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 ..، أما بعدق احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا
فإن قضية فلسطني قضية مركزية من بني قضايا األمـة املتعـددة، والتـي طالـت معاناهتـا املعـارصة، 

 .وكانت هلا من قبل معاناة متعددة
ليـه  حيـرص ع،وإن العمل يف سبيل خدمتها ومحايتها ونرصهتا هو واجب رشعي ورشف معنوي

كل خملص وصادق يف إيامنه ووالئـه لربـه ورسـوله، وهـذا العمـل إن مل يقـم عـىل سـاق العلـم واملعرفـة 
الـصحيحة فإنــه لــن حيقــق الثمــرة الكاملــة املرجــوة، وهــذا مــن أهــم دروس التــاريخ والواقــع يف قــضية 

 .فلسطني
نـرصة هـذه من هنا؛ كان العمل الثقايف والعلمي والتوعـوي بقـضية فلـسطني حجـر األسـاس يف 

القضية املباركة ومسرية اجلهاد املستمرة، حيث أن حتريف املفاهيم مـن جهـة، وجتهيـل الناشـئة بالقـضية 
 .يعدان من أقوى أسلحة اليهود وأعواهنم يف استمرار احتالهلم وسلبهم لفلسطني والقدس واألقىص

ِومسامهة يف هذا اجلهاد الثقايف والعلمي ولبناء لبنة يف جدار املقاومـ ة واملامنعـة التوعويـة فـإين أقـدم ً
ُللقارئ الكريم هذه املقاالت واألبحاث املتعلقة بقضية فلسطني، والتـي نـرشهتا يف عـدد مـن الـصحف 

 األردنيـة، فـآثرت »الغـد«ُواملجالت عرب السنوات املاضية، وغالب هـذه املقـاالت نـرشت يف صـحيفة 
 يمكـن أن ،مجعها وترتيبها لتقدم صورة شبه متكاملة لقضية فلسطني، والتي تناولتها مـن حمـاور متعـددة

 :نفصلها يف ما ييل
 .فضل فلسطني والقدس واملسجد األقىص ֎
 .القدس يف قبضة الفاطميني ֎
 .اسرتداد القدس عىل يد صالح الدين من الصليبيني ֎
 .الح الدينحمنة القدس بعد ص ֎
 .عدوان املرشوع الصهيوين والتصدي له ֎
 .العدوان املتكرر عىل غزة ֎



 
 
 

  

  

 
 

 

 كيف نساهم يف نرصة فلسطني والقدس؟ ֎
 . تالعب مالىل إيران والشيعة بالقضية الفلسطينية ֎

 بنـرش ؛آمل أن يكون هذا الكتاب خطـوة عـىل طريـق نـرش الـوعي الـصحيح بالقـضية الفلـسطينية
 فنتقدم لألمام ، لتكون اجلهود يف نرصهتا صحيحة وسليمة،بيان حقائق من واقعها و،دروس من تارخيها

عىل طريق حترير فلسطني واألقىص الطويل، والذي سيبذل فيه املخلصون والرشفاء أرواحهم ودماءهم 
 .بكل رسور

وأشكر األستاذ هيثم الكسواين والدكتور إحسان اخلواجا عىل تفضلهم بمراجعة الكتاب وتقـديم 
 . كل التقدير واملودةي فلهم من،الحظاهتمم
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 ٦٩..........................................الشيخ املجاهد عز الدين القسام
 ٨٢...........................................................»النقد والبيان«

 ٨٥...................................!ياهو وهتلرناحلاج أمني احلسيني بني نت
 ٨٧..................................!برحيله شمسه ترشق.. العالمة األشقر

 ٩٢.......................................اخللفية الدينية للحروب الصهيونية
 ٩٥........................................ول اليهودية والصهيونيةتعقيب ح

 ٩٨................................................رواية اهلروب إىل العاصفة
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  كيف نساهم يف نصرة فلسطني والقدس؟: اًسابع
 ١٥٩........................................هكذا عاد األقىص، وهكذا يعود
 ١٦٣..........................................كيف نخدم القدس واألقىص؟

 ١٦٦...............................حترير األقىص بالوحدة عىل كلمة التوحيد
 ١٧٠..............................لألقىص رب حيميه، ورجال ونساء يفدونه

 ١٧٣......................ًهكذا جاهد أهل فلسطني دفاعا عنها وعن األقىص
 ١٧٨...............................نيالوجه املرشق يف معركة القدس وفلسط
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 ١٨٧..............................أفكار لنرصة األقىص والقدس واملقدسيني
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 ٢٦٥.............................محاس بني سندان اخلوارج، ومطرقة الشيعة
 ٢٦٧.......................!حركة اجلهاد اإلسالمي، واهلوى الشيعي اإليراين

 ٣٠٣....................؟"حوثية فلسطني"هل تصبح .. "اجلهاد اإلسالمي"
 طينية هل انضمت حركة اجلهاد اإلسالمي جلوقة الفصائل الفلس

 ٣٠٧............................................................املستأجرة؟
 ٣١٢........................) محاس-حزب اهللا ( األرسى يمقارنة بني صفقت
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  األقصى عنوان اد

  

 ألنـه مـرتبط بقـيم ومبـادئ ؛ للمجـد والعـزة والكرامـةاًعرب التاريخ كان املسجد األقىص عنوانـ
سامية، فهو قبلة للمؤمنني، وكهف للعابدين، ومنزل للعلامء واملتعلمني، اجتمع فيـه األنبيـاء للـصالة 

سـدرة املنتـدى يف إىل ه الـرشيف ، ومـن سـاحته كانـت حمطـة االنطـالق ملعراجـقبإمامة نبينا حممد 
  .أل ملخاطبة اهللا ؛السامء السابعة

  . "بيت األنبياء ومعدن الوحي": - كام يقول اإلمام ابن القيم- واملسجد األقىص 
 مـا ورد يف حـديث :، ودليلـهـواملسجد األقىص هو ثاين مسجد وضع عىل األرض لعبادة اهللا 

، »املــسجد احلــرام«:  قــال؟ًالّوضــع يف األرض أو ٍ مــسجدُّأياهللا يــا رســول : قلــت: أيب ذر، قــال
أربعـون «:  قـال؟كـم كـان بيـنهام: ، قلـت»ثم املسجد األقـىص«:  قـال؟ أيَّمُيا رسول اهللا ث: فقلت
  . »سنة

، ؛، إبــراهيم ؛املالئكــة، آدم : واختلــف أهــل العلــم فــيمن بنــاه عــىل عــدة أقــوال، منهــا
وعنـد ": »البدايـة والنهايـة«بن كثـري يف كتابـه  قال اإلمام ا،؛، وسليامن ؛، داود ؛يعقوب 

   هـو الـذي أسـس املـسجد األقـىص، وهـو مـسجد إيليـا بيـت املقـدس ؛أهل الكتاب أن يعقوب 
  . - رشفه اهللا- 

وهـو -  ؛وهذا متجه، ويـشهد لـه مـا ذكرنـاه مـن احلـديث، فعـىل هـذا يكـون بنـاء يعقـوب 
ام بأربعني سـنة سـواء، وقـد كـان بناؤمهـا ذلـك  بعد بناء اخلليل وابنه إسامعيل املسجد احلر- إرسائيل

ـ كـام قـال -  ملا دعا قال يف دعائـه ؛ ألن إبراهيم ؛بعد وجود إسحاق راهيم رب    + :- ـ إِذْ قَـالَ إِبـو
   نآم لَدذَا الْبلْ هعااج     امناألَص دبنَع أَن ينبي ونبناج٣٥( و(ريكَث أَضْلَلْن نإِنَّه بي       ا ر نـم ه ي فَإِنـَّ نـتَبِع ن اسِ فَمـ النـ ن مـ 

