� ،إال �أن �أهم ما امتازت به هذه احل�ضارة ،هو انتقالها
بالإن�سان من مرحلة ال�صيد وجمع الطعام �إىل مرحلة الزراعة وتدجني احليوان ،وبذلك حتول
الإن�سان من االقت�صاد اال�ستهالكي �إىل االقت�صاد الإنتاجي ،وكان القمح وال�شعري �أول ما
زرع الإن�سان.ولي�س هناك دليل على ممار�سة �أي �شعب �آخر غري النطويف للزراعة يف مثل هذا
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الع�رص املتق ِّدم.وانطالق ًا من هذا يكون الإن�سان النطويف الفل�سطيني قد ق َّدم للب�رشية خدمات
جليلة هي الأ�سا�س الأول للح�ضارة احلديثة (. )44
الدور العموري الكنعاني اليبوسي:
ويف الألف اخلام�سة ق.م دخلت فل�سطني يف طور جديد من �أطوارها حني وفد �إليها
من قلب اجلزيرة العربية قبائل العموريني والكنعانيني ومعهم اليبو�سيني الذين تفرعوا
عنهم ،وقد فر�ض الوافدون اجلدد �أنف�سهم على �سكان البالد الذين ذابوا بهم على مر الزمن،
وفيما بعد طبعوا البالد بطابعهم اخلا�ص وحملت البالد �أ�سماءهم.وبع�ض الباحثني يرون �أن
الكنعانيني انبثقوا من العموريني انبثاق اليبو�سيني من الكنعانيني (. )45
وحول تسمية هذه األرض يقول ظفر اإلسالم خان:
و�صنع فيها
«� َّإن الأر�ض الفل�سطينية الواقعة جنوبي �سورية هي �أر�ض �صنعت التاريخ ُ
التاريخ ،وقد �أطلقت �شعوب كثرية على هذه الأر�ض �أ�سماء كثرية ،ولعل �أقدم هذه الأ�سماء
�أ�سماء خارو  Kharuللجزء اجلنوبي ،و رتينو  Retenuللجزء ال�شمايل ،اللذين �أطلقهما قدماء
امل�رصيني ،وقد تكون كلمة “رتينو” حتريف كلمة �سامية� ،أما خارو �أو خورو فقد تكون
حتريف ًا لكلمة (حوري) وهم احلواريون املذكورون يف التوراة» (. )46
أرض كنعان:
توجه الكنعانيون العرب الذين وفدوا من �سواحل اخلليج العربي يف الن�صف الأول من
َّ
القرن الثالث قبل امليالد �إىل فل�سطني ،وهم ميثلون �أكرب موجة خرجت من جزيرة العرب،
والتي ُعرفت مبوجة العموريني الكنعانيني ،ونزل العموريون يف �سوريا والكنعانيون يف
فل�سطني ،وهما فرعان من �ساللة واحدة (. )47ويقول بع�ض امل�ؤرخني ب� ّأن الكنعانيني �سكنوا
�سمى �أر�ض كنعان ،كما ُ�سميت الأر�ض التي
فل�سطني قبل ذلك بكثري ،وكانت فل�سطني ُت َّ
()48
تفي�ض لبن ًا وع�سالً ،ثم ُ�سميت بفكي الرحى لكرثة املعارك التي كانت تدور فوق �أر�ضها .
ويقول الأ�ستاذ �أولربيت َّ � William Albrightأن لدينا من الرباهني والأدلة على �أن
الكنعانيني �أ�صحاب اللغة ال�سامية العربية ،ا�ستقروا يف فل�سطني يف �أوائل الألف الثالثة قبل
امليالد ،حيث ُعرث على �أ�سماء مدن حتمل �أ�سماء كنعانية يف املجونات امل�رصية عن ع�رص
الأهرام يف القرن الثامن والع�رشون قبل امليالد (. )49
وملا نزل الفل�سطينيون الذين -هم �أقرباء الكنعانيني ومن نف�س جن�سهم -ال�ساحل
الكنعاين اجلنوبي حوايل  1185ق.م�ُ ،سمي ال�ساحل با�سمهم «فل�سطني» و�أطلقت هذه الت�سمية
من قبيل ت�سمية الكل با�سم اجلزء ،وقد ورد ذكر ا�سم «الفل�سطينيني» يف عدد من امل�صادر
280

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالث والثالثون ( - )1حزيران 2014

