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مقدمة الطبعة الأوىل

�إن �حلمد هلل نحمده ون�صتعينه ون�صتغفره، ونعوذ ب�هلل من �رشور �أنف�صن�، ومن �صيئ�ت 

�أعم�لن�، من يهده �هلل فال م�صل له، ومن ي�صلل فال ه�دي له، و�أ�صهد �أن ال �إله �إال �هلل و�أ�صهد 

�أن حممد�ً عبده ور�صوله.

�صتى  يف  و�مل�صنف�ت  و�لكتب  �لدر��ص�ت  من  ه�ئلة  ب�أعد�د  فل�صطني  ق�صية  حظيت 

و�أمريك�ن  و�أوروبيني،  ويهود  عرب  من  �لكت�ب  الهتم�م  حمور�ً  تز�ل  وم�  �ملج�الت، 

وغريهم. غري �أن �إعد�د �الأبح�ث و�لكتب يف ق�صية فل�صطني من وجهة نظر �إ�صالمية هو 

مم� م� تز�ل تفتقر �إليه �ملكتبة �لفل�صطينية، ب�لرغم من �أن عدد�ً من هذه �لدر��ص�ت �أخذت 

يف �ل�صدور خ�صو�ص�ً منذ �لثم�نيني�ت من هذ� �لقرن.

لقد ك�ن �لد�فع �لرئي�ص من �إعد�د هذ� �لكت�ب هو حم�ولة ت�صليط �ل�صوء على �لتجربة 

�الإ�صالمية �لت�ريخية على �أر�ص فل�صطني، وفق روؤية �إ�صالمية علمية مو�صوعية، ووفق 

ت�صور ينبع من فهم �مل�صلمني لهذه �لق�صية �ملقد�صة ومب� يتو�فق مع تر�ثهم وهويتهم 

�حل�ص�رية. وهي روؤية ت�صتفيد من �إ�صالمية �ملعرفة ومن �لنظر يف �صنن �هلل �صبح�نه يف 

�لكون و�حلي�ة و�العتب�ر منه�.

وعلى �لرغم من �أن هذ� �لكت�ب كت�ب �أك�ديي موثق من �لن�حية �لعلمية، �إال �أن موؤلفه 

�أ�صلوبه  يكون  �أن  على  فحر�ص  فقط،  و�الأك�دييني  �ملثقفني  يف  قّر�ءه  يح�رش  �أال  �صعى 

�صهالً، و�بتعد عن �جلف�ف و�جلمود قدر �الإمك�ن، بحيث يطلع عليه، وي�صتفيد منه �أكب 

عدد من �لقر�ء، وهو مع ذلك ح�فل ب�ملعلوم�ت بعيد عن �خلط�بة �لع�طفية و�الإن�ص�ء.

وي�أمل �ملوؤلف �أن ي�صتجيب هذ� �لكت�ب لرغبة �لكثري من �لقر�ء �لذي يودون �لتعرف 

على ت�ريخ فل�صطني وق�صيته� -من وجهة نظر �إ�صالمية- يف كت�ب و�حد مركز يجمع بني 

دفتيه جممل �ل�صورة �ملر�دة. ولعله بذلك يكون مدخالً مهم�ً لكل مبتدئ، و�أ�ص��ص�ً ينطلق 

�أن يقدم هذ�  �ملوؤلف  �لتخ�ص�ص و�لتو�صع. كم� يرجو  منه كل من يرغب -بعد ذلك- يف 

�لكت�ب تعريف�ً �ص�مالً بق�صية فل�صطني وت�ريخه� وجتربته� �الإ�صالمية، دومن� ح�جة �إىل 

�أن يقر�أ كتب�ً كثرية للو�صول �إىل �ل�صورة �ملرجوة. ونح�صبه -بذلك- م�صدر�ً للم�صلمني 

�لذين ال يع�ي�صون ق�صية فل�صطني د�ئم�ً، وال ت�صكل حمور �هتم�مهم �الأ�ص��ص �ليومي.

مقدمة الطبعة االأوىل
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لقد ح�ولن� يف هذ� �لكت�ب �نتق�ء �ملعلوم�ت و�خت�ص�ره� و�لرتكيز على مو�طن �لعبة 

و�لعظة، و�ل�رشح و�لتف�صيل حيثم� �قت�صت �مل�صلحة، و�الخت�ص�ر و�الإجم�ل -يف مو�طن 

�لتجربة  هو  �أ�ص��ص  حمور  حول  �لكت�ب  ود�ر  �لع�مة.  ب�ل�صورة  �إخالل  دون  �أخرى- 

�أن  مبين�ً  و�أ�ص�لته�،  وعر�قته�  عمقه�  �إثب�ت  �إىل  �ص�عي�ً  فل�صطني  �أر�ص  على  �الإ�صالمية 

�مل�صلمون حتت ظلّه� يف �حلف�ظ على مقد�ص�تهم  �لتي جنح  �لر�ية  �الإ�صالمية هي  �لر�ية 

وحتريره� من كل غ��صب.

وبعد، فن�ص�أل �هلل �صبح�نه �أن يكون هذ� �لعمل خ�ل�ص�ً لوجهه �لكرمي، و�ل�صدر مفتوح 

لكل �قرت�ح ونقد بنَّ�ء.

و�حلمد هلل رب �لع�ملني

د. حم�صن حممد �ص�لح

1995
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مقدمة الطبعة اخلام�سة

�صدر هذ� �لكت�ب يف طبعته �الأوىل �صنة 1995، حيث لقيت بف�صل �هلل قبوالً و��صع�ً، 

فتبعته� طبعة ث�نية م� لبثت ن�صخهم� �أن نفذت يف ب�صعة �أ�صهر. وبن�ء على رغبة �لعديد 

من �لزمالء و�لقر�ء يف �لتو�صع يف طرح �لتجربة �ملع��رشة وخ�صو�ص�ً فرتة �النتف��صة 

من  ب�صيء  غطت  حيث  ومنقحة  مزيدة  �لث�لثة  �لطبعة  ج�ءت  فقد  بعده�،  وم�  �ملب�ركة 

�لر�بع  �لق�رئ للف�صل  �أغ�صط�ص 1996. ولذلك يجد  �آب/  �لتف�صيل �الأحد�ث حتى �صهر 

و�النتف��صة،  �ل�صيوخ،  مع�صكر�ت  وحول  بفتح،  �الإخو�ن  حركة  عالقة  حول  �إ�ص�ف�ت 

و�لتطور�ت �ل�صي��صية، وموقف �الإ�صالميني من �لت�صوية، ويجد تو�صع�ً يف �حلديث حول 

حركة حم��ص وفكره� وتو�جده� �ل�صعبي وقي�دته� �ل�صي��صية وعملي�ته� �جله�دية، كم� 

يلحظ �إ�ص�ف�ت حول حركة �جله�د �الإ�صالمي وفكره� وجه�ده�. ب�الإ�ص�فة �إىل �أن هن�ك 

مبحث�ً حول عالقة �لتي�ر �الإ�صالمي ب�ل�صلطة �لفل�صطينية يف من�طق �حلكم �لذ�تي.

وقد ق�م مركز �الإعالم �لعربي يف �لق�هرة ب�إع�دة طب�عة هذ� �لكت�ب �صنة 2002. �أم� 

هذه �لطبعة فهي طبعة �إلكرتونية ظلت فيه� معلوم�ت �لكت�ب كم� هي، مكتفية ب�الأحد�ث 

حتى �صيف 1996. غري �أنه مّت مر�جعة �لن�ص نف�صه، ومع�جلة بع�ص �الأخط�ء �ملطبعية 

ب�للغة  يق�بله�  م�  �الأجنبية  �الأ�صم�ء  من  للكثري  �أ�صيفت  كم�  �ملعلوم�ت،  بع�ص  وتدقيق 

�الإجنليزية.

ولعل �ملوؤلف مل يرغب بتعطيل ن�رش �لكت�ب �إلكرتوني�ً، ب�نتظ�ر �أن يجد وقت�ً لتحديثه 

غطت  �لتي  �ملف�صلة  �لدر��ص�ت  من  �لعديد  هن�ك  �إن  ثم  يطول.  قد  وقت  وهو  وحتريره، 

م�دة  هن�ك  �أن  كم�  �الأخرية.  �ل�صنو�ت  يف  �لفل�صطيني  �الإ�صالمي  �الجت�ه  و�أدو�ر  �أن�صطة 

غنية يف �لف�صول �لثالثة �الأوىل تعطي للكت�ب قيمة مميزة.

مفتوح�ً  �ل�صدر  ز�ل  وال  توجيه  �أو  نقد  �أو  ب�قرت�ح  �أ�صهم  من  لكل  �جلزيل  و�ل�صكر 

للمزيد.

و�حلمد هلل رب �لع�ملني

د. حم�صن حممد �ص�لح

مقدمة الطبعة اخلام�شة
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تقدمي*

بقلم: اأ. د. عم�د الدين خليل

عندم� قر�أت كت�ب “�لطريق �إىل �لقد�ص” للدكتور حم�صن حممد �ص�لح يف طبعته �لث�نية 

لفتت �نتب�هي تلك  “فل�صطني �مل�صلمة”  �ل�ص�درة يف لندن �صنة 1995 �صمن من�صور�ت 

وحتى  �الأنبي�ء   ع�صور  منذ  �لفل�صطيني  للت�ريخ  و�ملتو�زنة  �ل�ص�ملة  �لتغطية 

�أو�خر قرنن� �لع�رشين هذ�، و�لقدرة على �الإم�ص�ك �ملنهجي ب�لبعد �الإ�صالمي �الأ�صيل عب 

هذه �مل�صرية �لطويلة، مم� ال يك�د �ملرء يلحظه يف معظم م� كتب يف �ملو�صوع.

�إن �الأخ �ملوؤلف عب كت�به هذ� ي�صع �الأمور يف ن�ص�به�، �صو�ء وهو يتحدث عن مرحلة 

م� قبل �لفتح �الإ�صالمي �أو �ملر�حل �لتي تلته، بعد �أن عبثت بت�ريخ هذه �الأر�ص �ملب�ركة 

ري�ح �لت�رشيق و�لتغريب.

يف  �الإ�صالمي  ب�ملنهج  ت�صميته  يكن  م�  قب�لة  نف�صه  �ملرء  يجد  �الأول  �لف�صل  ومنذ 

مبروي�ته�  �لت�ريخية  �ملعطي�ت  يحيل  فهو  وت�أليف�ً،  ودر��صة  بحث�ً  �لت�ريخ  مع  �لتع�مل 

�أن�ص�ف  يفعل  كم�  �لعك�ص،  ولي�ص  عليه،  ح�كم�ً  ويجعله  �لقر�آين،  �ل�ص�هد  على  و�آث�ره� 

�ملوؤرخني و�الآث�ريني ممن ال يلكون من �حلقيقة �لت�ريخية ع�رش مع�ص�ره�، بينم� تغيب 

�الأع�ص�ر �الأخرى عن �الأنظ�ر فال يعلم به� �إال �هلل �صبح�نه.

�أجل  �لقدمي، من  �لت�ريخ  �لتع�مل مع  �إىل هذ� �الأ�صلوب يف  ه� هن� نحن ب�أم�ّص �حل�جة 

�أال جنعل �لظن و�لهوى و�لعلم �لن�صبي، �حلكم �لف�صل يف �لو�قعة �لت�ريخية، ويكفي �أن 

نتذكر، قب�لة كل �دع�ء�ت �ملوؤرخني و�الآث�ريني �لتقليديني تلك �ملح�ولة �لقيمة �لتي نفذه� 

�لع�مل �لفرن�صي موري�ص بوك�ي Maurice Bucaille يف كت�به “�لتور�ة و�الإجنيل و�لقر�آن 

 La Bible, le Coran et la science: Les Écritures ”يف �صوء �ملع�رف �حلديثة

saintes examinées à la lumière des connaissances modernes و�لتي ق�رن 

يف  �حلديثة  �ملعرفية  �لك�صوف  وبني  �لثالثة،  �ملقد�صة  �لكتب  هذه  معطي�ت  بني  فيه� 

�خللق. وبد�ي�ت  و�الآث�ر  �لت�ريخ  بينه�  من  �صتى  �صي�ق�ت 

كتب �أ.د. عم�د �لدين خليل م�صكور�ً هذ� �لتقدمي للطبعة �لث�لثة �ملزيدة و�ملنقحة �لتي �صدرت يف �صنة 1998.  *

تقدمي
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مده�ص  وتو�فق  �لك�صوف،  بهذه  و�جلديد  �لقدمي  �لعهدين  �رتط�م  �لنتيجة  وك�نت 

بينهم� وبني �آي�ت �هلل �لبيّن�ت.

ي�صي �ملوؤلف يف �لف�صول �لت�لية لكي يت�بع: �لفتح �الإ�صالمي لفل�صطني، و�مل�صلمني 

يف  و�ملع��رشة  �حلديثة  �الإ�صالمية  �لتجربة  �إىل  و�صوالً  و�لتت�ر  �ل�صليبيني  مو�جهة  يف 

�إليه  وي�صيف  �الأخري،  �لف�صل  �صي�غة  يعيد  للكت�ب  �جلديدة  طبعته  يف  وهو  فل�صطني، 

�صفح�ت قيمة، تبلغ �ل�صتني، عن دور حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية )حم��ص( يف �النتف��صة 

و�جله�د، وهو بهذ� يظّل �ص�دق�ً مع نف�صه، ومع �ملنهج �لذي �عتمده يف مت�بعة �ملعطي�ت 

�لت�ريخية ذ�ت �لثقل �حلقيقي يف ت�ريخ فل�صطني...

هذ�،  كت�به  على  �الأوىل  �جل�ئزة  �لعلمية  �ملوؤ�ص�ص�ت  �إحدى  من  �ملوؤلف  �الأخ  تلقى  لقد 

ولكن م� هو �أهم و�أعمق داللة يف ظنّي هو �أن ي�صدر �لكت�ب يف طبعة ث�لثة، ومل ي�ص ِعلى 

�لطبعة �الأوىل �صوى �أقل من �صنتني... ومعنى ذلك �أنه قمُبل لدى جم�هري �لقر�ء و�ملهتمني 

ب�لق�صية...

وتلك هي �جل�ئزة �حلقيقية �لتي يتلق�ه�، ويطمح �إليه� �أي موؤلف يف كل مك�ن.



الف�سل الأول

�شراع احلق والباطل

على اأر�س فل�شطني قبل الفتح االإ�شالمي
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�سراع احلق والباطل

على اأر�ض فل�سطني قبل الفتح الإ�سالمي

اأواًل: �شرعية مرياث االأنبياء:

قّدر �هلل �صبح�نه وتع�ىل �أن تكون فل�صطني �أر�ص�ً للر�صل و�الأنبي�ء �لذين حملو� ر�ية 

�لتوحيد، ودعو� �أقو�مهم �إىل �اللتز�م به�. وقد �صهدت فل�صطني يف ت�ريخه� �لقدمي من�ذج 

من قي�دة �الأنبي�ء وحكمهم الأقو�مهم، وخ��صو�  �رش�ع�ت عنيفة يف �صبيل تثبيت 

ر�ية �حلق على �الأر�ص �ملب�ركة.

وقبل �أن نخو�ص يف �لتف��صيل، يجب �أن نثبت حقيقة مهمة، وهي �أن �مل�صلمني يوؤمنون 

�متد�د�ً  �الإ�صالمية  ر�ص�لتهم  ويعّدون  تر�ثهم،  �الأنبي�ء  تر�ث  ويعّدون  �الأنبي�ء،  بكل 

لر�ص�الت �الأنبي�ء �لذين ج�وؤو� من قبلهم، و�أن �لدعوة �لتي دع� �إليه� �الأنبي�ء هي �لدعوة 

]، وب�لت�يل ف�إن ر�صيد جتربة �الأنبي�ء يف دعوتهم للحق،  �إليه� حممد  �لتي دع�  نف�صه� 

وعب�دة �هلل وحده ال تنف�صم عن دعوة �مل�صلمني، ور�صيد جتربتهم.

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چڄ  �صبح�نه  قوله  �إىل  و�نظر 

�أي  يكّذب  ك�ن  �إليه� كل ر�صول. وعندم�  يدعو  �لتي  �لتوحيد  ، فهي ر�ص�لة 
ڇڇچ1

قوم ر�صولهم، فقد ك�ن ذلك تكذيب�ً جلميع �ملر�صلني، وت�أمل قوله تع�ىل يف چۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئچ، چڻ ڻ ڻچ، چڦ ڦ ڦچ، چٱ ٻ ٻچ، چۅ 
.

ۉ ۉ ېچ2
�ملع��رشين بحقهم يف  �ليهود  �ملوؤرخني عند مو�جهتهم الدع�ء�ت  �لعديد من  ويغرق 

�أو مّرت  �أو حكمت  ��صتوطنت  �لتي  �ل�صعوب  �الآث�ر، وذكر  بعلوم  �الن�صغ�ل  فل�صطني يف 

على فل�صطني، وكم حكم كل منه� هذه �الأر�ص، ليخرجو� يف �لنه�ية بنتيجة موؤد�ه� �ص�آلة 

�لفرتة و�مل�ص�حة �لتي حكم فيه� �ليهود عب �لت�ريخ مق�رنة ب�لعرب و�مل�صلمني. وب�لرغم 

من �أن هذ� �جل�نب مفيد يف رّد �دع�ء�ت �ليهود من �لنو�حي �لت�ريخية و�لعقلية و�ملنطقية، 

�إال �أن كثري�ً من هوؤالء �لكتّ�ب و�ملوؤرخني يقعون يف خط�أين كبريين ح�صبم� يظهر لن�:



الطريق اإىل القد�س

14 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

خ��ص�ً  تر�ث�ً  ق�دوهم  �أو  �إ�رش�ئيل  بني  �إىل  �أر�صلو�  �لذي  �الأنبي�ء  تر�ث  �عتب�ر  االأول: 

ب�ليهود فقط، وهذ� م� يريده �ليهود!!

الث�ين: �الإ�ص�ءة �إىل �صرية عدد من �أنبي�ء بني �إ�رش�ئيل ب��صتخد�م �ال�صتدالالت �مل�صتندة 

�إىل تور�ة �ليهود �ملحرفة نف�صه�...، وهم عندم� ي�صتخدمونه� ف�إمن� يق�صدون �الإ�ص�رة �إىل 

�إ�رش�ئيل وق�دتهم عندم� حلُّو� يف فل�صطني،  وف�صق من بني  كفر  ملن  �مل�صني”  “�ل�صلوك 
يف  ويمُدخلون  �حل�ص�ري...،  م�صتو�هم  �نحط�ط  ويبينو�  دولتهم  قيمة  من  لي�صعفو� 

�ال�صتدالالت م� ذكرته �الإ�رش�ئيلي�ت من �ته�م لالأنبي�ء ب�لغ�ص و�لكذب و�لزنى و�غت�ص�ب 

يف  ودولتهم  حكمهم  �صورة  وت�صويه  لت�صويههم  حم�والت  يف  �الأبري�ء،  وقتل  �حلقوق 

ذلك �لزم�ن.

�ليهود  من  وف�صق  كفر  من  �أخالق  على  �لتعرف  موؤونة  �لكرمي  �لقر�آن  كف�ن�  لقد 

�لب�رش،  خري  ف�الأنبي�ء  �آخر،  �أمر  و�ص�حليهم  �أنبي�ءهم  �أن  غري  و�إف�ص�دهم،  وف�ص�دهم 

ال  �لتي  �ملحرفة،  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ي�ت  خلف  و�الجنر�ر  �إليهم،  �الإ�ص�ءة  ينبغي  وال 

�لتور�ة  تذكر  �ملث�ل  �صبيل  وعلى   .
**

وتع�ىل تب�رك  �هلل  �إىل  و�إمن�  فقط،  لالأنبي�ء  ت�صيء 

�ملحرفة و�لتلمود �أن �هلل )تع�ىل عم� يقولون علو�ً كبري�ً( يلعب مع �حلوت و�الأ�صم�ك كل 

يوم ثالث �ص�ع�ت، و�أنه بكى على هدم �لهيكل حتى �صغر حجمه من �صبع �صمو�ت �إىل 

ندم�ً  �لبحر  �هلل على  نتيجة نزول دمع  �لزالزل و�الأع��صري حتدث  و�أن  �أربع �صمو�ت، 

ې  ې  ې  چۉ  �دع�ء�تهم  �لقر�آن من   هذ� ف�صالً عم� ذكره 
3

�لهيكل... على خر�ب 

چڱ   ،
ڀڀچ5 ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ    ،

ېىچ4

. ...
ڱ ڱ ں ںچ6

\ �رشقة �صنم ذهبي  �صيدن� يعقوب  �إىل  �ليهود  �لتور�ة من  ين�صب من حرَّف  كم� 

من �أبيه، و�أنه �ص�رع �هلل!! قرب ن�بل�ص و�صمي لذلك ب�إ�رش�ئيل، كم� تن�صب له ر�صوة �أخيه 

وخدعة �أبيه، و�أنه �صكت عن زن� �بنتيه، و�أنه �أ�رشك بربه...!! وِق�ْص على ذلك م� ذكرو� عن 

.
7

ب�قي �الأنبي�ء 

نحن هن� نعر�ص �لفهم �الإ�صالمي لليهود و�صلوكهم، و�إنَّ طرح �أي من �مل�صلكي�ت �خل�طئة ال يعني �إطالق�ً عد�ًء   
**

�الإ�صالمي  �لفهم  الأن  لل�ص�مية”؛  “�لعد�ء  �ملع��رشة  ب�مل�صطلح�ت  يعرف  م�  �أو  يهود�ً،  كونهم  ملجرد  لليهود 

ييز بني �أنبي�ء �ليهود و�ص�حليهم وبني من ف�صد وكفر و�نحرف منهم؛ والأنه يتع�مل معهم كب�رش، ي�صيبون 

�أو  ذمة  ك�أهل  �أو�ص�عهم  بح�صب  معهم  ويتع�مل  ويف�صلون...؛  وينجحون  ويكفرون،  ويوؤمنون  ويخطئون، 

�العتق�د،  وحرية  و�لت�ص�مح  �لعدل  �أ�ص�ص  على  �الإ�صالم  يبنيه�  �لتي  �أحك�مه  ولكلٍّ  كمح�ربني؛  �أو  كمع�هدين 

و�إعط�ء كلِّ ذي حقٍّ حقه، بغ�صِّ �لنظر عن دينه �أو لونه �أو جن�صه.
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يف  �ملحرف  نهجه�  على  �ص�رو�  قد  �ليهود،  من  �لتور�ة  فو�  حرَّ �لذين  �أولئك  �إن 

ومن  وزور�ً.  كذب�ً  �أنبي�ئهم  �إىل  ن�صبوه  مب�  حمتجني  و�إف�ص�دهم،  وف�ص�دهم  �أخالقهم 

�لو�جب على �ملوؤرخني وخ�صو�ص�ً �مل�صلمني �أال يندفعو� يف ��صتقر�ئهم لت�ريخ فل�صطني 

حّق  �إثب�ت  �صبيل  يف  وذلك  �ليهود،  هوؤالء  عليهم  �فرت�ه  مب�  ور�صله  �هلل  �أنبي�ء  �ته�م  �إىل 

�الأقو�م �الأخرى يف فل�صطني.

�مل�صلمون مهم�  �لذي يجتمع عليه  �الأ�ص��ص  �لعقيدة و�الإي�ن هي  و�إذ� ك�نت ر�بطة 

فيهم  مب�  �الأنبي�ء،  مبري�ث  �لن��ص  �أحق  هم  �مل�صلمني  ف�إن  و�ألو�نهم،  �أجن��صهم  �ختلفت 

رفعه�  �لتي  �لر�ية  يرفعون  يز�لون  م�  �لذين  هم  �مل�صلمني  الأن  �إ�رش�ئيل،  بني  �أنبي�ء 

�الأنبي�ء، وهم �ل�ص�ئرون على دربهم وطريقهم، وهوؤالء �الأنبي�ء هم م�صلمون موحدون 

ح�صب �لفهم �لقر�آين.

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چۓ  تع�ىل  قوله  �إىل  و�نظر 

ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تع�ىل  وقوله   ،

وئوئچ8
 ،

ٹٹچ9 ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 
ڑ کک ک ک گ گگ گ  ڑ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چڎ  تع�ىل  وقوله 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
من  �الآي�ت  هذه   .

ۆئچ10 ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ب�الأنبي�ء  �الإي�ن  يعّد  �الإ�صالم  ف�إن  �ملق�بل  ويف  �ل�رشح.  �إىل  معه  يحت�ج  ال  مب�  �لو�صوح 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   چٿ   تع�ىل  قوله  ت�أمل  �الإي�ن،  �أرك�ن  �أحد  و�لر�صل 

ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

.
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ11

�الأر�ص  �هلل  \ حتى يرث  �آدم  لدن  �أمة و�حدة من  �لتوحيد هي  ف�أمة  وب�صكل ع�م 

ومن عليه�، و�أنبي�ء �هلل ور�صله و�أتب�عهم هم جزء من �أمة �لتوحيد، ودعوة �الإ�صالم هي 

�متد�د لدعوتهم، و�مل�صلمون هم �أحق �لن��ص ب�أنبي�ء �هلل ور�صله ومري�ثهم.
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فر�صيد االأنبي�ء هو ر�صيدن�، وجتربتهم هي جتربتن�، وت�ريخهم هو ت�ريخن�، 

وال�رصعية التي اأعط�ه� اهلل لالأنبي�ء واأتب�عهم يف حكم االأر�س املب�ركة املقد�صة، هي 

داللة على �رصعيتن� وحقن� يف هذه االأر�س وحكمه�.

نعم، لقد �أعطى �هلل �صبح�نه هذه �الأر�ص لبني �إ�رش�ئيل عندم� ك�نو� م�صتقيمني على 

�أمر �هلل، وعندم� ك�نو� يثلون �أمة �لتوحيد يف �الأزم�ن �لغ�برة. ول�صن� نخجل �أو نرتدد يف 

ذكر هذه �حلقيقة، و�إال خ�لفن� �رشيح �لقر�آن، ومن ذلك قول مو�صى \ لقومه چھ 

. غري �أن 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆچ12

ب�هلل  ب�لتوحيد، و�اللتز�م مبنهج �هلل، فلم� كفرو�  �لتز�مهم  �رتبطت مبدى  �ل�رشعية  هذه 

�لر�ص�لة  �تب�ع  ورف�صو�  وميث�قهم،  عهودهم  ونق�صو�  �الأنبي�ء  وقتلو�  ر�صله  وَع�صو� 

�الإ�صالمية �لتي ج�ء به� حممد ]، وهو �لنبي �لذي ب�رشَّ به �أنبي�ء بني �إ�رش�ئيل قومهم 

تع�ىل  وقوله   
ڇچ13 ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چڃ 

وغ�صبه  �هلل  لعنة  عليهم  حلَّت  ذلك  فعلو�  فلم�   ،
ٹٹچ14 ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چٿ 

 وق�ل تع�ىل چڄ ڄ ڃ ڃ 
چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھچ15

ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ 

.
ژ ڑ ڑ ک ک کچ16

وبذلك حتولت �رشعية حكم �الأر�ص �ملقد�صة �إىل �الأمة �لتي �ص�رت على منهج �الأنبي�ء، 

و�لن�صل  ب�جلن�ص  متعلقة  لي�صت  فهمن�  يف  ف�مل�ص�ألة  �الإ�صالم.  �أمة  وهي  ر�يتهم  وحملت 

و�لقوم، و�إمن� ب�تب�ع �ملنهج.

و��صتطر�د�ً يف من�ق�صة �الدع�ء�ت �ليهودية بحقهم يف فل�صطني وفق ن�صو�ص �لتور�ة، 

\ ون�صله.  �إعط�ء هذه �الأر�ص الإبر�هيم  �لتور�ة �ملحرفة من  �إىل م� يذكرونه يف  ن�صري 

ومم� ج�ء فيه�  “وق�ل �لرب الإبر�هيم: �ذهب من �أر�صك ومن ع�صريتك ومن بيت �أبيك �إىل 

�الأر�ص �لتي �أريك... فذهب �إبر�هيم كم� ق�ل �لرب... ف�أتو� �إىل �أر�ص كنع�ن... وظهر �لرب 

“و�صكن  . وج�ء يف �لتور�ة �ملحرفة �أي�ص�ً 
الإبر�هيم، وق�ل: لن�صلك �أعطي هذه �الأر�ص”17

]�إبر�هيم \] يف �أر�ص كنع�ن، فق�ل له �لرب: �رفع عينيك، و�نظر من �ملو�صع �لذي �أنت 
فيه �صم�الً وجنوب�ً و�رشق�ً وغرب�ً؛ الأن جميع �الأر�ص �لتي �أنت ترى لك �أعطيه� ولن�صلك 

�أعطي هذه  ق�ئالً: لن�صلك  �إبر�هيم ميث�ق�ً  �لرب مع  “قطع  �أي�ص�ً   . وج�ء فيه� 
�الأبد”18 �إىل 

.
�الأر�ص. من نهر م�رش �إىل �لنهر �لكبري نهر �لفر�ت”19
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وللرد على ذلك -ف�صالً عن فهمن� للم�ص�ألة يف اأ�صله� ال�رصعي- نقول:

1.  �إذ� ك�ن هن�ك عهد، فقد �أعطي الإبر�هيم \ ولن�صله، ولي�ص بنو �إ�رش�ئيل وحدهم 

ن�صل �إبر�هيم، ف�لعرب �مل�صتعربة هم من ن�صله �أي�ص�ً )�أبن�ء �إ�صم�عيل \( ومنهم 

حممد ].

2.  �إذ� ك�نت �مل�ص�ألة مرتبطة ب�لن�صل و�لتن��صل، ف�لدالئل ت�صري �إىل �أن �الأغلبية �ل�ص�حقة 

�أن معظم يهود �ليوم هم  \، وذلك  �إبر�هيم  لليهود يف ع�رشن� لي�صت من ن�صل 

و�لع��رش  �لت��صع  �لقرنني:  يف  �لدين  هذ�  دخلو�  �لذين   ،Khazars �خلزر  يهود  من 

�مليالديني!!

3.  �إن �لقر�آن �لكرمي يو�صح م�ص�ألة �إم�مة �صيدن� �إبر�هيم وذريته يف �صكل ال لب�ص فيه، 

ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چۀ  تع�ىل  قوله  وت�أمل 

.
ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ20

�أن عهده لذريته  �أن تكون �الإم�مة يف ذريته بنيَّ �هلل له  �إبر�هيم �هلل تع�ىل  فعندم� �ص�أل 

�أكب مم�  ب�الإم�مة ال ي�صتحقه، وال ين�له �لظ�ملون، و�أي ظلم وكفر و�صدٍّ عن �صبيل �هلل، 

فعله بنو �إ�رش�ئيل بح�صب م� ت�صري م�ص�درهم نف�صه�، وبح�صب م� ي�صري �لقر�آن �لكرمي؟!

�أم� م� يتعلق ب�دع�ء�ت �ليهود �لت�ريخية، فقد كف�ن� �لكثري من �ملوؤرخني موؤونة �لرد 

عليه�، ففرتة حكم فل�صطني حتت ر�ية �الإ�صالم هي �أطول �لفرت�ت �لت�ريخية، و�ل�صعوب 

�لتي ��صتوطنت فل�صطني قبل جميء �ليهود ب�أكرث من �ألف ع�م ظلّت م�صتقرة فيه� حتى 

�الآن، وقد �ندجمت به� �لهجر�ت �لعربية قبل وبعد �لفتح �الإ�صالمي، وهي �لتي يت�صكل 

.
21

منه� �صعب فل�صطني �حل�يل بدينه �الإ�صالمي ولغته و�صم�ته �لعربية

ثانيًا: نظرة تاريخية:

�إىل  �ملوؤرخون  يلج�أ  م�  وع�دة  �ل�صعوب�ت،  من  �لكثري  �لقدمي  �لت�ريخ  در��صة  ت�صوب 

كم�  �الآث�ر،  بع�ص  على  به�  �لكت�بة  متت  �لتي  �لقدية  �للغ�ت  رموز  وفكِّ  �الآث�ر،  در��صة 

�لكت�ب�ت،  بع�ص  عليه�  وعظ�م  وجلود  و�أور�ق  لف�ئف  من  يكت�صفونه  مم�  ي�صتفيدون 

وكذلك مم� ي�صتح�صلونه من خمطوط�ت وكتب �لت�ريخ و�لرت�ث �لقدية. ويف در��صتهم 

لت�ريخ فل�صطني �لقدمي ك�نو� كثري�ً م� يلج�أون �إىل م� كتبته �لتور�ة، وم� تن�قله �ليهود، غري 

�أن �العتم�د تز�يد يف هذ� �لع�رش على �الآث�ر... . ونحن يف در��صتن� �ملخت�رشة �صنح�ول 
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مب�  �ل�صورة  ��صتكم�ل  نح�ول  ثم  �لنبوية،  و�ل�صنة  �لكرمي  �لقر�آن  ذكره  مم�  �ال�صتف�دة 

لدين� من �أخب�ر و�آث�ر، ال تتع�ر�ص مع �صحيح م� نعتقده. و�صنلتزم هن� ب�الخت�ص�ر غري 

�ملخل ب�ملعنى �ملر�د، ويف حدود در��صتن� للتجربة �الإ�صالمية على �أر�ص فل�صطني.

�صكن �الإن�ص�ن �أر�ص فل�صطني منذ �لع�صور �ملوغلة يف �لقدم، وهن�ك �آث�ر تعود �إىل 

�لو�صيط  �حلجري  و�لع�رش  ق.م(  �ألف   14  - �ألف   500( �لقدمي  �حلجري  �لع�رش 

)14 �ألف - 8 �آالف ق.م( حيث يطلق على هذ� �لع�رش يف فل�صطني �حل�ص�رة �لنطوفية 

�الآن،  حتى  معروف  غري  �لنطوفيني  و�أ�صل  �لقد�ص،  �صم�ل  �لنطوف  مغ�ئر  �إىل  ن�صبة 

�لكرمل. جبل  كمغ�ئر  و�لكهوف  �ملغ�ئر  يف  وع��صو�  �ل�ص�حل  على  ح�ص�رتهم  تركزت 

ويف �لع�رش �حلجري �حلديث )8000-4500 ق.م( �نتقلت حي�ة �الإن�ص�ن يف فل�صطني 

على  �لدالئل  �أول  ظهرت  �أريح�  ويف  �إنت�جه،  �إىل  �لغذ�ء  جمع  من  وحتول  �ال�صتقر�ر،  �إىل 

حي�ة �ال�صتقر�ر، وهي تعّد، حتى �الآن، �أقدم مدن �لع�مل؛ حيث �أن�صئت نحو 8000 ق.م.

مو�قع  عن  ك�صف  وقد  ق.م،   3300-4500 من  �لنح��صي  �حلجري  �لع�رش  و�متد 

و�لبحر  �خلليل  جب�ل  وبني  �ل�صبع،  بئر  منطقة  يف  �لفرتة  تلك  �إىل  تعود  �أثرية  ح�ص�رية 

�مليت، و�خل�صرية على �ل�صهل �ل�ص�حلي.

ومتيزت بد�ية �الألف �لث�لث ق.م بظهور �الإمب�طوري�ت �لقدية يف �ل�رشق، وقد ر�فق 

يف  �لت�ريخية  �لع�صور  تبد�أ  هن�  ومن  �لت�ريخ،  بتدوين  و�لبدء  �لكت�بة  �إىل  �لتو�صل  ذلك 

فل�صطني.

�لقدمي،  �لبونزي  �لع�رش  ��صم  ق.م   2000-3200 من  �ملمتدة  �لفرتة  على  ويطلق 

ه�ص�ب  على  ق�مت  �لتي  �لدف�عية  �لتح�صينية  �ملدن  بظهور  �لفرتة  هذه  متيزت  وقد 

مرتفعة، و�نت�رشت ب�أعد�د كبرية، وك�نت غ�لبيته� يف و�صط و�صم�ل فل�صطني، ومن �أهم 

�لف�رعة غربي ن�بل�ص، ويف �الألف  �لن�قورة وتّل  �ملو�قع بي�ص�ن وجمدُّو و�لعفولة ور�أ�ص 

�لث�لث ق.م ز�د عدد �صك�ن فل�صطني، ومنت �ملدن، و�أ�صبح له� قوة �صي��صية و�قت�ص�دية 

مم� يكن ت�صميته ع�رش “دويالت �ملدن”.

وخالل �الألف �لث�لث ق.م ه�جر �إىل فل�صطني �لعموريون “�الأموريون” و�لكنع�نيون، 

يظهر  م�  وعلى  �لكنع�نية(،  �لبطون  من  يمُعد�ن  )وهم�  و�لفينيقيون  �ليبو�صيون  وكذلك 

�لكنع�نيون يف �صهول  ��صتقر  �إىل فل�صطني حو�يل 2500 ق.م، حيث  فقد ك�نت هجرتهم 
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فل�صطني، وتركز �لعموريون يف �جلب�ل، و��صتقر �ليبو�صيون يف �لقد�ص وم� حوله�، وهم 

�أم� �لفينيقيون ف��صتقرو�  �لذين �أن�ص�أو� مدينة �لقد�ص و�أ�صموه� “يبو�ص” ثم “�أور�ص�مل”، 

يف �ل�ص�حل �ل�صم�يل لفل�صطني ويف لبن�ن.

ويرى ثق�ت �ملوؤرخني �أن �لعموريني و�لكنع�نيني و�ليبو�صيني و�لفينيقيني قد خرجو� 

من جزيرة �لعرب، و�أن �صو�د �أهل فل�صطني �حل�ليني، وخ��صة �لقرويني هم �أن�ص�ل تلك 

�لفتح  �إثر  �لبالد  يف  ��صتقرو�  �لذين  و�مل�صلمني  �لعرب  من  �أو  �لقدية  و�ل�صعوب  �لقب�ئل 

�الإ�صالمي له�.

لقد ك�نت هجرة �لكنع�نيني و��صعة يف تلك �لفرتة بحيث �أ�صبحو� �ل�صك�ن �الأ�ص��صيني 

للبالد، و��صم �أر�ص كنع�ن هو �أقدم ��صم عرفت به �أر�ص فل�صطني، وقد �أن�ص�أ �لكنع�نيون 

معظم مدن فل�صطني، وك�ن عدده�، ح�صب حدود فل�صطني �حل�لية، ال يقل عن 200 مدينة 

خالل �الألف �لث�ين ق.م وقبل قدوم �لعب�نيني �ليهود مبئ�ت �ل�صنني، ومن �ملدن �لقدية 

ف�صالً عن �أريح� و�لقد�ص مدن �صكيم “بالطة، ن�بل�ص” وبي�ص�ن وع�صقالن وعك� وحيف� 

و�خلليل و�أ�صدود وع�قر وبئر �ل�صبع وبيت حلم... .

ثم ج�ء �لع�رش �لبونزي �لو�صيط )2000-1550 ق.م( حيث �صهد �لن�صف �الأول 

�لقرون  خالل  فل�صطني  على  �صيطرو�  �لذين  �لهك�صو�ص  حكم  ق.م  �لث�ين  �الألف  من 

18-16 ق.م. 

�لهك�صو�ص  حكم  ب�نزو�ء  ق.م(   1200-1550( �ملت�أخر  �لبونزي  �لع�رش  وبد�أ 

�حلديدي  �لع�رش  �أم�  �ملطلق،  �مل�رشي  �حلكم  �صيطرة  حتت  فل�صطني  ودخول 

فل�صطني  ��صتقبلت  تقريب�ً(  ق.م   1200( بد�يته  يف  �أنه  فيظهر  ق.م(   330-1200(

جمموع�ت مه�جرة من من�طق خمتلفة �أبرزه� هجر�ت “�صعوب �لبحر” �لتي يظهر �أنه� 

ج�ءت من غرب �آ�صي� ومن جزر بحر �إيجه )كريت وغريه�( وقد ه�جمت هذه �ل�صعوب 

عن  �صده�  �لث�لث،  رعم�صي�ص  م�رش،  فرعون  ولكن  وم�رش،  �ل�ص�م  �صو�حل  �لبد�ية  يف 

�جلنوبي  �جلزء  يف  ت�صتقر  �أن  له�  و�أذن  �صعيد”  بور  “قرب  بلوزيون   معركة  يف  بالده 

ت�صميتهم   ج�ءت  ومنه�  ت”،  �ص  ل  “ب  ��صمه�  �الأثرية  �لنقو�ص  يف  وورد  فل�صطني،  من 

“فل�صطيون” ثم زيدت �لنون �إىل ��صمهم )رمب� على �عتب�ر �جلمع( ف�أ�صبحو� فل�صطينيني، 
وقد �أق�م �لفل�صطيون خم�ص مم�لك هي مدن غزة، و�أ�صدود، وجت، وعقرون، وع�صقالن، 

وهي مدن �ملرجح �أنه� كنع�نية قدية، غري �أنهم و�صعوه� ونظموه�، ثم �أن�ص�أو� مدينتني 
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جديدتني هم� �للد و�صقلغ، و��صتولو� على بقية �ل�ص�حل حتى جبل �لكرمل، كم� ��صتولو� 

ب�لكنع�نيني، و��صتعملو� لغتهم  �لفل�صطيون  �ندمج  �بن ع�مر...، و�رشع�ن م�  على مرج 

وعبدو� �آلهتهم  “د�جون وبعل وع�صت�ر”. وب�لرغم من �أن �لفل�صطيني ذ�بو� يف �ل�صك�ن �إال 

.
22

�أنهم �أعطو� هذه �الأر�ص ��صمهم ف�أ�صبحت تعرف بفل�صطني

ويظهر من �لدالئل �لت�ريخية �ملق�رنة �أن مو�صى \ ق�د بني �إ�رش�ئيل ب�جت�ه �الأر�ص 

�ملت�أخر،  �لبونزي  �لع�رش  �أو�خر  �أي  ق.م،   13 �لقرن  من  �الأخري  �لن�صف  يف  �ملقد�صة 

قي�م  ثم  فل�صطني،  �إىل  �ليهودي  �لدخول  بد�ية  �حلديدي  �لع�رش  وبد�ية  هو  �صهد  �لذي 

مملكة د�ود و�صليم�ن  )1004-923 ق.م(، �لتي �نق�صمت �إىل مملكة �إ�رش�ئيل 

جزء�ً  منه�  كل  حكمت  و�لتي  ق.م(،   586-923( يهود�  ومملكة  ق.م(،   722-923(

�لنفوذ  حتت  ع�م  ب�صكل  فل�صطني  دخلت  ق.م   730 ومنذ  فل�صطني،  �أر�ص  من  حمدود�ً 

�الآ�صوري �لق�دم من �لعر�ق حتى 645 ق.م. ثم ورثهم �لب�بليون يف �لنفوذ حتى 539 ق.م، 

�لفر�ص  �إن  ثم  م�رش.  مع  فل�صطني  على  �لنفوذ  يتد�ولون  و�لب�بليون  �الآ�صوريون  وك�ن 

غزو� فل�صطني وحكموه� خالل �لفرتة 539-332 ق.م.

ثم دخلت فل�صطني يف �لع�رش �لهلين�صتي �ليون�ين، حيث حكمه� �لبط�ملة حتى 198 ق.م، 

على  و�صيطرو�  �لروم�ن،  ج�ء  عندم�  ق.م.   64 حتى   Seleucid �ل�صلوقيون  ورثهم  ثم 

�الإمب�طورية  تتبع  فل�صطني  ظلّت  �لروم�نية،  �الإمب�طورية  �نق�ص�م  وبعد  فل�صطني، 

�لروم�نية �ل�رشقية  “دولة �لروم” وع��صمته� �لق�صطنطينية حتى ج�ء �لفتح �الإ�صالمي، 

.
23

و�أعط�ه� �صبغته� �لعربية �الإ�صالمية �صنة 636م

ثالثًا: دعوة احلق وم�شرية االأنبياء على االأر�س املقد�شة:

فيه�،  وم�تو�  فل�صطني،  يف  ع��صو�  �أنهم  نعلم  �لذين  �الأنبي�ء  �أول   \ اإبراهيم  ك�ن 

ويعقوب  ك�إ�صحق  �الأنبي�ء  من  �لكثري  ج�ء  ن�صله  فمن  �الأنبي�ء،  �أبو  هو   \ و�إبر�هيم 

ويو�صف و�إ�صم�عيل وحممد عليهم �أف�صل �ل�صالة و�ل�صالم.

 وع��ص هن�ك ردح�ً من 
24

ولد �إبر�هيم \، ح�صبم� ورد من �آث�ر، يف “�أور” يف �لعر�ق

�لزمن؛ حيث ق�م بتحطيم �الأ�صن�م، ودع� �إىل �لتوحيد، وو�جه �لنمرود، و�ألقمه �حلجة، 

وه�جر  و�صالم�ً،  برد�ً  عليه  �هلل  فجعله�  �الأ�صن�م  حتطيم  على  له  عق�ب�ً  �لن�ر  يف  و�ألقي 

.
 چى ى ائ ائ ەئ ەئچ26

25
�إبر�هيم ومعه �بن �أخيه لوط يف �صبيل �هلل
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يف  �الآن  تقع  وهي  )�لره�(  �ن  حرَّ �إىل  معه  ومن  ه�جر  �لبد�ية  يف  �إبر�هيم  �أن  ويظهر 

�أر�ص  �إىل  لوط  �أخيه  �بن  ومعه  ه�جر  هن�ك  ومن  �صورية،  من  �ل�صم�ل  �إىل  تركي�  جنوب 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  چې  تع�ىل  ق�ل   ،
27

ق.م  1900 نحو  “فل�صطني”  كنع�ن 

“�أور  عهد  نه�ية  يثل  �لقدمي  �لعر�ق  لت�ريخ  ب�لن�صبة  �لت�ريخ  هذ�  وك�ن   .
ەئچ28

فيه  �صيطرت  �لذي  �لقدمي  �لب�بلي  �لع�رش  وبد�ية  �ل�صومريون  حكمه�  �لتي  �لث�لثة” 

ولد  فل�صطني  يف  وهن�ك  “�لعموريون”.  �لعرب  جزيرة  من  �لق�دمة  �ل�ص�مية  �لعن��رش 

. �إ�صم�عيل و�إ�صحق ويعقوب 

نزل �إبر�هيم \ يف �صكيم قرب ن�بل�ص، ومنه� �نتقل �إىل جه�ت ر�م �هلل و�لقد�ص، ومّر 

ب�خلليل ثم ببئر �ل�صبع؛ حيث ��صتقر حوله� زمن�ً، ثم �رحتل �إىل م�رش، وك�ن ذلك يو�فق 

تقريب�ً عهد �الأ�رشة �لـ 11 �أو �لـ 12 لفر�عنة م�رش، وع�د من م�رش ومعه “ه�جر” �لتي 

�إحدى �الأمري�ت، ثم ع�د  �أو  �بنة فرعون  �أنه�  �لزعيم �مل�رشي له، وذكر يف رو�ية  �أهد�ه� 

�أمري غزة، ثم جتّول بني بئر �ل�صبع  �أب� م�لك  �لتقى  �إىل فل�صطني، فمّر بجو�ر غزة؛ حيث 

حيث  �مليت؛  �لبحر  جنوب  �إىل  �نتقل   \ لوط�ً  �إن  ثم  �لقد�ص.  �إىل  �صعد  ثم  و�خلليل، 

وقد  و�خلليل.  �لقد�ص  جب�ل  يف   \ �إبر�هيم  مكث  بينم�  �ملنطقة،  تلك  الأهل  ر�صل 
مُ
�أ

ولد �إ�صم�عيل \ الإبر�هيم من زوجته ه�جر، ثم رزق ب�إ�صحق بعد ذلك بـ 13 ع�م�ً من 

. ويبدو �أن �إبر�هيم رزق ب�أبن�ئه وهو يف �صنٍّ كبرية ن�صت�صف ذلك من قوله 
29

زوجته �ص�رة

.
تع�ىل على ل�ص�ن �ص�رة چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپچ30

ويبدو �أن �إبر�هيم \ تردد على �حلج�ز �أكرث من مرة، فقد �أح�رش �إ�صم�عيل و�أمه 

ه�جر �إىل مكة، وق�صة �صعي ه�جر بني �ل�صف� و�ملروة، وتفجر م�ء زمزم م�صهورة، ثم �إن 

�إبر�هيم ع�د فبنى مع �إ�صم�عيل �لكعبة چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

. غري �أن مركز ��صتقر�ر �إبر�هيم ك�ن يف ظّل فل�صطني، وفيه� 
ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ31

وهي �ملدينة �لتي �صميت ب��صمه \  تويف حيث دفن يف مغ�رة �ملكفيلة قرب “�خلليل”، 

.
32

ر 175 �صنة وقيل �إنه عمَّ

د�ً، وك�ن  ع��رش �إبر�هيم \ ح�كم �لقد�ص “ملكي �ص�دق” وك�ن على م� يبدو موحَّ

�أن   [ �هلل  ر�صول  ذكر  فقد  ن�درة،  قلة  ب�هلل  �ملوؤمنون  ك�ن  �لفرتة  تلك  ويف   ،
33

له �صديق�ً 

�إبر�هيم ق�ل لزوجته �ص�رة عندم� �أتى على جب�ر من �جلب�برة “لي�ص على �الأر�ص موؤمن 

�أن ذلك حدث عندم� ذهب� مل�رش. ولعلن� ن�صت�صف هذ� �ملعنى  ، ويظهر 
غريي وغريك”34
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�الأنبي�ء  �أب�  ف�إن  ح�ل  كل  وعلى   .
ڤچ35 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چٿ  تع�ىل  قوله  من 

�لدعوي يف ن�رش  �لر�صل، وك�ن له دوره  �لعزم من  �أويل  �إبر�هيم �خلليل ك�ن ر�صوالً من 

�هلل يف  �ملح�ريب لعب�دة  �مل�ص�جد، ويقيم  �لتوحيد يف فل�صطني؛ حيث ك�ن يوؤ�ص�ص  ر�ص�لة 

كل مك�ن ذهب �إليه. ويظهر �أنه مل يِجد عن�ء �أو عنت�ً من �أهل فل�صطني، ومل ي�صطر لرتكه� 

ب�صبب دينه ودعوته، فظل م�صتقر�ً يتنقل بحرية فيه� حتى توف�ه �هلل.

�أم� لوط \ فقد ��صتقر جنوب �لبحر �مليت؛ حيث �أر�صل �إىل قرية “�صدوم” وهوؤالء 

ك�نو� يفعلون �لف�ح�صة ب�لرج�ل “�للو�ط”وقد نه�هم لوط عن هذ�، ف�أعر�صو� و��صتكبو�، 

ف�نتقم �هلل منهم، فجعل ع�ليه� �ص�فله�، و�أمطر عليهم حج�رة من �صجيل چڭ ڭ ۇ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ 
ٻ  ٻ  چٱ   ،

ڦچ36 ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 

.
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ37

\ قد ع��رش ر�ص�لة لوط وهالك قومه. فقد  �إبر�هيم  �أن  وي�صري �لقر�آن �لكرمي �إىل 

ج�ءته �ملالئكة، وب�رشوه ب�إ�صحق، و�أخبوه ب�أنهم مر�صلون لتدمري قوم لوط، فق�ل لهم 

. وهكذ� َن�رَشَ �هلل 
چٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ  ڦ ڦ ڦچ38

 ،
�صبح�نه ر�صوله لوط�ً، وطّهر �أر�صه �ملب�ركة من چٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤچ39

وج�ءت �لب�رشى الإبر�هيم ب�إ�صحق ليحمل ر�ية �لتوحيد من بعده على �الأر�ص �ملب�ركة، 

وليتو��صل �نت�ص�ر �لنور �الإلهي فيه�.

وع��ص اإ�صحق يف �أر�ص فل�صطني، ورزقه �هلل �صبح�نه يعقوب \ )�إ�رش�ئيل( و�لذي 

و�نظر   ،\ �إبر�هيم  بعد  للهدى  من�ر�ت  ويعقوب  �إ�صحق  وك�ن  �أب�هم،  �ليهود  يعّده 

ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چوئ  وروعته  �إيج�زه  يف  �لقر�آين  �لبي�ن  �إىل 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ  ېئ 
.

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ40

ولد يعقوب \ يف �لقرن 18 ق.م )حو�يل 1750 ق.م( يف فل�صطني، غري �أنه ه�جر 

 \ يو�صف  منهم  �بن�ً،   11 له  وولد  تزوج  وهن�ك  “�لره�”  حّر�ن  �إىل  يظهر  م�  على 
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بينم� ولد �بنه �لـ 12 بني�مني يف �أر�ص كنع�ن “فل�صطني”. وقد رجع يعقوب  و�أبن�وؤه 

، وق�صته وق�صة �بنه يو�صف م�صهورة 
41

�إىل فل�صطني و�صكن عند “�صّعري” قرب �خلليل

ومف�صلة يف �صورة يو�صف من �لقر�آن �لكرمي. وهي �لتي حتكي ت�آمر �إخوة يو�صف على 

هن�ك  �صّب  حيث  م�رش،  يف  �إي�ه  وبيعهم  له  ق�فلة  و�كت�ص�ف  �لبئر،  يف  و�إلق�ءه  يو�صف، 

ودع� �إىل �هلل، و�صمد �أم�م فتنة �لن�ص�ء، و�صب يف �ل�صجن حتى �أكرمه �هلل ب�أن يو�صع على 

خز�ئن م�رش بعد ت�أويله �لروؤي� وثبوت بر�ءته. ثم �إن يو�صف ��صتقدم �أب�ه يعقوب و�إخوته 

�إىل م�رش؛ حيث رد �هلل �لب�رش �إىل يعقوب بعد �أن �بي�صت عين�ه على فر�ق يو�صف، كم� عف� 

يو�صف عن �إخوته. وتذكر بع�ص �لرو�ي�ت �أن يعقوب ع��ص يف م�رش 17 �صنة غري �أنه 

.
42

دفن \ �إىل جو�ر جده و�أبيه �إبر�هيم و�إ�صحق يف �خلليل

حكم  تو�فق  ك�نت  م�رش  يف  و�أبن�وؤه  يعقوب  فيه�  ع��ص  �لتي  �لفرتة  تلك  �أن  ويبدو 

�لهك�صو�ص مل�رش، وهم �أ�صالً من غري �مل�رشيني، ويثل حكمهم �الأ�رشتني �لـ 15 و16 من 

�الأ�رش �لتي حكمت م�رش، و�للتني �متد حكمهم� مل�رش خالل �لفرتة 1774-1567 ق.م.

وعلى كل ح�ل، يظهر �أن يو�صف و�إخوته �أبن�ء يعقوب نعمو� بحرية �لعمل و�لعب�دة 

ح�له  على  ي�صتمر  مل  �الأمر  �أن  غري  �لتوحيد،  �إىل  �لدعوة  يف  دورهم  لهم  وك�ن  م�رش،  يف 

�هلل  �أر�صل  حتى  �لفرعوين  �ال�صطه�د  حتت  �إ�رش�ئيل  بنو  فوقع  �ملتع�قبة،  �أجي�لهم  يف 

مو�صى \ �إىل فرعون الإخر�ج بني �إ�رش�ئيل منه� �إىل �الأر�ص �ملقد�صة.

لقد ك�ن بنو �إ�رش�ئيل يف تلك �لفرتة هم �أهل �حلق وحملة ر�ية �لتوحيد، وك�ن فرعون 

 
م�رش ذلك �لزم�ن متكب�ً متعجرف�ً يّدعي �الألوهية چچ چ چ ڇ ڇ ڇچ43

ے  چے  �أبن�ءهم وي�صتحيي ن�ص�ءهم  �إ�رش�ئيل، فيذبِّح  وك�ن مف�صد�ً ي�صطهد بني 

ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
فرعون  بيت  يف  وتربى،  �جلو  هذ�  يف   \ مو�صى  ولد  وقد   .

ۉچ44 ۅ  ۅ  ۋ 
ودعوته  ون�ص�أته  مو�صى  وق�صة  يمُقتل،  �أن  يجب  ك�ن  �لذي  وهو  حمكم،  رب�ين  تدبري  يف 

�أكب  من  وهي  تروى،  �أن  من  �أ�صهر  فرعون  وهالك  �إ�رش�ئيل  ببني  وخروجه  لفرعون 

ببني  �لتعريف  ومن  و�لعب،  �لدرو�ص  من  فيه�  مل�  وتكر�ر�ً  ذكر�ً  �لقر�آن  ق�ص�ص  و�أكرث 

�إ�رش�ئيل وطب�ئعهم... .

چې  فل�صطني  �أر�ص  �لزم�ن  ذلك  يف  �ملوؤمنة  �لفئة  تلك  يعطي  �أن  �صبح�نه  �هلل  قّدر 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ٱ ٻ 
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و�أر�صل   .
ڀڀچ45 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

مو�صى \ �إىل فرعون بهذ� �الأمر، يع�ونه يف ذلك �أخوه ه�رون �لذي بمُعث ر�صوالً �أي�ص�ً 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چۇئ 
فرعون  �أن  غري   .

ٿچ46 ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ 
ي�أبى ويتكب وال يوؤمن ب�الآي�ت و�ملعجز�ت �لتي ج�ء به� مو�صى. ويوؤمن �ل�صحرة �لذين 

�أظهرو�  �لذين  �أن  ويبدو   .
47

فرعون يد  يف  وي�صقط  مو�صى،  بدعوة  فرعون  ح�صدهم 

�إ�رش�ئيل، وك�ن  �إ�رش�ئيل ك�نو� عدد�ً حمدود�ً من فتي�ن بني  �إىل بني  �إي�نهم، و�ن�صمو� 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چڇ  فرعون  يفتنهم  �أن  من  بخوف  مقرون�ً  �إي�نهم 

 .
گچ48 گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ثم �إّن مو�صى  ق�د من �آمن من قومه �رشق�ً ف�أتبعهم فرعون وجنوده، وحدثت ق�صة 

�ن�صق�ق �لبحر، و�إنق�ذ �هلل �صبح�نه لبني �إ�رش�ئيل، وهالك فرعون وجنوده چٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
.

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچ49

ونقف هن� عند بع�ص �الآر�ء و�لرو�ي�ت �لت�ريخية �لتي يظهر منه� �أن عدد من خرج مع 

�أم� تلك  �ألف�ً على بع�ص �لرو�ي�ت.   15 �أو  مو�صى من م�رش ك�ن حو�يل �صتة �آالف فقط 

�مليالد.  قبل   13 �لـ  �لقرن  خالل  يبدو  م�  على  فك�نت  �لت�ريخية  �لن�حية  من  �لفرتة 

وك�ن خروج بني �إ�رش�ئيل من م�رش حتديد�ً يف حو�يل �لثلث �الأخري من ذلك �لقرن. وهي 

 ،
�لث�ين”50 بـ“رم�صي�ص  �لع�رش  هذ�  يف  �مل�صهور  �لث�ين”  “رعم�صي�ص  حكم  تو�فق  فرتة 

وهذ�  �الآن،  �مل�رشية  �ملت�حف  �أحد  يف  معرو�صة  �لفرعون  هذ�  جثة  �أن  �هلل  تقدير  ومن 

ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک  چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  �صبح�نه  بقوله  يذكرن� 

�لبالد  مت�حف  يف  لتعر�ص  و�أخرى  فرتة  بني  جثته  وتوؤخذ  بل   .
کچ51 ک  ک 

�لغربية، و�لن��ص �لذين يزورون جثته ين�صغلون ب�لت�أمل يف علم �لتحنيط دون �أن يذكرو� 

چژ ڑ ڑ ک ک  تع�ىل  قوله  �أخرى  مرة  لتقر�أ  ف�رجع  �لفرعون!!  هذ�  يف  �هلل  �آي�ت 

.
ک کچ52

�إ�رش�ئيل تبز ف�صول مع�ن�ة مو�صى وه�رون معهم،  لبني  �هلل �صبح�نه  �إنق�ذ  وبعد 

ويظهر من �صف�ت هوؤالء �صعف �الإي�ن و�جلهل و�جلنب، فم� ك�دو� يخرجون من �لبحر 

!!، ثم 
ٿچ53 حتى �أَتو� على قوم يعبدون �أ�صن�م�ً چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
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وجود  من  �لرغم  على  �لعجل  قومه  يعبد  ربه،  مليق�ت  مو�صى  يذهب  عندم� 

ڭۇچ54  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چھ   ! بينهم! ه�رون 

عن  نه�هم  عندم�  ه�رون  يقتلون  وك�دو�   ،
ڀچ55 ڀ  ڀ  پ  پ  چپ 

 
ڦچ56 ڦ  ڦ  ڦ  چڤ  مو�صى  خيه  الأ ق�ل  �لذي  وهو  كفرهم، 

وغريه� من �ملو�قف.

ھ  چھ  لهم  ويقول  �ملقد�صة،  �الأر�ص  ب�جت�ه  �إ�رش�ئيل  بني  مو�صى  يقود  ثم 

ولكنهم   ،
ۆچ57 ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  �أدب�رهم!!  يخت�رون �الرتد�د على 

فيكررون  �لن�صح  فيهم  ينفع  وال   ،
ائچ58 ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 
. ...!!

ٺچ59
“�إن جبلة يهود  ويعلق �صيد قطب، رحمه �هلل، على موقف بني �إ�رش�ئيل هذ� فيقول: 

لتبدو هن� على حقيقته�، مك�صوفة بال حج�ب ولو رقيق من �لتجمل...، �إن �خلطر م�ثل 

�الأر�ص، و�أن �هلل قد  �أ�صح�ب  ب�أنهم  قريب، ومن ثم ال يع�صمهم منه حتى وعد �هلل لهم 

يتنزل  له، وال جهد فيه، ن�رش�ً مريح�ً  كتبه� لهم. فهم يريدون ن�رش�ً رخي�ص�ً، ال ثمن 

“وهكذ� يخرج �جلبن�ء فيتوقحون، ويفزعون من �خلطر  عليهم تنزل �ملن و�ل�صلوى”.... 

چڀ ڀ  �لل�ص�ن...  �إال مّد  �لل�ص�ن  �لع�جز ال تكلفه وق�حة  �أم�مهم، هكذ� يف وق�حة 

ٺچ  ٺ  چٺ  �لقت�ل!  �إذ� ك�نت ربوبيته �صتكلفهم  ڀچ! فلي�ص بربهم 
ال نريد ملك�ً، وال نريد عز�ً، وال نريد �أر�ص ميع�د... ودونه� لق�ء �جلب�رين، هذه نه�ية 

�لرذ�الت،  و�حتم�ل  �لطويل،  و�ل�صفر  �جلهيد،  �جلهد  نه�ية   ،\ مبو�صى  �ملط�ف 

.
و�النحر�ف�ت، و�اللتو�ء�ت من بني �إ�رش�ئيل!”60

ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  ربه  �إىل  ويلج�أ   \ مو�صى  ويت�أمل 

ڃڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  چڄ  لنبيه  �هلل  وي�صتجيب   ،
ڦچ61 ڦ  ڦ 

�الأر�ص  �أبو�ب  على  ك�نو�  �أن  بعد  ب�لتيه  عليهم  يحكم  وهكذ�   
چچچ62 چ  چ 

حتى  �إ�رش�ئيل  بني  من  �جليل  هذ�  على  حرمه�  قد  �صبح�نه  �هلل  �أن  ويظهر  �ملقد�صة، 

“�أف�صده �لذل،  ين�ص�أ جيل غريه ي�صلب عوده يف جوٍّ من خ�صونة �ل�صحر�ء، فهذ� �جليل 

.
و�ال�صتعب�د، و�لطغي�ن يف م�رش، فلم يعد ي�صلح لهذ� �الأمر �جلليل”63
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وتويف مو�صى \ قبل �أن ي�صتطيع دخول �الأر�ص �ملقد�صة، ويف �حلديث �ملتفق عليه 

عن �أبي هريرة �أن ر�صول �هلل ] ق�ل: �إن مو�صى عندم� ح�ن �أجله ق�ل: “رب �أدنني من 

�الأر�ص �ملقد�صة رمية بحجر” ق�ل ر�صول �هلل ] “و�هلل لو �أين عنده الأريتكم مك�ن قبه 

.
�إىل جنب �لطريق عند �لكثيب �الأحمر”64

هو  لهم  نبي  �إ�رش�ئيل  بني  ق�د  �لتيه  �صنو�ت  وبعد  جديد،  �صلب  جيل  ن�ص�أ  �أن  وبعد 

Joshua son of Nun وي�صميه �ليهود “ي�صوع” وهو �لذي عب  يو�صع بن نون \ 

�الأردن  نهر  عبوره  وك�ن  �أريح�،  مدينة  و�حتل  �أعد�ئه،  على  و�نت�رش  �الأردن،  نهر  بهم 

مل  ولكنه  �لقد�ص،  فتح  وح�ول  �هلل،  ر�م  بجو�ر  “ع�ي”  غز�  ثم  ق.م،   1190 حو�يل 

ي�صتطع، وك�ن عدد �ليهود قليالً بحيث ي�صعب عليهم �النت�ص�ر، و�حتالل ك�فة �ملن�طق، 

�لتقى  يو�صع  �أن  �هلل   يو�صع من حديث ر�صول  نعلمه عن  . ومم� 
65

عليه� و�ل�صيطرة 

�ل�صم�ص حتى  تغيب  �أال  �هلل  تغيب، فدع�  �أن  �ل�صم�ص  ك�دت  �أعد�ءه يف معركة ط�لت حتى 

�نت�رش  حتى  �ل�صم�ص  غروب  ف�أخر  لدعوته،  �هلل  ف��صتج�ب  وينت�رش،  �ملعركة،  تنتهي 

.
66

يو�صع

ع�رشهم  وعرف  بـ“�لق�ص�ة”  عرفو�  زعم�ء  �ليهود  قي�دة  توىل  يو�صع   وبعد 

وعلى �لرغم من حم�والتهم �إ�صالح قومهم فقد �ص�د ع�رشهم �لذي  بـ“ع�رش �لق�ص�ة”. 

�لفو�صى و�لنكب�ت و�خلالف�ت و�النحالل �خللقي و�لديني بني  �صنة   150 د�م حو�يل 

ويف  ب�لقد�ص  �ملحيطة  �ملرتفعة  �الأر��صي  يف  �لفرتة  تلك  يف  ��صتوطنو�  وقد  �إ�رش�ئيل.  بني 

.
67

�ل�صهول �ل�صم�لية يف فل�صطني

�أن ��صمه  �إ�رش�ئيل بح�لهم �ملرتدي طلب �ملالأ منهم من نبّي لهم، يق�ل  ومل� �صعر بنو 

�لذي  يق�تلون حتت ر�يته يف �صبيل �هلل، ولكن نبيهم  �أن يبعث عليهم ملك�ً  “�صموئيل”، 
ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چٹ  لهم  ق�ل  طب�عهم  يعرف 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
�أن �هلل قد بعث عليهم ط�لوت ملك�ً ف�عرت�صو�  ڍ ڌ ڌ ڎڎچ و�أخبهم نبيهم 
ب�أنهم چں ں ڻچ و�أنه چڻ ڻ ڻ ۀ ۀہچ فق�ل لهم نبيهم �إن �هلل 

��صطف�ه عليهم وز�ده ب�صطة يف �لعلم و�جل�صم.

1025 ق.م،  وتوىل �لق�ئد �ملوؤمن ط�لوت �ملمُلك على بني �إ�رش�ئيل، وك�ن ذلك حو�يل 

�بتالهم  عندم�  �الختب�ر  يف  �أتب�عه  وت�ص�قط  “�ص�وؤول”،  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ي�ت  وت�صميه 
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  منه  �ل�رشب  من  ومنعهم  بنهر،  �هلل 

ج�لوت  ر�أو�  عندم�  �لت�يل  �الختب�ر  يف  بقي  �لذي  �لقليل  من  �لكثري  ت�ص�قط  ثم  ڦڦچ 
ثلة  �إال  �لنه�ية  يف  تثبت  ومل  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  چڃ  فق�لو�  وجنوده 

قليلة موؤمنة، �أعط�ه� �هلل �صبح�نه �لن�رش، وقتل د�ود  -وك�ن فتى يف هذه �ملعركة- 

.
68

ج�لوت ب�ملقالع

�أنه  �أن �لرو�ي�ت �الإ�رش�ئيلية تذكر  وال نعرف بعد ذلك م� ح�صل يقين�ً لط�لوت، غري 

1004 ق.م تقريب�ً ��صتط�ع �لفل�صطيون �النت�ص�ر على ط�لوت “�ص�وؤول” يف معركة  يف 

ر�أ�صه، و�صّمرو�  �النتح�ر وقطعو�  �أبن�ئه، و�أكرهوه على  جلبوع، و�أنهم قتلو� ثالثة من 

.
ج�صده و�أج�ص�د �أوالده على �صور مدينة بيت �ص�ن “بي�ص�ن”69

1004 ق.م، ينفتح ف�صل جديد يف ت�ريخ بني  كم بعد ط�لوت  وبتويل داود  �حلمُ

د�ود   يمُعّد  �إذ  �ملب�ركة.  �الأر�ص  على  �لتوحيد  دعوة  و�صيطرة  �نت�ص�ر  ويف  �إ�رش�ئيل 

�ملوؤ�ص�ص �حلقيقي ململكة بني �إ�رش�ئيل يف فل�صطني، فقد ق�صى �ليهود �لفرتة �لتي �صبقت 

�أن  ودون  فل�صطني،  من  حمدودة  �أجز�ء  يف  �صئيل  �صلط�ن  �صوى  يلكو�  �أن  دون  د�ود 

ي�صتطيعو� �أن يكونو� �ص�دته�...، وم�صى جميع ع�رش �لق�ص�ة يف �لقت�ل �جلزئي بجم�ع�ت 

.
70

�صغرية، حيث تمُد�فع كل جم�عة )قبيلة( مب�صقة عن قطعة �الأر�ص �لتي ��صتولت عليه�

ولد د�ود  يف بيت حلم، و��صتمر حكمه �أربعني ع�م�ً تقريب�ً )1004-963 ق.م( 

وك�نت ع��صمة حكمه يف �لبد�ية مدينة �خلليل حيث مكث فيه� �صبع �صنو�ت، ثم �إنه فتح 

يف  �لك�فرة  �الأقو�م  �صّد  حربه  وو��صل  �إليه�،  ع��صمته  فنقل  ق.م   995 حو�يل  �لقد�ص 

�إخ�ص�عه� 990 ق.م تقريب�ً، و�أجب دم�صق على دفع  �ملقد�صة حتى متكن من  �الأر�ص 

. وهكذ� �صيطر �أتب�ع �لتوحيد، يف 
71

�خلر�ج، و�أخ�صع �ملوؤ�بيني و�الأيدوميني و�لعمونيني

ذلك �لزم�ن، على معظم �أنح�ء فل�صطني. غري �أن حدود مملكة د�ود  يف �أغلب �لظن مل 

ويبدو �أن حدود �ململكة �الإ�رش�ئيلية  تالم�ص �لبحر �إال من مك�ن قريب من يوب�  “ي�ف�”، 

يف �أْوِجه� ك�نت 120 ميالً )191 كيلو مرت�ً( يف �أطول �أطو�له� و60 ميالً )97 كيلو مرت�ً( 

يف �أعر�ص عر�صه�، و�أقل من ذلك بكثري يف �أغلب �الأحي�ن، �أي �أن م�ص�حته� مل تزد عن 

، وهذ� �أقل من م�ص�حة فل�صطني �حل�لية بحو�يل 
2

7200 ميل مربع �أي حو�يل 19 �ألف كم

�ل�صيطرة  يف  �أخفقو�  لكنهم  �ملرتفعة  �ملن�طق  على  �ليهود  �صيطر  لقد   .
2

كم �آالف  ثم�نية 

تتم  مل  �أجز�ء  وهي  �لفل�صطيني،  �ل�ص�حل  من  كبرية  �أجز�ء  وخ�صو�ص�ً  �ل�صهول  على 

.
72

لدولتهم �ل�صيطرة عليه� �إطالق�ً طو�ل قي�مه�
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لو�ئه  ح�ملي  �أنف�صهم  ويعّدون  بد�ود   يف�خرون  �لزم�ن  هذ�  يهود  ك�ن  و�إذ� 

به  يوؤمنون  �إ�رش�ئيل، وهم  بد�ود من بني  �أحق  �أنف�صهم  �مل�صلمني يعّدون  ف�إن  ومري�ثه، 

�لق�ئمة  �الإي�ن  دولة  �أن�ص�أ  الأنه  به  ويف�خرون  ويكرمونه،  ويحبونه  �هلل،  �أنبي�ء  من  نبي�ً 

على �لتوحيد يف فل�صطني، وهم �ل�ص�ئرون على دربه �حل�ملون لر�يته يف هذ� �لزم�ن بعد 

�أن نك�ص عنه� بنو �إ�رش�ئيل، وكفرو� و�أ�رشكو�، ونق�صو� عهودهم مع �هلل.

ونعلم من �لقر�آن �لكرمي �أن �هلل �صبح�نه قد رزق د�ود  �لعلم و�حلكمة، و�أنزل عليه 

�أوتي ملك�ً قوي�ً، و�أن �جلب�ل و�لطيور ك�نت ت�صبح معه، وتذكر �هلل عندم�  �لزبور، و�أنه 

ك�ن يتلو مز�مريه ب�صوته �خل��صع �ملوؤثر چٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چېئ   ،

ڄچ73 ڄ  ڦ  ڦ 
يديه  بني  فك�ن  �حلديد  لد�ود  �صبح�نه  �هلل  و�أالَن   .

خبمبچ74 حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
ك�ل�صمع �أو ك�لعجني ي�صكله كيف �ص�ء دون ح�جة ل�صهره يف �لن�ر، وهذه معجزة �أعط�ه� 

�هلل لد�ود. وك�ن د�ود، ب�لرغم مم� �أوتي من ملك، يعمل ب�حلد�دة، وال ي�أكل �إال من عمل 

يده. وقد طور د�ود �صن�عة �لدروع يف زم�نه، فبعد �أن ك�ن �لدرع �صفيحة و�حدة تثقل 

ح�مله�، وتعيق حركته هد�ه �هلل �إىل �أن تكون حلق�ً متد�خلة ت�صهل �حلركة، وال تنفذ منه� 

 ،
ۉچ75 ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چۆ  �ل�صه�م... 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ 
.

ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻچ76

�أن  �إىل  �لرو�ي�ت  وت�صري  و�لنبوة،  و�حلكم  �لعلم  يف  د�ود  �أب�ه   \ �صليم�ن  وورث 

�صليم�ن ك�ن و�حد�ً من 19 �بن�ً لد�ود، و�أن �صليم�ن ولد يف �لقد�ص، و�أن حكمه يف �الأر�ص 

�صبح�نه  �هلل  وهب  وقد   .
77

ق.م(  923-963( ع�م�ً  �أربعني  حو�يل  ��صتمر  �ملب�ركة 

�صليم�ن ملك�ً ال يح�صل الأحد بعده، فقد �صخر �هلل له �جلن خلدمته، كم� �صخر له �لريح 

�لطري  لغة  �هلل  علمه  كم�  �صلط�نه،  وقوة  وعدله  بحكمته  �صليم�ن  و��صتهر  ب�أمره،  جتري 

 
و�حليو�ن�ت.

له داللة على نبوته، وقد  �هلل  �أعط�ه�  ذ�ته معجزة رب�نية  لقد ك�ن ملك �صليم�ن بحد 

و�لطري  و�الإن�ص  �جلن  قوى  تدعمه  �لذي  �ملعجزة  �الإي�ين  �حلكم  بهذ�  فل�صطني  نعمت 
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م�ء  عني  ك�أنه  يجري  ك�ن  حتى  له  �لنح��ص  �إ�ص�لة  مبعجزة  �صليم�ن  �هلل  وكرم  و�لريح، 

متدفقة من �الأر�ص. و�صهدت مملكة �صليم�ن حركة بن�ء وعمر�ن �صخمة، كم� �متد نفوذه 

لي�صل مملكة �صب�أ يف �ليمن.

ولقد ج�ء ذكر �صليم�ن مر�ت عديدة يف �لقر�آن �لكرمي م�صري�ً �إىل علمه وملكه ونبوته، 

ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چھ  �صليم�ن  عن  متحدث�ً  تع�ىل  ق�ل 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

.
ی یچ78

چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  چڦ  تع�ىل  وق�ل 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
، وق�ل تع�ىل چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ے 

ڑچ79
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ 
، وق�ل تع�ىل چې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ۈئ ېئ ېئچ80
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ 

 82
. وقد عرفن� من �لقر�آن ق�ص�ص �صليم�ن مع �لنملة

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ81
چمح جخ حخ  ب�إ�صالمه�  �الأمر  �نتهى   حيث 

84
�صب�أ بلقي�ص ملكة   ومع 

83
�لهدهد ومع 

 
،

86
، وق�صته يف �لق�ص�ء ببع�ص �الأمور

مخ جس حس خس مس حص مص جضچ85
.

87
وق�صته يف حبه للخيل ورع�يته له�

�أم� يف حديث ر�صول �هلل ] فن�صت�صف منه �أن �صليم�ن ك�ن ذ� قوة بدنية ه�ئلة، و�أنه 

�أن   ] �أبي هريرة  له زوج�ت كثري�ت، فعن  و�أنه ك�ن  للجه�د يف �صبيل �هلل،  ك�ن حمب�ً 

“ق�ل �صليم�ن: الأطوفن �لليلة على ت�صعني، ويف رو�ية: مبئة �مر�أة،  ] ق�ل:  ر�صول �هلل 

ون�صي  يقل  فلم  �هلل،  �ص�ء  �إن  قل  �مللك:  له  فق�ل  �هلل،  �صبيل  يف  يج�هد  بف�ر�ص  ت�أتي  كلهن 

فط�ف عليهن، فلم حتمل �إال �مر�أة و�حدة ج�ءت ب�صق رجل، و�أمي �لذي نف�ص حممد بيده 

.
لو ق�ل: �إن �ص�ء �هلل جل�هدو� يف �صبيل �هلل فر�ص�ن�ً �أجمعون”88

وك�نت وف�ة �صليم�ن \ �آية من �آي�ت �هلل ودر�ص�ً من �لدرو�ص لالإن�ص و�جلن، ب�أن 

على  متكئ  وهو  �ملحر�ب  يف  ي�صلي  وقف  �صليم�ن   �إن  �إذ  �لغيب؛  يعلمون  ال  �جلن 
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�أن  �ل�ص�قة دون  �الأعم�ل  ع�ص�ه فم�ت وهو كذلك، ومكث فرتة طويلة و�جلن تعمل تلك 

ىئ  چېئ  تع�ىل  ق�ل  �الأر�ص،  على  ف�صقط  ع�ص�ه  �الأر�صة  �أكلت  حتى  مبوته  تدري 

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
.

خت مت ىت يت جث مث ىثچ89

رابعًا: مملكتا اإ�شرائيل ويهودا:

كمت فيه  ��صتمر حكم د�ود و�صليم�ن حو�يل ثم�نني ع�م�ً وهو �لع�رش �لذهبي �لذي حمُ

فل�صطني حتت ر�ية �لتوحيد و�الإي�ن قبل �لفتح �الإ�صالمي له�.

وبعد وف�ة �صليم�ن �نق�صمت مملكته �إىل ق�صمني �صكال دولتني منف�صلتني متع�ديتني يف 

كثري من �الأحي�ن، وع�نت� من �لف�ص�د �لد�خلي و�ل�صعف �لع�صكري و�ل�صي��صي و�لنفوذ 

�خل�رجي، فعند وف�ة �صليم�ن �جتمع ممثلو قب�ئل بني �إ�رش�ئيل �لـ 12 يف �صكيم “قرب ن�بل�ص” 

ملب�يعة رحبع�م بن �صليم�ن، ولكن ممثلي ع�رش قب�ئل �تفقو� على عدم مب�يعته؛ الأنه مل 

قبيلة  من  “يربع�م”  منه  بدالً  و�نتخبو�  �ل�رش�ئب،  بتخفيف  �لرو�ي�ت،  ح�صب  يعدهم، 

ثم  ترزة  )ثم  �صكيم  وع��صمتهم  مملكتهم،  على  “�إ�رش�ئيل”  ��صم  و�أطلقو�  ملك�ً،  �أفر�مي 

�صليم�ن بن  لرحبع�م  والئهم�  على  ح�فظت�  فقد  وبني�مني  يهود�  قبيلت�  �أم�  �ل�ص�مرة(. 

.
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Rehoboam ben Solomon، وكّونت� حتت حكمه مملكة “يهود�” وع��صمته� �لقد�ص

�صمته�  وقد  ق.م،   721-923 �لفرتة  خالل  ��صتمرت  فقد  “اإ�رصائيل”  مملكة  �أم� 

وقد خ�رشت ب�صبب غزو �لدم�صقيني  د�ئرة �ملع�رف �لبيط�نية �زدر�ء “�ململكة �لذيلية”، 

ملوك  �أ�صهر  “عمري”  وك�ن  �لريموك.  و�صم�ل  �الأردن  �رشقي  �لو�قعة  �الأر��صي  كل 

خليفته  �أم�  ع��صمته،  وجعله�  �ل�ص�مرة،  بني  ق.م   874-885 �إ�رش�ئيل  مملكة 

و�صور  �صيد�  ملك  بنت  “�إيز�بل”  لزوجته  �صمح  فقد  ق.م،   852-874 “�آخ�ب” 
“بعل” مم� �أدى �إىل ثورة ق�م به� �أحد �ل�صب�ط و��صمه  بفر�ص عب�دة �الإله �لفينيقي  

.Yahweh يهوه  عب�دة  و�أع�د  ب�آخ�ب،  �أط�حت  “ي�هو” 

تو�صعت  ي�هو  �صاللة  من  �لث�لث  وهو  ق.م   745-785 �لث�ين”  “يربع�م  عهد  ويف 

�مللك  ظهور  �أدى  �إذ  طويالً؛  ي�صتمر  مل  ذلك  لكن  �الآر�ميني،  ح�ص�ب  على  �صم�الً  مملكته 

وق�م  �لتو�صع،  هذ�  من  �حلد  �إىل  ق.م   727-745 �لث�لث”  بل�رشَّ  “جتالت  �الآ�صوري 

�آخر  “هو�صع”  بت�أديب  �لث�ين”  “�رشجون  بعده  ومن  �خل�م�ص”،  “�صلمن�رش  خليفته  
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�صك�ن  بنقل  �الآ�صوريون  وق�م  ق.م.   721 �صنة  دولته  على  وق�صى  �إ�رش�ئيل،  ملوك 

�إ�رش�ئيل �إىل حر�ن و�خل�بور وكرد�صت�ن وف�ر�ص و�أحلو� مك�نهم جم�ع�ت من �الآر�ميني.  

�ملنفى، فلم  �ملج�ورة لهم يف  �ل�صعوب  �ندجمو� مت�م�ً يف  �الإ�رش�ئيليني  �ملنفيني  �أن  ويظهر 

.
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يبَق بعد ذلك �أثر لالأ�صب�ط �لع�رشة من بني �إ�رش�ئيل

توؤخذ  )وهي  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ي�ت  فح�صب  ق.م   586-923 “يهودا”  مملكة  �أم� 

بتفح�ص وحذر؛ حيث ال يوجد بني �أيدين� م� ينفي �أو يثبت �لكثري مم� فيه�( فقد �نت�رشت 

�لقوم  �أخالق  وف�صدت  �لوثنية،  �لعب�دة  ق.م   916-923 �صليم�ن  بن  يربع�م  حكم  يف 

ب�صيوع �للو�ط، وعندم� خلفه �بنه “�أبي�م” 915-913 ق.م بقيت �الأخالق ف��صدة...، 

وعندم� حكم يهور�م بن يهو�صف�ط Jehoram ben Jehoshafat 849-842 ق.م َقتَل 

735-715 ق.م،  �أم� يوح�ز بن يوت�م  �لقوم...،  �ل�صتة مع جم�عة من روؤ�ص�ء  �إخوته 

فيمُق�ل �أنه علق قلبه بحب �الأوث�ن حتى �إنه �صحى ب�أوالده على مذ�بح �الآلهة �لوثنية، و�أطلق 

 Manasseh ben Hezekiah لنف�صه عن�ن �ل�صهو�ت و�ل�رشور. و�أم� من�صي بن حزقي� 

.
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�لذي حكم 687-642 ق.م فيمُق�ل �أنه �أ�صّل قومه عن عب�دة �هلل، و�أق�م مع�بد وثنية

\ ت�صهد بذلك،  �إ�رش�ئيل فتلك �أخالقهم مع مو�صى  ول�صن� ن�صتغرب هذ� عن بني 

�الأنبي�ء  وقتلو�  �هلل  كالم  وحرفو�  وبدلو�  غريو�  �أنهم  �إىل  ي�صري  �لكرمي  �لقر�آن  �أن  كم� 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چەئ 
. ويحدثن� �لت�ريخ �أنهم قتلو� �لنبي “حزقي�ل” 

ی ی ی ی جئچ93
حيث قتله ق��ص ٍمن ق�ص�تهم، الأنه نه�ه عن منكر�ت فعله�؛ و�أن �مللك من�صي )بن حزقي�( 

قتل �لنبي �أ�صعي� بن �أمو�ص، �إذ �أمر بن�رشه على جذع �صجرة، الأنه ن�صحه ووعظه؛ و�أن 

.
94

�ليهود قتلو� �لنبي �إرمي� رجم�ً ب�حلج�رة، الأنه وبخهم على منكر�ت فعلوه�

ويظهر �أن مملكة يهود� قد �عرتته� عو�مل �ل�صعف و�لوقوع حتت �لنفوذ �خل�رجي 

فرت�ت طويلة، فقد هوجمت مر�ت عديدة وهزمت، ودخل �مله�جمون �لقد�ص نف�صه�، كم� 

فعل �صي�صق فرعون م�رش عندم� دخل �لقد�ص و��صتوىل على م� فيه� )�أو�خر �لقرن 10 ق.م(، 

فدخلوه�  ق.م   842-849 يهور�م  عهد  يف  �لقد�ص  و�لعرب  �لفل�صطينيون  وه�جم 

ق.م   687-715 حزقي�  �مللك  �أم�  ون�ص�ءه،  بنيه  و�صبو�  يهور�م  ق�رش  على  و��صتولو� 

فقد ��صطر الإعالن خ�صوعه �لت�م مللك �الآ�صوريني �رشجون �لث�ين بعد �أن �أ�صقط مملكة 

�إ�رش�ئيل.
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ب�نيب�ل”  و“�آ�صور   Esarhaddon لـ“�أ�رشحدون”  �جلزية  حزقي�  بن  من�صي  ودفع 

نح��ص،  من  ب�صال�صل  �مللك  هذ�  �الآ�صوريون  قيد  وقد  �آ�صور...،  ملكي   Ashurbanipal

�آمون”  بن  “يو�صي�  حكم  و�أي�م  به�.  وم�ت  للقد�ص  ع�د  ثم  ب�بل،  �إىل  به  وذهبو� 

640-609 ق.م تقدم فرعون م�رش “نخ�و” �إىل فل�صطني، حيث هزم يو�صي�، و�أر�صله 

مل�رش �أ�صري�ً؛ حيث م�ت هن�ك، وو�صع مك�نه “يهوي�قيم بن يو�صي�” 609-598 ق.م، 

وقد �أرهق هذ� �حل�كم �ل�صعب ب�ل�رش�ئب ليدفع �جلزية ل�صيده �مل�رشي، ورجع �إىل عب�دة 

Nebuchadnezzar �لب�بلي  “بختن�رش”  �أي�م يهوي�قيم هزم نبوخذ ن�رش  �الأوث�ن. ويف 

و�أخ�صع  للقد�ص،  و�صل  �أن  �إىل  وزحف  ق.م،   605 �صورية  �صم�ل  �مل�رشي  “نخ�و” 
يهوي�قيم و�أذله، و�أدخل �لبلد حتت نفوذه، ومل� ث�ر يهوي�قيم على بختن�رش دخل �الأخري 

 .
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وجي�صه �لقد�ص، وقيد يهوي�قيم ب�صال�صل من نح��ص؛ حيث م�ت بعد مدة

�مللك  َخَذ 
َ
و�أ �لقد�ص،  بختن�رش  ح��رش  ق.م   597-598 يهوي�كني  حكم  وعندم� 

يعرف  )فيم�  �صك�نه�  من  �آالف  ع�رشة  وحو�يل  �ليهود  وروؤ�ص�ء  ع�ئلته  مع  يهوي�كني 

�صدقي�  عنيَّ  بختن�رش  ن  �إ ثم  ب�بل،  ىل  �إ �لهيكل  خز�ئن  وبع�ص  �الأول(  ب�ل�صبي 

�لوالء،  له يني  �أق�صم  Zedekiah son of Josiah 597-586 ق.م حيث  يو�صي�  بن 

للقد�ص  زحفو�  �أن  لبثو�  م�  �لذين  �لب�بليني،  على  حكمه  �آخر  يف  ث�ر  �صدقي�  �أن  غري 

من  ب�صال�صل  وربط  �أ�صري�ً  �صدقي�  و�أمُخذ  �أ�صقطوه�،  حتى  �صهر�ً   18 وح��رشوه� 

ملت عيونه، وخرب نبوخذ  نح��ص و�صيق �إىل ب�بل؛ حيث يمُذكر �أنه قمُتل �أبن�وؤه �أم�مه و�صمُ

من  �ألف�ً   40 حو�يل  وجمع  و�لرثو�ت،  �خلز�ئن  ونهب  �لهيكل  ودمر  �لقد�ص،  ن�رش 

�إىل م�رش  �لث�ين( وه�جر من بقي من يهود  �لب�بلي  )�ل�صبي  ب�بل  �إىل  و�صب�هم  �ليهود 

.
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ومنهم �لنبي �إرمي�. وبذلك �صقطت مملكة يهود� 586 ق.م

ذنوب  بلغت  “عندم�  �إال  يكن  مل  وتدمريه�  �ليهود  دولة  �صقوط  �أن  �لتلمود  وي�صجل 

بني �إ�رش�ئيل مبلغه�، وف�قت حدود م� يطيقه �الإله �لعظيم، وعندم� رف�صو� �أن ين�صتو� 

وبعد تدمري �لهيكل، وجه �لنبي �إرمي� كالمه �إىل نبوخذ ن�رش  لكلم�ت وحتذير�ت �إرمي�”. 

ق�ئالً: “ال تظن �أنك بقوتك وحده� ��صتطعت �أن تتغلب على �صعب �هلل �ملخت�ر، �إنه� ذنوبهم 

.
�لف�جرة �لتي �ص�قتهم �إىل هذ� �لعذ�ب”97

مملكتهم،  �صقوط  ب�صببه�  ��صتحقو�  �لتي  �إ�رش�ئيل  بني  �آث�م  �إىل  �لتور�ة  وت�صري 

فتذكر على ل�ص�ن �أ�صعي�، وهو �أحد �أنبي�ئهم قوله “ويل لالأمة �خل�طئة، �ل�صعب �لثقيل 

�إ�رش�ئيل،  بقدو�ص  ��صته�نو�  �لرب،  تركو�  مف�صدين  �أوالد  �ل�رش،  ف�علي  ن�صل  �الآثم، 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 33

�شراع احلق والباطل

“و�الأر�ص  �لتور�ة  وتقول   ،)4( �الأول  �الإ�صح�ح   - �أ�صعي�  �صفر  ور�ء”  �إىل  �رتدو� 

�الأبدي”  �لعهد  نكثو�  �لفري�صة،  غريو�  �ل�رش�ئع،  تعدو�  الأنهم  �صك�نه�؛  حتت  تدن�صت 

.)5( 24 �أ�صعي� - �الإ�صح�ح  �صفر 

واالإغريـقيـة  الفـار�شيـة  الهيمنـة  تـداول  خام�شًا: 

والرومانية على فل�شطني:

ع��ص �ليهود بعد �صقوط ملكهم يف فل�صطني مرحلة “�ل�صبي �لب�بلي” يف �لعر�ق، وهي 

700 �صنة من  �لفرتة �لتي يظهر �أنهم بد�أو� فيه� بتدوين �لتور�ة، �أي بعد م� ال يقل عن 

�لث�ين ق.م )بعد �أكرث من  �لقرن  \، ومل ينتهو� من تدوينه� �إال �أو�خر  ظهور مو�صى 

400 �صنة( وخالل هذه �لفرتة ك�ن �ليهود قد تركو� �اللتز�م بدينهم، وقلدو� �لدول �لتي 

يعي�صون فيه� بعب�دة �الأوث�ن.

�الإمب�طور  �أ�صقط  عندم�  فل�صطني  �إىل  �أخرى  مرة  للعودة  لليهود  �لفر�صة  والحت 

�لف�ر�صي قور�ص �لث�ين Cyrus II �لدولة �لب�بلية �لكلد�نية 539 ق.م مب�ص�عدة يهودية، 

�لف�ر�صية  �ل�صيطرة  ع�رش  يف  دخلت  �لتي  فل�صطني  �إىل  نفوذه  ومدَّ  ميدي�،  على  و�نت�رش 

ب�إع�دة  لهم  �صمح  كم�  فل�صطني  �إىل  �ليهود  بعودة  قور�ص  �صمح  فقد  ق.م،   332-539

بن�ء �لهيكل يف �لقد�ص، غري �أن �لقليل من �ليهود �نتهزو� �لفر�صة؛ الأن �لكثري من �ل�صبي 

حفظت  �الندم�ج  ع�ر�صت  �لتي  �ملت�صددة  �لقلة  ولكن  �جلديدة،  �الأر�ص  �أعجبتهم 

بني �إ�رش�ئيل من �الندث�ر.