      يم حـر غَفُـور ك صاني فَإِنـَّ عـ ن مـا            )٣٦(و نـبمِ رر حـالْم ك تـيب د نـعٍ عي زَررِ ذ غَيـ ادي بِـو تـيذُر ن مـ كَنت ي أَسـ ا إِنـِّ نـبر 
ي    )٣٧(ناسِ تَهوِي إِلَيهِم وارزُقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرون      ليقيموا الصالة فَاجعلْ أَفْئدة من ال      ا نُخْفـ مـ لَـمتَع ا إِنَّكنبر 

       اءمي الـس ال فـضِ وي األَر فـ ءي شـ ن مـ ه ي ع     )٣٨(وما نُعلن وما يخْفَى علَى اللـَّ لـ ب هـي وذ ه الـَّ د للـَّ مـرِ    الْح بـلَـى الْك
                                                 

 ).٢٣/١١/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
 .حديث متفق عليه )٢(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

اء   رب اجعلْني مقيم الصال  )٣٩(إِسماعيلَ وإِسحاقَ إِن ربي لَسميع الدعاء        عـلْ د تَقَبـا و نـبي رتيذُر نمو ا  )٤٠(ة نـبر 
ابسالْح قُومي موي نينمؤلْملو يدالولي ول ر٤١- ٣٥ :يمإبراه[_)٤١( اغْف[ .  

 كـام ؛اً ثالثً ملا بنى بيت املقدس سأل اهللا خالالإوما جاء يف احلديث من أن سليامن بن داود 
ي ملْكـً          +: ذكرناه عند قوله لـ ب هـي و لـ ر اغْفـ بي         ارد عـب ن مـ د ي ألَحـ غـبنوكـام سـنورده يف ]٣٥:ص[_ ال ي ،

  .قصته
 : كام تقدم من أن بينهام أربعـني سـنة، ومل يقـل أحـد؛ بناءهدَّ أنه جد- واهللا أعلم- فاملراد من ذلك 

 سـوى ابـن حبـان يف تقاسـيمه وأنواعـه، وهـذا القـول مل يوافـق ؛َّإن بني سليامن وإبراهيم أربعـني سـنة
  . " وال سبق إليه،عليه

ــ١٥(وملا فتح املسلمون بيت املقـدس بقيـادة الفـاروق عمـر بـن اخلطـاب سـنة  ــ١٦( أو )ه ، )ه
فكنـسها !  يرمون عليهـا النجاسـات،رى قد جعلوا من موضع صخرة بيت املقدس مزبلةوجد النصا

أمام الصخرة عىل طـرف ًمسجدا  وكنس معه الصحابة، ثم بنى ، بردائهعمر بن اخلطابأمري املؤمنني 
  . السور، وكل ما دار عليه السور هو من املسجد األقىص

ــ٧٢(مللـك بـن مـروان سـنة ثم قام بتوسيعه وجتديده وبنـاء قبـة الـصخرة عبـد ا ، ثـم اسـتوىل )ه
ــ٥٨٣( حتى حرره صالح الـدين األيـويب سـنة ،)هـ٤٩٢(ن عليه سنة والصليبي  ووجـده صـالح ،)ه

 ،ره صـالح الـدينَّ للخيـول، فطهـاًن فيـه مزبلـة ومربـضو حيث جعـل الـصليبي؛الدين يف وضع مهني
ــ ُ والـذي صـ؛ره بالفوانيس، ونصب فيـه منـرب نـور الـدين زنكـيَّ ونو،بهَّوطي نع قبـل حتريـر األقـىص ب

 تعاهـد عـىل محلـه القـادة العظـام اًممـا يرشـدنا إىل أن حتريـر األقـىص كـان أمنيـة ومـرشوع، اً عام)٢٠(
 عام، حتى حترر بعـد )١٠٠(واملخلصون، عرب مسرية ممتدة وحلقات متواصلة ملدة جتاوزت أكثر من 

  . اً عام)٩٠(أن قىض يف األرس 
  يوم القيامة، إىل  مباركة اً أرضها أرضأل واملسجد األقىص جعل اهللا وملكانة بيت املقدس

 _هلَوا حنكْاري بذى الَّصقْ األَدجِسى املَلَ إِامِر احلَدجِس املَن مالي لَهدبعى بِرسي أَذ الَّانحبس+: ـقال 
  . ]١:اإلرساء[

 كان املسجد األقىص منها، ؛ثة مساجد يف الدنياولذلك مل يرشع السفر لزيارة املساجد إال لثال
  .  الثواب اجلزيل عىل الصالة فيهـمع املسجد احلرام واملسجد النبوي، ورتب الباري 



 

 
 

  

  

 
وللتـاريخ العريـق املمتـد يف التـاريخ مـع ، ألوهلذه املنزلة العظيمـة للمـسجد األقـىص عنـد اهللا 

 دونـه بالغـايلْ ويف، والنفـيس حلاميـة جنـاب األقـىص فإن املـؤمنني الـصادقني يبـذلون الغـايل؛أنبياء اهللا
  . هم بكل رضا وأرحييةءوالرخيص، ويقدمون يف سبيل ذلك أرواحهم ودما

 فـرغم ؛والتاريخ البعيد والقريب يؤكد لنا مركزية بيت املقدس واألقىص يف وجدان كـل مـسلم
تفـرجني، بـل هبـوا يقـاومون  مـن قبـل الـصليبيني إال أن املـسلمني مل يقفـوا ماً عام)٩٠(أرس األقىص 

صـالح الـدين ( فاصطف اجلميع خلف كـردي ؛ضعفهم وتفرقهم وجهلهم، وجعلوا حتريره غايتهم
ــات وه وملــسومــِلَا عِ ملــ،)األيــويب ه مــن صــدقه وأهليتــه، فتجــاوزت األمــة اإلســالمية عقــدة القومي

ذان يف األقـىص ورفـع األواهلويات الفرعية املفرقة، ومجعت كلمتها خلفه، حتى حتققت أمنيتها بعودة 
  . ألجنباته، وخفض اجلباه عىل عتباته هللا 

 ن والوويف عرصنا احلـارض ال زال املـسجد األقـىص هـو اخلـط األمحـر الـذي ال يـرىض املـسلم
 عليــه اليهــود، ومــن يــتفحص ثــورات الــشعب الفلــسطيني منــذ االحــتالل ين أن يعتــدوالفلــسطيني

 فـسيجد أن الـدفاع عـن األقـىص كـان هـو ؛الل اليهـودي، ومن بعده االحت)م١٩١٧(الربيطاين عام 
  . رشارهتا الدائمة

وما نشاهده اليـوم مـن جهـاد مبـارك وبطـوالت خارقـة ألهـل بيـت املقـدس لـرد االعتـداءات 
 هلو أكرب دليل عىل حياة األمة وعافيتها من جهـة، وعـىل أن الـدفاع عـن ؛الوحشية لقطعان املستوطنني

  . ة واملجد يف الدنيا واآلخرةاألقىص هو سبيل وطريق العز
 لَسـ ري أَ ذ الَّـ  وهـ + ،ن عىل يقني من رهبم أن احتالل بيت املقـدس لـن يطـول ولـن يـدوموواملؤمن

رولَسالْ بِ ههد ى والْ ينِد حق ل ظْيهره لَ ع لِّ كُ ينِى الده لَ ورِ كَ واملُ ه كُرِشوأن الفجر قريـب، وأن شـدة]٣٣:التوبة[_ون ، 
وأن الفرصـة اليـوم متاحـة للجميـع ليلحقـوا ،  بقـرب مـيالد الفجـر وانبالجـهةالظلم والظـالم مؤذنـ