امل�رصية ،وخا�صة على اللوحات اجلدارية ملدينة «هابو» من �أيام «رم�سي�س الثالث» �سماهم
امل�رصيون با�سم . )50( Pist
وتروي لنا كتب التاريخ القول ال�سائد ب�أن الفل�سطينيني كانوا قبيلة ا�سمها (فيل�ست)
قدِمت من جزيرة كريت �إىل �أر�ض كنعان عام  1200ق.م ،واحتل �أفراد هذه القبيلة ال�ساحل
و�سميت تلك البالد
الكنعاين من غزة جنوب ًا �إىل الكرمل �شما ًال وحتى �سفوح اجلبال �رشقاًُ ،
(فل�سطني ،بال�ستني. )Palestine ،ن�سبة �إىل هذه القبيلة ،ثم �أ�صبحت الت�سمية ت�شمل جميع
فل�سطني ،بحدودها املعروفة.بينما يذكر ظفر الإ�سالم خان � َّأن بع�ض الت�سميات لبلدان ومدن
بالد ال�شام تعود �إىل �أبناء �آرام بن �سام �أبو العرب ،حيث كان لـه خم�سة �أوالد هم� :إيلياء،
وفل�سطني ،و�أردن ،وحم�ص ،ودم�شق.وكلُّ واحد من ه�ؤالء الأخوة �سكن يف منطقة من بالد
و�س ِّميت هذه املناطق ب�أ�سمائهم (. )51
ال�شامُ ،
ومن خالل ا�ستقراء �أ�سماء فل�سطني طوال تاريخها العريق يت�ضح لنا بجالء �أن
الإن�سان الفل�سطيني قد امتلك هذه البقعة من الأر�ض من حوايل املليون ون�صف املليون
�سنة خلت ،ومل ينقطع عنها يف يوم من الأيام حتى يومنا هذا� ،إنه �أقدم امتالك على وجه
الأر�ض با�ستنثاء الدليل الوحيد -الذي ال ُيركن �إىل �صدقه -وهو الدليل التوراتي الذي
تدلل املكت�شفات الأثرية على �ضعف حججه التاريخية ووهنها وانهيارها ،الأمر الذي جعل
الكثريين يعيدون النظر يف �إعادة كتابة تاريخ فل�سطني ،بحيث يكون لعلم الآثار دور �أكرث
�أهمية يف ر�سم اخلطوط املو�ضوعية لهذه الكتابة.
يقول جفريزَّ �« :إن ر�أي الفقهاء من �أهل اخلربة واملعرفةّ � ،أن فالحي فل�سطني الناطقني
بالعربية �أخالف القبائل الوثنية التي كانت تعي�ش هناك قبل الغزو العرباين ،ظلّت �أقدامهم
ثابتة يف الرتبة منذ ذلك التاريخ ،وتوالت عليهم موجات الفتح املتعاقبة التي طغت على
البالد دون � ْأن تحُ طمهم» (. )52
عروبة القدس من خالل أمسائها:
كاف متام ًا للداللة على عروبة القد�س -روح
على الرغم من �أن ا�ستقراء �أ�سماء فل�سطني ٍ
وكاف �أي�ض ًا للداللة على انقطاع �أية �صلة لليهود بها ،ودح�ض �أي حق
فل�سطني وقلبها-
ٍ
حق اجلغرافيا ب�إثارة م�س�ألة قدا�سة
لهم يف متلُّكها ،ف�إنهم مل يتورعوا عن تربير هذا الإثم يف ّ
ليف�صلوا منها ُحججهم الرامية �إىل امتالك املدينة.غري � َّأن احلقيقة تبدو
القد�س بالن�سبة لهمَّ ،
مبجرد �إلقاء نظرة على �أ�سماء مدينة القد�س عرب خمتلف الع�صور.
جلية
وا�ضحة ّ
ّ
ف� ّإن � ّأول ا�سم ُعرفت به القد�س ،هو اال�سم الذي �سماها به �سكانها الأ�صليون «الكنعانيون»
وهو «يرو� -شاليم» �أو «يرو� -شلم» و�شامل و�شلم ا�سم لإله كنعاين معناه ال�سالم.
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ورمبا ورد �أول ذكر ملدينة القد�س كتابة يف الوثائق التي عرث عليها يف «عبالء -تل
مرديخ » -يف �شمال �سورية ،وهي وثائق مكتوبة على �ألواح من الآجر باخلط امل�سماري
وبلغة �سامية غربية ،وترجع �إىل �أوا�سط الألف الثالث ق.م ،وترد يف الوثائق �أ�سماء مدن عدة
منها� -سامل -التي يرجح البع�ض �أنها ت�شري �إىل القد�س.
لكن �أول ا�سم ثابت ملدينة القد�س وهو «�أورو�سامل» �أو «�أورو�شامل» �إمنا ورد فيما ي�سمى
بن�صو�ص اللعنة ( ، )53وهي تت�ضمن �أ�سماء البلدان واملدن واحلكام الذين كانوا فيما زعم من
�أعداء م�رص ،وكانت العادة هي كتابة �أ�سماء الأعداء على الأواين الفخارية ثم حتطيمها يف
�أحد طقو�س ال�سحر الت�أثريي� ،أي الذي يرمي �إىل الت�سبب يف �سقوط الأتباع الع�صاة ،وثبت �أن
تاريخ تلك الأواين يرجع �إىل فرتة حكم الفرعون «�سيزو�سرت�س الثالث  1842 -1878ق.م»
وكانت كلها �أ�سماء ت�سع ع�رشة مدينة كنعانية من بينها �أورو�سامل (. )54
وهناك من يذهب يف �أ�صل �أورو�سامل �أو اورو�شامل �إىل �أن اال�سم مكون من مقطعني
«�سامل �أو �شامل» وهو ا�سم �إله ،و�أورو :وهي كلمة تعني �أ�س�س �أو �أن�ش�أ ،فيكون معنى اال�سم
«اورو�سامل» �أ�س�سها �سامل ،ويعترب اال�سم ا�سم ًا عمورياً ،والعموريون كما �أ�سلفنا هم �سكان
كنعان الأ�صليني ،ولغة العموريني تدعى غالب ًا الكنعانية ،كما �أن ا�سم الكنعانيني ي�شمل
العموريني �أحياناً.وقد ظل ا�سم �أور�شليم �شائع ًا منذ ذلك العهد �إىل يومنا هذا ،ومنه جاء
اال�سم الإجنليزي «. )55(»Jerusalem
ويت�ضح مما تقدم �أن الت�سمية �أور�شليم التي يحاول ال�صهيونيون اليوم عدها من
الأ�سماء العربية هي يف احلقيقة كلمة كنعانية عربية �أ�صيلة ،وكيف تكون كلمة �أور�شليم
عربية وهذا اال�سم موجو ٌد قبل وجود اللغة العربية؟ بل قبل وجود داود ومو�سى عليهما
ال�سالم.
ومن �أ�سماء القد�س القدمية �أي�ض ًا «يبو�س» ن�سبة �إىل اليبو�سيني ،وهم كما ذكرنا فرقة
�سماها الفراعنة يف كتاباتهم الهريوغليفية
من الكنعانيني �سكنوا القد�س وحولها ،وقد َّ
«يابيثي» و «يابتي» وهو حتريف ال�سم يبو�س الكنعاين اليبو�سي ،ويف ر� ٍأي ذكره بع�ض
الباحثنيَّ � :أن اليونانيني �سموها -هرو�سوليما -ولكن م�ؤرخهم «هريودوت�س» �سماها
«قدي�س» كما �سمعها من �سكانها العرب املعا�رصين له (. )56
فقدمي �أي�ضاً ،وهو عربي ( ، )57وقد ُعرفت املدينة با�سم ال ُقد�س منذ
و� َّأما ا�سم «ال ُقد�س»
ٌ
زمن مو�سى عليه ال�سالم ،ويدلّ على ذلك ما جاء يف التوراة على ل�سان مو�سى عليه ال�سالم:
الرب من �سيناء ،و�أ�رشق لهم من �سعري ،وتلألأ لهم من جبل فاران ،و�أتى من ربوات
«جاء ُّ
()58
ُ
القد�س» .غري � ّأن هذه الت�سمية مل ت�شتهر �إال بعد الفتح الإ�سالمي لهذه املدينة ،حيث �أطلق
تيمن ًا مبا فيها من َبركة و َقدا�سة.
عليها هذا اال�سم ُّ
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دخول اليهود إىل فلسطني:
يظهر من الدالئل التاريخية � َّأن مو�سى عليه ال�سالم قاد بني �إ�رسائيل باجتاه الأر�ض
املقد�سة يف الن�صف الأخري من القرن  13ق.م؛ �أي �أواخر الع�رص الربونزي املت�أخر ،الذي
�شهد هو وبداية الع�رص احلديدي بداية الدخول اليهودي �إىل فل�سطني ،ثم قيام مملكة داود
و�سليمان عليهما ال�سالم  923 -1004ق.م التي انق�سمت �إىل مملكة �إ�رسائيل 722 -923
ق.م ومملكة يهودا  586 -923ق.م والتي حكمت كل منهما جزءاً حمدوداً من �أر�ض
فل�سطني(.)59
ومنذ  730ق.م دخلت فل�سطني ب�شكل عام حتت النفوذ الآ�شوري القادم من العراق
حتى  645ق.م ،ثم ورثهم البابليون يف النفوذ حتى  539ق.م ،وكان الآ�شوريون والبابليون
يتداولون النفوذ على فل�سطني مع م�رص.ثم �إن الفر�س غزوا فل�سطني وحكموها 332 -539
ق.م.ثم دخلت فل�سطني يف الع�رص الهلين�ستي اليوناين حيث حكمها البطاملة حتى 198
ق.م ،ثم ورثهم ال�سلوقيون حتى  64ق.م.ثم جاء الرومان و�سيطروا على فل�سطني ،وبعد
انق�سام الإمرباطورية الرومانية ظلت فل�سطني تتبع الإمرباطورية الرومانية ال�رشقية
وعا�صمتها الق�سطنطينية حتى جاء الفتح الإ�سالمي و�أعطاها �صبغتها العربية الإ�سالمية
�سنة 636م(.)60
و�إذا �أردنا �أن نعرف كيف عا�ش اليهود يف فل�سطني ،يكفينا �أن نقر�أ ما قاله هـ.ج.ويلز
يف كتابه «موجز التاريخ» حول حياتهم يف فل�سطني بعد ال�سبي البابلي.يقول« :كانت حياة
ي�رص على الإقامة و�سط طريق مزدحم ،فتدو�سه
العربانيني يف فل�سطني ت�شبه حياة رجل
ّ
احلافالت وال�شاحنات با�ستمرار...ومن الأول �إىل الآخر مل تكن مملكتهم �سوى حادث
طارئ يف تاريخ م�رص و�سوريا و�أ�شور وفينيقية ،ذلك التاريخ الذي هو �أكرب و�أعظم من
تاريخهم»(.)61
واحلقيقة �أن اليهود خالل فرتة وجودهم يف فل�سطني مل يتبعوا �أنبياء اهلل ،بل
متردوا عليهم ،وارتكبوا كل �أ�صناف املنكرات.وما يقوله امل�ؤرخ ال�شهري غو�ستاف لوبون
هو خري دليل على ذلك ،حيث يقول عنهم« :مل يقتب�سوا من تلك الأمم العليا �سوى �أخ�س ما
فقربوا
يف ح�ضارتها� ،أي مل يقتب�سوا غري عيوبها وعاداتها ال�ضارة ودعارتها وخرافاتهاّ ،
قربوا لع�شرتوت ولبعل وملولوخ من القرابني ما هو �أكرث جداً مما قربوه
جلميع �آلهة �آ�سياّ ،
لإله قبيلتهم يهوه العبو�س احلقود الذي مل يثقوا به �إال قليالً» ويقول« :اليهود عا�شوا عي�ش
الفو�ضى الهائلة على الدوام تقريباً ،ومل يكن تاريخهم غري ق�صة ل�رضوب املنكرات�...إن
تاريخ اليهود يف �رضوب احل�ضارة �صفر...ومل ي�ستحقوا �أن ُي َع ُّدوا من الأمم املتمدنة ب� ِّأي
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وجه» ويقول غو�ستاف لوبون �أي�ضاً« :وبقي بنو �إ�رسائيل حتى يف عهد ملوكهم بدواً �أفاقني
مفاجئني مغريين �سفاكني...مندفعني يف اخل�صام الوح�شي�...إن مزاج اليهود النف�سي ظ ّل على
الدوام قريب ًا جداً من حال �أ�شد ال�شعوب ابتدائية ،فقد كان اليهود ُع ُن َداً مندفعني غ ّف ًال �س ّذج ًا
جفاة كالوحو�ش والأطفال...وال جتد �شعب ًا عطَّ ل من الذوق الفني كما عطل اليهود»(.)62