للعدد  ب�لن�صبة  �أقلية  وهم  �ألف�ً   42 ك�نو�  �لر�جعني  عدد  �أن  �ملوؤرخني  �أحد  ويذكر 

�حلقيقي. وق�م هوؤالء �ليهود ببن�ء �لهيكل؛ حيث �كتمل بن�وؤه يف 515 ق.م، ويف منطقة 

�لقد�ص متتع �ليهود بنوع من اال�صتقالل الذاتي حتت الهيمنة الف�ر�صية، وهو حكم مل 

 ،
2
يكن يتج�وز ن�صف قطره ع�رصين كيلو مرتاً يف �أي �جت�ه )�أي م� ال يزيد عن 1257 كم

.
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وهو �أقل من 5٪ من م�ص�حة فل�صطني(

ويف 332 ق.م �حتل �الإ�صكندر �ملقدوين Alexander III of Macedon فل�صطني يف 

�إط�ر حملته �ل�صهرية �لتي �حتل خالله� بالد �ل�ص�م وم�رش و�لعر�ق و�إير�ن و�أجز�ء من 

�لهند، وقد ترك �الإ�صكندر �ليهود دون �أن ي�صهم، ومنذ ذلك �لت�ريخ دخلت فل�صطني يف 

ع�رش �ل�صيطرة الهللينية االإغريقية �لذي ��صتمر حتى 63 ق.م.
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فك�نت  بينهم  مملكته  توزيع  �إىل  �أدى  ق�دته  بني  نز�ع  ن�صب  �الإ�صكندر  موت  وبعد 

�صورية  من  و�أجز�ء  ولبن�ن  �لالذقية  جنوب  من  �ملجوفة  �صورية  )وب�قي  فل�صطني 

كدم�صق( وم�رش وبرقة )ليبي�( وبع�ص جزر �لبحر �الإيجي من ن�صيب �لق�ئد بطليمو�ص 

�الأول Ptolemy I Soter، و�صمي حكمه وحكم خلف�ئه من بعده بـ“ع�رش �لبط�ملة” وقد 

��صتمر يف فل�صطني من 302-198 ق.م، وقد عطف �لبط�ملة على �ليهود �لذين ك�ن يدير 

�الإ�صكندر  )�لذين ك�ن ن�صيبهم بعد وف�ة  �ل�صلوقيني  �إن  ثم  �الأكب”.  “�لك�هن  �صوؤونهم 

�ل�صيطرة  ��صتط�عو�  �الإير�نية(  و�له�صبة  و�لر�فدين  �ل�صغرى  و�آ�صي�  �ل�صم�لية  �صورية 

�أنطيوخو�ص  �ل�صلوقي  �مللك  فيه�  �لتي حقق   Paneion ب�نيون  �إثر معركة  فل�صطني  على 

�صيطرة  ��صتمرت  وقد  �لبط�ملة،  على  ك�مالً  ن�رش�ً   Antiochus III the Great �لث�لث 

.
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�ل�صلوقيني على فل�صطني حتى 63 ق.م

وقد ح�ول �ل�صلوقيون �صبغ �ليهود ب�ل�صبغة �لهللينية �الإغريقية، فح�ول �أنطيوخو�ص 

�لر�بع Antiochus IV Epiphanes �رشف �ليهود عن دينهم و�أر�صل يف 167 ق.م �أحد 

ق�دته وكلفه �إلغ�ء �لطقو�ص �لدينية �ليهودية و�ال�صتع��صة ب�الإله زيو�ص Zeus �الأوليمبي 

عن �الإله يهوه، وعنيَّ لهم ك�هن�ً �إغريقي�ً وثني�ً يف �لقد�ص، وحرَّم �خلت�ن، و�قتن�ء �الأ�صف�ر 

ق�صمني:  �إىل  �ليهود  �نق�صم  �الأو�مر  هذه  ومبوجب  �خلنزير،  حلم  �أكل  و�أوجب  �ملقد�صة، 

ق�صم �ن�رشف عن �ل�رشيعة مقتنع�ً �أو مكره�ً وهم “�ملتهلنون” �أو “�ملت�أغرقون” و�أق�مو� 

�أقل عدد�ً هربو� من �لقد�ص، و�أطلق عليهم ��صم  �آخر  يف �لقد�ص و�ملدن �الإغريقية، وق�صم 

�لعبية،  �الآر�مية حمل  ب�الإغريقية فحلت  �ليهود  ت�أثر  وب�صكل ع�م  �لقدي�صني”.  “حزب 
و�أ�صبحت �ليون�نية لغة �لطبقة �ملثقفة، ون�ص�أ يف �ليهود جم�عة تن��رش �ليون�نيني متكنو� 

.
100Jason من �لو�صول للحكم بقي�دة كبري �لكهنة جي�صون

�أم� �لذين هربو� من �لقد�ص “حزب �لقدي�صني” فقد �عتمدو� لقي�دتهم مت�ثي��ص )مت�ييه( 

كبري ع�ئلة �الأ�صمونيني، و�لذي م�ت بعد فرتة ق�صرية، فخلفه �بنه يهوذ� �مللقب “�ملك�بي” 

�أي �ملطرقة، وقد ث�ر على �ل�صلوقيني و�نت�رش عليهم �أكرث من مرة 166-165 ق.م، و�ن�صم 

��صطه�د  الإيق�ف  �لر�بع  �أنطيوخو�ص  دفع  وهذ�  �ليهود.  �ملرتددين  من  كبري  ق�صم  �إليه 

�ليهود ف�صمح لهم مبم�ر�صة دينهم جنب�ً �إىل جنب مع �أن�ص�ر �لت�أغرق. وع�د  “�ملك�بيون” 

�إىل �لقد�ص يف 164/1/25 ق.م، وم� ز�ل �ليهود يحتفلون بهذه �ملن��صبة حتت ��صم عيد 

.
101Hanukkah ”�الأنو�ر “ح�نوك�
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مظ�هر  وتزد�د  ي�صيق  �أو  يت�صع  �أخذ  �لقد�ص  يف  ذاتي  حكم  ذلك  بعد  لليهود  ت�أ�ص�ص 

�لبط�ملة،  )�لروم�ن،  فل�صطني  على  �لكبى  �لقوى  �رش�ع  ح�صب  ت�صعف  �أو  ��صتقالله 

�ل�صلوقيني...(. و�أ�صبح �حلكم ور�ثي�ً يف ذرية يهود� �ملك�بي، وقد حكم �ملك�بيون كـ“كب�ر 

�أنهم ك�نو� ت�بعني، ويدفعون  �لرغم من  �أنف�صهم ملوك�ً على  و�رشع�ن م� �صمو�  كهنة”، 

 Demetrius II خلر�ج لل�صلوقيني، ويف 143 ق.م �أعفى �الإمب�طور ديرتيو�ص �لث�ين�

�ليهود من �ل�رش�ئب، و�أعطى لقب ح�كم لـ“�صيمون” Simon و�تفق �ليهود على �عتب�ره 

ملكهم، وبذلك ت�أ�ص�ص حكم ملكي �عرتف به �ل�صلوقيون �لذين “�أعطو� �صيمون �أي�ص�ً حق 

.
�صك �لنقود”102

ويف عهد �مللك �ليهودي �ألك�صندر ج�نيو�ص Alexander Jannaeus 103-76 ق.م 

�أي�ص�ً، وك�دت  �ل�ص�حل  �إىل  �ليهود بريي�، وتوغل  �لذي �صم�ه  �الأردن  �صمل حكمه �رشق 

حدود مملكته تالم�ص حدود مملكة �صليم�ن. وقد حكمت بعده �أرملته �ص�لوم �ألك�صندر� 

Alexandra Salome حتى 67 ق.م، ثم تخ��صم �بن�ه� على �حلكم، وتدخل �لعرب �الأنب�ط 

 .Aristobulus Hyrcanus II �صّد �أخيه �أري�صتوبولو�ص  يف م�ص�عدة هريك�نو�ص �لث�ين 

ويف 63 ق.م ق�صى �لق�ئد �لروم�ين �ل�صهري بومبي Pompey على “�لدويلة” �ليهودية، 

م �أ�صو�ر �لقد�ص، وبرت �الأجز�ء �الأخرى من  ب هريك�نو�ص �لث�ين كبري�ً للكهنة، وحطَّ ون�صَّ

.
103

�أيدي �ليهود، و�أبقى على ��صتمر�ر �الأ�رشة �ملك�بية يف ظّل �لروم�ن

ح�كم  �صيطرة  حتت  �ليهودية  “�مل�صتعمرة”  دخلت  ق.م   40-47 �لفرتة  ويف 

�أيدومية “�أنتي بيرت” Antipater I the Idumaean ويف 40 ق.م ه�جم �لفر�ص فل�صطني 

ون�صبو� “�أنتي جونو�ص” Antigonus �أخو “هرك�نو�ص �لث�ين” ح�كم�ً وكبري�ً للكهنة، 

حيث ��صتمر حكم “�أنتي جونو�ص” ثالث �صنو�ت، وك�ن هو �آخر حك�م �الأ�رشة �ملك�بية.

فل�صطني،  على  �ل�صيطرة  و��صتع�دو�  �لفر�ص،  على  �لروم�ن  �نت�رش  ق.م   37 ويف 

تهّود،  قد  هريدو�ص  �أن  من  وب�لرغم  ح�كم�ً،  بيرت  �أنتي  بن   Herod هريدو�ص  ون�صبو� 

ب�صكل ع�م ط�غية  قبلهم، وك�ن هو  من  �أنه ك�ن مبغو�ص�ً  �إال  �ليهود  ��صرت�ص�ء  وح�ول 

�صطحه  ورفع  م�ص�حته  ف�ص�عف  �لهيكل  بتجديد  ق�م  وقد  للروم�ن،  �لوالء  �صديد  ظ�مل�ً 

.
104

وجعله على ج�نب عظيم من �الإتق�ن و�لهند�صة

�الأنبي�ء زكري� و�بنه يحيى  4 ق.م، وع��رشه من  ��صتمر حكم هريدو�ص حتى �صنة 

، ويف �آخر �أي�مه ولد �مل�صيح \.  كم� ع��رشته مرمي بنت عمر�ن 
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ك�ن زكري� \ يعمل جن�ر�ً، وقد توىل كف�لة مرمي بنت عمر�ن، ورزقه �هلل �صبح�نه 

ولد�ً هو يحيى \، بعد �أن بلغ �لكب وك�نت �مر�أته ع�قر�ً. وك�ن لزكري� ويحيى جهود 

�صيكون  ب�أنه  بيحيى  �لب�ص�رة  ج�ءت  وقد  و�حلق.  للهد�ية  �إ�رش�ئيل  بني  دعوة  يف  كبرية 

، �أي ي�صود قومه ويفوقهم ويحب�ص نف�صه عن 
105

چڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ 
ق�ل  فيه،  يوؤمر  �لذي  �ل�صن  وبلغ  يحيى  ولد  فلم�   .

106ً نبي� ويكون  وزهد�ً  عفة  �ل�صهو�ت 

و�آت�ه  و�جته�د،  بجد  �هلل  كت�ب  يف  م�  ذ  خمُ �أي   ،
چٱ ٻ ٻ ٻٻچ107 تع�ىل  له 

. وق�م يحيى بو�جبه 
�هلل �حلكمة ورج�حة �لعقل منذ �صغره چپ پ پچ108

يف �لدعوى و�الأمر ب�ملعروف و�لنهي عن �ملنكر، وقد ��صتهر يف �الأدبي�ت �مل�صيحية ب��صم 

ب�مل�ء(  )يغ�صلهم  �لن��ص  د  يمُعمِّ ك�ن  �أنه  ذمُكر  م�  �إىل  ن�صبة  و�ملعمد�ن  �ملعمد�ن”؛  “يوحن� 
لتطهريهم من �خلط�ي�، وك�ن يحيى يب�رش بقدوم �مل�صيح \.

وقد دفع يحيى \ حي�ته ثمن�ً ملوقفه �ل�صلب من رغبة هريدو�ص ب�لزو�ج من �بنة 

ب�رعة  “هريودي�”  و��صمه�  �لفت�ة  هذه  وك�نت  ذلك،  �أنكر  حني  �أخته(  �بنة  )وقيل  �أخيه 

هريدو�ص  على  ودخلت  �لبنت،  وتزينت  يحيى،  على  و�لفت�ة  �لفت�ة  �أم  فحقدت  �جلم�ل، 

فرق�صت �أم�مه حتى ملكت م�ص�عره، فطلب منه� �أن تتمنى فتمنت ر�أ�ص يحيى، ف��صتج�ب 

چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   
109

له� وقتل يحيى وقدم ر�أ�صه على طبق هدية له�

.
ڦ ڦچ110

ن�رشه  حيث  �أي�ص�ً؛   \ زكري�  قتل  �إنه  �إذ  هذه؛  بجريته  هريدو�ص  يكتِف  ومل 

.
111

ب�ملن�ص�ر؛ الأنه د�فع عن �بنه يحيى، وع�ر�ص �صحة �لزو�ج مل�نع �لقر�بة

�أم� مرمي، �صيدة ن�ص�ء �لع�ملني، فقد ولدت قبل يحيى  وك�نت �أمه� قد نذرته� 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  چۇئ  �هلل  �صبيل  يف  بطنه�  يف  جنني  وهي 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چڻ  مرمي  �هلل  و��صطفى   
ېئچ112

.
ھ ھ ھ ھچ113

دون  من  �مل�صيح  �بنه�  مرمي  تلد  ب�أن  �لعظيمة  معجزته  يجري  �أن  �صبح�نه  �هلل  وقدر 

�ملعجز  �ملوجز  �لقر�آين  �لن�ص  لنقر�أ  هن�  ونقف  “كن”،  �هلل  من  بكلمة  ذلك  يتم  و�أن  �أب، 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  حول ق�صة �مل�صيح ور�ص�لته چوئ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
ک گ گ گ گ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ 

.
ھچ114 ہ 

هربت  مرمي  �أن  �لرو�ي�ت  وتذكر  حلم،  بيت  يف  ق.م   4 حو�يل  مرمي  بن  عي�صى  ولد 

بعي�صى مع يو�صف “�لنج�ر” �إىل م�رش خوف�ً على �بنه� من ظلم هريود�ص وبط�صه، ثم 

م� لبثو� �أن ع�دو� ب�رشعة �إىل مدينة �لن��رشة؛ حيث ع��ص طفولته و�صّب على عوده هن�ك، 

.
ولذلك عرف ب��صم “ي�صوع �لن��رشي” و�صمي �أتب�عه “�لن�ص�رى”115

لقد ك�ن عي�صى بن مرمي �آية من �آي�ت �هلل ح�صم حقيقة �أمره �أم�م �لن��ص وهو ر�صيع 

چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  �أنه عبد �هلل وب�رشهم بنبوته  يف مهده، ف�أكد 

.
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ116

وبذل  �هلل،  �إىل  �لدعوة  بو�جب   \ عي�صى  ق�م  فل�صطني  �ملب�ركة  �الأر�ص  يف  وهن�ك 

چٿ   [ جهود�ً كبرية يف هد�ية بني �إ�رش�ئيل، وب�رشهم بقدوم خ�مت �الأنبي�ء حممد 

. وعلى �لرغم من �ملعجز�ت �لتي �أجر�ه� �هلل على يديه وم� 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹچ117

ت�صمنته ر�ص�لته من حّق ونور �إال �أن بني �إ�رش�ئيل جحدو� و�أنكرو� ون��صبوه �لعد�ء، ومل 

يوؤمن به �إال عدد �صئيل.

)�لقد�ص(  �أور�صليم  �إىل  �مل�صيح  30م ذهب  �لف�صح يف  مل� ج�ء عيد  �أنه  �لت�ريخ  ويذكر 

 )13-12/21( متى  �إجنيل  ويف   ،
118

و�لب�عة �ل�صي�رفة  وجود  و��صتنكر  �لهيكل  وز�ر 

�لهيكل،  يبيعون وي�صرتون يف  ك�نو�  �لذين  و�أخرج جميع  �هلل،  �إىل هيكل  ي�صوع  “ودخل 
وقلب مو�ئد �ل�صي�رفة وكر��صي ب�عة �حلم�م، وق�ل لهم: مكتوب �أن بيتي ]هكذ� �لن�ص] 

.
بيت �ل�صالة يمُدعى، و�أنتم جعلتموه مغ�رة ل�صو�ص”119

وقد حقد زعم�ء �ليهود و�لوجه�ء على �مل�صيح، ويف �إجنيل لوق� )47/19( “وك�ن يعلّم 

 ،
كل يوم يف �لهيكل وك�ن روؤ�ص�ء �لكهنة و�لكتبة مع وجوه �ل�صعب يطلبون �أن يهلكوه”120

�لقب�ص  �الجتم�ع، وقرر  �إىل   Sanhedrin “�ل�صنهدرين”  �لديني  �ليهود  و�ص�رع جمل�ص 

ب�إعد�مه بتهمة �لتجديف، و�خلروج عن �لدين، ثم  على �مل�صيح، و�أ�صدر يف �حل�ل حكم�ً 

�إنهم �ص�قوه �إىل �لو�يل �لروم�ين -يف ذلك �لوقت- بيالط�ص �لبنطي Pontius Pilate، �لذي 
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يحق له وحده تنفيذ �الإعد�م، ومل يجد هذ� جرم�ً من �مل�صيح يوجب قتله، فق�مت قي�مة  

خ�صومه من �ليهود، و�أخذو� ي�رشخون ب�صوت و�حد: ��صلبه، ��صلبه “دمه علين� وعلى 

.
�أوالدن�”121

وقد ��صطر ك�ره�ً �إىل �ملو�فقة على �إعد�مه، غري �أن �هلل �صبح�نه �أدركه برحمته، فرفعه 

ڇڇچ،  ڇ  چ  چ چ  چڃ چ  قتلوه  �أنهم  �ليهود  فيه  ظّن  �لذي  �لوقت  يف  �إليه 

.
چڳ ڳ ڳ ڳڱچ122

�ملقد�صة،  �الأر�ص  �ل�رش�ع بني �حلق و�لب�طل على  ت�ريخ  �ل�صفحة من  وطويت هذه 

فقد كذب بنو �إ�رش�ئيل ب�آخر نبي �أر�صل �إليهم، و�تهموه ب�ل�صحر وت�آمرو� عليه.

و�أخذو� ين�رشون دعوته من بعده، ويالقون يف �صبيله�  احلواريون،  و�آمن بعي�صى 

�لهيكل،  يف  يخطبون  وك�نو�  �ليهود،  دعوة  يف  �حلو�ريون  و��صتمر  و�الأذى،  �ال�صطه�د 

ومل� ت�ص�عف عدد �لن�ص�رى بعد ب�صع �صنو�ت خ�ف �ليهود من �نت�ص�ر �لدعوة، وطلبو� 

�كتفى  �ملجل�ص  �أن  �إال  “�ل�صنهدرين”  �أم�م  Peter وغريه ملح�كمتهم  �لقب�ص على بطر�ص 

و�أنط�كية  وقي�ص�رية  �ل�ص�مرة  �إىل  �جلدد  �ملهتدون  وهرب  �رش�حهم،  و�أطلق  بجلدهم 

م�صيحية،  جم�عة  �أن�ص�أ  حيث  روم�؛  �إىل  بطر�ص  وو�صل  �مل�صيحية.  �جلم�ع�ت  ف�أن�ص�أو� 

وك�ن يركز يف دعوته على �ليهود، �أّم� بول�ص Paul فك�ن يدعو �لوثنيني كم� يدعو �ليهود، 

مع  يتالئم  مب�  �مل�صيحية  لتف�صري  �لفل�صفية  و�ملف�هيم  �مل�صطلح�ت  دعوته  يف  و��صتخدم 

�لثق�فة �لهلن�صتية �ل�ص�ئدة �آنذ�ك.

و�نتهى �الأمر ببول�ص وبطر�ص ب�أن حكم عليهم� ب�الإعد�م يف عهد �الإمب�طور �لروم�ين 

للت�صويه،  تعر�صت  �أن  لبثت  م�   \ عي�صى  ر�ص�لة  �أن  غري  64م،  يف   Nerone نريون 

�أتب�عه من بعده ب�حل�ص�رة  �أن تعر�ص للتحريف، وت�أثر  وم� لبث �الإجنيل �لذي ج�ء به 

و�لطقو�ص  �لتق�ليد  من  ب�لكثري  دعوتهم  و�ختلطت  �لروم�ين،  �حلكم  ونظ�م  �لهلن�صتية 

و�لتع�ليم �ل�ص�ئدة يف �لبلد�ن �لتي �نت�رشت فيه�، ف�أ�صبح من �ل�صهل على �ل�صعوب �عتن�قه�، 

غري �أن �مل�صيحية مل تنطلق من �إط�ره� �ملحدود �إال بعد �أن �آمن به� �الإمب�طور ق�صطنطني 

وقد   ،
123

�لروم�نية لالإمب�طورية  �لر�صمية  �لدي�نة  و�أ�صبحت  325م  يف   Constantine

�هتم ق�صطنطني بفل�صطني، وبنى يف �لقد�ص كني�صة �ل�رشيح �ملقد�ص �لتي �أ�صبحت �أعظم 

�لكن�ئ�ص �مل�صيحية �ص�أن�ً، وبنى فوق جبل �لزيتون كني�صة �ل�صعود، و�أق�م كني�صة �مليالد 

يف بيت حلم، وعلى كل ح�ل، فقد دخل �أهل فل�صطني يف ذلك �لوقت يف �لن�رش�نية �إىل �أن ج�ء 

.
124

�لفتح �الإ�صالمي له�
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�شاد�شًا: نهاية الوجود ال�شيا�شي اليهودي يف فل�شطني:

فقد  �مل�صيح،  �صعود  بعد  فل�صطني  يف  �إ�رش�ئيل  بني  �أحو�ل  لرنى  �أخرى  مرة  ونعود 

ك�ن �لروم�ن قد بد�أو� حكم�ً مب��رش�ً على �لقد�ص وب�قي فل�صطني منذ 6م، بعد �أن خلعو� 

�لبنطي  بيالط�ص  و�ليهم  عهد  ويف  حكمه،  ل�صوء  هريدو�ص  �أب�ه  خلف  �لذي  �أرخيليو�ص 

يف  �لروم�ن  حكم  على  �ليهود  ث�ر  وقد   ،\ �مل�صيح  �ل�صيد  وق�ئع  حدثت  26-36م 

�لع�صكري  �لق�ئد  و��صتط�ع  نريون،  �الإمب�طور  عهد  يف  66م  نوفمب  �لث�ين/  ت�رشين 

��صتمرت  �أن  بعد  70م  �صبتمب  �أيلول/  يف  �لثورة  هذه  �إخم�د   Titus تيتو�ص  �لروم�ين 

ودمر  و�حلرق،  و�لنهب  �لقتل  و�أعمل  �صديد،  ح�ص�ر  بعد  �لقد�ص  فدخل  �صنو�ت  �أربع 

�لهيكل �لذي بن�ه هريدو�ص حتى مل يبَق حجر على حجر، و�أ�صبحت مدينة �لقد�ص ق�ع�ً 

ب�أبخ�ص  �لروم�نية  �الإمب�طورية  �أ�صو�ق  يف  عبيد�ً  �الأ�رشى  من  كثري  وبيع  �صف�صف�ً، 

�الأثم�ن، وك�نت �أمنية �ليهودي �أن ي�صرتيه من يرفق به، فال ير�صله �إىل حلقة �مل�ص�رعة 

�لق�ئد  هذ�  وبنى  �لن��ص،  تلتهم  وهي  مبنظره�  �لتلذذ  �لروم�ن  �عت�د  �لتي  �لوحو�ص  مع 

�الآن، وعليه نقو�ص  �إىل  ق�ئم�ً  �ليهود، وهو م� يز�ل  قو�ص�ً يف روم� مبن��صبة ن�رشه على 

�ليهود،  �مل�صهور عند  �ل�صبعة  �لروؤو�ص  �ل�صمعد�ن ذو  �النت�ص�ر، ويمُرى فيه  ذكرى ذلك 

.
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و�لذي �أخذه من �لهيكل

ث�ر �ليهود مرة �أخرى على �لروم�ن بقي�دة ب�ركوخب� Bar Kokhba و��صمه �الأ�صلي 

لو�ئه  حتت  و�جتمع  132-135م،  �صنو�ت  ثالث  ثورتهم  و��صتمرت   Simon �صيمون 

عدد كبري من �ليهود، و��صتط�ع �حتالل �لقد�ص، غري �أن �الإمب�طور �لروم�ين ه�دري�ن 

Julius Severus �لذي �حتل  �أر�صل جي�ص�ً كبري�ً بقي�دة جوليو�ص �صيفرو�ص   Hadrian

�لقد�ص ث�نية وهزم �ليهود، �لذين هربو� �إىل بتِّري؛ حيث م� تز�ل خر�ئب �لقلعة �لتي حت�صن 

فيه� �ليهود، وهزمو�، و�صم�ه� �لعرب “خربة �ليهود”. وقد نكَّل ه�دري�ن ب�لث�ئرين �أ�صد 

�أعد�د�ً  و�صبى  وقتل  عليه،  ق�ئمة  ك�نت  �لذي  موقعه�  “�أور�صليم” وحرث  ودمر  تنكيل، 

كبرية من �ليهود، ثم منع �ليهود من دخول �لقد�ص و�ل�صكن فيه�، بل و�لدنّو منه�، و�صمح 

للم�صيحيني ب�الإق�مة فيه� على �أال يكونو� من �أ�صل يهودي. و�أق�م ه�دري�ن مدينة جديدة 

بـ“�إيلي�ء” وهو  �إيلي� ك�بيتولين�، حيث عرفت بعد ذلك  “�أور�صليم” �صم�ه�  فوق خر�ئب 

��صم ه�دري�ن �الأول، و�أق�م هيكالً وثني�ً الإله �لروم�ن جوبيرت Jupiter على مك�ن �لهيكل 

.
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، وندر دخولهم �إليه� 
127

و��صتمر حظر دخول �لقد�ص على �ليهود حو�يل 200 �صنة ت�لية

و�إق�متهم فيه� طو�ل �لقرون �لت�لية حتى �لقرن �لـ 19. وت�رشد بنو �إ�رش�ئيل يف �الأر�ص، ومل 

يعد لهم يف فل�صطني �صوى �لذكري�ت �لتي �أكرثه� كفر وف�صق وبغي وقتل لالأنبي�ء، فك�ن 

جز�وؤهم غ�صب �هلل عليهم ولعنته وحرم�نهم من �الأر�ص �ملقد�صة وت�رشدهم يف �الأر�ص.

ويف نه�ية هذا الف�صل نذكر اأهم اخلال�ص�ت:

هذه  �صك�ن  ظلّو�  و�إنهم  �لعرب،  جزيرة  من  معظمهم  ج�ء  قد  فل�صطني  �صك�ن  �إن  	•
�لبالد حتى ع�رشن� هذ�.

�إن �هلل قد وعد بني �إ�رش�ئيل �الأر�ص �ملقد�صة عندم� ك�نو� م�صتقيمني على �أمر �هلل،  	•
وعندم� ك�نت ت�صو�صهم �الأنبي�ء، فلم� بدلو� و�أعر�صو� وكفرو� ذهب هذ� �حلق من 

�أيديهم.

�إن �مل�صلمني هم �أوىل من بني �إ�رش�ئيل ب�أنبي�ئهم، وهم �لورثة �حلقيقيون لرت�ثهم،  	•
ودعوة �الإ�صالم هي ��صتمر�ر لدعوة هوؤالء �الأنبي�ء، و�إن �حلق �لذي �صعو� لتكري�صه 

هو �حلق �لذي ي�صعى �مل�صلمون لتكري�صه.

لك بني �إ�رش�ئيل مل ي�صمل يف �أي يوم من �الأي�م كل فل�صطني �ملعروفة بحدوده�  �إن ممُ 	•
�حل�لية، و�إن �ملدة �لتي حكمو� فيه� ب�صكل م�صتقل مت�م�ً هي مدة �صئيلة قي��ص�ً �إىل 

ت�ريخ فل�صطني، و�إنهم حتى عندم� ك�نت لهم مملكت�ن ك�نو� يف كثري من �الأحي�ن 

خ��صعني لنفوذ قوى �أكب منهم.

�إن �حلكم �لذ�تي �لذي متتع به �ليهود بعد عودتهم من �ل�صبي �لب�بلي ك�ن �صعيف�ً  	•
وحمدود�ً مبنطقة �لقد�ص و�صو�حيه�، ومل يتمتعو� بعد ذلك �إال ب��صتقالل حمدود 

يف عهد �ملك�بيني.

�إن �ليهود بعد ذلك ت�رشدو� يف �الأر�ص، ومل تعد لهم �صلة بفل�صطني لفرتة ��صتمرت  	•
حو�يل 1900 �صنة مت�صلة.

�لع�مل  ت�ريخ  موجز  كت�ب  يف   H.G. Wells ولز  هـ.ج.  قول  نذكر  �خلت�م  ويف 

A Short History of the World حول جتربة بني �إ�رش�ئيل يف فل�صطني بعد �ل�صبي 

�لب�بلي:  “ك�نت حي�ة �لعب�نيني ]يف فل�صطني] ت�صبه حي�ة رجل ي�رش على �الإق�مة و�صط 

طريق مزدحم، فتدو�صه �حل�فالت و�ل�ص�حن�ت ب��صتمر�ر، ومن �الأول �إىل �الآخر مل تكن 

�لت�ريخ  و�آ�صور وفينيقية، ذلك  ت�ريخ م�رش و�صورية  مملكتهم �صوى ح�دث ط�رئ يف 

.
�لذي هو �أكب و�أعظم من ت�ريخهم”128
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ويذكر �ملوؤرخ �مل�صهور جو�صت�ف لوبون Gustave Le Bon �أن بني �إ�رش�ئيل عندم� 

��صتقرو� يف فل�صطني “مل يقتب�صو� من تلك �الأمم �لعلي� �صوى �أخ�ص م� يف ح�ص�رته�، �أي مل 

يقتب�صو� غري عيوبه� وع�د�ته� �ل�ص�رة ودع�رته� وخر�ف�ته�، فقربو� جلميع �آلهة �آ�صي�، 

قبيلتهم  الإله  قربوه  مم�  جد�ً  �أكرث  هو  م�  �لقر�بني  من  وملولوخ  ولبعل  لع�صرتوت  قربو� 

يهوه �لعبو�ص �حلقود، �لذي مل يثقو� به �إال قليالً” ويقول: “�ليهود ع��صو� عي�ص �لفو�صى 

�له�ئلة على �لدو�م تقريب�ً ومل يكن ت�ريخهم غري ق�صة ل�رشوب �ملنكر�ت...”... “�إن ت�ريخ 

�ليهود يف �رشوب �حل�ص�رة �صفر... و)هم( مل ي�صتحقو� �أن يعدو� من �الأمم �ملتمدنة ب�أي 

�إ�رش�ئيل حتى يف عهد ملوكهم بدو�ً  بنو  “وبقي  �أي�ص�ً  ويقول غو�صت�ف لوبون  وجه”، 

�إن مز�ج  ويقول:  �لوح�صي”،  �أّف�قني مف�جئني مغريين �صف�كني... مندفعني يف �خل�ص�م 

�ليهود �لنف�صي “ظّل على �لدو�م قريب�ً جد�ً من ح�ل �أ�صد �ل�صعوب �بتد�ئية فقد ك�ن �ليهود 

“وال جتد �صعب�ً عطل من �لذوق  نمُد�ً مندفعني غفالً �صذج�ً جف�ة ك�لوحو�ص و�الأطف�ل”...  عمُ

.
�لفني كم� عطل �ليهود”129
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الفتح االإ�شالمي لفل�شطني

الفتح الإ�سالمي لفل�سطني

اأواًل: مكانة فل�شطني االإ�شالمية:

تتمتع �أر�ص فل�صطني مبك�نة خ��صة يف �لت�صور �الإ�صالمي، وهي �ملك�نة �لتي جعلته� 

حمط �أنظ�ر ومهوى �أفئدة �مل�صلمني، و�صن�صري هن� ب�خت�ص�ر �إىل �أهم �لنق�ط �لتي جعلته� 

حتظى بهذه �ملك�نة:

يف �أر�ص فل�صطني �مل�صجد �الأق�صى �ملب�رك، وهو �أول قبلة للم�صلمني يف �صالتهم، كم�  	•
�لنبوي،  و�مل�صجد  �حلر�م  �مل�صجد  بعد  �الإ�صالم  يف  ومنزلة  مك�نة  �مل�ص�جد  ث�لث  يعّد 

ويمُ�صنُّ �صّد �لرح�ل �إليه وزي�رته، و�ل�صالة فيه بـ 500 �صالة عم� �صو�ه يف �مل�ص�جد.

فعن �أبي هريرة [ عن �لنبي ] ق�ل: “ال ت�صد �لرح�ل �إال �إىل ثالثة م�ص�جد: �مل�صجد   

.
�حلر�م وم�صجدي هذ� و�مل�صجد �الأق�صى”1

وق�ل ]: “�ل�صالة يف �مل�صجد �حلر�م مب�ئة �ألف �صالة، و�ل�صالة يف م�صجدي ب�ألف   

.
�صالة، و�ل�صالة يف بيت �ملقد�ص بخم�صم�ئة �صالة”2

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  �لكرمي  �لقر�آن  بن�ص  مب�ركة  �أر�ص  فل�صطني  �أر�ص  	•
، وق�ل تع�ىل چې 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ3
، وقوله تع�ىل چې 

5
، ق�ل �بن كثري: بالد �ل�ص�م

ې ې ى ى ائ ائچ4
وق�ل   ،

7
�ل�ص�م بالد  كثري:  �بن  ق�ل   ،

وئوئچ6 ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

عب��ص:  �بن  ق�ل   ،
ڑچ8 ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چڌ  تع�ىل 

.
9
�لقرى �لتي ب�ركن� فيه� هي بيت �ملقد�ص

�صت به من مك�نة،  و�لبكة هن� ح�صية ومعنوية... مل� فيه� من ثم�ر وخري�ت، ومل� خمُ  

.
10

ولكونه� مقر �الأنبي�ء، ومهبط �ملالئكة �الأطه�ر

چھ  هي �أر�ص مقد�صة بن�ص �لقر�آن �لكرمي، ق�ل تع�ىل على ل�ص�ن مو�صى   	•
�لط�هرة،  هي  �ملقد�صة  �لزج�ج:  ق�ل   .

ڭچ11 ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
و�ملوؤمنني،  لالأنبي�ء  م�صكن�ً  وجعلت  �ل�رشك،  من  طهرت  الأنه�  مقد�صة  �صم�ه�  وقيل 

ق�ل �لكلبي: �الأر�ص �ملقد�صة هي دم�صق وفل�صطني وبع�ص �الأردن، وق�ل قت�دة: هي 

.
12

�ل�ص�م كله�
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و�إ�صحق،  �إبر�هيم،  ع��ص  �أر�صه�  فعلى  ومبعثهم   �الأنبي�ء  �أر�ص  فل�صطني  	•
وعي�صى  ويحيى  وزكري�،  و�ص�لح،  و�صليم�ن،  ود�ود،  ولوط،  ويو�صف،  ويعقوب، 

، ممن ورد ذكرهم يف �لقر�آن �لكرمي، كم� ع��ص على �أر�صه� �لكثري من �أنبي�ء 

�لذين ك�نت ت�صو�صهم �الأنبي�ء كلم� هلك نبي ج�ءهم نبي، وممن ورد  �إ�رش�ئيل  بني 

. ذكرهم يف �حلديث �ل�صحيح: نبي �هلل يو�صع 

عندم� يقر�أ �مل�صلمون �لقر�آن �لكرمي ي�صعرون ب�رتب�ط عظيم بينهم وبني هذه �الأر�ص؛  	•
الأن ميد�ن �ل�رش�ع بني �حلق و�لب�طل تركز على هذه �الأر�ص، والأنهم يوؤمنون ب�أنهم 

ح�ملو مري�ث �الأنبي�ء، ور�فعو ر�يتهم.

�ل�صم�ء، ويف هذ�  �إىل  ] ومنه ك�ن معر�جه  �هلل  �الأق�صى هو م�رشى ر�صول  �مل�صجد  	•
�مل�صجد جمع �هلل لر�صوله �الأنبي�ء من قبله، ف�أّمهم داللة على �نتق�ل �الإم�مة و�لري�دة 

و�أعب�ء �لر�ص�لة �إىل �الأمة �الإ�صالمية.

ففي  �ل�ص�م،  من  جزء  هي  �لتي  فل�صطني،  �أر�ص  على  �أجنحته�  تب�صط  �ملالئكة  	•
�حلديث �ل�صحيح عن زيد بن ث�بت [ ق�ل: �صمعت ر�صول �هلل ] يقول: “ي� طوبى 

لل�ص�م، ق�لو�: ي� ر�صول �هلل ومَب ذلك؟ ق�ل: تلك مالئكة �هلل ب��صطة  لل�ص�م، ي� طوبى 

.
�أجنحته� على �ل�ص�م”13

هي �أر�ص �ملح�رش و�ملن�رش، فقد روى �الإم�م �أحمد ب�صنده عن ميمونة بنت �صعد موالة  	•
.

�لنبي ] ق�لت: ي� نبي �هلل �أفتن� يف بيت �ملقد�ص فق�ل: “�أر�ص �ملح�رش و�ملن�رش”14

ق�ل  ق�ل:  نفيل  بن  �صلمة  فعن  و�لفنت،  �ملحن  ��صتد�د  وقت  �الإ�صالم  د�ر  عقر  هي  	•
قـــــ�ل:  ، وعـن عبـد �هلل بـــن عمـرو  

ر�صول �هلل ]: “عقر د�ر �الإ�صالم ب�ل�ص�م”15

“ق�ل ر�صول �هلل ]: �إين ر�أيت عمود �لكت�ب �نتزع من حتت و�ص�دتي، فنظرت ف�إذ� 
.

نور �ص�طع عمد به �إىل �ل�ص�م، �أال �إن �الإي�ن �إذ� وقعت �لفنت ب�ل�ص�م”16

�ملقيم �ملحت�صب فيه� ك�ملج�هد و�ملر�بط يف �صبيل �هلل، فعن �أبي �لدرد�ء [ ق�ل: ق�ل  	•
منتهى  �إىل  و�إم�وؤهم  وعبيدهم  وذري�تهم  و�أزو�جهم  �ل�ص�م  “�أهل   :[ �هلل  ر�صول 

�جلزيرة مر�بطون يف �صبيل �هلل، فمن �حتل مدينة من �ملد�ئن فهو يف رب�ط، ومن �حتل 

.
منه� ثغر�ً من �لثغور فهو يف جه�د”17

�لط�ئفة �ملن�صورة �لث�بتة على �حلق ت�صكن �ل�ص�م، وخ�صو�ص�ً بيت �ملقد�ص و�أكن�فه�،  	•
�إىل  مرفوع�ً  �أم�مة  �أبي  فعن  بع�ص�ً؛  بع�صــه�  ويقــوي  يف�صــر  �أح�ديـــث  يف  وذلـــك 
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�أمتي ظ�هرين على �حلق لعدوهم ق�هرين  “ال تز�ل ط�ئفة من  ] ق�ل:  �هلل  ر�صول 

حتى ي�أتيهم �أمر �هلل وهم كذلك، قيل ي� ر�صول �هلل �أين هم؟ ق�ل: ببيت �ملقد�ص و�أكن�ف 

.
بيت �ملقد�ص”18

هذه مك�نة فل�صطني من �لن�حية �لدينية، وهي مك�نة جعلته� جزء�ً من عقيدة �مل�صلمني 

ووجد�نهم. وقد تعمقت هذه �ملك�نة ب�لفتح �الإ�صالمي لفل�صطني، ووقوع عدد من �ملع�رك 

و�لريموك،  بي�ص�ن،   - وفحل  ك�أجن�دين،  �أر�صه�  على  �الإ�صالمي  �لت�ريخ  يف  �لف��صلة 

وحطني، وعني ج�لوت. وب�ختالط دم�ء �ل�صح�بة و�لت�بعني و�ملج�هدين برث�ه� �ملب�رك، 

وبهجرة و�إق�مة �لكثري من �ل�صح�بة و�لت�بعني و�لعلم�ء و�أن�ص�لهم فيه�، وببوز عدد من 

�أبن�ئه� كعلم�ء وق�دة ورج�ل حكم.

�الأر�ص  لتحرير  �ملن�صود  �الإ�صالمي  �حلل  مع�مل  �أحد  �إىل  �الإ�ص�رة  �إىل  يقودن�  وهذ� 

�ملب�ركة، وهو تو�صيع د�ئرة �ل�رش�ع لت�صمل ك�فة �مل�صلمني �ملوؤمنني بحقهم فيه�، وعدم 

�إ�صالمية مقد�صة، وب�عتب�ره� جزء�ً من عقيدة  �أر�ص�ً  �لتفريط ب�أي جزء منه� ب�عتب�ره� 

�الإ�رش�ء،  �أر�ص  حترير  جت�ه  بو�جبهم  �مل�صلمني  ��صت�صع�ر  و�إن  ووجد�نهم.  �مل�صلمني 

وقي�مهم بخطو�ت عملية يف هذ� �الإط�ر هو �صم�نة حقيقية لل�صري بخطو�ت ج�دة لتحقيق 

�آم�ل �مل�صلمني ب��صتع�دة �أر�صهم ومقد�ص�تهم.

ثانيًا: اأنظار امل�شلمني تتجه اإىل فل�شطني:

��صتمرت �لهيمنة �لروم�نية على فل�صطني بعد �أن رفع �هلل �صبح�نه �مل�صيح �إليه، ويف عهد 

�الإمب�طور ق�صطنطني �لكبري )306-337م( مّت �العرت�ف ر�صمي�ً ب�مل�صيحية يف �ملر�صوم 

�ل�صهري مبر�صوم ميالن Edict of Milan �ل�ص�در �صنة 313م، وقد تن�رش ق�صطنطني 

نف�صه، و�أق�م يف مدينة �لقد�ص “يف �ملك�ن �لذي يعتقد �لن�ص�رى �أن �ل�صيد �مل�صيح دفن فيه” 

�لن�ص�رى، وبنى فوق  عند  �ص�أن�ً  �لكن�ئ�ص  �أعظم  �أ�صبحت  �لتي  �ملقد�ص  �ل�رشيح  كني�صة 

جبل �لزيتون كني�صة �ل�صعود، و�أق�م كني�صة �مليالد يف بيت حلم، وق�صطنطني نف�صه هو 

�لذي بنى مدينة �لق�صطنطينية “�إ�صطنبول” 330م.

موت  بعد  وذلك  وغربي،  �رشقي  ق�صمني  �إىل  �لروم�نية  �الإمب�طورية  �نق�صمت  وقد 

�الإمب�طورية  فتكونت  395م،  يف   Theodosius I �الأول  ثيودو�صيو�ص  �الإمب�طور 

و�الإمب�طورية  �لق�صطنطينية،  وع��صمته�  �لبيزنطية(  )�لدولة  �ل�رشقية  �لروم�نية 
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يف  �صقطت  �أن  �لغربية  �الإمب�طورية  لبثت  وم�  روم�،  وع��صمته�  �لغربية،  �لروم�نية 

476م لكن �الإمب�طورية �ل�رشقية �لتي عرفه� �لعرب بدولة �لروم ح�فظت على �لهيمنة 

.
19

على فل�صطني ب��صتثن�ء فرت�ت �صئيلة حتى ج�ء �لفتح �الإ�صالمي

�أم�نة  وحتمل  �لوحي،  عليه  نزل  �صنة  �أربعني  وبعد  570م  �صنة   [ �هلل  ر�صول  ولد 

�لعنت  من  �لكثري  �صنة   13 ��صتمرت  �لتي  �ملكية  �لفرتة  يف  ولقي  و�لدعوة،  �لر�ص�لة 

، ومنذ هذه �لفرتة وقبل �أن تت�صكل دولة �الإ�صالم يف �ملدينة ك�نت �أنظ�ر �مل�صلمني 
20

و�الإيذ�ء

، وج�ءت 
21

�الأو�ئل ترنو �إىل �مل�صجد �الأق�صى يف فل�صطني فقد ك�ن قبلتهم �الأوىل يف �ل�صالة

يف  �ل�صم�ء  �إىل  �ملعر�ج  ثم  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إىل  �حلر�م  �مل�صجد  من  �الإ�رش�ء  معجزة 

للبعثة �لنبوية لتوؤكد عمق �الرتب�ط بني �الإ�صالم وبني �أر�ص فل�صطني 
 22

�لع��رشة �ل�صنة 

�ملقد�صة؛ حيث يوجد �مل�صجد �الأق�صى �لذي ب�رك �هلل حوله.

�خلندق  غزوة  وقعت  وعندم�  �ملنورة،  �ملدينة  يف  �الإ�صالمية  �لدولة  ت�صكلت  �أن  وبعد 

وح�ص�رهم  �مل�صلمني  على  �ل�رشك  قوى  ت�آلب  من  �لع�صيب  �ملوقف  غمرة  ويف  5هـ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چڌ 
] �صخرة تط�ير منه� �رشر،  �هلل  �ملوقف �رشب ر�صول   يف هذ� 

گ گ گچ23
، وهكذ� ف�إن نفو�ص 

24
فب�رش �ملوؤمنني بفتح بالد �لروم، كم� ب�رشهم بفتح �ليمن وف�ر�ص

�ملوؤمنني مل تكن لتف�رقه� �الآم�ل و�لثقة ب�هلل يف �لن�رش وحترير �الأر�ص من كل �صلط�ن غري 

�صلط�ن �هلل حتى من تلك �لقوى �لكبى �لتي ك�ن يبعث جمرد ذكره� �لرعب يف �لنفو�ص.

وبعد �أن �أخذت �أرك�ن �لدولة �الإ�صالمية تتوطد يف جزيرة �لعرب �أر�صل ر�صول �هلل ] 

ر�ص�ئله �إىل �حلك�م و�مللوك يدعوهم �إىل �الإ�صالم ب�عتب�ره ر�صوالً �إىل كل �لب�رشية، فك�نت 

�ملقوق�ص  و�إىل   ،Heraclius هرقل  �لروم  وقي�رش  ف�ر�ص،  ك�رشى  �إىل  7هـ  �صنة  ر�ص�ئله 

�هلل  يزق  �أن  �لر�صول   عليه  فدع�  �هلل،  ر�صول  كت�ب  فمزق  ك�رشى  �أم�  م�رش،  ح�كم 

ملكه، و�أم� قي�رش �لروم فيظهر من �لرو�ي�ت �أنه م�ل �إىل �الإ�صالم، ورغب يف �لدخول فيه، 

، وك�ن هرقل يف تلك �لفرتة قد �نت�رش على 
25

غري �أنه خ�ف من �لروم على نف�صه وملكه

، وهو �لن�رش 
26

�لفر�ص، و�أجالهم عن �ل�ص�م، ولعله ع�د �إىل �لقد�ص لي�صكر �هلل على ن�رشه

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چھ  �لكرمي  �لقر�آن  �إليه  �أ�ص�ر  �لذي 

.
چ27 ٴۇ ۈ ۈ  ۆ     ۇ 

�إىل  للتطلع  مقدمة  �لعرب  جزيرة  من  �ل�صم�ل  �إىل  7هـ  وفدك  خيب  فتح  وك�ن 

�أيلول/ �صبتمب 628م و�لتي  �الأوىل �صنة 7هـ -  فك�نت غزوة موؤتة يف جم�دى  �ل�ص�م، 
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حدثت �إثر قتل �أحد زعم�ء �لغ�ص��صنة “�رشحبيل بن عمرو �لغ�ص�ين” لر�صول ر�صول �هلل 

من  مكون�ً  �مل�صلمني  جي�ص  ك�ن  ب�رشى.  ملك  �إىل  �الأزدي”  عمري  بن  “�حل�رث 
�آالف رجل و�جهو� ح�صب �لرو�ي�ت 100 �ألف رجل من جند �لروم، و100 �ألف  ثالثة 

�أخرى من �لعرب �ملن��رشين للروم بقي�دة م�لك بن ر�فلة.

وقد وقعت �ملعركة يف �رشق �الأردن جنوب مدينة �لكرك بحو�يل 11 كيلومرت�ً وفيه� 

��صت�صهد �أمر�ء �مل�صلمني �لثالثة: زيد بن ح�رثة، وجعفر بن �أبي ط�لب، وعبد �هلل بن رو�حة، 

ومتكن خ�لد بن �لوليد �لذي توىل �لزم�م من حتقيق �ن�صح�ب كرمي موفق، وقتل يف �ملعركة 

.
28 

م�لك بن ر�فلة �لزعيم �لعربي �ملو�يل للروم

ثم ك�نت غزة تبوك 9هـ �لتي ق�ده� ر�صول �هلل بنف�صه، وحتت قي�دته 30 �ألف�ً بعد �أن 

بلغه �أن �لروم ومن يو�ليهم �أعدو� �لعدة �صده، ولكنه عندم� و�صل تبوك )�صم�ل جزيرة 

�أنه  وَطد  �أنه لي�ص للروم جموع هن�ك، غري  له  ��صتب�ن  �ل�ص�م(  �لعرب على م�ص�رف 

�صلطة �مل�صلمني يف تلك �ملن�طق، و�أر�صل خ�لد بن �لوليد ففتح “دومة �جلندل” و�ص�حله 

.
29

�أهل �أيلة )على خليج �لعقبة( و�أذرح وتيم�ء وجرب�ء على �أد�ء �جلزية

�أ�صلمت،  قد  �الأردن  �رشق  يف  �لقب�ئل  بع�ص  بطون  ك�نت  �لنبوي  �لعهد  نه�ية  ومع 

ومن ذلك �إ�صالم �أهل تب�لة وجر�ص وبطون من ق�ص�عة، وقبيل وف�ته ] ك�ن يعد �لعدة 

�أبوه زيد بن ح�رثة،  �إىل �جله�د؛ حيث قتل  �أمره ب�النطالق  �أ�ص�مة؛ حيث  خلروج جي�ص 

وعقد له �للو�ء �آخر يوم من �صفر 11هـ - 28 �أي�ر/ م�يو 632م، ولكن مر�ص ر�صول �هلل 

�أبو بكر �ل�صديق  �أمره �خلليفة  �أّخر خروج هذ� �جلي�ص حتى  ووف�ته يف 12 ربيع �الأول 

بذلك، فخرج يف �أول ربيع �لث�ين 11 هـ - 27 حزير�ن/ يونيو 632م، وثبَّت جي�ص �أ�ص�مة 

�صوكة �الإ�صالم على تخوم �ل�ص�م، وع�د �رشيع�ً �إىل �ملدينة يف وقت �ن�صغل فيه �مل�صلمون 

.
30

بحرب �لرّدة

وم� نريد �أن نخل�ص �إليه هن� �أن �أنظ�ر �مل�صلمني وقلوبهم ظلّت �صنو�ت طويلة معلقة 

�أن يتم لهم فتح فل�صطني. ف�صالً عم� �صبقت  ببيت �ملقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى حتى قبل 

�الإ�ص�رة �إليه، ف�إن كثري�ً من �صور �لقر�آن و�آي�ته �لتي ك�نت تنزل تب�ع�ً على ر�صول �هلل ] 

ك�نت تتحدث عن ق�ص�ص �الأنبي�ء، وك�ن ميد�ن �لعديد منه� هو �أر�ص فل�صطني )يعقوب 

( مم� عمق �الرتب�ط �لنف�صي  ولوط وزكري� ويحيى ود�ود و�صليم�ن وعي�صى... 

و�الإي�ين بهذه �الأر�ص.
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ثالثًا: وقفات مع منهج الفتح ودوافعه:

ال�صتجالء  وقف�ت  من  بّد  ال  �ملقد�صة،  �الأر�ص  فتح  عن  �حلديث  يف  ن�صتطرد  �أن  قبل 

�ملنهج �لذي بنيت على �أ�ص��صه فكرة �لفتوح�ت، و�لدو�فع �لتي دفعت �إليه�:

ب�حث  -الأي  �لو��صح  من  ك�ن  فلقد  �جله�د؛  حقيقة  �إىل  �الإ�ص�رة  يف  االأوىل:  الوقفة 

�لب�رشية،  �إىل  �الإ�صالم  دعوة  وتبليغ  �هلل،  �صبيل  يف  �جله�د  بو�جب  �لقي�م  �أن  من�صف- 

�حلقيقية  �الأهد�ف  هي  �ل�صه�دة،  و�إم�  �لن�رش  �إم�  �حل�صنيني  ب�إحدى  �لفوز  �إىل  و�ل�صعي 

�لتي دفعت �مل�صلمني لتحقيق �أعظم و�أرحم حركة فتح لبق�ع �الأر�ص يف �لت�ريخ. ومل تكن 

حركة �لفتوح هذه مبنية على �ملن�فع �مل�دية �أو �مل�ص�لح �ل�صخ�صية �أو ب�صبب جدب �الأر�ص 

و�صيق �لعي�ص، كم� مل تكن هذه �لفتوح عمالً عدو�ني�ً �أو �إكر�ه�ً للن��ص على �تب�ع �الإ�صالم 

حتت تهديد �ل�صيوف... . بل ك�ن �جله�د هو �صّد تلك �الأنظمة و�ل�صلط�ت �لتي حتول بني 

�الإ�صالم وبني دعوته للن��ص، ون�رش نوره يف �الأر�ص.

“�إن هذ� �لدين مو�صوعه �الإن�ص�ن وجم�له �الأر�ص وهو �إعالن ع�م  يقول �صيد قطب 

حركي  �إعالن  وهو  �هلل،  �صلط�ن  غري  �صلط�ن  كل  من  “�الأر�ص”  يف  “�الإن�ص�ن”  لتحرير 

�إيج�بي ير�د له �لتحقيق �لعملي يف �صورة نظ�م يحكم �لب�رش ب�رشيعة �هلل”....  و�قعي 

�لتي  و�حلكوم�ت  �الأنظمة  �إز�لة  �إىل  �بتد�ًء  يهدف  فهو  عقيدة،  جمرد  لي�ص  �الإ�صالم  “�إن 
ق�عدته  �لب�رش  �لذي يحكم  �لنظ�م  للب�رش بحيث يكون  �لب�رش  �أ�ص��ص ح�كمية  تقوم على 

�لعبودية هلل وحده، وذلك بتلقي �ل�رش�ئع منه وحده، ثم ليعتنق كل فرد يف ظّل هذ� �لنظ�م 

“�إن �الإ�صالم هلل هو �الأ�صل �لع�ملي �لذي على �لب�رشية كله�  �لع�م م� يعتنقه من عقيدة”.... 

�أن تفيء �إليه �أو �أن ت�ص�مله بجملته�، فال تقف لدعوته ب�أي ح�ئل من نظ�م �صي��صي �أو قوة 

م�دية، و�أن تخلي بينه وبني كل فرد يخت�ره �أو ال يخت�ره مبطلق �إر�دته، ولكن ال يق�ومه 

.
وال يح�ربه ف�إن فعل ذلك ك�ن على �الإ�صالم �أن يق�تله ...”31

ثم �إن �جله�د يف �صبيل �هلل ال يكون جه�د�ً �إال �إذ� ق�صد به وجه �هلل، و�أن يكون وفق م� 

�رشع �هلل، يقول ح�صن �لبن�:

للمط�مع  و�صيلة  وال  للعدو�ن  �أد�ة  ال  �مل�صلمني  على  �جله�د  �هلل  فر�ص 

�لتي  لل�صلم، و�أد�ء للر�ص�لة �لكبى  �ل�صخ�صية، ولكن حم�ية للدعوة، و�صم�ن�ً 

يخرج  و�مل�صلم  و�لعدل.  �حلق  �إىل  �لن��ص  هد�ية  ر�ص�لة  �مل�صلمون،  عبئه�  حمل 

فر�ص  وقد  �لعلي�،  هي  �هلل  كلمة  لتكون  يج�هد  �أن  و�حد  �أمر  نف�صه  ويف  للقت�ل، 
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�أخرى، فحب �جل�ه عليه حر�م، وحب  �لق�صد غ�ية  �أن ال يخلط بهذ�  دينه عليه 

حر�م،  عليه  �لغنيمة  من  و�لغلول  حر�م،  عليه  �مل�ل  وحب  حر�م،  عليه  �لظهور 

وق�صد �لغلب بغري حق عليه حر�م، و�حلالل �أمر و�حد �أن يقدم دمه وروحه فد�ء 

.
32

لعقيدته، وهد�ية للن��ص

ف�جله�د يف �لفهم �الإ�صالمي مربوط ب�أنه “يف �صبيل �هلل” �أم� ثمنه فهو “�جلنة” ولي�ص 

تع�ىل  قوله  �إىل  و�نظر  و�لنف�ص،  للم�ل  بذل  الأنه  ن�صيب،  �لدني�  يف  فيه  �لنف�ص  حلظ 

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چۇ 
.

ې ې ې ېچ33
ومتت  بنيت  -وغريه�-  �ل�ص�م  بالد  فتح  عملية  �أن  �إىل  �الإ�ص�رة  يف  الث�نية:  الوقفة 

على �لرغبة �ل�ص�دقة يف �جله�د يف �صبيل �هلل، وعلى هذ� �الأ�ص��ص �نطلقت، وق�م �مل�صلمون 

ب�لتطبيق �لعملي ملع�ين �جله�د �أثن�ء فتوح�تهم، فعندم� يّقلب �أي ب�حث من�صف �صفح�ت 

�جله�د  مبع�ين  و�لف�حتني  �ل�صح�بة  لدى  ك�مالً  حقيقي�ً  �لتز�م�ً  يجد  ري  و�ل�صِّ �لت�ريخ 

على  �صنقت�رش  �حلقيقة  هذه  �إىل  �الإ�ص�رة  ويف  و�صو�بطه،  وغ�ي�ته  و�أهد�فه  �الإ�صالمي 

بع�ص م� ورد يف فتوح �ل�ص�م.

633م  يونيو  حزير�ن/   - 12هـ  �لث�ين  ربيع  يف  م�لك  بن  �أن�ص  بكر  �أبو  بعث  فعندم� 

الأهل �ليمن لفتح �ل�ص�م، كتب �أبو بكر لهم:

خف�ف�ً  ينفرو�  �أن  و�أمرهم  �جله�د،  �ملوؤمنني  على  كتب  �هلل  ف�إن  بعد:  �أم�   ...

فري�صة  ف�جله�د  �هلل،  �صبيل  يف  و�أنف�صكم  ب�أمو�لكم  ج�هدو�  وق�ل:  وثق�الً، 

مفرو�صة، وثو�به عند �هلل عظيم، وقد ��صتنفرن� من قبلن� من �مل�صلمني �إىل جه�د 

�لروم ب�ل�ص�م، وقد �ص�رعو� �إىل ذلك وع�صكرو� وخرجو�، وح�صنت يف ذلك نيتهم، 

وعظمت يف �خلري ح�صبتهم، ف�ص�رعو� -عب�د �هلل- �إىل فري�صة ربكم، و�إىل �إحدى 

�حل�صنيني، �إم� �ل�صه�دة و�إم� �لفتح و�لغنيمة، ف�إن �هلل مل ير�ص عن عب�ده �لقول 

دون �لعمل، وال يرتك �أهل عد�وته حتى يدينو� ب�حلق، ويقرو� بحكم �لكت�ب، �أو 

.
34

يوؤدو� �جلزية عن يد وهم �ص�غرون...

ق�ئالً:  �ل�ص�م  �إىل  بجي�صه  خروجه  عند  �صفي�ن  �أبي  بن  يزيد  بكر  �أبو  و�أو�صى 

ب�هلل  �لن��ص  �أوىل  و�إن  ظ�هرك،  من  �لذي  مثل  ب�طنك  من  يرى  ف�إنه  �هلل،  بتقوى  “عليك 
، ويف و�صية �أخرى 

�أ�صدهم تولي�ً له، و�أقرب �لن��ص من �هلل �أ�صهدهم تقرب�ً �إليه بعمله...”35

من �أبي بكر ليزيد ق�ل له:
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و�إذ�  منه،  و�خلوف  له،  و�الإيث�ر  وط�عته،  �هلل  بتقوى  �أو�صيك  �إين  يزيد  ي� 

وال  جتنب،  وال  تغدر،  وال  متثِّل،  وال  تغلل،  فال  بهم  �هلل  ف�أظفركم  �لعدو  لقيت 

تعرفون  وال  نخالً،  حترقو�  وال  �مر�أة،  وال  كبري�ً،  �صيخ�ً  وال  وليد�ً،  تقتلو� 

مل�أكلة،  �إال  بهيمة  تعقرو�  وال  مثمرة،  �صجرة  تقطعو�  وال  وتف�صدوه]  ]تق�رشوه 
�أنف�صهم هلل، فدعوهم وم�  �أنهم حب�صو�  �ل�صو�مع يزعمون  و�صتمرون بقوم يف 

حب�صو� �أنف�صهم له، ف�إذ� لقيتم �لعدو من �مل�رشكني، ف�دعوهم �إىل ثالث خ�ص�ل، 

�أبو� �أن  ف�إن �أج�بوكم ف�قبلو� منهم، وكفو� عنهم، �دعوهم �إىل �الإ�صالم، ف�إن هم 

يدخلو� �الإ�صالم ف�دعوهم �إىل �جلزية، ف�إن هم فعلو�، ف�قبلو� منهم، وكفو� عنهم، 

من  �هلل  ولين�رشن  �هلل،  �ص�ء  �إن  فق�تلوهم  عليهم  ب�هلل  ف��صتعينو�  �أبو�  هم  ف�إن 

.
36

ين�رشه ور�صله ب�لغيب

“... وقد خرجت يف هذ� �لوجه �لعظيم �الأجر،  �أبي بكر خل�لد بن �صعيد  ومن و�صية 

.
و�أن� �أرجو �أن يكون خروجك فيه حل�صبة ونية �ص�دقة �إن �ص�ء �هلل”37

وق�ل �أبو بكر يف ود�عه الأبي عبيدة عندم� خرج بجي�ص لل�ص�م “��صمع �صم�ع من يريد 

�لعرب  وبيوت�ت  �لن��ص  �أ�رش�ف  يف  تخرج  �إنك  به،  �أمر  مب�  يعمل  ثم  له،  قيل  م�  يفهم  �أن 

�ليوم  وهم  �حلمية  على  ذ�ك  �إذ  يق�تلون  ك�نو�  �جل�هلية،  وفر�ص�ن  �مل�صلمني  و�صلح�ء 

يق�تلون على �حل�صبة و�لنية �حل�صنة، وتوكل على �هلل وكفى ب�هلل وكيالً، �خرج من غد �إن 

.
�ص�ء �هلل”38

ويف �ليوم �لت�يل ج�ءه �أبو بكر وق�ل له عند فر�قه “ي� �أب� عبيدة، �عمل �ص�حل�ً، وع�ص 

جم�هد�ً، وتوفَّ �صهيد�ً يعطك �هلل كت�بك بيمينك، ولتقر عينك يف دني�ك و�آخرتك، فو�هلل �إين 

الأرجو �أن تكون من �لتو�بني �الأو�بني �ملخ�صعني �لز�هدين يف �لدني�، �لر�غبني يف �الآخرة. 

�إن �هلل قد �صنع بك خري�ً و�ص�قه �إليك؛ �إذ جعلك ت�صري يف جي�ص من �مل�صلمني �إىل عدوه من 

.
�مل�رشكني تق�تل من كفر ب�هلل، و�أ�رشك به، وعبد معه غريه”39

ويف ود�عه لعمرو بن �لع��ص ق�ل �أبو بكر له: “�تق �هلل يف �رشك وعالنيتك، و��صتحيه يف 

.
خلو�تك، ف�إنه ير�ك يف عملك، و�أرد بعملك وجه �هلل، و�تق �هلل �إذ� لقيت �لعدو”40

وعندم� �رشف �ل�صديق خ�لد�ً �إىل غزو �ل�ص�م ك�ن فيم� كتب له: “و�إن �جلموع مل ت�صج 

�لنية و�حلظوة، ف�أمتم يتمم �هلل لك، وال يدخلنك  �أب� �صليم�ن  بعون �هلل �صجيك، فليهنئك 

.
عجب فتخ�رش وتخذل، و�إي�ك �أن تمُدلَّ بعمل ف�إن �هلل له �ملن وهو ويل �جلز�ء”41
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هذه بع�ص �ملخت�ر�ت �ملنتق�ة يف بدء م�صرية �لفتوح، ولوال خ�صية �الإط�لة خلرج من 

ل يف �ل�رشوح و�لتعليق�ت لو�صوح �لن�صو�ص وقوته�، ويكفي  �جلعبة �لكثري، ولن نمُف�صِّ

نفذ  كيف  �أم�  و�جله�د،  �لفتح  حركة  �أجله�  من  �نطلقت  �لتي  �الأ�ص�ص  على  �أكدت  �أنه� 

�ل�صح�بة هذه �لتوجيه�ت يف مع�ركهم ودعوتهم و�نت�ص�رهم فهو م� �صنرتكه لذكر بع�ص 

�أمثلته يف حينه.

لق�دة  بكر  �أبي  على ج�نب مهّم ت�صمنته و�ص�ي�  �أي�ص�ً  فيه�  الث�لثة: ونركز  الوقفة 

�جليو�ص �الإ�صالمية �لتي ذهبت لفتح �ل�ص�م، �أال وهي فن قي�دة �جلي�ص �مل�صلم، وبع�ص 

�أ�ص�ليب �لتع�مل. ونذهب �إىل �أنه� من �أرقى و�أروع م� ذكر يف فن �إد�رة �جليو�ص، غري �أنه� 

�لفردي و�لقي�دي، وجتمع  �إي�ني�ً، ييزه يف �صلوكه  ر�ص�لي�ً  �مل�صلم بعد�ً  للجي�ص  تعطي 

وتوجب  �الأفر�د،  على  �لق�ئد  ت�صلط  ومتنع  و�قتن�ع،  حب  عن  و�لط�عة  �الن�صب�ط  بني 

�ل�صورى، و�لتعبئة �ملعنوية، وتر�عي �أ�صول �ل�رشية، وتوؤكد على �أن �جله�د عب�دة وعمل 

خ�ل�ص هلل.

ففي و�صية �أبي بكر ليزيد عند خروجه �إىل �ل�ص�م:

و�إذ� قدمت على جندك، ف�أح�صن �صحبتهم، و�بد�أههم ب�خلري، وعدهم �إي�ه، 

و�إذ� وعظت ف�أوجز ف�إن كثري �لكالم يمُن�صي بع�صه بع�ص�ً، و�أ�صلح نف�صك ي�صلح 

لك �لن��ص، و�صلِّ �ل�صلو�ت الأوق�ته� ب�إمت�م ركوعه� و�صجوده� و�لتخ�صع فيه�، 

لبثهم حتى يخرجو� من ع�صكرك  و�أقلل  ف�أكرمهم  و�إذ� قدم عليك ر�صل عدوك 

وهم ج�هلون به، وال تمُرينَّهم فريو� خللك، ويعلمو� علمك، و�منع من قبلك من 

�أمرك،  �ملتويل لكالمهم، وال جتعل �رشَّك لعالنيتك فيخلط  �أنت  حم�دثتهم وكن 

و�إذ� ��صت�رشت ف��صدق �حلديث تمُ�صدق �مل�صورة، وال تخزن عن �مل�صري خبك 

فتوؤتى من قبل نف�صك. و��صمر ب�لليل يف �أ�صح�بك ت�أتك �الأخب�ر، وتنك�صف عنك 

�الأ�صت�ر، و�أكرث حر�صك وبددهم يف ع�صكرك و�أكرث مف�ج�أتهم يف حم�ر�صهم بغري 

علم منهم بك، فمن وجدته غفل من حمر�صه، ف�أح�صن �أدبه وع�قبه يف غري �إفر�ط، 

�أي�رشهم�  ف�إنه�  �الأخرية،  من  �أطول  �الأوىل  �لنوبة  و�جعل  ب�لليل،  بينهم  و�أعقب 

نَّ فيه� وال ت�رشع �إليه�  لقربه� من �لنه�ر، وال تخف من عقوبة �مل�صتحق وال تلجَّ

عليهم  جت�ص�ص  وال  فتف�صده،  ع�صكرك  �أهل  عن  تغفل  وال  دفع�ً،  ممُ تخذله�  وال 

جت�ل�صن  وال  بعالنيتهم،  و�كتف  �أ�رش�رهم  عن  �لن��ص  تك�صف  وال  فتف�صحهم، 

�لعب�ثني، وج�ل�ص �أهل �ل�صدق و�لوف�ء. و��صدق �للق�ء وال جتنب فيجنب �لن��ص، 

.
42

و�جتنب �لغلول ف�إنه يقرِّب �لفقر ويدفع �لن�رش...
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ويف رو�ية �أخرى مم� ذكره �أبو بكر ليزيد يف ود�عه: “و�إذ� وعدت ف�أجنز...، و�إذ� بلغك 

عن �لعدّو عورة ف�كتمه� حتى تع�ينه�...، و��صدق �للق�ء �إذ� لقيت، وال جتنب فيجنب من 

.
�صو�ك”43

ومن و�صية �أبي بكر لعمرو بن �لع��ص: “... وكن و�لد�ً ملن معك، و�رفق بهم يف �ل�صري، 

ف�إن فيهم �أهل �صعف....، و�إي�ك �أن تكون و�هن�ً عم� ندبتك �إليه، و�إي�ك و�لوهن �أن تقول 

جعلني �بن �أبي قح�فة يف نحر �لعدو وال قوة يل به....” و�أمره بّب �مله�جرين و�الأن�ص�ر 

ثم ق�ل: 

وكن  خريهم،  الأين  بكر  �أبو  والين  �إمن�  فتقول  �ل�صيط�ن  جندة  تد�خلك  وال 

ك�أحدهم، و�ص�ورهم فيم� تريد من �أمرك، و�ل�صالة ثم �ل�صالة �أذن به� �إذ� دخل 

و�ألزم  رعيتك....،  لك  ت�صلح  نف�صك  و�أ�صلح  ف�أوجز،  وعظت  و�إذ�  وقته�....، 

�أ�صح�بك قر�ءة �لقر�آن، و�نههم عن ذكر �جل�هلية وم� ك�ن منه�، ف�إن ذلك يورث 

.
44

�لعد�وة بينهم، و�أعر�ص عن زهرة �لدني� حتى تلتقي مبن م�صى من �صلفك....

وعندم� �أو�صى �أبو بكر خ�لد بن �صعيد ك�ن مم� ذكره: 

لع�مة  و�ن�صح  �ملرتف،  �ل�صفيه  وع�تب  �جل�هل،  وعلّم  �لع�مل،  فثبِّت   ...

هلل  يحق  م�  وم�صورتك  ن�صيحتك  من  �جلند  على  �لو�يل  و�خ�ص�ص  �مل�صلمني، 

�أن� عم�  �ملوتى، و�علم  وللم�صلمني عليك، و�عمل هلل ك�أنك تر�ه، و�عدد نف�صك يف 

قليل ميتون ثم مبعوثون ثم م�ص�ءلون وحم��صبون، جعلن� �هلل و�إي�ك الأنعمه من 

.
�ل�ص�كرين ولنقمه من �خل�ئفني”45

رابعًا: اخلطوات االأوىل:

��صتمرت عملي�ت �مل�صلمني يف �لق�ص�ء على �لردة �لتي �نت�رشت يف جزيرة �لعرب �إثر 

وف�ة ر�صول �هلل ] حتى نه�ية 11هـ، ومع بد�ية 12هـ زحف خ�لد بن �لوليد ومعه جي�ص 

عدده 18 �ألف�ً على �لعر�ق، و�أخذ يحقق �نت�ص�ر�ت متو�لية هن�ك )ذ�ت �ل�صال�صل حمرم 12هـ، 

لَّي�ص �صفر 12هـ، �أمغي�صي� �صفر 12هـ، فتح 
مُ
�أ �ملذ�ر �صفر 12هـ، و�لوجلة �صفر 12هـ، 

. وج�ء �رشحبيل بن ح�صنة من �لعر�ق مب�رش�ً �أب� بكر بفتح 
46

�حلرية ربيع �الأول 12هـ(

�حلرية، ور�أى �رشحبيل روؤي� �أوله� بفتح �ل�ص�م، وحدث به� �أب� بكر �لذي �أخبه �أن نف�صه 

.
47

حتدثه �أي�ص�ً بفتح �ل�ص�م
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ويف 30 ربيع �الأول 12هـ - 14 حزير�ن/ يونيو 633م جمع �أبو بكر كب�ر �ل�صح�بة، 

و��صت�ص�رهم يف فتح �ل�ص�م، فو�فقوه على ر�أيه ثقة منهم ب�أنه ن��صح للدين، حري�ص على 

�مل�صلمني، ثم �إن �أب� بكر ق�م فدع� �لن��ص للجه�د “فو�هلل م� �أج�به �أحد هيبة لغزو �لروم مل� 

يعلمون من كرثة عددهم، و�صدة �صوكتهم” وق�م عمر بن �خلط�ب فح�صهم على �جله�د، 

ره �أبو بكر، و�أعلن خ�لد بن �صعيد �أنه و�أهله  وتقدم خ�لد بن �صعيد ف�أح�صن �حلديث ف�أمَّ

حب�ص�ء يف �صبيل �هلل، وعقد �أبو بكر خل�لد بن �صعيد لو�ء، فك�ن �أول لو�ء عقد لغزو �ل�ص�م، 

2 ربيع �لث�ين 12هـ - 16 حزير�ن/ يونيو 633م، و�أ�ص�ر عمر بن �خلط�ب على �أبي بكر 

ب�أال يويل خ�لد بن �صعيد قي�دة �جلي�ص لعدم �أهليته، ف�كتفى �أبو بكر بجعله على ر�أ�ص قوة 

.
48

حمدودة، و�أمره �أن ينزل تيم�ء كقوة �حتي�طية

�أب� بكر �أر�صل �إىل يزيد بن �أبي �صفي�ن و�أبي عبيدة بن �جلر�ح ومع�ذ بن جبل  ثم �إن 

و�رشحبيل بن ح�صنة ف�أخبهم �أنه ب�عثهم وموؤمرهم على �جلنود، ف�إذ� �جتمعت قو�تهم 

ف�أمريهم �أبو عبيدة، و�أر�صل �أبو بكر كت�ب�ً �إىل �ليمن ي�صتنفرهم للجه�د مع �أن�ص بن م�لك، 

.
49

و�أخذت �أفو�ج �مل�صلمني تتجمع وتتجهز للجه�د من كل حدب و�صوب

تقريب�ً  ذلك  وك�ن  �ل�ص�م،  �إىل  خروج�ً  �جليو�ص  �أول  �صفي�ن  �أبي  بن  يزيد  جي�ص  ك�ن 

يف 23 رجب 12هـ - 3 ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 633م، وك�ن مكون�ً من حو�يل �صبعة �آالف 

بعد  عبيدة  �أبي  جي�ص  ثم  �أي�م،  �أربعة  بحو�يل  ذلك  بعد  �رشحبيل  جي�ص  تبعه  ثم  رجل، 

�رشحبيل بحو�يل ع�رشة �أي�م، وك�ن مع�ذ بن جبل يف جي�ص �أبي عبيدة، كم� �أحلق �أبو بكر خ�لد 

.
50

بن �صعيد بجي�ص �أبي عبيدة

حو�يل  �مل�صلمني  حترك�ت  بلغته  �أن  بعد  فل�صطني  من  هرقل  �لروم  �إمب�طور  خرج 

�إىل  �إىل حم�ص، ثم  �إىل دم�صق، ثم  �صعب�ن 12هـ - 2 ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 633م   23

�أخذ ينظم �جليو�ص،  �أنط�كية، فبلغه� حو�يل 633/11/18م و�تخذه� مقره، ومن هن�ك 

.
51

ويح�صد �حل�صود ملالق�ة �مل�صلمني

نزل جي�ص يزيد منطقة �لبلق�ء �رشق �الأردن، ونزل جي�ص �رشحبيل نو�حي ب�رشى، 

�أم� جي�ص �أبي عبيدة فنزل �جل�بية، و�أّمر �أبو بكر عمرو بن �لع��ص على جي�ص ر�بع من 

�ألفني �إىل ثالثة �آالف، وقد �لتحق بهذ� �جلي�ص �ص�د�ت قري�ص و�أ�رش�فه� مثل عكرمة بن 

�أيلة  �أبي جهل، و�صهيل بن عمرو، و�حل�رث �بن ه�ص�م، و�صلك عمرو طريق �ملعركة �إىل 

.52
متجه�ً �إىل فل�صطني



الطريق اإىل القد�س

60 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

وبعد �أن بلغت �أب� بكر ح�صود �لروم �له�ئلة، وبعد �أن بلغته �نت�ص�ر�ت خ�لد بن �لوليد 

�لكبرية يف �لعر�ق، �أر�صل �إىل خ�لد يف 21 حمرم 13هـ - 28 �آذ�ر/ م�ر�ص 634م تقريب�ً 

�صفر   8 حو�يل  �لعر�ق  من  خ�لد  وخرج  للم�صلمني،  غوث�ً  لل�ص�م  �لذه�ب  �إليه  يطلب 

عدد  جمموع  لي�صبح  رجل  �آالف  ت�صعة  من  مبدد  634م  �أبريل  ني�ص�ن/   14  - 13هـ 

.
53ً �لقو�ت �الإ�صالمية يف �ل�ص�م 33 �ألف�

ا�صتعداد للنزال:

 يف �لوقت �لذي �أخذت فيه جيو�ص �مل�صلمني ب�لزحف لفتح �ل�ص�م، ك�ن هرقل يف �أنط�كية 

يعد �جليو�ص و�الإمد�د�ت ملالق�ة �مل�صلمني، وبلغ �أب� عبيدة عظم �حل�صود �لرومية، ف�أر�صل 

�إىل �أبي بكر بذلك، فردَّ عليه بر�ص�لة يف �صو�ل 12هـ - ك�نون �الأول/ دي�صمب 633م ج�ء 

فيه�: 

فقد بلغني كت�بك، وفهمت م� ذكرت فيه من �أمر هرقل ملك �لروم، ف�أم� منزله 

م�  و�أم�  �مل�صلمني،  وعلى  عليك  �هلل  من  وفتح  والأ�صح�به  له  فهزية  ب�أنط�كية 

ذكرت من ح�رشه لكم �أهل مملكته وجمعه لكم �جلموع ف�إن ذلك م� قد كن� وكنتم 

تعلمون �أنه �صيكون منهم، وم� ك�ن قوم ليدعو� �صلط�نهم ويخرجو� من ملكهم 

بغري قت�ل. وقد علمت و�حلمد هلل قد غز�هم رج�ل كثري من �مل�صلمني يحبون �ملوت 

حب عدوهم للحي�ة، ويرجون من �هلل يف قت�لهم �الأجر �لعظيم، ويحبون �جله�د 

يف �صبيل �هلل �أ�صد من حبهم �أبك�ر ن�ص�ئهم، وعق�ئل �أمو�لهم، و�لرجل منهم عند 

�لفتح خري من �ألف رجل من �مل�رشكني، ف�لقهم بجندك، وال ت�صتوح�ص ملن غ�ب 

عنك من �مل�صلمني ف�إن �هلل معك، و�أن� مع ذلك ممدك ب�لرج�ل حتى تكتفي، وال 

.
54

تريد �أن تزد�د �إن �ص�ء �هلل

اأول املع�رك:

�لعربة  موقعة  هي  زيد  بن  �أ�ص�مة  �رشية  بعد  �ل�ص�م  �أر�ص  على  �ملع�رك  �أوىل  ك�نت 

ود�ثنة )24 ذي �حلجة 12هـ - �آذ�ر/ م�ر�ص 634م( فقد دفع �لروم قوة من ثالثة �آالف 

�إىل و�دي عربة جنوب �لبحر �مليت، وهن�ك �لتقت  �إىل مدينة غزة، ولعله� توجهت  مق�تل 

بقوة من �مل�صلمني، فهزمه� �مل�صلمون وقتلو� ق�ئد�ً من قو�ده�، و�ن�صحبت �لقوة فالحقه� 

.
55

�مل�صلمون؛ حيث �لتقو� مرة �أخرى عند �لد�ثنة قرب غزة، وهزم �لروم مرة �أخرى
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خ�لد بن الوليد يتوىل القي�دة الع�مة:

�لروم  �أن  ويظهر  �لقوة،  �ختب�ر  �إىل  �أقرب  ك�نت  ود�ثنة  �لعربة  موقعة  �أن  ويبدو 

ويح�صدون،  يتجمعون  ف�أخذو�  �ملوقف،  بخطورة  �أكب  ب�صكل  ي�صعرون  �أخذو�  قد 

عجل  على  خ�لد  فو�صل  ب�ل�ص�م،  �مل�صلمني  لينجد  �لوليد  بن  خ�لد  �إىل  بكر  �أبو  ف�أر�صل 

يف  �الإ�صالمية  للجيو�ص  �لع�مة  �لقي�دة  وتوىل  634م  �أبريل  ني�ص�ن/   - 13هـ  �صفر  يف 

.
56

�أبي عبيدة �ل�ص�م مك�ن  بالد 

خام�شًا: معركة اأجنادين:

على  وقعت  وقد  �ل�ص�م،  فتوح  يف  �ملهمة  �لب�رزة  �ملع�رك  �أوىل  �أجن�دين  معركة  ك�نت 

ح�صب  �أنه�  �إال  �خلر�ئط،  يف  ذكر  له�  يظهر  ال  �أجن�دين  �أن  من  وب�لرغم  فل�صطني،  �أر�ص 

��صتنت�ج �أحمد ع�دل كم�ل تبعد 11 كم �إىل �ل�صم�ل من بيت جبين و39 كم �إىل �جلنوب 

.
57

من �لرملة

�لتقت جيو�ص �مل�صلمني �خلم�صة )�أبو عبيدة، وخ�لد، ويزيد، و�رشحبيل، وعمرو( يف 

منطقة �أجن�دين حتت قي�دة خ�لد بن �لوليد، وك�ن عددهم يقدر بـ 33 �ألف رجل، �أم� قو�ت 

.
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�لروم فو�صل عدده� �إىل حو�يل 100 �ألف رجل

ويف يوم �ملعركة نه�ر يوم �ل�صبت 27 جم�دى �الأوىل 13هـ - 30 متوز/ يوليو 634م، 

�أنف�صكم  ��رشو�  �مل�صلمني  مع�رش  “ي�  يقول:  �مل�صلمني،  ميمنة  ق�ئد  جبل،  بن  مع�ذ  �أخذ 

�ليوم هلل، ف�إنكم �إن هزمتموهم �ليوم ك�نت لكم هذه �لبالد د�ر �الإ�صالم �أبد�ً مع ر�صو�ن 

�مل�صلمون  خ��ص  �لرب�نية  �الإي�نية  �ملع�ين  هذه  وحتت   ،
�هلل”59 من  �لعظيم  و�لثو�ب  �هلل 

معركتهم على �أر�ص فل�صطني.

�مل�صلمني  رمو�  ثم  �مل�صلمون،  ف�صمد  مي�رشتهم،  ثم  �مل�صلمني  ميمنة  �لروم  ه�جم 

عن  �لطبي  وروى  كبرية،  ب�رشعة  فهزموهم  ه�جموهم  �مل�صلمني  �إن  ثم  ب�لن�ص�ب...، 

“لفو� ر�أ�صي بثوب، ق�لو�: ومل؟ ق�ل: يوم بئي�ص ال  �لروم ق�ل لهم:  �أن ق�ئد  �إ�صحق  �بن 

.
�أحب �أن �أر�ه!! م� ر�أيت يف �لدني� يوم�ً �أ�صد من هذ�، ف�حتز �مل�صلمون ر�أ�صه، و�إنه ملمُلَّفف”60

�لقد�ص  �إىل  فلولهم  وتفرقت  �آالف،  ثالثة  حو�يل  �ملعركة  هذه  يف  �لروم  من  وقتل 

�لع��ص،  �بن  �صعيد  بن  �أب�ن  �مل�صلمني  من  و��صت�صهد  وحم�ص،  ودم�صق  وقي�ص�رية 

وه�ص�م بن �لع��ص �أخو عمرو بن �لع��ص، وطليب بن عمري بن وهب وهو �بن �أروى بنت 

.
عبد �ملطلب عمة �لر�صول ]61
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مثلت هذه �ملعركة �نت�ص�ر�ً كبري�ً للم�صلمني، وحتطمت هيبة �لروم، و�صعر �مل�صلمون 

عملي�ً بف�صل �الإي�ن و�ل�صب و�الحت�ص�ب على �الأعد�د و�لعت�د �لتي يلكه� عدوهم...، 

و�نطلقو� ال�صتكم�ل فتوحهم بعزية وثب�ت �صقلته� �خلبة و�لتجربة.

ويظهر �أن �مل�صلمني مل ي�صتكملو� فتوح�تهم د�خل فل�صطني بعد هذه �ملعركة، فلم تتجه 

ين  م�رِّ �مليت  �لبحر  جنوب  من  ملتفني  دم�صق  �إىل  توجهو�  و�إمن�  د�خله�،  �صم�الً  قو�تهم 

ب�رشق �الأردن.

فر �إىل �جلنوب من دم�صق بحو�يل 38 كم �لتقى �مل�صلمون بقو�ت �لروم  ويف مرج ال�صُّ

�لب�ص�رة  وج�ءت  634م،  �أغ�صط�ص  �آب/   18  - 13هـ  �لث�نية  جم�دى   17 يف  وهزموه� 

�لثالث�ء  م�ص�ء   ] تويف  �إذ  �الأخري؛  �لرمق  يف  وهو  �لن�رش  بهذ�  �ل�صديق  بكر  الأبي 

.
62

21 جم�دى �لث�نية 13هـ - 23 �آب/ �أغ�صط�ص 634م

�شاد�شًا: عزل خالد:

توىل عمر بن �خلط�ب [ �خلالفة بعد �أبي بكر �ل�صديق [، ف�أمر بعزل خ�لد عن 

�أبي عبيدة حو�يل 26 جم�دى �لث�نية 13هـ - 28 �آب/  �إىل  قي�دة جيو�ص �ل�ص�م، و�أر�صل 

�أغ�صط�ص 634م يوليه مك�ن خ�لد، ولعل �خلب و�صل �إىل �أبي عبيدة بعد حو�يل �أ�صبوع، 

وج�ء يف كت�ب عمر �إىل �أبي عبيدة:

�أمور �مل�صلمني فال ت�صتحي، ف�إن �هلل ال ي�صتحي من �حلق، و�إين  فقد وليتك 

�أو�صيك بتقوى �هلل �لذي �أخرجك من �لكفر �إىل �الإي�ن ومن �ل�صالل �إىل �لهدى، 

وقد ��صتعملتك على جند خ�لد ف�قب�ص جنده و�عزله عن �إم�رته، وال تقد �مل�صلمني 

عينيك  �لدني�  عن  وغ�ص  كثري،  جمع  �إىل  �رشية  تنفذ  وال  غنيمة،  رج�ء  هلكة  �إىل 

و�ألِْه قلبك، و�إي�ك �أن تهلك كم� هلك من ك�ن قبلك فقد ر�أيت م�ص�رعهم وخبت 

�رش�ئرهم، و�إن بينك وبني �الآخرة �صرت �خلم�ر وك�أين بك منتظر�ً �صفر�ً من د�ر قد 

.
63

م�صت ن�ص�رته�، وذهبت زهرته�، و�أحزم �لن��ص من يكون ز�ده �لتقوى....

ب�جلند  ورحمة  وحر�ص  حمدد،  و��صح  �أمر  �ل�صح�بة!!  زمن  يف  �لتعيني  كتب  هذه 

بني  متو�زن  و�ت�ص�ق  ب�لتقوى،  و�لتزود  ب�الآخرة  �لقلب  تعليق  �إىل  ودعوة  �ملوؤمنني، 

�لتكليف و�لعمل و�لعب�دة.
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�ل�صح�بة  الأولئك  م�صهد  �أم�م  حلظة  نقف  ولكنن�  خ�لد،  عزل  من�ق�صة  ب�صدد  ول�صن� 

�لعظ�م �لذين فتحو� �أر�ص فل�صطني. فقد علم خ�لد ب�أمر عزله دون �أن يخبه �أبو عبيدة، 

وك�ن خ�لد م� يز�ل يت�رشف ك�أمري، و�أبو عبيدة ي�صلي خلفه...، فع�تبه خ�لد عت�ب�ً رقيق�ً 

مِلَ مل يخبه و�ل�صلط�ن �صلط�نه... فك�ن مم� رد عليه �أبو عبيدة:

وم� �صلط�ن �لدني� �أريد وم� للدني� �أعمل... و�إمن� نحن �أخو�ن قو�م�ن ب�أمر �هلل 

عز وجل، وم� ي�رش �لرجل �أن يلي عليه �أخوه يف دينه وال دني�ه، بل يعلم �لو�يل 

�أنه يك�د يكون �أدن�هم� �إىل �لفتنة، و�أوقعهم� يف �خلطيئة مل� يعر�ص من �لهلكة �إال 

.
64

من ع�صم �هلل عز وجل وقليل م� هم

�إن من �أهم �ملز�ي� �لرتبية �الإ�صالمية، �لتي تنعك�ص �إيج�بي�ً على جن�ح �حلل �جله�دي 

و�لعمل  �لقلب  وتعليق  �لنف�ص،  وحظوظ  بهوى  �ملتعلقة  �مل�ص�ئل  جت�وز  �الإ�صالمي، 

ب�الآخرة، وب�لت�يل ت�صييق ه�م�ص �لتن�زع و�ل�رش�ع على �ملن��صب و�الألق�ب، و�لتن�ف�ص 

�لظروف  �أف�صل  يف  �الإجن�ز  ويتم  �لعمل،  بركة  تتحقق  وبهذ�  و�لعط�ء،  �لبذل  ميد�ن  يف 

�لقي�دة  م�صتوى  على  مط�لبون،  �ملع��رشة  �الإ�صالمية  �لتج�رب  �أ�صح�ب  و�أن  �لنف�صية. 

قبل م�صتوى �الأفر�د، �أن يكونو� �لنموذج و�لقدوة يف هذ� �الإط�ر، ولو ��صرت�صد �ملج�هدون 

يف �أفغ�ن�صت�ن، ويف غريه�، ب�صدق مبقولة �أبي عبيدة لتج�وزو� م�ص�كلهم، ولبنو� دولتهم.

�شابعًا: معركة فحل - بي�شان:

�أبرز �ملع�رك �لتي خ��صه� �مل�صلمون يف فتحهم لبالد  تعّد معركة فحل - بي�ص�ن من 

�ل�ص�م، وقد وقعت هذه �ملعركة على �صف�ف نهر �الأردن، فقد ع�صكر �مل�صلمون يف فحل 

�رشقي نهر �الأردن، وع�صكر �لروم عند بي�ص�ن غربي نهر �الأردن )�إىل �ل�صم�ل �لغربي من 

فحل(، غري �أن ميد�ن �ملعركة ك�ن يف فل�صطني �ملعروفة بحدوده� �حل�لية �إىل �جلنوب من 

بي�ص�ن، وك�ن عدد �لروم 50 �ألف�ً وقيل 80 �ألف�ً، �أم� �مل�صلمون فك�نو� 26 �ألف�ً تقريب�ً، وال 

.
65ً ي�صل عددهم �إىل 30 �ألف�

�أ�صح�بك  من  معك  ومن  �أنت  “�خرج  �أن  عبيدة  �أبي  �إىل  �لروم  �أر�صل  �ملعركة  وقبيل 

و�أهل دينك من بالدن� �لتي تنبت �حلنطة و�ل�صعري و�لفو�كه و�الأعن�ب و�لثم�ر، فل�صتم له� 

ب�أهل، و�رجعو� �إىل بالدكم، بالد �لبوؤ�ص و�ل�صق�ء، و�إال �أتين�كم فيم� ال ِقبل لكم به، ثم مل 

.
نن�رشف عنكم وفيكم عني تطرف”66
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فرد عليهم �أبو عبيدة:

�أم� قولكم: �خرجو� من بالدن� فل�صتم له� ومل� تنبت ب�أهل، فلعمري م� كن� لنخرج 

منه وقد �أذلكم �هلل مب� فيه� و�أورثن�ه�، ونزعه� من �أيديكم و�صرّيه� لن�، و�إمن� �لبالد 

بالد �هلل، و�لعب�د عب�د �هلل، و�هلل م�لك �مللك يوؤتي ملكه من ي�ص�ء ويعز من ي�ص�ء ويذل 

من ي�ص�ء...، فال حت�صبون� ت�ركيه� وال من�رشفني عنه� حتى نفنيكم ونخرجكم 

عنه�، ف�أقيمو� فو�هلل ال جن�صمكم �إن �أنتم مل ت�أتون� �أن ن�أتيكم، و�إن �أنتم �أقمتم لن� فال 

.
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نبح حتى نبيد خ�رش�ءكم، ون�صت�أ�صل �ص�أفتكم �إن �ص�ء �هلل

هكذ� ك�ن جو�ب �لقي�دة �مل�صلمة: عزة وكر�مة و��صتعالء، مقرون بفهم عميق لطبيعة 

“فل�صتم له� ومل� تنبت  �لت�ريخ �خت�رش بخم�ص كلم�ت فقط  �الإ�صالمية وحركة  �لر�ص�لة 

�لفتح  على  �الإ�رش�ر  و�أكدت  �أقوى،  بتهديد  �لتهديد  على  ردت  نف�صية  وحرب  ب�أهل”، 

ون�رش �لر�ص�لة.

ف�أقبل  �إليهم،  �أبو عبيدة مع�ذ بن جبل  ف�أر�صل  يف�و�صونه  �لروم طلبو� رجالً  �إن  ثم 

عليهم ف�إذ� هم على فر�ص وو�ص�ئد يف �أبهة وفخ�مة تغ�صي �الأب�ص�ر، ف�أبى مع�ذ �أن يجل�ص 

دنوت  “لو  له:  فق�لو�  �الأر�ص،  على  ج�نبه�  �إىل  وجل�ص  روؤ�ص�ئهم...  مع  �لب�صط  على 

فجل�صت معن� ك�ن �أكرم لك...، �إن جلو�صك على �الأر�ص منتحي�ً �صنيع �لعبد بنف�صه فال 

نر�ك �إال قد �أزريت بنف�صك” فق�ل مع�ذ لهم �إن هذه �ملكرمة �لتي يدعونه �إليه� قد ��صت�أثرو� 

به� على �صعف�ئهم... “وال ح�جة لن� يف �رشف �لدني� وال يف فخره�، وال يف �صيء يب�عدن� 

على  جل�صت  �هلل  عبيد  من  عبد  “�أن�  �لعبد  �صنيع  �صنع  �إنه  قولهم  على  ورد  ربن�”،  عن 

ب�ص�ط �هلل، وال �أ�صت�أثر ب�صيء من �هلل على �إخو�ين من �أولي�ء �هلل...، فل�صت �أب�يل كيف ك�نت 

منزلتي عندكم �إذ� ك�نت عند �هلل على غري ذلك...”.

وح�ول �لروم �إبر�ز قوتهم ملع�ذ ق�ئلني: “�إن ملكن� حي، و�إن جنودن� عظيمة كثرية...، 

ونحن عدد جنوم �ل�صم�ء وح�صى �الأر�ص” و�ص�ألوه عم� يطلبه �مل�صلمون، فدع�هم مع�ذ 

�إىل �إحدى ثالث: �الإ�صالم �أو �جلزية �أو �حلرب، ورد عليهم ق�ئالً: “و�إن يكن ملككم هرقل 

و�صنة  �هلل  بكت�ب  فين�  عمل  �إن  من�  رجل  و�أمرين�  خلقن�،  �لذي  وجل  عز  �هلل  ملكن�  ف�إن 

] �أقررن�ه علين�، و�إن عمل بغري ذلك عزلن�ه عن�، و�إن هو �رشق قطعن� يده، و�إن  نبين� 

زنى جلدن�ه، و�إن �صتم رجالً من� �صتمه كم� �صتمه، و�إن جرحه �أق�ده من نف�صه، وال يحتجب 

من� وال يتكب علين�، وال ي�صت�أثر علين� يف فيئن� �لذي �أف�ءه �هلل علين�، وهو كرجل من�”... 
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“و�أم� قولكم: جنودن� كثرية ف�إنه� �إن عظمت حتى تكون �أكرث من جنوم �ل�صم�ء وح�صى 
�الأر�ص، ف�إن� ال نثق به� وال نتكل عليه� وال نرجو �لن�رش على عدون� به�، ولكن� نتب�أ من 

�حلول و�لقوة، ونتوكل على �هلل عز وجل ونثق بربن�...، فكم من فئة قليلة قد �أعزه� �هلل 

ون�رشه� و�أغن�ه� وغلبت فئة كثرية ب�إذن �هلل، وكم من فئة كثرية قد �أذله� �هلل و�أه�نه�”.

�صو�د  من  �لعرب  �أر�ص  �إىل  وم�  �لبلق�ء  �مل�صلمني  يعطو�  �أن  مع�ذ  على  �لروم  فعر�ص 

�لذي  “هذ�  مع�ذ:  فق�ل  ب�مل�ص�عدة.  ووعدوهم  ف�ر�ص  �أهل  قت�ل  �إىل  ودعوهم  �الأردن، 

�أيديكم مم� مل نظهر  م� يف  �أعطيتمون� جميع  �أيدين�، ولو  كله يف  عر�صتم علين� وتعطون� 

فغ�صبو� منه  عليه، ومنعتمون� خ�صلة من �خل�ص�ل �لثالثة �لتي و�صعت لكم م� فعلن�” 

يف  نفرقكم  �أن  لرنجو  �إن�  فو�هلل  �أ�صح�بك  �إىل  �ذهب  عن�؟  وتتب�عد  �إليك  “نتقرب  وق�لو�: 

�جلب�ل غد�ً” فق�ل مع�ذ: “�أم� �جلب�ل فال، ولكن و�هلل لتقتلن� عن �آخرن� �أو لنخرجنكم من 

.
�أر�صكم �أذلة و�أنتم �ص�غرون”68

�الإ�ص�رة  �لز�خر، فلعلن� نخت�ر  �لتف�و�صي  و�إذ� ك�ن لن� من وقفة هن� مع هذ� �مل�صهد 

�ل�رشيعة �إىل �لنق�ط �لت�لية:

يع�ين �لكثري من زعم�ئن� ومف�و�صين� يف هذ� �لع�رش من عقدة �لنق�ص جت�ه �الآخرين،  	•
بتقليد  ذلك  عن  �لتعوي�ص  ويح�ولون  ق�صيتهم،  �أو  ب�أنف�صهم  �لثقة  �صعف  ومن 

�الآخرين “�خل�صوم” يف �للب��ص و�لوج�هة و�ملظ�هر، فتكون هذه �أول نق�ط �النهز�م 

لديهم.

عندم� ح�ول �لروم �أن يزرو� ب�صلوك مع�ذ بن جبل �ل�صخ�صي، ��صتخدم ذلك يف �لرد  	•
بزخرف  �الهتم�م  وعدم  �هلل،  عبودية  من  �الإ�صالمية  �لر�ص�لة  مع�ين  بت�أكيد  عليهم 

و�أن�نية  ظلم  من  �لقي�دي   - �الجتم�عي  �صلوكهم  عيوب  ك�صف  يف  وكذلك  �لدني�، 

و�صلوكه  ب�إي�نه  عليهم  ��صتعلى  الأنه  �الأقوى؛  رده  فك�ن  �ل�صعف�ء،  على  و��صتعالء 

ومنهجه.

�أ�صلوبهم  يف  طعن  ثم  �صبح�نه،  �هلل  �إىل  �مللك  رد  و�أعد�دهم،  مبلكهم  هددوه  وعندم�  	•
�لقي�دي و��صتعالء ملوكهم بغري حق، م�صري�ً �إىل منهجية وطبيعة �لقي�دة �الإ�صالمية، 

�أمر�ءهم، كم� رد على  �مل�صلمون  يع�مل  �أمريهم كم�  يع�ملو�  �أن  �لروم  يتمنى  بحيث 

م�ص�ألة �لعدد ب�إرج�ع �الأمر �إىل �هلل �لذي بيده كل �صيء.

كل ذلك يف ق�لب من �لعزة و�لقوة و�لتو��صع، و�إ�رش�ر على �لدعوة �إىل �إحدى �خل�ص�ل  	•
�لثالثة، ورد �لتهديد مب� هو �أقوى و�أوقع يف �لنف�ص.
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فل�صطني،  فتحو�  �لذين  لل�صح�بة  �ملوقف  هذ�  يقر�أ  عندم�  �مل�صلم  �صعور  هو  م�  ترى 

وبني �أولئك �لذين ي�ص�ومون عليه� �الآن يف ع�رشن� )غزة - �أريح�...؟!(.

ويبعث �لروم رجالً منهم �إىل �أبي عبيدة ليف�و�صه، ويتكرر موقف �صبيه مل� حدث مع 

�إذ �إن �لرجل مل� دن� من �مل�صلمني مل يعرف �الأمري!! ف�ص�أل عنه، فق�لو�: ه� هو ذ�!!  مع�ذ؛ 

�أ�صهم وهو  �إذ� هو ب�أبي عبيدة ج�ل�ص على �الأر�ص، وهو منتكب �لقو�ص، ويف يده  فنظر 

يقلبه�، فتعجب منه و�ص�أله مل يجل�ص على �الأر�ص؟ فك�ن مم� ق�له �أبو عبيدة: “م� �أ�صبحت 

�أملك دين�ر�ً وال درهم�ً، وم� �أملك �إال فر�صي و�صالحي و�صيفي... ولو ك�ن عندي ب�ص�ط 

على  �لرومي  فعر�ص  و�أ�صح�بي...”،  �إخو�ين  دون  عليه  الأجل�ص  كنت  م�  و�ص�دة  �أو 

�أبي عبيدة �أن يعطي كل مق�تل م�صلم دين�رين وثوب�ً ويعطي �أب� عبيدة �ألف دين�ر، ويعطي 

�خلليفة عمر �ألفني، ويعطي �مل�صلمني �أر�ص �لبلق�ء و�صو�د �الأردن على �أن يرجعو� وتكتب 

بذلك �ملو�ثيق، فرف�ص �أبو عبيدة وق�ل: �إن �هلل �أمرهم �أن يعر�صو� على �لعدو �إحدى ثالث: 

�أن  يدركو�  �أن  �لروم  على  ك�ن   .
69

�لرومي ف�ن�رشف  �حلرب....  �أو  �جلزية  �أو  �الإ�صالم 

�مل�صلمني �أ�صح�ب ر�ص�لة، و�أنهم ال يبيعون ر�ص�لتهم بعَر�ص ٍمن �لدني�، وهو در�ص �أي�ص�ً 

�لتي  و�لعط�ص  �جلوع  وعو�مل  �القت�ص�دي  ب�لد�فع  يت�صدقون  �لذين  �ملوؤرخني  الأولئك 

يزعمون �أنه� دفعت �مل�صلمني للقي�م بحركة �لفتح �الإ�صالمي.