 يف شؤون حيـاهتم، ومـساندة أل بالقيام بحق اهللا ؛بركب العزة واملجد بركوب مركب نرصة األقىص
 ًأهــال-  بــدعم ومــساندة بيــت املقــدس ا  بالــدعاء واالهــتامم، وماديــا ومــساعدة بيــت املقــدس معنويــ

  . بحسبهٌّ كل- ومؤسسات
  !فحذار أن يفوتك مركب العز واملجد

  ًيـــا أقـــىص ســـالما: ُقلـــت
ٌال إين حبيـــــــب: ُقلـــــــت ّ  

ْهــل عــاد صــالح؟: َقــال   َ ْ!  
ْيرجتـــــي منـــــك الـــــسامح َ  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ــــال ــــيض: َق ــــدمع يف ُوال ُ  
ِين ظلــــــم اليهــــــودّهــــــد ُ  

ــــادي ــــست تن   ْقدســــنا أم
َمــــن تــــراه ســــوف يــــأيت ُ ُْ  
  ُواملــــــــآذن يف صــــــــداها
  َأيـــــن هاتيـــــك الليـــــايل؟
ـــأيت ـــك ت َكـــم حلمـــت في ُ ْ  
ــــود ــــت أن تع ــــم حلم َك ْ ُ ْ  

  َغــــري أين ..ُ حلمــــتْكــــم
ـــت ـــل: ُقل ـــىص مته ـــا أق ْي َّ  

ًإن يف القــــــدس رجــــــاال ِ َّ  
ِإن يف القــــــدس يتــــــامى َّ  
ــــــاال ــــــدس جب ًإن يف الق ِ َّ  
ـــــــــوا أن الظـــــــــالم َأيقن َّ  
ــــــسى ــــــىص لنن ــــــا أق   َّهي
ِنتبــــــع هنــــــج الرســــــول َ ْ َّ  
ٍردد األقــــــىص هبمــــــس َ َّ:  

  

ْ طعـــــن الرمـــــاحينّهـــــد ُ  
  ْحى مبــــاحوالثــــرى أضــــ

ـــــاح ـــــم البط ْصـــــوهتا ع َّ  
ــــاح ــــر الوش ــــامال طه ْح َ ُ ً  

ــــاح؟: تــــشتكي ْأيــــن رب َ!  
ْأيــــن عــــشاق الــــسالح؟ َُ َّ  
ـــــي اجلـــــراح ْمتـــــسح عن ُّ  
ْمنـــــشدا حلـــــن الكفـــــاح َ ً  

ـــــرتاح... قاهلـــــا ـــــم اس ْث َّ  
ْإن يف القـــــدس ِ صـــــالح َّ  
ـــــالح ـــــرصوا درب الف ْأب َ  
ـــــاح ـــــش اجلن ـــــوا ري ْأنبت َ  
ْراســـــــــيات ال تـــــــــزاح ُ ٍ  
ْســــوف جيلــــوه الــــصباح ُ َ  

ـــــــواحَّكـــــــل ـــــــام الن ْ أي ِ  
ــــــــــاح ــــــــــه رس النج ْإن ُُّ َّ  

ـــالح( ـــوت ص ـــه ص ْكأن ُُ َّ(   
  

  
  

  

  



 

 
 

  

  

 
فضائل بيت املقدس يف القرآن والس
ُّ

 نة
  

 قدسية بيت املقدس وبركتهـا التـي شـملت مـا حوهلـا، وهـذه القدسـية :من الثوابت اإلسالمية
قدس هو ثاين املـساجد قديمة ضاربة اجلذور يف تاريخ األرض والبرشية، فاملسجد األقىص يف بيت امل

يـا رسـول اهللا : قلت:  قالت عن أيب ذر الغفاري »صحيح البخاري«ففي  ؛يف األرض بعد الكعبة
ٍأي مسجد َّ ثـم أي:قلت: ، قال»املسجد احلرام«:  قال؟َّ أولضر وضع يف األُّ املـسجد «:  قـال؟ُ

  .»أربعون سنة«: كم كان بينهام؟ قال: ، قلت»ىصقاأل
 _هلـَ وا حنـ كْاري بذى الَّـ صقـْ  األَدجِسى املـَ لـَ  إِامِر احلـَ دجِس املـَ ن مـ الي لَهدبعى بِرسي أَذلَّ اانحبس+: ـقال 

 .]١:اإلرساء[
 عـىل إعـادة إل هو من بنى الكعبة واألقىص أول مرة، ثم تتابع األنبياء ؛والراجح أن آدم 

بنــاه ال مــن بعــده َ، وواصــ؛ إبــراهيم أل اهللا ه خليــلَّره ورممــَّ فقــد عمــ؛ األقــىص وترميمــهتعمــري
، فعـن عبـد اهللا بـن عمـرو إ املهمة، كام أن داود بدأ ببنائه وأكمله سليامن إإسحاق ويعقوب 

 ًحكـام: اًملا فرغ سـليامن بـن داود مـن بنـاء بيـت املقـدس سـأل اهللا ثالثـ «: قالقعن النبي 
يت هـذا املـسجد أحـد ال يريـد إال  ال ينبغـي ألحـد مـن بعـده، وأال يـأًلكاُيصادف حكمه، وم

 ،أمـا اثنتـان فقـد أعطـيهام«: ق، فقـال النبـي »الصالة فيه إال خرج من ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه
 .»وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة

   وتوحيد ، منذ بداية خلق البرش باألنبياءتانَ فربكة وقدسية بيت املقدس مرتبط؛ومن هنا
 ن مانا كَما وملسا ميفًن حانن كَكْلَا ويانرص نَالَا ويوده ييماهرب إِانا كَم+: ـ قال ودين اإلسالم، ،ألاهللا 
أَم كُنتُم شهداء إِذْ حضَر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنيه ما تَعبدون من +: ـقال و، ]٦٧:آل عمران[_نيكرِشاملُ

  .]١٣٣:البقرة[_واْ نَعبد إِلَـهك وإِلَـه آبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحق إِلَـها واحدا ونَحن لَه مسلمونبعدي قَالُ
  ، وهـذا يبطـلإوبذلك تكون قدسـية بيـت املقـدس سـابقة عـىل رسـالة يعقـوب وموسـى 

ق للمـسلمني املوحـدين عـرب التـاريخ، أمـا بنـو مزاعم اليهود بأحقيتهم ببيت املقدس، ويثبـت أهنـا حـ
                                                 

 ).١٦/٨/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(
 .رواه ابن ماجه والنسائي وأمحد )٢(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

إرسائيل الذين كانوا يف فرتة من الزمن أفضل الناس يف زمـاهنم باإلسـالم والتوحيـد، لكـن ملـا كفـروا 
 . واملسكنةَّذلةُبرهبم وأرشكوا به زالت عنهم اخلريية واألفضلية، ورضبت عليهم ال

 .]١:اإلرساء[_هو السّميع الْبصريحولَه لنرِيه من آَياتنا إِنَّه + - ١
 فـضائل بيـت املقـدس عـرب »مناقـب الـشام وأهلـه«وقد خلص شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه 

فيها املسجد األقىص، وفيهـا مبعـث األنبيـاء، وإليهـا هجـرة إبـراهيم، وإليهـا مـرسى ":  فقال؛التاريخ
ه والطائفـة املنـصورة مـن أمتـه، وإليهـا املحـرش نبينا، ومنهـا معراجـه، وهبـا ملكـه وعمـود دينـه وكتابـ

 .واملعاد
:  كـام يف قولـه؛كام أن مكة املبدأ، فمكة أم القرى من حتتها دحيـت األرض، واليهـا حيـرش النـاس