خالصة:
يت�ضح من خالل العر�ض التاريخي ال�سابق ،ومبا ال يدع جما ًال لل�شك� ،أن اليهود حينما
جاءوا �إىل �أر�ض فل�سطني ،ف�إنهم مل ي�أتوا �إىل �صحراء مهجورة ،ومل يكونوا �أول من قطن
هذه الأر�ض ،فقد و�صل �إليها الأموريون قبلهم بـ  800عام ،وجاءها الآراميون يف القرن
 12ق.م ،وبعدهم بقليل نزل الفل�سطينيون والعماليق يف املنطقة ال�ساحلية.ومعروف لدى
امل�ؤرخني �أن الآراميني والأموريني والعماليق من القبائل العربية القادمة من جزيرة العرب.
وهذا يعني من ناحية تاريخية جمردة عن الدين� ،أن العرب الفل�سطينيني �أوىل بهذه الأر�ض
من اليهود لأنهم �أقاموا فيها قبلهم بفرتة زمنية طويلة.ومل يكن اليهود يف فل�سطني �أكرث من
عابري �سبيلَ ،وفِدوا �إليها ثم رحلوا عنها ،وت�شتتوا يف الأقطار.
وبالنظر �إىل املو�ضوع من ناحية تاريخية بحتة كذلك ،ف�إنه يتبينَّ � ّأن دعوى اليهود
باحلق التاريخي يف فل�سطني باطلة ،لأنه �إذا كان متلُّك اليهود لرقعة حمدودة من �أر�ض
فل�سطني يف فرتة زمنية حمدودة يعطيهم احلق فيها ،دون �أهلها العرب الأ�صالء ،ف� َّإن هذا
احلق يثبت للم�رصيني والفر�س والرومان �أكرث مما يثبت لليهود ،ل ّأن امل�رصيني والفر�س
ِّ
والرومان حكموا ُمدداً �أطول بقرون من اليهود ،ومع هذا مل ي َّدعوا دعوى ه�ؤالء ال�صهيونيني،
لأنهم عرفوا احلق �إ ْذ َعرفوا �أنهم مل يكونوا غري حمتلني غا�صبني ،وعرفوا � ّأن ك ّل دعوى من
فقوم جمبولون على
هذا القبيل باطلة ،ولأنهم لي�سوا يهوداًّ �.أما اليهود وال�صهيونيون بخا�صة ٌ
الباطل الذي مل َيعرف التاريخ لـه �شبه ًا يف ك ّل الع�صور.فالأمر لي�س قائم ًا على احلق ،و�إمنا
هو الباطل ال�رصف الذي يجول جولته يف هذا الع�رص ليغت�صب الأمم وال�شعوب ،وليق�ضي
على القيم الدينية واحل�ضارة الإن�سانية.

املبحث الثالث:
نظرة قرآنية:
احلقيقة الأوىل التي يجب ت�أكيدها ،هي � َّأن امل�سلمني ي�ؤمنون بكل الأنبياء ،ويعتربون
تراث الأنبياء تراثهم ،ويعتربون ر�سالتهم الإ�سالمية امتداداً لر�ساالت الأنبياء الذين جاءوا
قبلهم ،و�أن الدعوة التي دعا �إليها الأنبياء هي الدعوة نف�سها التي دعا �إليها حممد �صلى اهلل
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عليه و�سلم.وبالتايل ف�إن ر�صيد جتربة الأنبياء يف دعوتهم �إىل احلق وعبادة اهلل وحده ،ال
ينف�صم عن دعوة امل�سلمني ور�صيد جتربتهم.وهذا ما يدل عليه قوله تعاىلَ ) :و َل َق ْد َب َع ْث َنا
فيِ كُ ِّل �أُ َّمةٍ َّر ُ�سو ًال �أَ ِن ْاع ُب ُدواْ هّ َ
وت ( (. )63فهي ر�سالة التوحيد التي يدعو
اج َت ِن ُبواْ الطَّ اغُ َ
الل َو ْ
�إليها كل ر�سول.فكلهم يدعون �إىل عبادة اهلل وينهون عن عبادة ما �سواه.وعندما ُيك َّذب �أي
قوم ر�سولهم فك�أنهم كذبوا جميع املر�سلني ،كما هو مدلول قوله تعاىل} :كذبت قوم نوح
ٍ

املر�سلني ( ) ،كذبت عاد املر�سلني ( ) ،كذبت ثمود املر�سلني ( ) ،كذبت قوم لوط
املر�سلني ( ) ،كذبت �أ�صحاب الأيكة املر�سلني{ ()64
قوم مل ُيك ِّذبوا
.ومعلوم هنا � ّأن ك ّل ٍ
ٌ