ك�ن ق�ئد �لروم يف �ملعركة هو �َصِقالر بن خمر�ق، وق�ئد �مل�صلمني �أبو عبيدة، ويف �لثلث 

�الأخري من ليلة �الإثنني 28 ذي �لقعدة 13هـ - 23 ك�نون �لث�ين/ ين�ير 635م متَّت تعبئة 

�أبو عبيدة على �مليمنة مع�ذ بن جبل، وعلى  �مل�صلمني وترتيبهم، و�صلّو� �لفجر، وجعل 

�خليل  وعلى  نفيل،  بن  عمرو  بن  زيد  بن  �صعيد  �مل�ص�ة  وعلى  عتبة،  بن  ه��صم  �ملي�رشة 

.
70

خ�لد بن �لوليد، وعب بهم �لنهر ب�جت�ه �لروم

�أم� �لروم فظنو� �أن �مل�صلمني يف فحل ال يتوقعون عبورهم �إليهم، وقدر ق�ئدهم �أنه �إذ� 

.
71

ج�ءهم وجدهم ني�م�ً فيف�جئهم، ف�ص�ر بجي�صه نحو فحل

ويف �ل�صب�ح بد�أت �ملعركة، وك�ن �لقت�ل فيه� �أ�صد قت�ل �قتتلوه قط، وقتل خ�لد بن �لوليد 

بنف�صه 11 رجالً من �أ�صد�ئهم وبط�رقتهم، و�نت�رش �مل�صلمون، وقيل �إن 80 �ألف�ً �أ�صيبو� مل 

.
73

، وذكر �لبالذري �أن قتلى �لروم ك�نو� حو�يل ع�رشة �آالف
72

يفلت منهم �إال �ل�رشيد

م� ترك  �أف�صل  و�أ�ص�بو� من ريفه  �الأردن  �أر�ص  �مل�صلمون على  �ملعركة غلب  وبهذه 

�لروم ف�أ�صبحت �أقو�تهم وم�دتهم موفورة، و�أخذ �لروم ينتقلون �إىل �حل�صون، و�أ�ص�بهم 

.
74

�لرعب مم� �أ�ص�بهم فلج�أ �لكثري من فر�ص�نهم و�أغني�ئهم �إىل قي�ص�رية و�لقد�ص
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االجت�ه �صم�الً:

فل�صطني  �أر�ص  على  كبريتني  هزيتني  �لروم  هزمو�  �مل�صلمني  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�إحد�هم� يف �جلنوب “�أجن�دين” و�الأخرى يف �ل�صم�ل “فحل - بي�ص�ن” �إال �أنهم مل يت�بعو� 

طريقهم لفتح ب�قي فل�صطني، و�إمن� �جتهو� �صم�الً، فح��رشو� دم�صق �أربعة �أ�صهر حتى 

فتحوه� يوم �الأحد 15 رجب 14هـ - 3 �أيلول/ �صبتمب 635م، ثم فتحو� بعلبك �صلح�ً 

�أو�خر ربيع �الأول 15هـ - �أو�ئل �أي�ر/ م�يو 636م، ثم فتحو� حم�ص �صلح�ً بعد ح�ص�ر 

��صتمر 18 ليلة يف 21 ربيع �الآخرة 15هـ - �أول حزير�ن/ يونيو 636م، و�أر�صل �أبو عبيدة 

بعده� طالئع جنده �إىل حلب، و�إىل جهة �جلزيرة، ولكن عمر بن �خلط�ب طلب منه �أن ي�صم 

�أجن�ده ويتوقف. ففي تلك �لفرتة ك�نت جتري �ال�صتعد�د�ت �لكبى ملعركة �لق�د�صية بني 

�مل�صلمني و�لفر�ص، ثم �إن �لروم ك�نو� يعدون ملعركة ح��صمة ف��صلة، ولذلك دع� �أبو عبيدة 

خ�لد�ً فبعثه �إىل دم�صق ليقيم به� يف �ألف من �مل�صلمني، كم� كلَّف عمرو بن �لع��ص، �أن يقيم 

.
75

بجي�صه يف فل�صطني

ثامنًا: معركة الريموك:

قو�ته  يح�صد  �أنط�كية  يف  مقيم�ً  يز�ل  م�  �ملتكررة  �ل�ص�بقة  �لهز�ئم  خالل  هرقل  ك�ن 

ويبعثه� للقت�ل، ويبدو �أنه عند �صقوط دم�صق، ورمب� قبله�، �أر�د �أن يح�صد ح�صد�ً �صخم�ً 

�لروم  �أعد�د  �لرو�ي�ت يف  �ختلفت  به� معركة ف��صلة. وقد  ليدخل  ب�أكب قوة ي�صتطيعه� 

وذكر �لرو�ة �أنه �أقبلت من �جلموع م� ال حتمله �الأر�ص، وو�صفهم �الأزدي ق�ئالً: “فطبقو� 

الأعد�دهم  �لرو�ة  تقدير�ت  �أم�   ،
�ل�صود”76 �جلر�د  ك�أنهم  و�ل�صيل  �لليل  مثل  �الأر�ص 

فرت�وحت بني 100-400 �ألف، ولعل �الأقرب لل�صحة �أنهم ك�نو� 200 �ألف بقي�دة ب�ه�ن 

Vahan، �أم� عدد �مل�صلمني فك�ن 36 �ألف�ً منهم �ألف من �ل�صح�بة ر�صو�ن �هلل عليهم فيهم 

.
77ً نحو مئة ممن �صهدو� بدر�

ومل� بلغت �أب� عبيدة �أخب�ر جموع �لروم �له�ئلة، وك�ن �مل�صلمون قد �ص�حو� يف �أر�ص 

وردو�  حم�ص،  من  وين�صحبو�  ج�نب�ً  يتنحو�  �أن  �مل�صلمني  جي�ص  قي�دة  قررت  �ل�ص�م، 

. وعلى �لرغم من �أن عمر بن �خلط�ب 
78

الأهله� جزيتهم؛ الأنهم غري ق�درين على حم�يتهم

كره هذ� �لر�أي �إال �أنه ر�صي الإجم�عهم عليه، و�أمدهم بقوة عليه� �صعيد بن ع�مر و�أو�صى 

هلل  �أتقى  تكون  �أن  �إال  منهم  رجل  بخري  ول�صت  هذ� �جلي�ص  على  وليتك  قد  “�إين  �صعيد�ً: 

منه، فال ت�صتم �أعر��صهم وال ت�رشب �أب�ص�رهم، وال حتقر �صعيفهم، وال توؤثر قويهم، 

. وهكذ� ف�إن عالقة �لقي�دة ب�الأفر�د يف �جلي�ص 
وكن للحق ت�بع�ً، وال تتبع هوى �ص�ذ�ً...”79
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�إن�ص�نيتهم، ومر�ع�ة م�ص�عرهم، و�مل�ص�و�ة  �الإ�صالمي عالقة متميزة تقوم على �حرت�م 

�إذالل  �أ�صح�ب كل رتبة يف  يتفنن  �جليو�ص؛ حيث  بينهم ال كم� يحدث يف بع�ص  و�لعدل 

�لكر�هية و�خلوف ال على �حلب  من دونهم بحجة �الن�صب�ط، فتقوم عالقة مبنية على 

و�القتن�ع و�لوالء.

، وك�ن ر�أي 
80

بي منهم �أهله� م� جمُ �إىل دم�صق، ورد �مل�صلمون على  �أبو عبيدة  ورجع 

�مل�صلمني �أن يتجمعو� لعدوهم وينتظرو� قدوم �الإمد�د�ت لهم...، فخرج �مل�صلمون ب�جت�ه 

طريقهم...،  يف  �لتي  �ملن�طق  يف  �لن�ص�رى  �إليهم  و�ن�صم  �لروم،  جي�ص  وزحف  �الأردن، 

. و�أر�صل �أبو عبيدة �إىل عمر �أن “�لروم قد نفرت �إىل �مل�صلمني بر�ً 
81

وجتر�أو� على �مل�صلمني

وبحر�ً، ومل يخلفو� ور�ئهم رجالً يطيق حمل �ل�صالح �إال ج��صو� به علين�، و�أخرجو� معهم 

�إليهم �لرهب�ن من �ل�صو�مع، و��صتج��صو� ب�أهل �أرمينية  �لق�صي�صني و�الأ�ص�قفة، ونزلت 

وق�ل  �ملدد...  ي�أتي  حتى  و�لتجمع  ب�لتنحي  �مل�صلمني  ر�أي  و�أخبه  �جلزيرة...”  و�أهل 

“ف�لعجل �لعجل ي� �أمري �ملوؤمنني ب�لرج�ل بعد �لرج�ل، و�إال ف�حت�صب �أنف�ص �مل�صلمني �إن 
�هلل  يدهم  �أن  �إال  به  لهم  ِقبل  ال  م�  ج�ءهم  فقد  تفرقو�،  هم  �إن  منهم  ودينهم  �أق�مو�  هم 

.
مبالئكته �أو ي�أتيهم بغي�ث من قبله، و�ل�صالم عليك”82

ومل� و�صل كت�ب �أبي عبيدة �إىل عمر دع� �مله�جرين و�الأن�ص�ر فقر�أه عليهم، فبكو� بك�ء 

�صديد�ً و�أ�صفقو� على �إخو�نهم، ومل يكن هن�ك جم�ل الإر�ص�ل غوث ومدد للم�صلمني لقرب 

�لع�صيب  �جلو  هذ�  يف  لهم  ويوؤكد  �أزرهم،  من  وي�صد  يثبتهم  عمر  ف�أر�صل  منهم،  �لروم 

�ملع�ين �الإ�صالمية مب� حتمله من �إي�ن وثقة ب�هلل ومو�زين �ل�رش�ع بني �حلق و�لب�طل... 

�هلل  �هلل منهم بريء، ومن برئ  ف�إن  م� ج�ء منهم  “... فال تهولنك كرثة  فيه�  ومم� ج�ء 

]جدير�ً] �أال تنفعه كرثة، و�أن يكله �هلل �إىل نف�صه ويخذله، وال توح�صك قلة  منه ك�ن قمن�ً 

�مل�صلمني، ف�إن �هلل معك، ولي�ص قليالً من ك�ن �هلل معه. ف�أقم مبك�نك �لذي �أنت فيه حتى تلقى 

عدوك وتن�جزهم وت�صتظهر �هلل عليهم، وكفى به ظهري�ً وولي�ً ون�صري�ً...” “ولعمري �إن 

�أق�م لهم �مل�صلمون و�صبو� ف�أ�صيبو� مل� عند �هلل خري لالأبر�ر”... ومم� ج�ء يف كت�ب عمر 

الأبي عبيدة �أي�ص�ً:

ف�أم� قولك �إنه قد ج�ءهم م� ال ِقبل لهم به، ف�إن ال يكن لكم بهم قبل ف�إن هلل بهم 

قبالً، ومل يزل ربن� عليهم مقتدر�ً، ولو كن� و�هلل �إمن� نق�تل �لن��ص بحولن� وقوتن� 

وكرثتن� لهيه�ت م� قد �أب�دون� و�أهلكون�، ولكن نتوكل على �هلل ربن� ونب�أ �إليه من 

�حلول و�لقوة ون�ص�أله �لن�رش و�لرحمة، و�إنكم من�صورون �إن �ص�ء �هلل على كل 
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ح�ل، ف�أخل�صو� هلل ني�تكم، و�رفعو� �إليه رغبتكم، و��صبو� و�ص�برو� ور�بطو� 

.
83

و�تقو� �هلل لعلكم تفلحون” و�أو�ص�ه عمر �أن يقر�أ كت�به على �لن��ص

وج�ء �لر�صول بكت�ب عمر يوم دخل �صعيد بن ع�مر �جلمحي ب�ألف من �مل�صلمني مدد�ً 

من قبل عمر يف مع�صكر �مل�صلمني ب�لريموك، و��صتب�رش �مل�صلمون ب�ملدد، كم� ��صتب�رشو� 

.
84

بر�أي عمر

�إىل �لريموك، ويف �جل�بية  �أن تتجه  ك�نت جيو�ص �مل�صلمني قد �جتمعت ب�جل�بية قبل 

�أطر�ف  �إىل  جنوب�ً  �الن�صح�ب  بع�صهم  ر�أي  فك�ن  �الأمر  وتد�ولو�  �مل�صلمني  ق�دة  �جتمع 

]ب�لكرثة و�لقوة] هم �أكرث  “�أرى و�هلل �إن كن� نق�تل  �أم� خ�لد بن �لوليد فق�ل:  �ل�صحر�ء، 

من� و�أقوى من� وم� لن� بهم �إذن ط�قة، و�إن كن� نق�تلهم ب�هلل وهلل، فم� ]�أرى] جم�عتهم ولو 

.
ك�نو� �أهل �الأر�ص جميع�ً �أنه� تغني عنهم �صيئ�ً”85

ك�ن ق�دة �مل�صلمني يدركون خطورة �ملوقف، وي�صت�صعرون عظم �مل�صوؤولية، ويف هذ� 

�ملوقف �لذي تتزلزل فيه �الأقد�م، ويهرب منه ع�ص�ق �ملن��صب تقدم خ�لد بن �لوليد وق�ل 

ثقة  �الأمة، وكله  �أمني هذه  �أبو عبيدة،  ق�ل  به؟”  �آمرك  فيم�  �أنت  “�أتطيعني  الأبي عبيدة: 

بخ�لد: نعم، فق�ل خ�لد: “فولني م� ور�ء ب�بك وخلني و�لقوم ف�إين الأرجو �هلل �أن ين�رشين 

.
ق�ل �أبو عبيدة “قد فعلت”86 عليهم”، 

يظهر،  كم�  لنف�صه،  �حتفظ  بينم�  �مليد�نية،  ب�لقي�دة  خ�لد�ً  عبيدة  �أبو  فو�ص  وهكذ� 

قي�دة  يف  ف��صت�ص�ره  عبيدة  �أبي  مع  مت�أدب�ً  خ�لد  وظّل  للجي�ص.  �لر�صمية  �لعلي�  ب�لقي�دة 

�مليمنة فر�صح �أبو عبيدة مع�ذ�ً فو�فق خ�لد، وق�ل فولّه� له، فواله� له �أبو عبيدة، ور�صح 

خ�لد قمُب�ث بن �أ�صيم على �ملي�رشة، ف�أمره �أبو عبيدة بذلك، وق�ل خ�لد: و�أن� على �خليل، 

فو�فق  وق��ص  �أبي  بن  عتبة  بن  ه��صم  عبيدة  �أبو  ف�خت�ر  �صئت،  من  �لرج�لة  على  وولِّ 

خ�لد، ف�أمر �أبو عبيدة بذلك. ثم �إن �أب� عبيدة �أر�صل، بطلب من خ�لد، �إىل �أهل كل ر�ية �أن 

يطيعو� خ�لد�ً، ونقل �الأمر �ل�صح�ك بن قي�ص، ف�ص�ر على �لن��ص وهو يقول: “�إن �أمريكم 

.
�أب� عبيدة، ي�أمركم بط�عة خ�لد بن �لوليد فيم� ي�أمركم به”87

�أذرع�ت؛ حيث نزلو� خلف نهر �لريموك وجعلو�  �إىل  �مل�صلمون من �جل�بية  �ن�صحب 

من  �رشو�  فحمُ “�لو�قو�صة”  �لرق�د  وو�دي  �لريموك  بني  �لروم  ونزل  خلفهم،  �أذرع�ت 

لهم  �لذين مل يعد  �لروم  �أذرع�ت وع�صكرو� مق�بل  �مل�صلمون من  ثالث جه�ت. وحترك 

.
88

طريق �إال على �مل�صلمني
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وحدة  جي�ص  كل  �أن  �أي  مت�ص�ندين  يق�تلون  �ل�ص�بقة،  �ملع�رك  يف  �مل�صلمون،  ك�ن 

و�حد�ً،  جي�ص�ً  مزجه�  خ�لد  ر�أي  وك�ن  �الأخرى،  �جليو�ص  مع  تتع�ون  بذ�ته�  م�صتقلة 

و�إع�دة تنظيمه� بوحد�ت متن��صقة على �صكل كر�دي�ص، ف�جتمع ب�أمر�ء �جلي�ص و�قرتح 

لهم ذلك، وك�ن مم� ق�له: “�إن هذ� يوم من �أي�م �هلل ال ينبغي فيه �لفخر وال �لبغي، �أخل�صو� 

“فقد �أفرد كل رجل منكم ببلد  جه�دكم، و�أريدو� هلل بعملكم ف�إن هذ� �ليوم له م� بعده”... 

من �لبلد�ن ال ينتق�صه منه �إن د�ن الأحد من �أمر�ء �جلند، وال يزيده عليه �إن د�نو� له. �إن 

ت�أمري بع�صكم ال ينق�صكم عند �هلل وال عند خليفة ر�صول �هلل ]....”. وهكذ� ع�لج خ�لد 

م�ص�ألة �الإم�رة �حل�ص��صة ب�رش�حة وو�صوح، و�صد على �لنفو�ص من�فذ �ل�صيط�ن و�صوء 

�لظن، ومتت �ال�صتج�بة ب�صال�صة وي�رش، و�أعيد �لرتتيب بحيث يظهر كم� يرى �أحمد كم�ل 

�أن �أمر�ء �جليو�ص ك�نو� هيئة �إد�رة علي� للميد�ن بدليل وجود �أ�صم�ء �أخرى لقي�د�ت �مليمنة 

.
89

و�ملي�رشة و�مل�ص�ة

وقبيل �ملعركة دع� ب�ه�ن ق�ئد �لروم خ�لد�ً للتب�حث، ويف �ملف�و�ص�ت �لتي جرت بينهم� 

ة ح�ل �لعرب، وعر�ص عليه  �أمته وَمنَعته� �ص�خر�ً من �صعف ورقَّ حتدث ب�ه�ن عن قوة 

�أن يعطي �الأمري ع�رشة �آالف دين�ر، و�أن ي�أخذ خ�لد ع�رشة �آالف، وكل رئي�ص �ألف دين�ر، 

ولكل فرد مئة دين�ر!! وهكذ� تتكرر مرة �أخرى لدى �لروم تلك �لعقلية �مل�ص�ومة �لتي تربط 

حركة �حلي�ة ب�مل�دة و�مل�صلحة، ومل ت�صتوعب �أ�صول �لر�ص�لة �الإ�صالمية و�صموه� ودو�فع 

حركته� �جله�دية �لنبيلة. ويرد خ�لد على طرح وعر�ص ب�ه�ن فيوؤكد له م� ذكره مم� ك�ن 

عليه �لعرب من فقر و�صعف وفرقة و�رش�ع ويبني له �أن �لذي ��صتجد عليهم لي�ص �لفقر 

و�جلوع، و�إمن� “خروج �لنبي ] بر�ص�لة �الإ�صالم و�أمره لهم بقت�ل من �تخذ مع �هلل �آلهة 

.
90

�أخرى....” وعر�ص خ�لد على ب�ه�ن �إحدى ثالث: �الإ�صالم �أو �جلزية �أو �لقت�ل

يذهب  �أن  و�أمره  �لعرب،  ن�ص�رى  من  رجالً  �لروم  مي�رشة  ق�ئد  �لدرجن�ر  ودع� 

ليتج�ص�ص على �مل�صلمني فذهب ومكث يف مع�صكرهم ليلة حتى �أ�صبح، ف�أق�م ع�مة يومه، 

ثم ع�د �إىل �لدرجن�ر فق�ل له: “جئتك من عند قوم يقومون �لليل كله ي�صلون وي�صومون 

ي�رشق  لو  ب�لنه�ر،  �أ�صد  ب�لليل  رهب�ن  �ملنكر،  عن  وينهون  ب�ملعروف  وي�أمرون  �لنه�ر، 

ملكهم لقطعو� يده، ولو زنى لرجموه الإيث�رهم �حلق، و�تب�عهم �إي�ه على �لهوى” فق�ل 

يريد  -ملن  خري  �الأر�ص  لبطن  ذكرت  وكم�  تزعم،  كم�  �لقوم  هوؤالء  ك�ن  “لئن  درجن�ر: 

. هذ� �لو�صف، هو �لو�صف �حلقيقي الأي جي�ص م�صلم يرفع ر�ية 
قت�لهم- من ظهره�”91

�حلل �الإ�صالمي لتحرير �الأر�ص �ملب�ركة، و��صتع�دته� من �أيدي �الأعد�ء.
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الفتح االإ�شالمي لفل�شطني

�أغ�صط�ص 636م وقعت معركة �لريموك،  ويف يوم �الإثنني 5 رجب 15هـ - 12 �آب/ 

وو�صع ب�ه�ن على ميمنته �بن قن�طر، وعلى مي�رشته �لدرجن�ر، ومعه جرجري يف جند 

من  �ألف�ً   12 وعددهم  للروم،  �ملو�لني  �الأعر�ب  على  �لغ�ص�ين  �الأيهم  بن  وجبلة  �أرمينية، 

.
92

قب�ئل خلم وجذ�م وبلقني وع�ملة من ق�ص�عة وغ�ص�ن

وزحف �لروم على �مل�صلمني مثل “�لليل و�ل�صيل” وك�نو� حو�يل 120 �ألف�ً من �مل�ص�ة، 

و80 �ألف�ً من �لفر�ص�ن. و�أخذ ق�دة �مل�صلمني يحثون �جلنود على �ل�صب و�جله�د، و�ص�ر 

�أبو عبيدة يف �مل�صلمني فق�ل “ي� عب�د �هلل �ن�رشو� �هلل ين�رشكم ويثبت �أقد�مكم ف�إن وعد �هلل 

حق، ي� مع�رش �مل�صلمني ��صبو� ف�إن �ل�صب منج�ة من �لكفر ومر�ص�ة للرب ومدح�صة 

و�أ�رشعو�  بقت�ل،  تبدوؤوهم  وال  خطوة،  �إليهم  تخطو�  وال  م�ص�فكم،  تبحو�  فال  للع�ر، 

.
�لرم�ح، و��صترتو� ]ب�لدُّرق] و�لزمو� �ل�صمت �إال من ذكر �هلل حتى �آمركم �إن �ص�ء �هلل”93

ير�صى  “فو�لذي  ق�له:  مم�  ك�ن  �لذي  �لع��ص  بن  وعمرو  جبل،  بن  مع�ذ  فعل  وكذ� 

�أن  بلغني  لقد  ب�الإح�ص�ن،  ويجزي  عليه،  ويع�قب  �لكذب  ويقت  عليه،  ويثيب  �ل�صدق 

�مل�صلمني �صيفتحونه� كفر�ً كفر�ً وق�رش�ً ق�رش�ً، فال يهولنكم جموعهم وال عددهم، ف�إنكم 

.
لو �صدقتموهم �ل�صدة لقد �نذعرو� �نذع�ر �أوالد �حلجل”94

مرتفع  على  فوقفن  �مل�صلمني  ن�ص�ء  وج�ءت  حرب،  بن  �صفي�ن  �أبو  فعل  وهكذ� 

وق�ل  �أيديهن،  بني  ف�ألقيت  ب�حلج�رة  و�أمر  �صفي�ن  �أبو  �إليهنَّ  فرجع  �ل�صفوف  خلف 

.
�إال رميتنَّه بهذه �حلج�رة”95 �مل�صلمني  �أحد من  “ال يرجع  لهن: 

وزحف �لروم، وقد رفعو� �ل�صلب�ن، و�أقبلو� معهم �لرهب�ن و�لق�صي�صون و�لبط�رقة، 

وتب�يع عظم�وؤهم على �ملوت، ودخل 30 �ألف�ً منهم ب�ل�صال�صل، كل ع�رشة يف �صل�صلة حتى 

.
96

ال يفرو�

من  منهزم�ً  �إليهنَّ  �أقبل  رجل  �أي  يقتلن  �أن  ف�أمرهن  �مل�صلمني  ن�ص�ء  �إىل  خ�لد  ورجع 

�مل�صلمني، ونظم خ�لد �جلي�ص بحيث ك�ن �لفر�ص�ن خلف �مل�ص�ة، وبحيث ينك�رش �لهجوم 

.
97

�لرومي �أم�م �مل�ص�ة، وعندم� يفقد �لروم نظ�مهم يه�جمهم خ�لد بفر�ص�نه وهي مرت�حة

و�أم�م  ه�ئل،  �لتح�م  وحدث  �ملي�رشة،  ثم  �مل�صلمني  ميمنة  على  �لرومي  �لهجوم  وبد�أ 

يف  �صمدو�  �مل�صلمني  لكن  و�ملي�رشة،  �مليمنة  يف  �مل�صلمون  �نك�صف  �جل�رف  �لروم  �صيل 

. وك�ن �أ�صد �لقت�ل يف �مليمنة؛ حيث �الأزد قوم �أبي هريرة �لذي �أخذ 
98

�لقت�ل بني مد وجزر

يحم�ص �مل�صلمني هن�ك، ويقول “تزينو� للحور �لعني، و�رغبو� �إىل جو�ر ربكم عز وجل يف 
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جن�ت �لنعيم، فم� �أنتم �إىل ربكم يف موطن من مو�طن �خلري �أحب �إليه منكم يف هذ� �ملوطن، 

. وهكذ� فمن يتمعن يف �أقو�ل ق�دة �مل�صلمني و�ل�صح�بة يف 
�أال و�إن لل�ص�برين ف�صلهم”99

�ملعركة )�أبي عبيدة، ومع�ذ، وعمرو، و�أبي هريرة...( ال يرى حث�ً على �لدني� وال وعود�ً 

�هلل ون�رشه،  و�إمن� دعو�ت لالإخال�ص و�ل�صب و�لذكر، وثقة بوعد  ب�ملغ�من و�ملن��صب، 

ورغبة يف �ل�صه�دة و�جلنة.

وعندم� حدث �الخرت�ق �لرومي للميمنة و�ملي�رشة، وثبت �لقلب، تدفقت قو�ت �لروم 

�إليه� من  نحو مع�صكر �مل�صلمني ب�خللف، وظلت هن�ك �صفوف �مل�صلمني تق�وم، ويعود 

جديد من ك�نت �لروم قد �جت�حته.

ويف هذ� �جلو �لع�صيب، ق�ل عكرمة بن �أبي جهل: ق�تلت ر�صول �هلل ] يف كل موطن، 

وفر�ص�نهم  �مل�صلمني  وجوه  من   400 فب�يعه  �ملوت؟!  على  يب�يع  من  �ليوم؟!  منه  و�أفر 

فيهم �حل�رث بن ه�ص�م و�رش�ر بن �الأزور ف��صتب�صلو� �أم�م ف�صط�ط خ�لد، حتى �أ�صيبو� 

 .
100

جميع�ً بجر�ح خطرية فمنهم من ق�صى نحبه، ومنهم من برئ مثل �رش�ر بن �الأزور

�بنة  حكيم  و�أم  �الأزور،  بنت  كخولة  �صديد�ً  قت�الً  �ليوم  هذ�  يف  �مل�صلمني  ن�ص�ء  وق�تلت 

حكيم �بن �حلرث، و�صلمى بنت لوؤي، و�أ�صم�ء بنت �أبي بكر...، كم� ق�مت ن�ص�ء �مل�صلمني 

.
101

مبد�و�ة �جلرحى و�صق�ية �مل�ء

�لث�ين  �لن�صف  يف  هبرية  بن  وقي�ص  �مل�صلمني  فر�ص�ن  ن�صف  يف  �لوليد  بن  خ�لد  ك�ن 

فر�ص�نه  يف  خ�لد  زحف  �لروم  �صفوف  تك�رشت  وعندم�  �للحظة،  تلك  حتى  يق�تلو�  مل 

�إىل �لروم، وقد �أنهكهم �لتعب و�ختلت �صفوفهم. �أم� فر�ص�ن �لروم �لذين �صبقو� �مل�ص�ة 

من  ��صتمرو� يف طريقهم هرب�ً  �أنهم  �أخب�رهم، ويبدو  �نقطعت  �مل�صلمني فقد  �إىل مع�صكر 

�ملعركة و�حل�ص�ر وعددهم حو�يل 30 �ألف ف�ر�ص، ومل� ر�أى �مل�صلمون خيل �لروم كذلك 

�مل�ص�ة وقتل  �لفو�صى، و�صدَّ خ�لد بفر�ص�نه على  فتحو� له� مهرب�ً فذهبت يف ح�لة من 

.
103

، وقيل �إنه تك�رشت يف يد خ�لد ت�صعة �أ�صي�ف
102

�صتة �آالف وقيل ع�رشة �آالف

و�أخذ �مل�صلمون يزحفون مع هجوم خ�لد وقي�ص... وتر�جع �لروم وقد �صدَّ �مل�صلمون 

�لتق�ئه  جهة  من  �لرق�د  نهر  )وهو  �لو�قو�صة  �إىل  مرت�جعني  و�ندفعو�  �ملن�فذ...،  عليهم 

ب�لريموك( وك�نت ح�فته مرتفعة فته�وو� فيه�، �إذ ك�ن �جلو �صب�ب�ً، وقيل ك�ن ليالً وهو 

�الأرجح؛ حيث قتل منهم يف هذه �له�وية حو�يل 80 �ألف�ً، وقتل يف �ملعركة 50 �ألف�ً، و��صتط�ع 

. �أم� 
104

�لفر�ر حتت جنح �لليل حو�يل 40 �ألف�ً، بينم� ك�ن قد هرب حو�يل 30 �ألف ف�ر�ص

.
105

�مل�صلمون فقد ��صت�صهد منهم حو�يل ثالثة �آالف
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 ا�صتع�دة ال�ص�م:

�نك�رشت  �لت�ريخ  يف  �حل��صمة  �ملع�رك  �إحدى  تعّد  �لتي  �لريموك  معركة  وب�نته�ء   

�أكرث �صهولة وي�رش�ً على �مل�صلمني. وقد ��صتف�د  �صوكة �لروم يف �ل�ص�م، و�أ�صبح فتحه� 

�مل�صلمون من هذه �لفر�صة، فق�م خ�لد ب�رشعة كبرية مبط�ردة �لروم و��صتع�دة �ل�ص�م 

. وع�دت �لقي�دة �ملب��رشة على �جليو�ص الأبي عبيدة �لذي �نتقل مع�صكره 
106

حتى حم�ص

.
107

�إىل مرج �ل�صفر ومنه� �إىل دم�صق

�لذي  �جلي�ص،  ب�إع�دة  عبيدة  �أبي  �إىل  عمر  �أمر  ج�ء  636م  �أغ�صط�ص  �آب/  �أو�خر  ويف 

ج�ء مدد�ً من �لعر�ق مع خ�لد، فع�د �إىل �لعر�ق �صتة �آالف؛ ليدركو� معركة �لق�د�صية �لتي 

.
108ً وقعت بعد �لريموك ب�أربعني يوم�

�أبي �صفي�ن على  �أبو عبيدة �ل�ص�م على �الأمر�ء ف��صتخلف يزيد بن  ويف دم�صق ق�ّصم 

دم�صق، وعمرو بن �لع��ص على فل�صطني، و�رشحبيل بن ح�صنة على �الأردن، وم�صى 

�أبو عبيدة �إىل حم�ص. ومن دم�صق خرج يزيد، ويف مقدمته مع�وية بن �أبي �صفي�ن ففتح 

�الأردن  ب�قي  ففتح  �رشحبيل  �أم�  ي�صري�ً.  فتح�ً  وك�ن  وبريوت  وجبيل  وعرقة  �صيد� 

يف  وذلك  و�جلوالن،  وقد�ص،  ر��ص،  وبيت  وجر�ص،  و�أفيق،  �صو�صية،  ففتح  بي�رش... 

.
109

�لن�صف �لث�ين من 15هـ

تا�شعًا: فتح فل�شطني:

ففتح  �إليه�،  �لع��ص  بن  عمرو  ف�جته  فل�صطني،  �إىل  �لريموك  بعد  �لطريق  و�نفتح 

�للد ونو�حيه�، ثم يبنة وعمو��ص وبيت جبين، ثم هبط ب�جت�ه  �صب�صطية ون�بل�ص، ثم 

�جلنوب �لغربي حتى فتح رفح، ويف رو�ية حتى �أنه فتح ي�ف�، ويف قول �آخر �أن مع�وية هو 

 .
110

�لذي فتحه�. ثم فتح عمرو ع�صقالن ثم �نتق�ص �أهله� ف�أع�د مع�وية فتحه� يف واليته

.
111

وذكر �ص�حب فتوح �لبلد�ن �أن عمرو �بن �لع��ص فتح غزة على عهد �أبي بكر

فقد  �ملقد�ص  بيت  �أم�  �ملقد�ص،  وبيت  قي�ص�رية  �إال  يبَق  ومل  فل�صطني،  فتحت  وهكذ� 

فتحت على �الأرجح يف ربيع �الآخر 16هـ - �أي�ر/ م�يو 637م. فقد �جته عمرو بن �لع��ص 

�إىل �لقد�ص بعد �أن �أ�صبحت جيب�ً معزوالً وح��رشه�، وبعد �أن فرغ �أبو عبيدة من تطهري 

�صم�ل �ل�ص�م )حلب، �أنط�كية...( �ص�ر �إىل عمرو وتوىل �حل�ص�ر بنف�صه.
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مدن  عليه  �ص�حلت  م�  مثل  على  �ل�صلح  يطلبون  عبيدة  �أبي  �إىل  �لقد�ص  �أهل  وكتب 

�ل�ص�م، غري �أنهم ��صرتطو� �أن يتوىل �لعقد عمر بن �خلط�ب... .

��صتخلف عمر بن �خلط�ب عليَّ بن �أبي ط�لب على �ملدينة، و�ص�ر �إىل �ل�ص�م؛ حيث و�ف�ه 

�أمر�ء جيو�ص �مل�صلمني يف �جل�بية. ومع قدوم عمر هرب ق�ئد �لروم )�أرطبون( من �لقد�ص، 

�م.  فك�ن �لذي �ص�لح عن �أهل فل�صطني رجل من �أهل �إيلي�ء )�لقد�ص( و�لرملة يدعى �لعوَّ

. وقد ج�ء يف ن�صه:
112

وقد �ص�لح عمر �أهل �لقد�ص وهو ب�جل�بية وكتب لهم هن�ك �ل�صلح

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم. هذ� م� �أعطى عبد �هلل عمر �أمري �ملوؤمنني �أهل �إيلي�ء 

�أم�ن�ً الأنف�صهم و�أمو�لهم ولكن�ئ�صهم و�صلب�نهم و�صقيمه�  �أعط�هم  من �الأم�ن، 

وبريئه� و�ص�ئر ملته�، �أنه ال ت�صكن كن�ئ�صهم وال تهدم وال ينتق�ص منه� وال من 

خريه� وال من �صليبهم وال من �صيء من �أمو�لهم، وال يكرهون على دينهم، وال 

ي�ص�ر �أحد منهم، وال ي�صكن ب�إيلي�ء معهم �أحد من �ليهود.

وعلى �أهل �إيلي�ء �أن يعطو� �جلزية كم� يعطي �أهل �ملد�ئن، وعليهم �أن يخرجو� 

منه� �لروم و�لل�صو�ص، فمن خرج منهم ف�إنه �آمن على نف�صه وم�له حتى يبلغو� 

م�أمنهم، ومن �أق�م منهم فهو �آمن، وله مثل م� على �أهل �إيلي�ء من �جلزية... .

وعلى م� يف هذ� �لكت�ب عهد �هلل وذمة ر�صوله وذمة �خللف�ء وذمة �ملوؤمنني �إذ� 

�أعطو� �لذي عليهم من �جلزية.

�صهد على ذلك خ�لد بن �لوليد، وعمرو بن �لع��ص، وعبد �لرحمن بن عوف، 

.
113

ومع�وية بن �أبي �صفي�ن، وكتب وح�رش 15هـ

وهو  �لقد�ص،  فتحت  �أ�ص��صه  وعلى  العمرية،  ب�لعهدة  يعرف  م�  هو  �لن�ص  وهذ� 

يعك�ص مدى �لت�ص�مح �لديني �لذي متتع به �مل�صلمون؛ بحيث �أ�صبح منوذج�ً يحتذى يف 

وقت ك�ن �لتع�صب �الأعمى و�الإكر�ه على �لدين يعم �لع�مل.

�لذي  �لرب�ين  �جليل  ذلك  مع  حلظ�ت  نقف  �لقد�ص  �إىل  عمر  دخول  ن�رشد  �أن  وقبل 

�لز�هد  �لق�ئد  �خلليفة  مع  نقف  �لزم�ن.  ذلك  يف  �لكبى  �لقوى  وحطم  �الأر�ص،  فتح 

�لعمل  يت�صدَّرون  �لذين  �أولئك  يحت�جه�  �لتي  �ملع�يري  بع�ص  �صلوكه  من  لن�صتلهم  عمر 

عن  �لدني�  �أبي  �بن  روى  فقد  و�لتحرير.  �جله�د  وتبع�ت  �أم�نة  ويتحملون  �الإ�صالمي، 

لل�صم�ص،  تلوح �صلعته  �أورق،  “على جمل  �إىل �جل�بية  �أن عمر قدم  �ل�ص�مي  �لغ�لية  �أبي 

لي�ص عليه قلن�صوة وال عم�مة، ت�صطفق رجاله بني �صعبتي �لرحل بال رك�ب....، وعليه 
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فق�ل  ورقع”  وغ�صل  قمي�صه  فنزع  جنبه....،  وتخرَّق  َر�صم  قد  كر�بي�ص  من  قمي�ص 

“�أنت ملك �لعرب وهذه �لبالد ال ت�صلح به� �الإبل، فلو لب�صت �صيئ�ً غري هذ�،  له �أحدهم: 

وركبت بردون�ً لك�ن ذلك �أعظم يف �أعني �لروم” فق�ل عمر: “نحن قوم �أعزن� �هلل ب�الإ�صالم 

.
فال نطلب بغري �هلل بديالً”114

ونقل �بن كثري عن ط�رق بن �صه�ب ق�ل: 

موقيه  ونزع  بعريه  عن  فنزل  خم��صة،  له  عر�صت  �ل�ص�م  عمر  قدم  مل� 

]حذ�ءه] ف�أم�صكهم� بيده، وخ��ص �مل�ء ومعه بعريه. فق�ل �أبو عبيدة: قد �صنعت 
�ليوم �صنيع�ً عظيم�ً عند �أهل �الأر�ص، �صنعت كذ� وكذ�، ق�ل: ف�صكَّ يف �صدره 

وق�ل: �أولو غريك يقوله� ي� �أب� عبيدة، �إنكم كنتم �أذل �لن��ص و�أحقر �لن��ص و�أقل 

.
115

�لن��ص، ف�أعزكم �هلل ب�الإ�صالم فمهم� تطلبو� �لعز بغريه يذلكم �هلل

وهن� نقف لنقول: �إن �ل�صعور �لذ�تي ب�لعزة و�لكر�مة �لن�جتة عن �الإي�ن، وجت�وز 

قد �لنق�ص، و�لت�أكيد على م� يبذله �الإن�ص�ن من عمل ال على م� يظهر عليه من لب��ص �أو  عمُ

نعيم، هي من �أحوج �حل�ج�ت لق�دة �مل�صلمني و�أفر�دهم.

�لتي حكمت ت�ريخ  �لق�عدة  �لقد�ص يده على  �إىل  [ وهو يف طريقه  لقد و�صع عمر 

فمهم�  ب�الإ�صالم  �مل�صلمني  �أعّز  �هلل  �أن  وهي  ع�رشن�،  وحتى  �لدعوة  فجر  منذ  �مل�صلمني 

طلبو� �لعّز بغريه �أذلهم �هلل. وهي �لق�عدة �لتي �أكده� ر�صيد �لتجربة، وهي �لق�عدة �لتي 

ي�صتند �إليه� دع�ة �حلل �الإ�صالمي لتحرير �أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج.

رحمك �هلل ي� عمر، كم من �أن��ص وق�دة يخجلون �إذ� مل يلب�صو� �لبَِذل وربط�ت �لعنق، 

�أل�صنتهم ببع�ص �لكلم�ت و�مل�صطلح�ت �الإجنليزية، ويخجلون �أن يقومو�  و�إذ� مل يلوو� 

و�ملعر�ج،  �الإ�رش�ء  �أر�ص  يف  يفرِّطو�  �أن  يخجلون  ال  ولكنهم  وقته�،...  ح�ن  �إن  لل�صالة 

و�أن ينظرو� للت�صوية �ل�صلمية و“برك�ت” �لتطبيع...، كم� ال يخجلون �أن يتنكرو� لرت�ث 

�الأنبي�ء ودم�ء �ل�صهد�ء!!

على  �لركوب  يتب�دالن  وغالمه  وهو  �لقد�ص،  �إىل  و�صل  حتى  �جل�بية  من  عمر  �ص�ر 

�جلمل، ودخل عمر �لقد�ص وهو ي�صي على قدميه وغالمه ر�كب!! ويذكر �أنه �ص�رك معه 

يف فتح �لقد�ص �أربعة �آالف من �ل�صح�بة، وهي �ملدينة �لوحيدة �لتي ��صتلم �خلليفة عمر 

�ص،  �صورة  ق�رئ�ً  د�ود   حمر�ب  يف  �صلى  �لقد�ص  دخل  وعندم�  بنف�صه.  مف�تيحه� 

حيث �صجد �صجدة د�ود، ثم ق�رئ�ً يف �لركعة �لث�نية �صورة �الإ�رش�ء، �لتي حتدثت فو�حته� 
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بظهور  �صبح�نه  �هلل  ووعد  فل�صطني،  الأر�ص  �صبح�نه  �هلل  ومب�ركة  �الإ�رش�ء  ح�دث  عن 

.
116

�ليهود مرتني و�نت�ص�ر �ملوؤمنني عليهم

�تمُخذت  الأنه�  مع�مله�؛  �ختفت  ك�نت  �لتي  �ملب�ركة  �ل�صخرة  مك�ن  عن  عمر  و�ص�أل 

مك�ن�ً الإلق�ء �الأو�ص�خ و�لقم�مة من قبل �صك�نه� �لن�ص�رى، رد�ً على �ليهود �لذين �تخذو� 

به للن�ص�رى و�ليهود( مك�ن�ً الإلق�ء  مك�ن �ل�صخ�ص �مل�صلوب بدل �ل�صيد �مل�صيح )�لذي �صمُ

�الإمب�طور ق�صطنطني يف مك�نه  �أم   Helena �أن�ص�أت هيالنة  و�لذي  و�لقم�مة،  �الأو�ص�خ 

رفت بعد ذلك بكني�صة “�لقي�مة”. وقد دلَّ كعب �الأحب�ر عمر على  كني�صة “قم�مة” �لتي عمُ

�ملك�ن، فق�م عمر بنف�صه ي�ص�ركه �ل�صح�بة و�أهل �ملنطقة ب�إز�لة �الأو�ص�خ عنه� وتنظيفه�، 

.
117

ثم �أمر عمر ببن�ء �حلرم فبني من �خل�صب مب� يت�صع حلو�يل ثالثة �آالف من �مل�صلني

�الأول/  ت�رشين   - 19هـ  �صو�ل  يف  �صفي�ن  �أبي  بن  مع�وية  فتحه�  فقد  قي�ص�رية  �أم� 

�أكتوبر 639م، وبذلك مّت للم�صلمني فتح كل فل�صطني. وقد ك�نت قي�ص�رية مدينة ع�مرة 

�صخمة على �لبحر، ويبدو �أن �لروم �أر�دو� �الحتف�ظ به� كموطئ قدم، وك�ن قد �صبقت 

فتحه� حم�والت عدة مل يكتب له� �لنج�ح. فقد ك�ن �أول من ح��رشه� عمرو بن �لع��ص 

13هـ، وك�ن يعود ملح��رشته� بعد �أن ي�ص�رك يف �جتم�ع �جليو�ص ملع�رك �أجن�دين وفحل 

ومرج �ل�صفر و�لريموك، وح��رشه� بعد فتح �لقد�ص ثم خرج �إىل م�رش، فوىل عمر بن 

�خلط�ب يزيد بن �أبي �صفي�ن، و�أمره بغزوه� فنه�ص �إليه� يف 17 �ألف�ً وح��رشه�، ومِر�ص 

�آخر 18هـ فم�صى لدم�صق، و��صتخلف �أخ�ه مع�وية �لذي مّت له فتحه� ق�رش�ً.

ومن  �ملرتزقة،  من  �ألف   700 فتحه�  عندم�  فيه�  وجد  مع�وية  �أن  �لبالذري  ويذكر 

�ل�ص�مرة 30 �ألف�ً، ومن �ليهود 200 �ألف، و300 �صوٍق، وك�ن يحر�ص �صوره� 100 �ألف، 

�أر�صلهم  �آالف  �أربعة  و�صبي  �ألف،   100 حو�يل  ك�نو�  فتحه�  عند  �لروم  قتلى  �إن  وقيل 

ف�إن هن�ك مب�لغة كبرية يف  �أنه، على م� يبدو،  . غري 
118

ف�أنزلهم �جلرف �إىل عمر  مع�وية 

ذكر �أعد�د �ملرتزقة و�ليهود و�الأ�صو�ق، ولعله� يف �حلقيقة �أقل من ذلك بكثري.

�مل�صلمني  يف  خطب  يغ�در  �أن  وقبل  �أي�م،  ب�صعة  �لقد�ص  يف  �خلط�ب  بن  عمر  وظّل 

“ي� �أهل �الإ�صالم، �إن �هلل تع�ىل قد �صدقكم �لوعد، ون�رشكم على �الأعد�ء، و�أورثكم �لبالد، 
ن لكم يف �الأر�ص، فال يكون جز�وؤه منكم �إال �ل�صكر، و�إي�كم و�لعمل ب�ملع��صي، ف�إن  ومكَّ

�لعمل ب�ملع��صي كفر ب�لنعم، وقلم� كفر قوم مب� �أنعم �هلل عليهم ثم مل يفرغو� �إىل �لتوبة �إال 

.
�صلبو� عزهم، و�صلط �هلل عليهم عدوهم”119
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�لتي  �حلقيقة  هي  وهذه  ل�ص�نه،  على  �حلق  �هلل  جعل  �لذي  وهو  عمر،  ق�له  م�  هذ� 

وعمل  ب�لنعم  كفر  �ل�صليبية،  �حلروب  �أي�م  �مل�صلمون  ع�ي�صه�  و�لتي  �ليوم،  نع�ي�صه� 

ب�ملع��صي يتبعه �صلب للعز وت�صليط �لعدو على رق�ب �مل�صلمني.

عا�شرًا: االإ�شالم يرت�شخ يف فل�شطني:

هويته�  جديد  من  تكت�صب  �الأر�ص  هذه  �أخذت  لفل�صطني  �الإ�صالمي  �لفتح  وبعد 

�الإ�صالمية؛ �إذ دخل �أهله� يف �الإ�صالم، وك�ن لل�صح�بة �لذين ع��صو� فيه� �أثرهم يف تعميق 

مف�هيمه ون�رشه�.

�ل�ص�مت )ت 34هـ( وهو من  ��صتوطنو� يف فل�صطني عب�دة بن  �لذين  �ل�صح�بة  فمن 

�خلزرج، �صهد بدر�ً و�أحد�ً و�خلندق و�مل�ص�هد كله� مع ر�صول �هلل ] وك�ن [ طويالً 

.
ج�صيم�ً جميال120ً

ومنهم �أي�ص�ً �صد�د بن �أو�ص )ت 58هـ( [ وهو خزرجي، �بن �أخي ح�ص�ن بن ث�بت، 

ويل �إم�رة حم�ص لعمر بن �خلط�ب، وك�نت وف�ته �أو�خر والية مع�وية يف �لقد�ص، و�أ�ص�مة 

�الأ�صقع  بن  وو�ثلة  به�،  وم�ت  �لرملة  ن�حية  �صكن   ] 57هـ(  )ت  ح�رثة  بن  زيد  بن 

)ت 85هـ( [ �لذي �صكن بيت �ملقد�ص وم�ت به�، وفريوز �لديلمي [ وهو من فر�ص 

من  كثري�ً  �صهد   ] �لكلبي  ودحية  �لعن�صي،  �الأ�صود  �لنبوة  مدَّعي  ق�تل  وهو  �صنع�ء 

�لوق�ئع، كم� �صهد �لريموك، بعثه ر�صول �هلل ] �إىل قي�رش �لروم يدعوه لالإ�صالم فلقيه 

يف �لقد�ص و�صلمه �لر�ص�لة، و�صكن فل�صطني وع��ص فيه� �إىل خالفة مع�وية، وتويف يف قرية 

و�ل�صح�بي   ،
121

يمُز�ر معروف  وقبه  عليه،  �لق�ئمة  وجبله�  �إليه  ن�صبت  �لتي  “�لدحي” 
ك�ن  فل�صطني،  �أهل  و�صيخ  �ل�ص�م  فقيه   ] 78هـ(  )ت  �الأ�صعري  غنم  بن  �لرحمن  عبد 

 ،
122

�أمور دينهم �أهل فل�صطني  لتعليم  �بن �خلط�ب،  �أر�صله�  �لتي  �لتعليمية  �لبعثة  �صمن 

و�ل�صح�بي علقمة بن جمزر �لكن�ين، �أر�صله  يف تبوك لال�صتطالع �إىل فل�صطني، �صهد 

.
123

�لريموك وح�ص�ر بيت �ملقد�ص، وك�ن ع�مالً لعمر بن �خلط�ب على �لقد�ص

كله�  و�مل�ص�هد  بدر�ً  �صهد  �ل�ص�مت،  بن  عب�دة  �أخو  �ل�ص�مت  بن  �أو�ص  و�ل�صح�بي 

.
124

وم�ت بفل�صطني وعمره 85 �صنة

و�ل�صح�بي م�صعود بن �أو�ص بن زيد، �صهد بدر�ً وفتح م�رش، وتويف ب�لقد�ص.

و�ل�صح�بي �صالم بن قي�ص بن قي�رش �حل�رشمي )وقيل �صالمة �أو �صلمة(، ك�ن و�لي�ً 

.
125

ملع�وية على بيت �ملقد�ص
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، وم�لك 
126

و�ل�صح�بي زنب�ع بن روح �جلذ�مي، وهو من �أهل فل�صطني قبل �الإ�صالم

�ل�رش�ي� م�لك بن عبد �هلل �خلثعمي [ ومنهم من يجعله يف عد�د �لت�بعني، ويل �ل�صو�ئف 

 .
127

زمن مع�وية ثم يزيد ثم عبد �مللك، وهو من �أهل فل�صطني

ومن �ل�صح�بة �أي�ص�ً �لذين ع��صو� وتوفو� يف فل�صطني �أبو ريح�نة �صمعون �الأن�ص�ري، 

�خلزرجي،  �الأن�ص�ري  حر�م  �أم  بن  �أبّي  و�أبو  �لتميمي،  �الأ�ص�بع  وذو  زيد،  بن  و�صويد 

و�أنيف بن ملة �جلذ�مي، و�صويد بن زيد �جلذ�مي، و�صعد بن و�ئل بن عمرو �لعبيدي �جلذ�مي، 

.
128

و�أبو رويحة �لفزعي و��صــمه ربـيعة بن �ل�صـــكل   �أجمعني

وممن �صكن بيت �ملقد�ص من �ل�صح�بة �إبر�هيم بن �أبي علة �لعقيلي، ويزيد بن �صالم، 

.
وعبد �هلل بن حمرييز �جلمحي، وزي�د بن �أبي �صودة [129

فيه�  ولد  ممن  �لكثري  وهن�ك  فل�صطني،  �أر�ص  على  �ل�صح�بة  ر�ية  �لت�بعون  ورفع 

�أهل  من  وهو  112هـ/730م(  )ت  �لكندي  حيوة  بن  رج�ء  ومنهم  ز�ره�،  �أو  �صكنه�  �أو 

فل�صطني من مو�ليد بي�ص�ن، وك�ن �أمين�ً على بيوت �أمو�ل عبد �مللك بن مرو�ن، وهو �لذي 

�أ�ص�ر على �صليم�ن بن عبد �مللك بتولية عمر بن عبد �لعزيز. ومن �لت�بعني �أي�ص�ً عب�دة بن 

ن�صي �لكندي )ت 118هـ/736م( وك�ن جليل �لقدر، يمُنعت ب�صيد �أهل �الأردن، توىل ق�ص�ء 

طبي�، ومنهم �أي�ص�ً م�لك بن دين�ر، و�الأوز�عي، وروح بن زنب�ع، وه�نئ �بن كلثوم بن 

.
130

عبد �هلل، وحميد بن عبد �هلل �للخمي، و�صفي�ن �لثوري، و�بن �صه�ب �لزهري

�لذي  �ل�ص�فعي  �الإم�م  �لذين ع��صو� يف فل�صطني وز�روه�  �الأئمة و�لفقه�ء  ومن كب�ر 

�لطرطو�صي،  حممد  بكر  و�أبو  �صعد،  بن  و�لليث  �أدهم،  بن  و�إبر�هيم  غزة،  مدينة  يف  ولد 

و�أبو بكر �جلرج�ين، و�بن قد�مة �ملقد�صي. �أم� �الإم�م �بن حجر �أحمد بن علي �لع�صقالين 

.
131

فقد ولد وع��ص يف م�رش بعد �أن ه�جر �إليه� �أ�صالفه بعد خر�ب ع�صقالن 669هـ

و�إىل فل�صطني ينت�صب �لف�حت �الإ�صالمي �لكبري مو�صى بن ن�صري �للخمي )19-97هـ( 

�لذي  ع�مر  بني  مو�يل  من  جده  وك�ن  �لك�تب،  يحيى  بن  �حلميد  وعبد  �الأندل�ص،  ف�حت 

و�صيد  �لكت�بة  فّن  رئي�ص  قي�ص�رية،  من  �أ�صله  ع�مر(  بني  )مرج  ب��صمهم  �ملرج  دعي 

معه  وقتل  �أمية،  بني  خلف�ء  �آخر  حممد  بن  مرو�ن  �ص�حب  �لدو�وين  و�صيخ  �الإن�ص�ء 

. و�إىل فل�صطني �أي�ص�ً ينت�صب �أول علم�ء �لكيمي�ء �مل�صلمني �لكب�ر 
132

�صنة 132هـ/750م

.
133

خ�لد بن يزيد �الأموي، وهو �أول من نقل علوم �لفرجن �إىل �لعربية يف دولة �الإ�صالم
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ويكن �أن ين�صب �إىل فل�صطني، ح�صب �لتق�صيم�ت �جلغر�فية �الإ�صالمية �لقدية، �أول 

ثالثة خلف�ء من دولة بني �لعب��ص؛ �إذ ولد كل من �أبي �لعب��ص �ل�صف�ح، و�أبي جعفر �ملن�صور 

و�بنه �ملهدي يف �حلميمة من جند فل�صطني )�ل�ص�م �الأوىل(، وهي تقع �الآن �رشق �الأردن 

.
134

على يني �لطريق من مع�ن �إىل �لعقبة

�لع�ئلة  �إىل  �لذي ينت�صب  �لربيع بن يون�ص،  �مل�صهورين  “�لفل�صطينيني”  �لوز�رء  ومن 

�لكي�ص�نية من جبل �خلليل، ك�ن ح�جب�ً ثم وزير�ً للمن�صور، ثم وزير�ً وم�صت�ص�ر�ً للمهدي، 

�أم� �بنه �لف�صل بن �لربيع فعمل ح�جب�ً للمن�صور، ثم وزير�ً للمهدي، ثم وزير�ً لله�دي، 

�أي�ص�ً  �لوزر�ء  ، ومن 
135

�لر�صيد لالأمني بن ه�رون  �لر�صيد، ثم وزير�ً  له�رون  ثم ح�جب�ً 

مع�وية بن عبيد �هلل بن ي�ص�ر �الأ�صعري �لطب�ين ��صتوزره �ملهدي، وفو�ص �إليه �أمر �لدولة 

، و�أحمد بن �أبي خ�لد يزيد 
136

�لعب��صية، ويف �أي�م وز�رته عال �ص�أن �لوز�رة لكف�ءته ومقدرته

.
137

بن عبد �لرحمن �لك�تب �الأحول، وك�ن من خي�ر �لوزر�ء �لذين ��صتوزرهم �مل�أمون

عن  �حلديث  روى  144هـ(  )ت  �الأيلي  خ�لد  بن  عقيل  �ملعروفني  �لعلم�ء  ومن 

�لبخ�ري،  عنه  روى  220هـ(  )ت  �لع�صقالين  عب��ص  �أبي  بن  و�آدم  �أن�ص،  بن  م�لك 

�إىل قرية بيت جرج�  و�لعب��ص بن حممد �جلرجي )ت 320هـ( حمدث فل�صطني ين�صب 

رح�لة  وهو  340هـ(،  )ت  �لطب�ين  �للخمي  �أحمد  بن  و�صليم�ن  غزة،  �أعم�ل  من 

.
138

طبي� مو�ليد  من  م�صهور  وحمدث 

�أعي�ن �ملتوفني يف بيت �ملقد�ص فقط يف �لعهود  �أحد �لب�حثني �ملع��رشين  �أح�صى  وقد 

�حلكم،  و�أرب�ب  و�الأمر�ء  �مللوك  من  و60  �ل�صح�بة،  من  ت�صعة  �أنهم  فوجد  �الإ�صالمية 

هذ�  �أن  و�أ�ص�ف  �لق�ص�ة...  من  و53  و�ل�ص�حلني  �الأولي�ء  من  و66  �لعلم�ء  من  و167 

فيه�  توفو�  ممن  كثري�ً  هن�ك  الأن  �ملقد�ص؛  بيت  يف  �ملدفونني  �أعي�ن  من  في�ص  من  غي�ص 

.
139

�ص�عت �أ�صم�وؤهم...، هذ� يف �لقد�ص وحده� فكيف ب�أر�ص فل�صطني كله�؟!
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امل�سلمون يف مواجهة ال�سليبيني والتتار

اأواًل: �شنن الله يف الن�شر والهزمية:

�لتز�مهم  مبدى  ينف�صم  ال  �رتب�ط�ً  ترتبط  �مل�صلمني  ن�رش  يف  �صبح�نه  �هلل  �صنن  �إن 

�لنبوية،  �لكرمي و�ل�صنة  �لقر�آن  �أثبتته ن�صو�ص  م�  ب�أحك�م دينهم و�رشيعة ربهم، وهذ� 

وم� �أكدته جت�رب �لت�ريخ، وم� �أ�ص�ب حي�ة �مل�صلمني من مدٍّ وجزر.

، وق�ل �صبح�نه 
چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ1 �إال من �هلل، ق�ل تع�ىل  ي�أتي  ف�لن�رش ال  	•

 .
چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژچ2

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چے  �ل�ص�دقة  �ملوؤمنة  �لفئة  ين�رش  و�هلل  	•
، وق�ل �صبح�نه چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ3
.

ڄ ڃچ4
و�لن�رش يتحقق للموؤمنني متى �أح�صنو� �ل�صلة ب�هلل �صبح�نه، و�لتزمو� كت�به، و�صنة نبيه،  	•

.
ون�رشو� دينه چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ5

و�لذكر،  ب�هلل  �لعدو، و�الت�ص�ل  لق�ء  �لثب�ت عند  يف:  تتمثل  �حلقيقية  �لن�رش  وعو�مل  	•
وط�عة �هلل، وط�عة �لر�صول، وجتنب �لنز�ع و�ل�صق�ق، و�ل�صب على تك�ليف �ملعركة، 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چى  فق�ل  �صبح�نه  �هلل  ذكره�  وقد 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ 
.

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ6
و�الإعد�د  �لعدة  يف  لالأ�صب�ب  بذل  من  به  �أمرن�  مل�  �ال�صتج�بة  ور�صوله  �هلل  ط�عة  ومن   

�لنف�ص هلل، و�الإنف�ق و�جله�د يف  بيع  ، وكذلك 
چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ7

�صبيل �هلل.

و�ملوؤمنون �لع�ملون هم �ص�دة �الأر�ص وحك�مه�، ق�ل تع�ىل چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  	•
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ 

.
ک ک ک ک گ گچ8
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فال بّد �أن تكون هن�ك ثغرة يف حقيقة �الإي�ن، �إم�  �ملوؤمنة،  للفئة  �لهزية  تقع  وعندم�  	•
يف �ل�صعور و�إم� يف �لعمل، وبقدر هذه �لثغرة تكون �لهزية �لوقتية، ثم يعود �لن�رش 

للموؤمنني حني يوجدون، وبعد �أن ي�صدو� م� بهم من ثغر�ت.

فمثالً ك�نت �لثغرة يف “�أحد” يف ترك ط�عة �لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم ويف �لطمع   

يف �لغنيمة، ويف “حنني” يف بد�يته�، ك�نت �لثغرة يف �العتز�ز ب�لكرثة و�الإعج�ب به�...

و�لذلة،  �ل�صعف  للم�صلمني  ب�لن�صبة  يعني  ف�إنه  �صبح�نه،  �هلل  منهج  عن  �لتخلي  �أم�  	•
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  چڑ  تع�ىل  ق�ل  و�ل�صي�ع،  و�لهزية، 

.
ڳ ڳ ڳچ9

ويف �الأثر: “م� ترك قوم �جله�د �إال ذلّو�”.

�أو هزيتهم، يف  �أو ت�أخرهم، يف �نت�ص�رهم  وهكذ� ف�إن �ملد و�جلزر يف تقدم �مل�صلمني 

�أو  �لتز�مهم ب�رشع �هلل �صبح�نه،  �أ�ص��صي�ً مبدى  �أو تخلّفهم، ترتبط �رتب�ط�ً  ح�ص�رتهم، 

�بتع�دهم عنه، ومن هذ� �ملنطلق نتقدم لنفهم حقيقة حركة �لت�ريخ يف �لن�رش �أو �لهزية 

عند �مل�صلمني.

ودار الزم�ن:

قدمت �أر�ص �الإ�صالم يف فل�صطني على مّر ع�صور �الإ�صالم �لز�هرة فيه� �أطيب �لثم�ر 

و�أينعه�، ولكن هذ� �ملد �ملعط�ء من �حلي�ة �الإ�صالمية �مل�رشقة مل ي�صتمر... .

م�صى ب�لركب قوم �آخرون� وم� فتئ �لزم�ن يدور حتى   

�صوؤ�ل �لدهر �أين �مل�صــلمون� و�آملـــنـــــي و�آلـــــــــم كــــل حــــــرٍّ   

فمنذ �لع�رش �لعب��صي �لث�ين �لذي �بتد�أ بعد منت�صف �لقرن �لث�لث �لهجري، ودولة 

�خلالفة �الإ�صالمية يف �صعف م�صتمر متز�يد نتيجة �صعف �الرتب�ط ب�هلل �صبح�نه، وعدم 

و�لرتف،  �للهو  بو�ص�ئل  و�ن�صغ�لهم  �حلك�م  و�صعف  �صبح�نه،  ل�رشعه  �لدقيق  �لتطبيق 

و�نت�ص�ر �الأفك�ر �ل�ص�لة و�لفرق �ملنحرفة يف دولة �الإ�صالم، ودخول علم�ء �مل�صلمني يف 

�أبعدتهم عن حّل كثري من م�ص�كل وق�ص�ي� �لع�رش �ملتجدد  مرحلة من �جلمود و�لتقليد 

�لتي تو�جه �مل�صلمني، وكرثة �خلالف�ت �لفقهية، وتز�يد �لتع�صب �ملذهبي، ومتزق دولة 

�الإ�صالم، وتكوين ثالث خالف�ت بدالً من خالفة و�حدة، ف�خلالفة �لعب��صية يف �مل�رشق، 

و�خلالفة �لف�طمية يف م�رش و�أجز�ء من �ملغرب و�ل�ص�م، و�خلالفة �الأموية يف �الأندل�ص، 
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و�ن�صغ�ل كثري من �مل�صلمني بق�صور �حل�ص�رة، ومب�هجه�، وجمع �الأمو�ل، و�جلو�ري 

و�لغلم�ن... .

حدثت  �لفرتة،  تلك  يف  �مل�صلمني  �أ�ص�بت  �لتي  و�ل�صعف،  �لرتهل  من  �حل�لة  هذه  يف 

�حلروب �ل�صليبية.

احلروب  قبيل  للمنطقة  ال�شيا�شية  اخلريطة  ثانيًا: 

ال�شليبية:

ب�صط  يف  �الأتر�ك  �ل�صالجقة  جنح  ع�م�ً  �أربعني  بحو�يل  �ل�صليبية  �حلروب  بدء  قبل 

��صتط�ع  فقد  للعب��صيني.  �الإ�صميّة  �خلالفة  حتت  �حلكم  وتويل  بغد�د،  على  �صيطرتهم 

و�أرميني�،  �لعر�ق،  و�صم�ل  ف�ر�ص،  من  و��صعة  �أجز�ء  على  �صيطرتهم  ب�صط  �ل�صالجقة 

على  بك  طغرل  �ل�صلجوقي  �ل�صلط�ن  �صيطر  ثم  1040م،  �صنة  حو�يل  �ل�صغرى  و�آ�صي� 

بغد�د �صنة 1055م، وتو�صع �ل�صالجقة على ح�ص�ب �لبيزنطيني يف �آ�صي� �ل�صغرى، ويف 

�أر�صالن،  �ألب  �ل�صلجوقي  �ل�صلط�ن  ق�ده�  �لتي  مالذكرد  معركة  وقعت  1071/8/19م 

وحلت فيه� �أكب ك�رثة ب�لبيزنطيني حتى نه�ية �لقرن �حل�دي ع�رش �مليالدي، ويف 1071م 

منه�،  �لف�طمي  �لنفوذ  و�أخرجو�  �أر�صوف،  عد�  فل�صطني  معظم  على  �ل�صالجقة  �صيطر 

.
10

وتو�صع �ل�صالجقة على ح�ص�ب �لف�طميني يف �ل�ص�م ف��صتط�عو� �ال�صتيالء على معظمه�

�ل�صالجقة،  �ل�صلجوقي ملك�ص�ه فتفككت �صلطة  �ل�صلط�ن  ويف 485هـ/1092م تويف 

تعبري  حدِّ  وعلى  و�لنفوذ،  �ل�صيطرة  على  ط�حنة  طويلة  مع�رك  يف  بينهم  فيم�  ودخلو� 

، ويف 1096م �أ�صبحت �صلطتهم تتكون من 
�بن �الأثري “�نحلت �لدولة ووقع �ل�صيف”11

خم�ص مم�لك: �صلطنة ف�ر�ص بزع�مة بركي�روق، ومملكة خر��ص�ن وم� ور�ء �لنهر بزع�مة 

�صنجر، ومملكة حلب بزع�مة ر�صو�ن، ومملكة دم�صق بزع�مة دق�ق، و�صلطنة �صالجقة 

�لروم بزع�مة قلج �أر�صالن، وك�نت معظم من�طق فل�صطني تتبع �حلكم يف دم�صق.

ويف ظّل �صعف ح�كمي �ل�ص�م )ر�صو�ن ودق�ق( ظهرت �لكثري من �لبيوت�ت �حل�كمة 

.
12

بحيث ال يزيد حكم كثري منه� عن مدينة و�حدة

و�لعر�ق  �ل�ص�م  يف  �مل�صلمني  ومن�طق  491هـ/1098م  حملتهم  �ل�صليبيون  بد�أ  لقد 

ودق�ق  ر�صو�ن  �الأخو�ن  دخل  فقد  �لدموية،  و�ل�رش�ع�ت  �خلالف�ت  متزقه�  وغريه� 

ملك�ص�ه  بن  حممد  بني  عديدة  مع�رك  ووقعت  490هـ،  �صنة  بينهم�  حرب  يف  تت�ص  �بن� 

لهم�  و�خلطبة  �النت�ص�ر�ت  فيه�  تد�وال  �ل�صلطنة،  على  �ل�رش�ع  يف  بركي�روق  و�أخيه 
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بد�ر �خلالفة )492-497هـ(، و“ط�لت �حلرب بينهم�، وعّم �لف�ص�د، ف�ص�رت �الأمو�ل 

فيه�،  مطموع�ً  و�ل�صلطنة  حمرقة،  و�لقرى  خمربة،  و�لبالد  م�صفوكة،  و�لدم�ء  منهوبة، 

ثبتو�  قد  �ل�صليبيون  ك�ن  �لفرتة  تلك  ويف   .
مقهورين”13 �مللوك  و�أ�صبح  عليه�،  حمكوم�ً 

ملكهم يف فل�صطني و�أرج�ء عديدة من �ل�ص�م، و��صتط�ل �لفرجن مب� ملكوه من بالد �ل�ص�م، 

حينئذ  فتفرقت  بع�ص�ً،  بع�صهم  بقت�ل  وملوكه  �الإ�صالم  ع�ص�كر  “��صتغ�ل  لهم  و�تفق 

.
ب�مل�صلمني �الآر�ء، و�ختلفت �الأهو�ء، ومتزقت �الأمو�ل”14

ثالثًا: احلملة ال�شليبية االأوىل ونتائجها:

دع�  �أن  بعد  �ملقد�صة  �الأر�ص  نحو  تتجه  �أوروب�  يف  �الأنظ�ر  �أخذت  �الأثن�ء  تلك  ويف 

كلريومونت  جممع  يف  )1088-1099م(   Pope Urban II �لث�ين  �أورب�ن  �لب�ب� 

Council of Clermont يف 1095/11/26م “ال�صرتد�د” �الأر��صي �ملقد�صة من �أيدي 

�مل�صلمني، ثم عقد عدة جممع�ت دع� فيه� للحروب �ل�صليبية )ليموج Limoges، �أجنرز 

Angers، م�ن Le Mans، تورز Tours، بو�تييه Poitiers، بوردو Bordeaux، تولوز 

يف  ي�صرتك  من  كل  �أن  وقرر  1095-1096م،  �لفرتة  خالل   )Nîmes نيم   ،Toulouse

�حلروب �ل�صليبية تغفر له ذنوبه، كم� قرر �أن ممتلك�ت �ل�صليبيني تو�صع حتت رع�ية 

.
15

�لكني�صة مدة غي�بهم، و�أن يخيط كل حم�رب �صليب�ً من �لقم��ص على رد�ئه �خل�رجي

تفتقر  حمالت  وهي  �لدع�ة،  حمالت  �أو  �لع�مة  بحمالت  �ل�صليبية  �حلمالت  وبد�أت 

�لثي�ب،  �لن��صك، وهو رجل ف�صيح، مهلهل  �لقوة و�لنظ�م. وك�ن منه� حملة بطر�ص  �إىل 

طريقهم  ويف  �ألف�ً،   15 حو�يل  فرن�ص�  من  حوله  جمع  �أعرج،  حم�ر�ً  يركب  �لقدمني  ح�يف 

�إليهم  و�ن�صمت  �آالف،  �أربعة  فقمُتل  �ملوؤن  على  خلالف  جمرية  مدينة  يف  مذبحة  �أحدثو� 

عند �لق�صطنطينية جموع و�لرت �ملفل�ص، ودخلت ح�صودهم �ل�ص�طئ �الآ�صيوي، وحدثت 

يبَق  ومل  �ألف�ً،   22 �ل�صليبيني  من  وقتلو�  �ل�صالجقة  فيه�  �نت�رش  �ل�صالجقة  مع  معركة 

من �ل�صليبيني �صوى ثالثة �آالف. �أم� حملت� فولكم�ر و�أميخ فقد �أق�مت� مذ�بح لليهود يف 

.
16

�لطريق، وت�صتت �حلملت�ن يف �ملجر!!

ثم ك�ن م� يعرف ب�حلملة �ل�صليبية �الأوىل، وقد �ص�رك فيه� �أمر�ء وفر�ص�ن �أوروبيون 

حمرتفون، وبد�أت �حلملة �صيطرته� على من�طق �مل�صلمني منذ �صيف 1097م، و�أ�ص�ص 

وح��رش  �لبولوين.  بلدوين  بزع�مة  1098م  م�ر�ص  �آذ�ر/  يف  �لره�  �إم�رة  �ل�صليبيون 

�ل�صليبيون �أنط�كية ت�صعة �أ�صهر، وظهر من �صج�عة �ص�حب �أنط�كية ب�غي�صي�ن “وجودة 

�لتي  كرثتهم  على  بقو�  ولو  �لفرجن،  �أكرث  فهلك  غريه،  من  ي�ص�هد  مل  م�  و�حتي�طه  ر�أيه 
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غري �أن �أحد �الأرمن �مل�صتحفظني على �أ�صو�ر �ملدينة  خرجو� فيه� لطبقو� بالد �الإ�صالم”، 

�لذي  �لبج  من  �لب�ب  لل�صليبيني  ففتح  و�إقط�ع�ً”  “م�الً  له  وبذلو�  �ل�صليبيون،  ر��صله 

يحر�صه، ف�حتل �ل�صليبيون �ملدينة، و�أ�ص�صو� فيه� �إم�رتهم �لث�نية 491هـ - 3 حزير�ن/ 

 .
17Bohemond يونيو 1098م، بزع�مة بوهيموند �لنورم�ين

ون�صتطرد قليالً مع �أحد �ملو�قف �لتي ت�صتحق �لت�صجيل، و�لتي تعك�ص مدى ت�صتت 

�مل�صلمني، وتن�زع �أهو�ئهم، فبعد �صقوط �أنط�كية جمع �مل�صلمون �لع�ص�كر بقي�دة كربوق� 

�إىل  �مل�صلمون  �ل�ص�م: تركه� وعربه�...، و�ص�ر  �ملو�صل، و�جتمع معه ع�ص�كر  يل  ومُ �لذي 

�أنط�كية فح��رشوه� و�أق�م �لفرجن ب�أنط�كية 12 يوم�ً لي�ص لهم م� ي�أكلونه. وتقوت �الأقوي�ء 

بدو�بهم و�ل�صعف�ء ب�مليتة وورق �ل�صجر، و�أ�صبح �لرغيف بدين�ر، و�لبي�صة بدين�رين، 

 . �أنط�كية فرف�ص...  �الأم�ن ليخرجو� من  )�ل�صليبيون( كربوق� يطلبون  �لفرجن  ور��صل 

�إن  �إذ  �مل�صلمني؛  بد�أت عالئم �خلذالن و�صط  للم�صلمني ك�نت قد  �لن�رش  ومع بدء عالئم 

�أ�ص�ء �ل�صرية فيمن معه من �مل�صلمني، وتكب على �الأمر�ء ف�أغ�صبهم و�أ�صمرو�  كربوق� 

له �لغدر.

ف�أ�ص�ر  �أبو�ب،  �صتة  �أو  خم�صة  من  متفرقني  فخرجو�  للقت�ل،  �خلروج  �لفرجن  وقرر 

فيقتلو� من يخرج، ولكنه رف�ص وق�ل:  ب�ب  يقفو� عند كل  �أن  �مل�صلمون على كربوق� 

“ال تفعلو� �أمهلوهم حتى يتك�مل خروجهم فنقتلهم”، فلم� تك�مل خروجهم وىل �مل�صلمون 
الأنه  وث�ني�ً  عنهم،  و�الإعر��ص  بهم،  �ال�صته�نة  من  �أوالً  كربوق�:  به  ع�ملهم  مل�  منهزمني 

منعهم من قت�ل �لفرجن، ومتت �لهزية، ومل ي�رشب �أحد منهم ب�صيف، وال طعن برمح، 

وال رمى ب�صهم!! فلم� ر�أى �لفرجن ذلك ظنوه مكيدة؛ �إذ مل يجِر قت�ل ينهزم ب�صببه، وثبت 

جم�عة من �ملج�هدين ق�تلو� ح�صبة وطلب�ً لل�صه�دة، فقتل �لفرجن منهم �ألوف�ً وغنمو� م� يف 

.
18

�ملع�صكر من �الأقو�ت و�الأمو�ل و�الأث�ث و�لدو�ب و�الأ�صلحة ف�صلحت ح�لهم!!

هذ� �لو�صع يعك�ص ب�خت�ص�ر ج�نب�ً كبري�ً من �الأحو�ل يف ذلك �لزم�ن، زع�مة �صيئة 

�لفرجن،  عد�ء  من  �أكب  �أمريهم  مع  �خل�صومة  جعلو�  وق�دة  بر�أيه�،  م�صتفردة  �ل�صرية، 

و�أعد�د كبرية من �مل�صلمني دون قي�دة كفوءة، و�أعد�د �أقل من �لفرجن �أكرث تدريب�ً و�نتظ�م�ً 

�أي زم�ن يق�تلون �حت�ص�ب�ً يف  و�حرت�ف�ً، وم�صلمون جم�هدون �ص�دقون ال يخلو منهم 

�صبيل �هلل... .

ويف �لوقت �لذي ك�ن �ل�صالجقة يتعر�صون فيه للزحف �ل�صليبي �صم�ل بالد �ل�ص�م، 

يف  �ملقد�ص  بيت  على  و�صيطرو�  1097م،  �صور  ف�حتلو�  �لفر�صة،  �لف�طميون  ��صتغل 



الطريق اإىل القد�س

92 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

�أثن�ء ح�ص�ر �ل�صليبيني الأنط�كية. و��صتقل بطر�بل�ص �لق��صي  �صب�ط/ فب�ير 1098م 

ح�ص�رهم  �أثن�ء  يف  لل�صليبيني  �لف�طميون  �أر�صل  وقد  �لف�طميني،  �أتب�ع  �أحد  عم�ر  �بن 

�لق�صم  �ل�صالجقة بحيث يكون  قت�ل  للتح�لف معهم، وعر�صو� عليهم  �صف�رة  الأنط�كية 

وفد�ً  �ل�صليبيون  و�أر�صل  للف�طميني...،  وفل�صطني  لل�صليبيني  “�صورية”  �ل�صم�يل 

بحرب  �ل�صالجقة  �ن�صغ�ل  ف�أثن�ء  وهكذ�...  نيَّ�تهم”!!،  “ح�صن  على  ليدللو�  م�رش  �إىل 

�ل�صليبيني ك�ن �لف�طميون من�صغلني بتو�صيع نفوذهم يف فل�صطني على ح�ص�ب �ل�صالجقة 

حتى �إن حدودهم �متدت حتى نهر �لكلب �صم�الً ونهر �الأردن �رشق�ً...!!

�لتي حر�صت كل منه� على  �إم�ر�ت �ملدن  �لتخ�ذل من  وظهرت �خلي�ن�ت، و�نك�صف 

نفوذه� و“ك�صب وّد” �ل�صليبيني �أثن�ء تو�صعهم؛ ومن ذلك م� حدث من �ت�ص�ل �ص�حب 

غذ�ء  من  يحت�جون  م�  وتقدمي  �عرت��صهم،  بعدم  تعهد  حيث  ب�ل�صليبيني،  �صيزر  �إقليم 

�لهد�ي�!!  حم�ص  لهم  وقدمت  �لطريق!!،  على  لري�صد�هم  دليلني  لهم  و�أر�صل  بل  وموؤن، 

ب�الأدالء،  و�أع�نتهم  �جلزية،  لهم  فدفعت  طر�بل�ص  �أم�  �تف�قية!!  م�صي�ف  معهم  وعقدت 

بيت  �حتالل  يف  جنحو�  �إذ�  �لط�عة  يف  �لدخول  عليهم  وعر�صت  �مل�ل،  بريوت  ودفعت 

.
19

�ملقد�ص!!

 Provence بروف�ن�ص  �إقليم  )�أمري   Raymond Toulouse تولوز  دي  ريون  ت�بع 

عددهم  وك�ن  �ملقد�ص،  بيت  �إىل  �ل�صليبيني  بقية  قي�دة  بفرن�ص�(   Toulouse وتولوز 

�ألف ف�ر�ص وخم�صة �آالف من �مل�ص�ة فقط!! ويف ربيع 1099م، دخلو� من�طق فل�صطني، 

�حتلو�  ثم  �أر�صوف،  ثم  قي�ص�رية  ثم  �ل�صليبيني،  بتموين  ح�كمه�  ق�م  �لتي  بعك�  فمرو� 

ح�كمه�  وك�ن  �ملقد�ص،  بيت  ح�ص�ر  بد�أو�  1099/6/7م  ويف  حلم،  وبيت  و�للد  �لرملة 

 - 492هـ  �صعب�ن   23 يف  �حتالله�  ومّت  �لدولة،  �فتخ�ر  ويدعى  �لف�طميون،  ن�صبه  قد 

م�  �الأق�صى  ب�مل�صجد  وقتلو�  �مل�صلمني،  يقتلون  �أ�صبوع�ً  �لفرجن  ولبث  1099/7/15م. 

�أم�   .
20

وعب�دهم وعلم�ئهم  �مل�صلمني،  �أئمة  من  كثرية  جم�عة  منهم  �ألف�ً،   70 على  يزيد 

�لدولة �لف�طمية فقد و�جهت �خلب ببود، كم� �أن �لدولة �لعب��صية مل حترك �ص�كن�ً!!

توىل حكم بيت �ملقد�ص �لق�ئد �ل�صليبي جود فري بو�يون، وَت�صمى تو��صع�ً بح�مي 

.
21

بيت �ملقد�ص، و��صت�صلمت ن�بل�ص، ومّت لل�صليبيني �حتالل �خلليل

ي�صتطيعو�  ومل  �مل�ص�ة،  من  و�ألفني  ف�ر�ص   300 �إال  �ل�صليبيني  من  يبَق  مل  �إنه  ويق�ل 

�أوفو� ق�صمهم ب�ال�صتيالء  �أن  �إىل بالدهم بعد  تو�صيع �صيطرتهم، الأن كثري�ً منهم ع�دو� 
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، وبذلك �أ�صبحت مم�لك �ل�صليبيني ك�جلزر و�صط حميط من �الأعد�ء، 
22

على بيت �ملقد�ص

�الإمد�د�ت  ب�صبب  �آخره�!!  �قتالع  مّت  حتى  �صنة   200 �ال�صتمر�ر  له�  تب  كمُ ذلك  ومع 

�لتي ك�نت ت�أتيهم بني فرتة و�أخرى، وب�صبب �صعف �مل�صلمني وت�رشذمهم،  و�حلمالت 

وعدم ��صتغاللهم لفر�صة �ن�صي�ب و�نت�ص�ر �ل�صليبيني على م�ص�ح�ت و��صعة من �الأر�ص 

�ل�صليبيني،  �صوكة  قويت  حتى  ت�أخرو�  �مل�صلمني  ولكن  عليهم،  ليق�صو�  قليلة  ب�أعد�د 

و�أ�صبح من �ل�صعب �قتالعه�.

بيت  ح�ص�ر  �أثن�ء  �صقطت  قد  ي�ف�  ك�نت  فقد  �الأخرى،  فل�صطني  مدن  �صقوط  وتت�بع 

�ملقد�ص على يد �صفن جنوية يف 1099/6/15م، و�صيطر �ل�صليبيون على �رشق بحرية 

�صو�ل  يف  عنوة  حيف�  على  و��صتولو�  1100م،  م�يو  �أي�ر/  يف  �ل�صو�د”  “منطقة  طبي� 

494هـ - �آب/ �أغ�صط�ص 1101م مب�ص�عدة �أ�صطول كبري من �لبندقية، وملكو� �أر�صوف يف 

ني�ص�ن/ �أبريل 1101 ب�الأم�ن و�أخرجو� �أهله� منه� ثم ملكو� قي�ص�رية يف 1101/5/17م 

.
23

ب�ل�صيف، وقتلو� �أهله� ونهبو� م� فيه�

وهكذ� فر�ص �ل�صليبيون هيمنتهم على فل�صطني، غري �أن ع�صقالن ظلّت ع�صية عليهم، 

و�الأمو�ل، وك�ن  و�لرج�ل  �لذخ�ئر  له� كل ع�م  ير�صلون  )�لف�طميون(  �مل�رشيون  وك�ن 

له� �صبيالً، ومل ت�صقط ع�صقالن  �لفرجن يق�صدونه� ويح��رشونه� كل ع�م فال يجدون 

ب�أيدي �لفرجن �إال يف 548هـ/1153م، وك�ن �أهله� قد ردو� �لفرجن مقهورين يف ذلك �لع�م، 

وعندم� �آي�ص �لفرجن، وهمو� ب�لرحيل �أت�هم خب �أن خالف�ً وقع بني �أهله� ف�صبو�.

وك�ن �صبب �خلالف �أن �أهله� مل� ع�دو� ق�هرين من�صورين �دعت كل ط�ئفة �أن �لن�رش 

و��صتد  قتيل،  �لط�ئفتني  �إحدى  من  قمُتل  �أن  �إىل  بينهم  �خل�ص�م  فعظم  جهته�،  من  ك�ن 

�خلطب، وتف�قم �ل�رش، ووقعت �حلرب بينهم فقتل بينهم قتلى!! فطمع �لفرجن، وزحفو� 

!! ترى... كم هي �لهز�ئم �لتي 
�إىل ع�صقالن وق�تلو� “فلم يجدو� من ينعهم فملكوه�”24

.
ت�أتي من �أنف�صن� �أو ن�صنعه� ب�أنف�صن�؟! چٻ ٻ پ پپچ25

�لفرجن  ت�أ�صي�ص  �إىل  ��صتطر�د�ً  �ل�صليبية، ون�صري  �ملقد�ص  ت�أ�ص�صت مملكة بيت  وهكذ� 

ململكة �صليبية ر�بعة هي طر�بل�ص يف 11 ذي �حلجة 503هـ - 12 متوز/ يوليو 1109م 

.
26

بعد ح�ص�ر د�م �صبعة �أعو�م
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رابعًا: ا�شتمرار ال�شراع )نظرة عامة(:

�أن  بح�دث، خ�صو�ص�ً  ب�صنة ح�دث�ً  �صنة  �الأحد�ث  تف�صيل  �أن ندخل يف  �ل�صعب  من 

منهجن� ييل �إىل �الخت�ص�ر، وو�صع �ليد على �لنق�ط �ملهمة �حل�ص��صة يف �صي�ق حديثن� 

عن �لتجربة �لت�ريخية للحل �الإ�صالمي على �أر�ص فل�صطني، غري �أن ��صتكم�ل �ل�صورة، 

ومعرفة جممل �لظروف يف تلك �لفرتة يقت�صي �الإ�ص�رة �إىل �ملعطي�ت �لت�لية، �لتي ظهرت 

خالل �لثالثني �صنة �لتي تلت �الحتالل �ل�صليبي لبيت �ملقد�ص:

ك�ن عدد �ل�صليبيني حمدود�ً، وقد فر�صو� هيمنتهم من خالل قالع منت�رشة كجزر  	•
معزولة يف �لعديد من من�طق �ل�ص�م.

على  ب�ل�صليبيني  بع�صهم  و��صتع�ن  �مل�صلمني،  بني  و�لنز�ع  �ل�رش�ع  ��صتمر  	•
بع�ص  يف  يلعبون  �ل�صليبيني  وجعل  �الإ�صالمي،  �ملوقف  �أ�صعف  مم�  خ�صومهم، 

�الأحي�ن دور �ل�رشطي، وي�صتفيدون من ذلك يف زي�دة نفوذهم، وتقوية �صوكتهم.

ومن ذلك �ل�رش�ع بني طغتكني وبكت��ص بن تت�ص على دم�صق؛ حيث ��صتع�ن بكت��ص 

غري �أن ملك �لفرجن  �صنة 498هـ ب�لفرجن على خ�صمه، وحلق به “كل من يريد �لف�ص�د”، 

.
27

مل يعِطه �صوى �لتحري�ص على �الإف�ص�د، ثم ��صتق�م �الأمر لطغتكني

�ص�عدت  498هـ  وي�ف�  ع�صقالن  بني  و�لفرجن  �لف�طميني  بني  معركة  وقعت  وعندم� 

�لف�طميني قوة من دم�صق من 300 ف�ر�ص، و�ص�عدت جم�عة من �مل�صلمني بقي�دة بكت��ص 

جله�د  �ل�ص�م  �إىل  509هـ  �لعر�ق  من  �ل�صلط�ن  جي�ص  ج�ء  وعندم�   .
28

�لفرجن تت�ص  بن 

�أن  من  نفوذهم  على  وحلب  دم�صق  حك�م  خ�ف  بر�صق  �بن  بر�صق  بقي�دة  �ل�صليبيني 

يزول، فتع�ونو� بقي�دة طغتكني مع فرجن �أنط�كية �صّد جي�ص �ل�صلط�ن؛ ثم م� لبث طغتكني 

�إنه   ،...
29

نف�صه �أن ق�تل فرجن بيت �ملقد�ص، و��صتع�د رفنية بعد �أن ��صتوىل �لفرجن عليه�

�لقت�ل �ملرتبط ب�مل�صلحة، فمرة يلب�ص ثوب �جله�د يف �صبيل �هلل، ومرة يلب�ص ثوب �لدف�ع 

عن “�حلق” )�لكر�صي( حتت حجج �لور�ثة �أو �لكف�ءة... حتى لو �قت�صى ذلك �لتح�لف 

مع �الأعد�ء.

��صتمر جه�د �مل�صلمني �صّد �لفرجن )�ل�صليبيني( دون توقف، و�إن ك�ن هذ� �جله�د  	•
ي�أتون  �لذين  �مل�صلمون  �لق�دة  تعدد  وقد  و�لتنظيم،  �الإعد�د  ح�صن  �إىل  �فتقر  قد 

�ل�ص�م،  بالد  يف  �لفرجن  مع  و�ال�صتب�ك  �ل�رش�ع  حم�ور  تعددت  كم�  ويذهبون، 

و�فتقر �مل�صلمون �إىل ق�عدة كبرية قوية تكون منطلق�ً د�ئم�ً للجه�د، وكثري�ً م� ك�ن 
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�لقت�ل بني مدينة �أو قلعة �إ�صالمية، حت�ول �لدف�ع عن نف�صه�، �أو تو�صيع نفوذه�، 

وبني �لفرجن.

ع�م  ي�صي  يكن  ومل  �ملع�رك،  يف  و�لهزية  �لن�رش  و�ل�صليبيون  �مل�صلمون  وتد�ول 

�أن  �مل�صلمني  على  �ل�صعب  من  يكن  ومل  و�لقالع،  �ملدن  �حتالل  وتب�دلو�  مع�رك،  دون 

�أن  غري  غريهم�.  �أو  ي�ف�  �أو  �لرملة  عند  �ملع�رك  ويخو�صو�  فل�صطني،  و�صط  يف  يدخلو� 

�ل�صليبيني ظلّو� يحتفظون بنفوذهم وهيمنتهم يف �ملن�طق �لتي ��صتولو� عليه�.

املم�لك واالإم�رات ال�صليبية يف بالد ال�ص�م
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يتمكنو� من  �لذين ك�نت قدر�تهم حمدودة، ومل  �مل�صلمني  �ملج�هدين  وظهر عدد من 

و�أحلقو�  �جله�د،  جذوة  على  ح�فظو�  �أنهم  غري  �لفرجن،  جله�د  �مل�صلمني  قوى  توحيد 

من  �لعديد  �أ�رشو�  �أو  وقتلو�  و�الأم�ن،  �ال�صتقر�ر  و�أفقدوهم  كبرية،  خ�ص�ئر  ب�لفرجن 

. فمثالً ك�ن بني معني �لدولة �صقم�ن و�صم�ص �لدولة جكرم�ص حرب، 
30

ق�دتهم وزعم�ئهم

ومل� حو�رشت حّر�ن من قبل �لفرجن 497هـ تر��صال، و�أْعلَم كل منهم� �الآخر �أنه قد بذل 

�لرتكم�ن و�لرتك  �آالف من  ف�ص�ر� و�جتمع� ب�خل�بور يف ع�رشة  تع�ىل وثو�به،  نف�صه هلل 

�مل�صلمون  فقتلهم  �لفرجن  وهزم  �لبليخ،  نهر  عند  ب�لفرجن  ف�لتقو�  و�الأكر�د،  و�لعرب 

من  �أ�صري�ً  و160  دين�ر�ً   35 بـ  وفمُدي  بردويل  �ل�صليبي  �لق�ئد  �رش 
مُ
و�أ �ص�وؤو�”  “كيف 

.
31ً �مل�صلمني، وك�ن عدد قتلى �لفرجن يق�رب 12 �ألف�

عند  �لفرجن  وق�تلو�  ودم�صق،  و�صنج�ر  �ملو�صل  من  �مل�صلمون  �جتمع  507هـ  ويف 

خذ 
مُ
ف�أ �ملَلك،  �أنه  يمُعَرف  �أن  دون  “بغدوين”  ملكهم  و�أ�رشو�  عليهم،  و�نت�رشو�  طبي�، 

طلق �رش�حه، وكرث �لقتل و�الأ�رش يف �لفرجن.
مُ
�صالحه و�أ

ثم ج�ء مدد من جند �أنط�كية وطر�بل�ص فقويت نفو�ص �لفرجن، وع�دو� للحرب ف�أح�ط 

بهم �مل�صلمون من كل ن�حية، و�صعد �لفرجن �إىل جبل غربي طبي�، ومكثو� 26 يوم�ً دون 

�أن ينزلو� للقت�ل، فرتكهم �مل�صلمون، و�ص�رو� �إىل بي�ص�ن، و“نهبو� بالد �الإفرجن” بني عك� 

�إىل �لقد�ص وخربوه�، ورجع �مل�صلمون. وع�د مودود بن �لتونتكني �ص�حب �ملو�صل مع 

طغتكني �إىل دم�صق، وهن�ك يف �صحن �مل�صجد يف يوم �جلمعة، وثب عليه ب�طني فجرحه 

�ً ع�دالً كثري  �أربع جر�ح�ت وقمُتل �لب�طني، و�أبى مودود �أن يوت �إال �ص�ئم�ً، وك�ن خريِّ

قتل  بعد  طغتكني  �إىل  �لفرجن  ملك  وكتب  عليه.  ت�آمر  �لذي  هو  طغتكني  �إن  ويق�ل  �خلري، 

مودود كت�ب�ً ج�ء فيه: “�إن �أمة قتلت عميده� يوم عيده� يف بيت معبوده� حلقيق على �هلل 

!!
�أن يبيده�”32

�مل�صلمون �الأ�صليون من �صك�ن فل�صطني ��صتمرو� يف �صكنهم للبالد �لتي �حتله� �لفرجن، 

ولكن ق�صم�ً منهم هجروه� �إىل �رشق �الأردن ودم�صق، و�أنفو� من �لتع�ون مع �ل�صليبيني. 

ولذلك تعطلت �لزر�عة يف �أكرث �ملدن �ل�ص�حلية �لفل�صطينية. وقد عمل هوؤالء على حم�ربة 

�إىل كت�ئب �مل�صلمني يف بالد  �ل�صليبيني، وقدمو� خدم�ت للم�صلمني �مله�جمني، و�ن�صمو� 

عنهم  �ل�صوري  وليم  �ل�صليبي  �ملوؤرخ  يقول  فل�صطني،  يف  ك�أدالء  و�ص�عدوهم  �ل�ص�م، 

.
“�إنهم علمو� عدون� كيف يدمرن�؛ الأنهم يلكون معلوم�ت ك�فية عن ح�لتن�”33
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وك�ن من �أبرز ق�دة �مل�صلمني �ملج�هدين �الأو�ئل �أق�صنقر �لب�صقي �لذي واله �ل�صلط�ن 

حممد �صنة 508هـ �ملو�صل و�أعم�له�، و�أمره بقت�ل �لفرجن، وخ��ص �أق�صنقر �ملع�رك �صّد 

�إىل �ملو�صل و�جلزيرة و�صنج�ر، مدينة  �ل�صليبيني يف �صم�ل �ل�ص�م. ودخلت، ب�الإ�ص�فة 

قتل  �أنه  غري  لل�صليبيني،  �ملع�دية  جبهته  فتو�صعت  زع�مته،  حتت  518هـ  �صنة  حلب 

خرّي�ً  تركي�ً  مملوك�ً  �أق�صنقر  وك�ن  �ملو�صل،  يف  �لب�طنية  يد  على  520هـ  �صنة  �هلل  رحمه 

على  يح�فظ  �لوالة،  خري  من  وك�ن  ويفعله،  �لعدل  ويرى  و�ل�ص�حلني،  �لعلم  �أهل  يحب 

.
34

�ل�صلو�ت يف �أوق�ته�، ويقوم �لليل

�لدولة �لف�طمية يف م�رش بقي�دة وزيره� �الأف�صل بدر �جلم�يل �أر�صلت حمالت عديدة 

�إىل فل�صطني، وح�ولت �لدف�ع عن من�طق نفوذه� على �ل�ص�حل، غري �أن حمالته� مل تكن 

ط�بع�ً  �تخذت  حمالته�  �أن  ويظهر  و�إمك�ن�ت،  قدر�ت  من  م�رش  به  تزخر  م�  مب�صتوى 

. وك�ن �حلكم 
35

��صتعر��صي�ً، و�فتقرت �إىل �لتن�صيق �جل�د مع �لقوى �الإ�صالمية يف �ل�ص�م

يزحفون  وهم  �لفرجن  ر��صل  عندم�  �الإ�صالمية  �جله�دية  م�صد�قيته  �فتقد  قد  �لف�طمي 

ب�جت�ه بيت �ملقد�ص ع�ر�ص�ً �لتح�لف �صّد �ل�صالجقة، وتق��صم �لنفوذ يف �ل�ص�م. ومهم� يكن، 

ف�إن �لدولة �لف�طمية ك�نت يف طور �الأفول، وك�نت تع�ين من عو�مل �ل�صعف و�النهي�ر.