نبـه عـىل احلـرش الثـاين، فمكـة مبـدأ، وإيليـاء معـاد يف اخللـق، وكـذلك بـدأ ، ]٢:احلـرش[_ألَوّلِ الْحشرِ +
سول من مكة اىل إيليـاء، ومبعثـه وخمـرج دينـه مـن مكـة، وكـامل دينـه وظهـوره  فإنه أرسي بالر؛األمر

   . حتى يملكه املهدي بالشام؛ومتامه
فمكة هـي األول، والـشام هـي اآلخـر يف اخللـق واألمـر، يف الكلـامت الكونيـة والدينيـة، ومـن 

 ." أن هبا الطائفة املنصورة إىل قيام الساعة:ذلك
 :املجملةوهذا تفصيل بعض هذه الفضائل 

  قــال رســول :  قــالتفعــن أيب ذر ؛ بيــت املقــدس هــي أرض املحــرش واملنــرش - ١
 .»الشام أرض املحرش واملنرش«: قاهللا 

  فعـــن أيب ؛  بالـــسكن واإلقامـــة يف بيـــت املقـــدس ومـــا حوهلـــاقوصـــية النبـــي  - ٢
اق بالـشام ومـرص والعـرًجنـدا  :اًإنكم ستجندون أجنـاد«:  قالقعن النبي :  قالتالدرداء 
إنا أصـحاب ماشـية، وال نطيـق : ، قالوا»عليكم بالشام«: قال ِفخر لنا يا رسول اهللا؟:  قالوا.»واليمن

 .»فمن مل يطق الشام فليلحق بيمنه، فإن اهللا قد تكفل يل بالشام«:  قال!الشام
سمعت رسول اهللا يقول حلذيفـة بـن الـيامن ومعـاذ بـن جبـل : وعن واثلة بن األسقع الليثي قال

 فإهنـا !علـيكم بالـشام«:  فأومـأ إىل الـشام، قـال، ثم سأاله،ا يستشريانه يف املنزل فأومأ إىل الشامومه
                                                 

 . وصححه األلباين،»فضائل الشام«لربعي يف أخرجه ا )١(
 . وله شواهد تصححه،رواه البزار )٢(



 

 
 

  

  

 
 فـإن اهللا ، وليـسق مـن غـدره،ن أبى فليلحـق بيمنـهَ فم، يسكنها خريته من خلقه،صفوة بالد اهللا

 .»تكفل يل بالشام وأهله
والتـي -  »ملقـدس يف الكتـاب والـسنةبيت ا« يف رسالته اجلامعية اهللا عبدويوضح الباحث حممد 

 : أصحابه بسكنى الشام، بام ييلق األسباب التي من أجلها ينصح النبي - ستند إليها يف هذا املقالَأ
 . أهنا خرية اهللا من أرضه، وصفوته من بالده- أ

 . فيها خرية اهللا من عباده، جيتبيهم إليها- ب
 .لفتن فيها معسكر اإليامن واألمن والطمأنينة عند ا- ـج
 . بالشام وأبنائها باحلفظ والعناية والرعايةـ تكفل اهللا - د
 . فيها خرية األجناد وقلب الدفاع عن الدين واألمة اإلسالمية، وغريها من األسباب- ـه
ا ًكنـت جالـس: فعن سلمة بـن نفيـل الكنـدي قـال؛ بيت املقدس أرض الرباط واجلهاد - ٣

ال : أذال النـاس اخليـل، ووضـعوا الـسالح، وقـالوا! يـا رسـول اهللا: ، فقال رجـلقعند رسول اهللا 
 اآلن .. اآلن!كـذبوا«:  بوجهـه، وقـالقفأقبـل رسـول اهللا ! قـد وضـعت احلـرب أوزارهـا! جهاد

جاء القتال، وال يزال من أمتي أمة يقاتلون عىل احلق، ويزيغ اهللا هلم قلـوب أقـوام، ويـرزقهم 
  .منهم، حتى تقوم الساعة، وحتى يأيت وعد اهللا

   .اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامةو
ا، يـرضب بعـضكم رقـاب ًوهو يوحي إيل أين مقبوض غري ملبث، وأنتم تتبعوين أفنـاد

 .»بعض، وعقر دار املؤمنني الشام
لتكــونن هجــرة بعــد «:  يقــولقســمعت رســول اهللا :  قــالبوعــن عبــد اهللا بــن عمــر 

ــراهيم؛هجــرة ــيكم إب ــاجر أب ــى ال، إىل مه ــم  حت ــا، وتلفظه ــى يف األرض إال رشار أهله  يبق
وحترشهم النار مـع القـردة واخلنـازير، تقيـل حيـث ، ألأرضوهم، وتقذرهم روح الرمحن 

 .»يقيلون، وتبيت حيث يبيتون، وما سقط منهم فلها
                                                 

 .صححه األلباين )١(
 .رواه النسائي وصححه األلباين )٢(
 ."رجاله ثقات":  وقال األلباين،»املسند«رواه أمحد يف  )٣(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  »حتصيل األنس لزائر القدس«
  

قـت تتعـرض فيـه  يف و- املتعلـق بالقـدس-  »حتصيل األنـس لزائـر القـدس« صدور كتاب يأيت
 عـرب التهجـري ؛مدينة القدس هلجمة هيودية رشسة جديدة، حتاول ابـتالع القـدس وسـلبها مـن أهلهـا

  .ستيطان الغاشمستيالء واالواال
 بل يمتد إىل اجلانـب ، والقدس مل يقترص عىل اجلانب املادي فقطقىصواالعتداء عىل املسجد األ

 والقـدس يف اإلسـالم بعكـس مكانـة األقـىص ضعف مكانـةبـ من خالل ترويج األكاذيـب ؛املعنوي
  !!مويني فقطوأن مكانة القدس لدى املسلمني هي من صنع األ!! القدس واهليكل يف اليهودية

 فقد تتابع العلامء عىل إفراد الكتب يف فـضائل بيـت ؛ا للقدس من مكانة عظيمة عند املسلمنيِومل
 فقـد مجـع فيـه بعـض ؛األنـصاري يف كتابـه، وعىل منواهلم سـار ابـن هـشام األقىصاملقدس واملسجد 

 وبركـة األرض املقدسـة حولـه، وشـد ، وبركتـهاألقىصثار يف فضل املسجد اآليات واألحاديث واآل
 وحب بيت املقـدس، ويـربط املـسلمني كافـة األقىصالرحال إليه، مما يوطن يف النفوس حب املسجد 

قريـب مـن نـصف قـرن عـىل احـتالل تنفـك، ولـذلك رغـم مـرور  بأوىل القبلتـني بـروابط حمكمـة ال
ــا وغــريهم ال يزالــون يرابطــون يف أالقــدس إال أن أحفــاد املــرابطني يف القــدس مــن املغــرب و فريقي

 برغم املعاناة التي تطاهلم من اعتقـال وحـصار وقتـل، يف امتـداد ؛القدس القديمةيف حيائهم املعروفة أ
  .ملسرية أجدادهم املرابطني واملجاهدين يف القدس

 وهـو مـن الكتـب غـري املعروفـة جلـامل ،»حتصيل األنـس لزائـر القـدس«ل مرة يطبع كتاب ألو
مغنــي « و،»قطــر النــدى« مؤلــف ، بــن هــشام األنــصاري، النحــوي الــشهرياهللا عبــدالــدين أيب حممــد 

، ومـن هنـا تـأيت أمهيـة خـروج هـذه »اإلعراب عن قواعد اإلعـراب« و،»اللبيب عن كتب األعاريب
  .ني النور بعد مئات السناملخطوطة إىل عامل

وقـد قـام عــىل إخـراج هــذا الكتـاب وضــبطه وخترجيـه وكتابــة مقدمـة مهمــة حـول رد شــبهات 
 القـدومي وخالـد نـوارصه، ىن عيـسن الكـرياما األخـو:املسترشقني واليهود حـول املـسجد األقـىص