�إال ر�سولهم ،ولكنهم �صارت حالهم كحال من ك َّذب ك ّل الر�سل.
ويغرق العديد من امل�ؤرخني عند مواجهتهم الدعاءات اليهود املعا�رصين بحقهم يف
مرت على
فل�سطني يف االن�شغال بعلوم الآثار ،وذكر ال�شعوب التي ا�ستوطنت �أو حكمت �أو ّ
فل�سطني ،وكم َحك ََم ك ٌّل منها هذه الأر�ض ،ليخرجوا يف النهاية بنتيجة م�ؤداها �ض�آلة الفرتة
وامل�ساحة التي حكم فيها اليهود عرب التاريخ مقارنة بالعرب وامل�سلمني.ورغم �أن هذا
اجلانب مفيد يف ر ّد ادعاءات اليهود من النواحي التاريخية والعقلية املنطقية� ،إال �أن كثرياً
من ه�ؤالء الكتاب وامل�ؤرخني يقعون يف خط�أين كبريين ،هما (: )65
الأول :اعتبار تراث الأنبياء الذين �أر�سلوا �إىل بني �إ�رسائيل �أو قادوهم تراث ًا خا�ص ًا
باليهود فقط ،وهذا ما يريده اليهود.
الثاين :الإ�ساءة �إىل �سرية عدد من �أنبياء بني �إ�رسائيل با�ستخدام اال�ستدالالت امل�ستندة
املحرفة ،وهم عندما ي�ستخدمونها ،ف�إمنا يق�صدون الإ�شارة �إىل ال�سلوك
�إىل توراة اليهود
َّ
امل�شني لبني �إ�رسائيل وقادتهم عندما حلّوا يف فل�سطني ،لي�ضعفوا من قيمة دولتهم ،ويبينوا
انحطاط م�ستواهم احل�ضاري ،و ُيدخلون يف اال�ستدالالت ما ذكرته الإ�رسائيليات من اتهام
للأنبياء بالغ�ش والكذب والزنا واغت�صاب احلقوق وقتل الأبرياء ،يف حماولة لإثبات ق�سوة
ومكر ول�ؤم اليهود وت�شويه �صورة حكمهم ودولتهم يف ذلك الزمان.
بناء
ومن هنا كان ال ب ّد من تو�ضيح منهج القر�آن الكرمي يف احلديث عن اليهود ،لنحدد ً
عليه موقفنا من تاريخهم.
ال ب ّد من الت�أكيد �أو ًال على � َّأن القر�آن الكرمي ال ينظر �إىل �أحد باعتبار اجلن�س �أو الن�سل �أو
القوم ،لذلك فال بد من �إلغاء النظرة القومية جتاه بني �إ�رسائيل.
�إن اليهود ينظرون �إىل �أجدادهم نظرة قومية مغالية ،ويفهمون تاريخهم فهم ًا قومي ًا
مغالياً ،ومن ثم يتعاملون مع بع�ضهم يف هذا الزمان تعام ًال قومي ًا عن�رصياً.ونظراً لهذه
النظرة القومية اليهودية ،ف�إن بع�ض العرب املعا�رصين َير ُّدون عليهم بنظرة قومية عربية،
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فيعتربون كل فرد من �أفراد بني �إ�رسائيل ال�سابقني عدواً لهم ،ويعتربون كل فرتات تاريخهم
فرتات بغي�ضة ،لأنها تاريخ �أعدائهم.وامل�سلم الذي ينظر يف التاريخ مبنظار القر�آن ،ويتعامل
مع الآخرين ِوفق حقائق وتوجيهات القر�آن ،يرف�ض كلتي النظرتني املغاليتني.
والنظرة القر�آنية يف هذا املجال منهجية مو�ضوعية ،وتدعو امل�سلمني الذين ي�صدرون
عن القر�آن ،وينطلقون من حقائقه� ،إىل �أن يكونوا مو�ضوعيني منهجيني يف احلديث عن بني
�إ�رسائيل ال�سابقني ،وتقومي �أفرادهم.فالقر�آن الكرمي ُيبينِّ � َّأن بني �إ�رسائيل ال�سابقني �صنفان:
Ú Úم�ؤمنون �صاحلون مكرمون عند اهلل.
Ú Úكافرون ظاملون ملعونون عند اهلل.
ويقر القر�آن الكرمي ب�أن غالبية اليهود هم من ال�صنف الثاين.قال تعاىلَ } :و َل ْو �أَ َّن ُه ْم
ُّ

جني َل َو َما �أُن ِز َل ِ�إلَي ِهم ِّمن َّر ِّب ِه ْم لأ َكلُواْ مِ ن َف ْو ِق ِه ْم َومِ ن تحَ ْتِ �أَ ْر ُج ِل ِهم
�أَقَا ُموا ْ ال َّت ْو َرا َة َوا ِلإ ِ
َاب
ِّم ْن ُه ْم �أُ َّم ٌة ُّم ْقت َِ�ص َد ٌة َو َك ِثريٌ ِّم ْن ُه ْم َ�ساء َما َي ْع َملُو َن{ (. )66وقالَ } :و َل ْو �آ َم َن �أَ ْه ُل ا ْل ِكت ِ
َلكَا َن َخيرْ ًا َّل ُهم ِّم ْن ُه ُم المْ ُ�ؤْمِ نُو َن َو�أَكْثرَ ُُه ُم ا ْل َفا�سِ قُو َن{ (. )67

ومعظم بني �إ�رسائيل ال�سابقني ،الذين كانوا قبل جميء الإ�سالم ،ظاملون ع�صاة
جمرمون ،ناق�ضون للعهود واملواثيق ،متبعون للباطل والهوى ،حماربون للحق والر�سل
وت�سجل
والأنبياء.وعلى هذا ال�صنف الباغي ،تنطبق الآيات القر�آنية التي تذم بني �إ�رسائيل،
ِّ
عليهم خمالفاتهم ،وتقرر لعنتهم وعذابهم وغ�ضب اهلل عليهم (. )68
لقد كفانا القر�آن الكرمي ،مئونة التعرف على �أخالق اليهود وف�سادهم و�إف�سادهم ،غري
�أن �أنبياءهم و�صاحليهم �شيء �آخر ،فالأنبياء خري الب�رش ،وال ينبغي الإ�ساءة �إليهم واالجنراف
خلف الروايات الإ�رسائيلية املنحرفة ،التي ال ت�سيء للأنبياء فقط و�إمنا هلل تبارك وتعاىل.
فعلى �سبيل املثال يذكر التلمود �أن اهلل –تعاىل عما يقولون علواً كبرياً -يلعب مع
احلوت والأ�سماك كل يوم ثالث �ساعات ،و�أنه بكى على هدم الهيكل حتى �صغر حجمه من
�سبع �سماوات �إىل �أربع �سماوات ،و�أن الزالزل والأعا�صري حتدث نتيجة نزول دمع اهلل على
البحر ندم ًا على خراب الهيكل (. )69هذا ف�ض ًال عما ذكره القر�آن من ادعاءاتهم }وقالت

اليهود يد اهلل مغلولة ( ( ) ، )70لقد �سمع اهلل قول الذين قالوا �إن اهلل فقري ونحن
�أغنياء { (} ، )71وقالت اليهود عزير ابن اهلل{ (. )72
كما ين�سب اليهود �إىل �سيدنا يعقوب عليه ال�سالم �رسقة �صنم ذهبي من �أبيه ،و�أنه
و�سمي لذلك ب�إ�رسائيل ،كما تن�سب لـه ر�شوة �أخيه وخدعة �أبيه ،و�أنه
�صارع اهلل قرب نابل�س ُ
�سكت عن زنا ابنتيه و�أنه �أ�رشك بربه!!! وق�س على ذلك ما ذكروا عن باقي الأنبياء عليهم
ال�سالم (. )73
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حرف اليهود التوراة ،و�ساروا على نهج التوراة املحرفة يف �أخالقهم وف�سادهم
لقد َّ
و�إف�سادهم ،حمتجني مبا ن�سبوه �إىل �أنبيائهم كذب ًا وزوراً.ومن الواجب على امل�ؤرخني
وخ�صو�ص ًا امل�سلمني �أال يندفعوا يف ا�ستقرائهم لتاريخ فل�سطني �إىل اتهام �أنبياء اهلل ور�سله
مبا افرتاه عليهم اليهود ،وذلك يف �سبيل �إثبات حق الأقوام الأخرى يف فل�سطني.
لذا ف� ّإن القر�آن الكرمي قد �أن�صف القلَّة امل�ؤمنة من بني �إ�رسائيل ،ويف مقدمتهم الر�سل
َاب فَال َتكُن فيِ مِ ْر َيةٍ ِّمن ِّلقَا ِئ ِه َو َج َع ْلنَا ُه
والأنبياء.قال تعاىلَ } :و َل َق ْد �آ َت ْينَا ُم َ
و�سى ا ْل ِكت َ

ُه ًدى ِّل َبنِي ِ�إ�سرْ َائِي َل * َو َج َع ْلنَا مِ ْن ُه ْم �أَ ِئ َّم ًة َي ْه ُدو َن ِب�أَ ْم ِرنَا لمَ َّا َ�صبرَ ُوا َوكَانُوا ِب�آ َيا ِتنَا
ُيو ِقنُو َن{ (. )74وهذه القلّة هي نف�سها التي عانت من طغيان بني �إ�رسائيل وانحرافهم عن
املنهج القومي ،فما كان منهم �إال �أن تربءوا منهم ومن �أعمالهم.قال تعاىل} :لُعِ َن ا َّلذِي َن
ي َذ ِل َك بمِ َ ا َع َ�صوا َّوكَانُواْ
َك َفرُوا ْ مِ ن َبنِي �إِ�سرْ َائِي َل َعلَى ل َِ�س ِ
ي�سى ا ْب ِن َم ْر مَ َ
ان َدا ُوو َد َوعِ َ
َي ْع َت ُدو َن{ (. )75