خام�شًا: جهاد عماد الدين زنكي 521-541هـ:

�أق�صنقر،  بن  زنكي  �لدين  عم�د  بظهور  �ل�صليبيني  جله�د  جديدة  �صفحة  �نفتحت 

والية  �أمر  زنكي  �لدين  عم�د  توىل  فقد  وحلب،  �ملو�صل  يف  �لزنكية  �لدولة  عهد  وبدء 

�ملو�صل و�أعم�له� 521هـ بعد �أن ظهرت كف�ءته يف حكم �لب�رشة وو��صط وتوىّل �صحنكية 

يخو�ص  �لدين  عم�د  و�أخذ  حلب.  على  �ل�صيطرة  له  متت  522هـ  حمرم  ويف   ،
36

�لعر�ق

�ملع�رك تلو �ملع�رك، ويحقق �النت�ص�ر�ت على �ل�صليبيني، وعلق �بن �الأثري بعد �أن حتدث 

عن �نت�ص�ر عم�د �لدين على �لفرجن يف معركة كبرية، وملكه ح�صن �الأث�رب، وح�ص�ره 

ح�رم 524هـ... “و�صعفت قوى �لك�فرين، وعلمو� �أن �لبالد قد ج�ءه� م� مل يكن لهم يف 

.
ح�ص�ب، و�ص�ر ق�ص�ر�هم حفظ م� ب�أيديهم بعد �أن ك�نو� قد طمعو� يف ملك �جلميع”37

زنكي  فَملك  �ل�صليبيني،  غزو  يف  �مل�صلمني  قوى  توحيد  يف  زنكي  جهود  و��صتمرت 

�ل�صور يف دي�ر  حم�ة، وحم�ص وبعلبك، و�رشجي، ود�ر�، و�ملعرة، وكفر ط�ب، وقلعة 

بكر، وقالع �الأكر�د �حلميدية، وقلعة بعرين، و�صهرزور، و�حلديثة، وقعلة �أ�صب وغريه� 
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... . ويف 534هـ ح�ول زنكي �ال�صتيالء على دم�صق مرتني دون 
38

من �الأكر�د �لهك�رية

�أن  �ل�ص�م، غري  فل�صطني من جهة  �ملفت�ح �حلقيقي ال�صرتد�د  فقد ك�نت دم�صق  جدوى، 

�لق�ئم ب�أمر �حلكم هن�ك معني �لدين �أنز ر��صل �ل�صليبيني للتح�لف �صّد زنكي، ووعدهم 

�أن يح��رش ب�ني��ص وي�صلمه� لهم وو�فقو�، ولكن زنكي ذهب �إليهم قبل قدومهم لدم�صق، 

فلم� �صمعو� ذلك مل يخرجو�. ومع ذلك ف�إن معني �لدين ح��رش ب�ني��ص مب�ص�عدة جم�عة 

!!
39

من �لفرجن، ثم ��صتوىل عليه�، و�صلمه� للفرجن

غري �أن �أ�صهر م� يذكر من �لفتوح لزنكي هو فتحه للره�، و�إ�صق�طه للمملكة �ل�صليبية 

�لتي ق�مت به�، فقد ح��رشه� �أربعة �أ�ص�بيع، وفتحه� عنوة يف 6 جم�دى �الآخرة 539هـ، 

وفتح م� يتبع هذه �ململكة من �أعم�ل يف منطقة �جلزيرة، وفتح �رشوج و�ص�ئر �الأم�كن �لتي 

.
40

ك�نت للفرجن �رشقي �لفر�ت م� عد� �لبرية

�أكرث من ع�رشين ع�م�ً، يف 5 ربيع  �أن حمل ر�ية �جله�د  �لدين زنكي، بعد  قمُتل عم�د 

مم�ليكه،  من  جم�عة  يد  على  غدر�ً  1146م،  �صبتمب  �أيلول/  منت�صف   - 541هـ  �الأول 

، وك�ن عمره ز�د عن �صتني �صنة، وعلى م� ذكر �بن �الأثري 
41

بينم� ك�ن يح��رش قلعة جعب

على  �لقوي  يعني  ال  �ل�صي��صة،  عظيم  ورعيته،  ع�صكره  يف  �لهيبة  �صديد  زنكي،  ك�ن  فقد 

وجم�ورة  �لوالة،  وتنقل  �لظلم،  من  خر�ب�ً  يلكه�  �أن  قبل  �لبالد  وك�نت  �ل�صعيف،  ظلم 

. “وك�ن زنكي من خي�ر �مللوك و�أح�صنهم �صرية 
42ً �لفرجن، فعّمره� و�متالأت �أهالً و�صك�ن�

و�صكالً، وك�ن �صج�ع�ً مقد�م�ً ح�زم�ً، خ�صعت له ملوك �الأطر�ف، وك�ن من �أ�صد �لن��ص 

. و��صتهر عم�د �لدين 
غرية على ن�ص�ء �لرعية، و�أجود �مللوك مع�ملة، و�أرفقهم ب�لع�مة”43

بعد مقتله بلقب “�ل�صهيد”.

�أمر�ء وزعم�ء �ل�صالجقة  �أجو�ء �صعبة من �لنز�ع بني  لقد عمل عم�د �لدين زنكي يف 

�لور�ثي،  �حلكم  �أجو�ء  ويف  �أخرى،  �أحي�ن  يف  �لعب��صي  �خلليفة  وبني  وبينهم  �أنف�صهم، 

ع��ص  كم�  و�حدة،  قلعة  �أو  مدينة  على  ولو  حتى  و�لزع�مة  لل�صيطرة  �لكثريين  ونزعة 

يف فرتة ك�نت �لقوى �ل�صليبية فيه� م� تز�ل متلك �لكثري من �لقوة و�حليوية. ومع ذلك 

متتد  وقوية  كبرية  جه�دية  �نطالق  لق�عدة  �الأ�ص�ص  ي�صع  �أن  �لدين  عم�د  ��صتط�ع  فقد 

من �صم�ل �ل�ص�م �إىل �صم�ل �لعر�ق، كم� ك�رش �صوكة �ل�صليبيني يف مو�قع كثرية، وي�رش 

للح�كم و�ملج�هد حتت ر�ية  �صبل �جله�د و�لعمل �جل�د لتحرير �الأر�ص، وقدم منوذج�ً 

�الإ�صالم، وقّوى �الأمل ب��صرتج�ع �ملقد�ص�ت. غري �أن �أف�صل �أثر تركه، على م� يظهر لن�، 

هو �بنه نور �لدين حممود.
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�شاد�شًا: جهاد نور الدين حممود 541-569هـ:

بعد ��صت�صه�د زنكي، وح�صب �الأعر�ف �لور�ثية يف ذلك �لزم�ن، �نق�صمت دولته بني 

توىل  �لذي  غ�زي  �لدين  و�صيف  يتبعه�،  وم�  حلب  توىل  �لذي  حممود  �لدين  نور  �بنيه: 

�ملو�صل وم� يتبعه�.

ولد نور �لدين حممود بعد حو�يل ع�رشين ع�م�ً من �صقوط �لقد�ص يف �أيدي �ل�صليبيني 

ح�صن  �لق�مة،  طويل  �أ�صمر،  وك�ن  1118م،  فب�ير  �صب�ط/   - 511هـ  �صو�ل   17 يف 

�ل�صورة، ذ� حلية خفيفة، وعليه هيبة ووق�ر. تزوج �صنة 541هـ من �بنة معني �لدين �أنز 

.
44

ورزق ببنت وولدين، وتويف رحمه �هلل يف 11 �صو�ل 569هـ - 15 �أي�ر/ م�يو 1174م

�الإ�صالمي يف  �نفتحت �صفحة جديدة ر�ئعة من �صفح�ت �جله�د  �لدين  وبحكم نور 

بالد �ل�ص�م، وطو�ل 28 ع�م�ً، من حكم نور �لدين ك�ن و��صح�ً يف ذهنه هدفه �الأ�ص��صي يف 

حترير و��صرتد�د بالد �مل�صلمني، وتوحيده� حتت ر�ية �الإ�صالم.

�أخذ يبذل �الأ�صب�ب، ويعّد �لعدة و�لعت�د، ويوحد جهود �مل�صلمني،  ومنذ تلك �للحظة 

ويرتقي بهم يف جو�نب �حلي�ة �ملختلفة، وذلك وفق ت�صور �إ�صالمي متك�مل الإع�دة �أجم�د 

�مل�صلمني، وطرد �الحتالل �ل�صليبي من بالدهم... .

مع  �ملعركة  عق�ئدية  على  يوؤكد  �صليم  �ص�مل  �إ�صالمي  فهم  وفق  �ملعركة  ودخل 

�ل�صليبيني، فهي: 

�رش�ع بني حقٍّ وب�طل، وبني �إ�صالم وكفر. 	•
تعني كل �مل�صلمني دون نظر �إىل قومي�ت وع�صبي�ت وجن�صي�ت.  	•

وال �صالم نه�ئي حتى ي�صرتجع �مل�صلمون كل �صب من �أر��صيهم. 	•
وال بّد من �الإعد�د �ملتك�مل لالأمة، حتى تكون على م�صتوى �جله�د، �إي�ني�ً وثق�في�ً  	•

وتربوي�ً و�جتم�عي�ً وجه�دي�ً وع�صكري�ً.

وال بّد من توحيد �جلهود حتت ر�ية �الإ�صالم يف مو�جهة �لعدو �ل�صليبي. 	•

مع�مل النه�صة االإ�صالمية:

ويف �صبيل ذلك ق�م نور �لدين حممود ب�إحي�ء نه�صة �إ�صالمية �أكدت على تك�مل �حلل 

�الإ�صالمي، وقد مّت �لتعبري عنه� من خالل:
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1.  القي�دة االإ�صالمية ال�ص�دقة:

متثلت هذه �لقي�دة يف �صخ�صه و�أ�صخ��ص من حوله من �لق�دة و�مل�صوؤولني و�لعلم�ء. 

فقد ك�ن للتكوين �لنف�صي و�ل�صخ�صية �ملميزة لنور �لدين حممود �أثرهم� �لكبري يف وجود 

قي�دة �إ�صالمية و�عية، ج�دة، وجم�هدة.

�إىل يومن� هذ�،  �الإ�صالم، وفيه  �ملتقدمني قبل  �مللوك  “ط�لعت تو�ريخ  �الأثري:  �بن  ق�ل 

�لع�دل  �مللك  من  �صرية  �أح�صن  �لعزيز  عبد  بن  وعمر  �لر��صدين  �خللف�ء  بعد  َر  �أ فلم 

عليه  يتبهرج  وال  �الأحو�ل،  عليه  ت�صتبه  ال  فطن�ً،  �أملعي�ً،  ذكي�ً،  ك�ن  فلقد   .
�لدين”45 نور 

�إال ذوو �لف�صل، و�لقدرة على �الإجن�ز �الأمني �مل�صوؤول للعمل،  �لرج�ل، ومل يتقدم لديه 

.
46

ومل ينظر يف تقديه للرج�ل �إىل �ملك�نة �الجتم�عية �أو للجن�ص و�لبلد

�لليل  �ل�صنن وقي�م  �أد�ء  على  بتقو�ه وورعه، فقد ك�ن حري�ص�ً  �لدين  رف نور  كم� عمُ

ب�الأ�صح�ر. �إذ ك�ن ين�م بعد �صالة �لع�ص�ء، ثم ي�صتيقظ يف منت�صف �لليل، في�صلي ويتبتل 

.
47

�إىل �هلل ب�لدع�ء حتى يوؤذن �لفجر، كم� ك�ن كثري �ل�صي�م

�ل�ص�لح،  �ل�صلف  ب�لعلم�ء، و�قتدى ب�صرية  �لو��صع، فلقد ت�صبه  ومتيز بفقهه وعلمه 

�الأح�ديث، و�ألّف كت�ب�ً عن  �الإج�زة يف رو�ية  ب�ملذهب �حلنفي، وح�صل على  وك�ن ع�مل�ً 

.
48

�جله�د

لينه  مع  خموف�ً  “مهيب�ً  فك�ن  �ل�صخ�صية  قوة  �هلل  رزقه  كم�  ج�دة،  طبيعة  ذ�  وك�ن 

ورحمته” وجمل�صه “ال يذكر فيه �إال �لعلم و�لدين و�مل�صورة يف �جله�د” “ومل ي�صمع منه 

.
كلمة فح�ص قط يف غ�صب وال ر�صى �صموت�ً وقور�ً”49

وك�ن ز�هد�ً متو��صع�ً، فقد ك�ن �أدنى �لفقر�ء يف زم�نه �أعلى نفقة منه من غري �كتن�ز، 

له  دك�كني  ثالثة  �أعط�ه�  �مل�دية  �ل�ص�ئقة  زوجته  �صكت  وعندم�  ب�لدني�،  ��صتئث�ر  وال 

بحم�ص، وق�ل: “لي�ص يل �إال هذ�، وجميع م� بيدي �أن� فيه خ�زن للم�صلمني ال �أخونهم فيه، 

.
وال �أخو�ص يف ن�ر جهنم الأجلك”50

بنف�صك  تخ�طر  ال  عليك  “ب�هلل  يوم�ً:  �لني�ص�بوري  �لدين  قطب  �لفقيه  �ل�صيخ  له  ق�ل 

فق�ل  �ل�صيف”،  �أخذه  �إال  �أحد  �مل�صلمني  من  يبقى  ال  معركة  يف  �أ�صبت  ف�إن  وب�الإ�صالم، 

�لبالد  حفظ  من  قبلي  هذ�؟  له  يق�ل  حتى  حممود  ومن  �لدين!!  قطب  “ي�  �لدين:  نور  له 

.
و�الإ�صالم، ذلك �هلل �لذي ال �إله �إال هو”51
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وعلى �ت�ص�ع نفوذه و�صلط�نه ج�ءه �لت�رشيف من �خلالفة �لعب��صية، وت�صمن ق�ئمة 

ب�ألق�به �لتي يذكر به� على من�بر بغد�د تقول: “�للهم �أ�صلح �ملوىل �ل�صلط�ن �مللك �لع�دل 

�لع�مل �لع�مل �لز�هد �لع�بد �لورع �ملج�هد �ملر�بط �ملث�غر نور �لدين وعدته، ركن �الإ�صالم 

َي �الإم�مة و�أثريه�، فخر  و�صيفه، ق�صيم �لدولة وعم�ده�، �ختي�ر �خلالفة ومعزه�، ر�صِّ

�مللة وجمده�، �صم�ص �ملع�يل وملكه�، �صيد ملوك �مل�رشق و�ملغرب و�صلط�نه�، حمي �لعدل 

ف�أوقف هذ� كله،  �أمري �ملوؤمنني”!!  �لع�ملني، من�صف �ملظلوم من �لظ�ملني، ن��رش دولة  يف 

.
و�كتفى بدع�ء و�حد هو “�للهم �أ�صلح عبدك �لفقري حممود بن زنكي”52

وك�ن  يحكمه�،  ال  �لتي  �لبالد  يف  حتى  له  �لن��ص  وحّب  �صعبيته،  ب�ت�ص�ع  وعرف 

�أن  �مل�صلم  �لدم  و�جت�ه  ي�صيع،  �أن  �لزمن  جت�ه  ب�مل�صوؤولية  عظيم�ً  �إح�ص��ص�ً  ي�صت�صعر 

ير�ق، و�لكر�مة �الإ�صالمية �أن تهدر، و�الأر�ص �الإ�صالمية �أن ت�صتب�ح؛ فك�ن َي�ِصل يف عمله 

.
53

�لليل ب�لنه�ر، وك�ن ال يهمل �أمر�ً من �أمور رعيته

وحب�ه �هلل تكوين�ً ع�صكري�ً فذ�ً حمل من خالله تك�ليف �جله�د �ل�ص�قة 28 ع�م�ً بنف�صية 

.
54

جه�دية �ص�دقة

2.  التزام اأحك�م االإ�صالم وتطبيقه�:

�اللتز�م  �الإ�صالم على �جلميع، وك�ن قدوة يف  �أحك�م  �لدين على تطبيق  حر�ص نور 

�أ�صح�ب  �إىل  �حلقوق  رّد  على  حر�ص  وكم�  وق�دته�،  �لدولة  م�صوؤويل  على  وطبقه�  به�، 

�أن ال يرفع ق�صة مظلوم ال ي�صتطيع  “حر�م على كل من �صحبني  �ملظ�مل، وك�ن يقول: 

�إر�قة دم�ء �مل�صلمني،  �لو�صول �إيلّ”. ويف توحيده لبالد �مل�صلمني ك�ن يحر�ص على عدم 

�ملطهرة،  �ل�رشيعة  يحفظ  هلل  رحمه  ك�ن  لقد  ذلك،  يف  وت�أنٍّ  وحكمة  �صب  ذ�  ك�ن  ولذلك 

.
55

ويقف عند �أحك�مه�

وعلى �لرغم من ��صطر�ره لال�صطد�م ب�لعديد من زعم�ء �ملدن و�لقالع �مل�صلمني يف 

�صعيه لتحقيق �لوحدة، �أو لتح�لفهم مع �لفرجن...، �إال �أن دم �مل�صلم ك�ن عنده عظيم�ً وك�ن: 

“ال يق�صد والية �أحد من �مل�صلمني �إال ل�رشورة، �إم� لي�صتعني على قت�ل �لفرجن، �أو للخوف 
�ل�صليبيني  ج�هد  544هـ  �ل�صليبيني  مع  دم�صق  حك�م  حت�لف  وعندم�   .

منهم”56 عليه� 

و�أن�  بع�ص�ً،  بع�صهم  �مل�صلمني  لقتل  ح�جة  “ال  وق�ل:  و�صي�عهم،  �مل�صلمني  �إيذ�ء  دون 

�لدم��صقة حرمته حتى  لقد �ص�هد  �مل�رشكني”.  �أرفههم ليكون بذل نفو�صهم يف جم�هدة 

.
57

متنوه، ودعو� �هلل �أن يكون ملكهم
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“�ل�صمع  فق�ل:  �لق��صي  ��صتدع�ه  �لق��صي،  �إىل  ق�صية  �أحدهم  عليه  رفع  وعندم� 

و�لط�عة، �إمن� ك�ن قول �ملوؤمنني �إذ� دعو� �إىل �هلل ور�صوله ليحكم بينهم �أن يقولو� �صمعن� 

و�أطعن�، �إين جئت ه� هن� �متث�الً الأمر �ل�رشع”. ويف مرة �أخرى دعي للق�ص�ء، ف��صتج�ب، 

.
58

ومل� ثبت �أن �حلق مع نور �لدين وهب خل�صمه م� �دع�ه عليه

لقد �ألغى رحمه �هلل �ل�رش�ئب �لتي تزيد عن �حلد �ل�رشعي على �لرغم مم� ك�نت تدر 

من دخل كبري على ميز�نية �لدولة، وعلى �لرغم من �إمك�نية تبير وجوده�، عند �لبع�ص، 

، وك�ن يقول: “نحن نحفظ �لطريق من ل�صٍّ وق�طع طريق... 
59

بظروف �لبالد و�حلرب

. وك�ن �أ�صهى �صيء عنده كلمة حقٍّ ي�صمعه� �أو 
�أفال نحفظ �لدين ومننع م� ين�ق�صه؟”60

.
61

�إر�ص�د �إىل �صنة يتبعه�

3.  البن�ء االإمي�ين والرتبوي والثق�يف:

يف هذ� �ملج�ل ��صتقدم نور �لدين �لعلم�ء �لع�ملني، و�أف�صح لهم جم�ل �لعمل و�لدعوة، 

و�صعى يف بن�ء �ملد�ر�ص و�مل�ص�جد، و�أوقف عليه� �الأوق�ف، وح�رب �لبدع و�الأ�ص�ليل... 

ف�نت�رش نور �الإي�ن و�لعلم بني �لرعية، و�أحي� �صمت �حرت�م �لعلم�ء وتوقريهم. وعلى 

�أمره  دون  جمل�صه  يف  �جللو�ص  على  يجروؤون  يكونو�  مل  و�لق�دة  �الأمر�ء  �أن  من  �لرغم 

�إليه و�أجل�صه،  �أو �لرجل �ل�ص�لح ق�م هو  �إذ� دخل عليه �لع�مل �لفقيه  �أنه ك�ن  �إال  و�إذنه... 

�هلل  جند  “هم  �إنهم  �لعلم�ء  عن  يقول  وك�ن   .
62

وتوقري �حرت�م  كل  مظهر�ً  عليه  و�أقبل 

ف�إن ر�صو�  �أعطيهم،  م�  �أ�صع�ف  �مل�ل حّق  بيت  �الأعد�ء، ولهم يف  نمُن�رش على  وبدع�ئهم 

�لعلم و�أهله، ويف  �ل�ص�م خ�لية من  . لقد ك�نت بالد 
�ملنة علين�”63 من� ببع�ص حقهم فلهم 

، وك�ن ي�صمع ن�صيحة �لعلم�ء ويمُجله�، 
64

زم�نه �ص�رت مقر�ً للعلم�ء و�لفقه�ء و�ل�صوفية

ويرقُّ  له،  هيبة  ج�صدي  يف  �صعرة  كل  ق�مت  حممود،  يل:  ق�ل  �إذ�  �لبلخي  “�إن  ويقول: 

.
قلبي”65

4.  االإعم�ر والبن�ء احل�ص�ري واالجتم�عي:

�لتك�فل  مع�ين  وحتيي  �مل�صلمني  ب�أحو�ل  تهتم  �لتي  ب�صخ�صيته  �لدين  نور  رف  عمُ

و�لتع�ون و�لت�ص�من بينهم، ورفع عنهم مع�ن�تهم و�أحو�لهم �ل�صعبة... فلقد عمل على 

ودور  و�ملالجىء  �مل�صت�صفي�ت  وبن�ء  �لفقر�ء،  و�إغن�ء  �الأر�مل،  وتزويج  �الأيت�م،  كف�لة 

�الأيت�م و�الأ�صو�ق و�حلم�م�ت و�لطرق �لع�مة، وتوطني �لبدو و�إقط�عهم �الأر��صي حتى 

ال يوؤذو� �حلج�ج. لقد �رتقى ب�خلدم�ت �لتي تمُقّدم للم�صلمني ف�أحبه �ل�صعب، و�أ�صبحت 
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رج�له،  نفو�ص  �إىل  للخري  �ملحبة  �لبن�ءة  �لنف�صية  هذه  و�رَشَت  قوية...،  متينة  به  �صلته 

ف�أ�صبحو� يت�ص�بقون يف خدمة �لن��ص، وبن�ء �ملد�ر�ص و�مل�صت�صفي�ت و�ملالجئ، وو�ص�ئل 

.
66

�خلدم�ت �ملختلفة

5.  البن�ء االقت�ص�دي:

رتب نور �لدين ديو�ن �لزك�ة يف عهده ونظم جب�يته� وتوزيعه� وفق �الأ�ص�ص �ل�رشعية، 

�لتج�رة،  حركة  تثقل  �لتي  �ل�رش�ئب  ورفع  �ملو��صالت  طرق  بت�أمني  �لتج�رة  و�صجع 

.
67

و�صعى يف كل م� يقوي �لدولة ويدعم بني�نه� �القت�ص�دي

6.  البن�ء اجله�دي الع�صكري:

لقد �صعى نور �لدين يف �إحي�ء �ملع�ين �جله�دية يف �لنفو�ص، وتربية �الأمة على مع�نيه� 

وتكري�ص عزة �مل�صلمني ومنعتهم وقوتهم، وبذل �جلهد يف توفري �لعدة و�لعت�د، و�ختي�ر 

ومتيز  �مل�صلمني،  �أرو�ح  على  و�حلف�ظ  �الأ�صو�ر  وبن�ء  �ملدن،  وحم�ية  �ملن��صبني،  �لق�دة 

�مل�صلمني.  �نتهكت حرم�ت  �إذ�  �الأعد�ء  بحزمه وقوته يف ذلك، وك�ن رده عنيف�ً جد�ً على 

ومن ذلك �أنه مل يكد يّر على ��صتالمه للحكم �صهر و�حد حتى ه�جم �ل�صليبيون �لره� 

ظ�نني �أن �حل�كم �جلديد �صعيف، ولكن نور �لدين ه�جم �ل�صليبيني، وقتل ثالثة �أرب�ع 

�أن  مرة  وح�صل  �جلديد،  �لق�ئد  هذ�  يكون  من  عرفت  وقد  فلوله،  هربت  �لذي  جي�صهم، 

ه�جم �ل�صليبيون نور �لدين وجزء�ً من جي�صه على حني غفلة، ف�أق�صم نور �لدين �أن ال 

ي�صتظل ب�صقف حتى ينتقم لالإ�صالم، وك�ن �نتق�مه رهيب�ً يف معركة ح�رم؛ �إذ قتل منهم 

.
68

�الآالف

حتى �لري��صة ��صتف�د منه� يف جم�ل �الإعد�د �جله�دي، فلقد ك�نت �حلرب جتري يف 

ذلك �لع�رش على �خليول... ولبن�ء هذه �مله�رة يف �لتحكم ب�خليول وحركته�، ك�ن يلعب 

!!
69

مبه�رة كبرية لعبة �لكرة من فوق �خليول )�لبولو(

لقد حر�ص على تعبئة ط�ق�ت �الأمة للجه�د... وهو يف بذله الأ�صب�به مل ين�َص دع�ء �ل�صعف�ء 

و�لعج�ئز و�ملحت�جني، فك�ن يح�صن �إليهم، ويذكر �أنه رمب� ينت�رش ببكة دع�ئهم.

بهذ� �لبن�ء �ملتك�مل و�الإعد�د �جل�د �ملتزن دخل نور �لدين مرحلة �لتغيري �جلذري على 

�ل�ص�حة �ل�صي��صية ليحقق �أمرين �ص�ر بهم� يف �جت�هني متو�زيني هم�:
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حتقيق �لوحدة �الإ�صالمية وتعبئة قو�ه� يف بوتقة و�حدة. 	•
و�لتحرير  قو�ه�،  و�إنه�ك  هيبته�،  ب�إ�صع�ف  تدريجي�ً:  �ل�صليبية  �لقوى  حتطيم  	•
��صتكم�ل  ب�نتظ�ر  وذلك  �صيطرته�...  حتت  �لو�قعة  �مل�صلمني  الأر�ص  �لتدريجي 

�لوحدة �الإ�صالمية لتحقيق ن�رش ح��صم ونه�ئي.

جهود الوحدة االإ�صالمية:

لقد حر�ص نور �لدين على حتقيقه� بقدر كبري من �ل�صب و�حلكمة و�الأن�ة، وحر�ص 

�صديد على عدم �إر�قة دم�ء �مل�صلمني، وقد حر�ص على ��صتم�لة �لقوى �الإ�صالمية �ملتعددة 

يف �ل�صم�ل، و�صم�ل �لعر�ق وك�صب �صد�قته�، كم� ك�ن يك�صف بطريقة ع�قلة و�عية حقيقة 

�أولئك �لزعم�ء و�حلك�م، �لذين يقفون حجر عرثة �أم�م �لوحدة �الإ�صالمية �أم�م رعيتهم. 

�إف�ص�د  �إ�صالح�ته وبني  �لن��ص يق�رنون بني جه�ده، وبني تخ�ذل حك�مهم، وبني  وك�ن 

مل�ص�حلهم  حك�مهم  والء  وبني  وللموؤمنني  ولر�صوله  �صبح�نه  هلل  والئه  وبني  حك�مهم، 

كل  وجد  فقد  ولذلك  عليهم...  حكمه  يتمنون  �لن��ص  ف�أخذ  ولل�صليبيني!!  و�صهو�تهم 

ترحيب �صعبي عند �ن�صم�م �أي من بالد �مل�صلمني �إليه.

�صّم نور �لدين حم�ص �إليه �صنة 544هـ/1149م، غري �أنه ك�ن يتوق ل�صّم دم�صق �لتي 

ك�نت تقف بينه وبني �ل�صليبيني يف فل�صطني. وك�ن �حلكم يف دم�صق ي�صعى ب�لدرجة �الأوىل 

للحف�ظ على نف�صه، فمرة يج�هد �لفرجن، ومرة ي�ص�نعهم ويه�دنهم، ومرة يتح�لف معهم 

�إذ� خ�ف من قوة �إ�صالمية م�. ووفق تخطيط مت�أنٍّ يهدف �إىل: �ل�صيطرة على دم�صق دون 

�إر�قة دم�ء، وك�صب �أهل دم�صق �إىل �صفه، ومنع نظ�م �حلكم من �ال�صتع�نة ب�لفرجن عليه 

ني�ص�ن/   25  - 549هـ  �صفر  يف  دم�صق  يفتح  �أن  �لدين  نور  ��صتط�ع  ق�صدهم.  �إذ� 

�أن  �أنز �صنة 1149م، وبعد  �أن تويف معني �لدين  �أبريل 1154م، وقد ج�ء هذ� �لفتح بعد 

�الإت�و�ت على دم�صق،  �لذي فر�ص  �ل�صليبي  �لنفوذ  �صعف �حلكم بدم�صق، ووقع حتت 

.
70

وك�نت ر�صلهم تدخل �لبلد كل ع�م وي�أخذونه� منهم

وتو�لت �صيطرة نور �لدين على مدن وقالع �ل�ص�م حتى خ�صعت معظمه� له، غري �أنه 

ك�ن يدرك �أن �ل�صبيل �لفع�ل لتحرير فل�صطني، و�قتالع �حلكم �ل�صليبي منه� ال يكون �إال 

�ل�صليبيني  وو�صع  �ملتحدة،  �الإ�صالمية  �جلبهة  �صمن  ودخوله�  م�رش،  على  ب�ل�صيطرة 

بني فكي �لكم��صة.

وقد ج�ءت �لفر�صة لنور �لدين ب�ل�صيطرة على م�رش عندم� ��صتع�ن �أحد �ملتن�ف�صني 

على �لوز�رة و��صمه �ص�ور بنور �لدين على غريه �رشغ�م �صنة 559هـ، وعر�ص على 
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�إقط�ع�ت �لع�ص�كر، ويكون ق�ئده �لذي ير�صله مقيم�ً مب�رش،  �لدين ثلث �لبالد بعد  نور 

�رشغ�م  هزم  �لذي  �صريكوه  �لدين  �أ�صد  �لدين  نور  �أر�صل  �لدين.  نور  ب�أمر  ويت�رشف 

وح��رشو�  فج�وؤو�  الإخر�جه،  ب�لفرجن  و��صتع�ن  ب�صريكوه  غدر  �ص�ور  ولكن  وقتله، 

�صريكوه ورف�قه يف بلبي�ص ثالثة �أ�صهر حتى ج�ءتهم �أخب�ر �نت�ص�ر�ت نور �لدين وملكه 

�لدين  نور  فعله  م�  يعلم  يكن  ومل  فو�فق  �ل�ص�م،  �إىل  و�لعودة  �ل�صلح  فعر�صو�  )ح�رم( 

.
71

ب�ل�ص�م

�لدولة  �أن  وخ�صو�ص�ً  م�رش،  على  �ل�صليبيني  وبني  �لدين  نور  بني  �لتن�ف�ص  و��صتد 

�لدين  �أ�صد  �لدين  نور  ف�أر�صل  �الحت�ص�ر.  طور  ويف  �صديد  �صعف  يف  ك�نت  �لف�طمية 

�صريكوه �إىل م�رش يف �ألفي ف�ر�ص يف حملة ث�نية يف ربيع �لث�ين 562هـ، و��صتط�ع هزية 

�لفرجن وجي�ص م�رش ب�ل�صعيد، وَملَك �الإ�صكندرية مب�ص�عدة �أهله� وذهب لل�صعيد فملكه، 

غري �أنه ��صطر للعودة �إىل دم�صق يف ذي �لقعدة بعد �أن ��صرتط على �لفرجن �أال ي�أخذو� ولو 

.
72

قرية و�حدة من م�رش فو�فقو�

ومتت �ل�صيطرة لنور �لدين على م�رش يف �حلملة �لث�لثة �لتي ق�ده� �أي�ص�ً �أ�صد �لدين 

�صريكوه يف ربيع �الأول 564هـ، ففي ذلك �لوقت ك�ن �لفرجن ب�صبب حت�لف �ص�ور معهم 

قد متكنو� من �لبالد �مل�رشية، و�أ�صبح لهم نفوذ كبري، وت�صلمو� �أبو�ب �لق�هرة وجعلو� 

�مل�صلمني حكم�ً ج�ئر�ً  لهم فيه� جم�عة من �صجع�نهم و�أعي�ن فر�ص�نهم و“حكمو� على 

بيت  ملك  بقي�دة  حملة  فج�ءت  م�رش  مبلك  �لفرجن  وطمع  �لعظيم”.  ب�الأذى  وركبوهم 

�خلليفة  و�أر�صل  �لق�هرة،  ح��رشت  ثم  و�أ�رشت  فقتلت  عنوة،  بلبي�ص  و�حتلت  �ملقد�ص 

�صعور  هذه  وق�ل  �لن�ص�ء،  �صعور  �لكتب  يف  و�أر�صل  ي�صتغيثه  �لدين  نور  �إىل  �لع��صد 

)جمع �َصْعر( ن�ص�ئي من ق�رشي ي�صتغثن بك لتنقذهن من �لفرجن. ف�أر�صل نور �لدين 

�حلملة  و�نتهت  خ�ئبني،  �لفرجن  خرج  م�رش  �لدين  �أ�صد  ق�رب  فلم�  �لث�لثة،  حملته 

ب�صيطرة �أ�صد �لدين على م�رش، وقتل �لوزير �ص�ور، وتوىل �أ�صد �لدين �لوز�رة مك�نه 

يف 17 ربيع �لث�ين 564هـ - ك�نون �لث�ين/ ين�ير 1169م، غري �أن �أ�صد �لدين تويف بعد 

.
73

�صهرين يف 22 من جم�دى �لث�نية فوىل �صالح �لدين يو�صف �الأيوبي �لوز�رة مك�نه

وب�أمر من نور �لدين �أ�صقط �صالح �لدين �خلالفة �لف�طمية، ومتت �خلطبة للخليفة 

�لعب��صي �مل�صت�صيء يف ث�ين جمعة من حمرم 567هـ - 10 �أيلول/ �صبتمب 1171م “فلم 
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�أن  دون  من  حمرم   10 يف  �لع��صد  �لف�طمي  �خلليفة  وم�ت  عنز�ن”،  ذلك  يف  يتنطح 

�لقي�دة  �لعب��صية، و�أ�صبحت حتت  للخالفة  مت م�رش ر�صمي�ً  . وهكذ� �صمُ
74

يعلم بذلك

�لدين. لنور  �لفعلية 

، كم� 
75

ويف 566هـ/1170م �صّم نور �لدين �ملو�صل، و�ملن�طق �لتي تتبعه� �إىل حكمه

�أخ�ه  �إليه�  ف�أر�صل  بفتحه�  �لدين  ل�صالح  �أذن  عندم�  569هـ/1173م  �صنة  �ليمن  �صّم 

. وبذلك �متدت �جلبهة �الإ�صالمية 
76

تور�ن �ص�ه بن �أيوب؛ حيث متت له �ل�صيطرة عليه�

�ملتحدة من �لعر�ق �إىل �ل�ص�م فم�رش و�ليمن، مم� �أنذر بقرب �لق�ص�ء على �ل�صليبيني.

حتطيم القوى ال�صليبية:

وحروب  �ملع�رك  تتوقف  مل  1146-1174م  من  �متدت  �لتي  حكمه  فرتة  خالل 

�جله�د بني نور �لدين و�ل�صليبيني، ويف �لوقت �لذي ك�ن يدعم فيه حكمه، ويوحد جهود 

�ل�صليبية، وي�صعف قوته� يوم�ً  �ملم�لك  �لتدريجي على  �مل�صلمني ك�ن يقوم ب�ال�صتيالء 

يف  �لدين  نور  ��صتط�ع  �لفرتة  تلك  وخالل  معهم،  �لف��صلة  للمعركة  يعد  وهو  يوم  بعد 

جه�ده �الإ�صالمي ��صرتج�ع وحترير حو�يل خم�صني مدينة وقلعة، مم� ك�ن حتت �صيطرة 

�ل�صليبيني.

فمنذ بد�ية حكمه �أحكم �ل�صيطرة على منطقة �لره� و�صفَّى �الأمالك �لتي ك�نت تتبعه� 

�إعز�ز، عينت�ب،  �لر�وند�ن، قور�ص، مرع�ص،  �لروم، دلوك،  )تل ب��رش، �صمي�ص�ط، قلعة 

جميع  وحرر  ��صتع�د  كم�  1146-1151م.  بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  وذلك  �لبرية...( 

�الأر��صي �لتي ك�نت تتبع �إم�رة �أنط�كية �رشقي نهر �لع��صي )1147-1149م(؛ وَقتل 

 ،Raymond of Poitiers يف �إحدى مع�ركه� )�أنب 1149/7/29م( �أمري �أنط�كية ريوند

وزعيَم �لب�طنية �ملتع�مل معهم �صّد �مل�صلمني علي بن وف�. وق�م بدور �أ�ص��ص يف حتطيم 

�حلملة �ل�صليبية �لث�نية )1147-1148م( �لتي �ص�رك فيه� ملك فرن�ص� لوي�ص �ل�ص�بع 

Louis VII، و�إمب�طور �أمل�ني� كونر�د �لث�لث Conrad III، و�لتي تعّد نقطة حتول خطرية 

يف ت�ريخ �حلروب �ل�صليبية؛ حيث كمُ�رشت هيبة �ل�صليبيني، ورفعت �لروح �ملعنوية لدى 

.
77

�مل�صلمني

�إ�صع�ف  �إىل  �أدت  �ملهمة،  �ملع�رك  من  �لعديد  ووقعت  �صج�الً،  �حلروب  و��صتمرت 

حتى  �ل�صليبيني...  ح�ص�ب  على  �لدين  لنور  جديدة  من�طق  و�صّم  �ل�صليبي  �لنفوذ 

�ملع�رك  لذكر  �ملج�ل  يت�صع  وال  �ل�صليبية.  �ملقد�ص  بيت  مملكة  �إح�طة  �لدين  نور  �أحكم 
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يف  ح�رم  تّل  عند  وقعت  �لتي  وهي  �إحد�ه�،  �إىل  ب�الإ�ص�رة  نكتفي  ولكن�  كله�،  و�لوق�ئع 

رم�ص�ن 559هـ - 11 �آب/ �أغ�صط�ص 1164م.

ففي 558هـ ك�ن نور �لدين قد �نهزم من �لفرجن حتت ح�صن �الأكر�د، وهي �ملعركة 

�لتي عرفت بـ“�لبقيعة”؛ حيث كب�صهم �لفرجن فج�أة، و�أكرثو� فيهم �لقتل و�الأ�رش، وجن� 

نور �لدين يف �للحظة �حل��صمة وهرب، ونزل قرب حم�ص، وهن�ك �أق�صم “و�هلل ال �أ�صتظل 

�الأمو�ل  و�أح�رش  ودم�صق  حلب  �إىل  �أر�صل  ثم  �الإ�صالم”  وث�أر  بث�أري  �آخذ  حتى  ب�صقف 

�لع�صكر  وع�د  جميعه،  منهم  �أخذ  م�  عو�ص  �لن��ص  ف�أعطى  و�ل�صالح،  و�خليل  و�لثي�ب 

.
“ك�أن مل ت�صبهم هزية”78

بع�صهم:  له  ق�ل  عليه  و�إنف�قه  للجه�د،  خروجه  كرثة  �لدين  نور  �أ�صح�ب  ر�أى  ومل� 

“�إن لك يف بالدك �إدر�ر�ت و�صدق�ت كثرية على �لفقه�ء و�لفقر�ء و�ل�صوفية و�لقر�ء، فلو 
��صتعنت به� يف هذ� �لوقت لك�ن �أ�صلح”، فغ�صب من ذلك، وق�ل: “و�هلل �إين ال �أرجو �لن�رش 

�إال ب�أولئك، ف�إمن� ترزقون وتن�رشون ب�صعف�ئكم، كيف �أقطع �صالت قوم يق�تلون عني 

ر�آين  �إذ�  �إال  عني  يق�تل  ال  من  على  و�أ�رشفه�  تخطئ،  ال  ب�صه�م  فر��صي  على  ن�ئم  و�أن� 

ب�صه�م قد ت�صيب وقد تخطئ، وهوؤالء �لقوم لهم ن�صيب يف بيت �مل�ل، كيف يحل يل �أن 

.
79

�أعطيه غريهم”؟!

وعر�ص �لفرجن �ل�صلح، لكن نور �لدين رف�ص. و�جتمع جي�ص� �مل�صلمني و�لفرجن بعد 

�أن ح�صد� ح�صود�ً �صخمة عند ح�رم. وقبيل �لقت�ل �نفرد نور �لدين بنف�صه حتت تّل ح�رم 

“ي� رب هوؤالء عبيدك وهم �أولي�وؤك، وهوؤالء عبيدك  و�صجد هلل، ومرَّغ وجهه، وت�رشع 

�لو�صط”!!...  يف  حممود  ف�صول  “�إي�ص  �أعد�ئك”...  على  �أولي�ءك  ف�ن�رش  �أعد�وؤك،  وهم 

يحقر  �لكلب حتى يمُن�رش”!!  “�للهم �ن�رش دينك وال تن�رش حممود�ً. من حممود  وق�ل: 

. ولهذ� �لدع�ء ق�صة مع ب�رشى �لن�رش نذكره� كم� رو�ه� 
80

نف�صه ويتذلل �إىل �هلل �صبح�نه

�أبو �ص�مة يف كت�ب �لرو�صتني، �إذ ق�ل: 

من�مه  يف  دمي�ط  عن  �لفرجن  رحيل  ليلة  ر�أى  �لدين  لنور  �إم�م�ً  �أن  بلغني 

علم نور �لدين �أن �لفرجن قد رحلو� عن دمي�ط يف هذه �لليلة، 
َ
�لنبي ] وق�ل له: �أ

فق�ل ي� ر�صول �هلل رمب� ال ي�صدقني ف�ذكر يل عالمة يعرفه�، فق�ل: قل له بعالمة 

م� �صجدت على تل ح�رم وقلت: ي�رب �ن�رش دينك وال تن�رش حممود�ً، من هو 

�مل�صجد، وك�ن من ع�دة  �إىل  ف�نتهيت ونزلت  ق�ل:  �لكلب حتى ين�رش!!  حممود 

�ل�صبح،  فيه حتى ي�صلي  يز�ل يرتّكع  بغل�ص وال  �إليه  ينزل  ك�ن  �أنه  �لدين  نور 
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ق�ل: فتعر�صت له، ف�ص�ألني عن �أمري، ف�أخبته ب�ملن�م، وذكرت له �لعالمة، �إال 

�لدين رحمه �هلل تع�ىل: �ذكر �لعالمة كله�؛  �لكلب. فق�ل نور  �أذكر لفظة  �أنني مل 

�لليلة  تلك  و�أرخت  �لروؤي�.  و�صدق  �هلل  رحمه  فبكى  فقلته�؛  ذلك،  يف  علي  و�ألح 

فج�ء �خلب برحيل �لفرجن بعد ذلك يف تلك �لليلة.

ويف 1164/8/11م �لتحم �لفريق�ن، و�نك�صفت �ملعركة �لكبى عن ك�رثة ه�ئلة حلت 

ب�ل�صليبيني؛ �إذ قتل منهم ع�رشة �آالف و�أ�رش ع�رشة �آالف �أو �أكرث، وك�ن من بني �الأ�رشى 

�أمري  عد�  �الأمر�ء  جميع  و�أ�رش  �لبيزنطي،  قيليقية  وح�كم  طر�بل�ص  و�أمري  �أنط�كية  �أمري 

.
81ً �الأرمن، ويف �ليوم �لت�يل ��صتوىل نور �لدين على ح�رم...، وك�ن ذلك فتح�ً كبري�

ويف 569هـ/1173م ك�ن نور �لدين قد �أعد عدته للهجوم �لنه�ئي على بيت �ملقد�ص، 

ر�ئع�ً  جديد�ً  منب�ً  جهز  قد  �إنه  حتى  �ل�صليبي  �لنفوذ  من  �الإ�رش�ء  �أر�ص  وحترير 

يف  ور��صل  �هلل،  ب�إذن  �ل�صليبيني  على  �النت�ص�ر  بعد  فيه  يو�صع  �الأق�صى  للم�صجد 

تو�جهه  �لتي  �خل��صة  �لظروف  ب�صبب  تلك�أ  �لذي  �لدين  �صالح  م�رش  على  ع�مله  ذلك 

بذلك  �لدين  نور  ير�َص  ومل  و�إعد�د.  و�أن�ة  �صب  �إىل  حتت�ج  �أنه�  يرى  و�لتي  م�رش،  يف 

فتويف  ع�جلته،  �ملنيّة  �أن  �إال  بنف�صه  �أموره�  وترتيب  م�رش،  �إىل  �لذه�ب  فقرر  �لت�أخر، 

.
82

رحمه �هلل يف 11 �صو�ل 570هـ - 1174/5/15م

وهكذ� �نطوت �صفحة ر�ئعة من �صفح�ت �جله�د �أي�م �حلروب �ل�صليبية �إال �أن �ل�صفحة 

�لتي تلته� ك�نت م�رشقة وموؤثرة يف م�ص�ر �لت�ريخ، تلك هي �صفحة �صالح �لدين �الأيوبي.

�شابعًا: جهاد �شالح الدين االأيوبي 569-589هـ:

رفع �لر�ية، بعد نور �لدين حممود، �صالح �لدين �الأيوبي، وقد �ص�ر على خطى �صلفه 

�ل�صليبية  �لقوى  حتطيم  يف  �الإ�صالمي  و�حلل  �الإ�صالمي  �ملنهج  تر�صم  فقد  �لدين،  نور 

وحترير �الأر�ص �ملقد�صة.

�الأر�ص  ال�صرتد�د  �ملن��صبة  �لظروف  هي�أ  قد  �لدين  نور  ووجد  �لدين  �صالح  ج�ء 

�ملقد�صة، ف��صتغله� �أح�صن ��صتغالل وقطف ثم�ره� �لي�نعة بعد �صنو�ت من حكمه.

�أبوه  �أيوب �صنة 532هـ/1137م بقلعة تكريت، وك�ن  �لدين يو�صف بن  ولد �صالح 

�أ�صد �لدين  و�لي�ً عليه�، دخل هو و�أبوه وعمه يف خدمة نور �لدين حممود، و�ص�رك عمه 

�صريكوه يف حمالته �لثالث على م�رش، وتوىل �لوز�رة يف م�رش وعمره 32 �صنة.
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يمُو�صف �صالح �لدين ب�أنه ك�ن ح�صن �لعقيدة، كثري �لذكر، �صديد �ملو�ظبة على �صالة 

�جلم�عة، ويو�ظب على �ل�صنة و�لنو�فل، ويقوم �لليل. وك�ن يحب �صم�ع �لقر�آن وينتقي 

�لرغبة يف  �لقر�آن دمعت عين�ه، �صديد  �إذ� �صمع  �لدمعة  �لقلب خ��صع  �إم�مه، وك�ن رقيق 

�لظن ب�هلل، كثري �العتم�د عليه،  �لتعظيم ل�صع�ئر �هلل، وك�ن ح�صن  �صم�ع �حلديث، كثري 

وعظيم �الإن�بة �إليه.

وك�ن �صالح �لدين ع�دالً روؤوف�ً، رحيم�ً ن��رش�ً لل�صعيف على �لقوي، وك�ن كري�ً، 

�إال بخري، ط�هر  وح�صن �لع�رشة، لطيف �الأخالق، ط�هر �ملجل�ص؛ ال يذكر �أحد بني يديه 

�ل�صمع، ط�هر �لل�ص�ن، ط�هر �لقلم، فم� كتب �إيذ�ء مل�صلم قط.

قرب  وهو  يوم�ً  ق�ل  �لهمة،  ع�يل  �جله�د  على  و�ملو�ظبة  �لب�أ�ص  �صديد  �صج�ع�ً  وك�ن 

�لبالد، و�أو�صيت  �ل�صو�حل ق�صمت  �أنه متى م� ي�رش �هلل تع�ىل فتح بقية  “يف نف�صي  عك� 

وودعت، وركبت هذ� �لبحر �إىل جز�ئرهم �أتتبعهم فيه� حتى ال �أبقي على وجه �الأر�ص من 

يكفر ب�هلل �أو �أموت”.

وم�ت �صالح �لدين ومل يكن لديه من �الأمو�ل م� جتب فيه �لزك�ة، و��صتنفدت �صدقة 

�لنفل جميع م� ملكه، ومل يخلف يف خز�ئنه من �لف�صة و�لذهب �إال 47 درهم�ً ن��رشية، 

ودين�ر�ً و�حد�ً ذهب�ً، ومل يخلف ملك�ً، وال د�ر�ً، وال عق�ر�ً، وال مزرعة... عزم على �حلج 

.
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يف �ل�صنة �لتي تويف فيه�، ولكنه تعوق ب�صبب �صيق ذ�ت �ليد و�صيق �لوقت

�رصاع على خالفة نور الدين:

مل� م�ت نور �لدين بويع البنه من بعده ب�مللك، وهو �ل�ص�لح �إ�صم�عيل، وك�ن �صغري�ً 

�الأمر�ء وح�رت  “ف�ختلف  �ملقدم...  بن  �لدين  �أت�بكه �صم�ص  عل  �لـ 11 من عمره، وجمُ يف 

�الأعد�ء  وطمعت  �لفو�ح�ص...  و�نت�رشت  �خلمور....  وكرثت  �ل�رشور،  وظهرت  �الآر�ء، 

عند  �ملقدم  �بن  و�جههم  �مل�صلمني  �لفرجن  ه�جم  وعندم�   ،
�مل�صلمني”84 يف  ج�نب  كل  من 

ب�ني��ص لكنه �صعف عن مق�ومتهم، فبذل لهم �أمو�الً جزيلة وه�دنهم، كم� خرجت �أر�ص 

�إ�صم�عيل، و��صتبعد �الأمر�ء �ملتحكمون يف �ل�ص�لح بني �لد�ية  �جلزيرة من ملك �ل�ص�لح 

و�صجنوهم، وهم من �أقرب �الأمر�ء �ملقربني �إىل نور �لدين )�صم�ص �لدين بن �لد�ية وجمد 

�لدين بن �لد�ية ر�صيع نور �لدين...(، وك�ن كل م� �صبق �صبب�ً يف غ�صب �صالح �لدين على 

�لن��ص ب�الإ�رش�ف على تربية  �أحق  �ل�ص�لح، بل و�عتب نف�صه  �مللك  �ملتحكمني يف  �الأمر�ء 

.
85

وخدمة �مللك �ل�ص�لح
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�ل�صورية،  “�لد�صتورية”  �ملوؤ�ص�ص�ت  و�نعد�م  �لور�ثي،  �حلكم  �أنظمة  فتحت  وهكذ� 

و�لتن�زع على �ل�صلطة وحّب �لرئ��صة...، �ملج�ل �أم�م مرحلة جديدة من �ل�رش�ع و�خلالف 

بني �مل�صلمني �أخرت �ملعركة �لف��صلة �لتي ك�ن يمُعد له� نور �لدين، و��صطرت �صالح �لدين 

�أن يخو�ص معركة �لوحدة من جديد، ومل يتم له ذلك �إال بعد �أكرث من 12 �صنة.

�لدين  �صالح  �صّم  1174م  نوفمب  �لث�ين/  ت�رشين   - 570هـ  �الأول  ربيع  ففي 

دم�صق �صلم�ً، ثم �صّم حم�ص دون قلعته� يف 1174/12/10م، ثم ملك حم�ة وقلعته� يف 

1174/12/28م، ثم ع�د ف�صيطر على قلعة حم�ص، ثم ��صتوىل على بعلبك يف رم�ص�ن من 

�ل�صنة نف�صه�، ف�ص�ر �أكرث �ل�ص�م بيده، وك�ن �صالح �لدين طو�ل ذلك �لوقت حم�فظ�ً على 

والئه �لظ�هر لل�ص�لح بن نور �لدين، و�لدعوة له يف �مل�ص�جد و�صّك �لعملة ب��صمه، ولكن 

بعد �أن وقعت معركة بني �صالح �لدين من جهة وبني جند حلب و�ملو�صل �لزنكيني من 

جهة �أخرى و�نت�رش فيه� �صالح �لدين، قطع حينئذ �صالح �لدين �خلطبة و�صّك �لعملة 

��صتوىل  ثم  ذلك،  على  �خلليفة  و�أقره  و�ل�ص�م،  م�رش  مبلك  هو  وت�صمَّى  �ل�ص�لح،  للملك 

.
86

�صالح �لدين يف �صو�ل من �ل�صنة نف�صه� )570هـ( على قلعة بعرين

، ويف 577هـ 
87

ويف �صنة 570هـ �أي�ص�ً ��صتوىل �صالح �لدين على بز�عة ومنبج و�إعز�ز

عب  578هـ  ويف   ،
88ً ع�م� �لع�رشين  يكمل  ومل  حلب،  يف  �إ�صم�عيل  �ل�ص�لح  �مللك  تويف 

 ،
89

�صالح �لدين �لفر�ت وملك منطقة �جلزيرة )�لره� - حر�ن - �لرقة...( وملك �صنج�ر

، وملك حلب يف �صفر من �ل�صنة 
90

ويف 579هـ ملك �صالح �لدين �آمد، وتّل خ�لد وعينت�ب

ون�صيبني  �صنج�ر  مق�بل  زنكي  بن  مودود  بن  �لدين  عم�د  عنه�  نزل  حيث  نف�صه�؛ 

عديدة،  مر�ت  ح�ص�ره�  بعد  حلب،  �لدين  �صالح  ومبلك  و�رشوج،  و�لرقة  و�خل�بور 

فتح  كم�   ،
بت�صلمه�...”91 قدمه  فثبت  مزلزالً  وك�ن  مبلكه�،  �لدين  �صالح  ملك  “��صتقر 

. ويف 581هـ ملك �صالح �لدين مي�ف�رقني، و��صتلم �صهرزور 
92

�صالح �لدين قلعة ح�رم

. و�أخري�ً دخلت �ملو�صل وم� يتبعه� يف حكم 
93

ووالية �لقر�بلي وجميع م� ور�ء نهر �لز�ب

.
94

�صالح �لدين يف 582هـ/1186م

ا�صتمرار اجله�د:

مل تخلمُ هذه �ملرحلة 569-582هـ/1174-1186م من مع�رك عنيفة مع �ل�صليبيني 

، و�لتعرف على �إمك�ن�ت �لعدو ونق�ط �صعفه، 
95

�أ�صهمت يف �ملح�فظة على هيبة �مل�صلمني

و�لتمدد  للتقوِّي  فر�صة  �لعدو  �إعط�ء  وعدم  �مل�صلمني،  عند  �لنق�ص  جو�نب  و��صتدر�ك 

و�النت�ص�ر، �إال �أن �صالح �لدين مل يدخل يف معركة ف��صلة مع �ل�صليبيني.
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ومنّر هن� على �أهم �لوق�ئع مع �ل�صليبيني يف تلك �لفرتة، ففي 570هـ هزم �مل�صلمون 

�الأ�صطول �ل�صليبي �لق�دم من �صقلية، �لذي ه�جم �الإ�صكندرية بـ 50 �ألف رجل، هزية 

ع�صقالن  و�صل  حتى  م�رش  جهة  من  �لفرجن  �لدين  �صالح  ه�جم  ويف 573هـ   .
96

كبرية

يظهر  مل  �لفرجن  �أن  ر�أو�  مل�  �لدين  �صالح  جند  �ن�ص�ح  ثم  و�أحرق،  وقتل  و�أ�رش  وفتحه� 

ورجع  وهزموهم  �لفرجن  ف�ج�أهم  وهن�ك  للرملة،  �لدين  �صالح  و�ص�ر  ع�صكر،  لهم 

نف�صه  �لع�م  ويف  له.  ق��صي�ً  در�ص�ً  وك�ن   ،
97

�صديدة وم�صّقة  ي�صري  نفر  يف  �لدين  �صالح 

. ويف 575هـ 
98

ح��رش �لفرجن حم�ة وح�رم وف�صلو�، وهزم �لفرجن يف �لع�م �لت�يل عند حم�ة

�أق�موه مبخ��صة  �لذي  �لفرجن، وخرب �حل�صن  �لدين على من�طق �صيطرة  �أغ�ر �صالح 

�الأحز�ن قرب ب�ني��ص، ووقعت معركة �صديدة �نت�رش فيه� �مل�صلمون، وجن� ملك �لفرجن، 

و�أ�رش عدد من ق�دتهم: �بن بريز�ن �ص�حب �لرملة ون�بل�ص، وهو �أعظم �لفرجن حمالً عند 

و�ص�حب  �لد�وية،  ومقدم  طبي�،  �ص�حب  �أ�رش  كم�  جبيل،  �ص�حب  �أخوه  و�أ�رش  �مللك، 

.
99

جنني

ز�ً  ركِّ ممُ �لفرجن  �صيطرة  من�طق  �أطر�ف  على  بغ�ر�ت  �لدين  �صالح  ق�م  578هـ  ويف 

على �ل�صوبك و�لكرك، وفتح �مل�صلمون �ل�صقيف من �أعم�ل طبي� على يد فرخ�ص�ه )و�يل 

جنني  على  ف�أغ�رت  �لعرب  و�ص�رت  فيه�،  م�  وغنم  بي�ص�ن  فرخ�ص�ه  و�قتحم  دم�صق(، 

. ويف �ل�صنة نف�صه� هزم �صالح �لدين �الأ�صطول �لذي �صرّيه 
100

و�للجون حتى ق�ربو� عك�

�الأحمر  �لبحر  يف  �لكرك  ح�كم   Renaud de Châtillon �ص�تيون(  دي  )رين�لد  �أرن�ط 

للتخريب يف �صو�حل �مل�صلمني ومه�جمة مكة و�ملدينة...، و�أر�صل بع�ص �الأ�رشى �لفرجن 

 .
101

�إىل ِمنى “ليمُنحرو�” عقوبة ملن ر�َم �إخ�فة حرم �هلل

بي�ص�ن،  فه�جم  �الآخرة،  جم�دى   19 يف  �الأردن  نهر  �لدين  �صالح  عب  579هـ  ويف 

“و�أغ�ر �مل�صلمون على تلك �الأعم�ل يين�ً و�صم�الً، وو�صلو� فيه� �إىل م� مل يكونو� يطمعون 
كم� غز� �صالح �لدين �لكرك، وع�د فح��رشه� يف �ل�صنة  يف �لو�صول �إليه و�الإقد�م عليه”. 

�إىل �صب�صطية ف��صتنقذ جم�عة من  ن�بل�ص 580هـ، و�ص�ر  �لت�لية دون جدوى، ثم ه�جم 

عن  �ل�رش�ي�  يبث  وهو  دم�صق،  �إىل  وع�د  ف�قتحمه�،  جنني  �إىل  وو�صل  �مل�صلمني،  �أ�رشى 

.
102

يينه و�صم�له يغنمون ويخربون �أمالك �لفرجن

ويف 582هـ م�ت ملك �لفرجن يف بيت �ملقد�ص، وتوىل مك�نه طفل �صغري، وحدث خالف 

ويتح�لف  �لدين،  �صالح  ير��صل  طر�بل�ص  �ص�حب  جعل  �لفرجن  بني  �ل�صلطة  يف  وطمع 

�أرن�ط بق�فلة عظيمة  �أقر�نه من �لفرجن. ويف �ل�صنة نف�صه� غدر �ص�حب �لكرك  معه �صّد 
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للم�صلمني ف�أخذه� عن �آخره� وغنمه�، ومل ي�صتجب لطلب �صالح �لدين ووعيده ب�إطالقه�، 

.
103

ف�أق�صم �صالح �لدين ليقتلنه �إن ظفر به

وهكذ� دخلت �صنة 583هـ وقد ن�صجت ظروف �الإعد�د للمعركة �لف��صلة من توحيد 

لقوى �مل�صلمني، ومن ك�رش لهيبة �ل�صليبيني، وخبة �أو�صع يف فّن �لتع�مل معهم، وبهذ� 

عند  قليالً  نقف  حطني  معركة  �إىل  �الإ�ص�رة  وقبل  حطني.  معركة  �لدين  �صالح  دخل 

��صرت�تيجية �لعمل لدى �صالح �لدين.

ا�صرتاتيجية العمل واالإعداد لدى �صالح الدين:

1.  االنطالق من ق�عدة قوية وم�أمونة:

متثل ذلك يف �إع�دة �لوحدة وتقويته�، وبن�ء �الإن�ص�ن �مل�صلم �ملق�تل، وبن�ء �القت�ص�د 

�حلربي.

2.  بن�ء املجتمع للحرب:

ويف هذ� حر�ص على �إ�ص�عة �لعدل و�إز�لة �الأحق�د بني �إم�ر�ت �مل�صلمني، وتوجيه �لعد�ء 

�أق�م �ل�صن�ع�ت �حلربية من دور �صن�عة �صفن وتنظيم �حل�صون  �صّد �ل�صليبيني، كم� 

وحم�يته� وجتهيز�ت �حل�ص�ر... .

3.  و�صوح الهدف:

�لذي متثل بقي�دة �الأمة �الإ�صالمية لطرد �ل�صليبيني، وهذ� �لو�صوح �ص�عد على كف�ءة 

�أهد�ف  حتديد  على  �ص�عد  كم�  نتيجة”،  الأف�صل  جهد  �أقل  “يبذل  فك�ن  و�الإعد�د،  �الأد�ء 

�لعملي�ت �لع�صكرية، فك�نت �الأولوية للتحرير، وحددت �ل�صي��ص�ت على هذ� �الأ�ص��ص.

4.  احلر�س على امل�صلمني:

فهو “يحر�ص على �مل�صلمني لتحقيق هدف �حلرب، ويحر�ص على �حلرب للمح�فظة 

على �مل�صلمني”، وقد �عت�د على رّد �لعدو�ن ب�أقوى منه حف�ظ�ً على �لروح �ملعنوية، وتبني 

.
104

�ال�صتعد�د �لقت�يل �مل�صتمر، وحدد لكل عملية �أ�ص�ليبه� �ملن��صبة

مع�ركه  يف  �لدين  �صالح  تبنى  فقد  �الأ�ص��صية  �ال�صرت�تيجي�ت  هذه  �إىل  ب�الإ�ص�فة 

��صرت�تيجية �لهجوم غري �ملب��رش مثل �لقي�م مب�صري�ت طويلة وهجم�ت مب�غتة، و�لهجوم 

كت�صتيت  �لت�صتيتية  �حلرب  و��صرت�تيجية  �أخرى.  جهة  عن  �ل�صغط  لتخفيف  جهة  على 
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�لنز�ع�ت  و��صتغالل  مثالً(  �مل�ص�ة  عن  �لفر�ص�ن  )ف�صل  �ملعركة  د�خل  �ملع�دي  �جلي�ص 

�لتي  �لوق�ئية  �لهجم�ت  �الأعد�ء. و��صرت�تيجية  ب�آخر وحتييد  �ل�صي��صية، و�رشب فريق 

.
105

ت�صعف قدرة �لعدو �لقت�لية قبل هجومه �أو ��صتكم�ل ��صتعد�ده

وحقق �صالح الدين يف حروبه املب�دئ االأ�ص��صية للحرب بكف�ءة كبرية مثل:

مبد�أ �ملب�غتة. 	•
مبد�أ �أمن �لعمل: مب� متثل له من �صبكة �أمنية ج��صو�صية قوية ودقيقة. 	•

مبد�أ �لقدرة �حلركية: مب� تعنيه من �رشعة حترك �جلي�ص وجتمعه و�نتق�له. 	•
مبد�أ �ملب�دءة و�لقوة �لهجومية: �لذي متثل بتحويل �لروح �لدف�عية �إىل هجومية. 	•

مبد�أ �القت�ص�د �لقوي: فكل معركة م� ين��صبه�. 	•
مبد�أ �ملح�فظة على �لهدف: فك�ن يهتم بتدمري �لقوى �لب�رشية لل�صليبيني ب�لدرجة  	•
�لغرب،  على  عبء  �إىل  وحتويلهم  �القت�ص�دية  مو�ردهم  من  وحرم�نهم  �الأوىل، 

وحترير �الأر�ص من �لد�خل جت�ه �ل�ص�حل.

وب�لن�صبة للجي�ص �الإ�صالمي ف�إن �صالح �لدين ر�صخ �ال�صتعد�د �لد�ئم للقت�ل، ورفع 

على  و�أكد  �جل�صدية،  �لبدنية  �لكف�ءة  منى  كم�  �لنفو�ص،  يف  و�جله�دية  �الإي�نية  �لروح 

.
106

�الن�صب�ط وكم�ل �لط�عة )يف غري مع�صية(

معركة حطني:

�صوى  نظ�مي  مق�تل  �ألف   12 وك�نو�  �لف��صلة  للمعركة  جي�صه  �لدين  �صالح  جهز 

وكّونو�  وجيو�صهم،  ملوكهم  وجتمعت  وت�ص�حلو�،  �أنف�صهم  �لفرجن  وجهز  �ملتطوعة، 

جي�ص�ً من حو�يل 63 �ألف مق�تل.

�جت�ز �صالح �لدين نهر �الأردن، وفتح طبي� بدون قلعته�، وبد�أت �ملن�و�ص�ت يوم �جلمعة 

�إال �أن �ملعركة �حتدمت يوم �ل�صبت يف 24 ربيع �الآخر 583هـ - 4 متوز/ يوليو 1187م، 

�جل�فة  �حل�ص�ئ�ص  و�أحرقو�  �مل�صلمون  وح�رشهم  و�لعط�ص،  �حلر  من  �لفرجن  وع�نى 

�لن�ر، وحّر  �لعط�ص، وحّر  �ل�صم�ص، وحّر  “ف�جتمع عليهم حّر  من حولهم ومن حتتهم 

�هلل  فمنح  �ل�ص�دقة،  وب�حلملة  ب�لتكبري  �ل�صلط�ن  �أمر  ثم  �لنب�ل”،  ر�صق  وحّر  �ل�صالح، 

�أ�رش جميع  �ألف�ً، وك�ن فيمن  �ألف�ً، و�أ�رشو� 30  �لفرجن فقتلو� منهم 30  �أكت�ف  �مل�صلمني 

“ومل ي�صمع مبثل هذ� �ليوم يف عّز �الإ�صالم و�أهله، وَدفِع  ملوكهم �صوى �أمري طر�بل�ص، 
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من  �أ�صري�ً  وثالثني  نيف�ً  يقود  بع�صهم  ر�آه  �لفالحني  بع�ص  �أن  ذكر  حتى  و�أهله،  �لب�طل 

�لفرجن، قد ربطهم بطنب خيمة، وب�ع بع�صهم �أ�صري�ً بنعل ليلب�صه� يف رجله، وجرت �أمور 

.
مل ي�صمع مبثله� �إال يف زمن �ل�صح�بة و�لت�بعني”107

ووقع يف �الأ�رش �مللك غي دي لوزيني�ن Guy de Lusignan ملك بيت �ملقد�ص و�أخوه، 

�مل�صلمني،  و�إيذ�ئه  لغدره  بيمينه  بر�ً  بيده  �لدين  �صالح  قتله  �لذي  �لكرك  ح�كم  و�أرن�ط 

و�أ�رشو� �ص�حب جبيل و�بن همفرى Humphrey، ومقدم �لد�وية، وجم�عة من �لد�وية 

يف  نك�يتهم  ل�صدة  و�ال�صبت�رية  �لد�وية  �مل�صلمون  �أعدم  وقد  �ال�صبت�رية  من  وجم�عة 

.
108

�مل�صلمني

وت�ريخ  �الإ�صالمي  �لت�ريخ  يف  �لف��صلة  �ملع�رك  �إحدى  وهي  حطني،  وقعة  هي  هذه 

فل�صطني، ب�ت �مل�صلمون ليلته� يكرثون من �لتكبري و�لتهليل، و�نتهت ب�صجود �صالح �لدين 

.
109

�صكر�ً هلل مع �صقوط خيمة ملك �لفرجن و�أ�رشه

وبعد هذه �ملعركة فتحت �لطريق �أم�م �مل�صلمني لتحرير معظم �أرج�ء فل�صطني، فخالل 

�أي�م قليلة مّت فتح طبي� ثم عك� )10 متوز/ يوليو( ثم �لن��رشة و�صفورية، ثم قي�ص�رية 

وحيف� و�أر�صوف، ثم ن�بل�ص، ثم �لفولة، ودبورية، وجنني، وزعني، و�لطور، و�للجون، 

وبي�ص�ن، وجميع م� يتبع طبي� وعك�، ومّت فتح ي�ف�. ثم �جته �مل�صلمون �صم�الً ففتحو� 

ثم  وجبيل.  �أغ�صط�ص(،  �آب/   6( بريوت  ثم  يوليو(،  متوز/   29( �صيد�  ثم  تبنني،  ح�صن 

و�خلليل،  حلم،  وبيت  ويبنه،  �لرملة،  ففتحو�  فل�صطني،  فتوح  ال�صتكم�ل  جنوب�ً  �جتهو� 

�لدين بع�صقالن حتى  و�أق�م �صالح  �أيلول/ �صبتمب(، وغزة و�لد�روم،   4( ثم ع�صقالن 

. وقد متَّ ذلك كله 
110

ت�صلم ح�صون �لد�وية يف غزة و�لنطرون، وبيت جبيل... وغريه�

ل�صالح �لدين يف �صهرين تقريب�ً، وبع�صه� ك�ن يحت�ج �إىل �صنني من �حل�ص�ر القتح�مه، 

.
وك�ن جملة م� فتح “خم�صني بلد�ً كب�ر�ً كل بلد له مق�تلة وقلعة ومنعة”111

حترير بيت املقد�س:

منت�صف  يف  ح�ص�ره�  وبد�أ  عدته،  �لدين  �صالح  ف�أعد  �لقد�ص  �إىل  �الأنظ�ر  تطلعت 

�ألف   60 حو�يل  �لقد�ص  د�خل  وك�ن  1187م،  �صبتمب  �أيلول/   20  - 583هـ  رجب 

�أي�م ح�ص�ره� جرت  �أهون عليه من ت�صليمه�. وخالل  مق�تل �صليبي كلهم يرى �ملوت 

وكل  �لن��ص،  ر�آه  قت�ل  “�أ�صد  و�قتتلو�  �قتح�مه�،  �مل�صلمون  وح�ول  عديدة،  �صد�م�ت 

 .
�إال ب�عث �صلط�ين”112 و�جب�ً، فال يحت�ج فيه  �لفريقني يرى ذلك دين�ً حتم�ً  و�حد من 
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كم�  بهم  يفعل  �أن  �إال  �لدين  �صالح  فرف�ص  �ملدينة  ت�صليم  مق�بل  �الأم�ن  �لفرجن  وطلب 

�الأم�ن،  وطلبو�  ع�دو�  ثم  ع�م�ً،  ت�صعني  حو�يل  قبل  �حتلوه�  عندم�  ب�مل�صلمني  فعلو� 

وهددو� �إن مل يعطوه �أن يقتلو� �أ�رشى �مل�صلمني وهم �ألوف، ثم يقومون بقتل ن�ص�ئهم 

حيو�ن�تهم،  ويقتلون  �أمو�لهم،  ويعطبون  ويحرقون  �لن�ص�رى،  من  وذر�ريهم 

�مل�صتميت،  قت�ل  �لنه�ية  حتى  ليق�تلو�  يخرجون  ثم  و�الأق�صى،  �ل�صخرة  ويخربون 

�لدين:  ف�أّمنهم �صالح  �الإ�ص�رة ب�الأم�ن،  �أ�صح�به ف�أجمعو� على  �لدين  و�ص�ور �صالح 

�أكتوبر 1187م،  �الأول/  �لقد�ص يف 27 رجب 583هـ - 2 ت�رشين  للم�صلمني فتح  ومّت 

.
113

وظهر من ت�ص�مح ورحمة �صالح �لدين �لكثري مم� �عرتف به �ل�صليبيون �أنف�صهم

وهكذ� ع�دت بيت �ملقد�ص لتحكم بر�ية �الإ�صالم بعد 91 �صنة هجرية )88 �صنة ميالدية( 

ومّت  جنب�ته،  يف  ي�صدح  �الأذ�ن  �صوت  وع�د  ون�ص�رته،  به�وؤه  �الأق�صى  للم�صجد  و�أعيد 

.
114

�إح�ص�ر �ملنب �لذي �أعده نور �لدين للم�صجد �الأق�صى قبل فتحه� بع�رشين �صنة

�الأخرى،  �ل�صليبية  و�لقالع  �ملدن  فتح  ت�بع  �لدين  �صالح  �أن  �إىل  �الإ�ص�رة  �ملهم  ومن 

و�ل�صغر،  بك��ص،  ح�صن  وفتح  �صهيون،  وقلعة  و�لالذقية،  جبلة،  584هـ  �صنة  ففتح 

، كم� فتح �لكرك وم� يج�وره� ك�ل�صوبك 
115

و�رشمينية، وبرزية، ودرب �ص�ك، وبغر��ص

جر�نه،  هن�ك  �الإ�صالم  و�ألقى  �لن�حية  تلك  من  �لقلب  “وفرغ  ب�الأم�ن  ح�ص�ر  طول  بعد 

ممن  ك�نو�  ف�إنهم  وغريه،  ك�لقد�ص  �لبالد  من  �ل�صقع  ذلك  يف  ك�ن  من  كل  قلوب  و�أمنت 

بعد  ب�الأم�ن  �صفد  �لدين  �صالح  وفتح  م�صفقني”.  �رشهم  ومن  وجلني  �حل�صون  بتلك 

�لبالد  �ملوؤمنني �رشهم، ف�إنهم ك�نو� و�صط  “وكفى �هلل  �إىل �صور  �لفرجن  ح�ص�ر، وخرج 

، كم� فتح كوكب. ويف ربيع �الأول 585هـ فتح �صالح �لدين �صقيف �أرنوم 
�الإ�صالمية”116

.
117

وهي من �أمنع �حل�صون

ربيع  ولكن  جديد.  من  �الإ�صالم  ر�ية  حتت  لتحكم  فل�صطني  �أر�ص  ع�دت  وهكذ� 

�النت�ص�ر�ت مل يدم طويالً ف�نفتحت �صفحة جديدة من �ل�رش�ع و�لتحدي.

مت�بعة اجله�د �صّد ال�صليبيني:

قد  �لدين  �صالح  وك�ن  �صور،  يف  وقالعهم  مدنهم  �صقطت  �لذين  �ل�صليبيون  جتمع 

ت�ص�مح وت�ص�هل معهم يف �لذه�ب �إليه�، و�أخذ �ل�صليبيون ير�صلون �ال�صتغ�ث�ت وت�أتيهم 

�الإمد�د�ت حتى قويت �صوكتهم، ثم �إن �صالح �لدين �أطلق �رش�ح �مللك ج�ي �صنة 584هـ 
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مب�ص�عدة  هن�ك  من  �ل�صليبيني  قي�دة  وتوىل  �صور  �إىل  فذهب  لفرن�ص�،  يعود  �أن  على 

�أ�صطول من “بيز�” Pisa �الإيط�لية.... “وك�ن ذلك كله بتفريط �صالح �لدين يف �إطالق كل 

.
118

من ح�رشه حتى ع�ّص بن�نه ندم�ً و�أ�صف�ً؛ حيث مل ينفعه ذلك” على حدِّ تعبري �بن �الأثري

حتى  هن�ك  و�نتظرو�  585هـ/1189م،  عك�  مدينة  �صور  من  �ل�صليبيون  ه�جم 

�أورب�ن �لث�ين ال�صتع�دة  �إليه� �لب�ب�  �إمد�د�ت �حلملة �ل�صليبية �لث�لثة �لتي دع�  ج�ءتهم 

بيت �ملقد�ص يقوده� ثالثة من ملوك �أوروب�، �مب�طور �أمل�ني� فريدريك �الأول بربرو�ص� 

وريت�ص�رد   ،
119

�لطريق يف  جي�صه  �أكرث  وهلك  م�ت  �لذي   Frederick I Barbarossa

�رشُّ  به  “فعظم  بحر�ً  ج�ء  �لذي   Richard the Lionheart �إنكلرت�  ملك  �الأ�صد  قلب 

وجلد�ً،  ومكر�ً،  �صج�عة،  زم�نه  رجل  وك�ن  �مل�صلمني،  يف  نك�يتهم  و��صتدت  �لفرجن، 

فيليب  فرن�ص�  وملك   ،
له�”120 مثل  ال  �لتي  ب�لد�هية  منه  �مل�صلمون  وبلي  و�صب�ً، 

 - �لث�ين  )ربيع  عك�  �جليو�ص  جميع  وح��رشت   .Philip Augustus �أغ�صط�ص 

يف  �لفرجن  ب�أيدي  و�صقطت  1191م(  يونيو  حزير�ن/  �أي  587هـ  �الأوىل  جم�دى 

جم�دى �الأوىل 587هـ - 12 متوز/ يوليو 1191م. وبهذ� ع�د �ل�صليبيون ليكون   17

لهم موطئ قدم جديد يف فل�صطني. وتد�ول �مل�صلمون و�لفرجن �ل�رش�ع، ون�ل كل طرف 

.
121

من �الآخر، و��صتط�ع �لفرجن �لتمدد على �ل�ص�حل �إىل �جلنوب ف�حتلو� حيف� وي�ف�

�أن  �إىل  كثري  �بن  �أ�ص�ر  فقد  مرير�ً،  دموي�ً  ك�ن  �ل�رش�ع  �أن  �إىل  �الإ�ص�رة  �ملهم  ومن 

�أق�م على عك� �ص�بر�ً م�ص�بر�ً مر�بط�ً 37 �صهر�ً، و�أن جملة من قتل من  �لدين  �صالح 

.
122ً �لفرجن ك�ن خم�صني �ألف�

�الأ�صد،  قلب  ريت�ص�رد  بني  �لرملة  �صلح  بعقد  �لث�لثة  �ل�صليبية  �حلملة  و�نتهت 

و�صالح �لدين �الأيوبي يف 21 �صعب�ن 588هـ - 1 �أيلول/ �صبتمب 1192م، وهو عب�رة 

عن هدنة مدته� ثالث �صنني وثالثة �أ�صهر، �صيطر �لفرجن مبقت�ص�ه� على �ل�ص�حل من ي�ف� 

. على 
123

�إىل عك�، و�صمح لهم بزي�رة �لقد�ص، وحرية �لتج�رة، وتنقل �لقو�فل بني �لطرفني

�أنه من �ملهم �الإ�ص�رة هن� �إىل بع�ص �لنق�ط �ملتعلقة بهذ� �ل�صلح:

1.  مل يكن �صالح �لدين ييل �إىل عقد �ل�صلح، وعندم� �أح�رش �أمر�ءه �مل�صت�ص�رين ك�ن 

�لدين...  �صالح  ر�أي  ب�أ�صلوبه  �الأ�صفه�ين  �لعم�د  وكتب  �لهدنة،  قبول  عدم  ر�أيه 

“نحن بحمد �هلل يف قوة، ويف ترقب ن�رشة مرجوة...، وقد �ألفن� �جله�د، و�ألفن� به 
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�ملر�د، و�لفط�م عن �مل�ألوف �صعب...، وم� لن� �صغل وال مغزى �إال �لغزو....، ر�أي 

�أن �أخلّف ر�أي �لهدنة ور�ئي، و�أقدم تقدمي �جله�د �عتز�زي و�إليه �عتز�ئي...، ويل 

.
بت�أييد �هلل من �الأمر �أجزمه و�أحزمه”124

�لبالد، وتعب �الأجن�د  �أجمعو� على قبول �ل�صلح بحجة خر�ب  ولكن م�صت�ص�ريه   

�لبق�ء  على  �أ�رشو�  �لهدنة  حتدث  مل  �إذ�  �لفرجن  والأن  �الأقو�ت،  وقلة  و�لرعية، 

و�لقت�ل، �أم� �إن حدثت ف�صيعود للبالد �صك�نه� وعم�ره�، وت�صرتيح �الأجن�د وتقوى 

وت�صتعد للحرب، وك�ن ر�أيهم �أن �لفرجنة ال يفون بعهودهم، ولذلك ن�صحوه بعقد 

.
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�لهدنة حتى يتفرق �لفرجن وينحلو�، وم� ز�لو� به حتى ر�صي

2.  �إن هذ� �ل�صلح هدنة موؤقتة ق�صرية �الأجل، ولي�ص مع�هدة �صالم د�ئمة، وقد عقد 

�لتي  �مل�صلحة  تقدير  ح�صب  �ل�رشع  يف  ج�ئزة  وهي  �لعديد  وبعده�  قبله�،  مثله� 

يقرره� �إم�م �مل�صلمني، وقد ��صتمرت من بعده� �ل�رش�ع�ت و�ملع�رك.

3.  مل يتم يف هذه �لهدنة �أي �عرت�ف للفرجن ب�أي حقٍّ لهم على �أر�ص فل�صطني، و�إمن� 

تقررت �لهدنة بعدم �لقت�ل على م� �نتزعوه من �أر�ص �إىل �أن تنتهي �لهدنة.

و�صت�ن م� بني هذه �لهدنة �لتي عقد �مل�صلمون منه� �لع�رش�ت، وبني مع�هدة �ل�صالم 

مع �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي �لتي جتري يف ع�رشن�.

وعلى كل ح�ل ف�إن �الأمر مل يطل ب�صالح �لدين فتويف رحمه �هلل يف 27 �صفر 589هـ - 

، �أي بعد �صتة �أ�صهر فقط من توقيع �صلح �لرملة.
126

4 �آذ�ر/ م�ر�ص 1193م

ثامنًا: االأيوبيون وال�شراع مع ال�شليبيني:

يف  وف�ته  من  �صنو�ت  بعد  ودخلو�  �لدين،  �صالح  خلف�ء  بني  و�ل�صق�ق  �لنز�ع  دّب 

�رش�ع�ت دموية �أ�صعفتهم، وقوت �صوكة �ململكة �ل�صليبية يف عك� �لتي ��صتمرت ومتددت 

يف بع�ص �الأحي�ن على ح�ص�بهم.

لقد ك�ن حّب �لدني� وحّب �ل�صلط�ن، ولو على ح�ص�ب �ملب�دئ و�ملقد�ص�ت �أحد �ملظ�هر 

�صّد  �ل�صليبيني  مع  بع�صهم  فتح�لف  �الأيوبية،  �لدولة  �صالطني  من  عدد�ً  حكمت  �لتي 

بع�ص، وعر�صو� عليهم بيت �ملقد�ص �أكرث من مرة مق�بل �أن ينت�رش �صلط�ن �ل�ص�م على 

لعبوه، ولكنهم ظلّو�  �لذي  �لدور  بهذ�  �ل�صليبيون  �لعك�ص!! وقد �صعد  �أو  �صلط�ن م�رش 

على طمعهم يف �جلميع، غري �أن ربيع �ل�صليبيني مل يدم طويالً.
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�نتهت �حلملة �ل�صليبية �لر�بعة �لتي �أر�صله� �لغرب 601هـ/1204م يف �لق�صطنطينية، 

، �أم� �حلملة �خل�م�صة 615-618هـ/1218-1221م فقد 
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ومل ت�صل �إىل �ل�ص�م �أو م�رش

 Jean de Brienne )نطلقت من عك� نف�صه� بقي�دة ملكه� يوحن� برين )ج�ن دي بريني�

�إىل دمي�ط مب�رش. وعندم� �صعر �ل�صلط�ن �الأيوبي �لك�مل حممد بن حممد بن �أيوب بخطورة 

�لو�صع عر�ص على �لفرجن �ل�صلح مق�بل ت�صليمهم �لقد�ص ومعظم فتوح �صالح �لدين، 

�ملعظم  �مللك  وق�م  و�ل�صوبك...(  )�لكرك  �أي�ص�ً  �الأردن  �رشق  بجنوب  وط�لبو�  فرف�صو� 

ال  حتى  وتخريبه�  �لقد�ص  �أ�صو�ر  بتدمري  دم�صق  �ص�حب  �أيوب  �بن  �أحمد  بن  عي�صى 

يف  قو�هم  ح�صدو�  �الأيوبيني  لكن  616هـ/1219م.  يف  �حتلوه�  �إذ�  �لفرجن  منه�  ي�صتفيد 

�لنه�ية، و��صتط�عو� هزية �ل�صليبيني �لذين ع�دو� خ�ئبني �إىل عك� بعد �أن ف�تتهم فر�صة 

.
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عظيمة

�لك�مل  ��صتنج�د  �إىل  �أدى  عي�صى  و�ملعظم  حممد  �لك�مل  بني  �لن��صب  �خلالف  �إن  ثم 

حممد بفريدريك �لث�ين �إمب�طور �الإمب�طورية �لروم�نية �ملقد�صة، و�لذي �أ�صبح و�صي�ً 

على عر�ص مملكة عك� �ل�صليبية، ووعده بت�صليمه �لقد�ص �إن هو �ص�عده على �أخيه �ملعظم 

عي�صى.

�إىل  �ل�ص�د�صة، وو�صل  �ل�صليبية  يقود �حلملة   Frederick II �لث�ين  وج�ء فريدريك 

�أخويه �لك�مل  �أن �ملعظم عي�صى تويف مم� مكن  عك� يف 625هـ/1228م، وعلى �لرغم من 

و�الأغو�ر،  و�لبلق�ء،  �لكرك،  د�ود  �لن��رش  �بنه  �إعط�ء  مع  �أمالكه  �قت�ص�م  من  و�الأ�رشف 

يف  فرط  �لك�مل  �أن  �إال  �لث�ين،  فريدريك  �إىل  بح�جة  �لك�مل  يعد  ومل  و�ل�صوبك،  و�ل�صلط، 

�لقد�ص “وف�ء” بعهده لفريدريك!! �لذي مل يكن لديه من �لقوة م� يكفي الإجب�ر �مل�صلمني 

مر�حل  يف  �لك�مل  و��صتعط�ف  للبك�ء  ��صطر  فريدريك  �إن  بل  �لقد�ص،  عن  �لتن�زل  على 

�أن� مملوكك وعتيقك، ولي�ص يل عم�   ...“ �ملف�و�ص�ت ليت�صلم �لقد�ص!! ومم� ق�له للك�مل: 

�لبلد و�لزي�رة فيكون �صدقة  �أن ينعم عليَّ بقب�صة  ت�أمره خروج.... ف�إن ر�أى �ل�صلط�ن 

ي�ف�  �صلح  معه  وعقد  �لك�مل،  له  و��صتج�ب  �لبحر”!!  ملوك  بني  ر�أ�صي  ويرتفع  منه، 

ي�أخذ  �أن  تقرر  ومبقت�ص�ه  �صنو�ت،  ع�رش  ملدة  فب�ير 1229م  �صب�ط/   18 - يف 626هـ 

�لفرجنة بيت �ملقد�ص، وبيت حلم، وتبنني، وهونني، و�صيد� مع �رشيط من �الأر�ص من 

�لقد�ص يخرتق �للد، وينتهي عند ي�ف�، ف�صالً عن �لن��رشة وغرب �جلليل، على �أن يكون 

.
129

�حلرم مب� حو�ه من �ل�صخرة و�مل�صجد �الأق�صى ب�أيدي �مل�صلمني
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“ف��صتد  �مل�صلمني  غ�صب  �أث�ر  �لذي  �الأمر  �ملقد�ص  بيت  على  �لفرجن  ��صتوىل  وهكذ� 

�لبك�ء، وعظم �ل�رش�خ و�لعويل، و�أقيمت �مل�آمت، وعظم على �أهل �الإ�صالم هذ� �لبالء، وق�ل 

�مللك  على  �الإنك�ر  و��صتد  �حل�دثة.  هذه  ملثل  �مل�صلمني  ملوك  خجلة  ي�  و�لعلم�ء:  �لوع�ظ 

 ،
�لك�مل، وحقد �أهل دم�صق عليه ومن معه، وكرثت �ل�صن�ع�ت عليه يف �ص�ئر �الأقط�ر”130

.
وق�ل �بن كثري: “فعظم ذلك على �مل�صلمني جد�ً، وح�صل وهن �صديد، و�إرج�ف عظيم”131

و��صتمر �ل�رش�ع بني �أبن�ء �لبيت �الأيوبي، غري �أن �لن��رش د�ود �ص�حب �الأردن �نتهز 

فر�صة �نته�ء مدة �صلح ي�ف�، وحت�صني �لفرجن بيت �ملقد�ص بخالف �ل�رشوط، ف��صتوىل 

دي�صمب  �الأول/  ك�نون   7  - �الأوىل 637هـ  جم�دى   6 يف  �لفرجن  منه�  وطرد  �لقد�ص،  على 

يف 638هـ/1240م!!  لهم  �صلمه�  دم�صق-  -�ص�حب  �إ�صم�عيل  �ل�ص�لح  ولكن  1239م، 

ف�صالً  هذ�  �أيوب،  �لدين  جنم  �ل�ص�لح  م�رش  �ص�حب  �صّد  له  م�ص�عدتهم  طلب  �أن  بعد 

عن ت�صليمهم ع�صقالن وقلعة �ل�صقيف، ونهر �ملوجب و�أعم�له�، وقلعة �صفد و�أعم�له�، 

�أث�ر هذ�  �ل�ص�حل... وقد  ومن��صفة �صيد� وطبي� و�أعم�لهم�، وجبل ع�مل و�ص�ئر بالد 

�إ�صم�عيل”  �ل�ص�لح  �مللك  على  �لت�صنيع  من  “�أكرثو�  �لذين  �مل�صلمني  �صخط  �لت�رشف 

وهكذ� ع�دت �لقد�ص مرة �أخرى للفرجن.

لقت�ل  غزة  عند  �لفرجن  حلف�ئه  �إىل  لين�صم  قو�ته  �إ�صم�عيل  �ل�ص�لح  ح�صد  وعندم� 

�ل�ص�لح �أيوب رف�ص جند �ل�ص�م حم�لفة �لفرجن �صّد �إخو�نهم، ف�نح�زو� �إىل جند م�رش، 

638هـ/1240م،  �صنة  �ص�حلهم  �أيوب  �ل�ص�لح  ولكن  كبرية،  هزية  �لفرجن  وهزمو� 

.
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و��صتقرت �صيطرتهم على بيت �ملقد�ص، وم� �أعط�هم �إي�ه �ل�ص�لح �إ�صم�عيل

�ملقد�صة  �لقد�ص و�الأر�ص  �ل�رش�ع، وظلت  �الأيوبي يف  �لبيت  �أبن�ء  �أخرى دخل  ومرة 

مرة  �إ�صم�عيل  �ل�ص�لح  عر�ص  فقد  و�لنفوذ.  �ل�صلطة  على  ته�فتهم  يف  به�  يلعبون  ورقة 

�أن ي�صيطرو� على �لقد�ص �صيطرة ت�مة مب� يف  �أخرى على �لفرجن يف عك� �لتح�لف مق�بل 

نف�صه  �لوقت  ويف  د�ود،  �لن��رش  ذلك  يف  �إليه  و�ن�صم  �الأق�صى،  و�مل�صجد  �ل�صخرة  ذلك 

�أنف�صهم �لعر�ص نف�صه  �أيوب �ص�حب م�رش على �ل�صليبيني  عر�ص �ل�ص�لح جنم �لدين 

!!!
133

مق�بل �لتح�لف معهم

مب�ص�عدة  م�رش  غزو  يف  �رشع  �لذي  �إ�صم�عيل  �ل�ص�لح  مع  �لتح�لف  �لفرجن  و�خت�ر 

�إىل ج�نب �لفرجن. و��صتع�ن �ل�ص�لح  �إبر�هيم ملك حم�ص  �لن��رش د�ود و�ملن�صور  حليفه 
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�آالف مق�تل يف  �لذين ج�ءو� مل�ص�عدته يف قوة من ع�رشة  �أيوب ب�خلو�رزمية  جنم �لدين 

�إليه ب�ال�صتيالء على طبي� ون�بل�ص، �قتحمت بيت �ملقد�ص يف 17 متوز/ يوليو،  طريقه� 

�آب/   23  - 642هـ  يف  �الإ�صالم  حظرية  �إىل  ك�مل  ب�صكل  �ملقد�ص  بيت  و��صتع�دت 

. وبذلك ع�دت بيت �ملقد�ص نه�ئي�ً �إىل �أيدي �مل�صلمني، وظلت حتتفظ 
134

�أغ�صط�ص 1244م

بهويته� �الإ�صالمية حتى دخله� �الإجنليز يف 1917/12/10م.

�إ�صم�عيل وحلف�ئه،  �ل�ص�لح  �أيوب �صّد  �ل�ص�لح  مل�ص�عدة  �إن �خلو�رزمية �جتهو�  ثم 

ووقعت معركة غزة �لث�نية )قرب غزة يف موقع ��صمه هربي�( بني هذه �لقوى يف 12 جم�دى 

لل�ص�لح  �أكتوبر 1244م، و�نتهت بهزية �ص�حقة  �الأول/  �الأوىل 642هـ - 17 ت�رشين 

�أ�صري   800 عد�  �ألف�ً  ثالثني  من  ب�أكرث  �لفرجن  قتلى  عدد  فيه�  وقدِّر  و�لفرجن،  �إ�صم�عيل 

معركة  بعد  �ل�صليبيون  تلق�ه�  �رشبة  �أخطر  هي  �ملعركة  هذه  وك�نت  م�رش،  �إىل  �صيقو� 

حطني، وتعّد من �ملع�رك �لف��صلة يف ت�ريخ فل�صطني؛ �إذ �صعف �ل�صليبيون بعده�، ومل 

.
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يتمكنو� من �لتو�صع، و�صعو� �إىل �الحتف�ظ مب� لديهم

ثم ق�م �ل�ص�لح �أيوب ب�ل�صيطرة على �لقد�ص و�خلليل وبيت جبين و�الأغو�ر ودم�صق 

وبذلك  ع�صقالن،  و�قتحم  طبي�،  قلعة  على  ف�صيطر  �لفرجن،  وع�قب  642هـ/1245م، 

�نح�رشت حدود مملكة �لفرجن �إىل �أبو�ب ي�ف� �صنة 644هـ/1247م.

ملك   Louis IX �لت��صع  لوي�ص  بزع�مة  �ل�ص�بعة  �ل�صليبية  �حلملة  م�رش  د�همت  ثم 

فرن�ص� 646هـ/1249م، و�لتي �نتهت ب�لف�صل، و�أ�رش لوي�ص �لت��صع ثم مّت �إطالق �رش�حه 

، ثم م� لبث �حلكم �الأيوبي مل�رش �أن �نتهى بدخوله� حتت حكم �ملم�ليك 
136

وذه�به �إىل عك�

.
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647هـ/1250م، وبد�أت �صفحة جديدة من �صفح�ت �جله�د �صّد �ملغول و�ل�صليبيني

حكم  تلت  �لتي  �خلم�صني  �ل�صنو�ت  يف  �ملقد�صة  و�الأر�ص  �ملقد�ص  بيت  ف�إن  وهكذ� 

�لن�صف  يف  خ�صو�ص�ً  �ال�صتقر�ر  عدم  من  حل�لة  عر�صة  ك�نت  �الأيوبي  �لدين  �صالح 

مع  �الأيوبي  �لبيت  حك�م  من  عدد  م�ص�وم�ت  يف  مرة  من  �أكرث  و��صتخدمت  منه�،  �لث�ين 

�لفرجن مق�بل عقد حت�لف�ت معينة، و�فتقد هوؤالء م�صد�قيتهم �جله�دية �الإ�صالمية، حتى 

�لتز�مهم �الإ�صالمي بقدر حر�صهم على  �إن قت�لهم للفرجن مل يكن يعب ب�ل�رشورة عن 

�إىل حدٍّ كبري  �لفرجن يعب  �لقت�ل مع  �ل�صخ�صية، ولذلك ك�ن  �حلكم، و�لنفوذ، و�مل�ص�لح 

عن مو�زين �لقوى �مل�دية بني هذه �الأطر�ف، وهو م� جعل �لقد�ص و�أجز�ء من فل�صطني 

ت�صقط �أكرث من مرة ب�أيدي �لفرجن دون مبر�ت م�رشوعة �إ�صالمي�ً. على �أن م� �صبق ال 
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�ملع�رك �صّد  �لذين ك�نو� وقود  �ل�ص�دقني  �ملتطوعة و�ملج�هدين  �لكثري من  ينفي وجود 

�لفرجن، و�ل�صبيل �إىل حترير �الأق�صى و�الأر�ص �ملب�ركة. ثم �إن �لتعبئة �الإي�نية �جله�دية، 

يف  و�أوذو�  �صجنو�  كب�ر  علم�ء  به�  ق�م  �لتي  �لفرجن  مع  �ملتع�ونني  للحك�م  و�لت�صدي 

�صبيله�، �أمث�ل �لعز بن عبد �ل�صالم و�صبط �بن �جلوزي وغريهم�، ك�ن له� دوره� �لكبري 

يف ح�صد �جلم�هري ور�ء �ل�صف �الإ�صالمي، و�الإ�رش�ر على �حتف�ظ �مل�صلمني ببيت �ملقد�ص 

و�الأر�ص �ملقد�صة.