  .وذلك عن مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية
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م والـسلوكيات غـري الـصحيحة حـول القـدس واملـسجد كام نبه ابـن هـشام عـىل بعـض املفـاهي

أو اجـتامع الـبعض !!  هي عرش بلقـيساألقىص زعم بعض الناس أن دكة املؤذنني يف :، مثلاألقىص
وهـذا !! وعنـد الغـروب ينفـرون ويرجعـون القهقـرى!! يوم عرفة عند الصخرة وبعضهم يطوف هبا

  . بل هو ضالل،اًيصح رشع كله مما ال
 املقدمة الضافية والقيمة حول تفنيد مـزاعم اليهـود بعـدم قدسـية ومكانـة : قيمةومما زاد الكتاب

القدس عند املسلمني، هذه املزاعم التي روجها بعض املسترشقني والباحثني اليهود، والتـي اعتمـدوا 
 هـو مـسجد يف األقـىص تعتـرب أن املـسجد ؛فيها عىل روايات مكذوبة وخمرتعة يف بعض كتب الـشيعة

 هـو يف األقـىص التي تـزعم أن املـسجد ؛خرافات تبنتها شخصيات وفرق ضالة كالقاديانيةو!! السامء
وهـذا يوضـح !! األقـىصوبعض مـن القاديـانيني جيعـل املـسجد النبـوي هـو املـسجد !! قاديان باهلند

  .نتشار القاديانية بني الفلسطينينيسبب دعم إرسائيل ال
 وفنـــدت ، واملستـــرشقني يف كتابـــات اليهـــوداألقـــىصرصـــدت املقدمـــة املـــسجد 

  :نذكر منها النقاط التاليةو ،مزاعمهم
  : مسجد يف السامءاألقىصزعمهم أن املسجد   ■

 وهذا قول باطل مل يعرف إال يف بعض مصادر الشيعة، وقـد تبنـاه اليـوم جعفـر العـاميل يف كتابـه
 ضـيف دائـم ، ومن الغريـب أن جعفـر العـاميل هـو»صحيح السرية«  وكتابه،»؟ أيناألقىصاملسجد «

  !!"املنار"يف قناة 
 فكيـف بــورك مـا حولـه وهــو يف ؛األقـىص عــىل وجـود بركـة حــول املـسجد َّوالقـرآن قـد نـص

  ؟ فكيف يكون يف السامء؛)ثاين مسجد وضع يف األرض(أنه خربنا أ قالسامء؟ والنبي 
 ؛األقـىصزعمهم أن األمويني هم الذين روجوا أحاديث فـضائل القـدس واملـسجد   ■

   !!اإلمام الزهري، نكاية يف ابن الزبريبواسطة 
، ومل ينفـرد بـه ً والقـدس ورد يف القـرآن الكـريم أصـالاألقـىص ففـضل !وهذا من أبطل الباطل

  ! !كام أن الزهري مل يقابل األمويني إال بعد وفاة ابن الزبري!! ن أو الزهريواألموي
  !!  أميةي وهو شيعي كاره لبن؛وبعد هذا كله فإنه مل يذكر هذه الفرية إال املؤرخ اليعقويب

  :حاديث فضائل بيت املقدس أزعمهم أن علامء احلديث أنكروا  ■
  !وهذه الفرية مثال عميل خلداع وخيانة اليهود واملسترشقني للبحث العلمي



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 بينوا بطالن بعض الروايـات يف فـضائل - لدقتهم وأمانتهم العلمية- فاحلقيقة أن علامء احلديث 
 وبيـت املقـدس إال أن هـذا ال ستيفائها الرشوط الدقيقة، ومع تعظيمهم لألقىص لعدم ا؛بيت املقدس

يربر اعتامد وترويج روايات مل تثبت بشكل علمي، ففي اآليات القرآنية واألحاديث الـصحيحة غنيـة 
  .عن الروايات الضعيفة واملكذوبة

لثقافـة  دور يف اإلسـالم كمركـز ل والقدس مل يكن هلاماألقىصزعمهم أن املسجد   ■
  :واحلضارة

م ِ أن اخلليفـة العـادل عمـر بـن اخلطـاب قـد قـد:ويف هذا جتاوز عىل بدهيات التـاريخ التـي منهـا
، وقـد سـكن قن هبـا بـالل ألول مـرة بعـد وفـاة النبـي َّبنفسه من املدينة املنـورة لفـتح القـدس، وأذ

ق الصحايب عبـادة  وقد كلف الفارو، ملا للقدس من مكانة ودور؛ي من الصحابة ُالقدس العديد
  . القضاء والتعليم يف بيت املقدستبن الصامت 

حيـان أكثـر مـن سـتني  حتـى بلغـت يف بعـض األ؛وقد تتابعـت املـدارس يف القـدس بعـد ذلـك
 :رف التــاريخ اإلســالمي العديــد مــن العلــامء الــذي نــسبوا للقــدس وعرفــوا باســمَمدرســة، وقــد عــ

  ."املقديس" أو "املقادسة"
ــم أن مكانــة  ■  والقــدس كانــت موضــع خــالف يف بدايــة األقــىص املــسجد زعمه
  : وأن هذه املكانة حديثة العهد،اإلسالم

ن و والقدس ذكر يف القرآن، ومل يستطع هؤالء اليهـود واملستـرشقاألقىص أن فضل :ويبطل هذا
 ا بـل تـاريخ القـدس يف اإلسـالم يـربهن عـىل أهنـ!إيراد نص عن أي عامل مسلم يدل عىل زعمهم هذا

 ويف أوقـات اجلهـاد ، للمجـاورة يف القـدس؛ستقبل الكثري مـن املـسلمني مـن خمتلـف البلـدانت كانت
  .اكانت القدس وجهة كثري من املرابطني للجهاد فيه

 القـدومي وخالـد نـوارصه يف إخـراج هـذا الكتـاب لعـامل ىن عيـسن الكـريامالقد أحسن األخو
 من خـالل ؛ت العصيب من تاريخ القدس والقدس يف هذا الوقاألقىصيد شبهات أعداء ن وتف،النور

  .اجلمع بني الرتاث واملعارصة لتكتمل العدة يف الدفاع عن القدس
  

  

  



 

 
 

  

  

 
  اقرأ عن فلسطني

  

ٍا يف نـواح كثـرية ومتناقـضة، ًالعدوان اهلمجي اليهودي اإلرسائييل عىل غزة هذه املرة كـان خمتلفـ
 أول صــمود - وبالتحديــد كتائــب القــسام-  فمــن اجلهــة اإلجيابيــة كــان صــمود املقاومــة الفلــسطينية

  .عسكري للشعب الفلسطيني حيقق النرص عىل أرض فلسطني، وبجهد فلسطيني شبه كامل
ا غـري مـسبوق للـشعب الفلـسطيني عـىل هـدف واحـد ً حقق هذا الصمود اخلارق توحداًوأيض

  .ّ فك احلصار الظامل عن غزة:هو
ا ممـا يعانيـه الـشعب الفلـسطيني مـن ًا بـسيطًشـيئكام أن املقاومة الباسلة جعلت اليهـود يعيـشون 

 أو عـرب إيقـاف ، عن حمارصة اليهود يف املالجئً فضال؛ بسبب القصف والصواريخ،اخلوف والرعب
  .العمل بمطار تل أبيب

 فهذه أول مرة تعتدي فيها إرسائيل عىل الفلسطينيني وال تكـرتث الـدول ؛أما يف اجلانب السلبي
ٍ مـن تـداع الجـتامع قمـة أو وزراء اخلارجيـة أو لقـاء يف ؛عـىل املـستوى الـشكيل ولـو ؛العربية بام جيري
ا عربيـة وقحـة ختـرج عالنيـة يف وسـائل اإلعـالم أو عـرب ً بل ألول مـرة نجـد أصـوات!اجلامعة العربية