و�إذا كانت رابطة العقيدة والإميان هي الأ�سا�س الذي يجتمع عليه امل�سلمون مهما
اختلفت �أجنا�سهم و�ألوانهم ،ف�إن امل�سلمني هم �أحق النا�س مبرياث الأنبياء -مبا فيهم �أنبياء
بني �إ�رسائيل – لأن امل�سلمني هم الذين ما زالوا يرفعون الراية التي رفعها الأنبياء ،وهم
ال�سائرون على دربهم وطريقهم ،وه�ؤالء الأنبياء هم م�سلمون موحدون ح�سب الفهم القر�آين.
هذا ما نفهمه من قوله تعاىل:

} َما كَا َن �إِ ْب َراهِ ي ُم َي ُهو ِد ًّيا َوالَ َن�صرْ َا ِن ًّيا َو َلكِن كَا َن َحنِي ًفا ُّم ْ�س ِل ًما َو َما كَا َن مِ َن
َّا�س ِب�إِ ْب َراهِ ي َم َل َّلذِي َن ا َّت َب ُعو ُه َو َه َذا ال َّن ِب ُّي َوا َّلذِي َن �آ َمنُوا ْ َواللهّ ُ َوليِ ُّ
ني * �إِ َّن �أَ ْولىَ الن ِ
المْ ُ�شرْ ِ ِك َ
()76
ني{ .
المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
فهاتان الآيتان جاءتا يف معر�ض �إثبات حقيقة ما كان عليه �إبراهيم عليه ال�سالم
«لقد كان على الإ�سالم ،دين اهلل.و�أوليا�ؤه هم الذين ي�سريون على نهجه.واهلل ويل امل�ؤمنني
�أجمعني.ومن ثم ت�سقط ادعاءات ه�ؤالء وه�ؤالء ،ويتبني خط الإ�سالم الوا�صل بني ر�سل اهلل
وامل�ؤمنني بهم على توايل القرون» (. )77
وهناك العديد من الآيات القر�آنية الدالة على هذا املفهوم الذي �أ�رشنا �إليه ،ومنها
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،قوله تعاىلَ } :و�إِ ْذ َي ْر َف ُع �إِ ْب َراهِ ي ُم ا ْل َق َواعِ َد مِ َن ا ْل َب ْيتِ َ ِو�إ ْ�س َماعِ ي ُل َر َّبنَا

اج َع ْلنَا ُم ْ�س ِل َمينْ ِ َل َك َومِ ن ُذ ِّر َّي ِتنَا �أُ َّم ًة ُّم ْ�س ِل َم ًة
َت َق َّب ْل مِ نَّا �إِ َّن َك �أَ َ
ال�سمِي ُع ا ْل َعلِي ُم * َر َّبنَا َو ْ
نت َّ
َّلكَ{ (. )78
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وقوله تعاىلَ } :و َمن َي ْرغَ ُب َعن ِّم َّل ِة �إِ ْب َراهِ ي َم �إِ َّال َمن َ�س ِف َه َن ْف َ�س ُه َو َل َق ِد ْ
ا�ص َط َف ْينَا ُه فيِ
ني
ني * �إِ ْذ قَا َل َل ُه َر ُّب ُه �أَ ْ�س ِل ْم قَا َل �أَ ْ�س َل ْم ُت ِل َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
ال�صالحِ ِ َ
ال ُّد ْن َيا َو�إِ َّن ُه فيِ الآخِ َر ِة لمَ ِ َن َّ
ا�ص َطفَى َل ُك ُم ال ِّدي َن َفالَ تمَ ُو ُت َّن �إَ َّال
ُوب َيا َبن َِّي �إِ َّن اللهّ َ ْ
* َو َو َّ�صى ِب َها �إِ ْب َراهِ ي ُم َبنِي ِه َو َي ْعق ُ
ُوب المْ َ ْو ُت �إِ ْذ قَا َل ِل َبنِي ِه َما َت ْع ُب ُدو َن مِ ن
َو�أَنتُم ُّم ْ�س ِل ُمو َن * �أَ ْم كُن ُت ْم �شُ َه َداء �إِ ْذ َح�ضرَ َ َي ْعق َ
َب ْعدِي قَالُوا ْ َن ْع ُب ُد ِ�إ َل َه َك َو ِ�إ َل َه �آ َبا ِئ َك ِ�إ ْب َراهِ ي َم َو ِ�إ ْ�س َماعِ ي َل َو ِ�إ ْ�سحاَقَ ِ�إ َل ًها َواحِ ًدا َون َْح ُن َل ُه
ُم ْ�س ِل ُمو َن{ (. )79

والآيات ال�سابقة من الو�ضوح بحيث ال حتتاج �إىل �رشح.ويف املقابل ف�إن الإ�سالم يعترب
الإميان بالأنبياء والر�سل �أحد �أركان الإميان ،قال تعاىل} :قُولُواْ �آ َمنَّا ِباللهّ ِ َو َما �أُن ِز َل �إِ َل ْينَا

ي�سى
و�سى َوعِ َ
ُوب َوال ْأ�س َباطِ َو َما �أُوت َِي ُم َ
َو َما �أُن ِز َل �إىل �إِ ْب َراهِ ي َم َو�إِ ْ�س َماعِ ي َل َو ِ�إ ْ�سحاَقَ َو َي ْعق َ
َو َما �أُوت َِي ال َّن ِب ُّيو َن مِ ن َّر ِّب ِه ْم الَ ُن َف ِّرقُ َبينْ َ �أَ َح ٍد ِّم ْن ُه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْ�س ِل ُمو َن{ (. )80

وب�شكل عام ف�أمة التوحيد هي �أمة واحدة ،من لدن �آدم عليه ال�سالم حتى يرث اهلل
الأر�ض ومن عليها ،و�أنبياء اهلل ور�سله و�أتباعهم هم جزء من �أمة التوحيد ،ودعوة الإ�سالم
هي امتداد لدعوتهم ،وامل�سلمون هم �أحق النا�س ب�أنبياء اهلل ور�سله ومرياثهم.فر�صيد الأنبياء
هو ر�صيدنا ،وجتربتهم هي جتربتنا ،وتاريخهم هو تاريخنا ،وال�رشعية التي �أعطاها اهلل
للأنبياء و�أتباعهم يف حكم الأر�ض املباركة املقد�سة هي داللة على �رشعيتنا وحقنا يف
هذه الأر�ض وحكمها (. )81
نعم ،لقد �أعطى اهلل هذه الأر�ض لبني �إ�رسائيل عندما كانوا م�ستقيمني على �أمر اهلل،
وعندما كانوا ميثلون �أمة التوحيد يف الأزمان الغابرة.ول�سنا نخجل �أو نرتدد يف ذكر هذه
احلقيقة و�إال خالفنا �رصيح القر�آن ،ومن ذلك ما ورد على ل�سان مو�سى عليه ال�سالم:

�ض ا ُ
مل َق َّد َ�س َة ا َّلتِي َكت ََب اللهّ ُ َل ُك ْم َوالَ َت ْر َت ُّدوا َعلَى �أَ ْد َبا ِر ُك ْم
} َيا َق ْو ِم ا ْد ُخلُوا الأَ ْر َ
َفتَن َق ِل ُبوا َخا�سرِ ِ ي َن{(. )82غري �أن هذه ال�رشعية ارتبطت مبدى التزامهم بالتوحيد وااللتزام