اأهم املدن ومواقع املع�رك يف بالد ال�ص�م



الطريق اإىل القد�س

122 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

تا�شعًا: املماليك ومواجهة التتار:

يف �لقرن �ل�ص�بع �لهجري - �لث�لث ع�رش �مليالدي ظهر �خلطر �ملغويل )�لترتي( على 

 ،Genghis Khan بالد �مل�صلمني. وك�ن �ملغول قد توحدت قب�ئلهم حتت قي�دة جنكيز خ�ن

و��صتط�عو�  وكوري�،  و�ل�صني  من�صوري�  على  ف�صيطرو�  للتو�صع،  كبى  حملة  وبد�أو� 

�أم�م تو�صعهم  حتطيم جي�ص �لدولة �خلو�رزمية �مل�صلمة 1221م، �لذي ك�ن �صد�ً منيع�ً 

جت�ه �لع�مل �الإ�صالمي، و�لذي ك�ن قد حقق عليهم عدد�ً من �النت�ص�ر�ت �ملهمة.

وقد تويف جنكيز خ�ن �صنة 624هـ/1227م، ولكن �ملغول و��صلو� زحفهم ف�قتحمو� 

�آ�صي� �لو�صطى، ورو�صي�، و�صيطرو� على مو�صكو، كم� �صيطرو� على �أوكر�ني�، وه�جمو� 

وتوغلو�  جي�صه�،  �صحقو�  �أن  بعد  �ملجر  و�جت�حو�  �الأمل�نية،  �جليو�ص  وهزمو�  بولند�، 

�لع�مل �الإ�صالمي، ف��صتكملو� �صيطرتهم على من�طق  �أخذو� يتوغلون يف  �أوروب�، كم�  يف 

.
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�لرتك�صت�ن و�أفغ�ن�صت�ن و�لهند وف�ر�ص...

وب�رش��صة  رحمة  �أو  �صفقة  دون  تدمري�ً  �أم�مهم  �لتي  �ملم�لك  يدمرون  �ملغول  وك�ن 

وقوتهم  بكف�ءتهم  ال  ينت�رشون  ف�ص�رو�  و�صطوتهم،  قوتهم  من  �لع�مل  �أرعبت  رهيبة 

فح�صب، و�إمن� ب�حلرب �لنف�صية و�لرعب �لذي بثوه يف نفو�ص �لن��ص.... حتى �نت�رش �ملثل 

�لق�ئل “من ق�ل لك �إن �لتت�ر قد هزمو� فال ت�صدقه”!! وقد ��صتثمر �ملغول، �إىل �أق�صى حّد، 

حرب �ل�ص�عقة �لتي تعتمد على �رشعة �حلركة، كم� ��صتثمرو� حرب �الأع�ص�ب، فن�رشو� 

�لرعب و�لذعر من بط�صهم يف كل مك�ن.

�إىل  �لتفكك و�ل�صعف مم� �صهل على �ملغول �لزحف  وك�نت بالد �مل�صلمني تع�ين من 

�أحدهم،  �أن  �مل�صلمني  بالدهم، و�لق�ص�ء ب�صهولة على مم�لكهم. وبلغ من �صعف حك�م 

وك�ن يحكم �إحدى �ملدن، �أر�صل �صورته �ملر�صومة على حذ�ء هدية لهوالكو ق�ئد �ملغول، 

.
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حتى “يت�رشف” هذ� �حل�كم بو�صع هوالكو قدمه على �صورته عندم� يلب�ص �حلذ�ء؟!

ثم �جت�ح �ملغول �لعر�ق، وح��رشو� بغد�د ع��صمة �خلالفة �لعب��صية �لتي ك�نت تع�ين 

�أ�صب�به ت�آمر �لوزير �بن �لعلقمي مع �ملغول الإ�صق�ط �خلالفة  من �صعف �صديد ك�ن من 

وت�رشيحه معظم جي�ص �خلالفة �لذي �أ�صبح ع�رشة �آالف بعد �أن ك�ن �أكرث من 100 �ألف.

وقد �صقطت بغد�د يف 656هـ - 10 �صب�ط/ فب�ير 1258م، وق�م �ملغول مبذبحة ه�ئلة 

��صتمرت �أربعني يوم�ً، وذكر �بن كثري �أن عدد �ل�صح�ي� بلغ 800 �ألف، وقيل مليون�ن، 

.
140ً وقتل �خلليفة �مل�صتع�صم ب�هلل، وقيل �إنه و�صع يف كي�ص وقتل رف�ص�
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ثم  بكر،  و�لره�، ودي�ر  و��صتولو� على حر�ن،  ب�جتي�ح بالد �جلزيرة،  �ملغول  وق�م 

�لث�ين/ ين�ير 1260م، و�أظهر حك�م  �لفر�ت، ونزلو� حلب يف 658هـ - ك�نون  ج�وزو� 

بني �أيوب يف �ل�ص�م تخ�ذالً كبري�ً، ف�أعلن �لن��رش يو�صف �الأيوبي �ص�حب حلب خ�صوعه 

�الأزقة.  يف  �مل�صلمني  دم�ء  جرت  حتى  �لفظ�ئع،  و�رتكبو�  حلب،  دخلو�  ولكنهم  للمغول، 

�إىل م�رش بحريه و�أبن�ئه ت�رك�ً حم�ة  �ملظفر �ص�حب حم�ة ب�لفر�ر  �ملن�صور بن  وب�در 

و�أهله� يلقون م�صريهم، ثم فّر �لن��رش يو�صف من دم�صق �إىل غزة بنية �لهرب �إىل م�رش، 

“وترك دم�صق خ�لية وفيه� ع�مته�...” وتبدد �لبيت �الأيوبي يف �ل�ص�م ب�رشعة.

غدرو�  ثم  1260م  م�ر�ص  �آذ�ر/  �أول  ب�الأم�ن  ف��صتلموه�  دم�صق  �إىل  �ملغول  و�صل 

مق�ومة  دون  غزة  �إىل  وتقدمو�  و�لكرك،  ن�بل�ص  �حتلو�  �لربيع  ف�صل  وخالل  ب�أهله�، 

. وهكذ� تق��صم �لنفوذ يف فل�صطني مملكة عك� �ل�صليبية و�ملغول �لتت�ر، وع�دت 
141

تذكر

فل�صطني لتئن من جديد حتت �صن�بك خري �لكف�ر.

ال�صليبيون والتت�ر:

فرحت �أوروب� ب�لهجوم �لترتي على بالد �الإ�صالم، وعملت على �لتن�صيق معهم بغية 

كم� هدفو� �إىل ن�رش �مل�صيحية بني �لتت�ر �أنف�صهم، وقد جنحو�  �رشب “�لعدو �مل�صرتك”، 

�إذ ��صتهر �لق�ئد �لترتي �لذي �جت�ح بالد �الإ�صالم هوالكو  يف بد�ية �الأمر جزئي�ً يف ذلك؛ 

مبيله للم�صيحيني �لن�صطوريني، وك�نت ح��صيته ت�صم عدد�ً كبري�ً منهم، وك�نت زوجته 

م�صيحية �أي�ص�ً، وقد لعبت هذه �لزوجة دور�ً خطري�ً تفخر فيه �لكني�صة يف جتنيب �أوروب� 

�لترتي  ق�ئد معركة عني ج�لوت  �إن  بل  �مل�صلمني،  لبالد  �لترتي، وتوجيهه  �لغزو  �أهو�ل 

�لتت�ر  حملة  و�صف  �مل�صيحيني  �الأ�ص�قفة  �أحد  �إن  حتى  م�صيحي�ً،  ك�ن   Kitbuqa كتبغ� 

�لغرب  �آم�ل  و�إن  �لك�مل له�، حملة ن�صطورية م�صيحية”،  “حملة �صليبية ب�ملعنى  ب�أنه� 

وقد ب�در ه�تون  قد �نعقدت على هوالكو وق�ئده كتبغ� ليحقق “�لق�ص�ء على �مل�صلمني”. 

طر�بل�ص  �أمري   Bohemond VI �ل�ص�د�ص  وبوهيموند  �أرمينية  ملك   Hutton  I �الأول 

و�أمر�ء �لفرجن يف �صور وعك� وقب�ص �إىل عقد حلف مع �ملغول �لتت�ر يقوم على �أ�ص��ص 

.
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�لق�ص�ء على �مل�صلمني يف �آ�صي�، وت�صليم �لفرجن بيت �ملقد�ص

�ل�صلط�ن  يحكمونه�-  �ملم�ليك  �أخذ  -�لتي  م�رش  يف  �ل�صلطة  توىل  �لفرتة  تلك  ويف 

�ملظفر قطز حممود بن ممدود 17 ذو �لقعدة 657هـ - ك�نون �الأول/ دي�صمب 1259م، 

وقد عرف قطز بتقو�ه، و�صالحه، و�رتب�طه �لعميق ب�الإ�صالم، وك�ن تلميذ�ً الأعظم �لعلم�ء يف 
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�لع�رش �لعز بن عبد �ل�صالم. وعلى حّد تعبري �بن كثري فقد ك�ن قطز �صج�ع�ً بطالً كثري 

.
143ً �خلري ن��صح�ً لالإ�صالم و�أهله، وك�ن �لن��ص يحبونه، ويدعون له كثري�

ومل يكد يّر عليه يف �حلكم �صوى ب�صعة �أ�صهر حتى و�جه م�صكلة �الجتي�ح �لترتي، 

وتلقى ر�ص�لة تهديد عنيفة من هوالكو، قبل مغ�درته �صورية، تطلب منه �ال�صت�صالم ج�ء 

فيه� “�تعظو� بغريكم، و�أ�صلمو� �إلين� �أمركم، فنحن ال نرحم من بكى، وال نرق ملن �صك�... 

�أي �أر�ص توؤويكم؟ و�أي طريق تنجيكم؟ و�أي بالد حتميكم؟ فم� لكم من �صيوفن� خال�ص، 

وال من مه�بتن� من��ص... �حل�صون عندن� ال متنع، و�لع�ص�كر لقت�لن� ال تنفع، ودع�وؤكم 

.
علين� ال ي�صمع!...”144

ولكن قطز، �لق�ئد �مل�صلم �لذي ال يخ�صى �إال �هلل، و�لذي يعلم �أن �لن�رش بيد �هلل، و�أنه 

متى ��صتكمل �لعدة، وبذل �الأ�صب�ب، و�أح�صن �ل�صلة ب�هلل، و�ال�صتع�نة به حقق له �لن�رش، 

هوؤالء  على  قب�ص  �لكت�ب  قر�أ  �أن  وبعد  �ملغويل،  �لزحف  ومو�جهة  �جله�د،  �إعالن  قرر 

ن�صفني(،  فيق�صم  و�صطه،  يف  �ل�صخ�ص  ي�رشب  )ب�أن  تو�صيط�ً  ب�إعد�مهم  و�أمر  �لر�صل، 

�إعالن�ً ال تر�جع  �إعد�مهم  �لق�هرة )ب�ب زويلة( وك�ن  �أبو�ب  �أحد  وعلقت روؤو�صهم على 

�لزحف  مو�جهة  يف  و�لعزة  �لقوة  مب�ص�عر  يفي�ص  وحتدي�ً  �لقت�ل،  على  �لعزم  عن  فيه 

.
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�لترتي

�ملعنوية  للروح  رفع�ً  �لتت�ر  قو�ت  على  و�لزحف  ب�لهجوم  هو  يب�در  �أن  قطز  وقرر 

�إىل �ل�صه�دة يف �صبيل �هلل، وحفظ�ً الأر�ص  للم�صلمني، وت�أكيد�ً على روح �جله�د �ل�ص�عية 

�الإ�صالم يف م�رش، وحترير�ً الأر�ص �الإ�صالم يف بالد �ل�ص�م، ومن �صمنه� �أر�ص فل�صطني 

للتت�ر ب�أنه نوع جديد من �لرج�ل مل يو�جهوه من  و�مل�صجد �الأق�صى �ملب�رك، وتخويف�ً 

قبل، والأن �أجنح و�ص�ئل �لدف�ع �لهجوم.

قطز  بقي�دة  �مل�صلم  �جلي�ص  �جت�ز  1260م  يوليو  متوز/   26  - 658هـ  �صعب�ن  ويف 

�حلدود، وحرر غزة؛ حيث �أق�م به� يوم�ً و�حد�ً، ثم �جته �صم�الً ب�جت�ه قو�ت �لتت�ر؛ حيث 

�لتقت �لقوت�ن �الإ�صالمية و�لترتية عند “عني ج�لوت” �صم�ل �رشقي فل�صطني.

معركة عني ج�لوت:

ون�صبت �إحدى �أكب �ملع�رك �حل��صمة يف �لت�ريخ هن�ك وهي معركة عني ج�لوت، يوم 

�جلمعة 25 رم�ص�ن 658هـ - 3 �أيلول/ �صبتمب 1260م ويف هذه �ملعركة توفرت للتت�ر 

عن��رش �لن�رش “علمي�ً ومنطقي�ً” �إذ تفوق �لتت�ر على �جلي�ص �الإ�صالمي يف عن��رش: 
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�لكف�ءة و�خلبة �لو��صعة نتيجة �حلروب �لكثرية �لتي خ��صوه� “قي�دة وجنود�ً”. 	•
�ملعنوي�ت �لع�لية جد�ً الأنهم مل يهزمو� من قبل. 	•

�لتفوق �لكبري يف �لعدة و�لعت�د و�الأعد�د. 	•
�لذي متيز بكرثته و�رشعة حركته وقدرته على  �لفر�ص�ن  ل�صالح  �لع�لية  �لكف�ءة  	•

تطبيق )حرب �ل�ص�عقة( �لتي ك�نت �إحدى �ل�صم�ت �لب�رزة للتت�ر.

�لتفوق �الإد�ري فله قو�عد قريبة وطرق من مو�قع �جلي�ص �مل�صلم. 	•
مو��صع �لتت�ر يف �ملعركة ك�نت �أف�صل من مو�قع �جلي�ص �مل�صلم. 	•

وعلى �لرغم من �لتفوق �لترتي �ل�ص�حق، �إال �أن �لن�رش �ل�ص�حق ك�ن للم�صلمني.

لقد متيز جي�ص قطز ب�أنه “جي�ص �إ�صالمي” ق�م لن�رشة �الإ�صالم، و�لدف�ع عن �أر��صيه 

�الأمر  و�نت�رش  و�ص�حلوه�،  وعلم�وؤه�  م�رش  �صيوخ  �جلي�ص  هذ�  يف  و�ص�رك  �ملقد�صة، 

يبغي  ط�هر�ً  منيب�ً  ت�ئب�ً  م�رش  من  فخرج  �جلي�ص،  هذ�  يف  �ملنكر  عن  و�لنهي  ب�ملعروف 

ن�رش دين �هلل، و�لتمكني له يف �الأر�ص، كم� متيز �جلي�ص �الإ�صالمي بقي�دة موؤمنة تتحلى 

.
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“ب�إر�دة �لقت�ل” ب�أقوى مظ�هره�، وهي من �أهم عو�مل �لن�رش يف �أي معركة

طلب قطز من �جلي�ص �النتظ�ر مل� بعد �صالة �جلمعة “ال تق�تلوهم حتى تزول �ل�صم�ص، 

بد�أ  وهكذ�  �صالتهم”...،  يف  و�لن��ص  �خلطب�ء  لن�  ويدعو  �لري�ح،  وتهب  �لظالل،  وتفيء 

�لقت�ل.

وهي جت�هد ف�أقبل عليه� قطز وهي يف  “جلن�ر”  �أثن�ء �ملعركة قتلت زوجة قطز  ويف 

�لرمق �الأخري وهو يقول: و�حبيبت�ه، فق�لت له: ال تقل و�حبيبت�ه، ولكن قل و� �إ�صالم�ه، 

ثم �صعدت روحه� �إىل �هلل بعد �أن ذكرته ب�أن �أمر �الإ�صالم و�جله�د يف �صبيل �هلل �أهم من 

�حلب و�لعالق�ت �ل�صخ�صية...، وق�م قطز منتف�ص�ً وهو يردد و� �إ�صالم�ه... و� �إ�صالم�ه 

و�جلي�ص يردده� حتى مّت �لن�رش... .

فر�صه،  ليعطيه  �الأمر�ء  �أحد  فرتجل  قطز،  فر�ص  قمُتل  �أن  �ملعركة  �أثن�ء  يف  حدث  كم� 

فرف�ص حتى ال يحرمه من �جله�د، وحتى ي�أتيه �ملعنيون ب�خليل بفر�ص جديد، فقيل له: 

فق�ل:  ب�صببك؟  �الإ�صالم  وهلك  لقتلك،  ر�آك  �الأعد�ء  بع�ص  �أن  ولو  �لفر�ص،  تركب  مْل  مَل 

وبعد �لن�رش ترجل قطز  �أن� فكنت �أروح �جلنة، و�أم� �الإ�صالم فله رب ال ي�صيعه”.  “�أم� 
عن فر�صه، ومرغ وجهه ب�لرت�ب، و�صجد هلل �صكر�ً على م� �أواله من ن�رش.
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�أي�م  خم�صة  بعد  دم�صق  قطز  ودخل  �ملغول،  مط�ردة  يف  فور�ً  �مل�صلمون  وبد�أ 

�إىل حلب، فلم� �صعر �ملغول ب�قرت�ب �مل�صلمني تركو�  ج�لوت، و�متدت �ملط�ردة  عني  من 

ك�ن  و�حد  �صهر  وخالل  �لكثري،  �لبالء  من  وق��صو�  �مل�صلمني...  �أ�رشى  من  ب�أيديهم  م� 
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�مل�صلمون بقي�دة �ملم�ليك قد ��صتع�دو� بالد �ل�ص�م من �ملغول و�لتت�ر

�لترتي  �لزحف  �أوقفت  �إنه�  �إذ  �لت�ريخ؛  يف  �حل��صمة  �ملع�رك  من  �ملعركة  هذه  وتعّد 

�لذي مل يكن يقف �أم�مه �صيء، وك�نت بد�ية ل�صل�صلة من �لهز�ئم �ملتو�لية �أع�دت �ملغول 

�إىل قو�عدهم، وحررت بالد �الإ�صالم منهم. ثم �إن من ��صتقر من �ملغول يف بالد �الإ�صالم 

حتول �إىل �الإ�صالم، فدخلو� يف دين �هلل �أفو�ج�ً، فك�ن ذلك ن�رش�ً جديد�ً للم�صلمني.

عا�شرًا: املماليك والق�شاء على ال�شليبيني:

على �لرغم من �نح�ص�ر �ملد �ملغويل �لترتي عن فل�صطني، و�نت�ص�ر �مل�صلمني يف عني ج�لوت، 

�إال �أن مملكة عك� �ل�صليبية ظلّت حتتفظ ب�صيطرته� على �ملنطقة �ل�ص�حلية �ملمتدة من ي�ف� 

�إىل عك�. وقد توىل �صالطني �ملم�ليك مهمة حترير ب�قي �أر�ص �الإ�رش�ء، وبالد �ل�ص�م، حتى 

جال �آخر �ل�صليبيني عنه� بعد �أكرث من ثالثني ع�م�ً من معركة عني ج�لوت.

وك�ن �لظ�هر بيب�ص قد توىل خالفة �ل�صلط�ن قطز �لذي مل يدم حكمه �أكرث من �صنة، 

دور  حول  �لفل�صطينية  �ملو�صوعة  كتبته  �لذي  �جليد  �ملخت�رش  لنقل  هن�  �ملج�ل  ونمُف�صح 

بيب�ص ومن تاله من �صالطني:

وقد ق�م �لظ�هر بيب�ص بدور كبري يف حم�ربة �لفرجن يف بالد �ل�ص�م وتطهريه� 

منهم، فك�ن يف حركة د�ئبة م�صتمرة يقوم ب�لغ�ر�ت على ممتلك�تهم. ولكنه ك�ن 

�إىل  �أح�صَّ بح�جة  �إذ�  �إىل توقيع �ملع�هد�ت معهم  �أحي�ن�ً على �لرغم من ذلك  يلج�أ 

وع�رشة  �صهور  وع�رشة  �صنو�ت  ع�رش  مدته�  تكون  �أن  �لع�دة  جرت  وقد  ذلك. 

�أي�م وع�رش �ص�ع�ت.

وبعد �أن فرغ من �لق�ص�ء على �مل�صكالت �لد�خلية يف دولته توجه �إىل حرب 

�لفرجن. ففي 662هـ/1263م خرج �إىل فل�صطني، ومل� و�صلت قو�ته �إىل عك� خرج 

�أ�رشى �مل�صلمني،  �لهدنة، ويتعهدون ب�إطالق �رش�ح  �إليه يطلبون جتديد  �لفرجن 

و�آثر  ملط�لبهم،  يكرتث  مل  بيب�ص  ولكن  و�ملو�ثيق.  �لعهود  على  و�ملح�فظة 

مه�جمة مو�قعهم �ملختلفة، وال �صيّم� عك�، ليعرف �أم�كن �لقوة و�ل�صعف فيهم 

�إىل �أن يحني �لوقت ال�صتنق�ذ �لبلد�ن و�ملو�قع �لتي ك�نو� يحتلونه�. ومل تكن قوة 

�لفرجنة بق�درة على �عرت��ص �صبيله.
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على  ف��صتوىل  664هـ/1265م  ث�نية  فل�صطني  �إىل  بيب�ص  �لظ�هر  خرج 

و�رشب  عك�،  جي�صه  من  ق�صم  وه�جم  �أ�صو�ره�،  وهدم  �ملح�صنة،  قي�ص�رية 

حيف�، ثم �صقطت �أر�صوف يف يده يف �ل�صنة نف�صه�.

وفتحه�،  �صفد�ً  وح��رش  �أخرى،  مرة  فل�صطني  �إىل  خرج  �لت�لية  �ل�صنة  ويف 

�لفرجنة  �إليه  ف�أر�صل  666هـ/1267م  يف  فل�صطني  �إىل  ع�د  ثم  �أ�صو�ره�،  وهدم 

يطلبون �لهدنة. وك�ن يتبع �صي��صة مه�دنة بع�صهم دون �الآخر حتى ال تتجمع 

667هـ/  �صنة  �أنط�كية  حترير  من  �ل�صي��صة  هذه  مكنته  وقد  وجهه.  يف  قو�هم 

يف  �لفرجنة  على  �مل�صلمون  حققه  ن�رش  �أكب  عليه�  ��صتيالوؤه  ويعد  1268م. 

�ل�ص�م منذ حترير �صالح �لدين بيت �ملقد�ص �صنة 583هـ/1187م، وقد و�فق 

بيب�ص بعد فتح �أنط�كية على عقد هدنة مع عك� مدته� ع�رش �صنو�ت على �أن تكون 

�أعم�ل عك� من��صفة بني �لطرفني، وي�صتويل هو على �ملرتفع�ت �ملحيطة ب�صيد�.

�ل�ص�م  بالد  حترير  م�صرية  قالوون  �لدين  �صيف  �ملن�صور  �ل�صلط�ن  ت�بع 

�لتت�ر  �صّم  ثالثي  حت�لف  حدث  عهده  ففي  بيب�ص.  �لظ�هر  بعد  �لفرجن  من 

و�ل�صليبيني يف �ل�ص�م، و�صنقر �الأ�صقر ن�ئب دم�صق �لث�ئر، ولكن حت�لفهم �أخفق، 

وبد�أ قالوون ي�صّدد �خلن�ق على �لفرجن، ف�حتل �حل�صن �ملرقب 684هـ/1285م، 

و��صتوىل على �لالذقية 686هـ/1287م، وعلى طر�بل�ص 688هـ/1289م. وقد 

��صتف�د قالوون من ح�لة �لفرجن غري �مل�صتقرة يف عك� خ��صة، وبالد �ل�ص�م ع�مة 

ت�صفية  له  ومتت  مركزه  فقوي  �ل�صلطة،  على  و�ملن�زع�ت  �ل�رش�ع�ت  ب�صبب 

على  �لفرجن  بيد  �لفرتة  هذه  يف  يبق  ومل  �لعربي،  �ل�رشق  يف  �لفرجني  �لوجود 

�ل�ص�حل �ل�ص�مي �صوى عك� و�صور و�صيد� وعتليت.

وجد قالوون �لوقت قد ح�ن لت�صفية �لوجود �ل�صليبي يف فل�صطني، ف�نتهز 

ح�دثة مه�جمة �لفرجن يف عك� جت�ر �مل�صلمني وقتلهم عدد�ً منهم، ف�أعلن �جله�د، 

ينتظر  �لق�هرة  خ�رج  و�أق�م  و�ل�ص�م،  م�رش  �أنح�ء  جميع  من  �لقو�ت  وطلب 

و�صول �الإمد�د�ت، ولكنه مر�ص فج�أة وتويف يف ذي �لقعدة 689هـ - 10 ت�رشين 

�لدين خليل. وقد ح�ول  �الأ�رشف �صالح  �بنه  �لث�ين/ نوفمب 1290م، فخلفه 

�ململوكية،  �لقي�دة  �لتغيري يف  �لو�صع �جلديد ومن  �ال�صتف�دة من  �لفرجن يف عك� 

رف�ص  ولكنه  �رشوطه�،  هو  ي�صع  هدنة  عقد  خليل  �الأ�رشف  على  فعر�صو� 

�إىل عك� وح��رشه� مب�ص�عدة �لقو�ت �ل�ص�مية، ومتّكن  و�أكمل �ال�صتعد�د، و�ص�ر 

من حتريره� يف 17 جم�دى �الأوىل 690هـ - 18 �أي�ر/ م�يو 1291م بعد �أن هرب 

ملكه� هرني �لث�ين Henry II �إىل قب�ص، وبعد فتح عك� ��صتوىل �الأ�رشف خليل 
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وهكذ�  جميع�ً.  حت�صين�ته�  بهدم  و�أمر  وعتليت،  وحيف�،  و�صور،  �صيد�،  على 

و�نتهى  �ملم�ليك،  �أيدي  يف  �لعربي  �ل�رشق  يف  �ل�صليبية  �ملع�قل  �آخر  �صقطت 

�أي  )492-690هـ  �لزم�ن  من  قرنني  بعد  و�ل�ص�م  فل�صطني  يف  �لفرجنة  وجود 
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1099-1291م(

وبذلك ع�دت فل�صطني ك�ملة �إىل حظرية �حلكم �الإ�صالمي �لذي ��صتمر حتى �الحتالل 

�لبيط�ين لفل�صطني.

االأر�س  لتحرير  بذلت  التي  واجلهود  ال�صليبية  احلروب  لت�ريخ  الدار�س  لعل 

املب�ركة يخرج ب�لنق�ط الب�رزة الت�لية:

�إن �لر�ية �لتي رفعت لتحرير فل�صطني هي �لر�ية �الإ�صالمية، ومل تكن ر�ية قومية �أو  	•
علم�نية �أو �إقليمية.

�إن �جله�د يف �صبيل �هلل هو �لطريق �لذي ع�دت عن طريقه فل�صطني �إىل �حلكم �الإ�صالمي. 	•
ررت �الأر�ص �ملب�ركة على �أيديهم )عم�د �لدين  �إن �أبرز رموز �جله�د و�لق�دة �لذين حمُ 	•
زنكي، نور �لدين حممود، �صالح �لدين �الأيوبي، قطز، بيب�ص، قالوون و�بنه...( تبنو� 

�الإ�صالم فكر�ً، ومنهج�ً، وو�صيلة للتح�صيد و�لتعبئة �صّد �لعدو �لغ��صب. وك�نو� ب�صكل 

ع�م على �لتز�م ت�م ب�الإ�صالم و�أحك�مه، وعلى �صالمة �لعقيدة، وح�صن �ل�صلة ب�هلل.

�إن �لق�دة، و�الأمر�ء، و�جلنود، و�ملتطوعة، و�لعلم�ء �لذين �ص�ركو� يف �جله�د و�لتحرير  	•
ك�نو� من جن�صي�ت ومن�طق �صتى )عرب، �أكر�د، ترك... �إلخ( وك�ن ق��صمهم �مل�صرتك 

�أمر�ً و�حد�ً هو �الإ�صالم و�إي�نهم بحقهم �ملقد�ص يف �الأر�ص �ملب�ركة.

�إن �أمر ��صتع�دة ك�مل فل�صطني قد �قت�صى حو�يل 200 �صنة من �جله�د دون �أن يتن�زل  	•
�مل�صلمون عن حقهم فيه�، فك�نت معركة تد�ولته� �الأجي�ل حتى قطفت �لثمرة �لنه�ئية 

لالنت�ص�ر.

وب�لت�يل ف�إن �ملحتل �لغ��صب مل يكن عدو�ً �صهالً، وال ينبغي �أن نتوقع من �أي عدو �أن  	•
يكون �صهالً )ك�ليهودية �ل�صه�ينة يف ع�رشن�( كم� ال ينبغي �أن نفقد �الأمل مهم� ط�ل 

�لزمن، ومهم� ك�ن �لعدو �رش�ص�ً عنيد�ً.

�هلل  بدين  �لتز�مهم  مدى  وبني  �مل�صلمني،  �نت�ص�ر�ت  بني  جوهري�ً  �رتب�ط�ً  هن�ك  �إن  	•
و�رشعة حتكيمه يف حي�تهم، كم� �أن هن�ك �رتب�ط�ً جوهري�ً بني هز�ئم �مل�صلمني وبني 

تن�زعهم وت�صتتهم وبعدهم عن منهج �الإ�صالم.

�أي  لتحرير  �لط�ق�ت  وتعبئة  لتح�صيد  �ملثلى  �لو�صيلة  هي  �الإ�صالمية  �لفكرة  �إن  	•
�إ�صالمية. �أر�ص 
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التجربة الإ�سالمية

احلديثة واملعا�سرة يف فل�سطني

يف ظّل الدولة العثمانية:

ب�ل�صيطرة  �لعثم�نية  �لدولة  ق�مت  �أن  �إىل  �ملم�ليك  دولة  �صيطرة  حتت  فل�صطني  ظلت 

عليه� 1516-1517م. وك�ن لدولة �خلالفة �لعثم�نية من �لقوة م� مكنه� من �ل�صيطرة 

�إىل  ب�الإ�ص�فة  �ليون�ن...(  روم�ني�،  يوغو�صالفي�،  )بلغ�ري�،  �أوروب�  �رشق  معظم  على 

وك�نت   . �لعربي...  �ملغرب  ومعظم  و�ل�صود�ن  وم�رش  و�حلج�ز  �ل�ص�م  وبالد  �لعر�ق 

تدب  �أخذت  �ل�صعف  عو�مل  �أن  غري  �حلديث،  �لع�رش  يف  �لع�مل  دول  و�أقوى  �أهم  �إحدى 

�أر�صه�، ومل  �لـ 18، و�أخذت تفقد تدريجي�ً م�ص�ح�ت كبرية من  �لقرن  �أو�ص�له� منذ  يف 

تتمكن من مو�كبة �لتطور�ت �لعلمية و�حل�ص�رية يف �لغرب �الأوروبي، وع�نت من �لديون 

و�لتعرث �القت�ص�دي، كم� ع�نت من �لنفوذ �الأوروبي يف �أر�صه�، ف�صالً عن ح�لة �جلمود 

�لفقهي و�لثق�يف و�لفكري �لتي ع��صته� مب� مل يكنه� من مت�بعة ق�ص�ي� �لع�رش، وتقدمي 

�حللول �ملن��صبة وفق روؤى و�عية م�صتمدة من �الإ�صالم وتر�ثه �لعظيم.

الأر�ص  �الإ�صالمية  �لهوية  على  ح�فظت  �لعثم�نية  �لدولة  ف�إن  �أمر  من  يكن  ومهم� 

هذه  يعّدون  ك�نو�  فل�صطني  �أهل  �أن  كم�  متو��صلة،  قرون  الأربعة  ور�صخته�  فل�صطني، 

يتمتعون  �مل�صلمني،  من  غريهم  ومعهم  وك�نو�،  له�،  ب�لوالء  ويح�صون  دولتهم،  �لدولة 

جميع  �الأتر�ك  وي�ص�طرون  �الأتر�ك،  به�  يتمتع  �لتي  وغريه�  �ل�صي��صية  �حلقوق  بك�فة 

نيِّ مو�صى ك�ظم �حل�صيني، و�لد �ل�صهيد  . فمثالً عمُ
1
من��صب �لدولة �لع�صكرية و�ملدنية...

عبد �لق�در �حل�صيني، مت�رشف�ً لع�صري 1892م، ثم مت�رشف�ً لنجد 1896م، ثم مت�رشف�ً 

، وهو نف�صه 
2
للح�ص� 1900م،... وتنقل به �ملق�م �إىل �أن �ص�ر مت�رشف�ً حلور�ن 1912م

�لذي ق�د �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية 1920-1934م، وهن�ك �ل�صيخ �أ�صعد �ل�صقريي، 

و�لد �أول رئي�ص ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أحمد �ل�صقريي، �لذي توىل �أكب من�صب يف 

�لعثم�ين  �جلي�ص  مفتي  من�صب  توىل  كم�  �الإ�صالم”،  “�صيخ  من�صب  يلي  �خلالفة  دولة 

.
3
�لر�بع...
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ق�مت  فل�صطني  يف  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  خم�طر  �لعثم�نية  للدولة  تك�صفت  وعندم� 

1887م  �صنة  وق�مت  لليهود،  �الأر��صي  بيع  ومنعت  �إليه�،  �ليهودية  �لهجرة  مبح�ربة 

بف�صل �صنجق �لقد�ص عن والية �صورية، و�أخ�صعته ب�صورة مب��رشة للب�ب �لع�يل من ب�ب 

زي�دة �الهتم�م بفل�صطني، و�إف�ص�ل �ملخطط �ل�صهيوين - �لغربي للهجرة، و�ال�صتيط�ن 

.
4
�ليهودي فيه�

وك�ن لل�صلط�ن عبد �حلميد موقفه �ملت�صق مت�م�ً مع �لفكرة �الإ�صالمية ب�عتب�ر �أر�ص 

ب�أي جزء  �لتفريط  �لتي ال يجوز  �ملقد�صة،  �الإ�صالم و�مل�صلمني  �أر�ص  فل�صطني جزء�ً من 

منه�. وعندم� عر�ص موؤ�ص�ص �حلركة �ل�صهيونية ثيودور هرتزل Theodor Herzl على 

�ل�صلط�ن عبد �حلميد )عن طريق �صديقه نيولن�صكي Nevlenski( بيع فل�صطني لليهود، 

�أج�به �ل�صلط�ن مب� يلي:

�أبد�ً يف  �أن ال ي�صري  �أنت �صديقي ف�أن�صحه  �إذ� ك�ن هرتزل �صديقك بقدر م� 

هذ� �الأمر. ال �أقدر �أن �أبيع ولو قدم�ً و�حد�ً من �لبالد؛ الأنه� لي�صت يل، بل ل�صعبي. 

فيم�  غذوه�  وقد  دم�ئهم،  ب�إر�قة  �الإمب�طورية  هذه  على  �صعبي  ح�صل  ولقد 

منّ�.  ب�غت�ص�به�  الأحد  ن�صمح  �أن  قبل  بدم�ئن�  نغطيه�  و�صوف  بدم�ئهم،  بعد 

�لو�حد تلو �الآخر يف  لقد ح�ربت كتيبتن� يف �صورية ويف فل�صطني، وقتل رج�لن� 

بلقنة؛ الأن �أحد�ً منهم مل ير�َص ب�لت�صليم، وف�صلو� �أن يوتو� يف �ص�حة �لقت�ل. 

�الإمب�طورية �لرتكية لي�صت يل و�إمن� لل�صعب �لرتكي، ال �أ�صتطيع �أبد�ً �أن �أعطي 

فقد  �الإمب�طورية  ق�صمت  ف�إذ�  بباليينهم،  �ليهود  ليحتفظ  منه�.  جزء  �أي  �أحد�ً 

يح�صل �ليهود على فل�صطني دون مق�بل، �إمن� لن تق�صم �إال على جثثن�، ولن �أقبل 

.
5

بت�رشيحن� الأي غر�ص ك�ن

وم�ت  ف�ئدة،  دومن�  �ملختلفة  �ل�صخية  وعرو�صه  هرتزل  حم�والت  وتعددت 

�لث�ين  �حلميد  عبد  �ل�صلط�ن  ظّل  وهكذ�  �أهد�فه،  يحقق  �أن  دون  1904م  �صنة 

1876-1909م( عقبة يف وجه �مل�ص�ريع �ل�صهيونية طيلة �صنو�ت حكمه منطلق�ً يف ذلك  (

من �صي��صته �الإ�صالمية، ومن معرفته بحقيقة �الأطم�ع �ل�صهيونية، ويذكر عبد �حلميد يف 

مذكر�ته “و�نتظم يهود �لع�مل و�صعو� -عن طريق �ملح�فل �مل��صونية- يف �صبيل “�الأر�ص 

وج�وؤو� �إيلَّ بعد فرتة، وطلبو� مني �أر�ص�ً لتوطني �ليهود يف فل�صطني مق�بل  �ملوعودة”... 

، ويذكر �أنه �إذ� 
7
، وك�ن �ل�صلط�ن يعّد نف�صه �أكب �أعد�ئهم

�أمو�ل ط�ئلة، وب�لطبع رف�صت”6

م� �صمح لليهود ب�لتوطن يف فل�صطني ف�إنن� “نكون قد وقَّعن� قر�ر�ً ب�ملوت على �إخو�نن� يف 
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، ويوؤكد �خللفية �الإ�صالمية الرتب�طه بفل�صطني ق�ئالً: “مل�ذ� 
8
�لدين”ويق�صد �لفل�صطينيني

مدنن�  من  فهي  كذلك  و�صتبقى  زم�ن،  كل  ويف  وقت  كل  يف  �أر�صن�  �إنه�  �لقد�ص؟...  نرتك 

.
�ملقد�صة، وتقع يف �أر�ص �إ�صالمية، ال بّد �أن تظل �لقد�ص لن�”9

غري �أن �لدولة �لعثم�نية �لتي ك�نت يف �أو�خر عهده�، وقد ��صتد فيه� �لف�ص�د �الإد�ري، 

ب�لك�مل يف منع  �أهد�فه�  �أن حتقق  �مل��صونية و�لعلم�نية مل ت�صتطع  �ملنظم�ت  و�خرتقته� 

مد�خالت  هن�ك  فك�نت  �ليهود،  �إىل  �الأر��صي  و�نتق�ل  فل�صطني،  �إىل  �ليهودية  �لهجرة 

�ل�صفر�ء �الأج�نب �لذين مت�صكو� ب�المتي�ز�ت �الأجنبية، و�أع�قت �حتج�ج�تهم تنفيذ قيود 

�جله�ز  يف  �مل�صت�رشي  �لبخ�صي�ص”!!  بـ“حزب  عرف  م�  هن�ك  وك�ن  �ليهودية،  �لهجرة 

�ليهود  هجرة  وي�صهل  �لر�ص�وي،  مق�بل  �لق�نون  على  يتح�يل  ك�ن  و�لذي  �الإد�ري، 

. وخالل �لفرتة 1881-1914م ه�جر �إىل فل�صطني 55 �ألف يهودي من 
10

و��صتيط�نهم

�أ�صل 2.367 مليون من �ليهود تركو� مو�طنهم �إىل �أم�كن �أخرى يف �لع�مل، �أي م� ن�صبته 

، مم� يدل على جن�ح �ل�صلط�ت �لعثم�نية �إىل حدٍّ م� 
11

2.3٪ من �ملجموع �لكلي للمه�جرين

يف �لوقوف �أم�م حركة �لهجرة �ليهودية.

�الإ�صالمية  م�صد�قيته�  من  �لكثري  فقدت  �لعثم�نية  �لدولة  �أن  �إىل  �الإ�ص�رة  �ملهم  ومن 

خ�صو�ص�ً بعد �نقالب حزب �الحت�د و�لرتقي على �ل�صلط�ن عبد �حلميد 1909م، وقد 

منتهج�ً  �الإ�صالمية،  للفكرة  مع�دي�ً  بعد  فيم�  تركي�  على  �صيطر  �لذي  �حلزب  هذ�  ك�ن 

�ليهود،  عليه�  يهيمن  �لتي  �مل��صونية  �ملح�فل  قبل  من  عليه  �صيطر�ً  ممُ �لترتيك،  �صي��صة 

حتى �إن �لن��ص علقو� على �لثورة �لتي �أ�صقطت عبد �حلميد ب�أنه� ثورة يهودية �أكرث منه� 

�ل�صلط�ن  الإبالغ  و�لرتقي  �الحت�د  جمعية  �أوفدتهم  �لذين  �لثالثة  �أحد  �إن  بل   ،
12

تركية

قد  �ل�صلط�ن  وك�ن  “قر��صو”،  يدعى  يهودي�ً  ك�ن  �لعر�ص  عن  خلعه  قر�ر  �حلميد  عبد 

.
13

طرده من جمل�صه يف ق�رش “يلدز”حني ح�ول �لت�أثري عليه الإ�صك�ن �ليهود يف فل�صطني

وقد ذكر �ل�صفري �لبيط�ين يف تركي� لوزير خ�رجيته يف مذكرته �لتي رفعه� �إليه يف �آب/ 

�لد�خلي حت�لف�ً يهودي�ً  “�إن جلنة �الحت�د و�لرتقي تبدو يف ت�صكيله�  �أغ�صط�ص 1910م 

�جله�ز  على  و�مل�صيطر  �مللهم  موقف  يف  �الآن  يبدون  �لذين  �ليهود  �إن  مزدوج�ً...  تركي�ً 

.
�لد�خلي للدولة يعملون على �ل�صيطرة �القت�ص�دية و�ل�صن�عية على تركي� �لفت�ة...”14

بل �إن �ل�صلط�ن عبد �حلميد ذكر يف ر�ص�لة �إىل �ل�صيخ حممود �أبو �ل�ص�م�ت يف 1911م 

�أن �صبب خلع �الحت�د و�لرتقي له من �ل�صلطة هو �إ�رش�رهم عليه �أن ي�ص�دق على ت�أ�صي�ص 
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وطن قومي لليهود يف �الأر�ص �ملقد�صة )فل�صطني(، فرف�ص وذكر لهم �أنهم لو دفعو� ملء 

.
15

�الأر�ص ذهب�ً فلن ير�صى بذلك

ك�ملالهي  و�آد�به  �الإ�صالم  الأحك�م  �ملن�فية  �ملف��صد  �نت�رشت  فقد  �صبق،  عم�  وف�صالً 

و�ملر�ق�ص و�حل�ن�ت، و�لتع�مل ب�لرب�، ف�أ�صبح ع�مة �لن��ص يرون حزب �الحت�د و�لرتقي 

يف  �ملف��صد  لهذه  مع�دية  فعل  ردود  وحدثت  تع�ليمه،  عن  وخ�رج�ً  �الإ�صالم،  عن  بعيد�ً 

.
16

فل�صطني و�صورية

�لبالد  يف  و�لرتقي  �الحت�د  حلكم  مع�دية  حرك�ت  تظهر  �أن  غريب�ً  يكن  مل  ولذلك 

�لعثم�نية، ولكن عندم� مل تتم  �لدولة  �لبد�ية ب�الإ�صالح �صمن  لُّه� يف  �لعربية، وط�لب جمُ

�ال�صتج�بة لتلك �ملط�لب ق�مت �لثورة �لعربية �لكبى 1916م، و�أيده� �لكثري من رج�ل 

.
17

�لفكر و�الإ�صالح

�أر�ص حتكمه�  وخالل �حلرب �لع�ملية �الأوىل فقدت �لدولة �لعثم�نية م� تبقى له� من 

�جلمهورية  �أت�تورك  كم�ل  �أعلن  ثم  �ل�ص�م(،  �لعر�ق،  �حلج�ز،  )�ليمن،  �لعربية  �لبالد  يف 

�مل�صلمون  فقد  وبذلك  1924م.  �صنة  �لعثم�نية  �خلالفة  و�أ�صقط  1923م،  �صنة  �لرتكية 

الأول مرة مظلة �خلالفة �الإ�صالمية، وتوزعت بالدهم على �لدول �ال�صتعم�رية.

املوؤامرة على فل�شطني:

 �حتل �لبيط�نيون �جلزء �جلنوبي من فل�صطني )حتى خط ي�ف� - �لقد�ص( يف ك�نون 

ومنذ  1918م،  �صبتمب  �أيلول/  يف  فل�صطني  ب�قي  و�حتلو�  1917م،  دي�صمب  �الأول/ 

ذلك �لت�ريخ وحتى 1948م ظلّت فل�صطني و�قعة حتت �الحتالل �لبيط�ين، وقد دخل 

�للنبي  �إدموند  �لبيط�ين  �لق�ئد  �أعلن  وهن�ك  1917/12/9م،  يف  �لقد�ص  �لبيط�نيون 

، وهو م� فعل مثله 
�ل�صليبية”18 �نتهت �حلروب  “�ليوم  Edmund Allenby يف خط�به 

قب  على  ووقف  �صورية،  �حتل  �لذي   Henri Gouraud غورو  هرني  �لفرن�صي  �لق�ئد 

�صالح �لدين �الأيوبي، وهو يقول بلهجة �ملنت�صي �ملنت�رش... “ه� قد عدن� ي� �صالح �لدين”!!

رهيبة  موؤ�مرة  )1917-1948م(  �لبيط�ين  �الحتالل  حتت  فل�صطني  ع��صت  وقد 

تنفيذ�ً لوعد بلفور Balfour حر�صت فيه� بريط�ني� بكل م� متلك على حتويل فل�صطني �إىل 

وطن قومي لليهود، فحرمت �أهل فل�صطني من حقوقهم �ل�صي��صية، و�صيقت عليهم �صبل 

و�لط�ئفية،  �لع�ئلية  �النق�ص�م�ت  حتقيق  على  وعملت  �لف�ص�د،  و�صجعت  و�لرزق،  �لعي�ص 
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و�إ�صغ�ل �أهل فل�صطني ببع�صهم، ومن جهة �أخرى �صجعت �لهجرة �ليهودية �إىل فل�صطني، 

و�ال�صتيط�ن �ليهودي، و�رش�ء �الأر��صي، و�ص�عدت على ت�صليح �ليهود، وبن�ء �مل�صتعمر�ت، 

و�صمحت ببن�ء �ملوؤ�ص�ص�ت �ليهودية �صبه �لر�صمية تهيئة لبن�ء دولتهم و�إعالنه�.

�ملوؤ�مرة خالل هذه �ملرحلة بكل عزم و�إ�رش�ر، وبذلو�  �أهل فل�صطني هذه  وقد ق�وم 

ع�رش�ت �الآالف من �ل�صهد�ء و�جلرحى، وق�مو� ب�لثورة تلو �الأخرى لتحطيم �مل�رشوع 

منهم  �أكب  ك�نت  �ملوؤ�مرة  لكن  �لبيط�ين،  �ال�صتعم�ر  و�إجالء  �ل�صهيوين،  �ليهودي 

بكثري، �إذ �ص�ركت فيه� بكل قوة جميع �لقوى �لدولية مت�ص�منة مع �حلركة �ل�صهيونية 

�لع�ملية �لتي متكنت مب� متلكه من نفوذ و�إمك�ن�ت عظيمة يف بق�ع �لع�مل من ت�صيري �الأمور 

�لع�مل  ي�صتطع  ومل  فل�صطني.  �أر�ص  على  �ليهودية  �لدولة  تكوين  �صبيل  يف  ل�ص�حله� 

حتت  و�قع�ً  ك�ن  �أي�ص�ً  هو  الأنه  فل�صطني؛  على  �ملوؤ�مرة  يوقف  �أن  �الإ�صالمي  �أو  �لعربي 

قب�صة �لنفوذ �ال�صتعم�ري بك�فة �أ�صك�له ودوله.

�أعد�د  زي�دة  �إىل  �أدت  يهودية  هجرة  حركة  ق�مت  �لبيط�نية  �حلر�ب  َفتَْحَت  وهكذ�، 

 ،
19

�ليهود يف فل�صطني من حو�يل 55 �ألف�ً �صنة 1918م �إىل حو�يل 650 �ألف�ً �صنة 1948م

غري �أنهم على �لرغم من كل �جلهود مل ي�صتطيعو� �أن ي�صعو� �أيديهم على �أكرث من ٪6.7 

، و�لتي �أدت �إىل �نت�ص�ر 
20

من �أر�ص فل�صطني قبيل �ندالع حرب فل�صطني 1947-1948م

�لقو�ت �ليهودية �ل�صهيونية على �جليو�ص �لعربية، و�صيطرته� على �أكرث من 78٪ من 

.
21

�أر�ص فل�صطني، و�إن�ص�ء كي�نهم �لغ��صب عليه�

ر�ي�ت  حتت  فل�صطني  حترير  �إىل  يتن�دون  و�لعرب  �ل�صهيوين  �خلطر  ظهور  ومنذ 

�لهز�ئم...،  روؤو�صهم  على  تتو�ىل  بينم�  و�لعلم�نية...  و�ل�صيوعية  و�لقومية  �ال�صرت�كية 

�أر�ص  من  قليلة  �أجز�ء  على  ولو  ب�حل�صول  وقنعو�  �ل�صلمية،  �حللول  �إىل  جل�أو�  حتى 

فل�صطني �ملب�ركة...، ولكن �أنظمة �حلكم مل تتنَب، ولو ملرة، ب�صكل ج�د �لر�ية �الإ�صالمية 

و�حلل �الإ�صالمي للق�صية.

و�ملـــــ�ء فـــوق ظهــوره� حمـــمول ك�لعي�ص يف �لبيد�ء يقتله� �لظم�    

وعلى �لرغم من وجود �لتي�ر �الإ�صالمي على �ل�ص�حة �لفل�صطينية و�لعربية، �إال �أنه مل 

ينجح حتى �الآن يف �الإم�ص�ك بدفة �لتوجيه �ل�صي��صي و�جله�دي، وال يك�د يعطى �لفر�صة 

الأي عمل ج�د من �ص�أنه دفع �لعمل ب�جت�ه حترير فل�صطني. ولكن هذ� ال ينفي �أنه ك�ن لهذ� 

�لتي�ر دوره �لر�ئد، وفق �إمك�ن�ته، يف مو�جهة �الحتالل �لبيط�ين و�مل�رشوع �ل�صهيوين منذ 
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1917م وحتى �الآن. و�إذ� ك�ن لن� �أن نتحدث ب�خت�ص�ر عن جتربة �لتي�ر �الإ�صالمي خالل 

هذه �لفرتة، ف�إنن� ت�صهيالً على �لق�رئ �لكرمي يكن �أن جنعل حديثن� وفق �ملر�حل �لت�لية:

�أوالً: مرحلة �الحتالل �لبيط�ين 1917-1948م.

ث�ني�ً: مرحلة �ملد �لقومي �لعربي 1948-1967م.

ث�لث�ً: مرحلة �لثورة �لفل�صطينية وتن�مي �ملد �الإ�صالمي 1967-1987م.

ر�بع�ً: مرحلة �النتف��صة �ملب�ركة و�لت�صوية �ل�صلمية 1987-1996م.

اأواًل: مرحلة االحتالل الربيطاين 1917-1948م:

يكن تق�صيم هذه �ملرحلة �إىل ثالث مر�حل فرعية:

1.  الفرتة 1917-1929م:

وخالله� ك�ن �لتحرك �الإ�صالمي حترك�ً فردي�ً �صعبي�ً، مل تظهر فيه حرك�ت �صالمية 

للعلم�ء ك�ن و��صح�ً  �ل�صي��صي و�الجتم�عي  �لت�أثري  �أن  �إال  منظمة ذ�ت منهجية حمددة، 

�ل�صعب  نفو�ص  يف  عميقة  تز�ل  م�  ك�نت  �الإ�صالمية  �ل�صعبية  �مل�ص�عر  �أن  كم�  وقوي�ً، 

طبيعة  �ل�صعبي  �لتحرك  �كت�صب  فقد  ولذلك  ين�ف�صه�،  م�  هن�ك  يوجد  وال  �لفل�صطيني، 

�الإ�صالمية  بطبيعته�  �إم�  �ملرحلة  تلك  يف  وقعت  �لتي  �النتف��ص�ت  ومتيزت  �إ�صالمية، 

�لك�ملة، و�إم� بعمق �لت�أثري �الإ�صالمي فيه�.

�أثن�ء �حتف�الت  حدثت  ف�نتف��صة مو�صم �لنبي مو�صى يف �لقد�ص 4-1920/4/10م 

ملوكب  �الإ�صالمية  �الأعالم  �أحد  �ليهود  �أحد  لوَّث  عندم�  �لديني،  �ملو�صم  بهذ�  �مل�صلمني 

�خلليل، وك�ن للح�ج �أمني �حل�صيني دور كبري يف ت�أجيج �النتف��صة.

لليهود  �ل�صلوك �ال�صتفز�زي  �أ�صب�به�  و�نتف��صة ي�ف� يف 1-1921/5/15م ك�ن من 

�صّد دين و�أخالق و�آد�ب �مل�صلمني.

�صملت  �إ�صالمية  �نتف��صة  ك�نت  فقد  15-1929/8/30م  �لب�ق  �نتف��صة  �أم� 

معظم من�طق فل�صطني دف�ع�ً عن �حلق �الإ�صالمي يف ح�ئط �لب�ق )�حل�ئط �لغربي للم�صجد 

�الأق�صى(، و�لذي ط�لب �ليهود ب�متالكه ب�عتب�ره ح�ئط �ملبكى �لذي يقد�صونه، وي�صلون 

�الأعلى،  �الإ�صالمي  �ملجل�ص  ورئي�ص  فل�صطني  مفتي  �حل�صيني،  �أمني  للح�ج  وك�ن  عنده. 

دوره �لب�رز يف تنظيم هذه �لثورة من خلف �ل�صت�ر وب�صكل غري معلن.
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�الإ�صالمي  �ملجل�ص  �أبرزه�  ك�ن  �إ�صالمية  موؤ�ص�ص�ت  �لفرتة  هذه  خالل  ظهر  وقد 

�ل�رشعي �الأعلى 1922م برئ��صة �حل�ج �أمني �لذي �أخذ جنمه �ل�صي��صي و�الإ�صالمي يف 

�لبوز. كم� ظهرت هيئ�ت �صعبية �أبرزه� جمعية �ل�صب�ن �مل�صلمني �لتي ك�ن له� دوره� يف 

.
22

�حلف�ظ على مب�دئ �الإ�صالم، و�لتوعية �لع�مة، و�ملط�لبة بحقوق �أبن�ء فل�صطني

2.  الفرتة 1929-1939م:

حركة  من�ذجه  �أبرز  ك�نت  �لذي  �ملنظم  �جله�دي  �الإ�صالمي  �لتحرك  ظهر  وخالله� 

�ل�صيخ �ملج�هد عز �لدين �لق�ص�م، و�لتي ك�ن له� �أكب �الأثر يف �لثورة �لكبى �لتي عمت 

فل�صطني 1936-1939م. كم� �صهدت نزول �حل�ج �أمني �إىل ميد�ن قي�دة �حلركة �لوطنية 

فل�صطني  من  وهرب  �لر�صمية،  من��صبه  فقد  حيث  ومب��رش،  علني  ب�صكل  �لفل�صطينية 

�صنة 1937م، وتوىل توجيه دفة �لثورة �لكبى من لبن�ن.

جم�عة الق�ص�م “اجله�دية”:

�ل�صيخ عز �لدين عبد �لق�در م�صطفى �لق�ص�م، من مو�ليد بلدة جبلة ق�ص�ء �لالذقية يف 

�صورية 1882م، در�ص يف �الأزهر، وع�د ليكون �أحد دع�ة �الإ�صالم �لن�صيطني يف بلدته يف 

�صورية، ك�ن من ق�دة �لثورة �ل�صورية �صّد �لفرن�صيني خالل �لفرتة 1918-1920م، 

وقد هرب �إىل فل�صطني بعد توقفه�، و��صتقر يف حيف�.

�لعقيدة،  �صلفي  وك�ن  علمه،  و�صعة  وذك�ئه،  وورعه،  بتقو�ه  �لق�ص�م  �ل�صيخ  عرف 

حم�رب�ً لالنحر�ف�ت و�لبدع، قدوة يف �صلوكه وم� يدعو �إليه. وك�ن �لق�ص�م �صج�ع�ً جريئ�ً، 

“ر�أيت �صب�ن�ً يحملون  ومن �أكرث �لعلم�ء توق�ً للجه�د، ق�ل يوم�ً وهو على �ملنب يخطب 

�ملك�ن�ص لكن�ص �ل�صو�رع، هوؤالء مدعوون حلمل �لبن�دق، ور�أيت �صب�ن�ً يحملون �لفر�ص�ة 

مل�صح �أحذية �الأج�نب، هوؤالء مدعوون حلمل �مل�صد�ص�ت لقتل هوؤالء �الأج�نب”.

�لو�قع، ذ� �صخ�صية �جتم�عية منفتحة حمببة، حتمل  �لق�ص�م متف�عالً مع  ولقد ك�ن 

و�لع�رشة،  �ل�صرية  ح�صن  ك�ن  والأنه  و�أتر�حهم،  �أفر�حهم  وت�ص�ركهم  �لن��ص،  هموم 

لذلك  �لغرور، فقد ك�ن  بعيد�ً عن  ب�رع�ً، قوي �حلجة، ومتو��صع�ً  لبق�ً وخطيب�ً  وحمدث�ً 

�أثره يف �أن يكون ذ� �صعبية كبرية.

يكون  الأن  موؤهالً  �جله�دية،  جتربته  ر�صيد  عن  ف�صالً  �ل�صف�ت،  هذه  جعلته  وقد 

.
23

موؤ�ص�ص�ً لتنظيم جه�دي قوي له دوره �ملهم يف ت�ريخ فل�صطني �حلديث �ملع��رش
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تعود ن�ص�أة جم�عة �لق�ص�م �إىل 1925م عندم� �بتد�أ �ل�صيخ عز �لدين �لق�ص�م يف �إن�ص�ء 

وحيد�ً  طريق�ً  �جله�د  ويعّد  �الإ�صالم،  من  ومنهجه  فهمه  ي�صتمدُّ  �رشي،  جه�دي  تنظيم 

و�أعظم  �رشية،  منظمة  “�أخطر  �لتنظيم  هذ�  �لغوري  �إميل  �عتب  وقد   .
24

فل�صطني الإنق�ذ 

�لعربي  �جله�د  ت�ريخ  بل  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �حلركة  ت�ريخ  عرفه�  فد�ئية  حركة 

، ولكن غلب عليه بعد 
. وقد �أطلق على هذ� �لتنظيم ��صم “�ملنظمة �جله�دية”26

�حلديث”25

، وك�ن �صع�ر �لتنظيم “هذ� جه�د.. 
27

��صت�صه�د �لق�ص�م ��صم جم�عة �لق�ص�م �أو �لق�ص�ميون

.
ن�رش �أو ��صت�صه�د”28

يف  يدخل  وال  ومتحي�ص،  �نتق�ء  بعد  �إال  ع�صو  �أي  تقبل  ال  �لق�ص�م  جم�عة  وك�نت 

ع�صويته� �إال من ك�ن “موؤمن�ً م�صتعد�ً �أن يوت يف �صبيل بالده”ومن �أهل �لدين و�لعقيدة 

، وقد ��صتف�د �لق�ص�م من وظيفته ك�إم�م وخطيب مل�صجد �ال�صتقالل يف حيف� 
29

�ل�صحيحة

�لعن��رش  و�نتق�ء  ب�لن��ص،  �الت�ص�ل  يف  1930م  منذ  �رشعي  وكم�أذون  1925م،  منذ 

�ملن��صبة جلم�عته. كم� ��صتف�د من رئ��صته لفرع جمعية �ل�صب�ن �مل�صلمني يف حيف� كغط�ء 

مقبول حلركته ون�ص�طه وزي�ر�ته للقرى، و�إن�ص�ء فروع لهذه �جلمعية يف �للو�ء �ل�صم�يل، 

�الأوىل  �لقي�دة  وت�صكلت   .
30

�ملحليني �ملج�هدين  الإخو�نه  من��صب�ً  غط�ًء  �أ�صبحت  و�لتي 

�لعبد  من  كالً  �لق�ص�م  رئي�صه�  �إىل  ب�الإ�ص�فة  و�صمت  1928م  �صنة  �لق�ص�مي  للتنظيم 

مركزه�  وك�ن  عي�صى.  حممد  وخليل  �حلمد  �ل�ص�لح  وحممد  زعرورة  وحممود  ق��صم 

عدد  وبلغ   ،
31

�ملهمة �لقر�ر�ت  ك�فة  �تخ�ذ  عن  وم�صوؤولة  جم�عية  �لقي�دة  وك�نت  حيف�، 

�أكرثهم ي�رشف على حلق�ت توجيهية  �أفر�د �جلم�عة �صنة 1935م حو�يل 200 منتظم 

.
32

من �الأن�ص�ر، �لذين ي�صل عددهم �إىل 800

�أن�ص�أ تنظيم �لق�ص�م خم�ص وحد�ت متخ�ص�صة ت�صمنت وحدة ل�رش�ء �ل�صالح،  وقد 

ع�م  ب�صكل  �أفر�ده�  وك�ن  و�الإجنليز،  �ليهود  على  للتج�ص�ص  ووحدة  للتدريب،  ووحدة 

ممن ي�صتغل يف د�وئر �حلكومة وخ�صو�ص�ً �ل�رشطة، ور�بعة للدع�ية للثورة، وخ�م�صة 

وتبع�ت  �الأع�ص�ء،  ��صرت�ك�ت  على  �عتمدت  فقد  م�ليته�  �أم�   .
33

�ل�صي��صية لالت�ص�الت 

�أفر�ده على حمل �ل�صالح بحيث  �أن يتدرب جميع  ، وك�ن من منهج �لتنظيم 
34

�ملوثوقني

يكونون م�صتعدين خلو�ص مع�رك �جله�د عند �إعالنه�، وك�ن على كل ع�صو �أن يدبر �أمر 

. ومل يكن ح�ل �أغلب �الأع�ص�ء مي�صورة، �إذ ك�نو� يكدون من �أجل 
35

جتهيز نف�صه ب�ل�صالح

لقمة �لعي�ص، ومع ذلك “فقد منعو� �أنف�صهم �خلبز من �أجل �بتي�ع �ل�صالح”ومن �أجل �أن 

.
36

يعتمدو� على �أنف�صهم يف �لعمل و�الإعد�د
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�أو�خر  يف  ك�ن  و�لتدريب  �لت�صليح  مرحلة  �إىل  �لق�ص�م  جم�عة  �نتق�ل  �أن  ويبدو 

�لع�صكري  �الجت�ه  لتعزز  1929م  �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �لب�ق  ثورة  وج�ءت   ،
37

1928م

لدى �جلم�عة، ف�أخذ �لق�ص�م ي�صهم يف عملية �لتدريب بنف�صه، و�لتي �صملت رحالت ليلية 

. وعندم� �أر�دت �جلم�عة �أن تعلن عن 
38

وحرك�ت ��صتطالعية ومت�رين على �إ�ص�بة �لهدف

نف�صه� يف ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 1935م ك�نت متلك ح�صبم� ذكر �صبحي ي��صني، وهو 

.
39

�أحد �أع�ص�ئه�، �ألف قطعة �صالح وق�عدة ت�صليح يف منطقة �لالذقية

�أنه�  �إال  مت�أخر،  وقت  يف  �إال  نف�صه�  عن  تعلن  مل  �لق�ص�م  جم�عة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

بدت  وقد  1930-1932م  �لفرتة  يف  خ�صو�ص�ً  �لع�صكرية،  �لعملي�ت  من  بعدد  ق�مت 

لدى  �خلوف  ح�جز  ك�رش  ب�ب  من  ك�نت  �لعملي�ت  هذه  �أن  يبدو  فردية.  عملي�ت  وك�أنه� 

�أفر�د �جلم�عة، وج�ّص �لنب�ص وردود �لفعل لدى �لعرب و�الإجنليز و�ليهود، ورمب� ك�نت 

يتن��صب  مب�  ت�صعيده�  وحم�ولة  �لوطنية،  �لق�ص�ي�  مع  و�لتف�عل  �حلم��ص  عن  تعبري�ً 

وخطة �الإعد�د و�لتعبئة.

�جله�د، وقد  “�جله�دية”  �لق�ص�م  �أعلنت جم�عة  �لث�ين/ نوفمب 1935  ويف ت�رشين 

تو�فق ذلك مع �الزدي�د �له�ئل يف �لهجرة و�ال�صتيط�ن، وتهريب �ل�صالح لليهود، و��صتد�د 

وح�ّص  �لقرى،  �إىل  �خلروج  يف  �لق�ص�م  خطة  وتلخ�صت  و�إخو�نه.  �لق�ص�م  على  �ملر�قبة 

 .
40

للجم�عة �ملوؤيدة  �لعن��رش  وح�صد  للثورة،  و�ال�صتعد�د  �ل�صالح،  �رش�ء  على  �لن��ص 

بيته  ب�ع  �أن  بعد  �أكتوبر  �الأول/  �أو�خر ت�رشين  �إخو�نه يف  �لق�ص�م وعدد من  �ختفى  وقد 

�لوحيد يف حيف�، وب�ع �أ�صح�به حلي زوج�تهم وبع�ص �أث�ث بيوتهم ليوفرو� �لر�ص��ص 

.
41

و�لبن�دق

وبعد فجر يوم 1935/11/20م طوقت قو�ت كبرية من �ل�رشطة تقدر بـ 400 رجل، 

�ل�صيخ  قرية  عند  )يعبد(  �أحر��ص  يف  �إخو�نه  من  وع�رشة  �لق�ص�م  �الإجنليز،  من  معظمهم 

زيد. وقد بد�أت �ملعركة يف �خل�م�صة و�لن�صف �صب�ح�ً، و��صتمرت �أربع �ص�ع�ت ون�صف 

. وعندم� الحظ �ل�صيخ �لق�ص�م �أن �الإجنليز و�صعو� �ل�رشطة �لعربية يف �ملقدمة 
42

�ل�ص�عة

�لعربية  �ل�رشطة  من  م�صمع  على  برج�له  و�ص�ح   ،
�أبن�ءن�”43 تقتلو�  “ال  رج�له  �أو�صى 

“�إي�كم ومق�بلة ر�ص��ص �جلنود ]�ل�رشطة] �لعرب مبثله ف�إنهم م�ص�كني وال يدرون م�ذ� 
. وح�صب �مل�ص�در �لعربية فقد خ�رش 

ن�صنع وال م� ي�صنعون، ولكن عليكم ب�الإنكليز”44

يدعى  و�حد  �رشطي  مقتل  �إىل  �أ�ص�رت  �لبيط�نية  �لتق�رير  لكن   ،
رجال45ً  15 �الإجنليز 



الطريق اإىل القد�س

146 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

. �أم� جم�عة �لق�ص�م فقد ��صت�صهد يف 
46

Mott وجرح �لعريف ريدر Reader يف يده موت 

هذه �ملعركة �ل�صيخ عز �لدين �لق�ص�م ويو�صف �لزيب�وي وحممد حنفي �مل�رشي، وقب�ص 

بدوي  عربي  على  قب�ص  كم�  بجر�ح،  �أ�صيب�  �للذين  �ملفلح  و�أ�صعد  �ل�صعدي  منر  على 

.
47

وحممد يو�صف و�أحمد ج�بر وح�صن �لب�ير

�لق�ص�م ورف�قه هزة كبى يف فل�صطني، وخرج يف جن�زتهم حو�يل  �أحدث مقتل  وقد 

�أنح�ء فل�صطني. وقد بلغ �حلم��ص يف �جلن�زة مد�ه،  �إىل حيف� من خمتلف  �ألف�ً ج�وؤو�   30

و�لطوب،  ب�حلج�رة  �ل�رشطة  د�ئرة  �مل�ص�ركون  فه�جم  �النتق�م،  �صيح�ت  وترددت 

وك�رشو� زج�ج نو�فذه�، وحطمو� ب�ب �لد�ئرة وثالث �صي�ر�ت لل�رشطة. وعندم� ح�رشت 

قوة من �ل�رشطة �لبيط�نية �ملدججني ب�ل�صالح ث�رت �جلموع، ودخلت معهم يف �صد�م، 

�أن  ولوال   .
48

ب�رشعة �لبيط�نيون  و�ن�صحب  �ثن�ن،  وجرح  �الأر�ص،  على  ق�ئدهم  ووقع 

فل�صطني قبل  �لكبى يف  �لثورة  لوقعت  من وجه �جلن�زة  “ع�ص�كره�”  �ل�صلطة �صحبت 

.
49

موعده� بخم�صة �أ�صهر على حّد تعبري �صبحي ي��صني

�لفل�صطينية، فقد  �لوطنية  �أ�ص��صي�ً يف م�ص�ر �حلركة  �لق�ص�م تغيري�ً  �أحدث مقتل  وقد 

كر�ص بديل �جله�د بعد �صنو�ت طويلة من �حلركة �ل�صي��صية غري �ملجدية، و�ألهبت حركته، 

 ،
و“ت�صحيته” �حلم��ص، و“�ص�رت مثالً ر�ئع�ً للجر�أة و�جله�د �لعلني �صّد �الإجنليز”50

“وق�مت �لبالد وقعدت و�هتزت �أي� �هتز�ز، وزلزلت �أي� زلز�ل، ومن ذلك �حلني ��صتدت 
. و�أطلق 

كر�هية �لعرب حلكومة �النتد�ب، و�أخذت تظهر هذه �لكر�هية ب�أ�صك�ل عنيفة”51

، وقد �صعر �لزعم�ء �ل�صي��صيون �لعرب 
�صعب فل�صطني على �لق�ص�م ��صم “�أبو �لوطنية”52

يف فل�صطني بحدة �مل�أزق �لذي و�صعو� فيه، فقد �أو�صح �ملندوب �ل�ص�مي يف ر�ص�لة له �إىل 

وزير �مل�صتعمر�ت يف 1935/12/7م م� �أحدثه مقتل �لق�ص�م ورف�قه من �أثر كبري. وق�ل 

�ملندوب: �إن زعم�ء �الأحز�ب �لعربية �خلم�صة قد �جتمعو� به يوم 25 ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 

و�أخبوه �أنهم م� مل يتلقو� على مذكرتهم رد�ً يكن �عتب�ره ب�صكل ع�م مر�صي�ً ملط�لبهم 

و�لالم�صوؤولة،  �ملتطرفة  �الآر�ء  و�صت�صود  �أتب�عهم،  على  ت�أثري  كل  “�صيفقدون  ف�إنهم 

.
و�صيتدهور �لو�صع �ل�صي��صي ب�رشعة”53

و�إخو�نه عب�رة عن  �إنه  �ملعركة:  �بتد�ء  عندم� ق�ل قبل  �لق�ص�م ك�ن حمق�ً  ف�إن  وهكذ� 

.
54

عود ثق�ب �صي�صعل �لثورة يف �لبالد
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منظمة اجله�د املقد�س:

ومن �جلدير ب�لذكر، �أن تنظيم جم�عة �لق�ص�م مل يكن هو �لتنظيم �لثوري �لوحيد يف 

�لن�صف �الأول من �لثالثيني�ت، فقد ت�صكلت تنظيم�ت �رشية �أخرى للغر�ص نف�صه، و�إن 

�أر�صية من��صبة  �أ�صهمت يف تكوين  �لفرتة، ولكنه�  تلك  لن�ص�طه� يف  �أثر و��صح  مل يظهر 

�ملق�ومة  “منظمة  �لغوري،  �أميل  يذكر  ح�صبم�  ت�صكلت،  فقد  1936م.  �لكبى  للثورة 

وو�صل  �لقد�ص،  مركزه�  وك�ن  �حل�صيني،  �لق�در  عبد  برئ��صة  1934م  و�جله�د”�صنة 

�أع�ص�وؤه� �إىل 400 ع�صو موزعني على 17 فرع�ً. و�أ�ص�ف �لغوري �أن �حل�ج �أمني �حل�صيني 

جهودهم  لتوحيد  ودع�هم  �مل�صوؤولني  وزمالءه  �لق�در  عبد  1935م  �صيف  يف  �لتقى 

�ملقد�ص”  “منظمة �جله�د  �لتي ك�ن يعده�، و�أنه نتيجة ذلك ت�صكلت  �ل�رشية  مع جهوده 

.
55

برع�ية �ملفتي وحتت �إ�رش�فه

الثورة الفل�صطينية الكربى:

و��صحة،  �إ�صالمية  طبيعة  )1936-1939م(  �لكبى  �لفل�صطينية  �لثورة  �كت�صبت 

ف�ل�صعب �لفل�صطيني �لذي عرف بعمق �رتب�طه ب�الإ�صالم عب عن ثورته وم�ص�عره من 

خالل �ل�صي�غ�ت �الإ�صالمية ومفهوم �جله�د.

ومن �لبي�ن�ت �لتي تعب بعمق عن �لتوجه �الإ�صالمي للثورة، ذلك �لبي�ن �لذي �أ�صدرته 

قي�دة �لثورة �لع�مة يف فل�صطني 1938م، و�لذي ج�ء فيه:

�إن �ملج�هدين قد ب�عو� �أنف�صهم هلل، وخرجو� يف ط�عته، مل يخرجو� �إال �بتغ�ء 

وجهه، و�جله�د يف �صبيله و�لفوز مبثوبته، و�كت�ص�ب مر�ص�ته، ال ير�صون بذلك 

بديالً وال يبغون عنه� حوالً، �صدقو� م� ع�هدو� �هلل عليه، فمنهم من ق�صى نحبه 

ومنهم من ينتظر وم� بدلو� تبديالً، وهم يت�ص�بقون �إىل ميد�ن �جله�د و�ل�صه�دة 

�أمتهم �لكرية وبالدهم �ملقد�صة، فقد  �نت�ص�ر�ً للحق و�إق�مة للعدل ودف�ع�ً عن 

ف�رقو� يف �صبيل ذلك �أهلهم، وتركو� �أمو�لهم، وعطلو� م�ص�حلهم.

ومن ك�ن هذ� ح�لهم، وك�ن كل مبتغ�هم ثو�ب �لدني� وح�صن ثو�ب �الآخرة 

ِمن �هلل ال ِمن �صو�ه، ح��ص� هلل �أن يف�صدو� يف �الأر�ص... .

... ونحن م��صون يف هذ� �ل�صبيل �إن �ص�ء �هلل �إىل �أن يكتب �لن�رش لهذه �الأمة، 

�أو ي�أتي �هلل ب�أمر من عنده چچ چ چ چڇچ چۇ ۆ ۆ ۈ 

.
56

ۈ ٴۇچ، و�هلل ولين� وهو ِنعم �ملوىل وِنعم �لن�صري
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 يف بي�ن�ت وتق�رير �لثورة �لكبى �صملت 154 وثيقة �أنه 
57

و�أظهرت در��صة �إح�ص�ئية

ك�ن لالإ�صالم ورج�له ورموزه �لن�صيب �الأكب من �أ�صم�ء �لف�ص�ئل، كم� �أن طريقة كت�بة 

�لبي�ن�ت و�لتق�رير �لع�صكرية متيزت بط�بعه� �الإ�صالمي �لع�م، فهي ع�دة تبد�أ ب�لب�صملة، 

وحتته� �أحي�ن�ً �آية چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ و�أحي�ن�ً چۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئچ، 

و�إىل ج�نبه� �أحي�ن�ً “�هلل �أكب”. وك�ن ق�دة �لثورة يوقعون بي�ن�تهم ب�ألف�ظ “�ملتوكل على �هلل” 

ختم  فك�ن  �الأخت�م  �أم�  ب�هلل”،  “�ملعتز  �أو  ب�هلل”  “�ملعت�صم  �أو  ووطنه”  دينه  “خ�دم  �أو 

ۈئ ۈئ  چۆئ  �آية  بد�خله  هالل  وحتته�  �أكب”  “�هلل  لفظة  �أعاله  يت�صمن  �لثورة  ديو�ن 

ېئ ېئېئچ. �أم� من�طق �لعملي�ت فقد تركزت يف �صم�ل فل�صطني ولو�ء ن�بل�ص حيث ك�ن 
�لوجود �لق�ص�مي كثيف�ً.

�ل�صم�ص  �لثورة يف عملية عنبت� - نور  �لق�ص�م فقد ك�ن له� �رشف تفجري  �أم� جم�عة 

يف 1936/4/15م و�لتي ق�ده� �لق�ئد �جلديد للجم�عة �ل�صيخ فرح�ن �ل�صعدي. كم� ك�ن 

ب�غتي�ل  1937/9/26م  يف  ق�مت  عندم�  �لثورة  من  �لث�نية  �ملرحلة  تفجري  �رشف  له� 

لوي�ص �أندروز Lewis Yelland Andrews �حل�كم �لبيط�ين ملنطقة �جلليل.

و�أ�صهم �لق�ص�ميون يف تنظيم وقي�دة �لثورة، ف�ص�رك ثالثة منهم )من �أ�صل �صتة( يف 

ع�صوية �لقي�دة �لع�صكرية و�لتي �خت�رت يف 1936/9/2م فوزي �لق�وقجي ق�ئد�ً ع�م�ً 

للثورة �لذي ��صتمر يف �لقي�دة حتى نه�ية �ملرحلة �الأوىل من �لثورة يف 1936/10/12م.

�أم� يف �ملرحلة �لث�نية من �لثورة فقد ��صتهر عبد �لرحيم �حل�ج حممد، وك�ن معروف�ً 

بتقو�ه وتدينه، كق�ئد ع�م للثورة حتى ��صت�صهد رحمه �هلل يف 1939/3/26م.

�لكبري، وك�ن  �إبر�هيم  �أبو  �لق�ص�مي  �لق�ئد  �لثورة يف �صم�ل فل�صطني  وقد توىل قي�دة 

�جلب�ر،  عبد  و�صليم�ن  �ل�صفوري،  حممود  )�أبو  �لق�ص�مية  �حلركة  من  قي�دته  معظم 

لو�ء  منطقة  ويف  وغريهم(.  �ل�ص�عر...  �هلل  وعبد  �الإبر�هيم،  وتوفيق  �الأ�صبح،  �هلل  وعبد 

�ل�صيخ  هم�:  ب�رز�ن  ق�ص�مي�ن  ق�ئد�ن  هن�ك  ك�ن  �أق�ص�م  الأربعة  �ملق�صمة  ن�بل�ص 

و�ل�صيخ  درة،  �أبو  يو�صف  �لق�ص�مي  �ل�صيخ  منطقته  يف  خلفه  و�لذي  عو�ص  �أحمد  عطية 

حممد �ل�ص�لح �حلمد )�أبو خ�لد( و�لذي خلفه يف منطقته �ل�صيخ �لق�ص�مي عبد �لفت�ح حممد 

�حل�ج م�صطفى. هذ� ب�الإ�ص�فة �إىل منطقة يقوده� عبد �لرحيم �حل�ج حممد، و�أخرى يقوده� 

ع�رف عبد �لر�زق.

�ل�صيخ  �للد  منطقة  وق�د  �حل�صيني،  �لق�در  عبد  �ملج�هد  �لقد�ص  منطقة  قي�دة  وتوىل 

ح�صن �صالمة، �أم� منطقة �خلليل فق�ده� عي�صى �لبط�ط ثم عبد �حلليم �جلوالين.
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وك�ن للح�ج �أمني �حل�صيني دور ر�ئد يف تنظيم ومتويل وتوجيه �لثورة ب�صكل غري 

.
58

معلن يف مرحلته� �الأوىل ثم مب��رشة يف مرحلته� �لث�نية

على  ت�صيطر  �أن  و��صتط�عت  فل�صطني،  يف  �لبيط�ين  �لوجود  �لثورة  هذه  هزت  وقد 

�لريف �لفل�صطيني وعدد من �ملدن، خ�صو�ص�ً يف �صيف 1938، ونفذت �آالف �لعملي�ت 

�هلل  بكت�ب  �لن��ص  بني  حتكم  وحم�كم  ميد�نية،  قي�دة  مر�كز  لنف�صه�  و�أق�مت  �لع�صكرية، 

و�صنة ر�صوله... . ومل ت�صتطع بريط�ني� �لق�ص�ء على �لثورة �إال بعد �أن ��صتع�نت ب�صد�ص 

�لع�مل مب� فيه�  �لذي ك�ن يهيمن على ع�رش�ت من دول ومن�طق  �الإمب�طوري  جي�صه� 

وويفل   Dill ديل  �أمث�ل  �لع�صكريني  ق�دته�  �أف�صل  ��صتدعت  �أن  وبعد  �لهندية،  �لق�رة 

وغريهم،   Parker وب�ركر   Montgomery ومونتغمري   Haining وه�ينينغ   Wavell

وبعد �أن �أع�دت �حتالل �أر�ص فل�صطني جزء�ً جزء�ً يف حرب �رش�صة ��صتخدمت فيه� ك�فة 

�لعنيف  �ملتطورة و�لطري�ن و�لدب�ب�ت، ف�صالً عن قمعه�  �لع�صكرية  �لو�ص�ئل و�لتقني�ت 

.
59

لك�فة �أن�ص�ر �لثورة )كل �لفل�صطينيني( �ملدنيني

الفرتة املمتدة بني 1939-1948م:  .3

مّر �صعب فل�صطني يف هذه �لفرتة بجو ع�صيب تبع خروجهم وهم يف ح�لة �إنه�ك نتيجة 

1945م.  �نتهت  �لتي  �لث�نية،  �لع�ملية  �حلرب  مرحلة  يف  �لع�مل  ودخول  �لكبى،  �لثورة 

كم� �صهدت هذه �لفرتة منو �لنفوذ �ليهودي �ل�صهيوين �لع�ملي، و�ت�ص�ع �ملوؤ�مرة �لدولية 

�لدور  �إ�صع�ف وتهمي�ص  �أمر ق�صية فل�صطني مع  �لعربية  على فل�صطني، وتويل �الأنظمة 

�لفل�صطيني ممثالً يف �حل�ج �أمني و�لهيئة �لعربية �لعلي�.

ومن ن�حية �لتي�ر �الإ�صالمي فقد �صهدت هذه �لفرتة ظهور حركة �الإخو�ن �مل�صلمني 

�خلطر  مو�جهة  يف  حمدودة  وو�ص�ئل  جهود  من  متلك  مب�  �ص�ركت  و�لتي  فل�صطني،  يف 

�ل�صهيوين و�ال�صتعم�ر �لبيط�ين.

 االإخوان امل�صلمون:

�لذي  دوره�  من  فقط  �أهميته  يكت�صب  ال  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جم�عة  عن  �حلديث  �إن 

ته يف فرتة 1939-1948م يف فل�صطني، و�إمن� الأن تي�ر �الإخو�ن �مل�صلمني �أ�صبح هو  �أدَّ

�لتي�ر �الإ�صالمي �لرئي�ص يف �أو�ص�ط �لفل�صطينيني د�خل وخ�رج �الأر�ص �ملحتلة �إىل وقتن� 

�حل��رش.
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�أ�ص�ص �ل�صيخ ح�صن �لبن� جم�عة “�الإخو�ن �مل�صلمني” يف �آذ�ر/ م�ر�ص 1928م يف مدينة 

�إحي�ء مع�ين �الإ�صالم �ل�صحيحة يف  �إىل  . وقد هدفت هذه �جلم�عة 
60

�الإ�صم�عيلية مب�رش

�مل�صلم و�الأ�رشة  �لفرد  �لنفو�ص، و�اللتز�م بتع�ليمه عقيدة و�صلوك�ً ومنهج حي�ة، وبن�ء 

�ال�صتعم�ر  من  �الإ�صالمية  �لبالد  وتخلي�ص  �مل�صلمة،  و�لدولة  �مل�صلم  و�ملجتمع  �مل�صلمة 

�مل�صلمني، و�لتقدم ل�صي�دة  �لو�حدة على بالد  �الإ�صالمية  �أ�صك�له، و�إق�مة �خلالفة  بك�فة 

“دعوة  لالإ�صالم،  �ل�ص�مل  �ملفهوم  وفق  نف�صه�،  �جلم�عة  و�عتبت   .
61

�لع�مل و�أ�صت�ذية 

ري��صية...  وجم�عة  �صي��صية...  وهيئة  �صوفية...  وحقيقة  �صنية...  وطريقة  �صلفية... 

.
ور�بطة علمية ثق�فية... و�رشكة �قت�ص�دية... وفكرة �جتم�عية”62

�أثن�ء  برز  �أنه  غري  مبكر�ً،  بفل�صطني  م�رش  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جم�عة  �هتم�م  بد�أ 

�لتبع�ت.  وجمع  و�ملظ�هر�ت  و�الإعالم  �لدع�ية  عب  1936-1939م  �لكبى  �لثورة 

وك�نت �أوىل �الإ�ص�ر�ت مل� بد�أ �الإخو�ن ن�رش دعوتهم يف فل�صطني يف �آب/ �أغ�صط�ص 1935م، 

عندم� ز�ره� عبد �لرحمن �ل�ص�ع�تي وحممد �أ�صعد �حلكيم، وهن�ك لقي� ترحيب�ً من �حل�ج 

)1939-1945م(  �لث�نية  �لع�ملية  �حلرب  وخالل   .
63

دعوتهم بن�رش  ق�م�  حيث  �أمني، 

ز�دت زي�ر�ت �الإخو�ن لفل�صطني، و�أخذ عدد من �أبن�ء فل�صطني ين�صمون لالإخو�ن، غري 

�أن ت�صكيل فروع لالإخو�ن مل يتم، على م� يظهر، �إال بعد �نته�ء �حلرب، حيث خفت ظروف 

�لقهر و�لت�صديد �لبيط�ين، ون�صطت �حلركة �ل�صي��صية �لفل�صطينية. ويبدو �أن �أول فروع 

ت�أ�ص�ص فرع ي�ف� برئ��صة  �ل�صو�، ثم  �إن�ص�ًء ك�ن فرع غزة برئ��صة �حل�ج ظ�فر  �الإخو�ن 

ح�رشه  1946/5/5م  يف  مميز  �فتت�ح  حفل  �صهد  فقد  �لقد�ص  فرع  �أم�  �لدج�ين،  ظ�فر 

�لزعيم �لفل�صطيني جم�ل �حل�صيني، و�أن�صئ فرع حيف� برئ��صة �ل�صيخ عبد �لرحمن مر�د، 

�لفروع يف قلقيلية و�للد ون�بل�ص، وطولكرم، و�ملجدل، و�صلو�د، و�خلليل  �إن�ص�ء  وتت�بع 

.
64ً حتى ز�دت �لفروع عن ع�رشين فرع�

و�لتوعية  و�لرتبية  �لدعوة  جم�الت  يف  فل�صطني  يف  �الإخو�ن  جم�عة  ن�صطت  وقد 

للجه�د.  و�لتعبئة  فل�صطني،  على  و�ملوؤ�مرة  �ل�صهيوين،  ب�خلطر  و�لتعريف  �الإ�صالمية، 

ودلت �لقر�ر�ت �ل�ص�درة عن موؤمتر�تهم �لع�مة )حيف�، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1946م(، 

�ل�صي��صية  لالأحد�ث  ومت�بعته�  قوته�  على  1947م(  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  )حيف�، 

.
65

وم�صمونه� �جله�دي

حرب �ندلعت  عندم�  �جله�د  يف  لفل�صطينيون  � �مل�صلمون  خو�ن  �الإ �ص�رك 

1947-1948م، �إال �أن حد�ثة تنظيمهم وعدم منوه و��صتقر�ره ب�صكل من��صب وقوي 

جعلت م�ص�ركتهم حم�صورة �صمن قدر�تهم �ملحدودة و�إمك�ن�تهم �ملتو��صعة.
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عب �الإخو�ن يف فل�صطني قو�ت غري نظ�مية منذ بد�ية �حلرب  ومع ذلك فقد �صكلت �صمُ

هن�ك  �ملحلية  �لعربية  �لقي�د�ت  حتت  و�لو�صط  �ل�صم�ل  يف  ��صتقر�ره�  �أم�كن  يف  عملت 

على  ن�جحة  بغ�ر�ت  ق�مت  وقد  �ملقد�ص(،  �جله�د  جي�ص  �أو  �الإنق�ذ  جي�ص  تتبع  )�لتي 

م�صتعمر�ت �ليهود وطرق مو��صالتهم على �لرغم من �ل�صعف �ل�صديد �لذي ك�نت تع�نيه 

. ولذلك ال جند ذكر�ً ر�صمي�ً لدور �الإخو�ن يف هذه �ملن�طق 
66

�صو�ء يف �لت�صليح �أو �لتدريب

�أم� يف �ملن�طق �جلنوبية وخ�صو�ص�ً غزة وبئر �ل�صبع فقد �ن�صم �لعديد من  ب�صكل ع�م، 

و�ص�ركو�  �ل�رشيف،  ك�مل  بقي�دة  �حلرة  )�مل�رشية(  �الإخو�ن  قو�ت  �إىل  فل�صطني  �إخو�ن 

بقوة وف�علية يف مع�رك فل�صطني هن�ك، ويذكر ك�مل �ل�رشيف �أن قو�ت �الإخو�ن �مل�رشيني 

ي�ص�ركه�  ك�ن  و�أنه  فل�صطني،  جنوب  من�طق  يف  جم�هد   200 عدده�  معدل  ك�ن  �حلرة 

منهم  كثري�ً  �إن  حيث  قي�دته�،  حتت  فل�صطني  �أبن�ء  من  �آخر  جم�هد   800 حو�يل  �جله�د 

.
67

ت�أثرو� بفكر �الإخو�ن �مل�صلمني و�أ�صبحو� منهم

عب �الإخو�ن م�ص�ركة يف �جله�د �صعبة �الإخو�ن �مل�صلمني يف ي�ف�، وقد  وك�نت �أن�صط �صمُ

ك�ن هن�ك “تنظيم ع�صكري �رشي خ��ص” �صمن �أع�ص�ء �الإخو�ن يف ي�ف�، �ص�رك فيه عدد 

حمدود من �الإخو�ن ممن ي�صلحون لهذ� �لعمل، ومل يكن ب�قي �الإخو�ن �أع�ص�ء فيه، �أو 

.
68

يعلمون �صيئ�ً عنه، وقد ظهر ن�ص�طه �جله�دي يف بد�ية �حلرب

ممثل  قي�دته�  �صمن  �ص�رك  �حلرب  بدء  مع  ي�ف�  يف  قومية  جلنة  ت�صكلت  وعندم� 

�ألفت هذه  وقد  �لدج�ين”،  “ظ�فر ر�غب  �لفرع هن�ك  �مل�صلمني وهو رئي�ص  �الإخو�ن  عن 

�للجنة  �إد�رة  �أ�صندت مهمة  �ل�صوؤون يف �ملدينة، وقد  �للجنة جل�ن�ً عديدة لتعنى مبختلف 

.
69

�القت�ص�دية لظ�فر �لدج�ين �لذي ك�ن ي�صغل �أي�ص�ً رئ��صة �لغرفة �لتج�رية يف �ملدينة

توىل  �جل�مع�ت،  �صب�ب  من  �رشية  مع  ي�ف�  منطقة  �إىل  �ل�رشيف  ك�مل  ج�ء  وعندم� 

، وتوىل ك�مل 
70

هو قي�دة جم�هدي �الإخو�ن حيث جتمع حتت قي�دته حو�يل مئة جم�هد

وتقع بني ي�ف� وتل �أبيب، حيث تقع  “كرم �لتوت”  �ل�رشيف قي�دة منطقة يف ي�ف� ��صمه� 

على  �لهجوم  يف  �ملج�هدون  �الإخو�ن  �ص�رك  كم�  و�ليهود،  �ملج�هدين  بني  يومية  مع�رك 

.
71

م�صتعمرة بت�ح تكف�ه، ثم م� لبث ك�مل �ل�رشيف �أن �نتقل �إىل منطقة �لنقب

�أنه ك�ن لالإخو�ن �مل�صلمني يف ي�ف� قو�ت متحركة يبلغ عدده�  ويذكر ع�رف �لع�رف 

ثالثني جم�هد�ً بقي�دة ح�صن عبد �لفت�ح و�حل�ج �أحمد دولة، وك�ن عندهم ثالثني بندقية 

.
72

ور�ص��ص و2 �صنت، وقد ك�نو� يهبون لنجدة �ملو�قع كلم� دعت �حل�جة
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�لب�صة  من�طق  عن  �لدف�ع  �حلرب  �أثن�ء  تولو�  �الإخو�ن  �إن  عمرية:  يو�صف  ويقول 

وتل �لري�ص و�لعجمي و�لنزهة يف ي�ف�، ب�الإ�ص�فة �إىل �ملح�فظة على �الأمن د�خل �لبلد، كم� 

يوؤكد على �لدور �مل�رشف �لذي ق�م به �الإخو�ن يف ي�ف�، حيث ك�ن �اللتز�م ب�الإ�صالم من 

.
73

�صم�تهم، وك�ن �لدف�ع و�لقت�ل عن �إي�ن ب�هلل

�إخو�نهم �لق�دمني من �لبالد  �لقت�ل مع  �إخو�ن فل�صطني يف  ويف منطقة �لقد�ص �ص�رك 

�لعربية، �أو مع قو�ت �جله�د �ملقد�ص.

، فف�صالً عن دورهم �لكبري يف �لتعبئة �الإعالمية 
74

�أم� �الإخو�ن �مل�صلمون �مل�رشيون

وجمع �لتبع�ت و�الأ�صلحة، فقد �أبدو� ��صتعد�دهم �جل�د قبل بدء �ملع�رك ب�إر�ص�ل دفعة 

�أوىل من ع�رشة �آالف جم�هد �إىل فل�صطني )وهي �أكب من بع�ص �جليو�ص �لعربية( حيث 

�إىل  فور�ً  وتقدم  1947/10/9م،  يف  �لعربية  �لدول  ج�معة  �إىل  �لبن�  �ل�صيخ  بذلك  �أبرق 

�حلكومة �مل�رشية بطلب �ل�صم�ح لفوج من هوؤالء ب�جتي�ز �حلدود، ولكنه� رف�صت. و�أخذ 

�الإخو�ن يجهزون �ملجموع�ت وير�صلونه�، ولكن �حلكومة ك�نت ت�صيِّق عليهم حتى �إنهم 

��صطرو� للتح�يل )بعمل رحلة علمية �إىل �صين�ء...( لينطلقو� بعد ذلك �إىل فل�صطني.

�لقت�ل  يف  ب�مل�ص�ركة  للمتطوعني  �صمحت  �مل�رشية  �حلكومة  على  �ل�صغط  ��صتد  ومل� 

على  ي�رشف  وك�ن  “ه�ك�صتب”  مع�صكر  يف  تدربو�  حيث  �لعربية  �جل�معة  ر�ية  حتت 

كت�ئب  ثالث  وت�ألفت  �لع�صكرية،  لل�صوؤون  �الإخو�ن  وكيل  لبيب  حممود  �لتطوع  حركة 

وقد  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  من  تقريب�ً  ن�صفهم  مق�تل   600 بـ  عدده�  يقدر  �ملتطوعني  من 

�لعزيز  �أحمد عبد  �لكت�ئب  ق�دة هذه  �أبرز  �لكت�ئب بط�بعهم �خل��ص، وك�ن  طبعو� هذه 

وعبد �جلو�د طب�لة.

�ملتطوعني ك�نو� ع�رش�ت  �إن  �إذ  �ملتطوعني،  مع�صكر ه�ك�صتب ال�صتيع�ب 
ِ
ومل يكف 

يف  ليتدربو�  �أفر�دهم  من  مئة  �الإخو�ن  ف�أر�صل  للم�ص�ركني،  ب�لن�صبة  �الأ�صع�ف 

يقنع  �أن  لالإخو�ن  �لع�م  �ملركز  ��صتط�ع  م�  كل  وهم  �صورية،  يف  “قطن�”  مع�صكر 

بقبوله. �مل�رشية  �حلكومة 

كتب  من  كل  به  لهم  �عرتف  فل�صطني  حرب  يف  م�رشف  بدور  �مل�صلمون  �الإخو�ن  ق�م 

لهم دور م�صهود يف جنوب فل�صطني يف من�طق غزة ورفح وبئر  عن هذه �حلرب، وك�ن 

�ل�صبع، حيث ك�نو� يه�جمون �مل�صتعمر�ت، ويقطعون مو��صالت �ليهود �ل�صه�ينة، ومن 

�أبرز �ملع�رك �لتي �ص�ركو� فيه� هن�ك معركة �لتبة 86 �لتي يذكر �لع�صكريون �أنه� هي �لتي 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 153

التجربة االإ�شالمية احلديثة واملعا�شرة يف فل�شطني

حفظت قط�ع غزة عربي�ً، ومعركة كف�ر ديروم، و�حتالل م�صتعمرة ي�د مردخ�ي وغريه�، 

كم� �أ�صهمو� بدور مهم يف تخفيف �حل�ص�ر عن �لقو�ت �مل�رشية �ملح��رشة يف �لف�لوج�.

و�خلليل  حلم  وبيت  �لقد�ص  مع�رك  يف  �لفع�لة  م�ص�ركتهم  �مل�رشيني  لالإخو�ن  �أن  كم� 

وخ�صو�ص�ً �صور ب�هر، وك�ن من �أبرز �ملع�رك �لتي �ص�ركو� فيه� يف تلك �ملن�طق معركة 

ر�م�ت ر�حيل، و��صرتج�ع م�ر �لي��ص، وتدمري برج م�صتعمرة تل بيوت قرب بيت حلم، 

�أبدوه�...  �لتي  للبطولة  �لتي �صمي تبة �الإخو�ن �مل�صلمني، نظر�ً  �ليمن”  “تبة  و�لدف�ع عن 

وغريه�.

وقد ��صت�صهد من �إخو�ن م�رش يف مع�رك فل�صطني حو�يل مئة، وجرح نحو ذلك و�أ�رش 

مو�صيه  �صئل  وقد  �ل�صه�ينة.  �ليهود  على  �صديدة  �الإخو�ن  وط�أة  وك�نت  بع�صهم، 

دي�ن Moshe Dayan بعد �حلرب بقليل عن �ل�صبب �لذي من �أجله جتنب �ليهود حم�ربة 

�أقوى  بعقيدة  يح�ربون  �لفد�ئيني  “�إن  ف�أج�ب  و�لقد�ص  و�خلليل  حلم  بيت  يف  �ملتطوعني 

من عقيدتن�... �إنهم يريدون �أن ي�صت�صهدو� ونحن نريد �أن نبني �أمة، وقد جربن� قت�لهم 

فكبدون� خ�ص�ئر ف�دحة... ولذ� فنحن نح�ول قدر �الإمك�ن �أن نتجنب �ال�صتب�ك معهم”.