 باعتبارهـا "محاس"شبكات التواصل وجتاهر بتأييد إرسائيل يف عدواهنا عىل غزة، بحجة االنتقام من 
  .امعة اإلخوان املسلمنيتابعة جل

 وأصـبحت ،ّ فإن قطاعات من اجلامهري العربية تبنت هـذا اخلطـاب اخلـائن والـشائن؛ولألسف
تردده، مما يكشف عن أزمة حقيقيـة يف الـشارع العـريب اليـوم، وهـي نتيجـة لـسياسات مقـصودة عـرب 

قـع قـاس يطحنـه،  إما بلقمـة عيـشه يف وا؛ قصدت إخراج جيل ضائع تائه مشغول،اإلعالم والتعليم
 يمـتص أمـوال األغبيـاء ،أو جيل الهث خلف شـهواته ونزواتـه يف واقـع اسـتهالكي رسيـع اإليقـاع

  . من صناع املوضة والرصعات والفن واإلعالم واإلجرام؛ليصب يف خزائن اخلبثاء
 الـذي أقـيم األسـبوع الفائـت يف ؛"مهرجـان األلـوان" مـا جـرى يف :خر كوارث هـؤالءآومن 

كانـت املجـاهرة بالفـسق حيـث  ؛قصف فيه غزة بالـصواريخُ يف الوقت الذي ت،تقليد للهنود يف ،نَّعام
  .خالق وأحكام الرشيعةنحالل والتفلت من األومظاهر اال
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 ، وتارخيهـا ومــساراهتا،ومـن هنـا أصـبح هنــاك فـراغ معـريف هائـل بحقيقــة القـضية الفلـسطينية
 عـن اجلهـل بحقيقـة العـدو ً فـضال؛لقـضية ومـستقبل ا،وتضحيات الفلسطينيني والعرب واملسلمني

  . وأطامعه وأالعيبه وخداعه وإجرامه،اليهودي اإلرسائييل
ملـن يرغـب مـن -  ويف ما ييل تعريف رسيع بخمسة كتـب مهمـة يف القـضية الفلـسطينية

 حتى يكون له موقـف ودور أوضـح وأنجـح ؛جيل الشباب أو غريهم يف تفهم القضية بشكل أفضل
  :-  أجلها والعمل من،يف حلها
 ورئـيس اهليئـة ،مفتـي فلـسطني- للحاج أمـني احلـسيني  »أسباب كارثة فلسطني« كتاب - ١

 وكـان ، عن اهليئـة العربيـة العليـا)١٩٤٨(، وقد صدرت طبعته األوىل سنة - العربية العليا الفلسطينية
سـم ، لكـن دار الفـضيلة بالقـاهرة أعـادت نـرشه قبـل سـنوات با)حقائق عن قضية فلسطني( :عنوانه

  .الفصل األخري منه
 عــن خفايــا القــضية ًالكتــاب عبــارة عــن إجابــات احلــاج أمــني احلــسيني ألحــد عــرش ســؤاالو

 الـذي كـان أحـد أبـرز الفـاعلني فيـه، ؛الفلسطينية، وهو يشكل شهادة احلاج أمني عىل جمريات الواقع
ــل ــصلية مث ــضايا مف ــت ق ــ: وتناول ــاد ال ــة جه ــان حقيق ــهم؟ وبي ــسطينيون أرض ــاع الفل ــل ب شعب ه

الفلــسطيني عــن فلــسطني بكــل مــا يملــك، وحقيقــة املواقــف الربيطانيــة اخليانيــة للعــرب وفلــسطني 
 ودور التيـار ،واالنحياز لليهود، واملوقف من قرار التقسيم، واملوقف األمريكي املبكر واملؤيد لليهـود

ارثـة فلـسطني  وكيف تسلل اليهود لفلسطني، وأسباب ك،الربوتستانتي يف ذلك، واألطامع الصهيونية
  . وأحلق بالكتاب مالحق ووثائق وصور مهمة،وكيف يمكن حلها

يـة الـدور اإلسـالمي وريادتـه ووالكتاب يكشف عن وعي سيايس عميق ومبكر، ويوضـح أول
 وأنــه هــو التيــار الــوطني احلقيقــي النــابع مــن أعــامق وجــذور الــشعب ،يف قيــادة القــضية الفلــسطينية

لامين بمختلف تالوينه، فاحلاج أمني كان أحـد تالميـذ مدرسـة رشـيد الفلسطيني، قبل نشوء التيار الع
  . يف القاهرة"مدرسة الدعوة واإلرشاد"رضا 

 للــدكتور عيــسى املــايض، وقــد صــدر عــن دار املعــال »كيــف ضــاعت فلــسطني« كتــاب - ٢
 إال أنــه حلــل البيئــة االقتــصادية والثقافيــة ؛)١٥٠(، ورغــم قلــة صــفحاته )١٩٨٨(بالكويــت ســنة 

  .ياسية التي أفرزت ضياع فلسطني من أمة اإلسالموالس



 

 
 

  

  

 
 يف اًلعـل هـذا اللـون مـن الدراسـة يعـد رائـد": بحق كـام وصـفه مؤلفـه بقولـههو وهذا الكتاب 

 فـإن الـذين كتبـوا عـن الـسياسة واالقتـصاد والثقافـة يف فلـسطني ، حيث مل أعثر عـىل مثلـه؛موضوعه
ــوا ف ــابتهم منحــرصة يف املواضــيع التــي كتب  بيــان أثرهــا يف ضــياع : ومل يكــن غرضــهم،يهــاكانــت كت

  ."فلسطني
 مـن ناحيـة ثرواهتـا املتنوعـة، ؛املايض اجلوانب االقتصادية لفلسطني قبل ضـياعها .وقد درس د

 وأثـر ذلـك عـىل تـرك الزراعـة واألعـامل اليدويـة والعمـل عنـد ،ثم مسرية االقتـصاد بعـد االحـتالل
 بيـع الفلـسطينيني لـألرض بـسبب الـرضائب :السـتعامريةاليهود، ورغم أن الغاية من هذه الـسياسة ا

 بـأن الـذين بـاعوا هـم ً مـن أرض فلـسطني، علـام)%٥(ة، ولكن مل تتجاوز نسبة ما بيـع لليهـود ظالباه
  .مالك من سوريا ولبنان وليسوا فلسطينيني

ت  واألنديـة واجلمعيـا، درس املؤلـف واقـع التعلـيم والطباعـة والـصحافة؛ويف الناحية الثقافية
باملقارنــة بــني   وذلــك كلــه،ا دور إرســاليات التبــشري يف فلــسطنيً واإلذاعــة والرتمجــة، وأيــض،الثقافيــة

  .الفلسطينيني واليهود
 تناول النظام اإلداري يف فلسطني زمن الدولة العثامنية، ثم ظهـور املـسألة ؛ويف الناحية السياسية

بـد احلميـد يف محايـة فلـسطني، ثـم خـداع الرشقية وتأثريها عـىل األتـراك والعـرب، ودور الـسلطان ع
  . حتى احتلت فلسطني وسلمتها لليهود؛بريطانيا للعرب والرشيف حسني

 أمهيـة  أن فلسطني لن تعود إال بزوال األسباب التي أضاعتها، ومـن هنـا تـأيت:واخلالصة املهمة
  .الكتاب والتوسع يف املوضوع

 حممـد عبـد الـسالم حممـد، والكتـاب  للـدكتور»بنو إرسائيل يف القـرآن الكـريم« كتاب - ٣
، ومعرفة حقيقة اليهود وبني إرسائيل مـن القـرآن معرفـة )١٩٨٨(أصدرته دار الفالح بالكويت سنة 