مبنهج اهلل ،فلما كفروا باهلل وع�صوا ر�سله وقتلوا الأنبياء ونق�ضوا عهودهم وميثاقهم،
ورف�ضوا اتباع الر�سالة الإ�سالمية التي جاء بها حممد �صلى اهلل عليه و�سلم والذي ب�شرّ
به �أنبياء بني �إ�رسائيل قومهم }ال َّر ُ�سو َل ال َّن ِب َّي الأُ ِّم َّي ا َّلذِي َي ِج ُدو َن ُه َم ْكتُو ًبا عِ ن َد ُه ْم فيِ
ال َّت ْو َرا ِة َوالإِنجْ ِ يل{ (ُّ } ، )83م َ�ص ِّدقًا لمِّ َا َبينْ َ َي َد َّي مِ َن ال َّت ْو َرا ِة َو ُم َب�شرِّ ًا ِب َر ُ�سولٍ َي�أْتِي مِ ن
ا�س ُم ُه �أَ ْح َم ُد{ (. )84فلما فعلوا ذلك حلّت عليهم لعنة اهلل وغ�ضبه } َف ِب َما َنق ِْ�ض ِهم
َب ْعدِي ْ
ِّمي َثا َق ُه ْم لَعنَّا ُه ْم َو َج َع ْلنَا ُقلُو َب ُه ْم قَا�سِ َية{ (. )85وقال تعاىلُ } :ق ْل َه ْل �أُ َن ِّب ُئكُم ِب�شرَ ٍّ ِّمن
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َذ ِل َك َم ُثو َب ًة عِ ن َد اللهّ ِ َمن َّل َع َن ُه اللهّ ُ َوغَ ِ�ضب َع َل ْي ِه َو َج َع َل مِ ْن ُه ُم ا ْل ِق َر َد َة َوالخْ َ نَا ِزي َر َو َع َب َد
ال�س ِبيلِ{ (. )86
الطَّ اغُ َ
وت �أُ ْو َل ِئ َك �شرَ ٌّ َّمكَاناً َو�أَ َ�ض ُّل َعن َ�س َواء َّ

حتولت �رشعية حكم الأر�ض املقد�سة �إىل الأمة التي �سارت على منهج الأنبياء،
وبذلك َّ
وحملت رايتهم ،وهي �أمة الإ�سالم.فامل�س�ألة يف فهمنا لي�ست متعلقة باجلن�س والن�سل والقوم
و�إمنا باتباع املنهج.
قره القر�آن يعرتف به عد ٌد من اليهود وامل�سيحيني املتبحرين يف درا�سة
وهذا الذي ُي ّ
العهدين القدمي واجلديد.ويف ذلك يقول �ألفرد جلوم ب�أنه« :من الوا�ضح � ّأن الوعود الإلهية �إىل
�أولئك الأنبياء قد �أُلغيت ب�سبب ر َّدة ال ّأمة اليهودية عن الدين» (. )87
وب�شكل وا�ضح،
وبناء على ما �سبق ،ف� ّإن الفهم ال�صحيح لن�صو�ص القر�آن الكرمي ،ي�شري
ٍ
ً
أر�ض عربية �إ�سالمية.ويف
�إىل � ّأن وجود اليهود الآن يف فل�سطني ،هو
اغت�صاب غري �رشعي ل ٍ
ٌ
هذه احلالة ف� ّإن املطلوب من امل�سلمني العمل على ا�سرتجاع هذا اجلزء املغت�صب.

خامتة:
يف نهاية هذا البحث نذكر �أهم اخلال�صات ،وهي:
بناء على معتقداتهم الدينية �أن فل�سطني هي �أر�ض امليعاد؛ �أي الأر�ض
1 .1ي ّدعي اليهود ً

التي منحهم اهلل �إياها ،ووعدهم بالعودة �إليها.

2 .2ما ذُكر يف كتب اليهود الدينية من ن�صو�ص ،يدل على �أن اهلل منح هذه الأر�ض
“ لإبراهيم ون�سله �إىل الأبد “ ولي�س يف هذا دلي ٌل على �أنها لهم وحدهم ،لأنه لي�س اليهود
وحدهم من ن�سل �إبراهيم ،بل ومن ن�سله �أي�ض ًا العرب ،ومنهم حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
�3 .3سكان فل�سطني الأ�صليني جاء معظمهم من جزيرة العرب ،وظلوا �سكان هذه البالد
حتى ع�رصنا هذا.وقد �سكن ه�ؤالء فل�سطني قبل �أن يدخلها اليهود بفرتة زمنية طويلة.
َّ �4 .4إن ُملك بني �إ�رسائيل مل ي�شمل يف � ّأي يوم من الأيام كل فل�سطني املعروفة بحدودها
ب�شكل م�ستقل متاماً ،هي مدة �ضئيلة قيا�س ًا �إىل تاريخ
احلالية ،و� ّإن املدة التي حكموا فيها
ٍ
فل�سطني ،و�أنه حتى عندما كانت لهم مملكتان ،كانوا يف كث ٍري من الأحيان خا�ضعني لنفوذ
قوى �أكرب منهم.
�5 .5إن اهلل قد وعد بني �إ�رسائيل بالأر�ض املقد�سة عندما كانوا م�ستقيمني على �أمر اهلل،
وعندما كانت ت�سو�سهم الأنبياء ،فلما ب ّدلوا و�أعر�ضوا وكفروا ذهب هذا احلق من �أيديهم.
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�6 .6إن امل�سلمني هم �أوىل من بني �إ�رسائيل ب�أنبيائهم ،وهم الورثة احلقيقيون لرتاثهم،
ا�ستمرار لدعوة ه�ؤالء الأنبياء ،و�إن احلق الذي �سعوا لتكري�سه هو احلق
ودعوة الإ�سالم هي
ٌ
الذي ي�سعى امل�سلمون لتكري�سه.
7 .7يت�ضح من كل ما �سبق � ّأن فل�سطني �أر�ض مغت�صبة ال �أر�ض ًا موعودة ،فما يزعمه
اليهود اليوم من �أن فل�سطني هي �أر�ضهم املوعودة ،كالم باطل من الناحيتني التاريخية
كيان �صهيوين غا�صب حمتل.
والدينية.وما دولة �إ�رسائيل القائمة الآن يف فل�سطني� ،سوى
ٌ
وواجبنا ال�رشعي كم�سلمنيْ � ،أن نعمل بكل الو�سائل املتاحة ،من �أجل حترير فل�سطني من هذه
الع�صابات املنحرفة املتعط�شة ل�سفك الدماء ،لنعيد الأر�ض ال�سليبة لأهلها ال�رشعيني ،فهي
�أر�ض الإ�سالم وامل�سلمني.
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اهلوامش:
1 .1التلمود :من �أهم الكتب الدينية عند اليهود ،وهو الثمرة الأ�سا�سية لل�رشيعة ال�شفوية؛
�أي تف�سري احلاخامات لل�رشيعة املكتوبة (التوراة) .انظر :امل�سريي ،عبد الوهاب حممد:
مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية( ،القاهرة /بريوت :دار ال�رشوق ،ط1999 ،1م)،
.78 /5
2 .2بن جوريون� :سيا�سي يهودي ،من ر�ؤ�ساء احلركة ال�صهيونية ،وحركة العمل ال�صهيونية،
ومن املخططني لإقامة دولة �إ�رسائيل ،وجي�ش الدفاع الإ�رسائيلي ،ورئي�س حكومة
�إ�رسائيل ،و�أول وزير دفاع لها حتى تخلِّيه عن احلكم عام 1963م.تويف �سنة 1973م.
انظر :تلمي� ،أفرامي ومناحم :معجم امل�صطلحات ال�صهيونية ،ترجمة� :أحمد بركات
(عمان :دار اجلليل ،ط1988 ،1م) � ،ص .71
العجرميَ ،
3 .3انظر :امل�سريي :مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية.78 /5 ،
�4 .4سفر �أ�شعياء .24 :33
5 .5امل�سريي :مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية.78 /5 ،
�6 .6سفر التكوين .1 :12
�7 .7سفر التكوين .1 :17
�8 .8سفر التكوين .14 :13
�9 .9سفر التكوين .18 :15
�1010سفر العدد .34 :2
1111املرجع ال�سابق ،نف�س اجلزء وال�صفحة.
1212مو�شي دايان :حمارب وقائد ع�سكري ،و�سيا�سي و�أديب يهودي.انظر :تلمي :معجم
امل�صطلحات ال�صهيونية� ،ص .107
1313دايان ،مو�شي� :صحيفة جريوزامل بو�ست� 10 ،أغ�سط�س� /آب 1967م.
1414حممد ،حممد عبد ال�سالم :بنو �إ�رسائيل يف القر�آن الكرمي( ،الكويت :مكتبة الفالح ،ط،1
1400هـ1980 /م) � ،ص .264
1515مزامري .11 :9
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1616انظر :التل ،عبد اهلل :خطر اليهودية العاملية على الإ�سالم وامل�سيحية( ،بريوت :املكتب
الإ�سالمي ،ط1339 ،3هـ1979 /م) � ،ص�.156شلبي� ،أحمد :مقارنة الأديان( ،القاهرة:
مكتبة النه�ضة امل�رصية ،ط1988 ،8م) .118 /1 ،
1717املرجع ال�سابق ،نف�س اجلزء وال�صفحة.
1818انظر :ال�رشقاوي :حممد :الكنز املر�صود يف ف�ضائح التلمود( ،بريوت :دار عمران/
القاهرة :مكتبة الزهراء ،ط1414 ،1هـ1993 /م) � ،ص.77
1919كوهني :التلمود( ،باري�س :بايو1986 ،م) � ،ص .104
2020ال�رشقاوي :الكنز املر�صود يف ف�ضائح التلمود� ،ص .99
(عمان :دار
2121انظر :العو�ضي� ،أحمد :ال�صهيونية (ن�ش�أتها -تنظيماتها� -أن�شطتها) َ ،
النفائ�س ،ط1413 ،1هـ1993 /م) � ،ص .33 -32
2222فالدميري جاوبتن�سكي )1940 -1880( :مفكر �صهيوين ،وقائ ٌد حلركة ال�صهيونيني
الت�صحيحيني ،وهو من يهود رو�سيا.انظر :امل�سريي :مو�سوعة اليهود واليهودية
وال�صهيونية.258 /6 ،
2323عامل م�شهور ،و�أول رئي�س لدولة �إ�رسائيل ،وكان �أحد الزعماء الأوائل للحركة ال�صهيونية
خالل الفرتة التي تلت وفاة هرتزل.تويف �سنة 1952م.انظر :تلمي :معجم امل�صطلحات
ال�صهيونية� ،ص .70
2424حاييم بيالك� :أهم �شاعر رو�سي يهودي كتب بالعربية يف الع�رص احلديث.انظر :امل�سريي:
مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية.312 /3 ،
2525انظر :العو�ضي :ال�صهيونية (ن�ش�أتها -تنظيماتها� -أن�شطتها) � ،ص .35 -33
2626انظر :جارودي ،روجيه :الأ�ساطري امل�ؤ�س�سة لل�سيا�سة الإ�رسائيلية ،ترجمة :حممد ه�شام،
(القاهرةَ /عمان :دار ال�رشوق ،ط1419 ،2هـ1989 /م) � ،ص .47
2727يتفق معظم �رشاح العهد القدمي عل �أن الن�ص املتداول حالي ًا يرجع �إىل �أربعة م�صادر:
�أولها م�صدر يحمل ا�سم « َي ْه َوة» ويعود �إىل القرن التا�سع قبل امليالد ،وهو ما ُي�شار �إليه
هنا با�سم امل�صدر اليهوي.
2828وهي” :و�أبارك مباركيك ،والعنك �ألعنه ،وتتبارك فيك جميع قبائل الأر�ض».
2929انظر :جارودي :الأ�ساطري امل�ؤ�س�سة لل�سيا�سة الإ�رسائيلية� ،ص.47
3030املرجع ال�سابق� ،ص .48
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3131املرجع ال�سابق ،نف�س ال�صفحة.
3232انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .45
Riley- smith, Jonathan Simon Christopher: The Feudal Nobility and The3333
. ).Kingdom of Jerusalem, (London: Macmillan, 1973, p311