وقد  �لقد�ص،  منطقة  مع�رك  يف  خ�صو�ص�ً  م�صهود  بدور   
75

�ل�صوريون �الإخو�ن  وق�م 

تدربت كتيبة �الإخو�ن �ل�صوريني يف “قطن�” ثم �ص�فرت �إىل منطقة �لقد�ص، وقد �ص�رك من 

�الإخو�ن �ل�صوريني حو�يل مئة �أخ، بقي�دة �ملر�قب �لع�م لالإخو�ن �مل�صلمني يف �صورية �لدكتور 

م�صطفى �ل�صب�عي، وقد ��صرتكو� بب�ص�لة يف مع�رك �لقد�ص مثل معركة ب�ب �خلليل �لتي 

�أ�صيب فيه� 35 منهم بجر�ح، وك�ن �لن�رش معقود�ً فيه� للمج�هدين، ومعركة �لق�صطل، 

حيث �ص�رك فوٌج منهم فيه عبد �لق�در �حل�صيني، ومعركة �حلي �لقدمي يف �لقد�ص، ومعركة 

�لقطمون، ون�صف �لكني�ص �ليهودي �لذي �تخذه �ليهود مقر�ً حربي�ً وغريه�.

�مل�صلمون هن�ك جلنة  ، مع حرب فل�صطني، و�صكل �الإخو�ن 
76

�الأردنيون وقد تف�عل 

جلمع �لتبع�ت و�مل�ص�عد�ت، كم� فتحو� ب�ب �لتطوع للم�ص�ركة يف �جله�د، وك�ن جت�وب 

�لن��ص ر�ئع�ً، فيذكر �الأ�صت�ذ حممد عبد �لرحمن خليفة �أنه عندم� فتح ب�ب �لتطوع يف �صعبة 

ل �أكرث من ثالثة �آالف �صخ�ص �أنف�صهم. �ل�صلط �صجَّ

وتكونت من �إخو�ن منطقة عّم�ن وم� حوله� �رشية متطوعني ت�صم نحو 120 جم�هد�ً 

�لتنظيمية  قي�دته�  توىل  وقد  عبيدة،  �أبي  �رشية  ب��صم  و�صميت  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  من 
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�الإخو�نية �حل�ج عبد �للطيف �أبو قورة �ملر�قب �لع�م لالإخو�ن �مل�صلمني يف �الأردن يف تلك 

�لفرتة، �أم� قي�دته� �لع�صكرية فقد تواله� �ملالزم �ملتق�عد ممدوح �ل�رش�يرة، وقد دخلت 

هذه  خ��صت  وقد  ب�هر.  و�صور  ك�رم  عني  يف  ومتركزت  1948/4/14م  يف  فل�صطني 

�ل�رشية عدة مع�رك و��صت�صهد عدد من �أفر�ده� مثل �ص�مل �مل�صلم وب�صري �صلط�ن.

ويف �إربد توىل م�صوؤول �صعبة �الإخو�ن هن�ك �ل�صيد �أحمد حممد �خلطيب قي�دة �الإخو�ن 

�إربد و�أهله�  �إخو�ن  فيه� يف حرب فل�صطني، وبلغ جمموع من �ص�رك معه يف �جله�د من 

�ملتطوعني حو�يل مئة جم�هد بحيث ك�ن ي�صرتك يف �ملعركة �لو�حدة من 20-25 جم�هد�ً.

يف  �مل�صلمون  �الإخو�ن  �أ�صهم  �لتق�صيم  قر�ر  من  و�حد  �أ�صبوع  فبعد  �لعر�ق  يف  �أم� 

�إنق�ذ  “جمعية  ت�أليف  يف  فع�ل  ب�صكل  �ل�صو�ف  حممود  حممد  �ل�صيخ  بقي�دة 
77 

�لعر�ق

�أو  �ألف�ً معظمهم ممن تدرب يف �جلندية  �لتطوع 15  ند�ء  لبى  يف بغد�د، ولقد  فل�صطني” 

�ل�رشطة، وك�ن لالإخو�ن �مل�صلمني يف تلك �لفرتة دور �أ�ص��ص يف تعبئة �جلم�هري للجه�د، 

وك�نو� على ر�أ�ص �ملظ�هر�ت �لتي خرجت للتنديد بقر�ر تق�صيم فل�صطني و�لتي ��صرتك 

فيه� 200 �ألف عر�قي يف بغد�د.

وغريه�،  �ملغ�وير  و�رشية  و�لق�د�صية  �حل�صني  فوج�  للجه�د  �ملتطوعني  من  وت�ألف 

ويف  دم�صق.  يف  �لع�صكرية  �للجنة  �إىل  تر�صله  �جلمعية  ك�نت  منهم  فريق  تدرب  وكلم� 

1948/1/7م و�صلت �أول �رشية مغ�وير �إىل دم�صق، وبعد �أ�صبوع و�صل فوج�ن �آخر�ن 

من  �إنذ�ر�ً  تلقت  ت�صتعد الإر�ص�ل فوج جديد  و�لعت�د، وبينم� ك�نت �جلمعية  �ل�صالح  مع 

�ص�لح  �أ�ص�ر  كم�  �آخر!!  �إ�صع�ر  حتى  �ملتطوعني  �إر�ص�ل  عن  تكفَّ  ب�أن  �لع�صكرية  �للجنة 

�إر�ص�ل  Portsmouth treaty of 1948( بعدم  �أن وقع مع�هدة بورت�صموث  )بعد  جب 

�أكرث من 500 متطوع، كم� �أن طه �له��صمي ق�ل لرئي�ص �جلميعة: “�إذ� �أر�صلتم مدد�ً �آخر 

من �ملتطوعني �أعدتهم �إىل بغد�د على نفقة �جلمعية!!” ف�كتفت �جلمعية بعد ذلك ب�إر�ص�ل 

�لتبع�ت، وقد ك�ن �الإخو�ن من �أبرز و�أن�صط عن��رش هذه �جلمعية، وقد و�صلت كتيبت� 

�إىل  مق�تالً(   360 من  تتكون  و�حدة  )كل  �لعر�ق  متطوعي  من  “�حل�صني”و“�لق�د�صية” 
فل�صطني يف �آذ�ر/ م�ر�ص 1948م.

�لذين  �لعر�ق  “�إخو�ن”  من  �لكثري  للجه�د  ذهبت  �لتي  �الأفو�ج  �صمن  �ص�رك  كم� 

ق�تلو� �صمن قو�ت جي�ص �الإنق�ذ، ور�أو� �لكثري من تخ�ذل و�صعف و�صوء �إد�رة قي�دته، 

وعلى ر�أ�صه فوزي �لق�وقجي، �إال �أنهم بذلو� م� ��صتط�عو� يف �ملع�رك �لتي �ص�ركو� فيه� 

خ�صو�ص�ً يف �صم�ل فل�صطني.
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الق�ص�ميون �صنة 1948م:

 للم�ص�ركة يف مي�دين �جله�د 
78

عندم� �أعلنت �حلرب 1947-1948م ع�د �لق�ص�ميون

�جله�د  جي�ص  �صمن  �حل�صيني  �أمني  �حل�ج  توجيه  حتت  معظمهم  عمل  وقد  جديد،  من 

�ملقد�ص، �أو مع جي�ص �الإنق�ذ بقي�دة فوزي �لق�وقجي.

�لكبري  �إبر�هيم  ك�أبي  �ل�صم�ل  من�طق  يف  ب�لذ�ت  يعملون  �لق�ص�ميون  ظّل  وقد 

مل  �ملرة  هذه  ولكن  برهم،  و�رشور  �ل�صفوري،  حممود  و�أبي  �ل�صغري،  �إبر�هيم  و�أبي 

يكونو� هم �لقي�د�ت �ملوجهة �مل�صيطرة �ملحركة للو�صع، و�إمن� ك�نو� ت�بعني لقي�د�ت �أعلى، 

كثري�ً م� و�صعتهم يف ظروف �صعبة، بحيث مل يتمكنو� من �أد�ء و�جبهم كم� ي�ص�وؤون.

�الإنق�ذ،  جلي�ص  �لت�بع  �لث�ين  �لريموك  فوج  قي�دة  �صمن  �لكبري  �إبر�هيم  �أبو  �ص�رك 

و�لذي ك�ن يتوىل قي�دته �أديب �ل�صي�صكلي. وقد ق�د �أبو �إبر�هيم �صمن �أعم�ل هذ� �لفوج 

“معركة جدين” يف �ل�صم�ل، وبلغت خ�ص�ئر �ليهود 120 قتيالً وجريح�ً، و��صت�صهد من 
�لعرب ت�صعة وجرح �صتة.

وتوىل �أبو �إبر�هيم �ل�صغري �لعمل يف منطقة �لن��رشة، وك�ن حتت �إمرته 200 م�صلح، 

�لق�در �حل�صيني وتوجيه ورع�ية  �ملقد�ص بقي�دة عبد  وك�ن يتبع يف عمله جي�ص �جله�د 

�ل�صم�ل،  مع�رك  يف  ح�صن�ً  بالًء  �ل�صفوري  حممود  �أبو  �أبلى  كم�  �حل�صيني.  �أمني  �حل�ج 

وتوىل �لدف�ع عن بلدة �صف� عمرو مع خم�صني جندي�ً من قو�ت �جله�د �ملقد�ص، و��صت�صهد 

من  وعدد  حو�رش  عندم�  حيف�  ح�مية  ق�ئد  م�ص�عد  م�صوؤولية  توىل  �لذي  برهم  �رشور 

ملقتل  �أدى  �لذخرية، مم�  �لتي حتمل  �ل�صي�رة  �لت�صليم وفجر  �ملج�هدين فرف�ص  �إخو�نه 

�أكرث من خم�صني يهودي�ً و��صت�صه�د 14 جم�هد�ً منهم �رشور برهم نف�صه.

قوات اجله�د املقد�س:

 �لتي توىل قي�دته� عبد �لق�در �حل�صيني ورع�ه� �حل�ج �أمني 
79

 �أم� قو�ت �جله�د �ملقد�ص

فقد جندت يف �صفوفه� �أعد�د�ً كبرية من �أهل فل�صطني، وخ��صت مع�رك مهمة وعديدة يف 

من�طق فل�صطني، وخ�صو�ص�ً يف منطقة �لقد�ص مثل عملي�ت �ص�رع بن يهود�، و�لب�ل�صت�ين 

بو�صت، وه��صوليل، و�ملنتفيوري، و�لوك�لة �ليهودية... .

وك�ن  �لق�صطل،  معركة  �ملقد�ص  �جله�د  قو�ت  خ��صته�  �لتي  �ملع�رك  �أ�صهر  ومن 

ب�ل�صالح  �لعربية  للج�معة  �لع�صكرية  �للجنة  م�ص�عدة  طلب  قد  �حل�صيني  �لق�در  عبد 

ال�صرتد�د �لق�صطل دومن� ف�ئدة فخرج من عند رئي�صه� وهو يقول ب�صوت مرتفع: “�أنتم 
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�لق�صطل  �ص�أحتل  فل�صطني،  �أ�صعتم  �أنكم  �لت�ريخ  �صي�صجل  جمرمون،  �أنتم  خ�ئنون... 

ق��صم  ل�صديقه  يقول  وهو  �ملك�ن  وغ�در  �ملج�هدين”...،  �إخو�ين  وجميع  �أن�  و�ص�أموت 

�أعينن�،  ن�صب  و�صعن�ه�  �لتي  �مليتة  فيه�  منوت  كي  فل�صطني  �إىل  نرجع  “هي�  �لري�وي 

هي� ن�صت�صهد �أو ننت�رش على �الأعد�ء، ولنذكر قوله تع�ىل چى ى ائ ائ ەئ 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ 
�لق�صطل  معركة  يف  ورف�قه  �لق�در  عبد  �نت�رش  1948/4/8م  ويف  یچ”.  ی  ىئ 
�ملقد�ص  �جله�د  قو�ت  ق�ئد  و��صت�صهد  يهودي�ً،   350 حو�يل  قتلو�  �أن  بعد  وحرروه�، 

عبد �لق�در �حل�صيني يف هذه �ملعركة... .

احل�ج اأمني احل�صيني:

 80
وقبل �أن نطوي �صفحة �الحتالل �لبيط�ين ال بّد من وقفة مع �حل�ج �أمني �حل�صيني

�لذي ك�ن من �أبرز �صخ�صي�ت �لتي�ر �الإ�صالمي )1917-1948م(، و�لذي يرجع ن�صبه 

�الأكب  �ملفتي  من�صب  توىل  وقد  نفوذ�ً،  و�أكرثه�  فل�صطني  ع�ئالت  �أكب  �إحدى  �إىل 

)مفتي �لقد�ص(، ثم توىل رئ��صة �ملجل�ص �الإ�صالمي �الأعلى، و�أخذ يبز �صيئ�ً ف�صيئ�ً حتى 

و�الأربعيني�ت.  �لثالثيني�ت  مرحلة  يف  وخ�صو�ص�ً  فل�صطني،  يف  �الأوىل  �ل�صخ�صية  �ص�ر 

�إ�صالمي�ً ع�ملي�ً،  �أك�صب �لبعد �الإ�صالمي �لو��صح يف �صخ�صيته ق�صية فل�صطني بعد�ً  وقد 

عب  �أثر  كم�  �الإ�صالمي،  �لع�مل  يف  �لفل�صطينية  للق�صية  �لدع�ية  يف  كبري  حدٍّ  �إىل  و�أ�صهم 

�لن��ص،  وتوعية  �لق�صية  خلدمة  �مل�ص�جد  من�بر  ��صتخد�م  يف  �الأعلى  �الإ�صالمي  �ملجل�ص 

ومو�جهة �ليهود �ل�صه�ينة و�ال�صتعم�ر �لبيط�ين، وك�نت �مل�ص�جد يف تلك �لفرتة من�بر 

�لفل�صطينية.  و�لثور�ت  للتظ�هر�ت  �صعبي  و�نطالق  جتميع  ومر�كز  وطنية  �إ�صع�ع 

ل�صنة  �لع�م  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  ر�أ�ص  �الإ�صالمية عندم�  �أوج زع�مته  �أمني  بلغ �حل�ج  وقد 

لبث  م�  فل�صطني  �أحد�ث  يف  ت�أثريه  �أن  �إال  �إ�صالمي�ً،  بلد�ً   22 فيه  �ص�رك  و�لذي  1931م، 

�أن �صعف بعد �حلرب �لع�ملية �لث�نية عندم� تولت �لدول �لعربية �الأمر و�أخذت تتج�وزه 

وتتج�هله، وت�صطدم به فيم� يتعلق بق�صية فل�صطني حتى نه�ية �حلرب 1948م.

وك�ن الرتب�ط �حل�ج �أمني ب�ملن�صب )1920-1937م( �أثره يف ح�رش حتركه �ملعلن 

�صمن �إط�ر ال ترف�صه �ل�صلط�ت �لبيط�نية، ونتيجة لذلك �أخذ �جل�نب �الإعالمي و�لدع�ئي 

جهد�ً  يبذل  �أن  يكن  ك�ن  بحيث  ن�ص�طه  من  �الأكب  �لق�صط  و�ل�صي��صي  و�الجتم�عي 

م�ص�عف�ً يف �جل�نب �لع�صكري و�جله�دي لو تخلى عن �ملن�صب. ثم �إن زع�مته جلميع �أهل 

جلميع  ��صتيع�به  يف  �أكب  مرونة  يعطي  جعلته  وطو�ئفهم  �جت�ه�تهم  مبختلف  فل�صطني 
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تعتمد  جه�دية  حركية  �إ�صالمية  منهجية  وجود  على  �صلبي  ب�صكل  �أثر  مم�  �الأطر�ف، 

�لرتبية و�لرتكيز يف �أعم�له.

و�إذ� ك�نت �لعديد من �لدالئل ت�صري �إىل دور �أ�ص��صي، غري معلن، للح�ج �أمني يف تنظيم 

�جله�دي  دوره  ف�إن  �جله�دية،  �ل�رشية  �لتنظيم�ت  و�إن�ص�ء  �النتف��ص�ت،  بع�ص  وتنفيذ 

�ملعلن قد برز يف �ملرحلة �لت�لية من �لثورة �لكبى وم� تاله�، وك�ن رئي�ص�ً للهيئة �لعربية 

�إمك�ن�ته�  وفق  و�أ�صهمت  فل�صطني،  لعرب  كممثل  1946م  �صنة  ت�صكلت  �لتي  �لعلي� 

�ملحدودة يف �لدف�ع عن �أر�ص فل�صطني.

ثانيًا: مرحلة املد القومي العربي 1949-1967م:

�صهدت هذه �ملرحلة غلبة �لفكر �لقومي �لعربي ومنو �الجت�ه �ال�صرت�كي على �ل�ص�حة 

�لعربية، وبرز دور م�رش يف عهد عبد �لن��رش فيم� يتعلق بفل�صطني، بينم� مل تكن �لهوية 

�لوطنية �لفل�صطينية قوية مب� يكفي لبوزه� و�نت�ص�ره�. �أم� �لتي�ر �الإ�صالمي فقد ع�نى 

كثري�ً من �حلرب و�لت�صييق، خ�صو�ص�ً يف م�رش و�نح�رش دوره �ل�صي��صي و�ل�صعبي يف 

منظمة  و�إن�ص�ء  �حل�صيني،  �أمني  �حل�ج  جنم  �أفول  �ملرحلة  هذه  و�صهدت  �لعربية،  �لبالد 

�لتحرير �لفل�صطينية 1964م. و�نتهت �ملرحلة بهزية �جليو�ص �لعربية يف حرب 1967م 

�لعربي،  �لع�مل  �إىل �صدمة كبرية يف  �أدى  وفقد�ن ب�قي فل�صطني و�جلوالن و�صين�ء، مم� 

و�هتز�ز �لثقة ب�الأفك�ر �لقومية و�ال�صرت�كية وب�الأنظمة �لعربية.

التي�ر االإ�صالمي يف ال�صفة والقط�ع:

وبد�ية  1948م  حرب  �نته�ء  فبعد  �لفل�صطيني،  �الإ�صالمي  �لتي�ر  ن�حية  ومن 

�خلم�صيني�ت، ك�ن �الإخو�ن �مل�صلمون يزد�دون قوة ونفوذ�ً، خ�صو�ص�ً يف قط�ع غزة. ويف 

�لقط�ع �أ�صبح �ل�صيخ عمر �صو�ن، رئي�ص �ملكتب �الإد�ري يف غزة، وك�ن لالإخو�ن يف غزة 

�أربع �صعب: �صعبة تتبع �ملكتب �الإد�ري، و�صعبة يف “�لرم�ل” و�صعبة يف “ح�رة �لزيتون”، 

كم� ك�نت هن�ك �صعب لالإخو�ن يف خ�ن يون�ص ورفح و�صعب  و�صعبة يف “ح�رة �لدرج”، 

م�صغرة يف مع�صكري �لبيج و�لن�صري�ت، وك�ن من نو�ب هذه �ل�صعب �أع�ص�ء يف �ملكتب 

، وخالل �لفرتة 
82ً ، و�أ�صبح عدد �لفروع حو�يل 11 فرع�

81
�الإد�ري لالإخو�ن يف منطقة غزة

.
83

1949-1955م ك�ن �الإخو�ن �أقوى �الأحز�ب و�لظ�هرة �ل�صي��صية �الأوىل يف �لقط�ع

�لكي�ن  �صّد  �لع�صكري  وب�لعمل  وت�صجيعه  �لتدريب  بتبني  �لقط�ع  يف  �الإخو�ن  ق�م 

�لروؤوف  عبد  �ملنعم  عبد  �الإخو�ين  �مل�رشي  �ل�ص�بط  �إ�رش�ف  وحتت  �الإ�رش�ئيلي، 
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وقد  �لكثريين.  وتدريب  جتنيد  مّت  �لب�رزين(  1952م  يوليو  متوز/  ثورة  �صب�ط  )�أحد 

ق�م �الإخو�ن بزرع �الألغ�م يف و�ص�ئل �لنقل �ملدنية و�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، ون�صف عدد 

من �ملن�ص�آت، وتخريب خطوط �ملي�ه و�لكهرب�ء، وقد ك�ن لهذه �لعملي�ت �أثره� يف �نفج�ر 

�ملوقف على �حلدود بني �الأر�ص �ملحتلة و�لقط�ع على نط�ق و��صع... و�أدت ردود �لفعل 

�الإ�رش�ئيلية �ملتغطر�صة و�لق�صف �لع�صو�ئي �لوح�صي �إىل �إدخ�ل �أعد�د كبرية من �حلر�ص 

�لوطني �مل�رشي، و�إىل تنظيم عملي�ت فد�ئية يقوم به� �لفل�صطينيون د�خل �الأر�ص �ملحتلة 

برع�ية �ل�صلط�ت �مل�رشية وب�إ�رش�ف �ص�بط �ملخ�بر�ت م�صطفى ح�فظ.

ق�مت  فقد  �مل�رشية  �ل�صلط�ت  لت�صييق  �الإخو�ن  تعر�ص  ومع  �أخرى،  جهة  ومن 

�أن�صط �لعن��رش �الإخو�نية �لع�صكرية،  �لذي ك�ن من  “�أبو جه�د”  ب�عتق�ل خليل �لوزير 

ولقي من �لتعذيب �أهو�الً يف �إد�رة �ملب�حث يف �رش�ي� غزة، و�أفرج عنه بكف�لة بعد �أ�صبوع، 

وك�ن م� يز�ل ط�لب�ً يف �ملرحلة �لث�نوية.

�أ�صهمت عملي�ت �الإخو�ن �لع�صكرية يف �لقط�ع يف �إف�ص�ل م�رشوع توطني �لالجئني يف 

جه�دية  عملية  كل  �أن  ذلك  �مل�رشية،  �لثورة  حكومة  عليه  و�فقت  قد  ك�نت  �لذي  �صين�ء، 

�لكتيبة  �إن�ص�ء  �إىل  ودفعه�  �مل�رشية،  �حلكومة  �أحرج  مم�  �إ�رش�ئيلي،  �نتق�م  يعقبه�  ك�ن 

�لفل�صطينية. وحتى بعد حظر ن�ص�ط �الإخو�ن يف �لقط�ع وتعر�صهم للمط�ردة ��صتمرو� 

يف عملهم �جله�دي �ل�رشي، و�صكلو� �صل�صلة من �ملجموع�ت �جله�دية للعمل �مل�صلح مثل 

�لث�أر وكتيبة �حلق... وك�ن لهم دورهم يف مق�ومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للقط�ع  �صب�ب 

ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 1956م - �آذ�ر/ م�ر�ص 1957م، وحتت �الحتالل نظم �الإخو�ن 

�لذين ظلّو� يف  �إ�رش�ب�ً جنح على نط�ق و��صع، وقب�ص �ل�صه�ينة على عدد من �الإخو�ن 

�ل�صجن حتى �ن�صح�ب �ل�صه�ينة من �لقط�ع.

غري �أن ظروف مط�ردة �لنظ�م �حل�كم يف م�رش لالإخو�ن و�عتق�لهم، و�الإف�ص�ح لن�ص�ط 

�حلرك�ت �لقومية و�ال�صرت�كية، ف�صالً عن هجرة �لعديد من كف�ء�ت ورموز �الإخو�ن �إىل 

�خل�رج، وخ�صو�ص�ً �خلليج للعمل، كل ذلك �أ�صعف من قوة حركة �الإخو�ن يف �لقط�ع، 

.
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�ص دوره� خ�صو�ص�ً منذ �أو�خر �خلم�صيني�ت وحتى 1967م وهمَّ

مت �إىل �الأردن، ت�بع �الإخو�ن ن�ص�طهم �لذي ح�فظ على  ويف �ل�صفة �لغربية، �لتي �صمُ

الفتته �لر�صمية، و�أن�ص�أو� فروع�ً جديدة لهم يف �خلليل وبيت حلم وجنني وقلقيلية وعنبت� 

ودور� و�صوريف و�صور ب�هر وطوب��ص وكفر برقة و�أريح�، وبع�ص خميم�ت �لالجئني 

.
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مثل عقبة جب قرب �أريح� و�لعروب قرب بيت حلم
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لتدريب  �لقد�ص  �إىل  م�رش  من  ��صتدع�ه  �ل�رشيف  ك�مل  �أن  علي  �لعزيز  عبد  ويذكر 

�الإ�رش�ف على  يتوىل  �ل�رشيف  �لفد�ئي، وك�ن  �لع�صكري  �لعمل  �لقد�ص على  �الإخو�ن يف 

�ملوؤمتر �الإ�صالمي يف �لقد�ص بعد ذه�ب �صعيد رم�ص�ن، وخرج عبد �لعزيز علي من م�رش 

يف 1954/7/21م بعد �أن ��صت�أذن من �الإخو�ن هن�ك ف�صمحو� له. ويف �لقد�ص ق�م بتدريب 

عدة دفع�ت ب�أعد�د ال ب�أ�ص به� من �الإخو�ن، بعلم ور�ص� �الإخو�ن، وق�مو� بعملي�ت �صّد 

�لكي�ن �الإ�رش�ئيلي، وقد ��صتمر عبد �لعزيز علي يف �لعمل و�لتدريب حتى ح�صلت �ل�رشبة 

.
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�لث�نية لالإخو�ن يف م�رش يف ك�نون �الأول/ دي�صمب 1954م حيث غ�در �إىل �صورية

االإخوان امل�صلمون واإن�ص�ء حركة فتح:

نقف هن� لن�صري �إىل م�ص�ركة �الإخو�ن يف ت�أ�صي�ص حركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني 

�أح�ص�ن حركة �الإخو�ن،  )�أو�خر 1957م( يف  �أن فتح قد ن�ص�أت  �إذ ت�صري �لدالئل  )فتح( 

و�أن �الإخو�ن ك�نو� يعّدونه� جزء�ً منهم �أو على �الأقل ر�صيد�ً لهم. ويذكر �أحد �مل�ص�در 

و�حد  �أ�صخ��ص،  خم�صة  من  تتكون  ك�نت  لفتح  �الأوىل  �لقي�دية  �ملجموعة  �أن  �الإخو�نية 

يف  يقيمون  و�أربعة  �الإخو�ن،  من  وهو  حمود  �لفت�ح  عبد  هو  �ل�صعودية  يف  يقيم  منهم 

كلهم  وهوؤالء  حمد،  و�صليم�ن  عمرية،  ويو�صف  �لوزير،  خليل  جه�د  �أبو  وهم  �لكويت 

ك�نو� من �الإخو�ن، و�أبو عم�ر ي��رش عرف�ت �لذي ك�ن مقرب�ً من �الإخو�ن، و�إن مل يكن 

ع�صو�ً من �الأع�ص�ء، وقد ك�ن الأبي عم�ر من �لهمة و�لن�ص�ط و�لذك�ء م� جعلهم يولونه 

.
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قي�دة �حلركة

ويذكر �آالن ه�رت Alan Hart، �لذي ��صتقى معلوم�ته من م�ص�در فتح�وية قدية، 

�أبو جه�د  ت�صكلت من خم�صة هم:  لفتح  �أول خلية �رشية  �أن  و�أبو جه�د،  ومنه� عرف�ت 

وي��رش عرف�ت وع�دل كرمي ويو�صف عمرية، �أم� �خل�م�ص ف��صمه �صديد. وين�صب ه�رت 

.
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ن�ص�أة فتح �إىل �أو�خر 1957م يف �لكويت

ويرى �صالح خلف “�أبو �إي�د” �أن ت�أ�صي�ص فتح مّت يف 1959/10/10م عندم� �جتمعت 

�حل�صن  خ�لد  �أم�  لفتح.  �لتنظيمي  �ل�صكل  ل�صي�غة  �لكويت  يف  من�”  �صغرية  “جمموعة 
م�  �إن  ويقول:  1962م،  يف  مركزية  قي�دة  حتت  فتح  لتوحيد  �لنه�ئي  �ل�صكل  فيوؤرخ 

ك�ن  �أينم�  �أنه  �كت�صفو�  و�أنهم  م�صتقلة،  حملية  جمموع�ت  تطوير  هو  �لت�ريخ  ذلك  �صبق 

جتمع للفل�صطينيني خالل 1958-1962م فقد ك�نت هن�ك حركة فل�صطينية فك�ن ه�ين 

�لفت�ح  وعبد  �إ�صب�ني�  يف  وكوكب�ن  �لنم�ص�  يف  وحمد�ن  �أمل�ني�  يف  جمموعة  ي�صكل  �حل�صن 

حمود يف �ل�صعودية، و�أبو م�زن و�أبو يو�صف يف قطر، “وكن� ن�صكل جمموعة يف �لكويت”، 
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وك�ن هن�ك �آخرون يف �لعر�ق وغزة ودم�صق. وي�صيف خ�لد �حل�صن �أن جمموعة �لكويت 

ك�نت �لوحيدة �لتي لديه� جملة “فل�صطينن�” �لتي ت�صدر يف لبن�ن، ومن خالله� �أ�صبحو� 

معروفني لالآخرين قبل غريهم، و�أنهم بعد ذلك ��صتط�عو� روؤية بع�صهم بع�ص�ً، و�أخري�ً 

يف 1962م �جتمعو� يف �لكويت وتوحد �جلميع حتت فتح، غري �أن خ�لد �حل�صن ي�صري �إىل 

.
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�أن �أول من بد�أ حركة فتح هو خليل �لوزير

�أو �مل�صدر �لذي ��صتقى منه معلوم�ته  �أي ح�ل، ف�إن ه�رت ال يذكر �ل�صخ�ص  وعلى 

حول �الأ�صم�ء �خلم�صة الأول خلية لفتح، و�إن ك�ن جممل �ل�صي�غة �ل�ص�بقة لكت�بة �ملعلومة 

توحي ب�أن �مل�صدر هو �أبو جه�د. �أم� �لقر�ءة �لدقيقة مل� ذكره �أبو �إي�د وخ�لد �حل�صن فال 

تعطي ت�أكيد�ً ب�أنهم� ك�ن� من �أو�ئل �ملوؤ�ص�صني �أو من �أول قي�دة لفتح يف �لكويت. مع �الإ�ص�رة 

.
90

�إىل �أن ه�رت ذكر �أن �أب� �إي�د وخ�لد �حل�صن وه�ين �حل�صن �ن�صمو� �إىل فتح 1963م

�الأ�صت�ذ �صليم�ن حمد من  �لتع�ر�ص بني م� ذكره ه�رت وم� ذكره  �أمكن حّل  ورمب� 

�إن ت�صكيل �لقي�دة رمب� �صبقه  �إذ  �أول قي�دة لفتح،  �أول خلية لفتح لي�صت ب�ل�رشورة  �أن 

ت�صكيل عدد من �خلالي� �لتي �ختريت منه� �لقي�دة.

وح�صب �لدكتور عبد �هلل �أبو عزة ف�إن خليل �لوزير قدم ت�صور�ً لالإخو�ن يف �لقط�ع 

�إ�صالمي�ً يف  ب�إن�ص�ء تنظيم خ��ص ال يحمل لون�ً  �الأ�صت�ذ ه�ين ب�صي�صو يق�صي  �إىل  �صلمه 

�ملذكرة  �مل�صلح، ونوهت  �لكف�ح  و�إمن� يحمل �صع�ر حترير فل�صطني عن طريق  مظهره، 

�لتي قدمه� �لوزير ب�أن هذ� �لتنظيم �صوف يفتح �الأبو�ب �ملغلقة بني �الإخو�ن و�جلم�هري، 

ويفك �حل�ص�ر �لن��رشي عنهم ويبقي ق�صية فل�صطني حية، ويجب �لدول �لعربية على 

خو�ص �حلرب. ومل� مل ي�صتجب �الإخو�ن �مل�صوؤولون لهذ� �لت�صور، ق�م عدد من �الإخو�ن 

ذوي �ملك�نة و�الحرت�م بني �لقو�عد، ممن �قتنعو� بهذ� �لت�صور، بدعوة �إخو�نهم �الآخرين 

�لوزير،  وغ�لب  ه�ص�م(  )�أبو  �ملزين  �صعيد  �لدع�ة  هوؤالء  من  وك�ن  للحركة  لالن�صم�م 

و�ن�صم لهم عدد من �الإخو�ن �ملرموقني يف ذلك �لوقت مثل �صليم �لزعنون، و�صالح خلف 

و�أ�صعد �ل�صفط�وي. والأن دع�ة �حلركة �جلديدة من �الإخو�ن ومعظم ق�دته� �صخ�صي�ت 

�إخو�نية معروفة ال ي�صك يف �ص�بقته� و�إخال�صه� ووالئه�، فقد �صهل عليهم ذلك جتنيد 

�أفر�د ممت�زين كثريين من �الإخو�ن، وقد �أ�صهم يف ذلك �أن �الإخو�ن �أنف�صهم مل يح�صمو� 

�أف�صل  من  عدد�ً  يفقدو�  الأن  ك�فية  ك�نت  �صنو�ت  خم�ص  حو�يل  بعد  �إال  فتح  مع  �أمرهم 

و�إمن�  �الإخو�ن،  �ن�صح�بهم من  يعلنو�  �لذين دخلو� فتح مل  �الإخو�ن  �أن  عن��رشهم، كم� 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 161

التجربة االإ�شالمية احلديثة واملعا�شرة يف فل�شطني

بني  �ملزدوجة  �مل�ص�ركة  يف  بع�صهم  ��صتمر  بينم�  �مل�ص�ركة،  عن  �نقطعو�  �أو  �نكم�صو� 

عندم�  من�صحب�ً  �الإخو�ن  �عتبه  حتى  �لنج�ر  يو�صف  حممد  يو�صف  �أبو  مثل  �لطرفني 

عرفو� ب�أمر م�ص�ركته فتح.

نذكرهم،  مل  ممن  �لفرتة،  تلك  يف  لفتح  �ن�صمت   �لتي 
�الإخو�نية** �ل�صخ�صي�ت  ومن 

.
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كم�ل عدو�ن ورفيق �لنت�صة

وقد متيزت فتح عند ن�ص�أته� بدخول �ملخل�صني �لر�غبني يف �لبذل و�لت�صحية وحترير 

�لوطن، وك�نت حركة �رشية تعتمد �النتق�ء من ذوي �الأخالق �حلميدة و�اللتز�م �لوطني.

لقد فتحت فتح يف تلك �لفرتة �ملج�ل �أم�م �ل�صب�ب �الإخو�ين �ملتحم�ص للعمل �الإيج�بي 

�لق�بعة  �ملط�َردة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جم�عة  على  فيه  ي�صتحيل  ك�ن  وقت  يف  �جله�دي 

قي�دته� يف �ل�صجون �أن ت�صتوعب مثل هذه �لط�ق�ت وتوجهه�.

ثم �إن فتح تو�صعت يف عملي�ت �لتجنيد من �لفئ�ت �ملختلفة، وث�رت �لت�ص�وؤالت يف �لو�صط 

�لفل�صطينية  �أ�رشت قي�دة �الإخو�ن  �الإخو�ين حول توجيه فتح و�الإ�رش�ف عليه�، حيث 

على  �إ�رش�فه�  عن  ف�صالً  بنف�صه�،  تعينهم  ثالث  �خلم�صة  �لقي�ديني  من  يكون  �أن  على 

عمل �حلركة، وقد رف�صت قي�دة فتح هذ� �لطلب، ويظهر �أنه� نظرت بعني �ل�صك �إىل قدرة 

�الإخو�ن، وهم يف �أو�ص�عهم �ل�صعبة، على �لقي�دة وح�صن �ملت�بعة وحتقيق �لطموح�ت. 

�أن قي�دة فتح كلفته �الت�ص�ل ب�الأخ ه�ين ب�صي�صو، رحمه  ويذكر �الأ�صت�ذ �صليم�ن حمد 

هدف  وقد  غزة،  مقره  ك�ن  و�لذي  �لفل�صطينيني،  �الإخو�ن  تنظيم  رئي�ص  ك�ن  �لذي  �هلل، 

“حيث ك�نت �لغ�لبية �لعظمى من عن��رش  هذ� �الت�ص�ل ملعرفة ر�أي �الإخو�ن يف �حلركة 

وقد بد�أ �لتن�ق�ص بني �لتوجيه �الإخو�ين وبني توجيه حركة  �حلركة من �أفر�د �الإخو�ن”، 

فتح لعن��رشه� مم� جعل حركة فتح تتخوف من �نف�ص�ل �الإخو�ن عنه�. وعندم� تف�و�ص 

�أن  �الإخو�ن  قي�دة  �أ�رّشت  1962م،  �صيف  يف  غزة  يف  �الإخو�ن  قي�دة  مع  حمد  �صليم�ن 

يكون يف جمل�ص قي�دة فتح ثالثة �أع�ص�ء على �الأقل من بني �الأع�ص�ء �خلم�صة، ومل يكونو� 

يعلمون ب�أ�صم�ء قي�دته�.

وعندم� ع�د �صليم�ن حمد �إىل �لكويت ونقل ذلك لي��رش عرف�ت وب�قي �الأع�ص�ء ك�ن 

ذلك  ب�إخب�ر  نف�صه  حمد  �صليم�ن  وق�م  �لقي�دة.  يف  ثالثة  ولي�ص  �أربعة  هن�ك  �أن  جو�بهم 

يف طبع�ت �ص�بقة �أ�رشن� �إىل حممود عب��ص )�أبو م�زن( �أنه ك�ن من �الإخو�ن �مل�صلمني، غري �أن هذ� مل يثبت لدين�   
*

بعد مر�جعة �لعديد من �ملر�جع و�ل�صخ�صي�ت �الإخو�نية �لتي ع��رشته. 
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ب�أنف�صهم  �أن يعينو�  �أنهم يريدون  �الإخو�ن  له�ين ب�صي�صو يف �صيف 1963م، فك�ن رّد 

�أن يوؤدي  �لثالثة ولي�ص فتح. وقد ر�أت فتح يف ذلك تدخالً يف �صوؤونه�، وخ�فت  �الأفر�د 

ذلك لتحكم قي�دة �الإخو�ن بقي�دة فتح “�الأمر �لذي رف�صه ي��رش عرف�ت وبع�ص �الأفر�د 

لفتح،  �أو  لالإخو�ن  �إم�  ب�لتم�يز  �أفر�ده�  �الإخو�ن  حركة  �أمرت  فقد  ولذلك  �الآخرين”، 

�لرجوع  �الإخو�ن  �أغلب  ف�خت�ر  كلت�هم�  �ل�صفت�ن  �صخ�ص  الأي  يكون  �أن  ورف�صت 

غريه�(.  تنظيم  �أي  )عن  �أي�ص�ً  ب�لتم�يز  �أفر�ده�  فتح  �أمرت  كم�  وتنظيمهم،  قي�دتهم  �إىل 

بني �جلم�عة وبني حركة فتح ح�صب تعبري  “�النف�ص�م �لنكد”  �إىل حدوث  �أدى هذ�  وقد 

�أحد �الإخو�ن، وقد ك�ن ذلك يف �صيف 1963م، وقد خ�رشت جم�عة �الإخو�ن عدد�ً من 

ن�صط�ئه� و�صب�به� �ملتحم�ص، وت�أثرت حركة فتح وهيكله� �لع�م كثري�ً بخروج عدد كبري 

.
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من كو�دره� وعن��رشه� �ل�ص�حلة

غري �أن �لنََف�ص �الإخو�ين ��صتمر يف �أجو�ء حركة فتح، بل �إن �الأنظمة �لعربية نظرت له� 

بعني �ل�صك كجهة تتبع �الإخو�ن حتى بعد �نطالقته� �لع�صكرية 1965م، لكن هذ� �لنف�ص 

1967م،  حرب  بعد  خ�صو�ص�ً  فتح،  يف  �لن��ص  من  ه�ئلة  �أعد�د  دخول  مع  ي�صعف  �أخذ 

�الإ�صالمي،  �حلركي  �مل��صي  ذوي  من  ورموزه�  ق�دته�  كب�ر  من  عدد  ��صت�صه�د  ومع 

�لنج�ر وكم�ل عدو�ن... وتويل فتح قي�دة  و�أبو يو�صف  �لفت�ح حمود،  عبد  وخ�صو�ص�ً 

م.ت.ف، ثم دخوله� يف م�ص�ريع �لت�صوية �ل�صلمية... .

�أن�صئ حزب �لتحرير �الإ�صالمي برئ��صة �ل�صيخ  �أو�ئل �خلم�صيني�ت )1952م(  ويف 

�لدين �لنبه�ين، وقد �كت�صب �صعبية ال ب�أ�ص به� يف �خلم�صيني�ت، وك�ن له دوره يف  تقي 

�لدف�ع عن �الإ�صالم و�لدعوة للخالفة �الإ�صالمية، غري �أنه مل ي�ر�ص عمالً جه�دي�ً ب�عتب�ر 

.
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�أن ذلك منوط بخليفة �مل�صلمني �لذي يجب �أن يتم �جله�د حتت ر�يته

املد  وتنامي  الفل�شطينية  الثورة  مرحلة  ثالثًا: 

االإ�شالمي 1967-1987م:

ك�نت �أبرز مع�مل هذه �ملرحلة:

هزية �الأنظمة �لعربية يف 1967م، وتر�جع �ملد �لقومي و�لي�ص�ري.  •
ظهور �لهوية �لوطنية �لفل�صطينية بقوة، و�صيطرة �ملنظم�ت �لفد�ئية على م.ت.ف   •

1968م، و�العرت�ف به� ممثالً �رشعي�ً وحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني 1974م.

�الندف�ع نحو �لت�صوية �ل�صلمية مع �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي على �ل�صعيد �لعربي، وعقد   •
م�رش التف�قي�ت ك�مب ديفيد  Camp David 1979م.
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وتعر�صه  �الإ�رش�ئيلي،  �لكي�ن  �صّد  �لفل�صطيني  �مل�صلح  �لكف�ح  ن�ص�ط  بروز  	•
�إثر  خ�صو�ص�ً  و�إ�صع�فه،  حتجيمه  �إىل  �أدت  ق��صية  و�رشبة  ت�صفية  لعملي�ت 

�الجتي�ح �الإ�رش�ئيلي للبن�ن 1982م.

تن�مي �ملّد �الإ�صالمي على �ل�ص�حة �لفل�صطينية و�لعربية و�الإ�صالمية، بحيث �أ�صبح  	•
�الجت�ه �الإ�صالمي �لفل�صطيني �أحد �أبرز �لقوى �ملوؤثرة على �ل�ص�حة �ل�صعبية. وهذ� 

ينطبق على �ل�ص�حة �لعربية، وخ�صو�ص�ً يف �الأردن وم�رش و�ل�صود�ن و�جلز�ئر 

�لتجربة  بنج�ح  �الإ�صالمية  �ل�ص�حة  على  ينطبق  كم�  و�ليمن،  وتون�ص  و�لكويت 

�الإ�صالمية يف �إير�ن، و�لتجربة �جله�دية يف �أفغ�ن�صت�ن، وتن�مي �الجت�ه �الإ�صالمي 

يف �لب�ك�صت�ن وم�ليزي� و�أندوني�صي�، وبني �جل�لي�ت �الإ�صالمية يف �أوروب� و�أمريك�... .

والأنن� نركز على �لتجربة �الإ�صالمية �جله�دية يف فل�صطني، ف�إن حديثن� �صينح�رش يف 

هذ� �الإط�ر.

مع�صكرات ال�صيوخ:

بـ“مع�صكر�ت  يعرف  فيم�  �لفل�صطينية  �جله�دية  �الإ�صالمية  �مل�ص�رك�ت  �أوىل  ك�نت 

�ل�صيوخ” يف �الأردن و�لتي �صكله� �الإخو�ن �مل�صلمون حتت مظلة فتح 1968م، و��صتمرت 

يف عمله� حتى �إغالق مع�صكر�ت �لعمل �لفد�ئي �لفل�صطيني يف �الأردن 1970م.

وك�نت قي�دة �الإخو�ن �مل�صلمني قد �أ�صدرت قر�ر�ً بفتح مع�صكر�ت لتدريب �الإخو�ن 

وموؤيديهم، حيث ��صتف�د �الإخو�ن من �أجو�ء حرية �لعمل �لفد�ئي و�لت�أييد �ل�صعبي �له�ئل 

�لعمل  ي�صتطيعو�  مل  �الإخو�ن  �أن  غري  1967م،  هزية  بعد  خ�صو�ص�ً  ظهر  و�لذي  له، 

م�صتمرة،  تز�ل  م�  ك�نت  �لتي  �الإ�صالميني  �صّد  �لعد�ء  �أجو�ء  نتيجة  ك�ملة  ب��صتقاللية 

وب�لذ�ت من عبد �لن��رش و�لقوى �لي�ص�رية...، ف�صالً عن �صعوبة �لتمويل.

بتقدمي  �لتزمت  كم�  �الإخو�ن،  ملع�صكر�ت  �لغط�ء  توفري  على  فتح  حركة  و�فقت  وقد 

لالأعزب  دين�ر�ً   15 �الأفر�د  م�ص�ريف  عن  ف�صالً  و�لذخرية،  و�ل�صالح  �لتموين 

ك�ن  بينم�  معه�.  ب�لتن�صيق  حتدث  �لفد�ئية  �لعملي�ت  وك�نت  للمتزوج،  دين�ر�ً  و30 

.
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لالإخو�ن حريتهم �لك�ملة يف ت�رشيف �أمور �لتدريب و�النتق�ء و�صوؤونهم �خل��صة

�ل�صخنة(،   - �لزرق�ء  طريق  )ب�جت�ه  �لع�لوك  منطقة  يف  لل�صيوخ  مع�صكر  �أول  �فتتح 

وتوىل �لتدريب �صالح ح�صن و�إبر�هيم ح�صن )وهم �إخو�ن يف �لدم( وعبد �لعزيز علي، 

ومن  �لزميلي.  ب�صري  و�أبو  �لفرح�ن  �إ�صحق  �الأردن  �إخو�ن  جهة  من  معهم  ين�صق  وك�ن 
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�أني�ص.  �مل�صوخي وذيب  و�إبر�هيم  �هلل عز�م،  �أحمد نوفل وعبد  �ملع�صكر  �لذين تدربو� يف 

و�صورية  و�الأردن  فل�صطني  مثل  عربية  جن�صي�ت  من  �أفر�د  �لقو�عد  هذه  يف  و�ص�رك 

.
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و�ل�صود�ن )حو�يل �صبعة �صود�نيني(، وم�رش و�ليمن

�إىل  بعد ذلك  ذهبو� جميع�ً  مّت تدريبه� ك�نت من 30-40 رجالً  �لتي  �الأوىل  و�لدفعة 

منطقة �إربد، حيث فتحت لهم ق�عدة جه�دية. وبلغ عدد �لذين مّت تدريبهم يف مع�صكر�ت 

عدد  بلغ  وبينم�  وموؤيديهم،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  من  رجل   300-250 حو�يل  �ل�صيوخ 

.
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�لقو�عد �لتي فتحت �صبع قو�عد

�الأوىل قدمت من�ذج رفيعة، وك�ن  �ل�رشية  �أن  �هلل  �ل�صيخ عبد �هلل عز�م رحمه  ويذكر 

�ل�ص�بق  �ل�صود�ين  �لوزير  ر�أ�صهم  على  �ل�صود�نيني  �الإخوة  من  جمموعة  بينه�  من 

حممد �ص�لح عمر. وق�ل �ل�صيخ عبد �هلل عز�م: “ك�ن �لق�ئد �ل�صهيد �صالح ح�صن يربين� 

ق�ئدن�  وك�ن  تالميذ،  ول�صن�  له  �إخوة  يعتبن�  خليل  �أبو  �أخوه  وك�ن  قوله،  دون  بعمله 

و�أ�ص�ف  �لع�م عبد �لعزيز علي له يف قلوبن� هيبة و�أي� هيبة، وحب�ً ومودة ال نظري له�”، 

�ل�صيخ عبد �هلل عز�م ب�أن مع�صكر�ت �ل�صيوخ جنحت يف ك�صب وّد �لن��ص و�حرت�م �جلي�ص 

.
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�الأردين

�الأخ�رش”  “�حلز�م  عملية  �ل�صيوخ  مع�صكر�ت  نفذته�  �لتي  �لب�رزة  �لعملي�ت  ومن 

هي  متق�ربة  م�صتعمر�ت  ثالث  ��صتهدفت  حيث  فتح  مع  ب�لتع�ون  1969/8/31م  يف 

“ي�روين�” و“بيت يو�صف” و“بيت يور” ومت �لهجوم يف ليلة و�حدة، وك�نت �أ�صد�وؤه� 
�مل�صرتكة مع فتح، يف �جلوالن �صّد م�صتعمرة  مدوية. وهن�ك �أي�ص�ً عملية “دير ي��صني”، 

“ن�ح�ل هجوالن” يف ليلة 1969/9/14م حيث مّت تدمري ن�دي �ل�صب�ط وحمطة للوقود 
و�حد  مبقتل  �ليهود  �عرتف  وقد  �إ�رش�ئيلية،  ع�صكرية  و�صي�ر�ت  �لتموين  وم�صتودع�ت 

قتيالً  �صتني  حو�يل  �أح�صو�  �إنهم  ق�لو�:  �لعملية  يف  �مل�ص�ركني  �أن  غري  جريح�ً،  و12 

.
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�إ�رش�ئيلي�ً، وك�نت خ�ص�ئر �ملجموعة �لفد�ئية �صهيد�ً و�حد�ً وثالثة جرحى

ب�ل�صو�ريخ  لعملية  �أعد  “�صالح ح�صن”  �أب� عمرو  �أن  �ل�صيخ عبد �هلل عز�م  ويروي 

ي�صميه� عملية “�صيد قطب” �صّد دورية من عدة دب�ب�ت �إ�رش�ئيلية، ورتب �خلطة، و�أ�رشف 

على �ملك�ن، وزرع �ل�صو�ريخ �لتي �صيطلقه� ب�لكهرب�ء. ولكن �جلنود �ل�صه�ينة كمنو� له 

قرب �ل�ص�رع، ود�رت بينهم معركة �صقط فيه� �أبو عمرو �صهيد�ً، و��صت�صهد معه حممود 

�أنه� حدثت يف �لذكرى �لر�بعة ال�صت�صه�د �صيد  �لبق�وي وزهري قي�صو، ومن �ملو�فق�ت 

.
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قطب، �أي يف 1970/8/28م
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لدب�بتني  �ملج�هدين حيث ت�صدو�  �أم� عملية 1970/6/5م فقد �ص�رك فيه� �صتة من 

ليطوف  �أمريكي�ً  و�آخر  كندي�ً  مر��صالً  �أر�صل  قد  د�ي�ن  مو�صيه  وك�ن  �ألغ�م،  وك��صحة 

وجرح  �ملج�هدون،  فف�ج�أهم  �نتهى،  قد  �لفد�ئي  �لعمل  �أن  ويريهم�  �حلدود،  على  بهم� 

�هلل  عبد  �ل�صيخ  يذكر  كم�  �لقتلى،  ولكن  قتيالً،   12 بـ  �ل�صه�ينة  و�عرتف  �ل�صحفي�ن، 

عز�م، ك�نو� �أكرث من هذ� بكثري. وقد �صّج �الإعالم �لعربي بهذه �لعملية، و��صت�صهد من 

�ل�صيخ  يقوده�  �لتي  �ملقد�ص”  “بيت  ق�عدة  من  �الإدلبي  مهدي  منهم  ثالثة  �ملج�هدين 

.
عبد �هلل عز�م، وبالل �ملقد�صي من ق�عدة “غزة”100

�لط�ئر�ت  ه�جمته  ثم  �لع�لوك،  مع�صكر  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتخب�ر�ت  ر�صدت  وقد 

�الإ�رش�ئيلية �صب�ح يوم �أحد �الأي�م، غري �أن جميع من فيه ك�نو� خ�رج �ملع�صكر يف �لط�بور 

�لري��صي �ل�صب�حي، ومل يكن هن�ك �إال �صخ�ص و�حد �أ�صيب ب�صظية، وقد �رشبت �خلي�م 

)�أي �مله�جع( ب�ل�صو�ريخ، ودمرت مت�م�ً، ومّت ر�ّص �ملع�صكر ب�لر�ص��ص. ويف �ليوم �لت�يل 

به�  يطرق  ك�ن  �لغ�رة(  يف  �نفجرت  قد  تكن  )مل  ر�ص��صة  �نفج�ر  نتيجة  �ثن�ن  ��صت�صهد 

.
101ً �أحدهم� ت�صلية ف�نفجرت و��صت�صهد� فور�

�لفرتة  خالل  �ل�صيوخ  مع�صكر�ت  �صهد�ء  عدد  ف�إن  علي  �لعزيز  عبد  وح�صب 

، غري �أن عبد �هلل عز�م يذكر �أن عددهم ك�ن 13 �صهيد�ً، 
102ً 1968-1970م بلغ 11 �صهيد�

ومن هوؤالء �ل�صهد�ء ر�صو�ن كري�ص�ن، ور�صو�ن بلعة �لدم�صقي، وحممد �صعيد ب�عب�د 

.
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�ل�ص�بط �ليمني، و�أبو �حل�صن �إبر�هيم �لغزي

ات�ص�ع التي�ر االإ�صالمي:

�ل�ص�حة  على  ويقوى  يظهر  �الإ�صالمي  �الجت�ه  بد�أ  �ل�صبعيني�ت  منت�صف  ويف 

�جت�ه  ث�ين  �أو  ك�أول  �ل�صبعيني�ت  �أو�خر  يف  يظهر  فبد�أ  و�خل�رج،  �لد�خل  يف  �لفل�صطينية 

من ن�حية �لقوة يف �جل�مع�ت �لفل�صطينية، و�أ�صبحت �لفكرة �الإ�صالمية و�لطرح �جله�دي 

يلقى �صعبية متز�يدة يف �الأو�ص�ط �ملختلفة. ومع ��صتمر�ر �لوقت �أخذت تتز�يد �جلمعي�ت 

�أبرزه� �ملجمع �الإ�صالمي  �لزك�ة و�لتك�فل �الجتم�عي، ومن  �الإ�صالمية وجل�ن  �خلريية 

يف غزة، كم� ت�ص�عفت �أعد�د �مل�ص�جد يف �ل�صفة وقط�ع غزة، و�أ�صبح �لكت�ب �الإ�صالمي 

و�ل�رشيط �الإ�صالمي هم� �الأكرث رو�ج�ً.

حتظى  و�أ�صبحت  1948م،  �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف  �الإ�صالمية  �لظ�هرة  وقويت 

ب�صعبية متز�يدة. ويف 1980م ك�صف �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي تنظيم “�أ�رشة �جله�د” يف قرى 
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�ملثلث �لعربي، و�عتقل �لع�رش�ت من �أفر�ده )�أكرث من �صتني عن�رش�ً( من قرى �أم �لفحم 

�أبو مخ و�ل�صيخ عبد �هلل  �أبرز قي�د�ته فريد  �لغربية، وك�ن  وكفر ق��صم وقلن�صوة وب�قة 

دد�ً خمتلفة. وك�ن هذ� �لتنظيم  منر دروي�ص �للذ�ن حكم عليهم� وعلى رف�قهم� ب�ل�صجن ممُ

قد ق�م بتدمري �لع�رش�ت من �ملر�فق �القت�ص�دية، و�إحر�ق �ل�صي�ر�ت و�ملع�مل و�لب�ص�تني 

.
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�الإ�رش�ئيلية

�لتعليم،  موؤ�ص�ص�ت  يف  منفرد  �جت�ه  �أقوى  �الإ�صالمي  �الجت�ه  �أ�صبح  غزة  قط�ع  ويف 

ويف �لعديد من �لقط�ع�ت، وبرز دور �ملجمع �الإ�صالمي و�ل�صيخ �أحمد ي��صني، و�أ�صبحت 

من  �مل�ص�جد  �أعد�د  وتز�يدت  �الإ�صالمية،  �ملع�قل  �أهم  �أحد  بغزة  �الإ�صالمية  �جل�معة 

200 م�صجد 1967م �إىل �أكرث من 600 م�صجد 1987م.

ويف 1983م ك�صفت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية �أ�صلحة د�خل قبو يف �أحد �مل�ص�جد، وقب�صت 

�الأ�صلحة،  وحي�زة  لـ“�إ�رش�ئيل”  مع�ٍد  لتنظيم  �نتم�ئه  بتهمة  ي��صني  �أحمد  �ل�صيخ  على 

وحكمت عليه ب�ل�صجن 13 ع�م�ً، غري �أنه �أفرج عنه يف عملية تب�دل �الأ�رشى �لتي متت يف 

.
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1985/5/20م، بني �ملنظم�ت �لفد�ئية �لفل�صطينية و�لكي�ن �الإ�رش�ئيلي

من  ورف�قه  ي��صني  �أحمد  لل�صيخ  �جله�دية  �ملح�والت  �أوىل  �رشب  من  �لرغم  وعلى 

�لب�رزين،  ق�دته�  �أحد  �ل�صيخ  ك�ن  و�لتي  �مل�صلمون(،  )�الإخو�ن  �الإ�صالمية  �أبن�ء �حلركة 

�إال �أن فكرة �الإعد�د �جله�دي تعززت لدى قط�ع�ت و��صعة من �الإ�صالميني، وقد �رشب 

�ل�صيخ ي��صني مثالً طيب�ً الإخو�نه، فهو من مو�ليد 1937م و�أب لـ 11 طفالً، يعي�ص حي�ة 

وقد ن�صط يف �لدعوة  متو��صعة ب�صيطة يف ح�رة جنوبي غزة ت�صمى “جورة �ل�صم�ص”. 

�لكنز،  �ل�ص�طئ، ثم  �أ�صهر خطب�ء قط�ع غزة، حيث ك�ن يخطب يف م�صجد  حتى غد� من 

منذ  جزئي  �صلل  من  ع�نى  وقد  �حلق.  قول  يف  وجر�أته  حجته  بقوة  وعرف  �لعب��ص،  ثم 

�أن ح�لة �ل�صلل ك�نت  �أنه ��صتمر يف �لعمل و�لدعوة على �لرغم من  �صيف 1952م، غري 

تزد�د �نت�ص�ر�ً حتى �أ�صيب ب�ل�صلل �لك�مل. ويف �أو�ئل �ل�صبعيني�ت تفرغ للعمل �لدعوي 

�صن�ديق  ب�إن�ص�ء  �هتم�مه  له  وك�ن  �حلكومة،  مبد�ر�ص  �لتدري�ص  يف  يعمل  ك�ن  �أن  بعد 

�لزك�ة وتربية �لن�ص�ء و�الأطف�ل، وقد �أ�ص�ص �ملجمع �الإ�صالمي يف غزة 1979م كموؤ�ص�صة 

. وقد ك�ن لل�صيخ 
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ثق�فية �صحية �جتم�عية، وظّل �أمين�ً ع�م�ً لهذ� �ملجمع حتى 1984م

�أحمد ي��صني ورف�قه ت�أثري كبري خ�صو�ص�ً يف قط�ع غزة يف منو �لتي�ر �الإ�صالمي و�الإعد�د 

لالنتف��صة �ملب�ركة.
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لقد ك�ن من �لو��صح �أن �لفكرة �جله�دية كنت ت�صغل ب�ل �الإ�صالميني على �عتب�ر �أنه� 

ذروة �صن�م �الإ�صالم، وب�صبب م� �أخذو� ي�صت�صعرون من م�صوؤولية متز�يدة جت�ه �أر�ص 

�الإ�رش�ء بعد ��صتعد�د �الأنظمة �لعربية للدخول يف ت�صوي�ت �صلمية مع �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي 

توؤدي �إىل �العرت�ف بحقه على حو�يل 80٪ من �أر�ص فل�صطني، ف�صالً عن ح�لة �ل�صعف 

وب�صبب  �رشب�ت،  من  له  تعر�صت  م�  نتيجة  م.ت.ف  منه  تع�ين  ك�نت  �لذي  �ملتز�يد 

�جنر�ره� �لتدريجي نحو �حللول �ل�صلمية.

ق�م  و�لتي  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جله�د  حركة  �إن�ص�ء  1980م  �صنة  �صهدت  وقد 

بت�أ�صي�صه� عدد من �ل�صب�ب �لفل�صطيني �لد�ر�ص يف �جل�مع�ت �مل�رشية برئ��صة �لدكتور 

فتحي �ل�صق�قي رحمه �هلل.

وك�ن �لدكتور �ل�صق�قي قد �ن�صم جلم�عة �الإخو�ن �مل�صلمني يف �لقط�ع بزع�مة �ل�صيخ 

.
107

�أحمد ي��صني 1968م و��صتمر يف �أطر �الإخو�ن �إىل �أو�خر �ل�صبعيني�ت

زرنوقة  قرية  �إىل  �أ�صالً  تنتمي  )ع�ئلته  1951م  غزة  يف  ولد  �لذي  �ل�صق�قي  ويذكر 

ق�ص�ء �لرملة( و�لذي در�ص �لطب يف ج�معة �لزق�زيق مب�رش 1974-1981م �أن فكرة 

�لدر��صة �جل�معية، و�أنه ك�ن هن�ك خالف�ت  �أي�م  �الإ�صالمي ن�ص�أت  �إن�ص�ء حركة �جله�د 

بينه وبني �الإخو�ن يف �ملنهج و�لتغيري وق�صية فل�صطني، و�ملوقف من �الأنظمة ومن �لع�مل 

�لو�قع و�الأدب و�لفن. و�أ�ص�ف �أنه ك�ن ي�صعر �أنه “لي�ص لدى �الإخو�ن منهج، و�أن هن�ك 

.
فو�صى يف �ملف�هيم يف �إط�ر �حلركة...”108

يف  و�لتخبط  �الإخو�ن،  حركة  لدى  �لتكوين  من�هج  �صكونية  عدَّه  م�  �ل�صق�قي  و�نتقد 

.
109

طر�ئق �لعمل، و�إهم�ل ج�نب �لتخطيط، وطغي�ن مبد�أ �ل�صالمة و�ملب�لغة فيه�

يف  �الإ�صالمي  للتي�ر  �أم  حركة  �مل�صلمني  �الإخو�ن  حركة  �أن  يرى  �ل�صق�قي  �أن  غري 

“كل �حرت�م وتقدير لهذه  �إنه وحركته يكنون  �ملنطقة، و�أن �لبن� ك�ن ر�ئد�ً كبري�ً، وق�ل: 

.
�حلركة على دوره� �لرتبوي وحفظه� لالإ�صالم يف �ملنطقة”110

بينه وعدد من زمالئه  �لتم�يز و��صح�ً  �إنه مع جميء 1978م ك�ن  �ل�صق�قي:  وق�ل 

كت�به  �إعد�د  من  و�نتهى  ب�هتم�م،  �الإير�نية  �لثورة  �ل�صق�قي  وت�بع  �الإخو�ن،  وبني 

“�خلميني: �حلل �الإ�صالمي و�لبديل” يف ك�نون �لث�ين/ ين�ير 1979م قبيل جن�ح �لثورة، 
و�لذي �صدر بعد جن�حه� ب�أي�م، ومل يلتِقِ ب�أي م�صوؤول �إير�ين قبل ذلك، وقد �عتقل ليلة 

�عتق�له  �أعيد  ثم  �جل�معة،  يف  �الإ�صالمي  ن�ص�طه  ب�صبب  �أي�م  �أربعة  مدة  �لكت�ب  �صدور 
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�لتنظيمية  �صلته  �نقطعت  �ل�صجن  من  خروجه  وبعد  �أ�صهر،  الأربعة  1979/7/20م  يف 

ب�الإخو�ن، حيث �صعر �أن فكرة “�لت�أثري و�لتو�فق مل تعد ق�ئمة” بينه وبني �الإخو�ن، فبد�أ 

.
111

بت�صكيل نو�ة حركة �جله�د �الإ�صالمي يف بد�ية 1980م

�لذين  �إخو�نه  من  عدد  �صبقه  قد  ك�ن  1981م  فل�صطني  �إىل  �ل�صق�قي  يعود  �أن  وقبل 

تخرجو� يف 1980م من �جل�مع�ت �مل�رشية، وبد�أو� ن�ص�طهم د�خل �الأر�ص �ملحتلة. وقد 

�لتحق �ل�صق�قي مب�صت�صفى فكتوري� ب�لقد�ص ملدة �صنتني �إىل �أن �عتقل يف 1983م ملدة ع�م 

�أربع �صنو�ت  �أعيد �عتق�له يف 1986م وحكم عليه ب�ل�صجن  الإ�صد�ره جملة �لطليعة، ثم 

بتهمة ت�صكيل تنظيم �رشي ع�صكري، ثم �أبعد يف 1988م �إىل لبن�ن، حيث ع��ص �صنة و�حدة، 

.
112

ثم �نتقل �إىل دم�صق

كمنطلق،  “�الإ�صالم  عن  لتعبِّ  ج�ءت  ف�إنه�  �الإ�صالمي  �جله�د  حركة  فكرة  وح�صب 

جتديد  قوة  “ك�نت  ق�مت  عندم�  و�أنه�  للتحرير”،  كهدف  وفل�صطني  كو�صيلة،  و�جله�د 

د�خل �لفكر �الإ�صالمي ود�خل �حلركة �الإ�صالمية على م�صتوى �لفكرة و�ملنهج و�لتنظيم 

.
وعلى م�صتوى �الأد�ء د�خل فل�صطني”113

وتنظيم  �لوطن،  وحترير  �جله�دية،  �ملع�ين  على  ركزت  �حلركة  ف�إن  ع�م  وب�صكل 

م�رش  يف  �الإ�صالمي  �جله�د  بتجربة  وت�أثرت  �لع�صكرية،  ب�لعملي�ت  للقي�م  �لعن��رش 

و�لتجربة �الإير�نية و�لتجربة �لق�ص�مية. وح�فظت على عالقة متينة ب�إير�ن منذ �إن�ص�ئه� 

وحتى �الآن.

�حلركة  وتعدُّ  �النتف��صة،  قبل  �الإ�صالمي  �جله�د  حلركة  �لع�صكري  �لعمل  بد�أ  وقد 

�الإ�رش�ئيليني  �جلنود  ق�صف  ت�صمنت  �لتي  �ملغ�ربة”  “ب�ب  عملية  عن  م�صوؤولة  نف�صه� 

�لذين ك�نو� يمُعمَّدون عند ح�ئط �ملبكى ��صتعد�د�ً للتخرج يف 1986/10/16م، وقد �أدت �إىل 

.
114

�إيق�ع ثم�نني �إ�ص�بة بني قتيل وجريح من لو�ء “غفع�تي” �الإ�رش�ئيلي

كم� �أن �أربعة من جم�هدي �حلركة )�ثن�ن منهم ك�ن� قد هرب� من �صجن غزة �ملركزي 

يف �أي�ر/ م�يو 1987م( قد ق�مو� بعدد من �لعملي�ت �جله�دية �إىل �أن ��صت�صهدو� يف عملية 

�جله�د  وترى  �الإ�رش�ئيلية.  �لقو�ت  مع  م�صلح  ��صتب�ك  يف  1987/10/6م  يف  �ل�صج�عية 

وقد  �ملب�ركة،  لالنتف��صة  �الأول  �ليوم  هو  1987/10/6م  �ليوم  ذلك  �أن  �الإ�صالمي 

��صتمرت طيلة �صنو�ت �النتف��صة تدعو �إىل �الإ�رش�ب �ل�صهري لذكرى بدء �النتف��صة يف 

.
115

هذ� �ليوم من كل �صهر
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ال�شلمية  والت�شوية  املباركة  االنتفا�شة  مرحلة  رابعًا: 

1987-1996م:

يف  وقع  قد  �النتف��صة  �رش�رة  �أ�صعل  �لذي  �حل�دث  �أن  على  جتمع  �مل�ص�در  تك�د 

1987/12/8م عندم� ج�ءت �ص�حنة �إ�رش�ئيلية �إىل ح�جز “�إيرز”، على حدود قط�ع غزة 

مع �الأر�ص �ملحتلة �صنة 1948م، حيث �نحرف �ص�ئق �ل�ص�حنة �إىل �الجت�ه �ملع�ك�ص، وحطم 

�صي�رتي �أجرة تقالن عم�الً عرب�ً، مم� �أدى ال�صت�صه�د �أربعة وجرح ت�صعة �آخرين، وقد 

هرب �ل�ص�ئق ب�صي�رة ذ�ت منرة �صفر�ء �صبيهة ب�صي�ر�ت �ملخ�بر�ت �الإ�رش�ئيلية، ك�نت 

تقف قرب مك�ن �حل�دث. ويبدو �أن هذ� �حل�دث ك�ن رد�ً �صهيوني�ً على طعن ومقتل ت�جر 

.
116

يهودي يف ميد�ن فل�صطني مبدينة غزة قبيل �صالة �لع�رش من يوم 1987/12/6م

فيه�  �ص�رك  ع�رمة،  �صعبية  �نتف��صة  ال�صتع�ل  �أدى  ب�لغ  �أثر  �حل�دث  لهذ�  ك�ن  لقد 

�ل�صب�ب و�ل�صيوخ و�لن�ص�ء و�الأطف�ل، و�ت�صعت لت�صمل �أر��صي قط�ع غزة و�ل�صفة �لغربية 

لعدة �صنو�ت.

وقد قررت �حلركة �الإ�صالمية منذ �لبد�ية �مل�ص�ركة يف �النتف��صة وتوجيهه�، وبد�أت 

م�صجد  من  1987/12/9م  يف  �الأربع�ء  يوم  من  �لفجر  �صالة  بعد  �لع�رمة  �لتظ�هر�ت 

ونظم  بجر�ح،  �آخرون   27 و�أ�صيب  �صي�ص،  �أبو  ح�مت  �ل�صهيد  و�صقط  جب�لي�،  خميم 

طالب �جل�معة �الإ�صالمية بغزة م�صرية �ص�خبة، وقرب م�صت�صفى �ل�صف�ء حيث حدثت 

�أبن�ء  )من  �صح�دة  ر�ئد  و��صت�صهد  �لطالب،  من  �لعديد  �إ�ص�بة  �إىل  �أدت  عنيفة  مو�جه�ت 

و�ت�صعت  �ل�صهد�ء،  �صقوط  وتو�ىل   ،
117

بجر�حه مت�أثر�ً  ب�جل�معة(  �الإ�صالمية  �حلركة 

حتت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جه�د  مظ�هر  �أقوى  عن  لتعب  و�ملق�ومة  �لغ�صب  مظ�هر 

�الحتالل �ل�صهيوين منذ 1967م.

وقد متيزت هذه �النتف��صة ببوز �لع�مل �لديني ودور �لتي�ر �الإ�صالمي وموؤ�ص�ص�ته 

يف �إذك�ء روح �ملق�ومة و�ال�صتب�ص�ل وحّب �ال�صت�صه�د يف �صبيل �هلل. كم� متيزت ب�ل�صمول، 

جيل  وبرز  �لعمرية.  وفئ�ته  و�جت�ه�ته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  قط�ع�ت  ك�فة  وم�ص�ركة 

جديد من �ل�صب�ب �جلريء �ملتحم�ص، و�لذي مل تزده و�ص�ئل �لرتكيع و�الإذالل و�الإف�ص�د 

�ل�صهيوين �إال حتدي�ً وجه�د�ً. وعلى �لرغم من تنوع �الإجر�ء�ت �ل�صهيونية وق�صوته� يف 

قمع �النتف��صة �إال �أن ذلك قوبل ب�صمود وثب�ت عظيم، بل و�ص�حبه تنويع وتطوير يف 

�أ�ص�ليب �ملق�ومة، كم� ظهرت �لعديد من �ملظ�هر �ل�صعبية �لنبيلة من �إيث�ر وتع�ون ونخوة 

و�صه�مة.
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وخالل �الأ�صهر �لثم�نية �الأوىل ك�ن قد ��صت�صهد حو�يل 400 فل�صطيني، وجرح 12 �ألف�ً 

منهم 3400 �أ�صيبو� بع�ه�ت د�ئمة، وبلغت ح�الت �الإجه��ص ب�صبب �لقمع �الإ�رش�ئيلي 

.
118ً للن�ص�ء 1700 ح�لة، كم� بلغ عدد �ملعتقلني 23 �ألف�

�الآث�ر  تر�كم  ت�أجيجه�  يف  �أ�صهم  فقد  فر�غ،  ِمن  ت�أت  مل  �النتف��صة  هذه  �أن  �صّك  وال 

�ل�صلبية ل�صي��صة �لقمع �ل�صهيوين و�لقب�صة �حلديدية وهدم �لبيوت و�العتق�ل �لتع�صفي 

و�لقط�ع  �لغربية  �ل�صفة  �إحل�ق  و�صي��صة  �لب�هظة،  و�ل�رش�ئب  و�الإذالل،  و�الإبع�د 

�الجتم�عية،  �خلدم�ت  من  فل�صطني  �أبن�ء  وحرم�ن  �الإ�رش�ئيلي،  ب�لكي�ن  �قت�ص�دي�ً 

تع�صب�ً،  �الأكرث  �ل�صهيوين  �لتي�ر  تن�مي  �صوء�ً  �الأمر  وز�د  �لعمل.  فر�ص  وت�صييق 

وبروز �ملنظم�ت �ل�صهيونية �لتي تقوم �صي��ص�ته� على ��صتفز�ز �مل�صلمني، و�صّم �ل�صفة 

لتهويد  �حلثيثة  و�ملح�والت  للخ�رج،  �لفل�صطينيني  وطرد  �ل�صهيوين،  للكي�ن  و�لقط�ع 

�لقد�ص، وزي�دة �العتد�ء على �مل�ص�جد و�الآث�ر و�ملقد�ص�ت �الإ�صالمية. ومن جهة �أخرى 

ف�إن تن�مي �ل�صحوة �الإ�صالمية، وبروز �لتي�ر �الإ�صالمي ك�أحد �أقوى �لتي�ر�ت �ل�صعبية 

�جله�د  م�ص�عر  و�إذك�ء  �لدينية،  و�مل�ص�عر  �الإ�صالمية  �لقيم  منو  يف  �أ�صهم  فل�صطني  يف 

�الأق�صى، و�لرب�ط و�ملق�ومة مهم� ك�نت  �الإ�رش�ء و�ملعر�ج و�مل�صجد  �أر�ص  و�لدف�ع عن 

�لت�صحي�ت. وقد �ص�حب هذ� كله �لي�أ�ص من وعود �لت�صوية �ل�صلمية �أو �لعون �خل�رجي، 

من  �حلق  و�نتز�ع  �لهوية،  و�إثب�ت  �لذ�تية،  �ملب�درة  ب�رشورة  �لقوي  �ل�صعبي  و�ل�صعور 

�لذي  �ل�صعبي  و�لتف�عل  �الإره��ص�ت  بع�ص  �لب�ل  عن  يغيب  �أن  يجب  ال  كم�  �لغ��صبني. 

ر�فق عملية �ل�صج�عية يف 1987/10/6م، وعملية �لط�ئرة �ل�رش�عية يف 1987/11/25م 

�الإ�رش�ئيلي  “جيبور”  �أكر من �لهبوط بط�ئرة �رش�عية قرب مع�صكر  عندم� متكن خ�لد 

�صم�ل فل�صطني، ومتكن من قتل �صتة جنود وجرح ثم�نية �آخرين قبل �أن ي�صت�صهد، وقد 

.
119

�أعلنت �جلبهة �ل�صعبية - �لقي�دة �لع�مة م�صوؤوليته� عن �لعملية

وت�صعيده�  �النتف��صة  خو�ص  �الأوىل  �ل�ص�ع�ت  منذ  �الإ�صالمية  �حلركة  قررت  لقد 

وقي�دة �جلم�هري، و�ص�رعت �حلركة �الإ�صالمية )�الإخو�ن �مل�صلمون( ب�الإعالن عن ذر�عه� 

�جله�دي �ل�ص�رب حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية )حم��ص(. وقد وزعت حم��ص بي�نه� �الأول 

يف 1987/12/15م وهو �أول بي�ن ي�صدر يف �النتف��صة، وفيه �أكدت للجم�هري “�ملر�بطة 

و�أعو�نهم... بل  �ليهود  �لن�فذ يف  �هلل �صبح�نه  “�ليوم على موعد مع قدر  �أنهم  �مل�صلمة” 

�أنتم جزء من هذ� �لقدر �لذي �صيقتلع جذور كي�نهم �إن �آجالً �أم ع�جالً ب�إذن �هلل �صبح�نه 

وق�ل �لبي�ن: “�أال فليعلم �مل�صتوطنون �مل�صتهرتون �أن �صعبن� عرف ويعرف  وتع�ىل”...، 
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�مليد�ن”...  و�أن �صعبن� جو�د كرمي يف هذ�  �لت�صحية،  �ال�صت�صه�د وطريق  طريقه طريق 

معركة  معن�  معركتكم  قر�ن�،  عن  خميم�تن�،  عن  مدنن�،  عن  �صعبن�،  عن  �أيديكم  “�رفعو� 
.

عقيدة ووجود وحي�ة”120

وهكذ� فالأول مرة منذ 1967م ينزل تي�ر �الإخو�ن �مل�صلمني بثقله يف ميد�ن �ملو�جهة 

بعد طول ترقب و�إعد�د. وقد هدف �لتي�ر �الإ�صالمي من �النتف��صة �إىل رفع �لروح �ملعنوية 

لل�صعب، وتعميق ثقته بربه و�إ�صالمه، ونف�ص م�ص�عر �ال�صتك�نة و�لعجزة و�ال�صت�صالم 

�إىل �لت�أكيد  للو�قع، وت�أكيد مع�ين �لعد�ء و�ل�رش�ع مع �لعدو �لغ��صب �ملحتل، كم� هدف 

على �لهوية �الإ�صالمية لفل�صطني و�صعبه�، و�الإبق�ء على روح �جله�د، وت�أجيج جذوته�. 

�مليد�ين، و�إك�ص�بهم  �لتحرك  �أبن�ئه ب�لعمل و�صقل قدر�تهم يف  �إىل ك�صف مع�دن  و�صعى 

�ل�صه�ينة  غطر�صة  من  �حلدِّ  �إىل  كذلك  وهدف  �جله�دية.  و�ملم�ر�صة  �ملو�جهة  يف  �خلبة 

�لهجرة  معدالت  على  �لت�أثري  على  و�لعمل  د�خلهم،  من  نف�صي�ً  وهّزهم  وعنجهيتهم، 

و�ال�صتيط�ن. هذ� ف�صالً عن �إحي�ء �لق�صية �لفل�صطينية عربي�ً و�إ�صالمي�ً ودولي�ً.

�لتي ع�نت  �لفل�صطينية  �لتحرير  �أخرى، ج�ءت �النتف��صة كر�فعة ملنظمة  ومن جهة 

يف  �لع�صكرية  بنيته�  �رشب  بعد  خ�صو�ص�ً  وجت�وزه�  وتهمي�صه�  عزله�  حم�والت  من 

لبن�ن، ف�صعت �ملنظمة لتوظيف �النتف��صة يف حتقيق ��صرت�تيجيته� للو�صول �إىل ت�صوية 

�صلمية مع �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي، توؤدي �إىل �ن�صح�ب �ل�صه�ينة من �ل�صفة و�لقط�ع، و�إق�مة 

�لدولة �لفل�صطينية على هذه �الأر�ص �لتي �حتلت �صنة 1967م. وبعد حو�يل �أ�صبوعني من 

�النتف��صة �رت�أت م.ت.ف �ال�صرت�ك يف �النتف��صة متهيد�ً ال�صتثم�ره� �صي��صي�ً فدعت �إىل 

�إ�رش�ب ع�م يوم �الإثنني يف 1987/12/21م، وبد�أ ظهور �صور ي��رش عرف�ت و�صع�ر�ت 

�ملنظمة، و�صكلت م.ت.ف من �لف�ص�ئل �لفل�صطينية �ملنتمية �إليه� م� عرف ب�لقي�دة �لوطنية 

�لتي�ر�ت  �لديوقر�طية  و�جلبهة  �ل�صعبية  و�جلبهة  فتح  ومثلت  لالنتف��صة،  �ملوحدة 

.
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�لرئي�صية فيه�، و�صدر �لبي�ن �الأول للقي�دة �ملوحدة يف 1988/1/8م

وتي�ر  �الإ�صالمي  �لتي�ر  هم�  خمتلف�ن  تي�ر�ن  �النتف��صة  قي�دة  يتن�زع  بد�أ  وهكذ� 

مت�ص�بهة  جه�دية  ن�ص�لية  بفع�لي�ت  ولكن  متب�ينة،  و�أهد�ف  ب��صرت�تيجي�ت  م.ت.ف 

وقن�بل  ب�حلج�رة  �ل�صه�ينة  وقذف  و�إ�رش�ب�ت  تظ�هر�ت  من  �لعدو  �صّد  تقريب�ً 

�ملولوتوف �حل�رقة... وغريه�. على �أن �جلم�هري ك�نت ت�صتجيب لكال �لتي�رين، وتلتزم 

ب�الإ�رش�ب�ت �لتي يدعو�ن �إليه�.
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و�إذ� ك�ن من �لي�صري حتديد بد�ية �النتف��صة �ملب�ركة فلعله من �ل�صعب حتديد ت�ريخ 

ف�إن  فتح(  لـ م.ت.ف )وحتديد�ً  فب�لن�صبة  �نتهت.  �أنه�  �تف�ق  �إذ� ك�ن هن�ك  لنه�يته�، هذ� 

وتوقيع  �الإ�رش�ئيلي،  �لكي�ن  مع  �ل�صالم  �تف�قية  دخوله�  مع  منتهية  دَّت  عمُ �النتف��صة 

�تف�ق �أو�صلو Oslo Accords )�أيلول/ �صبتمب 1993م(. �أم� ب�لن�صبة للتي�ر �الإ�صالمي 

وقت  وحتى  �النتف��صة  بد�ية  منذ  �ملرقمة  بي�ن�ته�  ت�صدر  تز�ل  م�  ك�نت  حم��ص  ف�إن 

�أو�صلو،  �تف�قية  �إىل فع�لي�ت حمددة، كم� �صعدت عملي�ته� �جله�دية بعد  قريب، وتدعو 

�إثر مذبحة �حلرم �الإبر�هيمي يف �صب�ط/ فب�ير 1994م. وعلى �لرغم مم�  وخ�صو�ص�ً 

ه �إليه� من �رشب�ت من �ل�صه�ينة ومن �صلطة �حلكم �لذ�تي فقد ��صتمرت يف  ه وم� يمُوجَّ جِّ ومُ

عملي�ته� �لقوية �صّد �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي، كم� ت�بعت حركة �جله�د �الإ�صالمي م�ص�ركته� 

و�أ�صك�ل  بدرج�ت  �أو�صلو  التف�ق  �ملع�ر�صة  �ملنظم�ت  وكذلك  �لنوعية،  �النتف��صية 

�نتف��صية متف�وتة.

�أنه من �لو��صح �الآن �أن �النتف��صة فقدت كثري�ً من وهجه� �ل�صعبي و�مل�ص�ركة  غري 

و�حلرك�ت  �لقوى  �أع�ص�ء  على  ف�أكرث  �أكرث  �الأمر  يقت�رش  و�أخذ  �ليومية...  �جلم�هريية 

�ملنظمة؛ الأن �النتف��صة بحد ذ�ته� مل تتخذ �صكالً ث�بت�ً، وتنوعت و�ص�ئله� وط�بعه� �لع�م 

من فرتة الأخرى، والأن �لقوى �حلركية �ملنظمة �أقدر على �لتخطيط و�ال�صتمر�ر وتنويع 

من  �لرغم  وعلى  �ل�صهيونية.  و�ملو�جهة  و�لتنكيل  �لبط�ص  �أنو�ع  �زدي�د  مع  �الأ�ص�ليب 

�أن زي�دة �لعملي�ت  �إال  �أن �النتف��صة، مع �لزمن، فقدت ج�نب�ً من حيويته� �جلم�هريية، 

مرور  مع  ز�دت  �لتي  �ال�صت�صه�دية،  و�النفج�ر�ت  و�مل�صتوطنني  �جلنود  وقتل  �لنوعية 

�لوقت، ك�ن له� �أثره� �لقوي يف �إبق�ء جذوة �ل�رش�ع و�لتحدي م�صتمرة. وب�صكل ع�م فمع 

دخول �ل�صلطة �لفل�صطينية �أر��صي �ل�صفة و�لقط�ع ك�نت مظ�هر �النتف��صة ت�صعف �أو 

تنتهي ب�عتب�ره� موجهة �أ�صالً �صّد �الحتالل �ل�صهيوين.

دي�صمب  �الأول/  )ك�نون  لالنتف��صة  �الأوىل  �ل�صت  �ل�صنو�ت  ف�إن  ح�ل،  �أي  وعلى 

1987م - ك�نون �الأول/ دي�صمب 1993م( ح�صب �إح�ص�ئية �أعدته� م.ت.ف قد �صهدت 

��صت�صه�د 1540 فل�صطيني�ً، وبلغ عدد �جلرحى 130 �ألف�ً، و�عتقل حو�يل 116 �ألف�ً ملدد 

.
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خمتلفة
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التطور ال�صي��صي:

ب�لق�صية  �ملتعلقة  �ل�صي��صية  �لتطور�ت  �إىل  ب�خت�ص�ر  �الإ�ص�رة  هن�  نح�ول 

)1987-1996م( مب� يتن��صب ومنهجن� يف �إعط�ء �ل�صورة �لع�مة �لتي تعني يف در��صتن� 

للتي�ر �الإ�صالمي وجتربته على �أر�ص فل�صطني.

�لفل�صطيني،  �لت�ريخ  يف  �ل�ص�مية  �ملظ�هر  �أبرز  �أحد  �صكلت  قد  �النتف��صة  ك�نت  �إذ� 

وعلى �لرغم مم� حققته من نت�ئج �إيج�بية، ومن تع�طف دويل و��صع مع حقوق �ل�صعب 

�لفل�صطيني �إال �أن �لتطور�ت �لتي تلت ذلك قد �صبّت يف �جت�ه و�أد ِ�النتف��صة، و��صتغالل 

للكي�ن  �لتن�زالت  من  �ملزيد  لتقدمي  و�الإ�صالمي  �لعربي  و�ل�صعف  م.ت.ف  ظروف 

يف  و�مل�صلمني  فل�صطني  �أبن�ء  حقوق  ح�ص�ب  على  �صي��صية  ت�صوية  وعمل  �ل�صهيوين، 

�الأر�ص �ملب�ركة.

موؤ�رش�ت  �أو�ئل  �إحدى  وك�ن  �صي��صي�ً،  �النتف��صة  ال�صتثم�ر  م.ت.ف  �ص�رعت  فقد 

�الأج�نب يف موؤمتر  �ملر��صلني  �لتي وزعت على  �أبي �رشيف”  بـ“وثيقة  �لتن�زل م� عرف 

�لقمة �لعربي ب�جلز�ئر )7-1988/6/9م( و�لتي �أر�صلت �إىل �إحدى �ل�صحف �الأمريكية 

بتوقيع �مل�صت�ص�ر �الإعالمي لرئي�ص م.ت.ف ب�ص�م �أبو �رشيف، حيث �أ�صري للمرة �الأوىل 

�لوثيقة  وذهبت  �الإ�رش�ئيلي،  �لكي�ن  مع  �ملب��رشة  �ملف�و�ص�ت  مبد�أ  بقبول  وب�رش�حة 

�لفل�صطينية  و�لدولة  �ليهودية  �لدولة  بني  و�قت�ص�دية  �صي��صية  عالق�ت  قي�م  ل�رشورة 

لكن  �لوثيقة،  على  �ملو�فقة  ر�صمي�ً  تعلن  مل  �ملنظمة  �أن  من  �لرغم  وعلى   .
“�ملرتقبة”123

�ملر�قبني �عتبوه� “ب�لون �ختب�ر” ترغب خالله م.ت.ف �أو تي�ر له وزنه د�خله� مبعرفة 

�نعك��ص�ته� �صعبي�ً وعربي�ً ودولي�ً قبل تبنيه� ر�صمي�ً.

و��صتف�دت م.ت.ف من قر�ر �الأردن فكَّ رو�بطه �الإد�رية و�لق�نونية مع �ل�صفة �لغربية 

 لتخو�ص م� �أ�صمته “هجوم �ل�صالم �لفل�صطيني”.
124

يف 1988/7/31م

�جلز�ئر  يف   19 �لـ  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  عقد  يف  �ملنظمة  قي�دة  وجنحت 

و�ص�ركت  �النتف��صة”،  “بدورة  عرفت  ع�دية  غري  دورة  يف  )12-1988/11/15م( 

فل�صطيني  برن�مج  و�صع  مّت  �ملجل�ص  هذ�  ويف  م.ت.ف،  ف�ص�ئل  معظم  ح�صوره  يف 

نوفمب  �لث�ين/  ت�رشين  يف  �ل�ص�در   181 رقم  �ملتحدة  �الأمم  بقر�ر  �العرت�ف  على  ق�ئم 

�إىل  و��صتن�د�ً  ذلك  من  و�نطالق�ً  ويهودية،  عربية  دولتني  �إىل  فل�صطني  بتق�صيم  1947م 

“�حلق �لطبيعي و�لت�ريخي و�لق�نوين لل�صعب �لعربي �لفل�صطيني يف وطنه فل�صطني...” 
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موؤمتر  خالل  من  �صي��صية  ت�صوية  �إىل  �ملجل�ص  ودع�  فل�صطني،  دولة  ��صتقالل  �إعالن  مّت 

دويل ق�ئم على �أ�ص��ص قر�ري جمل�ص �الأمن رقم 242 )�ل�ص�در يف ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 

1967م( ورقم 338 )�ل�ص�در يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1973م(، كم� دع� �إىل �العرت�ف 

بعد  �أردنية   - فل�صطينية  كونفيدر�لية  و�إق�مة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �مل�صري  تقرير  بحق 

.
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�إجن�ز �ال�صتقالل �لفل�صطيني

�لدول  ع�رش�ت  �عرت�ف  وتو�يل  دويل،  ترحيب  من  �لبن�مج  �أحدثه  مم�  �لرغم  وعلى 

ب�لدولة �لفل�صطينية �مل�أمولة قبل �أن تقوم على �أر�ص �لو�قع، وعلى �لرغم مم� ت�صمنه من 

تن�زالت كبرية... �إال �أن ذلك كله مل يكن ك�في�ً للوالي�ت �ملتحدة الإعط�ء ي��رش عرف�ت حتى 

جمرد ت�أ�صرية حل�صور �جتم�ع�ت �الأمم �ملتحدة يف نيويورك.

يوم  لالإعالن  عرف�ت  ��صطر  �ملتحدة  �لوالي�ت  مع  ر�صمي  حو�ر  فتح  يتم  وحتى 

وب�لقر�رين  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �ل�رشيح  �العرت�ف  حمددة  بعب�ر�ت  1988/12/15م 

�أن  غري   .
126

و�أ�صك�له �صوره  بك�فة  ونبذه  “�الإره�ب”  عن  و�لتخلي  و338،   242 رقم 

�لدور �الأمريكي يف �حلو�ر مل يتج�وز حم�ولة جّر �جل�نب �لفل�صطيني لتحقيق �ل�رشوط 

�الإ�رش�ئيلية. ويف �النتخ�ب�ت �الإ�رش�ئيلية يف ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 1988م م�لت �لكفة 

بني  �رش�كة  حكومة  ت�صكيل  ومّت  معه،  تلتقي  �لتي  و�الأحز�ب   Likud �لليكود  ل�ص�لح 

�لفل�صطينيني  على  و�ل�صغط  �ملر�وغة  �صي��صة  يف  ��صتمرت   ،
127Labour و�لعمل  �لليكود 

وم.ت.ف دون �أي تن�زل ج�د من طرفه�.

�لعربي  �مل�صتوى  على  تغري�ت  حدثت  �لت�صعيني�ت  و�أو�ئل  �لثم�نيني�ت  �أو�خر  ويف 

�ل�صعف  من  مزيد  حدث  فقد  و�لعربي،  �لفل�صطيني  �ملوقف  كثري�ً  �أ�صعفت  و�لدويل 

للكويت يف 1990/8/2م  �لعر�قي  �إثر �الجتي�ح  �لعربية، خ�صو�ص�ً  �ل�ص�حة  و�لتفكك يف 

وم� نتج عنه من عد�ء بني �لبالد �لعربية، و��صتنز�ف �ملو�رد و�لرثو�ت �لعربية، وتدمري 

�لكويت  من  �لفل�صطينيني  من  �الآالف  مئ�ت  وتهجري  وهجرة  للعر�ق،  �لع�صكرية  �لبنية 

�أثن�ء �الجتي�ح �لعر�قي، وبعد حترير �لكويت، وم� تاله من حجب �لدعم عن م.ت.ف... 

�آث�ر  ونت�ئجه� ك�ن له  “حرب �خلليج”  وب�صكل ع�م ف�إن هذ� �الجتي�ح وم� ��صتتبعه من 

ك�رثية على ق�صية فل�صطني. 

�أم� يف �الإط�ر �لدويل فقد �صهدت هذه �لفرتة �نهي�ر �الحت�د �ل�صوفييتي وتفككه، وكذلك 

�إىل  وحلف�ئه�  �أمريك�  على  و�لعد�ء  �ملن�ف�صة  ح�لة  من  وحتوله�  �ال�صرت�كية،  �لدول  كتلة 
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و�لديوقر�طية  �لر�أ�صم�لية  نحو  �لتحول  �صوء  يف  و“�ال�صرت�ص�ء”  �لتو�فق  من  ح�لة 

�ختالل  يف  ذلك  �أ�صهم  وقد  �لغرب.  من  �القت�ص�دية  �مل�ص�عد�ت  �إىل  و�حل�جة  �لغربية، 

�لتو�زن �ل�صي��صي �لدويل �لذي ك�ن ي�صتفيد منه �جل�نب �لفل�صطيني و�لعربي �إىل حدٍّ م�، 

عندم� ك�نت هن�ك ح�لة من �لتن�فر و�ال�صتقط�ب ت�صمح مبج�ل للمن�ورة. وهكذ� برزت 

�أو�ئل  يف  �خلليج  حرب  بعد  خ�صو�ص�ً  �لع�مل،  يف  �أوىل  وحيدة  كقوة  �ملتحدة  �لوالي�ت 

1991م. وقد ��صتثمرت ذلك يف فر�ص هيمنته� و�إر�دته� وت�صور�ته� لنظ�م ع�ملي جديد، 

كم� �صعت الإغالق �مللف �لفل�صطيني مب� يخدم م�ص�لح حليفه� �ال�صرت�تيجي “�إ�رش�ئيل”. 

و�لدول  �ل�صوفيتي  �الحت�د  �نهي�ر  نتيجة  غ�لية  ثم�ر�ً  �الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  قطف  بينم� 

�أبو�ب �لهجرة  �لدبلوم��صية معه�، كم� فتحت  �لدول عالق�ته�  �ال�صرت�كية، ف�أع�دت هذه 

خالل  �ل�صوفيتي،  �الحت�د  من  خ�صو�ص�ً  و�صله�،  �لتي  �ملحتلة  فل�صطني  �إىل  �ليهودية 

�لفرتة 1989-1995م م� يزيد عن 630 �ألف يهودي �لكثري منهم من �لكف�ء�ت �لعلمية 

.
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و�لع�صكرية �لع�لية، مم� ز�د من خطورة �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي وم�رشوعه يف �ملنطقة

�لبالد  �ملتحدة يف جّر  �لوالي�ت  جنحت  �ملث�لية الأمريك� و“�إ�رش�ئيل”  �الأجو�ء  ويف هذه 

�لعربية �إىل موؤمتر �ل�صالم �لعربي - �الإ�رش�ئيلي يف مدريد يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1991م 

�ملف�و�ص�ت  من  �صنتني  حو�يل  تنفع  ومل  مب��رشة.  �إ�رش�ئيلية   - عربية  مف�و�ص�ت  تلته 

�ل�صهيوين. وقد ج�ءت  �لت�صلب  �الإ�رش�ئيلي يف ك�رش  �لفل�صطيني و�جل�نب  بني �جل�نب 

مف�و�ص�ت  عن  �لنق�ب  ك�صف  حيث  �لطرفني،  بني  �أو�صلو  �تف�ق  عن  �أعلن  عندم�  �ملف�ج�أة 

�لفل�صطيني  �لوفد  ظهر  ور�ء  من  1993/1/20م  منذ  �لطرفني  بني  جتري  ك�نت  �رشية 

�لر�صمي �ملف�و�ص )برئ��صة حيدر عبد �ل�ص�يف( دون علم معظم ق�دة م.ت.ف، وقد وّقع 

�التف�ق ب�الأحرف �الأوىل يف 1993/8/19م يف �أو�صلو ب�لرنويج، ومّت �لتوقيع عليه ر�صمي�ً 

يف و��صنطن برع�ية �لرئي�ص �الأمريكي بيل كلينتون Bill Clinton وح�صور ي��رش عرف�ت 

ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق ر�بني Yitzhak Rabin، ووقعه عن �جل�نب �لفل�صطيني 

 ،Shimon Peres حممود عب��ص، وعن �جل�نب �الإ�رش�ئيلي وزير �خل�رجية �صمعون برييز

.
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كم� وقعه وزير� خ�رجية �أمريك� ورو�صي� ك�ص�هدين

�أو�صلو، و�لذي م� زلن� نعي�ص مالب�ص�ته  ونظر�ً لالأهمية �حليوية و�لت�ريخية التف�ق 

و�نعك��ص�ته ف�صنورده ب�صيء من �لتف�صيل. فقد �ت�صم هذ� �التف�ق ب�ملرحلية، �إذ ت�صمن 

من  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  جزئي�ً  تن�صحب  بحيث  �أوالً  و�أريح�  غزة  قط�ع  يف  ذ�تي�ً  حكم�ً 

من  �أ�صهر  �أربعة  بعد  �الن�صح�ب  ويكتمل  �التف�قية،  على  �لتوقيع  فور  �ملنطقتني  ه�تني 
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توقيعه. وخالل �صهرين من دخول �التف�ق حيز �لتنفيذ يتو�صل �لطرف�ن التف�قية حول 

للفل�صطينيني،  لل�صالحي�ت  حمدود�ً  نقالً  ت�صمل  و�أريح�  غزة  من  “�إ�رش�ئيل”  �ن�صح�ب 

وتغطي �لتعليم و�لثق�فة و�ل�صحة و�ل�صوؤون �الجتم�عية و�ل�رش�ئب �ملب��رشة و�ل�صي�حة. 