  . ألهنا تكشف لنا حقيقة العدو الذي نواجهه؛رضورية ومهمة
والتــي حتــذر مــن غــدرهم - وقــد رأينــا أن انحــراف الــساسة العــرب عــن رؤيــة القــرآن لليهــود 

 جعلــت العــرب يــدخلون متاهــة -  ونبــذهم للعهــود واســتعالئهم واســتعانتهم بــاآلخرينوخيــانتهم
 تواصــل :الــسالم بــدون أوراق قــوة، ويكتفــون بكلمــة الــرشف أو ضــامنة أمريكيــة، فكانــت النتيجــة

العــدوان الرببــري بالقتــل لألبريــاء، وتواصــل التمــدد االســتيطاين بالــرسقة واالغتــصاب، وتواصــل 
  .ا باالهنيارًتى بات مهدد ح؛احلفر حتت األقىص



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 تـاريخ بنـي - وهو أصـدق كتـاب عرفتـه البـرشية- استعرض الكتاب من خالل القرآن الكريم 
إرسائيل، ألن ما يشيع اليـوم عـنهم كثـري منـه مـن كـذهبم وافـرتائهم، ولكـن القـرآن هـو الـذي يقـدم 

 وحتـى ؛ائيـل إرس/ عرب التـاريخ مـن نـشأهتم مـن زمـن يعقـوب؛احلقائق التارخيية األكيدة عنهم
  .ري عن املدينة وفتح خيربضإجالء املسلمني بني قينقاع وبني الن

ثم تناول ما عرضه القرآن الكريم عن عقائـد اليهـود ورشيعـتهم، ثـم تنـاول قـصص أنبيـاء بنـي 
  .إلإرسائيل 

وختم الكتاب بإبطال مزاعمهم من كوهنم شعب اهللا املختار وأصحاب أرض امليعاد، مـع بيـان 
  .ي وسمهم هبا القرآن الكريمصفاهتم الت
 )٢٠١٠(ّ للشيخ عمر األشـقر، وقـد صـدر يف عـامن سـنة »اًوا ما علوا تتبريِّوليترب« كتاب - ٤

عن دار النفائس، والكتاب يشكل ثقافة فلسطينية عامة للجيل اجلديد حول قضية فلـسطني، وحقيقـة 
  .اليهود، وبشائر النرص القادم ودالئله
ض التــآمر اليهـودي الغتــصاب فلــسطني، واجلهـود التــي بــذهلا وقـد توزعــت مباحثــه بـني عــر

املسلمون يف فلسطني وخارجها للدفاع عنها، وأمهية فلسطني ومكانتها يف اإلسالم، وتعريـف اجليـل 
اجلديد باليهود وحقيقتهم، وإبطال مزاعمهم يف فلسطني، وبـشائر قـرب عـودة فلـسطني للمـسلمني، 

 وأن نـصبح ربـانيني، والوحـدة عـىل ،االلتزام باإلسالم: يخ يفوطريق اسرتجاعها، والتي خلصها الش
  .أساس التقوى واإلصالح، وبناء القوة العسكرية الفائقة، وتويل ونرصة اهللا ورسوله واملؤمنني

 وهـو كتـاب مـرتجم عـن العربيـة مـن قبـل مركـز ،»قاموس اخلداع الصهيوين« كتاب - ٥
 أعــده خبــري تواصــل ،)٢٠٠٩ليــل إرسائيــل د( :الدراســات الــسياسية بغــزة، وأصــله كتــاب ســمي

 التـي أسـستها ؛"مـرشوع إرسائيـل"ا إلدارة بوش االبن، وقد أصدرته مؤسسة ًأمريكي كان مستشار
ا عقـب عـدواهنا عـىل غـزة سـنة  جمموعة من الـسيدات، وذلـك بعـد اهتـزاز صـورة إرسائيـل إعالميـ

عربيـة منظمـة وقويـة ومدعومـة لكن لآلن ال توجـد جهـود  - ًأيضا-  وهو ما حدث اليوم، )٢٠٠٨(
ــل ملحارصهتــا وإضــعافها سياســي  ا مــن الــدول العربيــة تعمــل عــىل اســتغالل تــساقط ســمعة إرسائي

  .ا واقتصادي
والكتاب دليل عميل ألفضل الطرق للدفاع عن إرسائيل يف وسـائل اإلعـالم العامليـة والعربيـة، 

 يكـشف لنـا عـن عميـق كـام أنـهني، وهو خمـصص للـساسة والدبلوماسـيني واإلعالميـني اإلرسائيليـ



 

 
 

  

  

 
 خماطبـة الـرأي العـام :يإدراك إرسائيل لإلعالم وحاجتها للـدعم اخلـارجي، وأن الوسـيلة لـذلك هـ

  .باحرتاف ومهارة
 قاعـدة لالتـصال الفعـال يف احلـديث عـن قـضايا إرسائيـل يف وسـائل )٢٥ (- ًمـثال- فهو يقدم 

اإلرهـاب الفلـسطيني، :  مثـل، عـىل حـدة ملعاجلـة كـل قـضيةًاإلعالم بشكل عام، ثم خيصص فـصال
  . محاس وإيران، اجلدار العازل، السالم، القدس، املستوطنات، األطفال، األمم املتحدة، وهكذا

 ملعرفـة ؛ا لكل من يتحـاور يف اإلعـالم أو مبـارشة مـع اجلمهـور غـري العـريب والكتاب مفيد جد
 الـصهيوين مـن جهـة وعكـس اسـتخدامه كيفية ترويج إرسائيل لباطلها، فيتم تفكيك منطق اخلطاب

  .عليهم باستخدام تكتيكاهتم اإلعالمية يف التعريف بحقائق القضية الفلسطينية العادلة
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  القدس 
   يف قبضة الفاطميني
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  حال بيت املقدس يف قبضة الفاطميني

  

، ق فقد كان هـو القبلـة األوىل للنبـي ؛ِمن املعلوم ما لبيت املقدس من مكانة عالية يف اإلسالم
ك       ﴿ : سنة، قبل أن تتحول إىل مكة املكرمة)١٣(وملدة تزيد عن  نـلِّيواء فَلَنمي الـس فـ هِـكجو ب قَد نَرى تَقَلـُّ

 لَةً تَربق    هطْر شـ كُموِه جـلُّواْ وفَو ا كُنتُمم ثيحامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وا فَوكـام أنـه ]١٤٤:البقـرة[﴾ ضَاه ،
   الي لـَ هدبـ عى بِرسـ ي أَذ الَّـ  انحبسـ + إليـه مـن مكـة املكرمـة اً قبل اهلجـرة بـسنة تقريبـققد أرسي بالنبي 

ماملَ ن جِساحلَ د ى املَ لَ إِ امِرجِسقْ األَ دى الَّ صذ ي بكْارنا حلـَ وومن هنـاك ويف نفـس الليلـة عـرج ]١ :اإلرساء[_ه ،ُ
   . كام ثبت يف األحاديث الصحيحة؛ إىل سدرة املنتهى فوق السامء السابعةقبه 

  عـىل؛ جلربيـل ق عـن رؤيـة النبـي ـوقد أشار القرآن الكريم للمعراج النبوي يف قولـه 
ــلَو ﴿: حقيقتــه ــز نَآه ردقَ ــ ع)١٣(ى رخــةً أُلَ نــدس دراملُة ــتَن ١٤(ى ه(ــ ع ندهــا ج ــةُن - ١٣:الــنجم[﴾ )١٥ (ىوأْ املَ

١٥[.  
 بنفسه من املدينـة املنـورة إليهـا ليتـسلم تمة رحل اخلليفة الفاروق ِّوملكانة بيت املقدس القي