3434انظر :البي ،رينيه� :أديان ال�رشق الأو�سط( ،باري�س :فايارد1970 ،م) � ،ص.60
�3535سفر التكوين.9 :21 ،
3636انظر� :صالح ،حممد حم�سن :الطريق �إىل القد�س( ،لندن :ط ،1995 ،1من�شورات فل�سطني
امل�سلمة) � ،ص .15
3737انظر :ح�سونة ،خليل �إبراهيم :العن�رصية ال�صهيونية وكيفية مواجهتها( ،ليبيا :املن�ش�أة
ال�شعبية للن�رش والتوزيع والإعالن واملطابع1981 ،م) � ،ص .80
3838نق ًال عن :العفنان� ،سعد خلف :حقيقة اليهود1989( ،م ،بدون بلد ودار الن�رش) � ،ص.31
�3939سورة البقرة :الآية .124
4040انظر� :صالح :الطريق �إىل القد�س� ،ص .16 -15
�4141إملر بجر :حاخام يهودي ،وهو الرئي�س ال�سابق للمجل�س الأمريكي لليهودية يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
4242برجر� ،إملر :النبوءة وال�صهيونية ودولة �إ�رسائيل( ،النا�رش :منظمة بدائل �أمريكية يهودية
لل�صهيونية ،حما�رضة �ألقيت يف جامعة ليدن بهولندا يف  20مار�س� /آذار 1968م.
�4343صالح :الطريق �إىل القد�س� ،ص .16
4444انظر :اخلريي ،في�صل �صالح :داللة �أ�سماء فل�سطني والقد�س على عروبتها (احل�ضارة
النطوفية) � ،ص ،1مقال على الإنرتنت:
www.Palestine- info.net/ arabic/ landhistiry/ history/ dalalat/ htm

4545املرجع ال�سابق� ،ص.2
4646خان ،ظفر الإ�سالم :تاريخ فل�سطني القدمي( ،بريوت :دار النفائ�س1984 ،م) .35 ،
4747عطار� ،أحمد عبد الغفور :عروبة فل�سطني والقد�س( ،دار الأندل�س ،ط1400 ،5هـ/
1980م) � ،ص.18
4848انظر :الدجاين ،يعقوب :فل�سطني واليهود جرمية ال�صهيونية والعامل� ،ص.27
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4949انظر� :سو�سة� ،أحمد :العرب واليهود يف التاريخ( ،دم�شق :العربي للإعالن والن�رش
والطباعة والتوزيع ،ط1973 ،6م) � ،ص.348

Khaldi, Walid: Before Their Diaspora: a photographic history of the Pal�5050
estinians 1876- 1948, Washington, D.C: Institute for Palestinian studies
.1948

5151خان ،ظفر الإ�سالم :تاريخ فل�سطني القدمي� ،ص.15
5252جفريز ،ج.م.ن :فل�سطني �إليكم احلقيقة ،ترجمة :خليل احلاج( ،القاهرة :دار الكتاب
العربي1971 ،م) � ،ص.37 -36
5353هي ن�صو�ص تعود �إىل القرن الثاين ع�رش قبل امليالد ،كُ تبت على �آنية من الفخار ،باخلط
الهرياطيقي ،وهي حمفوظة يف عدد من املتاحف يف �أنحاء العامل ،ويوجد منها مناذج يف
متحف القاهرة�ُ ،سميت بذلك لأنه كان ُيكتب ا�سم ال�شخ�ص امللعون على الآنية الفخارية،
ثم تحُ طَّ م ،وذلك اعتقاداً من امل�رصيني القدماء ب� َّأن ذلك يحبط �أي عمل عدواين �ضد
م�رص.انظر :زكار� ،سهيل« :القد�س بني حقائق التاريخ وزيف الإ�رسائيليات» ،حما�رضة
موجودة على املوقع التايل:
www.greenbookstudies.com/ akbar/ ak8- 5- 203mm.htm- 99k

5454اخلريي :داللة �أ�سماء فل�سطني والقد�س على عروبتها (احل�ضارة النطوفية) � ،ص.4

Conder,C.R (Claude Reiqnier) : THE Latin Kingdom of Jerusalem 1099 to5555
.1291 A.D , New York: AMS, repr 1973, 1897