وبعد ت�صعة �أ�صهر من تطبيق �حلكم �لذ�تي جتري �نتخ�ب�ت مب��رشة يف �ل�صفة �لغربية 

�لقو�ت �الإ�رش�ئيلية قبيل  �لذ�تي، وتقوم  وقط�ع غزة النتخ�ب جمل�ص فل�صطيني للحكم 

�النتخ�ب�ت ب�الن�صح�ب من �ملن�طق �مل�أهولة ب�ل�صك�ن، و�إع�دة �النت�ص�ر يف �ل�صفة.

ويتم ت�صكيل �صلطة فل�صطينية �نتق�لية ذ�تية “�ملجل�ص �ملنتخب” ت�صمل �ل�صفة �لغربية 

و�لقط�ع، على �أن �صالحي�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية ال ت�صمل �الأمن �خل�رجي، و�مل�صتوطن�ت 

�لقد�ص.  وال  و�الإ�رش�ئيليني،  �خل�رجية،  و�لعالق�ت  و�لقط�ع،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية 

�لنق�ص  حّق  �لذ�تي خم�ص �صنو�ت ولـ“�إ�رش�ئيل”  وت�صتمر �ملرحلة �النتق�لية من �حلكم 

�النتق�لية.  �ملرحلة  خالل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ت�صدره�  ت�رشيع�ت  �أية  على  “�لفيتو” 
وجتري �ملف�و�ص�ت على �لو�صع �لنه�ئي بني �لطرفني بعد ع�مني من بدء �حلكم �لذ�تي، 

حيث �صتح�صم �لق�ص�ي� �ملعلقة مثل م�صتقبل �لقد�ص، و�مل�صتوطن�ت �الإ�رش�ئيلية، وعودة 

�لالجئني. و�أ�ص�ر �التف�ق �إىل �أن م� ال تتم ت�صويته ب�لتف�و�ص يكن �أن يتفق على ت�صويته 

.
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من خالل �آلية توفيق يتم �التف�ق عليه� بني �لطرفني

�ملرحلة  تف�صيالت  على  �التف�ق  يف  و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �لطرف�ن  ف�صل  وقد 

�الأوىل )غزة - �أريح�( و�نق�صت �ملهلة �ملحددة النته�ء �ن�صح�ب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية قبل 

و�لتن�زل  �الإ�رش�ئيلي  �لتعنت  من  مزيد  وبعد  �ن�صح�ب.  ب�أي  �أ�صالً  �لقو�ت  هذه  تبد�أ  �أن 

�لذي  1994/5/4م  يف   )1 )�أو�صلو  �لق�هرة  �تف�ق  لتوقيع  �جل�نب�ن  تو�صل  �لفل�صطيني 

ل �ملرحلة �الأوىل من �التف�ق و�جلدولة �لزمنية لالن�صح�ب �الإ�رش�ئيلي من قط�ع غزة  ف�صَّ

و�أريح� و�لرتتيب�ت �الأمنية �ملتعلقة بذلك. وبد�أ دخول �ل�رشطة �لفل�صطينية قط�ع غزة يف 

1994/5/18م، و�أدى �أع�ص�ء �صلطة �حلكم �لذ�تي �ليمني �لد�صتورية �أم�م ي��رش عرف�ت 

.
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يف �أريح� يوم 1994/7/5م

�نت�ص�ره�  و�إع�دة  �مل�أهولة،  �ملن�طق  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �ن�صح�ب  �أم� 

حو�يل  ت�أخر  فقد  و�لقط�ع،  �ل�صفة  يف  فل�صطينية  �نتخ�ب�ت  و�إجر�ء  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

�خل��صة،  وتف�صري�ته  �رشوطه  لفر�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  �صعى  حيث  ون�صف،  �صنة 

�الأمن  �لفل�صطينية من حتقيق  �ل�صلطة  �ملف�و�ص�ت مبدى متكن  �لتقدم يف  �إمك�نية  وربط 

�ملع�ر�صة  �صحق  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  متكن  مبدى  �أخرى  وبعب�رة  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�لفل�صطينية، وخ�صو�ص�ً �لتي�ر �الإ�صالمي وعلى ر�أ�صه حركة حم��ص.
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�ل�صلطة  “جن�ح”  بعد  �إال  �أو�صلو  من  �لث�نية  �ملرحلة  �تف�ق  لتنفيذ  �لتو�صل  يتم  ومل 

�الإ�رش�ئيلي. وقد مّت �لتو�صل �إىل هذ� �التف�ق يف ط�ب� مب�رش  “�الختب�ر”  �إىل حدٍّ بعيد يف 

)�أو�صلو 2( ومّت توقيعه يف 1995/9/28م يف و��صنطن، حيث �تفق على نقل �صالحي�ت 

و�لقرى  �ملدن  وب�لذ�ت  �لغربيـــة،  �ل�صـــفة  �أجـــز�ء  بع�ص  لــــى  �إ �لذ�تـــي  �حلكــــم 

�ملن�طق �مل�أهولة( وهي ال تزيد ب�أي ح�ل عن 30٪ من م�ص�حة �ل�صفة.  )�أي  �لفل�صطينية 

�لقرى  جميع  �أم�  �الإ�رش�ئيلي،  �الأمني  �الإ�رش�ف  حتت  �خلليل  مدينة  من  �أجز�ء  و�أبقيت 

�ملن�طق  و�أم�  م�صرتك،  �إ�رش�ئيلي   - فل�صطيني  عليه�  �الأمني  ف�الإ�رش�ف  �لفل�صطينية 

بد�  وهكذ�   .
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�إ�رش�ئيلي عليه�  �الأمني  ف�الإ�رش�ف  �الإ�رش�ئيلية  و�مل�صتوطن�ت  �الأخرى 

�حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني كجزر متن�ثرة يف بحر �أمني �إ�رش�ئيلي!!

وفق  حت�صيله  يكن  م�  �أف�صل  ب�عتب�ره  لت�صويقه  �أو�صلو  �تف�ق  موؤيدو  �صعى  لقد 

�لظروف �لر�هنة، وبكونه يفتح �الأمل الإمك�نية �إن�ص�ء دولة فل�صطينية يف �ل�صفة و�لقط�ع، 

�عرت�ف�ً  �ملحتلة، ويت�صمن الأول مرة  �الأر�ص  �ال�صتيط�ين يف  �لتهويدي  �لزحف  ويوقف 

بـ م.ت.ف  �مل�رشوعة، و�عرت�ف�ً  �لفل�صطيني، وبع�ص حقوقه  ب�ل�صعب  ر�صمي�ً  �إ�رش�ئيلي�ً 

�إقليمية و�حدة، ف�صالً  ممثلة لل�صعب �لفل�صطيني، ويتع�مل مع �ل�صفة و�لقط�ع كوحدة 

عن �ن�صح�ب قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من من�طق يف �ل�صفة و�لقط�ع.

�ملهيمنة على م.ت.ف،  لقيته �التف�ق�ت من حركة فتح  �لذي  �لت�أييد  �لرغم من  وعلى 

و�لتي م� يز�ل له� وزنه� يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية، ب�الإ�ص�فة �إىل بع�ص �لف�ص�ئل و�لقوى 

�له�م�صية على �ل�ص�حة، ف�إنه لقي مع�ر�صة �ص�ملة من �لتي�ر �الإ�صالمي )حم��ص، �جله�د 

�الإ�صالمي( ومن عدد من �لف�ص�ئل �لفل�صطينية مثل �جلبهة �ل�صعبية بقي�دة جورج حب�ص، 

�حل�صور  ذ�ت  �لف�ص�ئل  من  �آخر  وعدد  حو�متة  ن�يف  بقي�دة  �لديوقر�طية  و�جلبهة 

�ملتو��صع يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية، وقد ت�صكل من هذه �لقوى حت�لف ي�صم ع�رشة ف�ص�ئل 

�أو�صلو،  �تف�ق  ملو�جهة  خالله  من  �صعت  15-1993/12/16م  يف  لالتف�ق  مع�ر�صة 

�التف�ق  �إ�صق�ط  من  تتمكن عملي�ً  �أنه� مل  و��صع�ً، غري  فل�صطيني�ً  تي�ر�ً  و�صكلت مبجمله� 

الأ�صب�ب ال جم�ل لذكره� هن�، و�إن متكنت من تن�صيق مو�قفه� �صّد هذ� �التف�ق، كم� مل 

ي�صلم هذ� �التف�ق من �ملع�ر�صة �ل�صديدة �أو �ملتحفظة من جممل تي�ر �ملثقفني �لفل�صطينيني 

�لتن�زالت  حجم  ه�لهم  ممن  مدريد  وموؤمتر  �ل�صلمية  للعملية  �ملوؤيدين  �أولئك  من  حتى 

�ل�صخم �لذي قدمته م.ت.ف.
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التي�ر االإ�صالمي، ومن اتخذ  اإليه�  اأبرز النق�ط التي ا�صتند  اإىل  ونقف هن� لن�صري 

موقف�ً مي�ثله، يف اعرتا�صه على اتف�قية اأو�صلو:

ف�إن  �الإ�صالمية،  �حلركة  لدى  �لتفكري  منطلق  ت�صكل  �لتي  �ل�رشعية  �لن�حية  من   .1

�لد�عون  يريد  ح�صبم�  �ل�صلمية  �لت�صوية  جو�ز  بعدم  �أفتو�  �لثق�ت  �مل�صلمني  علم�ء 

�إليه�، وبوجوب �جله�د �ملقد�ص لتحرير �الأر�ص �ملغت�صبة، و�إرج�عه� ك�ملة حتت ر�ية 

معركة  �ملب�ركة  فل�صطني  �أر�ص  على  �ل�صهيونية  مع  �ملعركة  هذه  وب�عتب�ر  �الإ�صالم، 

ق�صية  �أن  كم�  و�لتمكني،  ب�لن�رش  �هلل  ي�أذن  حتى  �الأجي�ل  تتو�رثه�  وب�طل،  حّق  بني 

فل�صطني هي ق�صية كل �مل�صلمني �لذين يرف�صون �لتن�زل عن حقهم مهم� ط�ل �لزمن، 

�أو قي�دته�،  �أن تكون ق�صية م.ت.ف  �لفل�صطينيني وحدهم، ف�صالً عن  ولي�صت ق�صية 

فيه�  وج�ء  1990م  �صنة  �إحد�ه�  نمُ�رشت  وقد  �لعلم�ء،  �أ�صدره�  عديدة  فت�وى  وهن�ك 

�الأحو�ل  من  بح�ل  يجوز  ال  و�أنه  فل�صطني،  لتحرير  �لوحيد  �ل�صبيل  هو  “�جله�د  �أن 

�ليهود  تقر  �أن  جهة  �أو  ل�صخ�ص  ولي�ص  فل�صطني،  �أر�ص  من  ب�صب  لليهود  �العرت�ف 

ب�أي حّق فيه�”.  لهم  �أو تعرتف  �أي جزء منه�  لهم عن  تتن�زل  �أو  �أر�ص فل�صطني،  على 

وقد وّقع هذه �لفتوى ع�رش�ت �لعلم�ء �لكب�ر مثل يو�صف �لقر�ص�وي، وحممد �لغز�يل، 

ووهبة �لزحيلي، وعمر �الأ�صقر، و�إبر�هيم زيد �لكيالين، وخ�لد �ملذكور، وعبد �هلل عز�م، 

وهم�م �صعيد، وعجيل �لن�صمي، وحمرم �لع�ريف، وحممد �أحمد �لر��صد، وع�ص�م �لب�صري، 

كم�  �لهر��ص.  �ل�صالم  وعبد  �لع�ص�ل،  و�أحمد  �لعلو�ين،  ج�بر  وطه  مولوي،  وفي�صل 

وقعه� جمع من ق�دة �حلرك�ت �الإ�صالمية �أمث�ل ر��صد �لغنو�صي، وم�صطفى م�صهور، 

وجنم �لدين �أربك�ن، وبره�ن �لدين رب�ين، وحكمتي�ر، وحمفوظ �لنحن�ح، و�أبو �لليث 

.
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�لندوي، وق��صي ح�صني �أحمد، وفتحي يكن

وب�رشعية  �إ�رش�ئيل يف �لوجود”  “بحق  2. تعرتف قي�دة م.ت.ف من خالل �التف�ق 

�حتالله� وملكيته� لـ 78٪ من �أر�ص فل�صطني �لتي �حتلت �صنة 1948م وت�صكلت عليه� 

“دولة �إ�رش�ئيل” وتخرج هذه �الأر�ص من د�ئرة �ملف�و�ص�ت و�ل�رش�ع.
3. تتعهد م.ت.ف ب�لتوقف مطلق�ً عن �ملق�ومة �مل�صلحة و�النتف��صة، وب�إلغ�ء وحذف 

ك�فة �لبنود �لد�عية لتحرير فل�صطني، وتدمري �لكي�ن �ل�صهيوين من ميث�قه� �لوطني �لذي 

ق�مت على �أ�ص��صه، وتتعهد بحّل ك�فة �مل�ص�كل ب�لطرق �ل�صلمية. ويف �ملق�بل ال يوجد �أي 

تعهد �إ�رش�ئيلي ب�ن�صح�ب ك�مل من �ل�صفة و�لقط�ع، �أو �إعط�ء �ل�صعب �لفل�صطيني حقوقه 

�مل�رشوعة ك�ملة يف �ل�صفة و�لقط�ع.
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4. �إن �أهم و�أخطر �لق�ص�ي� مّت ت�أجيل بحثه� �إىل مف�و�ص�ت �ملرحلة �لنه�ئية، ومل يعِط 

مبدى  مرتبطة  �مل�ص�ألة  وظلت  ب�ص�أنه�،  حقيقية  �إيج�بية  وعود  �أية  �الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن 

�أن جردت م.ت.ف  �للعبة بعد  �لقوة و�أور�ق  �لذي يلك عن��رش  �الإ�رش�ئيلي”  “�لكرم 
ب�ملف�و�ص�ت،  فقط  �ل�صلمية  ب�لطرق  و�لتزمت  �مل�صلح،  و�لكف�ح  �النتف��صة  من  نف�صه� 

وهذه �لق�ص�ي� هي:

م�صتقبل مدينة �لقد�ص، و�لتي يجمع �الإ�رش�ئيليون �أنه� ع��صمتهم �الأبدية، غري  �أ. 

�لق�بلة للم�ص�ومة �أو �لتن�زل.

عن  يزيدون  وهم  فل�صطني،  خ�رج  �لفل�صطينيني  �لالجئني  م�صتقبل  ب. 

فل�صطني. �صعب  ن�صف  من  �أكرث  �أي  ن�صمة  ماليني  �أربعة 

توجد  حيث  و�لقط�ع،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطن�ت  م�صتقبل  ج. 

�لذي  �لوقت  يف  �لقط�ع،  يف  م�صتوطنة  و14  �ل�صفة  يف  م�صتوطنة   126

.
134

�ص�درت فيه “�إ�رش�ئيل” �أكرث من ن�صف �أر��صي �ل�صفة و�لقط�ع

5. ال يت�صمن �التف�ق �أية �إ�ص�رة �رشيحة �أو �صمنية عن �إعط�ء �لفل�صطينيني حقهم يف 

تقرير �مل�صري، �أو �إق�مة دولتهم �مل�صتقلة، ولو على جزء من فل�صطني.

6.  ال تت�صمن م�صوؤولي�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية �الأمن �خل�رجي و�حلدود، وال ي�صتطيع 

�أحد دخول من�طق �ل�صلطة دون �إذن �إ�رش�ئيلي حتى لو ك�ن م�صوؤوالً فل�صطيني�ً كبري�ً، كم� 

�أو �صلطة ق�نونية  �لعالق�ت �خل�رجية، ولي�ص له� والية  �ل�صلطة  ال تت�صمن م�صوؤولي�ت 

على �الإ�رش�ئيليني يف من�طقه�، وال متلك ت�صكيل جي�ص، و�أية �أ�صلحة تذهب لل�صلطة يجب 

�أن تتم مبو�فقة �إ�رش�ئيلية... .

�إد�رة حكم ذ�تي ب�صالحي�ت تنفيذية حمدودة متعلقة  7. �حل�صيلة �لعملية لالتف�ق 

م�  وهو  و�ل�رش�ئب،  و�الإ�صك�ن  و�لتعليم  ك�ل�صحة  للفل�صطينيني  �ليومية  �ل�صوؤون  ب�إد�رة 

ح�ولت “�إ�رش�ئيل” �أن تفعله ل�صنو�ت عديدة. و�صتكون هذه �الإد�رة “�ل�صلطة �لفل�صطينية” 

�أو �ل�صلطة على �الأر�ص  مرتبطة ب�الحتالل، وحتت هيمنته �ملب��رشة، وال متلك �ل�صي�دة 

�لتي حتكمه�.

لـ“�إ�رش�ئيل” حّق �لنق�ص “�لفيتو” على �أية ت�رشيع�ت ت�صدره� �ل�صلطة �لفل�صطينية   .8

خالل �ملرحلة �النتق�لية.

9. منذ �لبد�ية �أخذت “�إ�رش�ئيل” تتنكر لعهوده� ومو�ثيقه�، وتعّد �أن �ملو�عيد �ملتفق 

ثالث  ب�ل�رشورة  ي�أخذ  لن  �لنه�ئي  لل�صكل  �لو�صول  و�أن  مقد�صة...،  لي�صت  عليه� 

�صنو�ت، و�إمن� قد ي�صل �إىل �صنو�ت كثرية.
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10. �أ�صبحت �صلطة �حلكم �لذ�تي، يف �صوء تعهد�ته� �ل�صلمية، م�صطرة لقمع و�صحق 

�أي جه�د وعملي�ت م�صلحة �صّد �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي، وحم�ربة �لف�ص�ئل و�ملنظم�ت �لتي مل 

تدخل طرف�ً يف �التف�ق، و�لتي �أ�رشت على ��صتمر�ر �ملق�ومة و�جله�د. ووجدت �ل�صلطة 

�ل�صلط�ت  �أمني�ً مع  �الإ�رش�ئيلي يف من�طقه�، وتع�ونت  �الأمن  �أد�ًة حلم�ية  نف�صه�، عملي�ً، 

جه�دية  عملية  كل  عقب  يف  للمج�هدين  و��صعة  �عتق�ل  بحمالت  وق�مت  �الإ�رش�ئيلية، 

وقد  “�ل�صالم”.  على  وحر�صه�  نو�ي�ه�”  لـ“ح�صن  �إثب�ت�ً  �ل�صه�ينة،  �صّد  به�  يقومون 

�لفل�صطينيون  فيه�  �لوحيد  �خل��رش  يكون  فل�صطينية  �أهلية  حرب  ب�حتم�الت  هذ�  يهدد 

�أنف�صهم.

ب�أنه�  �ل�صفة و�لقط�ع ك�أر��ص ٍحمتلة، مم� يعزز �العتق�د  �إىل  11. ال ت�صري �التف�قية 

جمرد �أر��ص ٍمتن�زع عليه�.

�أن ح�لته�  �إذ� ر�أت  �ل�صلطة  �لدخول متى �ص�ءت يف من�طق  “�إ�رش�ئيل”  12. من حّق 

�الأمنية ت�صتدعي ذلك، و�أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ال تقوم بو�جبه�.

ممن  وغريه�  و�الإ�صالمية  �لعربية  للدول  م�رش�عيه  على  �التف�ق  هذ�  فتح   .13

و�أعطى  �الإ�رش�ئيلي،  �لكي�ن  مع  عالق�ت  وبن�ء  �تف�ق�ت  لعقد  فل�صطني  ق�صية  يوؤيد 

�لفر�صة للكي�ن �ل�صهيوين لفّك �لعزلة عن نف�صه، و�لتغلغل يف �ملنطقة، وحتقيق �لهيمنة 

�لقوى  و�رشب  �مل�صلم،  �لعربي  �لعقل  وغ�صل  و�النحالل،  �لف�ص�د  ون�رش  �القت�ص�دية، 

�الإ�صالمية و�لوطنية يف �ملنطقة.

14. تفردت قي�دة م.ت.ف ب�ملو�فقة على �التف�ق و�التف�ق�ت �لتي تلته دون �لرجوع 

لل�صعب �لفل�صطيني، وحتى يف �أطره� �لقي�دية ك�ن هن�ك �لكثري من �العرت��ص و�الإرب�ك، 

وق�طع عدد من �أع�ص�ء �للجنة �لتنفيذية للمنظمة �الجتم�ع�ت �أو ��صتق�لو�، وك�نت �ملو�فقة 

.
135

تتم يف �للجنة �لتنفيذية ب�أكرثية �صئيلة

من  قوية  مع�ر�صة  �التف�قية  لقيت  �الأول  �صفه�  ويف  فتح  حركة  د�خل  يف  حتى   .15

عديدة  وحتفظ�ت  �عرت��ص�ت  و�أبدى  �حل�صن،  وه�ين  �حل�صن  وخ�لد  قدومي  ف�روق 

قي�د�ت مثل حممود غنيم و�صخر حب�ص وحممد جه�د وعب��ص زكي... وغريهم. ون�رشت 

�عتب  فمثالً  �مل��صية،  �لفرتة  طو�ل  �لق�دة  لهوؤالء  و�ملق�الت  �لت�رشيح�ت  من  �لع�رش�ت 

، و�أن ح�صيلة �تف�ق �أو�صلو بعد 
136

ف�روق قدومي م�صرية �تف�قية �أو�صلو م�صرية ع�بثة

.
137

ع�م من توقيعه هي �صفر
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وق�ل ه�ين �حل�صن: �إن �لت�صوية �رشورة �إ�رش�ئيلية و�رشورة �أمريكية و�إال مل� حدثت، 

وذكر ب�أن �أهل �أو�صلو �أدخلو�  وط�لب بـ“�إ�صق�ط �خلط �ل�صي��صي ملدر�صة �لعجز �لذ�تي”، 

�بي �تف�ق �أو�صلو،  . وحتى �إن �ل�صعور ب�الإحب�ط ك�ن يالحق عرَّ
138

�ل�صعب يف �أزمة �ص�ملة

فنبيل �صعث �لذي ك�ن يقود �لوفد �لفل�صطيني ملف�و�ص�ت جلنة �الرتب�ط �لفل�صطينية - 

�الإ�رش�ئيلية يف �لق�هرة ق�ل بعد �أكرث من �صنة وثالثة �أ�صهر من توقيع �التف�ق: �إن ح�صيلة 

�تف�ق  بنف�صه  وقع  �لذي  عب��ص  حممود  �أم�   .
�الآن”139 حتى  “�صفر  هي  �ل�صالم  عملية 

�أو�صلو، فقد �عتزل يف فرتة الحقة، وحمل على �أد�ء �ل�صلطة �لفل�صطينية ورئي�صه� ي��رش 

عرف�ت ب�صدة، و�تهم عرف�ت ب�الإ�رش�ر على �ل�صيطرة على كل �الأمور، وجت�هله �أع�ص�ء 

ق�ل:  نف�صه  عرف�ت  وحتى   ،
140

�لتحرير ملنظمة  �لتنفيذية  و�للجنة  لفتح  �ملركزية  �للجنة 

“�أخ�صى ب�أين ت�رشعت يف �لت�صديق على �أو�صلو، و�أخ�صى �أن �أكون قد �أخفقت يف مهمتي”، 
.

و�أ�ص�ف “لقد خذلني �لعدو و�ل�صديق”141

�صلمية  ت�صوية  يوؤيدون  ك�نو�  ممن  �لفل�صطينيني  �ملفكرين  من  �لعديد  وحتى   .16

ب�رشوط معينة �أذهلهم حجم �لتن�زالت يف �تف�ق �أو�صلو من �أمث�ل �لدكتور ه�ص�م �رش�بي 

ط �صعبه  و�لدكتور �إدو�رد �صعيد. فمثالً ذكر �إدو�رد �صعيد جلريدة �حلي�ة �أن عرف�ت “ورَّ

يريد  و�أنه  و�الأمريكيني،  �الإ�رش�ئيليني  بني  بنف�صه  �ألقى  و�أنه  منه�”  خمرج  ال  مب�صيدة 

�ل�صيطرة على �حلكم بطريقة مطلقة، و�أن يبقى م�صوؤوالً عن كل �صيء دون �أن يح��صبه 

. و�تهم ه�ص�م �رش�بي �لقي�دة �لفل�صطينية ب�أنه� “تبدو وك�أنه� ال تدري م� يجري 
142

�أحد...

“�إنه�  وق�ل:  �لقر�ر، وكيف يتم تقرير �مل�صري”،  “ال تعرف كيف يوؤخذ  و�أنه�  حوله�”، 

تقريب�ً على م�صتوى درجة �ل�صفر بقدرته� على جم�بهة �لكف�ء�ت �الإ�رش�ئيلية و�لتع�مل 

.
معه�”143

حركة املق�ومة االإ�صالمية )حم��س(**:

من  و�متد�د�ً  بفل�صطني،  �مل�صلمني  �الإخو�ن  �أجنحة  من  جن�ح�ً  حم��ص  حركة  تعّد 

�متد�د�ته�، وهي ح�صب ميث�قه� �لذي �صدر يف 1988/8/18م تعّد �الإ�صالم منهجه�، منه 

.
144

ت�صتمد �أفك�ره� ومف�هيمه� وت�صور�ته�، و�إليه حتتكم، ومنه ت�صرت�صد خط�ه�

 مالحظة: معلوم�ت هذ� �لكت�ب حمدثة حتى �صيف 1996.
**
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وتهدف حم��ص �إىل حترير فل�صطني، و�إق�مة دولة �الإ�صالم عليه�، و�إع�دة �حلقوق �إىل 

.
145

�أ�صح�به�، وتعّد نف�صه� �صند�ً لكل م�صت�صعف، ون�صري�ً لكل مظلوم

وترى حم��ص �أن فل�صطني �أر�ص وقف �إ�صالمي على �أجي�ل �مل�صلمني �إىل يوم �لقي�مة، 

ال ي�صح �لتفريط به�، �أو بجزء منه�، �أو �لتن�زل عنه�، �أو عن جزء منه�، و�أنه ال حّل لق�صية 

�لعمل على حتريره� فر�ص عني على كل م�صلم  �إال ب�جله�د يف �صبيل �هلل، و�أن  فل�صطني 

.
146

حيثم� ك�ن

للمر�أة  و�أعطت  متك�ملة،  تربية  �الأجي�ل  برتبية  �هتم�م�ً  ميث�قه�  يف  حم��ص  و�أبدت 

�مل�صلمة دور�ً ال يقل عن دور �لرجل يف معركة �لتحرير، و�صجعت �لفن �الإ�صالمي �لذي 

يعبئ ط�ق�ت �الأمة للجه�د، و�أكدت على �لتك�فل و�لت�ص�من �الجتم�عي، ومر�ع�ة م�ص�لح 

�جلم�هري، ورف�صت �لطعن و�لت�صهري ب�الأ�صخ��ص و�جلم�ع�ت، وحثت على بي�ن �حلق، 

.
147

وتبنيه بحكمة ومو�صوعية

�حلرك�ت  وب�دلت  �الإ�صالمية،  �حلرك�ت  �إىل  وتقدير  �حرت�م  نظرة  حم��ص  ونظرت 

�لوطنية �لفل�صطينية وم.ت.ف �الحرت�م، وقدرت جهوده� و�لظروف �لتي �أح�طت به�، 

.
148

لكنه� رف�صت يف �لوقت نف�صه �لفكرة �لعلم�نية معتبة �أنه� لن توؤدي �إىل �لتحرير

و�أكدت حم��ص على �عتب�ره� حركة �إن�ص�نية تلتزم ب�صم�حة �الإ�صالم يف �لنظر �إىل �أتب�ع 

.
149

�لدي�ن�ت �الأخرى، وال تع�دي �إال من ين��صبه� �لعد�ء

ودعت حم��ص �الأدب�ء و�ملثقفني ورج�ل �لرتبية و�الإعالم و�خلطب�ء و�ص�ئر �لقط�ع�ت 

�لهجمة  خطورة  من  حذرت  كم�  بدورهم،  �لقي�م  �إىل  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لع�مل  يف 

�ل�صهيونية على �ملنطقة، وحم�والت �الخرت�ق و�لهيمنة و�الإف�ص�د �لتي تقوم به�، ودعت 

.
150

�إىل �لت�صدي له�

الت�أييد ال�صعبي:

ويحظى �لتي�ر �الإ�صالمي �لذي تتزعمه حم��ص بت�أييد و��صع يف �ل�ص�حة �لفل�صطينية. 

�مل�صلمني(  �الإخو�ن  )�أو  حلم��ص  �ملوؤيدة  �الإ�صالمية  �لكتل  حت�صل  عديدة  �صنو�ت  ومنذ 

�ملهنية ب�صكل منفرد على م� ال يقل عن  �لطالبية و�لنق�ب�ت  �النتخ�ب�ت  �لتي ت�ص�رك يف 

ثلث �الأ�صو�ت، ومب� يزيد �أحي�ن�ً عن ن�صف �الأ�صو�ت، ومبعدالت تق�رب 40-45٪ من 

جممل �الأ�صو�ت.
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 ،
151

�الأ�صو�ت ويفوز ع�دة موؤيدو حم��ص يف ج�معة غزة بن�صب تزيد عن 70٪ من 

، وقد ف�زو� يف �نتخ�ب�ت 
152

كم� يفوزون ع�دة يف �نتخ�ب�ت ج�معة �لقد�ص وج�معة �خلليل

. ويف ج�معة 
153

ج�معة بريزيت يف �أي�ر/ م�يو 1996م، و�لتي تعّد معقالً ملوؤيدي م.ت.ف

يتح�لف  ومن  لفتح  و�ملوؤيدة  �ملن�ف�صة  �لكتلة  مع  ره�ن  كفر�صي  يبدون  بن�بل�ص  �لنج�ح 

، ولهم ح�صورهم �لقوي يف ج�معة بيت حلم.
154

معه�، حيث �لنت�ئج متق�ربة

وينطبق معي�ر �ل�صعبية نف�صه على �لنق�ب�ت �ملهنية ك�حت�د�ت �ملهند�صني و�ملح��صبني 

�ملح�مني بقط�ع غزة ح�صلت  و�الأطب�ء و�ل�صي�دلة و�ملح�مني و�ملعلمني...، ففي جمعية 

�لكتلة �الإ�صالمية على 38.9٪، ويف جمعية �ملهند�صني بقط�ع غزة ح�صلت حم��ص على 

�لغوث  �لق�نونيني على 48.4٪، ويف �حت�د موظفي وك�لة  �ملح��صبني  49%، ويف جمعية 

.
155

على ٪44.7...

ويف �نتخ�ب�ت �لغرف �لتج�رية ح�صل �الإ�صالميون على ن�صب ع�لية، فف�زو� ب�صكل 

�ص�حق يف �نتخ�ب�ت غرفة جت�رة و�صن�عة �خلليل يف �آذ�ر/ م�ر�ص 1994م، كم� ف�زو� يف 

غرفة جت�رة و�صن�عة ر�م �هلل �لتي تعد معقالً تقليدي�ً للقوى �لوطنية �ملن�ف�صة، فح�صلو� 

على 49.9٪، بينم� ح�صل �ئتالف �لف�ص�ئل �لفل�صطينية على 38.3٪. ويف غرفة جت�رة 

�لتي�ر  موؤيدو  ح�صل  بينم�   ،٪50.2 بـ  م.ت.ف  لـ  �ملوؤيد  �لتح�لف  ف�ز  ن�بل�ص  و�صن�عة 

�الإ�صالمي على 45.6٪، ويف غرفة جت�رة و�صن�عة غزة ف�ز حت�لف �لف�ص�ئل �لفل�صطينية 

�ملوؤيد لـ م.ت.ف بـ 54.4٪، بينم� ح�صل �الجت�ه �الإ�صالمي على 37.5٪ من �الأ�صو�ت يف 

.
156

�النتخ�ب�ت �لتي جرت يف 1991/11/4م

ويف در��صة �أجر�ه� د. حممود �لزه�ر حول ن�صب �لت�أييد لالجت�ه�ت �ملختلفة من خالل 

النتخ�ب�ت  و�لقط�ع  �ل�صفة  يف  موؤ�ص�صة   23 يف  و�ملهنية  �لطالبية  �الحت�د�ت  �نتخ�ب�ت 

�أجريت يف 1991-1992م وجد �أن ن�صبة �صعبية �لتي�ر �الإ�صالمي يف هذه �الأو�ص�ط هي 

.
157

يف حدود ٪45.8

وال يتو�فر مر�كز ��صتطالع للر�أي �لع�م يكن �لركون ب�رتي�ح �إىل نت�ئجه�، فبع�صه� 

يفتقر �لكف�ءة الإجر�ء ��صتطالع�ت و��صعة تت�صم ب�لدقة، وبع�صه� يفتقر �إىل �حلي�د؛ الأنه 

�أن�صط هذه  �لنت�ئج ب�صكل يخدمه�. وينطبق ذلك على  �أطر�ف يهمه� خروج  مدعوم من 

ي��رش عرف�ت  �ملدعوم من  بن�بل�ص  �لفل�صطينية  �لبحوث و�لدر��ص�ت  �ملر�كز، وهو مركز 

وفتح، و�لذي تعطي موؤ�رش�ت �ل�صعبية لديه ع�دة حركة فتح حو�يل 40٪ من �الأ�صو�ت، 
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، وال يبعد ذلك 
158

وحم��ص حو�يل 15٪، و�جلبهة �ل�صعبية 6٪، و�جله�د �الإ�صالمي ٪3.8

نت�ئج  �أن  ذكر  �لذي  و�الت�ص�ل”  لالإعالم  �لقد�ص  “مركز  �أعط�ه�  �لتي  �لنت�ئج  عن  كثري�ً 

��صتبي�نه )�لذي ن�رش يف حزير�ن/ يونيو 1995م( تعطي فتح 46.6٪ وحم��ص ٪18.2 

.
159

من �الأ�صو�ت

يف  �لذ�تي  �حلكم  �نتخ�ب�ت  �ل�صلمية  �لت�صوية  ومع�ر�صو  �الإ�صالميون  ق�طع  وقد 

لالجت�ه�ت  �حلقيقية  �ل�صعبية  لدر��صة  جم�الً  يوفر  مل  مب�  غزة،  وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة 

 ،Yoel Singer زجنر  يوئيل  هي  كبرية  �إ�رش�ئيلية  �صخ�صية  �أن  �لعلم  مع  �ملختلفة. 

�مل�صت�ص�ر �لق�نوين لوز�رة �خل�رجية �الإ�رش�ئيلية، قد توقعت �أن يح�صل �لتي�ر �الإ�صالمي 

على 40٪ من �الأ�صو�ت يف �نتخ�ب�ت �حلكم �لذ�تي يف ح�ل م�ص�ركته�، وق�ل: �إن م.ت.ف 

.
160

�ملوؤيدة لعرف�ت �صتح�صل على 50٪ و�جلن�ح �لي�ص�ري ٪10

�الإ�صالمي يتمتع  �لتي�ر  �أن  ف�إنه مم� ال �صّك فيه  �لت�صويت،  �لنظر عن ن�صب  وبغ�ص 

بح�صور قوي على �ل�ص�حة �لفل�صطينية، وال ينبغي �ملب�لغة يف تقديره، �أو �لتقليل من �ص�أنه؛ 

و�لتعقيد�ت  �لتد�خالت  جممل  د�ئم�ً  تعك�ص  ال  �ملهنية  و�لقط�ع�ت  �لطالب  �نتخ�ب�ت  الأن 

و�لظروف �الجتم�عية و�القت�ص�دية و�ل�صي��صية �لتي تعي�صه� قط�ع�ت �ملجتمع...، حيث 

و�إمك�ن�تهم  و�ل�صي��صية،  �الجتم�عية  ومك�نتهم  �ملر�صحني،  ونوعية  �لع�ص�ئرية،  تدخل 

�لن�ص�يل...  وم��صيهم  �خلدم�تية،  �الأمور  يف  ودورهم  �لدع�ئية،  وحمالتهم  �مل�دية، 

ك�لعملي�ت  �النتخ�ب�ت  م�ص�ر  على  �الأحد�ث  توؤثر  كم�  �النتخ�ب�ت.  يف  مرجحة  كعو�مل 

�ملرحلية...  �ملك��صب  لبع�ص  �ل�صلطة  وحتقيق  �القت�ص�دي،  و�حل�ص�ر  �ال�صت�صه�دية، 

يف  �لفل�صطيني  و�لتمثيل  �ل�صعبية  ن�صب  در��صة  ح�رش  ينبغي  ال  كم�  ذلك.  وغري 

�ملحتلة  فل�صطني  يف  �الأقوى  هو  �الإ�صالمي  ف�لتي�ر  فقط.  غزة  وقط�ع  �لغربية  �ل�صفة 

عبت  حيث  �الأردن،  يف  �الإ�صالمي  �لتي�ر  وكذلك  �ل�صعبي،  �مل�صتوى  على  1948م  �صنة 

�لتجمع�ت ذ�ت �الأ�صول �لفل�صطينية يف �النتخ�ب�ت �لبمل�نية �لع�مة )1989م و1993م( 

ويف �لنق�ب�ت و�جل�مع�ت عن دعم متفوق للتي�ر �الإ�صالمي...، كم� ي�صهد �لتي�ر �الإ�صالمي 

يف  �ملهجر  وبالد  كذلك،  �لعربي  �خلليج  دول  ويف  طرد�ً،  ممُ ت�ص�عد�ً  لبن�ن  يف  �لفل�صطيني 

�أوروب� و�الأمريكيتني.

وعلى �أيِّ ح�ل ف�إن حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية �أ�صبحت متثل ح�لة �صعبية مت�ص�عدة، 

يف  م.ت.ف  دخول  بعد  لالحتالل  �لفعلية  �ملق�ومة  تت�صدر  و�أ�صبحت  متفرد�ً،  ومنهج�ً 

�لت�صوية �ل�صلمية، وينبغي تقديره� وفق �لدور �لذي تلعبه يف هذه �ملرحلة �حلرجة.



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 185
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ت�ون  جورج  بج�معة  �الأ�صت�ذ  �رش�بي،  ه�ص�م  د.  �ملعروف  �لفل�صطيني  �ملفكر  �إن 

حم��ص  عن  ب�إعج�ب  حتدث  �لعلم�نية  مبيوله  و�ملعروف   ،Georgetown University

يف مق�بلة مع جريدة ه�آرت�ص Haaretz، وق�ل: “�إن حركة �ملق�ومة �الإ�صالمية هي حركة 

�ملوحد  �الإط�ر  �ليوم  و�أ�صبحت  �لفل�صطينية،  �النتف��صة  �أفرزته�  ع�صكرية،  �صي��صية 

لو�ء  حتت  ين�صم  �آخر  ف�صيالً  لي�صت  �إنه�  وق�ل:  �لفل�صطينية”،  للمق�ومة  و�جل�مع 

�الإ�صالمية  �ملق�ومة  “�إن  �لفل�صطينية”....  للمق�ومة  �جلديد  “�ل�صكل  ولكنه�  م.ت.ف، 

بينه�  فيم�  تق��صمت  وتنظيم�ت  فئ�ت  متثل  ال  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بعك�ص 

�إط�ر�ً تنظيمي�ً، يجمع �ل�صعب  و�أمو�ل دعمه�، بل متثل  “حترير فل�صطني”  مر�كز مهمة 

�لفل�صطيني حتت ر�ية �الإ�صالم، و�صع�ر�ت تنبع من دين �ل�صعب وتر�ثه، �لتي يوؤمن به� 

وق�ل �رش�بي: “لقد  �لكبري و�ل�صغري، �ملثقف و�الأمي، و�الأكرثية �لفقرية من �ل�صعب”... 

�أكرث  جنحت هذه �ملق�ومة حتى �الآن فيم� عجزت عنه منظمة �لتحرير وف�ص�ئله� خالل 

من ربع قرن، يف ��صتنب�ط �أ�صك�ل جديدة لتنظيم �ل�صعب �لفل�صطيني ومتكينه من �ل�رش�ع 

.
�لع�صكري �لفع�ل ب��صتقالل عن كّل عون خ�رجي”161

القي�دة ال�صي��صية:

من  �لعديد  �أ�صم�ء  �ل�صحف  يف  تدريجي�ً  تتك�صف  �أخذت  �النتف��صة  ��صتمر�ر  ومع 

�لقي�د�ت �ل�صي��صية حلم��ص �أو �ملح�صوبة عليه�، وك�ن �أبرزه� �ل�صيخ �أحمد ي��صني �لذي 

عديدة  قي�د�ت  عرفت  غزة  قط�ع  ويف  �النتف��صة،  و�صيخ  حم��ص  موؤ�ص�ص  يعّد 

دخ�ن  �لفت�ح  وعبد  �صمعة  وحممد  �لزه�ر  حممود  ود.  �لرنتي�صي  �لعزيز  عبد  د.  �أمث�ل 

�صليم  جم�ل  �أ�صم�ء  برزت  �لغربية  �ل�صفة  ويف  بحر...،  و�أحمد  م�ص�مح  �أبو  و�صيد 

وح�صن يو�صف وجميل حم�مي...، ويف خ�رج فل�صطني ترددت �أ�صم�ء د. مو�صى �أبو مرزوق، 

�ل�صي��صي،  �ملكتب  رئي�ص  ن�ئب  م�صعل،  وخ�لد  حم��ص،  حلركة  �ل�صي��صي  �ملكتب  رئي�ص 

و�إبر�هيم غو�صة، �لن�طق �لر�صمي ب��صم حم��ص، وحممد نز�ل، ممثل حم��ص يف �الأردن، 

ومنري �صعيد، ممثله� يف �ل�صود�ن، وم�صطفى �لق�نوع، ممثله� يف �صورية، وم�صطفى �للد�وي، 

ممثله� يف لبن�ن، وعم�د �لعلمي �لذي ك�ن يثله� يف �إير�ن، و�أ�ص�مة حمد�ن، ممثله� �حل�يل 

يف �إير�ن. 

د�خل  خ�صو�ص�ً  حم��ص،  على  �ملح�صوبة  �ل�صي��صية  و�لرموز  �لقي�د�ت  ع�نت  وقد 

فل�صطني �ملحتلة من عملي�ت �العتق�ل و�لتعذيب و�الإبع�د، وم� يز�ل �لعديد من قي�د�ته� 

يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية من �أمث�ل �ل�صيخ �أحمد ي��صني وعبد �لعزيز �لرنتي�صي...، �أو يف 
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�صجون �صلطة �حلكم �لذ�تي �لفل�صطينية وكثري�ً م� تتعدد مر�ت �العتق�ل و�الإفر�ج لهذه 

�ل�صخ�صي�ت حيث ط�ل �العتق�ل و�الإيذ�ء معظمهم �إن مل يكن كلَّهم.

يف  �ملتحدة  �لوالي�ت  قب�ص  هو  �العتق�ل  �أحد�ث  �أبرز  ك�ن  فل�صطني  خ�رج  ويف 

حم��ص،  حلركة  �ل�صي��صي  �ملكتب  رئي�ص  مرزوق،  �أبو  مو�صى  د.  على  1995/7/25م 

هذ�  �أن  ويبدو  �الأمريكية.  �لهجرة  قو�نني  خم�لفة  بحجة  نيويورك  يف  كنيدي  مبط�ر 

�أدلة  �أي  �إىل  ت�صتند  ال  �الته�م  �أ�ص�ص  �إن  �إذ  “�إ�رش�ئيلية”  رغبة  وفق  ك�ن  �العتق�ل 

ومل   ،Green Card �خل�رش�ء  �لبط�قة  يلكون  وع�ئلته  مرزوق  ف�أبو  ث�بتة،  منطقية 

يخ�لف �لقو�نني �الأمريكية طو�ل �إق�مته �ل�ص�بقة فيه� مدة 14 ع�م�ً، ومل يرتكب عمالً �صّد 

�لوالي�ت �ملتحدة، ثم �إن حم��ص ح�رشت عمله� يف د�خل فل�صطني ملق�ومة �الحتالل، و�لذي 

�أج�زته مو�ثيق �الأمم �ملتحدة وقر�ر�ته�. وقد بد� و��صح�ً �أن �صبب �العتق�ل ك�ن �صي��صي�ً 

عندم� �أ�صدرت حمكمة �إ�رش�ئيلية �أمر�ً ب�عتق�ل �أبو مرزوق الأول مرة يف 1995/7/31م، 

وط�لب �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي �لوالي�ت �ملتحدة ر�صمي�ً بت�صليمه يف 1995/8/7م ريثم� يقدم 

�لكي�ن �الإ�رش�ئيلي �مل�صتند�ت �لالزمة يف مهلة �أق�ص�ه� �صهرين. وقد قدَّمت هذه �الأور�ق 

قبل �نته�ء �ملهلة، و��صتملت على حو�يل �ألف �صفحة، وتت�صمن عري�صة �لدعوى 22 بند�ً 

ت�صتند �أ�ص��ص�ً على �عرت�ف�ت حتت �لتعذيب �أدىل به� ع�صو حم��ص حممد �صالح �لذي ك�ن 

يعمل ب�أمريك�، و�لذي �عتقلته �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية عندم� ز�ر فل�صطني �ملحتلة. وتت�صمن 

و�الإ�ص�بة  �ملتعمد  �الأذى  و�إيق�ع  �لعمد  وغري  �لعمد  �لقتل  جر�ئم  �رتك�ب  �الته�م  لو�ئح 

.
162

بجروح... وتوجيه وتن�صيق �الأعم�ل “�الإره�بية”حلم��ص يف �الأر�ص �ملحتلة

�ل�صي��صية؛  حم��ص  لقي�د�ت  �مل�صلح  ب�لعمل  متعلقة  تهم  توجيه  �ل�صعب  من  �أنه  غري 

الأنه� ال تقوم ب�لتوجيه �ملب��رش جله�زه� �لع�صكري �لذي يتمتع ب��صتقاللية وحرية حركة 

�أيديولوجية �حلركة  و��صعة، بينم� تقوم قي�د�ت ورموز حم��ص �ل�صي��صية ب�لتعبري عن 

ومنهجه� ومو�قفه� �ل�صي��صية، وتعبئة �جلم�هري دون �أن مت�ر�ص �أي عمل م�صلح. ويمُظهر 

�عتق�ل �أبي مرزوق مدى �لتن�صيق و�لتع�ون بني �الإد�رة �الأمريكية و�لكي�ن �الإ�رش�ئيلي 

�ل�صلمية،  �لت�صوية  م�صرية  ودفع  عمله�،  و�إرب�ك  �إ�صع�فه�  �إىل  يهدف  �لذي  حم��ص  �صّد 

وحتقيق مك��صب �نتخ�بية �إ�رش�ئيلية - �أمريكية.

�لق��صي  �أ�صدر  �أ�صهر عديدة، ويف 1996/5/8م  �أبو مرزوق  ��صتمرت حم�كمة  وقد 

قر�ر�ً  لالإ�صالميني،  بعد�ئه  �ملعروف   ،Kevin Duffy د�يف  كيفني  �الأمريكي  �الحت�دي 

�لتي قدمته�  �الأدلة  �أن  �الإ�رش�ئيلية، و�عتب  �ل�صلط�ت  �إىل  مرزوق  �أبي  بت�صليم  ب�ل�صم�ح 
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��صمه�  موؤ�مرة  �إىل  “ينتمي  مرزوق  �أبو  و�أن  لت�صليمه  ك�فية  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلط�ت 

!! وقد رفعت ق�صية �أبو مرزوق �إىل حم�كم �ال�صتئن�ف �الأمريكية، وم� يز�ل 
حم��ص”163

�إىل حلظة كت�بة هذه �ل�صطور معتقالً يف �أمريك�... ورمب� ت�أخذ �لق�صية وقت�ً طويالً.

�أم� حركة حم��ص فبذلت جهود�ً عديدة لالإفر�ج عن زعيمه�، و�أ�صدرت بي�ن�ت �تهمت 

فيه� �الإد�رة �الأمريكية ب�خلد�ع و�خلبث، وحذَّرت من ت�صليمه للكي�ن �الإ�رش�ئيلي ب�عتب�ر 

�ل�صعب  بني  �ل�رش�ع  يف  طرف�ً  مب��رش  ب�صكل  دخوله�  جت�هله  �صيعني  �أحمر  خط�ً  ذلك 

كر�مة  ب�صون  وتعهدت  عقب�ه”،  حتمد  ال  م�  “وهو  �ل�صهيوين  و�الحتالل  �لفل�صطيني 

.
164

ق�دته� �ل�صي��صيني و�الإفر�ج عنهم بك�فة �لو�ص�ئل �ملت�حة لديه�

دور حركة حم��س يف االنتف��صة واجله�د:

�ملع��رش،  �لفل�صطيني  �جله�دي  �لعمل  وت�أثري  قوة  مدى  عن  �لبع�ص  يت�ص�ءل  رمب� 

�جلز�ئر  �أو  مثالً  �أفغ�ن�صت�ن  يف  �لتجربة �جله�دية  �إىل  قي��ص�ً  �صئيالً  يجده  �لبع�ص  ولعل 

�ل�صهد�ء يف مع�رك �ص�رية ل�صنو�ت عديدة. ول�صن� هن� يف  �الآالف من  حيث بذلت مئ�ت 

معر�ص �لرد، ولكن تو�صيح�ً لالأمور نقول: �إن �ملق�رنة غري �صحيحة وتفتقر �إىل �لدقة، 

ولعل �لنق�ط �لت�لية تعني يف ��صتيع�ب �ل�صورة ب�صكل �أف�صل:

1. �إن �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي من �أكفئ و�أقوى �الأنظمة �لع�صكرية يف �لع�مل وم� ينفقه على 

�الأمن يزيد عن �مليز�ني�ت �لك�ملة لعدد من �لدول �لعربية جمتمعة. وي�صتطيع �أن يح�صد 

�ليهود يف فل�صطني  �أ�صل 4.5 ماليني هي عدد  �لتعبئة حو�يل مليون جندي من  يف ح�لة 

�ملحتلة )ح�صب �الإح�ص�ئي�ت يف نه�ية 1995م(، ثم �إن كل �ليهود ذكور�ً و�إن�ث�ً يبدوؤون 

�صّن  يف  �الإجب�ري  �لع�صكري  �لتدريب  يدخلون  ثم  مبكرة،  �صنٍّ  يف  �لع�صكري  �لتدريب 

ي�صتدعى  �حتي�ط  جندي  يعّد  �جلي�ص،  يدخل  مل  �إن  تدريبه،  من  �نتهى  من  وكل   ،18 �لـ 

للخدمة عند �حل�جة.

2. �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي يتمتع ب�لت�أييد و�لدعم �لدويل من �لدول �لكبى وعلى ر�أ�صه� 

�لوالي�ت �ملتحدة، ويتلقى منه� م�ص�عد�ت بقيمة ثالثة ملي�ر�ت دوالر �صنوي�ً، وي�صتفيد 

�أوالً ب�أول من �لتكنولوجي� �لع�ملية �ملتطورة يف �ل�صالح و�الأمن و�ملعد�ت وغريه�. و�لدول 

�لوجود”وبدولته�  يف  �إ�رش�ئيل  بـ“حّق  تعرتف  �لع�مل  دول  من  وكثري  و�أوروب�  �لكبى 

�ملن�ص�أة على 78٪ من �أر�ص فل�صطني. وهذه �لدول تقف مع هذ� �لكي�ن يف ح�ل تعر�صه 

دعمت  عندم�  مثالً  �أفغ�ن�صت�ن  يف  حدث  م�  بخالف  وهذ�  جدية.  حتدي�ت  �أي  �أو  للخطر 
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�لوالي�ت �ملتحدة و�أوروب�، ف�صالً عن �لع�مل �الإ�صالمي �جله�د �صّد �الحت�د �ل�صوفيتي، 

�لذي ك�نت جتد فيه عدوه� ومن�ف�صه� �لتقليدي.

�أر�ص فل�صطني �صغرية مق�رنة ب�جلز�ئر و�أفغ�ن�صت�ن مثالً، فهي حو�يل  3. م�ص�حة 

1٪ فقط من م�ص�حة �جلز�ئر، ف�صالً عن �أن �لت�ص�ري�ص يف فل�صطني ال ت�ص�عد كثري�ً على 

ب�أفغ�ن�صت�ن و�جلز�ئر،  �الأمد مق�رنة  �لع�ص�ب�ت وت�صكيل قو�عد ع�صكرية طويلة  حرب 

وهذ� �أفقد جم�هدي فل�صطني �لكثري من �لقدرة على �ملن�ورة و�لعمل و�ال�صتمر�ر.

�لدول  يف  و�نطالق  حت�صيد  ومر�كز  ع�صكرية  بقو�عد  فل�صطني  جم�هدو  ينعم  مل   .4

�ملحيطة ب�لكي�ن �الإ�رش�ئيلي، بعك�ص �ملق�ومة �الأفغ�نية �لتي ك�ن له� قو�عده� يف ب�ك�صت�ن، 

يف  و�أغلقت  �ملحتلة،  �الأر�ص  خ�رج  من  �لعملي�ت  �صنِّ  من  فل�صطني  جم�هدو  نع  ممُ وقد 

�أمر�ً يك�د  �أي عمل على م�صتوى كبري  �الإمد�د و�لت�صليح، وقد جعل هذ�  وجوههم طرق 

يكون م�صتحيالً.

�إن �أبن�ء فل�صطني �ملوجودون بكث�فة يف م�ص�ح�ت �صيقة حتت �الحتالل مو�صوعون   .5

بيوتهم،  وتدمر  �أر�صهم،  ت�ص�در  �أنف��صهم،  عليهم  حت�صي  ل�صيقة  �أمنية  رق�بة  حتت 

وحت�ربهم يف معي�صتهم، وتعتقل وتقتل دومن� تردد.

�لكي�ن  و�إن�ص�ء  وحدهم،  �لفل�صطينيني  ق�صية  لي�صت  �أ�ص��ص�ً  فل�صطني  ق�صية  �إن   .6

�الإ�صالمي ومتزيقه ومنع  �لع�مل  ت�آمر دويل كبري لزرعه يف قلب  �الإ�رش�ئيلي ج�ء نتيجة 

تكون  �أن  من  �أكب  ف�لق�صية  ولذلك  عليه.  �ل�صهيونية   - �لغربية  �لهيمنة  و�إبق�ء  وحدته 

لَّ هذه �لق�صية  ق�صية �لفل�صطينيني وحدهم، و�إمن� ق�صية �مل�صلمني كلهم، وال يكن �أن حتمُ

�إال �إذ� �رتقى �مل�صلمون �أنف�صهم �إىل م�صتوى �لتحدي.

�الإ�صالمية  �حلركة  تتولَّ  ومل  �لع�م،  �الإ�صالمي  ط�بعه�  بعد  تتخذ  مل  �ملعركة  �إن   .7

�لفل�صطينية بعد �لقي�دة �ل�صي��صية لل�صعب �لفل�صطيني، وهي م� تز�ل تع�ين من �صعف 

و�لتح�صيد  �لتدريب  قو�عد  توفر  وعدم  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لدعم  و�صّح  �الإمك�ن�ت، 

و�الإ�صن�د.

قد  �ل�ص�حة  يف  �لكبري  ثقله�  له�  ب�أن  �صّك  ال  �لتي  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �إن   .8

دخلت يف �لت�صوية �ل�صلمية وتخلت عن �لبندقية، وتع�ونت مع �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

�رشب �ملق�ومة �الإ�صالمية و�جله�د، بحجة �حلف�ظ على �لتز�م�ته� يف �تف�قي�ت �ل�صالم.

9. ال يجوز ح�رش �جله�د يف فل�صطني يف فرتة �النتف��صة وم� بعده�، فمنذ �لع�رشيني�ت 

من  �الآالف  ع�رش�ت  �لفل�صطينيون  بذل  وقد  م�صتعرة،  �جله�د  وجذوة  �لقرن  هذ�  من 
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فل�صطيني  ماليني  �أربعة  حو�يل  هن�ك  يز�ل  وم�  �جلرحى،  من  �الآالف  ومئ�ت  �ل�صهد�ء 

م�رشد يف �أرج�ء �الأر�ص.

�إن �لعو�مل �ل�ص�بقة جعلت �لعمل �جله�دي يف فل�صطني )يف هذه �ملرحلة( كمن ي�صبح 

عك�ص تي�ر ج�رف، بل �إن عمالً جه�دي�ً مهم� ك�ن نوعه وب�ص�طته ي�صتحق �لتقدير يف مثل 

�لكي�ن  مع  �ل�صالم  �تف�ق�ت  نحو  يلهثون  وهم  �لكثريون  فيه�  تخ�ذل  �لتي  �الأجو�ء  هذه 

�الإ�رش�ئيلي، وي�صيقون حتى على من يجمع �لزك�ة و�خلري�ت الأيت�م فل�صطني ون�ص�ئه� 

و�صيوخه�، ف�صالً عن جم�هديه�، ويدينون كل عملية يقوم به� �ملج�هدون، وي�صفونه� 

بـ“�الإره�ب”.

غري �أن م� �صبق ال يخلي �أبن�ء فل�صطني، وخ�صو�ص�ً �لتي�ر �الإ�صالمي من �مل�صوؤولية، 

وموؤ�ص�ص�ته،  �لد�خلي  �صفه  وتقوية  ب�أفر�ده  لالرتق�ء  �لعمل  من  �لكثري  �أم�مه  ز�ل  فم� 

�ل�صعب  و�صط  وت�أييده  �نت�ص�ره  د�ئرة  تو�صيع  ويف  و��صرت�تيجي�ته،  بر�جمه  وحتديد 

�لفل�صطيني، ويف توعية �لع�مل �الإ�صالمي بدوره وم�صوؤولي�ته...، ويف �إبق�ء جذوة �ملق�ومة 

و�جله�د مهم� غلت �لت�صحي�ت... .

ويف مثل هذه �لظروف، ف�إن جه�د �حلركة �الإ�صالمية يف فل�صطني ال ي�صتهدف حتريره� 

ع�جالً ومب��رشة، و�إمن� يتع�مل معه� كمعركة طويلة �الأمد رمب� تتد�وله� �الأجي�ل حتى 

لتج�وز  �الإ�صالمية  �حلركة  ت�صعى  �حل�لكة  �الأجو�ء  هذه  مثل  ففي  ب�لن�رش.  �هلل  ي�أذن 

ب��صم  �لر�صمي  �لن�طق  و�إبق�ء جذوة �جله�د. وهو م� عب  ب�ملح�فظة على �حلق  �ملرحلة 

حركة حم��ص �إبر�هيم غو�صة عنه عندم� ق�ل: 

هدفه�  و�لفع�لي�ت،  �الإمك�ن�ت  حمدودة  �صعبية  حركة  هي  حم��ص  حركة 

يف  و�ملق�ومة  �جله�د  جذوة  تبقى  �أن  �ص�بق�ً،  ذكرت  كم�  و�الأ�ص��صي،  �لرئي�صي 

قد  �ل�صليبية  �حلروب  ك�نت  و�إذ�  �أخرى...،  �صنة  م�ئة  ولتبقى  فل�صطني،  �أر�ص 

��صتمرت طو�ل م�ئتي ع�م حتى مّت �لتخل�ص من �لغز�ة ف�إن حركة حم��ص تنظر �إىل 

�ل�رش�ع مع �ل�صه�ينة بنف�ص طويل، لي�صتمر �ل�رش�ع مع �ل�صه�ينة م�ئة �صنة �أخرى 

نحن ل�صن� يف عجلة من �أمرن�، �أهم م� يف �ملو�صوع �أن يبقى �ل�صعب �لفل�صطيني 

.
165

متم�صك�ً ب�أر�صه، ويعب عن هذ� �لتم�صك ب�ملق�ومة و�جله�د

�لدور �جله�دي حلركة حم��ص وغريه� من �حلرك�ت  ويف �صوء م� �صبق يكن فهم 

على  �الأحد�ث  على  نف�صه  وفر�ص  �ل�ص�حة،  على  تو�جده  �أثبت  دور  وهو  �جله�دية، 
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هذه  جت�وز  حلم��ص  �أمكن  وقد  �الإمك�ن�ت،  و�صعف  �صعوب�ت  من  و�جهه  مم�  �لرغم 

ويعرتف  و�ال�صت�صه�د.  للت�صحية  م�صتعدة  �لرج�ل  من  نوعية  بوجود  �ل�صعوب�ت 

�ملحللون �الإ�رش�ئيليون �أن “حم��ص قد �صكت من�ذج جديدة لالإن�ص�ن �لفل�صطيني، وهم 

، ويذكر �أحد �خلب�ء �أن حم��ص قد �أثبتت �أنه� �لرقم �الأ�صعب 
�ال�صت�صه�ديون �جلدد”166

.
167

يف �ملع�دلة �لفل�صطينية

ويقول زئيف �صيف Ze'ev Schiff، �خلبري �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي، عن حم��ص “�أن 

�إ�رش�ئيل تو�جه كي�ن�ً �أيديولوجي�ً يلتزم مبب�دئه مهم� ك�نت �لظروف و�ل�صغوط ق��صية، 

فكلم� جنحت قو�ت �الأمن يف �عتق�ل عدد من ن��صطي حم��ص ك�نت حم��ص تتع�فى وتعود 

.
من جديد”168

ومن جهة �أخرى فقد طورت حم��ص �إمك�ن�ته� وقدر�ته� �لذ�تية وكف�ءة عمله�، فقد ذكر 

م�صدر ع�صكري رفيع �مل�صتوى يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي “�أن هن�ك �رتف�ع�ً ه�م�ً يف قدرتهم 

�لتنفيذية، وهن�ك حت�صن و��صح يف جمع �ملعلوم�ت �ال�صتخب�رية، وال �صيّم� على م�صتوى 

ويفح�صون،  ويحللون  �لعب،  ي�صتخل�صون  وهم  للعملي�ت،  �ل�رشورية  �ملعلوم�ت 

. ون�صبت 
ويجمعون �حلق�ئق قبل �لتنفيذ، ويحددون وي�صيبون من �ل�رشبة �الأوىل”169

�إىل د. يفر�ح زلبم�ن  The Jerusalem Post �الإ�رش�ئيلية  جريدة �جلريوز�ليم بو�صت 

�لعبية،  �لت�بع للج�معة   Truman Institute Yifrakh Zilberman من معهد تروم�ن 

وهو خبري مهتم بحم��ص قوله عنه� “�ملنظمة تتمتع ب�لدين�ميكية، وهذ� جزء مهم من �رّش 

قوته�، �إنه� تعمل على �أ�ص��ص �ملب�درة و�لقي�دة يف �ل�ص�رع �لفل�صطيني، وهن�ك جمموع�ت 

ذلك  يعتب  �النتف��صة  ظروف  وحتت  ث�بتة،  قي�دية  بنية  بغري  لكن  متح�لفة  متفرعة 

. �أم� �جلرن�ل �أوري �ص�غي Uri Sagi، رئي�ص �صعبة �ال�صتخب�ر�ت �لع�صكرية، 
ميزة”170

يف   Yedioth Ahronoth �الإ�رش�ئيلية  �أحرونوت  يديعوت  جريدة  مع  مق�بلة  يف  فذكر 

�لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  من  �أكرث  �ملنطقة  “يعرفون  حم��ص  رج�ل  �أن  1993/4/5م 

تو�جههم ولديهم �أ�ص�ليب عمل متطورة...، لديهم م�صتوى ع�ل ٍمن �ل�رشية ومن مر�قبة 

تنفذ  حم��ص  �إن  وق�ل:  جيد�ً”،  حت�صري�ً  لعملي�تهم  ويح�رشون  �الإ�رش�ئيلية،  �لقو�ت 

.
عملي�ت “ب�رزة وق��صية”171

�جلرن�ل  �الإ�رش�ئيلي  و�لبن�ء  �الإ�صك�ن  وزير  دفع  �ل�ص�حة  على  حم��ص  �أد�ء  قوة  �إن 

�لع�صكري  �لق�ئد  من�صب  �صغل  �لذي   ،Binyamin Ben-Eliezer �إليع�زر  بن  بني�مني 
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“�إ�رش�ئيل”  �أم�م  �إن  1993م  م�ر�ص  �آذ�ر/  �أو�خر  يف  �لقول  �إىل  �ص�بق�ً،  �لغربية  لل�صفة 

خي�رين، �إم� �لر�صوخ و�إم� مو��صلة �ملو�جهة حتى �لنه�ية، و“نحن �خرتن� �لث�ين، وعلين� 

.
�أن نقرر من يحكم هن� حركة حم��ص �أم حكومة �إ�رش�ئيل”172

حو�يل  �النتف��صة  منذ  قدمت  قد  حم��ص  ف�إن  غو�صة  �إبر�هيم  ت�رشيح  وح�صب 

 ف�صالً عن �آالف �جلرحى و�الأ�رشى و�ملعتقلني، وهو رقم ال يبدو ي�صري�ً يف 
173

700 �صهيد

�أجو�ء �لعمل �ل�صعبة يف فل�صطني، ودون �لدخول يف مع�رك “حترير” وحروب ومو�جهة 

ذ�ت طبيعة �ص�ملة مع �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي.

وعلى اأي ح�ل، ف�صنقدم يف ال�صفح�ت الت�لية جممالً لفع�لي�ت حم��س اجله�دية.

مع بروز حم��ص ب�صكل متز�يد منذ بدء �النتف��صة ت�ص�عدت وترية ن�ص�طه� �جله�دي، 

فقد تطورت هذه �لفع�لي�ت من �الإ�رش�ب�ت و�ملظ�هر�ت وكت�بة �ل�صع�ر�ت على �جلدر�ن 

و�لبي�ن�ت، و�إ�صع�ل �الإط�ر�ت يف �ل�صو�رع �إىل �إلق�ء �حلج�رة وقن�بل �ملولوتوف على جنود 

�لعمالء  وت�صفية  ب�ل�صك�كني  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  طعن  عملي�ت  �إىل  وتطورت  �لعدو. 

و�خلونة، ثم �إىل مه�جمة �لعدو ب�الأ�صلحة �لر�ص��صة ون�صب �لكم�ئن وتفجري �ل�صي�ر�ت 

و��صتع�صت  و�إبد�ع�ً،  و�صالبة  خبة  حم��ص  �النتف��صة  �صنو�ت  ز�دت  وقد  �مللغومة. 

�أن م.ت.ف دخلت يف �لت�صوية �ل�صلمية  على حمالت �ل�صحق و�الإب�دة و�العتق�ل، ولوال 

لك�ن  و�إيق�فه،  حم��ص  جه�د  لو�أد  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلط�ت  مع  وفع�لية  بن�ص�ط  ون�صقت 

لفع�لية حم��ص �جله�دية �ص�أن �آخر.

�آيف  �جلندي  خطف  �الحتالل  جنود  �صّد  �لع�صكرية  حم��ص  عملي�ت  �أو�ئل  من  ك�ن 

�ص��صبورت�ص Avi Sasportas يف 1989/2/3م وقتله، ثم خطف �جلندي �إيالن �صعدون 

�ل�صلط�ت  �صنته�  مكثفة  حملة  ذلك  تلى  وقد   .
174

وقتله 1989/5/3م  يف   Ilan Sa'adon

�الإ�رش�ئيلية يف �أي�ر/ م�يو 1989م �صّد عن��رش حم��ص وموؤيديه�، حيث �عتقلت �ملئ�ت، 

�لذي  ي��صني،  �أحمد  �ل�صيخ  حم��ص  وموؤ�ص�ص  �النتف��صة  �صيخ  �ملعتقلني  �أبرز  من  وك�ن 

كم  �لعمالء. وقد حمُ ب�لعملي�ت وقتل  �لتوجيه�ت و�لفت�وى  و�إ�صد�ر  بقي�دة حم��ص  �تهم 

وهو  �أخرى!!  ع�م�ً   15 �إىل  ب�الإ�ص�فة  مرت�ن،  �ملوؤبد  ب�ل�صجن  ي��صني  �أحمد  �ل�صيخ  على 

ون�هز  و�صعبة  مزمنة  �أمر��ص  من  يع�ين  و�لذي  مت�م�ً،  �جل�صد  �مل�صلول  �ملقعد  �ل�صيخ 

ويحرِّك  و�أعد�ئه،  �آالمه  على  وي�صتعلي  �مل�صلم،  بعزة  يحتفظ  لكنه  ع�م�ً،  �ل�صتني  عمره 

�ملب�ركة،  قمُد�صه� و�أر�صه�  لَّت حركته� جت�ه  �أمًة همدت و��صتك�نت و�صمُ بهمته و�إ�رش�ره 

ويلهم ب�صبه وت�صحيته �الأجي�ل، ن�ص�أل �هلل �أن ي�أجره ويثبته ويفرِّج عنه.
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ومم� ق�له �ل�ص�عر خ�لد �أبو �لعمرين يف �إثر �عتق�ل �ل�صيخ �أحمد ي��صني:

و�ليـــوم تـــّم �لبـــــدر و�الأنـــــو�ر كنت �لهالل �صجني �جل�صم ه�مد   

يهوي �أمــــ�م حم��صــــــه �لفج�ر هـــي حــكــــمة �ملـــــوىل ب�أنــك مقـعد   

وي�صـــــدن� �إيــــمـــ�نك �جلـــــبــــــ�ر يـــ� �أحمد �لي��صــــــــــني �أنت �إم�مـــن�   

وتقوم �أنــت يينك �الإع�صـــــ�ر قــــــد �أقعــــدتن� �صــــــهوة وهزيــــة   

ـــــــ�ر زعـمـــ�وؤن� �أقـــد�مـــهــــم فخَّ ي� �أحمد �لي��صـــــــــني خفف �رشعة   

هــــــــال حتـــــرك �صــــــ�دة وكبـ�ر ي� �أيـــه� �لبطــــــــل �ملحـــــــرِّك �أمــــــــة   

حتي هز�ل ج�صومن� �الأحج�ر ي� ميت �جل�صـــــم �ل�صــغري �أقمتن�   

175
وبه� يزول �خلـوف و�الإعـــذ�ر �صــــــبحـــ�ن ربــــي �إن هـــــذي �آيـــــة   

وجود  �لتعذيب  حتت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلط�ت  �نتزعته�  �لتي  �لتحقيق�ت  من  ظهر  وقد 

ثالثة �أجنحة حلركة حم��ص:

�جلن�ح �ل�صي��صي �لذي �تهم �ل�صيخ �أحمد ي��صني بقي�دته.  •
و�جلن�ح �لع�صكري )�ملج�هدون( �لذي �تهم �صالح �صح�دة بقي�دته.  •

.
176

و�جلن�ح �الأمني )جمد( �لذي �تهم يحيى �ل�صنو�ر بقي�دته  •

غري �أن حم��ص �رشع�ن م� �أع�دت ترتيب �صفوفه� و��صت�أنفت ن�ص�طه� �جله�دي، فك�ن 

منه� عملية �ل�صيخ عجلني يف غزة يف 1989/11/13م، و�لتي �أدت ملقتل جنديني، وعملية 

�لبقعة يف 1990/10/20م، حيث �أوقع ع�مر �أبو �رشح�ن ثالثة قتلى، وعملية هيثم �صفيق 

جملة يف 1990/10/29م �لتي �أدت ال�صت�صه�ده ومقتل م�صتوطن، وعملية �النطالقة يف 

1990/12/14م، و�لتي �أوقعت ثالثة قتلى، وبعد هذه �لعملية �الأخرية ب�لذ�ت تعر�صت 

جت�وزت  �أنه�  غري  وموؤيديه�،  عن��رشه�  معظم  �صملت  و��صعة  �عتق�الت  حلملة  حم��ص 

�ملحنة، وخرجت �أ�صلب عود�ً، و�أكرث تنبه�ً وجر�أة وخبة، فك�نت عملية حممد �أبو جاللة 

يف 1991/3/10م �لتي �أوقعت �أربعة قتلى، وعملية ر�تب زيد�ن يف 1991/10/11م �لتي 

. ون�صطت عن��رشه� �جله�دية حتت ت�صكيل “كت�ئب �ل�صيخ 
177ً �أوقعت قتيلني و11 جريح�

 ،
178

�ل�صهيد عز �لدين �لق�ص�م” �لذي تمُعزى بد�ي�ت ت�صكيله �ل�رشية �إىل �أي�ر/ م�يو 1990م
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�لبط�ص  �ملتو�لية وك�فة و�ص�ئل  و�أخذت تقوم بعملي�ت نوعية قوية مل ت�صتطع �حلمالت 

�أن توقفه�، مم� يظهر مدى �إ�رش�ر حم��ص على �جله�د  و�لتنكيل و�ملالحقة �ل�صهيونية 

ظروف  يف  و�ال�صتمر�ر  �لعمل  يف  وكف�ءته�  �لتجنيد  على  وقدرته�  و�صعبيته�  وجتذُّره� 

�صعبة جد�ً.

ب�أبرز حمط�ت  �لع�صكرية، و�إمن� �صنمّر  لتتبع ك�فة عملي�ت حم��ص  ولي�ص هن� جم�ل 

جه�ده�. فمع �لذكرى �خل�م�صة لالنتف��صة �صعدت حم��ص عملي�ته� فه�جم جم�هدوه� 

جنود  ثالثة  وقتلو�  ع�صكرية  جيب  �صي�رة  1992/12/7م  يف  �ل�صج�عية”  “عملية  يف 

�ل�ص�در يف 1992/12/8م  �أحرونوت يف عدده�  �إ�رش�ئيليني، وو�صفت جريدة يديعوت 

و�جلر�أة  ب�حلكمة  متت�ز  حيث  �ملن�طق،  يف  �ملوجودة  �خلالي�  “�أجر�أ  ب�أنه�  �لق�ص�م  كت�ئب 

.
�لقت�لية، ويت�زون ب�لذك�ء و�مله�رة �لع�صكرية”179

يف �خلليل يف 1992/12/12م فه�جمت دورية  “بعملية �حل�ووز”  ثم ق�مت حم��ص 

�أن  غري   .
180

خطرية جروحه  �أحدهم�  �آخرين  �ثنني  وجرحت  جندي�ً  وقتلت  �إ�رش�ئيلية 

�لو��صعة  �نعك��ص�ته  له  وك�نت  �ل�صميم،  يف  �ل�صهيوين  �لكي�ن  �أمن  هّز  �لذي  �حل�دث 

حملي�ً ودولي�ً هو عملية “�لوف�ء لل�صيخ �أحمد ي��صني” �إذ ق�م جم�هدو حم��ص ب�ختط�ف 

يف  �أول  رقيب  برتبة  وهو   Nissim Toledano توليد�نو  ن�صيم  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري 

1992/12/13م، بينم� ك�ن يغ�در منزله يف مدينة �للد متوجه�ً �إىل مقر �رشيته يف حر�ص 

مق�بل  ي��صني  �أحمد  �ل�صيخ  �رش�ح  ب�إطالق  وط�لبو�  ب�إخف�ئه  وق�مو�  �هلل،  ر�م  يف  �حلدود 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلط�ت  م�طلت  وقد  لذلك.  �ص�ع�ت  ع�رش  مهلة  و�أعطو�  �رش�حه  �إطالق 

�إثب�ت�ً  تهديده�،  بتنفيذ  حم��ص  فق�مت  �خل�طفني”  �صغط  حتت  “�لر�صوخ  ورف�صت 

.
181

جلديته�، وقتلت توليد�نو بعد �نته�ء �ملهلة �ملقررة

ل �ختط�ف توليد�نو �إه�نة و�صفعة كبرية لالأمن �الإ�رش�ئيلي �لذي يف�خر ب�أنه من  �صكَّ

�أكفئ �الأجهزة يف �لع�مل، وهّز �ختط�فه من �أم�م بيته َمْن هم “�أحر�ص �لن��ص على حي�ة”، 

فق�مت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية بحملة تنكيل و�عتق�الت �صملت حو�يل 1300 من موؤيدي 

“�لكني�صت”  �الإ�رش�ئيلي  �لبمل�ن  يف  خط�ب�ً  ر�بني  �إ�صحق  �لوزر�ء  رئي�ص  و�ألقى  حم��ص، 

عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إذ�عة  ونقلت  حم��ص،  حركة  على  �ل�ص�ملة  �حلرب  فيه  �أعلن 

�لعدو �الأول و�ل�ص�نع  �أ�صبحت  “حم��ص  �أن  م�صدر ع�صكري رفيع �مل�صتوى يف �جلي�ص 

وق�مت   .
و�لع�صكرية...”182 �ل�صي��صية  �لبنية  كل  �لقمع  و�صي�صمل  لالإره�ب،  �لرئي�صي 

�أغلبهم من �الإ�صالميني �ملوؤيدين حلم��ص ومن  �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية ب�إبع�د 415 رجالً 
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�صمنهم �أي�ص�ً عدد من موؤيدي حركة �جله�د �الإ�صالمي، ونفذ هذ� �لقر�ر م�ص�ء �خلمي�ص 

لبن�ن،  مع  �ل�صم�لية  �لفل�صطينية  �حلدود  خ�رج  ب�ملبعدين  قمُذف  حيث  1992/12/17م 

�حلدوديني  �حل�جزين  �لزهور”بني  “مرج  يف  و�أق�مو�  �الإبع�د  رف�صو�  �ملبعدين  �أن  غري 

�لع�مل  وعرف  ق��صية،  ظروف  يف  و�صمدو�  �ملبعدون  ع�نى  وقد  و�الإ�رش�ئيلي.  �للبن�ين 

من  �لكثري  �صمل  �الإبع�د  و�أن  خ�صو�ص�ً  فل�صطني،  �صعب  يع�نيه  �لذي  �لظلم  حقيقة 

�ل�صخ�صي�ت �الأك�ديية و�لعلم�ء و�الأ�ص�تذة و�ملهند�صني و�الأطب�ء. وحتت �ل�صغط �لدويل 

�لتدريجية  �لعودة  على  �الإ�رش�ئيليون  و�فق  �الإعالمية،  �ملعركة  ك�صبو�  �ملبعدين  والأن 

، غري �أن �لعديد منهم مل ي�صلم من �العتق�ل 
183

للمبعدين �لتي �كتملت بعد ع�م من �الإبع�د

�أغ�صط�ص  �آب/  حتى  معتقالً  ظّل  �لذي  �لرنتي�صي  �لعزيز  عبد  د.  ر�أ�صهم  وعلى  و�ل�صجن 

1996م.

�لذر�ع  �لق�ص�م،  �لدين  عز  كت�ئب  �أد�ء  يف  نوعي�ً  تطور�ً  1993م  و�صهدت 

ق�مت  دوعر  غ�ص�ن  �لب�حث  �أعده�  �إح�ص�ئية  فح�صب  حم��ص،  حلركة  �لع�صكري 

حم��ص بـ 138 عملية ع�صكرية تنوعت من �لكم�ئن �إىل �لهجم�ت �خل�طفة وخطف �جلنود 

�ل�صهيوين  �لكي�ن  �مل�صلحة وغريه�. وقد خ�رش  �ال�صت�صه�دية و�ال�صتب�ك�ت  و�لعملي�ت 

جر�ء هذه �لعملي�ت 79 قتيالً و220 جريح�ً ح�صبم� ذكرت �مل�ص�در �الإ�رش�ئيلية، غري �أن 

 ،
184ً �خل�ص�ئر ح�صبم� ت�صري �لدالئل �أكب من ذلك بكثري، �أم� حم��ص فقد قدت 33 �صهيد�

�أ�ص�ليب  لكن  معروفة،  و�الأ�صم�ء  �الأحد�ث  فجميع  حم��ص  خل�ص�ئر  تقليل  هن�ك  ولي�ص 

�ل�صي�ر�ت �ملفخخة  �لكم�ئن و�لعملي�ت �ال�صت�صه�دية وتفجري  حرب �لع�ص�ب�ت ون�صب 

�لتي �عتمدته� حم��ص جعل �إمك�نية �الإ�ص�بة يف �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية �أكب منه� يف حم��ص.

نحم�ين  ميخ�ئيل  ح�ييم  �لنقيــــب  ت�صــــفية  عمــــلية  �ملمـــيزة  �لعمليــــ�ت  من  وكــــ�ن 

م  لع� � من  الأ � ز  جهــ� يف  بط  �صـــــ� هو  و  ، 1م 9 9 3 /1 /3 يف   Haim Nahmani

�ملعروف  Israel، وك�ن نحم�ين   Security Agency-ISA )Shabak(  ) ك ب� ل�ص� � (

يمُعد �أحد �أف�صل و�أن�صط عن��رش جه�ز �ل�ص�ب�ك، وقد �صكلت هذه  “ك�بنت عفيف”  ب��صم 

�صلته  توثيق  من  �رشور  �أبو  م�هر  متكن  �إذ  �ل�صهيوين،  �الأمن  جله�ز  �خرت�ق�ً  �لعملية 

بـ“�لك�بنت عفيف” و�إظه�ر �لتع�ون معه كـ“خمب” بينم� �أعد له م�هر كمين�ً حمكم�ً �أدى 

.
185

�إىل مقتله طعن�ً ب�ل�صك�كني يف �ص�حية ريه�في� ب�لقد�ص

�أم� عملية “م�صرية �الأكف�ن” �ال�صت�صه�دية يف 1993/4/16م فقد �خرتقت �صي�رة جيب 

�رشق  �ملحتلة �صنة 1948م �صم�ل  Mehola د�خل فل�صطني  مفخخة م�صتوطنة ميحوال 
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فل�صطني، و�نفجرت �ل�صي�رة يف �ص�حة مطعم، يعجُّ ع�دة ب�جلنود �ل�صه�ينة، بني ح�فلتني 

ع�صكريتني ك�نت� تنزالن جنود�ً مم� �أ�صفر عن �صقوط ع�رش�ت �لقتلى و�جلرحى، غري �أن 

.
186

�ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية �أعلنت عن مقتل �ثنني فقط وجرح �صبعة �آخرين

�ل�ص�ب�ك  �ص�بط يف  “�أبو عوين”  �لك�بنت  �ل�صوربجي  ويف 1993/4/20م قتل زكري� 

وثالثة جنود، قبل �أن ي�صت�صهد يف ��صتب�ك عنيف يف حي �لتف�ح يف غزة، ومل يتمكنو� من 

منزالً،   19 وتدمري  للدروع  �مل�ص�دة  و�لقذ�ئف  ب�ل�صو�ريخ  �ملن�زل  ق�صف  بعد  �إال  قتله 

.
187

حيث ��صت�صهد ب�صظ�ي� �أحد �ل�صو�ريخ �لتي �أطلقت على �ملنزل �لذي ك�ن يتح�صن فيه

من  جمموعة  كبرية  قو�ت  ح��رشت  1996/5/19م  يف  �خلليل  و�دي  معركة  ويف 

بعد  �الن�صح�ب  من  �ملج�هدون  ومتكن  �خلليل،  غرب  جنوب  عيطة  حي  يف  �ملج�هدين 

ح�مت  هم�  حم��ص  من  �ثن�ن  و��صت�صهد  �إ�رش�ئيلي�ً،  جريح�ً  و11  قتلى  ثالثة  �أح�صو�  �أن 

.
188

�ملحت�صب ويعقوب مط�وع

ومرة �أخرى ووف�ًء لل�صيخ �أحمد ي��صني وللمعتقلني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية ق�م ثالثة 

من جم�هدي حم��ص )�صالح عثم�ن وم�هر �أبو �رشور وحممد �لهندي( يف 1993/7/1م 

ب�حتج�ز ب��ص �إ�رش�ئيلي يف �لقد�ص يمُقلُّ �أربعني ر�كب�ً، وط�لبو� مق�بل �الإفر�ج عن �لره�ئن 

ب�الإفر�ج عن �ل�صيخ �أحمد ي��صني، وعن خم�صني عن�رش�ً من كت�ئب عز �لدين �لق�ص�م، وعن 

�ل�صعبية، وع�رشة  �الإ�صالمي، وع�رشة من فتح، وع�رشة من �جلبهة  ع�رشة من �جله�د 

من �جلبهة �ل�صعبية - �لقي�دة �لع�مة، وع�رشة من �جلبهة �لديوقر�طية و�الإفر�ج كذلك 

عن �ل�صيخ عبد �لكرمي عبيد زعيم “حزب �هلل” �للبن�ين غري �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ه�جم 

�حل�فلة وحدث تب�دل الإطالق �لن�ر جرح على �أثره �صالح عثم�ن بجروح خطرية، ومتكن 

�الآخر�ن من �الن�صح�ب حيث متت مالحقتهم� �إىل �أن ��صت�صهد�، و�أ�صيب من �الإ�رش�ئيليني 

.
189

ح�صب رو�يتهم قتيالن وثالثة جرحى

�ملفخخة  �صي�رته  بتفجري  1993/10/4م  يف  زيد�ن  �صليم�ن  حم��ص  ع�صو  وق�م 

�إيل  بيت  م�صتوطنة  قرب  �خل��صة  �لقو�ت  من  جنود�ً  تقلُّ  �إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  ح�فلة  يف 

�صم�ل مدينة ر�م �هلل، و�عرتفت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية بجرح 28 جندي�ً و�ص�ئق �حل�فلة 

وم�صتوطن. ويف �ليوم نف�صه �أعلنت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية عن م�رشع ثالثة جنود �ثن�ن 

، ومن ع�دة �ل�صه�ينة ن�صبة �إ�ص�ب�تهم �إىل 
190

منهم �نتح�ر�ً و�لث�لث يف مب�ر�ة كرة �لقدم!!

حو�دث متفرقة مر�ع�ة للروح �ملعنوية و�لو�صع �الإ�رش�ئيلي �لد�خلي.
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ح�صن  عم�د  ��صت�صه�د  فل�صطني  له�  �هتزت  �لتي  �ال�صت�صه�د  من�ذج  �أبرز  من  وك�ن 

يف  و�صجن  �إ�صالمية  ن�ص�أة  ون�ص�أ  1971/6/19م  يف  جب�لي�  خميم  يف  ولد  �لذي  عقل، 

يف  �ملعتقل  من  وخرج  �النتف��صة  يف  و�مل�ص�ركة  حلم��ص  �النتم�ء  بتهمة  1988/9/23م 

�آذ�ر/ م�ر�ص 1990م، ثم �أ�صبح م�صوؤوالً يف جمموعة “�ل�صهد�ء” �لت�بعة لكت�ئب �لق�ص�م، 

�الأول/  �الإ�رش�ئيلية منذ ك�نون  �لقو�ت  �لقط�ع، و�أ�صبح مط�رد�ً من  و�لتي عملت �صم�ل 

و�لقد�ص  غزة  قط�ع  بني  للعن��رش  وجتنيده  جه�ده  يف  تنقل  وقد  1991م،  دي�صمب 

.
191

و�خلليل

موجعة  عديدة  بعملي�ت  يقوم  �أن  �حلثيثة  �ملط�ردة  ح�لة  من  �لرغم  على  و��صتط�ع 

ويقول:  د�ئم�ً  لل�صه�دة  ي�صعى  وك�ن  مط�رديه.  يط�رد  ك�بو�ص  �إىل  حولته  ون�جحة 

�مل�ص�در  �إليه  وتن�صب   ،
يوت؟”192 �أن  قرر  �ص�ب  �صّد  يفعل  �أن  ر�بني  ي�صتطيع  “م�ذ� 

عمالء،  و�أربعة  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتوطنني  و�أحد  جندي�ً   11 قتل  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية 

ف�صالً عن �لكثري من �جلرحى، وهو م� ك�نو� يعّدونه “�أكرث �ل�صجالت دموية الأي خمرب 

.
فل�صطيني”193

وقد ك�ن ��صت�صه�د عم�د عقل يف 1993/11/24م، بعدم� �أفطر من �صي�م تطوع عند 

�إذ �صعر مبح��رشة �ملك�ن فق�ل الإخو�نه  بع�ص زمالئه يف حي �ل�صج�عية يف قط�ع غزة، 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  من  كبرية  قو�ت  ك�نت  فقد  وب�لفعل  ��صت�صه�دي”.  موعد  “ح�رش 
عقل  عم�د  ف�صعد  �ملك�ن،  حت��رش  ع�صكرية  �صي�رة  ب�صتني  دِّرت  قمُ �حلدود  وحر�ص 

للدروع  م�ص�دة  قذيفة  �أ�ص�بته  حتى  �جلنود  مع  �لن�ر  �إطالق  وتب�دل  �ملنزل  �صطح  �إىل 

مّزقت ج�صده �أ�صالء. وعندم� �أخرجت جثته، �أطلق �جلنود �ل�صه�ينة �لن�ر بغز�رة عليه� 

حيث ��صتقرت يف جثته حو�يل �صبعني ر�ص��صة، ف�صالً عن قي�م بع�ص �جلنود بطعنه� 

عقل  عم�د  قتل  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�رء  رئي�ص  ر�بني  �إ�صحق  �عتب  وقد   ،
194

ب�ل�صك�كني!!

.
195ً �إجن�ز�ً �صخم�ً وعظيم�

�صهر  بعد  عقل”  عم�د  “عملية  يف  عقل  عم�د  ال�صت�صه�د  �لق�ص�م  كت�ئب  �نتقمت  وقد 

من ��صت�صه�ده يف 1993/12/24م، عندم� ن�صبت كمين�ً يف حي �ل�صيخ ر�صو�ن يف غزة 

Meir Mintz )من�صق  �لعقيد مئري مينت�ص  �أدى ملقتل  �إ�رش�ئيليتني، مم�  ل�صي�رتي جيب 

ن�ص�ط�ت �لوحد�ت �لع�صكرية �خل��صة يف قط�ع غزة( و�إ�ص�بة �ص�بط ير�فقه برتبة ر�ئد 
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�إ�ص�ب�ت ب�لغة �أدت لوف�ته بعد يومني، بينم� �أ�صيب �ثن�ن �آخر�ن بجر�ح. وقد ك�نت هذه 

�لعملية �رشبة ق��صية للجي�ص �الإ�رش�ئيلي؛ الأن �لعقيد مئري مينت�ص يمُعدُّ ح�صبم� ذكر �ملعلق 

 Maariv مع�ريف  جريدة  يف   Alex Fishman في�صم�ن  �أليك�ص  �ملعروف  �الإ�رش�ئيلي 

�الإره�ب،  �صّد  �خل��صة  للحرب  �ملفكر  و�لعقل  “�لقلب  1993/12/26م  يف  �ل�ص�درة 

.
ورمز�ً من رموز �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف حم�ربة �النتف��صة”196

�تف�ق�ت  دخول  بعد  حم��ص  حلركة  �جله�دي  �الأد�ء  �صعوبة  �زد�دت   1994 ومنذ 

غزة  قط�ع  يف  �لذ�تي  �حلكم  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وت�صلُّم  �لتنفيذ،  حيز  �أو�صلو 

قرى  لي�صمل  �لذ�تي  �حلكم  من�طق  تو�صع  ثم  1994م،  م�يو  �أي�ر/  من  �عتب�ر�ً  و�أريح�، 

�ل�صفة �لغربية ومعظم مدنه� يف �أو�خر 1995م، وقد وجدت حم��ص نف�صه� حتت �صغط 

وتنكيل  قمع  حمالت  وحتت  �جله�دي،  عمله�  مم�ر�صة  من  متنعه�  فل�صطينية  �صلطة 

و�عتق�ل متو�لية تمُ�صنُّ عليه� ب�لتن�صيق بني �ل�صلط�ت �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية.

ويف �لوقت �لذي ربطت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية مدى �لتقدم يف عملية �ل�صالم وت�صليم 

بع�ص �ل�صالحي�ت ل�صلطة �حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني مبدى قدرة وجن�ح �صلط�ت �حلكم 

�لذ�تي �لفل�صطيني يف قمع حم��ص، وت�صفية وجوده�، �إال �أن حم��ص رف�صت �لدخول يف 

حرب مع �ل�صلطة �لفل�صطينية و�صبت على �الأذى، وكلم� ز�د �ل�صغط عليه� كلم� ركزت 

�نتق�مه� وفع�لي�ته� �صّد �لعدو �ل�صهيوين.

1994م  منذ  �زد�دت  قد  �جله�دي  حم��ص  الأد�ء  �لنوعية  �لفع�لية  ف�إن  ع�م  وب�صكل 

�الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  وتلقى  عي��ص،  يحيى  جنم  وبرز  �لظروف،  ق�صوة  من  �لرغم  على 

�لتجمع�ت  يف  �ال�صت�صه�دية  �لعملي�ت  �أ�صلوب  جن�ح  بعد  خ�صو�ص�ً  موجعة،  �رشب�ت 

يوؤدون  ك�نو�  �لذين  للم�صلِّني  �الإبر�هيمي  �حلرم  جمزرة  وقعت  فعندم�  �الإ�رش�ئيلية. 

�صالة �لفجر يف منت�صف رم�ص�ن 1414هـ - 25 �صب�ط/ فب�ير 1994م على يد �ص�بط 

�الأبري�ء  للم�صلني  ب�النتق�م  حم��ص  تعهدت  جولد�صت�ين،  ب�روخ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتي�ط 

�لذين ��صت�صهدو� وك�ن عددهم 29 ولع�رش�ت �جلرحى، فبعد �أن ك�نت حم��ص تركز على 

�ل�رش�ع لي�صمل  �الإ�رش�ئيليني، و�ّصعت حم��ص د�ئرة  �لع�صكرية فقط و�جلنود  �الأهد�ف 

�ملجتمع �الإ�رش�ئيلي كله، وذلك العتب�ر�ت هي ح�صب ر�أي حم��ص:

و�ل�صيوخ  �لن�ص�ء  من  �الأبري�ء  قتل  عن  يوم�ً  تتورع  مل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلط�ت  �إن   •
و�الأطف�ل طو�ل ت�ريخه� ومن بينهم �ملئ�ت ممن �صقطو� ب�أ�صلحته� �لفت�كة خالل 

ملوؤ�ص�صة  تقرير�ً  1996/3/25م  يف  �الأ�صو�ق  جريدة  )ن�رشت  �النتف��صة.  فرتة 
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�لت�ص�من �لدويل حلقوق �الإن�ص�ن �أن �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية قتلت خالل �النتف��صة 

127 �صهيدة من �لن�ص�ء، و268 طفالً(.

و�الأمل  �ملع�ن�ة  مدى  �الآخر  �لطرف  ليدرك  ب�ملثل  و�ملو�جهة  �ملع�ملة  من  بّد  ال  �إنه   •
م�  وهو  و�صيوخه،  و�أطف�له  ن�ص�ئه  بقتل  �لفل�صطيني  للج�نب  ي�صببه�  �لتي 

وعلى   ،
گچ197 گ  گ  گ  ک  ک  ک  چک  �الإ�صالم  �أج�زه 

يكون  �أن  يعقل  “ال  حم��ص:  ب��صم  �لر�صمي  �لن�طق  غو�صة،  بر�هيم  �إ تعبري  حدِّ 

.
�لدم �ليهودي للمدنيني مقد�ص�ً و�لدم �لفل�صطيني للمدنيني مهدور�ً بال ثمن”198

�مل�صلمني  وحقوق  لالأر�ص  مغت�صب  حم�رب  جمتمع  �الإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  �إن   •
و�لفل�صطينيني، ورج�له ون�ص�وؤه حم�ربون يتدربون على �لقت�ل منذ �ل�صغر، وهو 

�لعلم�ء �مل�صلمني بجو�ز قت�لهم و�لعملي�ت �ال�صت�صه�دية يف  �إليه عدد من  �أ�ص�ر  م� 

.
199

�أو�ص�طهم، مثل �ل�صيخ يو�صف �لقر�ص�وي

�إخر�ج  �أبريل 1994م( ب�أن يتم  �أكرث من مب�درة )منذ ني�ص�ن/  �إن حم��ص قدَّمت   •
�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ولكن  �ل�رش�ع،  د�ئرة  من  و�ليهود  �لفل�صطينيني  �ملدنيني 

)ك�ن   
200

�ملدنيني �صّد  و�صي��ص�ته�  �إجر�ء�ته�  يف  و��صتمرت  �ال�صتج�بة،  رف�صت 

ملج�أ  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  ق�صفت  عندم�  لبن�ن  جنوب  يف  ق�ن�  جمزرة  �أحده� 

يف  و�ل�صيوخ  و�الأطف�ل  �لن�ص�ء  من  مئة  من  �أكرث  وقتلت  �ملدنيون  فيه  يحتمي 

ني�ص�ن/ �أبريل 1996م(.

وك�نت �أوىل عملي�ت �النتق�م ملجزرة �حلرم �الإبر�هيمي تفجري ر�ئد زك�رنة نف�صه يف 

ح�فلة للرك�ب �الإ�رش�ئيليني يف �لعفولة يف 1994/4/6م، مم� �أدى ملقتل ثم�نية �إ�رش�ئيليني، 

يف  �خل�صرية  يف  للرك�ب  �أخرى  ح�فلة  عم�رنة  عم�ر  تفجري  ثم  �آخرين،  خم�صني  وجرح 

�لقتلى و�جلرحى  �آخرين، وك�ن بني  �أدى ملقتل خم�صة وجرح 32  1994/4/13م، مم� 

.
201

عدد من �جلنود �ل�صه�ينة

ويف عملية �لقد�ص يف 1994/10/9م فتح ع�صو� كت�ئب �لق�ص�م ح�صن عب��ص )من غزة( 

وع�ص�م �جلوهري )من م�رش( �لن�ر ب�جت�ه �ل�صه�ينة يف حي نحالت �صفع�، مم� �أدى ملقتل 

.
202

�ثنني وجرح 16 �آخرين، ودخال يف معركة ��صتمرت �أربعني دقيقة �أدت ال�صت�صه�دهم�

ويف 1994/10/11م �أعلنت كت�ئب �لق�ص�م �أنه� حتتجز �جلندي �ل�صهيوين نح�صون 

ر�أ�صهم  وعلى  �ملعتقلني  مئ�ت  عن  ب�الإفر�ج  وط�لبت   ،Nahshon Waxman ف�ك�صم�ن 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 199

التجربة االإ�شالمية احلديثة واملعا�شرة يف فل�شطني

�الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  �لعملية  هذه  هزت  وقد  �رش�حه.  �إطالق  مق�بل  ي��صني  �أحمد  �ل�صيخ 

و�صغط  �لق�هرة،  يف  �لذ�تي  �حلكم  وتو�صيع  �ل�صالحي�ت،  نقل  مف�و�ص�ت  قطع  �لذي 

على �ل�صلطة �لفل�صطينية بقي�دة عرف�ت، و�لتي ق�مت من جهته� بحملة �عتق�الت و��صعة 

حل�صوله�  �أدت  بتحقيق�ت  وق�مت  حم��ص  وعن��رش  كو�در  من   400 من  �أكرث  �صملت 

ويف  �جلندي.  �حتج�ز  مك�ن  ملعرفة  �ل�صهيونية  �لقو�ت  ق�د  �لذي  �خليط  طرف  على 

�الحتج�ز  متديد  �لق�ص�م  كت�ئب  قررت  �أن  وبعد  �أكتوبر،  �الأول/  ت�رشين   14 م�ص�ء 

24 �ص�عة بعد �أن �أبدى ر�بني مرونة يف �ال�صتج�بة لبع�ص مط�لبه�، ق�مت وحدة خ��صة 

من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بعملية غ�درة �أدت �إىل مقتل �جلندي �لرهينة وق�ئد �لوحدة وجرح 

12 جندي�ً �إ�رش�ئيلي�ً و��صت�صهد ثالثة من �أع�ص�ء كت�ئب �لق�ص�م كم� مّت �عتق�ل �آخر.

وقد �ص�رعت حركة حم��ص بتوجيه رده� �خل�م�ص على جمزرة �خلليل يف عملية نفذه� 

�ص�لح �صوي يف �ص�حة ديزنكوف بقلب تل �أبيب يف 1994/10/19م، حيث فجر ب��ص�ً 

مكتظ�ً ب�لرك�ب يف منطقة مزدحمة، مم� �أدى ال�صت�صه�ده، و�إىل مقتل 22 �إ�رش�ئيلي�ً وجرح 

.
203

48 �آخرين

يمُقلُّ  �إ�رش�ئيلي  ب��ص  بج�نب  نف�صه  بتفجري  ر��صي  �أين  ق�م  1994/12/25م  ويف 

�صب�ط�ً وجنود�ً يخدمون يف �صالح �لطري�ن �الإ�رش�ئيلي، مم� �أدى �إىل ��صت�صه�ده و�إ�ص�بة 

.
204

12 �إ�رش�ئيلي�ً منهم �ثنني بح�لة خطرة

�ال�صت�صه�دية  �لتفجري�ت  عن  �أول  كم�صوؤول  عي��ص  يحيى  ��صم  برز  �لفرتة  تلك  ويف 

ق�ئد  هو  عي��ص  يحيى  وك�ن  �الإ�رش�ئيلية.  لل�صلط�ت  و�حد  رقم  �ملطلوب  وب�عتب�ره 

جمموع�ت �ال�صت�صه�ديني يف كت�ئب �لق�ص�م �لذر�ع �لع�صكري حلم��ص. وقد ولد عي��ص يف 

قرية ر�ف�ت �صم�ل �ل�صفة �لغربية يف 1966/2/22م و�أمت حفظ �لقر�آن وتخرج مهند�ص�ً 

، حيث بد�أت مط�ردته يف تلك �لفرتة، وقد ز�دت 
205

كهرب�ئي�ً من ج�معة بريزيت يف 1993م

كث�فة �لبحث عن عي��ص منذ �أو�خر 1994م، وق�لت م�ص�در �أمنية �إ�رش�ئيلية: �إن �آالف�ً من 

�جلنود وحر�ص �حلدود وعن��رش قو�ت �الأمن و�ال�صتخب�ر�ت ي�ص�ركون يف �أو�صع حملة 

ومتمل�ص  “ذكي  ب�أنه  كبري  �أمني  م�صوؤول  وو�صفه  عي��ص...،  يحيى  ت�صتهدف  مط�ردة 

بثه�  ندوة  يف  �ل�ص�ب�ك  يف  �ل�ص�بقني  �ل�صب�ط  كب�ر  �أحد  رومح  �صمعون  وق�ل   .
ب�رع”206

�لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �ص�رك فيه� عدد من �خلب�ء حول عي��ص: “�إنه ملن دو�عي �الأ�صف 
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على  يبهن  �لذي  �لرجل  لهذ�  وتقديري  ب�إعج�بي  لالعرت�ف  م�صطر�ً  نف�صي  �أجد  �أن 

قدر�ت وخب�ت ف�ئقة يف تنفيذ �مله�م �ملوكلة �إليه، وعلى روح مب�درة ع�لية، وقدرة على 

.
�لبق�ء، وجتديد �لن�ص�ط دون �نقط�ع”207

له  �الأول  �لهدف  �أن  1995/3/1م  يف  من�صبه  ت�صلمه  قبل  �ل�ص�ب�ك  رئي�ص  و�أعلن 

هذ�  �ل�ص�ب�ك  رئي�ص  �إن  نقول:  و��صتطر�د�ً   .
208

عي��ص على  �لقب�ص  لق�ء  �إ هو 

من  ي�م  �أ ثالثة  بعد  ��صتق�لته  م  قدَّ قد   Carmi Gillon غيلون”  “ك�رمي  و��صمه 

. وحتى منت�صف �آب/ 
209

��صت�صه�د عي��ص، �أي يف 1996/1/8م، بعد جن�حه يف هذه �ملهمة

�أغ�صط�ص 1995م ك�ن �جلنود �الإ�رش�ئيليون قد د�همو� منزل يحيى عي��ص 96 مرة، ويف 

.
210

كل مرة يقومون بتخريب �ملنزل و�صتم �ملوجودين و�إره�بهم

مل متنع هذه �لظروف �لتي تك�د تكون م�صتحيلة يحيى عي��ص ورف�قه من �ال�صتمر�ر 

يف �لعمل، وز�دته مط�رد�ت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية و�لفل�صطينية �ملكثفة و�مل�صنية �إ�رش�ر�ً 

ب �لكثري، من رف�قه على مه�ر�ت �لقن�بل �ملفخخة �لتي  على �مل�صي، وبرع يف �لتخفي ودرَّ

يلكه�. وت�بعت حم��ص عملي�ته� وتقدمي �ل�صهد�ء.

ويف 1995/4/2م ��صت�صهد كم�ل كحيل، �ملطلوب رقم 2 لدى �الإ�رش�ئيليني بعد عي��ص، 

وعدد من رف�قه يف �نفج�ر مدبَّر وقع يف منزل يختبئ فيه يف حي �ل�صيخ ر�صو�ن بغزة. 

وكحيل معروف بحزمه ون�ص�طه، وك�ن معروف�ً يف غزة �أنه “�الأكرث جر�أة و�الأقل خوف�ً” 

وهو مط�رد منذ 1992م، و�صبق له �أن ق�د �لهجوم �لذي �أدى ملقتل مئري منت�ص، من�صق 

.
211

عمل �لوحد�ت �خل��صة يف قط�ع غزة، يف ك�نون �الأول/ دي�صمب 1993م

ويف 1995/6/25م فجر مع�وية روكة نف�صه بدوريتني �إ�رش�ئيليتني، مم� �أ�صفر عن 

.
212

جرح ثالثة جنود ح�صب �مل�ص�در �الإ�رش�ئيلية و��صت�صه�د �ل�ص�ب نف�صه

�أبن�ئه�  �أحد  ق�م  عندم�  1995/7/24م  يف  غ�ن  ر�م�ن  عملية  �أي�ص�ً  حم��ص  ونفذت 

. ويف �لذكرى �لـ 26 الإحر�ق 
213

بتفجري نف�صه فقتل �صبعة �إ�رش�ئيليني وجرح 32 �آخرين

�مل�صجد �الأق�صى نفذ �أحد جم�هدي حم��ص عملية �لقد�ص �ال�صت�صه�دية يف ر�م�ت �أ�صكول 

.
214

Ramat Eshkol فقتل خم�صة �إ�رش�ئيليني وجرح 102 �آخرين

هذه بع�ص من�ذج عملي�ت حم��ص خالل 1995م، وهن�ك عملي�ت و�صد�م�ت �أخرى 

ي�صعب ح�رشه� هن�... ك��صت�صه�د ط�هر قفي�صة، �لق�ئد �ملحلي لكت�ئب �لق�ص�م يف �خلليل، 

، و��صت�صه�د �إبر�هيم قو��صمي ون�در �صح�دة ع�صو� 
215

يف 1995/6/29م بعد معركة قوية

.
216

كت�ئب �لق�ص�م بعد معركة مع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف مدينة �خلليل يف 1995/8/25م
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��صت�صهد يحيى  �إذ  وك�ن يوم �جلمعة 1996/1/5م يوم�ً حزين�ً يف ت�ريخ فل�صطني، 

�لكي�ن  �صنو�ت وّظف خالله�  ��صتمرت ثالث  بعد مط�رد�ت طويلة  �ليوم  ذلك  عي��ص يف 

ع�ملي�ً،  �الأجهزة  �أكف�أ  �صمن  تعّد  �لتي  و�لع�صكرية  �الأمنية  �إمك�ن�ته  جميع  �الإ�رش�ئيلي 

لته “�إ�رش�ئيل” م�صوؤولية �صّت عملي�ت كبى ��صت�صه�دية �أدت ملقتل �صبعني �إ�رش�ئيلي�ً  وحمَّ

.
217

وجرح م� ال يقل عن 340 �آخرين

يف  الهي�  بيت  منطقة  يف  خمبئه  يف  ع�لية،  تقني�ت  ب��صتخد�م  عي��ص  �غتي�ل  مّت  وقد 

قط�ع غزة. و�تهم �أ�ص�مة حم�د، �لذي ك�ن يوؤوي عي��ص يف بيته، و�لذي ك�ن �صديقه منذ 

�لدر��صة يف ج�معة بريزيت وهو نف�صه �لرئي�ص �ل�ص�بق للكتلة �الإ�صالمية فيه�، �تهم خ�له 

كم�ل حم�د بتفخيخ ه�تف نق�ل ك�ن قد �أعط�ه الأ�ص�مة قبل ثالثة �أ�صهر بعد �أن بد�أ �أ�ص�مة 

ذلك  �صب�ح  ويف  خمتلفة.  ب�أعذ�ر  و�آخر  حني  بني  ي�صتعيده  وك�ن  �رشكته،  يف  معه  �لعمل 

ل �الإ�رش�ئيليون ه�تف �لبيت �لع�دي، مم� ��صطر و�لد عي��ص لالت�ص�ل به على  �ليوم عطَّ

�لتليفون �لنق�ل، وعندم� بد�أ �حلديث معه ق�ل الأبيه “ي� �أبي ال تظل تت�صل على �لتليفون” 

و�نفجر �له�تف يف ر�أ�ص يحيى. جريدة مع�ريف �الإ�رش�ئيلية ق�لت: �إن ط�ئرة هليكوبرت 

�إ�رش�ئيلية ك�نت حتلق فوق بيت الهي�، و�أن �أحد ط�قم �لط�ئرة �صغط زر �نفج�ر �لعبوة 

�لن��صفة �ملو�صوعة يف �له�تف �لنق�ل و�لتي تزن خم�صني جر�م�ً بعد �أن ت�أكدو� �أن �ملتحدث 

.
هو يحيى عندم� ق�ل “ي� �أبي...”218

وهو  �لهرب  ��صتط�ع  حم�د  كم�ل  �لعميل  �أن  �إ�رش�ئيلية  �صحفية  م�ص�در  وذكرت 

حتت �حلم�ية �الإ�رش�ئيلية، و�أنه ح�صل على قر�بة مليون دوالر نقد�ً وجو�ز �صفر مزور 

.
219

ي�صتطيع به بدء حي�ة جديدة

كل  لدى  و�ملق�ومة  للبطولة  رمز�ً  �أ�صبح  �لذي  عي��ص،  ��صت�صه�د  حم��ص  نعت  وقد 

موؤيدوه�  وحتى  �ل�صالم  �تف�ق�ت  مع�ر�صو  و�حرت�مه  حبه  على  و�جتمع  �لفل�صطينيني، 

بزي�رة  بنف�صه  عرف�ت  ي��رش  وق�م  وخ�رجه�.  م.ت.ف  يف  �لفل�صطينية  �لف�ص�ئل  وك�فة 

.
220

ملنزل د. حممود �لزه�ر لتعزية حم��ص و�أهله يف يحيى عي��ص

وك�نت جن�زة �ل�صهيد عي��ص من �أكب �جلن�ز�ت يف ت�ريخ فل�صطني، �إذ �ص�رك يف جن�زته 

يف غزة حو�يل 250 �ألف �صخ�ص �أي حو�يل ثلث �صك�ن قط�ع غزة، كم� خرجت م�صري�ت 

�صخمة يف مدن �ل�صفة �لغربية �ص�رك فيه� ع�رش�ت �الآالف يف ن�بل�ص ور�م �هلل وجنني... 
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وغريه�. كم� �أعلن �حلد�د �لع�م و�الإ�رش�ب يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة ��صتج�بة لدعوة 

.
221

حم��ص

ويف بي�ن �أ�صدرته حم��ص يوم ��صت�صه�د عي��ص ع�هدت �هلل على �مل�صي قدم�ً يف برن�مج 

�آخر يف  بي�ن�ً  �أ�صدرت  كم�  �ل�صهيونية.  �جلرية  ب�لرد على  و�ملق�ومة، وتعهدت  �جله�د 

وق�لت:  عي��ص،  ود�ع  يف  �لقط�ع  �أبن�ء  من  �الآالف  مئ�ت  خروج  فيه  ثمنت  1996/1/7م 

�إن ذلك يوؤكد �لتف�ف �جلم�هري على برن�مج �ملق�ومة، و�أ�ص�رت �إىل �أن �لنقمة �جلم�هريية 

�جله�د  وحّب  ب�حلي�ة  تنب�ص  ز�لت  م�  �أنه�  توؤكد  �الإ�صالمية  �الأمة  �صعوب  �ص�دت  �لتي 

.
222

و�ملج�هدين، وتلتف حول م�رشوعهم �جله�دي من �أجل فل�صطني

�أي�م  ت�صعة  وع��ص  ب�أ�رشه،  �ل�صهيوين  �لكي�ن  له  �هتز  ق��صي�ً  حم��ص  ردُّ  ج�ء  وقد 

�لتي نفذه�  �لقد�ص �الأوىل يف 1996/2/25م  �أفقده �صو�به. ففي عملية  �لذي  �لرعب  من 

�حل�فالت  خّط  على  )تعمل  �إ�رش�ئيلية  ح�فلة  يف  نف�صه  فجر  �ل�رش�حنة  �أحمد  �إبر�هيم 

رقم 18( مكونة من مقطورتني عند توقفه� عند �إ�ص�رة مرورية، مم� �أدى ملقتل 24 �إ�رش�ئيلي�ً 

مقر  �إىل  طريقهم  يف  ك�نو�  �لذين  �ل�ص�ب�ك  وكو�در  �صب�ط  من  وعدد  جندي�ً،   13 بينهم 

متحدث  �أعلن  ح�صبم�  وذلك  بجروح،  �إ�رش�ئيلي�ً  خم�صني  �إ�ص�بة  �إىل  ب�الإ�ص�فة  عملهم، 

ر�صمي ب��صم �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية. ويف �ليوم نف�صه ق�م جمدي حممد �أبو وردة �لذي ك�ن 

يحمل نحو 15 كغ من �ملتفجر�ت �ملح�صوة ب�مل�ص�مري، ويرتدي زي �جلنود �الإ�رش�ئيليني، 

�أكرث من 35 جندي�ً.  �الإ�رش�ئيليني يف ع�صقالن و�صط  ل�صفر �جلنود  بتفجريه� يف حمطة 

والأن �لهدف ك�ن ع�صكري�ً �رشف�ً جل�أت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية الإخف�ء خ�ص�ئره� كع�دته� 

ب�الإعالن عن  ثم ع�دت و�كتفت  و�إ�ص�بة ثالثني،  �لبد�ية عن مقتل ثالثة  �أعلنت يف  حيث 

.
223

مقتل جمندة، و�إ�ص�بة 31 �آخرين بجر�ح و�صفت جر�ح 19 منهم ب�أنه� خطرية

ويف �ليوم �لت�يل 1996/2/26م �قتحم �أحمد عبد �حلميد حميدة ب�صي�رة يقوده� موقف�ً 

للح�فالت يف حي �لتلة �لفرن�صية �ال�صتيط�ين على �لطريق بني �لقد�ص ور�م �هلل ك�ن يغ�ص 

�أول يف جي�ص �الحتالل، و�إ�ص�بة  �أ�صفر عن مقتل رقيب  ب�لع�صكريني �الإ�رش�ئيليني، مم� 

.
224

�أكرث من 22 ع�صكري�ً �آخر بجروح وك�صور خمتلفة

ويف �الأ�صبوع �لت�يل ويوم �الأحد 1996/3/3م فجر ر�ئد عبد �لكرمي �صغنوبي عبو�ته 

�أدى ح�صبم�  �لتي تعمل على خّط �حل�فالت رقم 18 نف�صه، مم�  �لن��صفة د�خل �حل�فلة 
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جنود،  ثالثة  بينهم  �إ�رش�ئيلي�ً   19 مقتل  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  ب��صم  متحدث  �أعلن 

.
225

وجرح ع�رشة �آخرين بينهم �صبعة بجر�ح ب�لغة

ويف عملية يظهر �أنه� م�صرتكة بني حم��ص وحركة �جله�د �الإ�صالمي فّجر ر�مز عبيد 

�ملتفجر�ت  من  كبري�ً  كي�ص�ً  �أبيب  تل  و�صط  يف  1996/3/4م  يف  �الإ�صالمي(  �جله�د  )من 

 125 و�إ�ص�بة  �الأقل،  على  جندي�ن  بينهم   14 ملقتل  �أدى  مم�  �إ�رش�ئيلي،  ح�صد  و�صط 

.
226

بجروح و�صفت جر�ح ع�رشين منهم ب�أنه� ب�لغة �خلطورة

ن�حية  من  �لع�مل  يف  �لدول  �أكرث  تمُعدُّ  لدولة  كبرية  �صفعة  �لعملي�ت  هذه  ك�نت  لقد 

�الحتي�ط�ت �الأمنية حتى يف �لظروف �لع�دية، وعلى �لرغم من �أن �أجهزته� �الأمنية �تخذت 

�إجر�ء�ت ��صتثن�ئية حت�صب�ً من �النتق�م ملقتل عي��ص �إال �أن رج�ل حم��ص متكنو� من تنفيذ 

عمليتني موجعتني يف 25 �صب�ط/ فب�ير، ثم ع�دت ف�تخذت �إجر�ء�ت مل ي�صبق له� مثيل 

رج�ل  متكن  ذلك  ومع  ع�م�ً،   29 حو�يل  قبل  غزة  وقط�ع  �لغربية  لل�صفة  �حتالله�  منذ 

حم��ص من �رشب �أهد�فهم يف �ملك�ن نف�صه يف �لقد�ص بعد �أ�صبوع و�حد، ثم و�صط تل �أبيب 

يف �ليوم �لت�يل، حيث نفذه� �أحد جم�هدي �جله�د �الإ�صالمي.

�ل�صي��صية  �الأو�ص�ط  يف  و�لذهول  �الإرب�ك  من  ح�لة  �لعملي�ت  هذه  �أث�رت  وقد 

فوز  و�إمك�ن�ت  �ل�صي��صي  برييز  م�صتقبل  على  بظالله�  و�ألقت  و�الأمنية،  و�لع�صكرية 

حزب �لعمل يف �النتخ�ب�ت �الإ�رش�ئيلية )�لتي خ�رشه� فعالً �أم�م حت�لف �لليكود يف �أي�ر/ 

م�يو 1996م(، بل وعلى م�صتقبل عملية �ل�صالم يف �ملنطقة �ملتعرثة �أ�صالً ب�صبب �لتعنت 

و�ل�صلف �الإ�رش�ئيلي، فق�مت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية و�أجهزته� �الأمنية و�لع�صكرية بحملة 

�ملوؤ�ص�ص�ت  وك�فة  وموؤيديه�  حم��ص  �صّد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  ب�لتن�صيق  �صعو�ء، 

�لتعليمية �خلريية و�الجتم�عية �لتي يكن �أن تدعم فكر حم��ص وجهوده�، وكل م� يكن 

�أن يكون له �صلة ب�لتي�ر �الإ�صالمي �حلركي يف فل�صطني. وق�مت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية 

�صلمته�  قد  ك�نت  �لقرى  من  و��صعة  من�طق  �حتالل  و�أع�دت  و�لقط�ع،  �ل�صفة  ب�إغالق 

لل�صلط�ت �لفل�صطينية، وحترك �ملجتمع �لدويل لينفخ �لروح يف عملية �ل�صالم، و�نعقد يف 

�صمي  م�  �أو  “�الإره�ب”  ملك�فحة  دويل  موؤمتر  م�رش  يف  1996/3/13م  يف  �ل�صيخ  �رشم 

بقمة �ص�نعي �ل�صالم بح�صور �لرئي�ص �الأمريكي كلينتون، و�لرئي�ص �لرو�صي بوري�ص 

يلت�صني Boris Yeltsin ورئي�ص �لوزر�ء �لبيط�ين جون ميجور John Major، و�لرئي�ص 

�لفرن�صي ج�ك �صري�ك Jacques Chirac، و�لزعيم �الأمل�ين كول Helmut Kohl، ورئي�ص 

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي برييز، وي��رش عرف�ت، وعدد من زعم�ء �لدول �لعربية و�لع�مل.
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وتلقى برييز وحكومته دعم�ً غري م�صبوق، وح�رش كلينتون بنف�صه �جتم�ع�ً ملجل�ص 

�لدبلوم��صية و�الأمنية و�لتقنية  �أمريك� جهوده�  ر. و�صخرت  �الإ�رش�ئيلي �مل�صغَّ �لوزر�ء 

للك�صف عن  �الإ�رش�ئيلي  للكي�ن  �أمريكية  و�أر�صلت معد�ت  �الإ�رش�ئيلية،  �الأجهزة  خلدمة 

.
227

�ملتفجر�ت بقيمة خم�صني مليون دوالر...

�مل�ص�ندة مّرت  �الإ�صالمية  �ملوؤ�ص�ص�ت  �أن حركة حم��ص وموؤيديه� وجميع  و�حلقيقة 

مبرحلة من �أق�صى �ملر�حل، وتعر�صت ملح�والت �قتالع، وع�نت من �رشب�ت ق��صية من 

�ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي �صعرت �أن م�رشوعه� �ل�صلمي �أ�صبح “يف مهب �لريح” على حدِّ 

تعبري �مل�صوؤول �لفل�صطيني �ص�ئب عريق�ت يف مق�بلة له مع �لق�صم �لعربي الإذ�عة لندن 

يف 1996/3/8م.

اجله�د االإ�صالمي:

�إال ب�صعبية جم�هريية حمدودة  على �لرغم من �أن حركة �جله�د �الإ�صالمي ال تتمتع 

�لتعليمية و�لنق�بية و�ملهنية...،  مق�رنة بحم��ص ح�صبم� يظهر من �نتخ�ب�ت �ملوؤ�ص�ص�ت 

�ل�صجن و�ملط�ردة  �أفر�ده� من  �أن هذه �حلركة قدمت من�ذج جه�دية مميزة، وع�نى  �إال 

و�الإبع�د، و��صت�صهد �لعديد من �أفر�ده� يف عملي�ت ع�صكرية جريئة. وت�صتجيب الإ�رش�به� 

�لذي تدعو �إليه يف �ليوم �ل�ص�د�ص من كل �صهر قط�ع�ت و��صعة من �ل�صعب �لفل�صطيني يف 

�ل�صفة و�لقط�ع.

�ل�صهيد  ق�م  حيث  نت�ص�رمي  عملية  �الإ�صالمي  �جله�د  حلركة  �ملميزة  �لفع�لي�ت  ومن 

ع�صكري  جتمع  يف  ن��صفة  بعبو�ت  حمملة  هو�ئية  در�جة  مع  نف�صه  بتفجري  حمد  ه�ص�م 

�صهيوين و�صط قط�ع غزة يف 1994/11/11م، مم� �أدى ملقتل ثالثة �صه�ينة وجرح 

16 �آخرين. وقد ج�ءت هذه �لعملية رد�ً �رشيع�ً من �حلركة الغتي�ل �ملخ�بر�ت �ل�صهيونية 

.
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لل�صهيد ه�ين ع�بد �أحد ق�دة حركة �جله�د �الإ�صالمي يف �لقط�ع يف 1994/11/2م

�أعلنت  فقد  �الإ�رش�ئيلي،  �لكي�ن  هزت  �لتي  1995/1/22م  يف  ليد  بيت  عملية  �أم� 

�جلنود  مالب�ص  �لعملية  منفذ�  �رتدى  وقد  عنه�.  م�صوؤوليته�  �الإ�صالمي  �جله�د  حركة 

�الإ�رش�ئيليني، وقدم� �إىل حمطة من �أكب حمط�ت جتمع �لع�صكريني �الإ�رش�ئيليني بيت ليد 

حيث دخل �أنور حممد �صكر �ال�صرت�حة و�لك�فيرتي� �لتي يرت�ده� �جلنود، وفجر عبو�ته 

�لن��صفة و�صطهم، مم� �أدى �إىل تدمري �ملبنى، و�صقوط عدد كبري منهم بني قتيل وجريح، 

وخرج �لع�رش�ت ممن جنو� وهم يف ح�لة فزع �صديد، بينم� جتمع حولهم ع�رش�ت �آخرون 
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من �جلنود �لذين و�صلو� لتوهم للمك�ن، عند ذلك ت�صلل �صالح عبد �حلميد �ص�كر بينهم، 

و�جلرحى.  �لقتلى  من  �أكب  عدد  ل�صقوط  �أدى  مم�  يحمله�،  �لتي  �حلقيبة  بتفجري  وق�م 

وقد قتل فيه� 21 �إ�رش�ئيلي�ً )�أربعة �صب�ط و17 جندي�ً و�ص�بط �صّف( وجرح 66 جندي�ً 

يف  �الإ�صالمي  و�جله�د  حم��ص  بني  ميد�ين  تن�صيق  �إىل  �لدالئل  بع�ص  وت�صري   .
229

�آخرين

تنفيذ هذه �لعملية، خ�صو�ص�ً فيم� ذكر عن �إعد�د يحيى عي��ص للمتفجر�ت، ويف �إي�ص�ل 

.
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منفذي �لعملية �إىل �أهد�فهم

ويف 1995/10/26م �غتيل يف م�لط� د. فتحي �ل�صق�قي، �الأمني �لع�م حلركة �جله�د 

ر�ص��ص�ت.  خم�ص  عليه  و�أطلق�  ن�رية،  در�جة  يركب�ن  �ثن�ن  ه�جمه  عندم�  �الإ�صالمي، 

وتعهدت  بقتله،  �ل�صهيونية  �ملخ�بر�ت  و�تهمت  �الإ�صالمي،  �جله�د  حركة  نعته  وقد 

�أمين�ً  �هلل �صلح،  �نتخ�ب د. رم�ص�ن عبد  �الإ�صالمي  و�أعلنت �جله�د   .
231

ب�لث�أر و�النتق�م

ع�م�ً جديد�ً خلف�ً لل�صق�قي، وهو ح��صل على �لدكتور�ه يف �القت�ص�د من ج�معة دره�م 

�ملجلة  �إ�صد�ر  على  ذلك  بعد  �أ�رشف  وقد  1989م،  بريط�ني�  يف   Durham University

�لف�صلية “قر�ء�ت �صي��صية” يف ت�مب� Tampa بوالية فلوريد� Florida �الأمريكية لفرتة 

.
232

من �لزمن

وفيم� �عتب �نتق�م�ً �رشيع�ً ال�صت�صه�د �ل�صق�قي، مّت تنفيذ عمليتني ��صت�صه�ديتني يف 

.
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�لقط�ع، �عرتف �الإ�رش�ئيليون ب�إ�ص�بة 11 �إ�رش�ئيلي�ً فقط بجروح

جم�هدي  �أحد  نفذه�  �لتي  �إليه�،  �الإ�ص�رة  �صبقت  �لتي  �أبيب،  تل  عملية  �أم� 

فقد  بجر�ح،   125 و�إ�ص�بة   14 ملقتل  �أدت  و�لتي  1996/3/4م،  يف  �الإ�صالمي  �جله�د 

�أعلنت حركة �جله�د �الإ�صالمي �أنه� نفذته� �نتق�م�ً ملقتل د. �ل�صق�قي �لذي ك�ن مدني�ً �أعزل 

عندم� قتلته �ملخ�بر�ت �ل�صهيونية، و�عتبت �حلركة �أن “�ملجتمع �الإ�رش�ئيلي كله جمتمع 

ع�صكري” وق�لت “ال هدنة يف عقيدتن� �جله�دية، ال هدنة لدم �ل�صق�قي، �إذ� �أر�د برييز هدنة 

مع حركتن� فليعد لن� فتحي �ل�صق�قي كم� ك�ن، وليعيدو� لن� وطنن� فل�صطني، ولريحلو� عن� 

وك�نت حم��ص يف �لبد�ية قد �أعلنت م�صوؤوليته� عن  �إىل حيث ج�ءو� من �أ�صق�ع �الأر�ص”. 

.
234

�لعملية، ويظهر �أن هن�ك تن�صيق�ً بني �حلركتني يف �إعد�د وتنفيذ هذه �لعملية

وعلى �ل�صعيد �ل�صي��صي فقد حت�صنت �لعالق�ت بني حركتي حم��ص و�جله�د �الإ�صالمي، 

حيث  �ل�صلمية،  �لت�صوية  يف  ودخوله�  �أو�صلو،  التف�ق�ت  م.ت.ف  توقيع  بعد  خ�صو�ص�ً 

ن�صقت �حلركت�ن مو�قفهم� ب�لتع�ون مع ف�ص�ئل �ملع�ر�صة �الأخرى �صّد �تف�قي�ت �أو�صلو. 
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“ممت�زة، عالقة  �لعالقة مع حم��ص  �أن  �لث�ين/ ين�ير 1995م  �ل�صق�قي يف ك�نون  وذكر 

�نبث�ق حم��ص  �إن  وق�ل:  �الأر�ص”  �لتع�ون على  �إىل زي�دة  ودية و�أخوية، ونحن ن�صعى 

درجة  “�صنع  �لفل�صطينية  �لوطنية  و�حلركة  �النتف��صة  يف  �ملهم  ودوره�  �الإخو�ن  من 

عندم�  �ملع�ين  هذه  �صلح  رم�ص�ن  و�أكد   .
تب�عد”235 هن�ك  ك�ن  بعدم�  �لتق�رب  من  كبرية 

حم��ص،  يف  �الإخوة  وبني  بينن�  �لعدو  مع  �ملو�جهة  خندق  يف  ولق�ء  تف�هم�ً  هن�ك  �إن  ق�ل: 

ونحن حري�صون على تطوير �لعالقة ومتتينه� لرتتقي �إىل م�صتوى �حلرب �ل�رش�صة �لتي 

.
236

ت�صتهدف �مل�رشوع �الإ�صالمي يف فل�صطني و�ملنطقة

“�جله�د  نف�صه�  على  �أطلقت  �لتي  �لفل�صطينية  �لتنظيم�ت  من  عدد�ً  هن�ك  �أن  ومع 

�الإ�صالمي - بيت  “�جله�د  �الأم، مثل  �الإ�صالمي  �الإ�صالمي”و�ن�صقت عن حركة �جله�د 

بقي�دة  �الإ�صالمي  �جله�د  حركة  ف�إن  �الأق�صى”  كت�ئب   - �الإ�صالمي  �ملقد�ص”و“�جله�د 

�ل�صق�قي ثم رم�ص�ن �صلح بقيت �أكرثهن قوة وت�أثري�ً.

التي�ر االإ�صالمي و�صلطة احلكم الذاتي:

منذ �أن وّقعت م.ت.ف بقي�دة ي��رش عرف�ت �تف�قي�ت �أو�صلو يف �أيلول/ �صبتمب 1993م 

�ل�صالم  �تف�ق�ت  �أن يت�ص�رع موؤيدو  �إىل  يوؤدي ذلك  �أن  ك�نت هن�ك خم�وف حقيقية من 

ومع�ر�صوه�، و�أن يت�ص�عد �لتوتر ليوؤدي �إىل حرب �أهلية. فمنذ �لبد�ية �لتزم �ملوقعون 

و�لتعهد  �لعنف،  �أعم�ل  من  عمل  �أي  عن  “�الإره�ب”و�لتخلي  بنبذ  �أو�صلو  �تف�قي�ت  على 

بتد�رك �أي �نته�ك�ت لهذه �لتعهد�ت، وب�تخ�ذ �إجر�ء�ت ت�أديبية �صّد �أي خم�لف له�، وذلك 

�تف�ق  �الإ�رش�ئيلي يف 1993/9/9م. ويف  �لوزر�ء  �إىل رئي�ص  ح�صب ر�ص�لة ي��رش عرف�ت 

�لق�هرة )1994/5/4م( تعهدت �ل�صلطة �لفل�صطينية مبنع �حلمالت �لدع�ئية و�لتحري�ص 

�الإجر�ء�ت  ب�تخ�ذ  تعهدت  كم�  عليه�،  ت�صيطر  �لتي  �ملن�طق  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  �صّد 

�ل�رشورية ملنع �الأعم�ل “�الإره�بية”و�جلر�ئم و�العتد�ء�ت �صّد �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي �أو �أي 

.
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من �أفر�ده

�ملرحلة  �لدخول يف مف�و�ص�ت  �لذ�تي موؤقتة ويتبعه� فيم� بعد  �تف�ق�ت �حلكم  والأن 

�لطرف  بر�صى  مرهون�ً  تقدم  �أي  حتقيق  ب�ت  �جلوهرية  �لق�ص�ي�  حول  �لنه�ئية 

�الآخر،  �لطرف  رحمة  حتت  �لفل�صطيني  �لطرف  وبد�  تن�زالته،  وكرم  �الإ�رش�ئيلي، 

�أو  �ملف�و�ص�ت  يف  تقدم  �أي  لتحقيق  �الإ�رش�ئيلية  لل�صغوط  لال�صتج�بة  م�صطر�ً  و�أ�صبح 

�أية مك��صب مهم� ك�نت �صئيلة، والأن �الأطر�ف �لفل�صطينية �ملع�ر�صة التف�قي�ت �أو�صلو 
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وعلى ر�أ�صه� �لتي�ر �الإ�صالمي �عتبت نف�صه� غري معنية بهذه �التف�قي�ت، و��صتمرت يف 

�تف�قي�ته  تنفيذ  يف  ي�طل  �أخذ  �الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  ف�إن  �الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  مق�ومته� 

مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، م� مل تقم بكبح جم�ح �ملع�ر�صة و�إيق�ف جه�ده�. وتطور �الأمر 

�لتحتية وموؤ�ص�ص�ته  بنيته  �الإ�صالمي، و�رشب  �لتي�ر  ل�صحق  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدفع 

ف�إن  ر�غبة،  غري  �أم  ر�غبة  ك�نت  و�صو�ء  و�الجتم�عية.  و�خلريية  �لتعليمية  �الإ�صالمية 

�ل�صلطة �لفل�صطينية وجدت نف�صه� مت�صي �صوط�ً بعيد�ً يف حم�ربة �لتي�ر �الإ�صالمي وعلى 

ر�أ�صه حركة حم��ص حتقيق�ً اللتز�م�ته� يف �لعملية �ل�صلمية، ومتكين�ً لنف�صه� ونفوذه� على 

�ل�ص�حة �لفل�صطينية، وت�صجيع�ً للطرف �الإ�رش�ئيلي للم�صي يف �لعملية �ل�صلمية. وهكذ� 

جنحت “�إ�رش�ئيل”يف و�صع حم��ص و�جله�د �الإ�صالمي و�ملع�ر�صة �لفل�صطينية كع�ئق يف 

�لطريق، على �ل�صلطة �لفل�صطينية �أن تدكه مبد�ِحله� وجر�ف�ته� حتى ت�صل �إىل م� حت�صبه 

�أهد�ف�ً وطنية فل�صطينية.

�لدر��ص�ت  معهد  ن�رشه�  در��صة  يف   Stephen Pelletiere بيلليتري  �صتيفن  ذكر  وكم� 

 Strategic Studies Institute of ال�صرت�تيجية يف �لكلية �حلربية للجي�ص �الأمريكي�

the U.S. Army War College، ف�إن حكومة ر�بني قررت �أن تعهد لعرف�ت ومنظومته 

. والأن “�إ�رش�ئيل”هي 
238

ب�لقي�م بدور �ل�رشطي ب�لوك�لة لقمع �النتف��صة و�صحق حم��ص

�ل�صلطة  ف�إن  �للعبة،  �أور�ق  وبيده  �لت�صوية،  هذه  يف  �رشوطه  يفر�ص  �لذي  �لطرف 

“�إ�رش�ئيل”،  ترغبه  �لذي  للمدى  �ملع�ر�صة  �صّد  �أد�ئه�  كف�ءة  ت�صل  مل  �إذ�  �لفل�صطينية، 

�لفل�صطيني  �القت�ص�د  بخنق  �أو  �لتز�م�ته�،  “�إ�رش�ئيل”عن  برت�جع  مهددة  �صتكون 

�أو ب�إع�دة �حتالل �أجز�ء ك�نت قد �صلمت لل�صلطة �لفل�صطينية.  ب�إغالق �ل�صفة و�لقط�ع، 

ويف كل �الأحو�ل ك�ن مطلوب�ً من �ل�صلطة �لفل�صطينية حتقيق �لعمل بكف�ءة �أعلى من كف�ءة 

�الإ�رش�ئيليني، و�أن تنجح فيم� ف�صل �لكي�ن �ل�صهيوين يف حتقيقه طو�ل �لـ 27 �صنة �مل��صية!! 

مدن  الإد�رة  ��صتالمه�  ثم  و�أريح�  غزة  من�طق  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دخول  ومنذ 

وقرى �ل�صفة �لغربية، وج�نب �الأمن �لد�خلي ي�أخذ �جل�نب �حليوي يف ميز�نية �ل�صلطة 

�أعلى ن�صبة �رشطة يف  لي�صكل  �ألف�ً  �إىل 30  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  و�هتم�م�ته�. وز�د عدد 

هي  �أمنية!!  �أجهزة  ثم�نية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�صكلت  �ل�صك�ن،  بعدد  مق�رنة  �لع�مل 

�الأمن �لوطني، و�الأمن �لوق�ئي، و�ملخ�بر�ت �لع�مة، و�ال�صتخب�ر�ت �لع�صكرية، و�الأمن 

، وقد حتقق ذلك 
239

�خل��ص، و�لقوة 17، و�لدف�ع �ملدين، ب�الإ�ص�فة �إىل �ل�رشطة �ملدنية

على ح�ص�ب �حل�لة �القت�ص�دية �لتي تر�جعت كثري�ً، وعلى ح�ص�ب موؤ�ص�ص�ت �لتعليم 
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تقرير  ن�رش  1995م  م�يو  �أي�ر/  ويف  �الجتم�عية.  و�ملوؤ�ص�ص�ت  �ل�صي��صية،  و�حلري�ت 

لبن�مج �الأمم �ملتحدة للتنمية �أ�ص�ر �إىل �أن دخل �لفرد يف قط�ع غزة تر�جع �إىل 500 دوالر 

وك�لة  ن�رشته  تقرير  وذكر   .
240

يف 1993م عليه  ك�ن  عم�  تر�جع ٪38  بن�صبة  �لع�م  يف 

�القت�ص�دية يف قط�ع غزة بعد مرور  �الأحو�ل  �أن  رويرتز وكتبته وف�ء عمرو من غزة 

تريي  عن  ونقلت  قرن،  ربع  منذ  ي�صهدونه�  �أحو�ل  �أ�صو�أ  هي  �لذ�تي  �حلكم  على  ع�م 

ب�أن  قوله  غزة-  يف  �خل��ص  �ملتحدة  �الأمم  -من�صق   Terje Rod-Larsen الر�صن  رود 

.
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�ملوقف خطري للغ�ية، و�أن �لبط�لة و�لبط�لة �ملقنعة قد جت�وزت� 65٪ يف قط�ع غزة

�لتي  و�لتج�وز�ت  �الإد�ري  �لف�ص�د  من  �لفل�صطيني  �لذ�تي  �حلكم  �صلطة  ت�صلم  ومل 

�إخب�ري�ً ن�رشته  �إن حتليالً  �أخذت ت�صيب �ل�ص�رع �لفل�صطيني ب�ل�صيق و�الإحب�ط، حتى 

جريدة �ل�رشق �الأو�صط يف 1995/3/22م نقل عن �أحد �لع�ملني يف جه�ز �الأمن �لوق�ئي 

ب�أن �ل�ص�رع �لفل�صطيني يغلي...، ونقل عن �آخر قوله �إن هن�ك:

�عتق�الت ع�صو�ئية لكثري من �ل�رشف�ء ملجرد �ل�ص�ئع�ت �أو تق�رير ك�ذبة كتبه� 

�أحد �حل�قدين �أو �ملند�صني �لذين يعملون يف �أجهزة �ملخ�بر�ت. وتتم �العتق�الت 

�أن  �إىل �لق�ص�ء... �لعربد�ت مت�ر�ص ب�صكل يومي يف �ل�ص�رع. كم�  دون �لرجوع 

�لفقر و�جلوع يزد�د يوم�ً بعد يوم، وال نن�صى مم�ر�ص�ت �الأجهزة �لع�صكرية يف 

�النحالل  عن  و�حلديث  و�لع�صكرية،  �ملدنية  �ملك�تب  يف  و�لبريوقر�طية  �ل�ص�رع 

 .
242

و�لر�صوة و�ملح�صوبية يزكم �الأنوف

م�صرية  تقود  و�لتي  عرف�ت،  ير�أ�صه�  �لتي  فتح  حركة  ق�دة  كب�ر  �أحد  يتورع  ومل 

.
243

�لت�صوية من �أن يتهم عرف�ت ب�أنه �أح�ط نف�صه بثلة من �لل�صو�ص و�ملبتزين

�لدكتور  �ملعروف  �لفل�صطيني  �ملفكر  من  الذع�ً  نقد�ً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وتلقت 

�ل�صعب  متثل  ال  �حل�يل  برتكيبه�  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “�إن  ق�ل:  عندم�  �رش�بي  ه�ص�م 

�لفل�صطيني �أو �إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني...، �إنه� ع�جزة عن �إحد�ث �أي تغيري يف �لو�صع 

.
�لذي يعي�صه �ل�صعب �لفل�صطيني، وهي نف�صه� �أحد �أ�صب�ب تف�قم و�صعه �مل�أ�ص�وي”244

وقد وجد �لتي�ر �الإ�صالمي نف�صه يف و�صع �صعب يف مثل هذه �الأجو�ء؛ حتت �صلطة 

و�جله�د،  �لعمل  من  ينعونه  �لذين  هم  �مل��صي  يف  �لن�ص�ل  رف�ق  حيث  فل�صطينية 

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  مو�جهة  �الإ�رش�ئيلي تعني عملي�ً  �لكي�ن  �أية عملية �صّد  و�أ�صبحت 

�لظروف  هذه  مثل  يف  للتع�مل  �صو�بط  حم��ص  ر�أ�صه  وعلى  �الإ�صالمي  �لتي�ر  حدد  وقد 
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لال�صطد�م  مبر�ت  �أية  �إيج�د  لعدم  و�ل�صعي  �لوطنية،  �لوحدة  على  �ملح�فظة  ت�صمنت 

مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، وعدم �لدخول يف حرب �أهلية، وتبني مع�ر�صة بن�ءة ت�صتهدف 

�أر�صه  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  على  و�ملح�فظة  �لت�صوية،  �تف�قي�ت  عور�ت  ك�صف 

و�حلف�ظ  �ل�صح�فة،  وحرية  �لتعبري،  وحّق  �ل�صي��صية،  �حلري�ت  وحم�ية  ومقد�ص�ته، 

على كر�مة �أبن�ء فل�صطني ومكت�صب�تهم، ويف �لوقت نف�صه �أعلنت �أنه� غري د�خلة �أو ملزمة 

ب�تف�قي�ت �أو�صلو، و�أن جه�ده� م�صتمر لدحر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�أن بن�دقه� موجهة 

.
245

نحو �ملحتلني �لغ��صبني فقط

�أم� من �لن�حية �لعملية، ف�إن م�صرية �الأحد�ث مل متنع من حدوث �حتك�ك�ت و�صد�م�ت 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  ك�نت  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صد  جه�دية  عملية  كل  فمع  موؤ�صفة، 

تقوم بحملة �عتق�الت و��صعة يف �صفوف حم��ص و�جله�د �الإ�صالمي وف�ص�ئل �ملع�ر�صة، 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صنت  1995م  �أغ�صط�ص  �آب/  وحتى  1994م  م�يو  �أي�ر/  ومنذ 

12 حملة �عتق�ل �صملت �أكرث من �ألف فل�صطيني. ويف قط�ع غزة �لذي ال تتج�وز م�ص�حته 

وخالل 
246 ً  يتبع �ل�صلطة 24 مركز توقيف و�عتق�ل، وهن�ك 32 ح�جز�ً ع�صكري�

2
360 كم

�ل�صلطة حو�يل  �أي�ر/ م�يو 1995م( د�همت  �أبريل - 19  �صهر و�حد فقط )19 ني�ص�ن/ 

، ويف 1995/2/7م 
247

57 م�صجد�ً 138 مرة، حيث تعر�صت للتفتي�ص و�لعبث و�لتخريب

�لدولة”وهي حم�كم ع�صكرية ق�ص�ته�  �أمن  “حمكمة  ب�إن�ص�ء  �أ�صدر ي��رش عرف�ت قر�ر�ً 

من �صب�ط �الأمن، وبد�أت عمله� يف 1995/4/9م، وحتى 1995/5/27م ك�نت قد ح�كمت 

�أو �جله�د �الإ�صالمي، ومتت �ملح�كم�ت  م� ال يقل عن 33 �صخ�ص�ً معظمهم من حم��ص 

مل  وبع�صه�  �الإعالم،  �أو  �ل�صح�فة  ت�صهده�  ومل  �رّشي،  وب�صكل  �لليل،  منت�صف  بعد 

ي�صتغرق �صوى دق�ئق معدودة، ومل يتمكن موظفو منظمة �لعفو �لدولية من ح�صور هذه 

�ملح�كم�ت على �لرغم من �لطلب�ت �ملتكررة، �أو �حل�صول على لو�ئح �الته�م، �أو ن�صخ من 

�لق�ص�ي�، �أو حم��رش �ملح�كم�ت...، وقد �أد�نت منظمة �لعفو �لدولية هذه �ملح�كم، وط�لبت 

. وك�ن �أحد �صح�ي� هذه �ملح�كم �صيد �أبو م�ص�مح، 
248ً �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�إيق�فه� فور�

ب�ل�صجن  �حلكم  عليه  و�صدر  1995/5/14م،  ليلة  حوكم  �لذي  حم��ص،  قي�د�ت  �أحد 

.
249

ثالث �صنو�ت بتهمة “�لت�صهري”ب�ل�صلطة و“�لتحري�ص”�صده�

�الأ�صود”�لتي  �جلمعة  بـ“جمزرة  يعرف  م�  دموية  �ملوؤ�صفة  �الأحد�ث  �أكرث  من  وك�ن 

�رتكبته� �رشطة �حلكم �لذ�تي �صّد �مل�صلني �لذين ك�نو� ينوون �خلروج مب�صرية �صلمية 

بعد �صالة �جلمعة من م�صجد فل�صطني بغزة ب�جت�ه منزل �ل�صهيد ه�ص�م حمد، وذلك يف 

1994/11/18م، مم� �أدى ال�صت�صه�د 13 م�صلي�ً، وجرح �أكرث من 200 �آخرين... .
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وقد �تهمت حم��ص �ل�صلطة بتدبري �ملذبحة “�لنو�ي� مبيتة و�ملجزرة مدبرة”ورف�صت 

حم�والت �ل�صلطة لتبير م� حدث، وحملته� �مل�صوؤولية، و�تهمته� ب�أنه� ت�صعى لـ“�إر�ص�ء 

�إ�رش�ئيل” و�الإثب�ت له� �أنه� ت�صتطيع وبجد�رة قمع �ملع�ر�صة �لفل�صطينية، وب�صورة ال 

وقد �ص�رعت �صلطة عرف�ت مبح�ولة �إظه�ر �صعبيته�، فح�صدت  تقدر عليه� “�إ�رش�ئيل”. 

�أن حم��ص نظمت مهرج�ن�ً جم�هريي�ً ح��صد�ً يف  �آالف �صخ�ص، غري  مظ�هرة من ثالثة 

.
250

26 ت�رشين �لث�ين/ نوفمب ح�رشه حو�يل 70 �ألف �صخ�ص

يف  حم��ص  قي�د�ت  من  عدد  ب�عتق�ل  ق�مت  عندم�  �ل�صلطة  مع  �لتوتر  حدة  ز�دت  وقد 

قط�ع غزة يف �أو�خر حزير�ن/ يونيو 1995م، بينهم حممود �لزه�ر و�أحمد بحر و�أحمد 

 251
لقت حل�هم �لتي تعدُّ رمز �لتز�مهم �الإ�صالمي منر، وخ�صعو� للتعذيب و�الإه�نة، وحمُ

متت  قد  �العتق�ل  حمالت  �أ�صد  �أن  غري  �لفل�صطينية.  �ل�ص�حة  يف  و��صع�ً  غ�صب�ً  �أث�ر  مم� 

�ال�صت�صه�دية  �لعملي�ت  �صل�صلة  بعد  1996م  �أبريل  وني�ص�ن/  م�ر�ص،  �آذ�ر/  �صهري  يف 

�لتي هزت �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي، وقد ط�لت هذه �لعملي�ت �أكرث من �ألف من ن�صط�ء حم��ص 

�الإ�صالمي،  للتي�ر  �لتحتية  �لبنية  و��صتهدفت  للتعذيب،  وخ�صعو�  �الإ�صالمي،  و�جله�د 

ف�أغلقت �ملد�ر�ص و�جلمعي�ت �خلريية وجل�ن �لزك�ة ورع�ية �الأيت�م �لتي يديره� �أن�ص�ر 

. وقد �أ�ص�ر رئي�ص �أرك�ن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �آمنون �ص�ح�ك 
252

حم��ص و�جله�د �الإ�صالمي

“�ملنهجي”  ب�لتحرك   Ami Ayalon �أي�لون  �ل�ص�ب�ك ع�مي  Amnon Shahak ورئي�ص 

.
253

�لذي يقوم به ي��رش عرف�ت �صّد حم��ص

�مل�صوؤول  جه�د،  حممد  �للو�ء  ق�ل  1996/4/8م  يف  بر�ص”  “قد�ص  بثته  تقرير  ويف 

�لدولية  �لقو�نني  خمجلة  ب�صورة  تنتهك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  فتح:  حركة  يف  �لكبري 

“ال يط�ق”و�أن هن�ك مم�ر�ص�ت  �ملعرتف به�، و�أن �لتعذيب �لذي ي�ر�ص بحّق �ملعتقلني 

�غت�ص�ب ل�صجن�ء  �إىل حدوث عملي�ت  م�صري�ً  له� �جلبني”  “يندى  �ملعتقلني  حدثت بحّق 

�صي��صيني، �إ�ص�فة �إىل �لتعذيب بو��صطة �ل�صبح و�جللد و�إطف�ء �ل�صج�ئر يف �أبد�ن �ملعتقلني. 

ويف حديثه جلريدة �ل�رشق �الأو�صط ق�ل حممد جه�د: �إن �إجر�ء�ت بع�ص �أجهزة �ل�صلطة 

.
�الأمنية �صّد حم��ص “قمعية وغري مبرة”254

كت�بة  )حتى  �آخرهم  ك�ن  �ل�صلطة  �صجون  يف  �لتعذيب  حتت  �أ�صخ��ص  عدة  تويف  وقد 

هذه �ل�صطور( حممود جميل يف 1996/7/31م وهو حم�صوب على حركة فتح نف�صه�، 

لكن يبدو �أنه قد �تخذ خط�ً مغ�ير�ً و�أكرث ت�صدد�ً من خّط ي��رش عرف�ت وموؤيديه، وقد �أدى 

��صت�صه�ده �إىل موجة �صخط ع�رمة. ويف �ليوم �لت�يل حدثت تظ�هر�ت يف مدينة طولكرم 
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�مل�رشبني  حم��ص  معتقلني  من  للع�رش�ت  �ملتدهورة  �ل�صحية  �حل�لة  عن  �أنب�ء  ورود  �إثر 

عن �لطع�م، حيث ق�م �ملتظ�هرون ب�قتح�م �ل�صجن وحترير �لع�رش�ت من �ملعتقلني، وقد 

و�جهت �رشطة �حلكم �لذ�تي �ملتظ�هرين، وقتلت �إبر�هيم �حلد�يدة �ملح�صوب على حركة 

.
255

حم��ص، وجرحت �لعديدين

وجتدر �الإ�ص�رة �إىل م� يعرف بـ“مد�والت وتو�صي�ت جلنة �لطو�رئ �مل�صرتكة” �لتي 

و�لتي  حم��ص،  حركة  مك�فحة  لكيفية  وروؤيته�  تو�صي�ته�  لتقدمي  عرف�ت  ي��رش  �صكله� 

رفعت تقريره� �إىل عرف�ت يف �آذ�ر/ م�ر�ص 1996م، و�عرتفت مبحدودية معرفة �جله�ت 

�الأول:  حم�ور،  ثالثة  تو�صي�ته�  وت�صمنت  حم��ص.  بحركة  لل�صلطة  �لت�بعة  �الأمنية 

ت�صفية �لبنية �لع�صكرية حلم��ص )كت�ئب �لق�ص�م(، ومم� ت�صمنه ��صتمر�ر �لطوق �الأمني 

�الإ�رش�ئيلي حتى �نته�ء �النتخ�ب�ت �الإ�رش�ئيلية )يف نه�ية �أي�ر/ م�يو 1996م(، و�لتع�ون 

�الأمني مع �الإ�رش�ئيليني...، و�لت�صفية �جل�صدية لعدد من ق�دة كت�ئب �لق�ص�م على فرت�ت 

متب�عدة، و�إظه�ره� على �أنه� جت�وز�ت فردية �أو �خرت�ق�ت �إ�رش�ئيلية يع�قب �ملتورطون 

به�، و�ل�صعي الخرت�ق �لتنظيم �ل�رشي للق�ص�م، ور�صد ومر�قبة �أ�ص�ليب �لعمل و�لتجنيد 

حم��ص  حلركة  �ل�صي��صية  �لقدرة  تفكيك  فهو:  �لث�ين  �ملحور  �أم�  وغريه�.  و�لتنقل... 

يف  تن�ق�ص�ت  و�إظه�ر  للق�صية،  �ل�صي��صي  �مل�ص�ر  حول  �لدينية  �لروؤى  تعدد  ب�إظه�ر 

�خلط�ب �ل�صي��صي بني ق�دة حم��ص �أنف�صهم، و�ته�م حم��ص ب�ملث�لية �حل�ملة، و�لرتكيز يف 

“�ملعتدلني منهم ممن يتمتعون مبحدودية �لنظرة،  �ال�صتقط�ب على �صخ�صي�ت حم��ص 

�أمث�ل  �ملندفعني، ممن ت�صهل قي�دتهم، وهذ� يتطلب تركيز �حلو�ر مع  �لذك�ء،  متو�صطو 

وتدعيم  �حلم�ص�ويني”،  �صفوف  يف  �ال�صرت�تيجية  �لروؤى  �أ�صح�ب  مع  ولي�ص  هوؤالء 

مك�نة �ملعتدلني منهم بت�صليمهم �ملن�بر و�ملوؤ�ص�ص�ت �جلم�هريية بدالً من �لكو�در �مللتزمة 

�آلي�ت �تخ�ذ �لقر�ر لدى حم��ص. و�أم� �ملحور �لث�لث فهو  ب�خلط �الآخر، و�لت�صييق على 

.
256

�إرب�ك وجود حم��ص يف �خل�رج وهّز تو�زنه وخ�صو�ص�ً يف �الأردن

�أن  �إال  �إليه�،  �لوثيقة  هذه  ن�صبة  �أنكرت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

ب�أنه�  �مليل  �إىل  للوثيقة تدفع  �ملت�أنية  �لقر�ءة  �أن  �ملوؤيدة حلم��ص توؤكد ذلك، كم�  �الأو�ص�ط 

ب�لفعل من �صي�غة �إحدى �للج�ن �الأمنية يف �ل�صلطة، خ�صو�ص�ً ملن يطلع على خلفي�ته� 

من  �لعديد  �الأقل  على  توؤكد  �لو�قع  على  �لعملية  �حلق�ئق  �إن  ثم  �حل�يل،  و�أد�ئه�  �ل�ص�بقة 

�لنق�ط �لتي �أو�صت به� �للجنة.
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ومن جهة �أخرى �صنت �ل�صلطة �لفل�صطينية حرب�ً �إعالمية �صّد حركة حم��ص، و�تهمته� 

ب�لتو�طوؤ مع �لليكود �الإ�رش�ئيلي �ملت�صدد الإ�صق�ط حكومة حزب �لعمل، وتعطيل �لت�صوية، 

�أن حم��ص تعد حلرب �صّد  �إير�ن، كم� �دعت  و�تهمته� بتلقي �لدعم �مل�دي و�الأو�مر من 

وجود  و�إظه�ر  حم��ص،  حركة  �صّق  �ل�صلطة  وح�ولت  عرف�ت،  ي��رش  و�غتي�ل  �ل�صلطة، 

معتدلني ومت�صددين، ووجود تي�ر “�لد�خل”وتي�ر “�خل�رج”وتع�ر�صهم�، وقد ح�ولت 

��صتقط�ب بع�ص عن��رش حم��ص كم� حدث مع عم�د �لف�لوجي �لذي ف�صلته حم��ص من 

�لذ�تي  �حلكم  �نتخ�ب�ت  يف  فتح  قو�ئم  على  و�أدرجته  �ل�صلطة،  تلقفته  بينم�  ع�صويته�، 

ت�صكيل  ودعمت  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  يف  وزير�ً  وعينته  1996م(  ين�ير  �لث�ين/  )ك�نون 

�أحز�ب �إ�صالمية �أخرى خرج �أفر�ده� عن مظلة حم��ص مثل حزب �لوطن برئ��صة خ�رش 

.
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حمجز، وحزب �مل�ص�ر �لوطني �الإ�صالمي برئ��صة حممود �أبو د�ن

�أم� حم��ص فقد �أ�رشت على �اللتز�م ب�صي��ص�ته� �لع�مة، ورف�صت �لتخلي عن �ملق�ومة 

�مل�صلحة، كم� رف�صت �لدخول يف مو�جه�ت مع �ل�صلطة، لكنه� ��صتمرت ب�لتعبري ب�رش�حة 

ه ه�ين �حل�صن، ع�صو �للجنة  وقوة عن موقفه� من �ل�صلطة و�أد�ئه� ومم�ر�صته�. وقد نوَّ

�ملركزية حلركة فتح، بـ“موقف �الإخوة يف حم��ص الأنهم م�ر�صو� �صبط�ً للنف�ص ي�صكرون 

.
عليه و�صي�صجله لهم �لت�ريخ”258

بي�ن�ت  حم��ص  �أ�صدرت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ملم�ر�ص�ت  تو�صيحه�  �صي�ق  ويف 

كثرية ج�ء يف �أحده� �أن “�ل�صلطة �لفل�صطينية ت�رشُّ على جت�هل كل �لدعو�ت حلقن �لدم 

�لفل�صطيني، و�صون �ملحرم�ت �لوطنية عب مو��صلته� حملة �ملد�هم�ت �لليلية و�العتق�ل 

و�لتعذيب يف حق �أبن�ء �صعبن� وجم�هديه، �إ�ص�فة �إىل ��صتمر�ره� �إ�صد�ر �الأحك�م �لب�طلة، 

�آخر  بي�ن  ويف   .
�لع�صكرية”259 �ل�صلطة  حمكمة  د�خل  �لظ�ملة  �ل�صورية  �ملح�كم�ت  وعقد 

ت�صن  �أن  دون  يوم  يّر  يك�د  ال  و�أنه  �مل�ص�جد،  حرمة  ب�نته�ك  �ل�صلطة  حم��ص  �تهمت 

وترويع  �مل�ص�جد،  حلرمة  �النته�ك�ت  من  �صل�صلة  �الأجهزة  هذه  عن��رش  من  جمموعة 

�أ�صبه م� يكون مبم�ر�ص�ت �الحتالل  ب�أ�صلوب  �مل�صلني، و�إتالف حمتوي�ته� وممتلك�ته� 

.
260

�ل�صهيوين �لبغي�صة

حثيثة  حم�والت  هن�ك  �أن  حم��ص،  ب��صم  �لر�صمي  �لن�طق  غو�صة،  �إبر�هيم  وذكر 

�ل�صي��صي.  �إىل  �جله�دي  �لعمل  من  وحتويله�  حم��ص،  حركة  تفتيت  بهدف  �ل�صلطة  من 

عرف�ت  ��صرت�ه�  �حلركة  يف  �أ�ص��صية  غري  �صخ�صي�ت  على  ك�ن  �ل�صلطة  ت�أثري  �إن  وق�ل: 

ب�مل�ل و�ملن��صب و�الألق�ب �لع�صكرية �لف�رغة، ولكنه مل ي�صتطع �لو�صول �إىل قلب �حلركة 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 213

التجربة االإ�شالمية احلديثة واملعا�شرة يف فل�شطني

نفق�ت  ل  موَّ عرف�ت  �إن  وق�ل:  �حلركة.  م�ص�ر  على  توؤثر  لن  له،  �إجن�ز�ت  و�أي  �لن�ب�ص، 

ع�م  �أمني  �لرحيم،  عبد  �لطيب  تنفيذه�  على  و�أ�رشف  �حلركة،  الن�صق�ق  �صين�ريوه�ت 

.
261

�حلكم �لذ�تي، ون�رش يو�صف و�أجهزته �الأمنية، ولكن حم��ص �أحبطته�

جت �ل�صلطة  وبعد حملة �العتق�الت �ل�صخمة �صّد حم��ص يف �آذ�ر/ م�ر�ص 1996م روَّ

غري  عرف�ت،  و�غتي�ل  �ل�صلطة  �صّد  حلرب  ب�لتخطيط  حم��ص  �صّد  �ته�م�ت  �لفل�صطينية 

�لفتنة يف �صلطة �حلكم  “مدبري  �إن ذلك مم� تفتق عنه ذهن  �أن حم��ص نفت ذلك وق�لت 

�أفل�صو�  �لذين  “�أولئك  و�حد”،  �آٍن  يف  و�لرث�ء  �ل�صحك  تثري  جديدة  م�رشحية  عن  �لذ�تي 

�صعبي�ً ف�جتهو� نحو �جرت�ر �الأك�ذيب”. و�تهمت حم��ص �لطيب عبد �لرحيم ب�لتخ�ص�ص 

يف �إ�صد�ر �لبي�ن�ت �ملزورة ب��صم حم��ص وكت�ئب �لق�ص�م وتلفيق �لوث�ئق. و�أكدت حم��ص 

�خلالف�ت  حل�صم  �لعنف  و��صتخد�م  �ل�صي��صي،  �الغتي�ل  مبد�أ  رف�ص  على  �لق�ئم  نهجه� 

بني �أبن�ء �ل�صعب �لو�حد، و�أكدت �أن جه�ده� موجه �صّد �الحتالل �ل�صهيوين، و�أن �صلطة 

وقو�ه  وموؤ�ص�ص�ته  �لفل�صطيني  لل�صعب  ب�لت�صدي  خطرية  لعبة  مت�ر�ص  �لذ�تي  �حلكم 

�ملج�هدة “وهي مل تتوقف حلظة عن �ته�م �ملج�هدين ب�لعم�لة جله�ت خ�رجية دون �أدنى 

دليل غري فبك�ته�، فيم� تتع�مى عن �آالف �الأدلة �ملعلنة �لتي توؤكد حت�لفه� مع �ل�صه�ينة 

لدرجة تلقي �الأو�مر و�الإمالء�ت منهم لقمع �ل�صعب �لفل�صطيني”. وق�لت حم��ص: �إن �لع�مل 

م� ز�ل ي�صهد له� ب�لنج�ح يف �صبط �لنف�ص، و�صبط �أفر�ده� عن �ال�صتج�بة ال�صتفز�ز�ت 

�ل�صلطة، وحم�والت جّر �ملجتمع �لفل�صطيني �إىل حرب �أهلية. و�أ�ص�فت �أن حم��ص توؤمن 

.
262

�أن “�حت�ص�ر �ل�صلطة ورئي�صه� �صي��صي�ً �أق�صى على �ل�صلطة من �لقتل �غتي�الً”!!

ب�لتوتر  �ت�صمت  قد  �الإ�صالمي  ب�لتي�ر  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عالقة  ف�إن  ع�م،  وب�صكل 

�ألف معتقل من عن��رش حم��ص وموؤيديه�  �مل��صية، وم� يز�ل هن�ك حو�يل  �لفرتة  طو�ل 

�ل�صجون  يف  �حلركة  لهذه  �آخر  معتقل  �آالف  �أربعة  �إىل  ب�الإ�ص�فة  �ل�صلطة،  �صجون  يف 

�الإ�رش�ئيلية. ولكن �أجو�ء �لتوتر مل متنع من وجود حم�والت بني كال �لطرفني لتخفيف 

�إىل م� قبل  �لطرفني تعود  �أن قنو�ت �حلو�ر و�لتف�و�ص بني  �ل�صّد و�الحتق�ن. و�حلقيقة 

قي�م �ل�صلطة �لفل�صطينية، �أي مع م.ت.ف وحتديد�ً مع �لتي�ر �ل�ص�ئد فيه� �أي فتح بقي�دة 

�لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  مق�عد  بع�ص  حم��ص  على  ر�صت  عمُ فقد  عرف�ت،  ي��رش 

مق�عد  من   ٪40 بـ  1990م  �أبريل  ني�ص�ن/  يف  حم��ص  ط�لبت  بينم�  1988م،  �صنة 

يف  ووقع  لدخوله�.  ك�رشط  )م.ت.ف(  �ملنظمة  �صي��صة  يف  جوهرية  وبتغيري�ت  �ملجل�ص، 

1990/9/21م “�تف�ق �ل�رشف”بني فتح وحم��ص لتن�صيق �جلهود يف مو�جهة �لعدو مب� 
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يعزز �لوحدة �لوطنية. ويف �خلرطوم ع��صمة �ل�صود�ن يف 1993/1/2م جرى حو�ر بني 

�أبو مرزوق. كم�  ي��رش عرف�ت ووفد من حم��ص برئ��صة مو�صى  وفد من فتح برئ��صة 

جرت عدة حو�ر�ت ر�صمية وغري ر�صمية منذ دخول �ل�صلطة �لفل�صطينية قط�ع غزة يف 

“�جلمعة �الأ�صود”يف ت�رشين �لث�ين/  �أي�ر/ م�يو 1994م، وبعد جمزرة م�صجد فل�صطني 

نوفمب 1994م مّت ت�صكيل جلنة م�صرتكة بني �لطرفني للتحقيق، وجت�وز �الأزمة دون �أن 

.
263

حتقق �أية نت�ئج ملمو�صة

ويف �آب/ �أغ�صط�ص 1995م دع� �ل�صيخ �أحمد ي��صني من �صجنه �أبن�ء �ل�صعب �لفل�صطيني 

“مع  وم�صتقبله  و�صالمته  �ل�صعب  وحدة  على  وللمح�فظة  للتف�هم،  �صيغة  و�صع  �إىل 

�ملح�فظة على مو�قفن� �ملبدئية وقن�ع�تن�”وجدد حتريه ل�صفك �لدم �لفل�صطيني، معتب�ً 

. ويف 1995/9/4م 
264

توجيه �ل�صالح �لفل�صطيني �إىل �صدور �لفل�صطينيني جرية ال تغتفر

دعت حم��ص �إىل حو�ر وطني �ص�مل وج�د يكون ملزم�ً لكل �جلم�ع�ت �ملوؤثرة يف �ل�ص�حة 

مب� فيه� �ل�صلطة و�ملع�ر�صة، و�لهدف هو �لتو�صل �إىل تف�هم ينظم طبيعة �لعمل �لوطني 

. و�صهدت تلك 
266

. ويف �ليوم �لت�يل رحبت �ل�صلطة بدعوة حم��ص للحو�ر
265

�لفل�صطيني

�لفرتة ن�ص�ط�ً ملحوظ�ً يف �الأو�ص�ط �ملختلفة لت�صجيع �حلو�ر. وقد تكللت �جلهود ب�نعق�د 

برئ��صة  �لفل�صطينية وحم��ص يف 18-1995/12/21م  �ل�صلطة  �لق�هرة بني  �حلو�ر يف 

�صليم �لزعنون عن �ل�صلطة، وبرئ��صة خ�لد م�صعل عن حم��ص. وقد �صعت �ل�صلطة �إىل هذ� 

�للق�ء خلوفه� من �حتم�ل �إف�ص�ل حم��ص، وتعطيله� النتخ�ب�ت �حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني 

حم��ص  �إقن�ع  ح�ولت  كم�  فيه�،  ب�مل�ص�ركة  حم��ص  �إقن�ع  وح�ولت  و�لقط�ع،  �ل�صفة  يف 

ومب�  �أو�صلو  �تف�قي�ت  �صقف  حتت  و�ملع�ر�صة  �الإ�رش�ئيلي  �لكي�ن  �صّد  عملي�ته�  بوقف 

ال يخل ب�لتز�م�ت �ل�صلطة جت�ه عملية �ل�صالم. وخالل هذ� �حلو�ر �أ�رشت حم��ص على 

مق�طعة �النتخ�ب�ت، لكنه� �لتزمت بعدم �إف�ص�له� ب�لقوة �أو �إجب�ر �أحد على �ملق�طعة، كم� 

.
267

�أكدت حم��ص على ��صتمر�ر عملي�ته� �مل�صلحة �صّد �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي

ومل يخلمُ حو�ر �لق�هرة من �الإيج�بية لكال �لطرفني، و�أف�دت �أجو�ء �حلو�ر �ل�رشيح 

�لطرفني. وقد  و�جل�د يف تقلي�ص �خلالف�ت، وحتديد نق�طه�، و�لعمل على عدم ت�ص�دم 

�تفق �لوفد�ن على �لت�أكيد على �لوحدة �لوطنية على ق�عدة �لتعددية �ل�صي��صية، وحترمي 

خمتلف  بني  �لتع�مل  يف  ووحيد�ً  ح�ص�ري�ً  نهج�ً  �حلو�ر  مبد�أ  و�عتم�د  �لد�خلي،  �القتت�ل 

�الأطر�ف على �ل�ص�حة �لفل�صطينية، وت�صكيل جلنة م�صرتكة ملع�جلة �مل�صكالت �لط�رئة، 
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و�لت�أكيد على تهيئة �الأجو�ء من �أجل تعميق �لثقة، و�لتع�ون لتحقيق �الأهد�ف �لوطنية، 

.
268

و�ل�صعي من �أجل �الإفر�ج عن �ملعتقلني يف �صجون �الحتالل

�أهد�فه�،  تنجح يف حتقيق  ف�إن كل حم�والت �حلو�ر مل  �ص�بق�ً،  ر�أين�  وب�لطبع، وكم� 

يف  منهم  عدد�ً  وتعذب  حم��ص،  من  حم�وريه�  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تعتقل  �أن  وتكرر 

�صجونه� حتى ممن �ص�رك منهم يف حو�ر �لق�هرة �أمث�ل ح�صن يو�صف وعبد �لفت�ح دخ�ن 

.
269

وحممد �صمعة وجم�ل �صليم... وغريهم

وقد علق �إبر�هيم غو�صة على جتربة �حلو�ر مع م.ت.ف و�ل�صلطة �لفل�صطينية ب�أن 

�أب� عم�ر يلج�أ للحو�ر عندم� يكون يف م�أزق، وعندم� يريد �أن يح�صل على �صيء. و�أ�ص�ف 

�أنه يف �أيلول/ �صبتمب 1991م ك�ن هن�ك لق�ء مع �أبي عم�ر �لذي �ألحَّ على حم��ص ب�لدخول 

يف �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني كي ي�أخذ قر�ر�ً ب�لتوجه �إىل مدريد، وعر�ص على حم��ص 

18 مقعد�ً من �أ�صل 480. �أم� حو�ر �خلرطوم يف �أو�ئل 1993م فك�ن يريد مو�فقة حم��ص 

 ،
على م.ت.ف ممثالً �رشعي�ً وحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني “ومل يح�صل على م� يريد ” 270

�أم� حممد نز�ل، ممثل حم��ص يف �الأردن، فق�ل: �إنه من وجهة نظر حم��ص ف�إن �حلو�ر هو 

�الأ�صلوب �حل�ص�ري �لذي ال بّد للجميع �الحتك�م �إليه “�أم� فيم� يتعلق بحو�ر�تن� مع فتح 

يف �خلرطوم وتون�ص وعّم�ن و�لد�خل كله� مل حتقق م� ن�صبو �إليه ونريد، ذلك �أن حم��ص 

مل تلم�ص لدى �لطرف �الآخر رغبة جدية يف عالج �مل�صكالت �لق�ئمة بني �لطرفني، �أو حتى 

.
رغبة يف تطبيق م� يتم �لتو�صل �إليه على �أر�ص �لو�قع... ”271

�لعالقة  م�صتقبل  �أن  حم��ص  حلركة  �ل�صي��صي  �ملكتب  رئي�ص  م�صعل  خ�لد  ويرى 

غري  “م�صتقبل  و�ل�صلطة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بني  بل  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  حم��ص  بني 

مطمئن؛ الأن �ل�صلطة قد رهنته حل�ص�ب عالقته� مع �لعدو، و�أخ�صعته للمز�ج �ل�صهيوين 

�لوطنية  ووحدته  �صعبن�  م�ص�لح  على  ومط�لبه  عدون�  م�ص�لح  وقدمت  و�أولوي�ته، 

.
ومت��صك ن�صيجه �الجتم�عي ” 272

�القتالع، ومل تزعزع  ��صتع�صت على  ف�إن �صوكة حم��ص وجذوره� قد  �الآن  وحتى 

�جل�مع�ت  يف  موؤيدوه�  يز�ل  وم�  �ل�صعبية،  مك�نته�  و�ال�صتئ�ص�ل  �العتق�ل  حمالت 

و�لنق�ب�ت �ملهنية يح�فظون على مك�نتهم �لقوية، بل ويتقدمون يف مو�قع عديدة.

ال  �صي��صة  نتبع  “�إذ  تنجح  لن  حم��ص  على  �ل�صغط  عملي�ت  �إن  م�صعل:  خ�لد  يقول 

مركزية، ولي�ص ثمة ع�صب ظ�هر ي�صغطون عليه ال يف قط�ع غزة وال يف �ل�صفة �لغربية �أو 
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خ�رجه�. ولقد ��صتفدن� من �صغوط �ل�صنو�ت �مل��صية، وبدلن� �أجي�الً قي�دية عدة يف وقت 

.
ق�صري، وطورن� �أ�صلوب �لعمل و�الت�ص�ل ليتع�ي�ص مع كل �لظروف ” 273

�أمر، فم� د�مت �الأر�ص �ملب�ركة �ملقد�صة مغت�صبة، وم� د�مت �لقد�ص  ومهم� يكن من 

ف�إن  فل�صطني،  يف  بحقهم  يوؤمنون  �مل�صلمون  د�م  وم�  �أ�صري�ً،  �الأق�صى  و�مل�صجد  حمتلة، 

�الأمر يتج�وز جمرد �رشب حم��ص �أو حتى �قتالعه�؛ الأن هن�ك من �صي�أتي من �مل�صلمني 

و�الأجي�ل ليط�لب بحقه، ويت�بع �لطريق، ولعل من م�صلحة �ل�صلطة �لفل�صطينية تعزيز 

�لتي�ر  �لعظم”مع  “�لرتكيع”و“ك�رش  عملي�ت  يف  �لدخول  وعدم  جدي�ً،  �لوطنية  �لوحدة 

يت�رشف  يز�ل  م�  �الإ�رش�ئيلي  خ�صمه�  و�أن  خ�صو�ص�ً  �ملع�ر�صة،  و�أطر�ف  �الإ�صالمي 

بغطر�صة و�صلف، ويتلك�أ يف �تف�قي�ت حقق من خالله� مك��صب كبرية، بينم� مل يح�صل 

�لطرف �لفل�صطيني على “فت�ت” يمُقرّت �لطرف �الإ�رش�ئيلي حتى يف �إعط�ئه�.

وبعد

�ل�صلمية  �لت�صوية  دخول  مع  عظيمة  حتدي�ت  فل�صطني  يف  �الإ�صالم  �لتي�ر  �أم�م  ف�إن   

�أو  �لتحييد  �أو  �لتحجيم  �أو  ب�لت�صفية  �جلميع  من  م�صتهدف�ً  و�صيكون  �لتنفيذ،  مرحلة 

�لت�صويه �أو حم�والت �ال�صتيع�ب. و�صيكون مطلوب�ً منه �أن يوقف برن�جمه �جله�دي و�إال 

تعر�ص ملرحلة من �ملحنة و�البتالء على يّد من��صلي �الأم�ص. و�صيحت�ج �لتي�ر �الإ�صالمي 

�هلل  عون  كله  ذلك  وقبل  ب�جلم�هري،  و�اللت�ص�ق  و�لذك�ء  و�حلنكة  �مله�رة  من  �لكثري  �إىل 

وتوفيقه الجتي�ز هذه �ملرحلة.

ومرت  �لزمن،  ط�ل  مهم�  فل�صطني  كل  يف  حقهم  عن  يتن�زلو�  لن  �مل�صلمني  �أن  على 

وهو  ق�دة،  تخ�ذل  �أو  ثور�ت  �صعف  �أو  �أنظمة  هزية  ب�صبب  يزول  ال  ف�حلق  �الأجي�ل، 

حتم�ً �صيعود بعودة �لفئة �ملوؤمنة �ل�ص�دقة �إىل توجيه دفة �الأمة و�جله�د وحتقيق وعد �هلل 

ب�لن�رش على �الأعد�ء چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ، چ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄچ.
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�نظر: االأ�صواق، 1995/8/10؛ وال�رصق االأو�صط، 1996/5/10.  
164

جريدة االأردن، عّم�ن، 1996/8/17.  
165

�نظر: مو�صى �لكيالين، “�لرقم �الأ�صعب يف �ملع�دلة،”يف الد�صتور، 1995/2/1. �لتوكيد للب�حث.  
166

املرجع نف�صه.  
167

الد�صتور، 1993/3/31.  
168

�نظر: غ�ص�ن دوعر، موعد مع ال�ص�ب�ك: درا�صة يف الن�ص�ط الع�صكري حلركة حم��س وكت�ئب عز الدين الق�ص�م   
169

خالل ع�م 1993 )لندن: من�صور�ت فل�صطني �مل�صلمة، 1995(،  �ص 157.

املرجع نف�صه، �ص 169-168.  
170

املرجع نف�صه، �ص 172.  
171

املرجع نف�صه، �ص 229.  
172

االأردن، 1996/8/17.  
173

غ�ص�ن دوعر، اأ�صود حم��س: حرب االأي�م ال�صبعة )لندن: من�صور�ت فل�صطني �مل�صلمة، 1993(، �ص 14.  
174

حول �ل�صيخ �أحمد ي��صني، �نظر: �أحمد بن يو�صف، مرجع �ص�بق، �ص 7-21، و71-73، و80، و92.  
175

غ�ص�ن دوعر، اأ�صود حم��س، �ص 11.  
176

�نظر: املرجع نف�صه، �ص 14.  
177

اأ�صطورة اجله�د واملق�ومة )لندن: من�صور�ت فل�صطني �مل�صلمة، 1994(،  عم�د عقل:  �نظر: غ�ص�ن دوعر،   
178

�ص 23.

غ�ص�ن دوعر، اأ�صود حم��س، �ص 22-21.  
179

املرجع نف�صه، �ص 30-29.  
180

املرجع نف�صه، �ص 42-33.  
181
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التجربة االإ�شالمية احلديثة واملعا�شرة يف فل�شطني

املرجع نف�صه، �ص 44.  
182

�نظر: املرجع نف�صه، �ص47؛ وقد غطى �الإعالم بو�ص�ئله �ملرئية و�مل�صموعة و�ملقروءة تف��صيل �الإبع�د و�أحو�ل   
183

�ملبعدين وعودتهم منذ �إبع�دهم وطو�ل ع�م 1993. �نظر مثالً: �أعد�د جملة فل�صطني امل�صلمة ل�صنة 1993.

غ�ص�ن دوعر، موعد مع ال�ص�ب�ك، �ص 184، و192.  
184

املرجع نف�صه، �ص 90-75.  
185

املرجع نف�صه، �ص 95-92.  
186

املرجع نف�صه، �ص 127-126.  
187

املرجع نف�صه، �ص 130-127.  
188

املرجع نف�صه، �ص 121-113.  
189

املرجع نف�صه، �ص 98-97.  
190

غ�ص�ن دوعر، عم�د عقل، �ص 18-19، و22، و24، و27-28، و30، و36، و43.  
191

املرجع نف�صه، �ص 159.  
192

املرجع نف�صه، �ص 152.   
193

املرجع نف�صه، �ص 108-105.  
194

املرجع نف�صه، �ص 158.  
195

غ�ص�ن دوعر، موعد مع ال�ص�ب�ك، �ص 39-37.  
196

�لقر�آن �لكرمي، �صورة �لبقرة: 194.  
197

الد�صتور، 1995/9/5.  
198

�نظر: ن�ص خطبة �جلمعة �لتي �ألق�ه� �ل�صيخ يو�صف �لقر�ص�وي، و�لتي نقلت على �لتلفزيون مب��رشة يف قطر،   
199

1996/3/9. ون�رشت جزء�ً منه� جملة فل�صطني امل�صلمة، ني�ص�ن/ �أبريل 1996.

الد�صتور، 1995/9/5.  
200

�نظر: فل�صطني امل�صلمة، �أي�ر/ م�يو 1994.  
201

�نظر: املرجع نف�صه، ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 1994.  
202

حول م� �صبق، �نظر: املرجع نف�صه؛ وال�صبيل، 1994/10/18؛ والراأي، 1994/10/20.  
203

فل�صطني امل�صلمة، �صب�ط/ فب�ير 1995.  
204

�نظر: الراأي، 1996/1/7.  
205

ال�صبيل، 1995/1/24.  
206

الراأي، 1995/1/29.  
207

الد�صتور، 1995/2/28.  
208

الراأي، 1996/1/13. ومن �أ�صب�ب ��صتق�لته �ته�مه ب�لتق�صري جر�ء عملية �غتي�ل رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي   
209

�إ�صحق ر�بني يف 1995/11/4.

�ن، 1995/8/16. جريدة البالد، عمَّ  
210

�نظر: الراأي، 3 و1995/4/8؛ والد�صتور، 1995/4/4.  
211

�نظر: الراأي، 1995/6/27.  
212
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�نظر: احلي�ة، 5 و1995/8/9؛ والد�صتور 1995/8/11؛ وفل�صطني امل�صلمة، �أيلول/ �صبتمب 1995.  
213

�نظر: الراأي، 1995/8/22؛ والقد�س العربي، 1995/8/22.  
214

الد�صتور، 1995/6/30.  
215

االأ�صواق، 1995/8/26.  
216

الراأي، 1996/1/7.  
217

املرجع نف�صه، 1996/1/8؛ والد�صتور، 1996/1/9.  
218

�نظر: الراأي، 1996/1/9؛ واالأ�صواق، 1996/1/11.  
219

الراأي، 1996/1/7.  
220

�نظر: املرجع نف�صه؛ واحلي�ة، 1996/1/7؛ واالأ�صواق، 1996/1/7.  
221

�نظر: فل�صطني امل�صلمة، �صب�ط/ فب�ير 1996.  
222

�نظر: املرجع نف�صه، ني�ص�ن/ �أبريل 1996؛ والراأي �الأعد�د: 26 �صب�ط/ فب�ير - 1 �آذ�ر/ م�ر�ص 1996.   
223

الراأي، 1996/2/28؛ وفل�صطني امل�صلمة، ني�ص�ن/ �أبريل 1996.  
224

الراأي، 1996/3/4؛ وفل�صطني امل�صلمة، ني�ص�ن/ �أبريل 1996.  
225

الراأي، 1996/3/5؛ واحلي�ة، 1996/3/9؛ وفل�صطني امل�صلمة، ني�ص�ن/ �أبريل 1996.  
226

�أي�ص�ً:  و�نظر  1996/3/14؛  الراأي،  يف:  �خلت�مي،  و�لبي�ن  �لوفود  كلم�ت  ون�صو�ص  �ملوؤمتر  حول  �نظر   
227

�أبريل 1996. فل�صطني امل�صلمة، ني�ص�ن/ 

فل�صطني امل�صلمة، ني�ص�ن/ �أبريل 1994.  
228

�نظر: الراأي 1995/1/25-23.  
229

1995/2/7؛  االأو�صط،  وال�رصق  و1995/1/30؛   24 العربي،  والقد�س  1995/1/23؛  الد�صتور،  �نظر:   
230

والو�صط، 1995/1/30.

احلي�ة، 1995/10/30.  
231

الو�صط، 1995/11/6.  
232

الراأي، 1995/11/3.  
233

�نظر: الراأي، 1996/3/5؛ واحلي�ة 1996/3/9.  
234

الو�صط، 1995/1/30.  
235

املرجع نف�صه، 1996/4/1.  
236

عم�د يو�صف، مرجع �ص�بق، �ص 165-166، و199، و210.  
237

د�ود �صليم�ن، مرجع �ص�بق، �ص 60.  
238

�نظر: جريدة املحرر، ب�ري�ص، 1995/5/8؛ واملجتمع، 1996/6/25.  
239

الراأي، 1995/5/2.  
240

املرجع نف�صه، 1995/5/16.  
241

ال�رصق االأو�صط، 1995/3/22.  
242

جريدة ال�صي��صة، �لكويت، 1995/4/27.  
243
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التجربة االإ�شالمية احلديثة واملعا�شرة يف فل�شطني

احلي�ة، 1995/3/5.  
244

خالل  حلم��ص  �ل�صحفية  و�ملق�بالت  �ملن�صورة  �الأدبي�ت  خالل  من  ��صتنت�جه  يكن  ملخ�ص  هو  �صبق  م�   
245

�ل�صنو�ت 1996-1993.

الراأي، 1995/8/25.  
246

د�ود �صليم�ن، مرجع �ص�بق، �ص 135.  
247

�نظر: املرجع نف�صه، �ص 75-83؛ و�نظر: تقرير منظمة �لعفو �لدولية، حم�كمة منت�صف �لليل: �ملح�كم�ت   
248

.MDE 15/15/95 ل�رشية و�لفورية و�جل�ئرة يف غزة، حزير�ن/ يونيو 1995، رقم �لوثيقة�

�نظر: تقرير منظمة �لعفو �لدولية، حم�كمة منت�صف �لليل، �ص 20؛ واحلي�ة 1995/5/16.  
249

�لث�ين/  وك�نون   ،1994 دي�صمب  �الأول/  وك�نون  نوفمب،  �لث�ين/  ت�رشين  امل�صلمة،  فل�صطني  �نظر:   
250

.1995 ين�ير 

�نظر: ال�رصق االأو�صط، 1995/6/27؛ والراأي من 1995/7/2؛ وفل�صطني امل�صلمة، �آب/ �أغ�صط�ص 1995.  
251

�نظر: املجتمع، 1996/6/29.  
252

الراأي، 1996/4/18.  
253

ال�رصق االأو�صط، 1996/4/14.  
254

�نظر حول م� �صبق: الراأي 2-1996/8/5؛ واحلي�ة 4-1996/8/5؛ وال�صبيل، 1996/8/13. وتويف بعد   
255

ذلك خ�لد عب�يل يف �صجن ر�م �هلل �لت�بع ل�صلطة �حلكم �لذ�تي، و�صلمت جثته لذويه يف 1996/8/17، �نظر: 

فل�صطني امل�صلمة، �أيلول/ �صبتمب 1996.

�لوثيقة ن�رشته� ال�صبيل، 1996/4/23؛ وجملة االأ�صبوع العربي، ب�ري�ص 1996/5/6.  
256

حول م� �صبق �نظر مثالً: الد�صتور، 1995/8/31؛ واالأ�صواق، 1995/9/20؛ والراأي 11 و1996/4/23.  
257

احلي�ة، 1995/8/21.  
258

املرجع نف�صه، 1995/5/16.  
259

ال�رصق االأو�صط، 1995/8/17.  
260

االأ�صواق، 1995/9/20.  
261

عن ت�رشيح م�صوؤول يف حم��ص يف 1996/4/11، وبي�ن حلم��ص يف 1996/4/22، �نظر: فل�صطني امل�صلمة،   
262

�أي�ر/ م�يو 1996.

�نظر: الو�صط، 1995/12/25.  
263

الراأي، 1995/8/27.  
264

احلي�ة، 1995/9/5.  
265

الد�صتور، 1995/9/6.  
266

�نظر: الد�صتور، 1995/12/23؛ والراأي، 1995/12/24.  
267

الد�صتور، 1995/12/23.  
268

�نظر مثالً: مق�بلة مع خ�لد م�صعل يف فل�صطني امل�صلمة، �آب/ �أغ�صط�ص 1996.  
269

االأ�صواق، 1995/3/9-8.  
270

الد�صتور، 1994/8/30.  
271

فل�صطني امل�صلمة، �آب/ �أغ�صط�ص 1996.  
272

احلي�ة، 1995/9/23.  
273
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قائمة املراجع

اأوالً: املراجع العربية:

1.  القراآن الكرمي.

2.  الوث�ئق:

عن ثورة فل�صطني �صنة 1936: و�صف واأخب�ر ووق�ئع ووث�ئق، �إعد�د مكتب  	•
�ال�صتعالم�ت �لفل�صطيني �لعربي مب�رش. �لق�هرة: �للجنة �لفل�صطينية �لعربية، 

ك�نون �الأول/ دي�صمب 1936.

�لكويت:  اأي جزء من فل�صطني.  التن�زل عن  امل�صلمني بتحرمي  فتوى علم�ء   •
جمعية �الإ�صالح �الجتم�عي، 1990.

�الإر�ص�د  وز�رة  �إعد�د   ،1949-1937 �الأول:  �جلزء  فل�صطني،  وث�ئق  ملف  	•
لال�صتعالم�ت،  �لع�مة  �لهيئة  �لق�هرة:  لال�صتعالم�ت.  �لع�مة  �لهيئة  �لقومي، 

.1969

منظمة �لعفو �لدولية، حم�كمة منت�صف الليل: املح�كم�ت ال�رصية والفورية  	•
.MDE 15/15/95 واجل�ئرة يف غزة، حزير�ن/ يونيو 1995. رقم �لوثيقة

ميث�ق حركة املق�ومة االإ�صالمية “حم��س”.  •
بريوت:  �أيوب.  �صمري  �إعد�د  ال�صهيوين،  العربي  ال�رصاع  يف  اأ�ص��صية  وث�ئق  	•

د�ر �حلد�ثة، 1984.

وث�ئق املق�ومة الفل�صطينية العربية �صد االحتالل الربيط�ين وال�صهيونية  	•
موؤ�ص�صة  بريوت:  �لكي�يل.  �لوه�ب  عبد  وت�صنيف  جمع   ،1939-1918

�لدر��ص�ت �لفل�صطينية، 1968.

3.  املذكرات واليومي�ت:

بريوت:  والدولية.  العربية  احلي�ة  يف  ع�م�ً  اأربعون  �ل�صقريي،  �أحمد  	•
�لنه�ر، 1969. د�ر 

�أكرم زعيرت، احلركة الوطنية الفل�صطينية 1935-1939: يومي�ت اأكرم زعيرت.  	•
بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��ص�ت �لفل�صطينية، 1980.

�ملكتب  دم�صق:   - بريوت   .5 ط  والداعية،  الدعوة  مذكرات  �لبن�،  ح�صن  	•
�الإ�صالمي، 1983.
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خليل �ل�صك�كيني، كذا اأن� ي� دني�. دون مك�ن: دون ن��رش، 1980. 	•
زهري �مل�رديني، األف يوم مع احل�ج اأمني احل�صيني، دون مك�ن: دون ن��رش،  	•

.1980

عبد �هلل �أبو عزة، مع احلركة االإ�صالمية يف الدول العربية. �لكويت: د�ر �لقلم،  	•
.1986

د�ر  �لق�هرة:  �حلميد.  عبد  حرب  ترجمة  احلميد،  عبد  ال�صلط�ن  مذكرات   •
�الأن�ص�ر، 1978.

4.  املق�بالت ال�صخ�صية:

مق�بلة مع �صليم�ن حمد. �لكويت، 1986/1/25. 	•
مق�بلة مع عبد �لعزيز علي. �لكويت، 1985/9/27. 	•
�ن، 1985/10/28. ك�مل �ل�رشيف. عمَّ مع  مق�بلة  	•
مق�بلة مع يو�صف عمرية. �لكويت، 1985/11/6. 	•

5.  املراجع:

�لطريق �إىل دم�صق. بريوت: د�ر �لنف�ئ�ص، 1980. كم�ل،  ع�دل  �أحمد  	•
كم�ل، �لطريق �إىل �ملد�ئن. بريوت: د�ر �لنف�ئ�ص، 1986. ع�دل  �أحمد  	•

�ن:  �أحمد بن يو�صف، اأحمد ي��صني: الظ�هرة املعجزة واأ�صطورة التحدي. عمَّ 	•
د�ر �لفرق�ن، 1990.

�أرن�صت ب�ركر، احلروب ال�صليبية، ترجمة �ل�صيد �لب�ز �لعريني. بريوت: د�ر  	•
�لنه�صة �لعربية، دون ت�ريخ.

�لق�هرة:  ع�مر.  �هلل  عبد  �ملنعم  عبد  حتقيق  ال�ص�م،  فتوح  ت�ريخ  �الأزدي،  	 	•
موؤ�ص�صة �صجل �لعرب، 1970.

تف�عالت  ونت�ئج،  مقدم�ت  االنتف��صة:  �لزرو،  ونو�ف  �لرحمن  عبد  �أ�صعد  	•
واآف�ق. بريوت: موؤ�ص�صة �الأبح�ث �لعربية، 1989.

�إ�صم�عيل بن كثري، البداية والنه�ية. بريوت: مكتبة د�ر �ملع�رف، 1983. 	•
�إ�صم�عيل بن كثري، تف�صري القراآن العظيم. بريوت: د�ر �إحي�ء �لرت�ث �لعربي،  	•

.1969

�أميل �لغوري، فل�صطني عرب �صتني ع�م�ً. بريوت: د�ر �لنه�ر، 1972. 	•
ب�ص�م �لع�صلي، �صالح الدين االأيوبي. بريوت: د�ر �لنف�ئ�ص، 1983. 	•

�لبالذري، فتوح البلدان. بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 1983. 	•
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به�ء �لدين بن �صد�د، النوادر ال�صلط�نية واملح��صن اليو�صفية. م�رش: �رشكة  	•
طبع �لكت�ب �لعربية، 1317هـ.

بول�ص حن� م�صعد، همجية التع�ليم ال�صهيونية. بريوت: د�ر �لكت�ب �لعربي،  	•
.1969

فل�صطني  يف  ال�صي��صية  واملوؤ�ص�ص�ت  القي�دات  �حلوت،  نويه�ص  بي�ن  	 	•
1917-1948. بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��ص�ت �لفل�صطينية، 1981.

جميل �لع�صلي، اأجدادن� يف ثرى بيت املقد�س: درا�صة ت�ريخية ملق�بر القد�س  	•
�لبيت:  �آل  موؤ�ص�صة  �ن:  عمَّ فيه�.  املدفونني  االأعي�ن  ب�أ�صم�ء  واإثب�ت  وتربه� 

�ملجمع �مللكي لبحوث �حل�ص�رة �الإ�صالمية، 1981.

مركز  �ن:  عمَّ الفل�صطيني.  الذاتي  احلكم  انتخ�ب�ت  )حمرر(،  �حلمد  جو�د  	•
�لدر��ص�ت �ل�رشق �الأو�صط، 1994.

عملية ال�صالم يف ال�رصق االأو�صط: وتطبيق�ته� على امل�ص�رين  جو�د �حلمد،  	•
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