5656اخلريي :داللة �أ�سماء فل�سطني والقد�س على عروبتها (احل�ضارة النطوفية) � ،ص .3
5757عطار :عروبة فل�سطني والقد�س� ،ص.21
�5858سفر التثنية .2 :33
�5959صالح :الطريق �إىل القد�س� ،ص .19
6060املرجع ال�سابق ،نف�س ال�صفحة.
6161خان ،ظفر الإ�سالم :تاريخ فل�سطني القدمي� ،ص .98
6262املرجع :ال�سابق� ،ص .124 -117
�6363سورة النحل :الآية .36
�6464سورة ال�شعراء :الآيات  ،176 ،161 ،141 ،123 ،105على التوايل.
�6565صالح ،حم�سن :الطريق �إىل القد�س� ،ص .12
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�6666سورة املائدة :الآية .66
�6767سورة �آل عمران :الآية .110
6868انظر :اخلالدي� ،صالح :حقائق قر�آنية حول الق�ضية الفل�سطينية( ،لندن :من�شورات
فل�سطني امل�سلمة1995 ،م) � ،ص .83 -79
6969ن�رص اهلل ،يو�سف :الكنز املر�صود يف قواعد التلمود( ،دم�شق :دار القلم /بريوت :دارة
العلوم ،ط1408 ،1هـ1987 /م) � ،ص.55
�7070سورة املائدة :االية.4
�7171سورة �آل عمران :الآية .181
�7272سورة التوبة :الآية .30
7373انظر :الزعبي ،حممد علي :دقائق النف�سية اليهودية( ،بريوت :بدون نا�رش1968 ،م) .و
�سعد ،بول�س حنا :همجية التعاليم ال�صهيونية( ،بريوت :دار الكتاب العربي1969 ،م) .
�7474سورة ال�سجدة :الآيتان (. )24 ،23
�7575سورة املائدة :الآية .78
�7676سورة �آل عمران :الآيتان .68 ،67
7777قطب� ،سيد :يف ظالل القر�آن( ،القاهرة /بريوت :دار ال�رشوق ،ط1405 ،11هـ1985 /م)
.409 /1 ،
�7878سورة البقرة :الآيتان .128 ،127
�7979سورة البقرة :الآيات .133 -130
�8080سورة البقرة :الآية .136
�8181صالح :الطريق �إىل القد�س� ،ص .14 -13
�8282سورة املائدة :الآية .21
�8383سورة الأعراف :الآية .157
�8484سورة ال�صف :الآية .6
�8585سورة املائدة .13
�8686سورة املائدة.60 :
8787انظر :الدجاين ،يعقوب :فل�سطني واليهود جرمية ال�صهيونية والعامل� ،ص.109
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د .عودة عبد عودة عبد اهلل

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

�1أيوب� ،سمري :وثائق �أ�سا�سية يف ال�رصاع العربي ال�صهيوين( ،بريوت :دار احلداثة،
1984م) .
2التل ،عبد اهلل :خطر اليهودية العاملية على الإ�سالم وامل�سيحية( ،بريوت :املكتب
الإ�سالمي ،ط1399 ،3هـ1979 /م) .
3ح�سونة ،خليل �إبراهيم :العن�رصية ال�صهيونية وكيفية مواجهتها( ،ليبيا :املن�ش�أة
ال�شعبية للن�رش والتوزيع والإعالن واملطابع1981 ،م) .
4اخلالدي� ،صالح :حقائق قر�آنية حول الق�ضية الفل�سطينية( ،لندن :من�شورات فل�سطني
امل�سلمة1995 ،م) .
5خان ،ظفر الإ�سالم :تاريخ فل�سطني القدمي( ،بريوت :دار النفائ�س1984 ،م) .
6اخلريي ،في�صل �صالح :داللة �أ�سماء فل�سطني والقد�س على عروبتها (احل�ضارة النطوفية)
.مقال يف موقع:
www.Palestine- info.net/ arabic/ land histiry/ history/ dalalat/ htm

7 .7الدجاين ،يعقوب كامل :فل�سطني واليهود جرمية ال�صهيونية والعامل( ،عمان :دار الفكر،
ط1421 ،1هـ2001 /م) .
8 .8زعبي ،حممد علي :دقائق النف�سية اليهودية( ،بريوت :بدون نا�رش1968 ،م) .
9 .9زكار� ،سهيل“ :القد�س بني حقائق التاريخ وزيف الإ�رسائيليات” ،حما�رضة موجودة
على املوقع التايل:
www.greenbookstudies.com/ akbar/ ak8- 5- 203mm.htm- 99k

�1010سعد ،بول�س حنا :همجية التعاليم ال�صهيونية( ،بريوت :دار الكتاب العربي1969 ،م) .
�1111سو�سة� ،أحمد :العرب واليهود يف التاريخ( ،دم�شق :العربي للإعالن والن�رش والطباعة
والتوزيع ،ط1973 ،6م) .
1212ال�رشقاوي ،حممد عبد اهلل :الكنز املر�صود يف ف�ضائح التلمود( ،بريوت :دار عمران،
القاهرة :مكتبة الزهراء ،ط1414 ،1هـ1993 /م) .
�1313شلبي� ،أحمد :مقارنة الأديان (اليهودية) ( ،القاهرة :مكتبة النه�ضة امل�رصية ،ط،٨
1988م) .
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�1414صالح ،حممد حم�سن :الطريق �إىل القد�س( ،لندن :ط ،1995 ،1من�شورات فل�سطني
امل�سلمة) .
1515العفنان� ،سعد خلف :حقيقة اليهود1989( ،م ،بدون بلد ودار الن�رش) .
1616عطار� ،أحمد عبد الغفور :عروبة فل�سطني والقد�س( ،دار الأندل�س ،ط1400 ،5هـ/
1980م) .
(عمان :دار النفائ�س،
1717العو�ضي� ،أحمد :ال�صهيونية (ن�ش�أتها -تنظيماتها� -أن�شطتها) َ ،
ط1993 ،1م) .
 1818قطب� ،سيد :يف ظالل القر�آن( ،القاهرة /بريوت :دار ال�رشوق ،ط1405 ،11هـ1985 /م).
1919الكتاب املقد�س( ،بريوت :دار امل�رشق ،ط1991 ،2م) .
2020حممد ،حممد عبد ال�سالم :بنو �إ�رسائيل يف القر�آن الكرمي( ،الكويت :مكتبة الفالح ،ط،1
1980م) .
2121امل�سريي ،عبد الوهاب حممد :مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية( ،القاهرة/
بريوت :دار ال�رشوق ،ط1999 ،1م) .
2222ن�رص اهلل ،يو�سف :الكنز املر�صود يف قواعد التلمود( ،دم�شق :دار القلم /بريوت :دارة
العلوم ،ط1408 ،1هـ1987 /م)

ثانياً  -املراجع املرتمجة إىل العربية:
1 .1برجر� ،إملر :النبوءة وال�صهيونية ودولة �إ�رسائيل( ،النا�رش :منظمة بدائل �أمريكية يهودية
لل�صهيونية ،حما�رضة �ألقيت يف جامعة ليدن بهولندا يف  20مار�س� /آذار 1968م) .
2 .2تلمي� ،أفرامي ومناحم :معجم امل�صطلحات ال�صهيونية ،ترجمة� :أحمد بركات العجرمي،
(عمان :دار اجلليل ،ط1988 ،1م) .
َ
3 .3جارودي ،روجيه :الأ�ساطري امل�ؤ�س�سة لل�سيا�سة الإ�رسائيلية ،ترجمة :حممد ه�شام،
(القاهرةَ /عمان :دار ال�رشوق ،ط1419 ،2هـ1989 /م) .
4 .4دايان ،مو�شي� :صحيفة جريوزامل بو�ست� 10 ،أغ�سط�س� /آب 1967م.
5 .5كوهني :التلمود( ،باري�س :بايو1986 ،م) .
6 .6البي ،رينيه� :أديان ال�رشق الأو�سط( ،باري�س :فايارد1970 ،م) .
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