مدينة غريها، وقـد كـان رهبـان القـدس وأحبارهـا امتنعـوا ، ومل يفعل ذلك مع )هـ١٥(مفاتيحها سنة 
  !تعن تسليمها إال ملن هو مكتوب عندهم صفته، وهي صفة الفاروق 

 حيـث قـام ،وقد بقيت بيت املقدس منذ تلك اللحظة حمل التقدير واالهـتامم بعامرهتـا ورعايتهـا
مهـا الـروم عليهـا، ودخـل  وتنظيـف الـصخرة مـن القاممـة التـي راك،الفاروق بتأسيس املسجد القبيل

 حتى تبقى ملكا للنصارى، وهو األمر الذي استمر منـذ ذلـك الوقـت إال ؛ّكنيسة القيامة ومل يصل هبا
مدة قصرية أيام الفاطميني سنشري هلا بعد قليل، وبعد اسرتداد بيت املقدس عىل يد صـالح الـدين تـم 

ّ بـسبب تفـرق النـصارى واخـتالفهم إىل ًإعادة كنيسة القيامة للنصارى وفاء للعهـدة العمريـة، ولكـن
ِ عهــد ؛ًطوائـف متعــددة، وحتـسبا لنــشوب الـرصاعات بيــنهم حـول مــن هـو أحــق بمفـاتيح الكنيــسة

 عائلة جـودة وعائلـة نـسيبة، واللتـان تقومـان :صالح الدين بمفتاح الكنيسة إىل عائلتني مسلمتني مها
  . اليومبفتح أبواب الكنيسة وإغالقها كل يوم منذ ذلك الوقت وإىل

                                                 
 ).٤/١/٢٠١٨(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 حيـث كـان ؛- مـع مكانتهـا الدينيـة-  لبيـت املقـدس أمهيـة سياسـية تويف دولة بني أمية أضـيف
ّاخللفاء جيتمعون بوالهتم فيها، وكان اخلليفة يؤم النـاس يف املـسجد األقـىص بنفـسه، وكانـت اخلطـوة 

ــ٦٦( سـنة ِ بناء اخلليفة عبد امللـك بـن مـروان قبـة الـصخرة يف:الكربى يف االهتامم ببيت املقدس ، )ه
ــ٧٢(ّوالتي أمتها ابنه الوليد سنة   عـىل مكانـة ومتيـز وفـرادة بيـت ُّدليـ اً فريـدً، وبقيـت لليـوم معلـام)ه

  .املقدس عن سائر املدن يف املعمورة
ُا يلـزم اخللفـاء العباسـيني بزيـارة ًويف عهد العباسـيني أصـدر اخلليفـة أبـو جعفـر املنـصور تقليـد

  .ٍ تعبري عن أمهية بيت املقدس ومكانتها ورشفها يف،- ولو ملرة واحدة- القدس 
ظل بيت املقدس حمل الرعاية واالهتامم عىل تعاقب اخلالفـات والـدول واإلمـارات 

ّ إال يف زمن الدولة الفاطمية التي شذت عن تلك الـسياسة، وهـو مـا ؛والسلطنات التي حكمته
  :ّسنبينه يف النقاط التالية

 يف تـونس، وهـي )م٩١٠- هـ٢٩٧( قامت سنة ،عية إسامعيلية الدولة الفاطمية هي دولة شي- ١
 سعت إىل نرش فكرها وهدم اخلالفة العباسية، ثم توسـعت فاسـتولت عـىل مـرص سـنة ،دولة عقائدية

ــ٣٠١(، عىل يد جوهر الصقيل، بعد محالت عسكرية فاشلة سـنتي )م٩٦٩- هـ٣٥٨( ــ٣٠٦ وه ، )ه
 والـذين متكنـوا مـن نـرش دعـوهتم يف ؛يني الـشيعةوالتي استبدلت بحملة غزو ديني عرب دعاة الفـاطم

ّ ممـا سـهل سـقوطها يف حـض جـوهر ،مرص واستقطاب الكثري من أهلهـا وقادهتـا للتبعيـة للفـاطميني
  !الصقيل دون قتال

ّ ومـد سـلطان ، حترك جوهر الصقيل نحو بالد الـشام للـسيطرة عليهـا)هـ٣٥٨(ويف نفس العام 
ــ٣٦٠( متكن من االسـتيالء عـىل فلـسطني ودمـشق يف ًعالالفاطميني هناك لتحقيق مطامعها، وف ، )ه

ا  ا، وشـهد خـالل ذلـك مـدً والـذي اسـتمر ملـدة قـرن تقريبـ؛ومن هنا بدأ احلكم الفاطمي عـىل الـشام
ا بحسب الرصاعات مع اخلالفة العباسية والدول واإلمارات والقـوى املوجـودة بالـشام حتـى ًروجز
  .من القدس حيث طردهم السالجقة ؛)هـ٤٦٥(سنة 

ومنذ اسـتيالء الفـاطميني عـىل فلـسطني والـشام ومـرص بـدأوا يف نـرش عقيـدهتم وفكـرهم  - ٢
 - فـور متكـنهم- ّ برغم أهنم تعهدوا ألهل مـرص أن ال يتـدخلوا يف شـؤوهنم الدينيـة، لكـنهم ؛الشيعي

 احلـاكم  وفرضوه عـىل اجلامهـري بـالقوة، ويف زمـن،"ّحي عىل خري العمل" :ّغريوا األذان وأضافوا له
  ." خري البرشا  وعلياًأشهد أن حممد" :اًبأمر اهللا الفاطمي أضيف لألذان أيض



 

 
 

  

  

 
 قــصة الفقيــه الزاهــد أيب القاســم الواســطي الــذي جتاهــل هــذه »املوســوعة الفلــسطينية«ُوتــورد 

   !!ّ فتمت معاقبته بالسجن وقطع لسانه؛العبارة يف األذان يف املسجد األقىص
 أن الفـاطميني منعـوا صـالة الـرتاويح »فلسطني يف مخسة قـرون«تابه ّويسجل خليل عثامنة يف ك

 ا وعمـر الفـاروق ا ّيف ليايل شهر رمضان املبارك، وأمروا بسب الشيخني أيب بكـر الـصديق
   .ّ، وكتابة ذلك السب عىل جدران بيوت السنةًاعلن

 يـؤمر )املقـدسفاتح بيـت  (ت أن الفاروق ..وختيلوا مدى اجلريمة التي يأمر هبا الفاطميون
  !! وسائر بالد الشام ومرص!ه يف بيت املقدس نفسهاِّبسب

 ،ومن املهم أن نتنبه إىل أن هذه املامرسات الطائفية التارخييـة يـتم تكرارهـا اليـوم يف تغيـري األذان
ويف العراق يتم قـصف مـساجد ! ومنع صالة الرتاويح من قبل احلوثيني يف صنعاء عقب احتالهلم هلا

ًالسنة واالستيالء عليهـا وعـىل كثـري مـن األوقـاف الـسنية، ويف دمـشق تقـام الطقـوس الـشيعية علنـا  ُ
  ! وبطريقة مستفزة يف املسجد األموي

 فعنـدما سـيطر ؛وم عـىل الـبطش والتنكيـل، ويقـًا كان تعامل الفاطميني مع أهل الـشام سـيئ- ٣
الفاطميون عىل مدينة الرملة هنب جنودهم املدينة، فقـام اإلمـام أبـو بكـر النابلـيس بالـذهاب إىل قائـد 

 فاسـتجاب لـه، وعنـدما مل يتوقـف النابلـيس عـن ؛ وطلب منه أن يكف رجالـه عـن ذلـك،الفاطميني
 ، حتـى قبـضوا عليـه، وأرسـلوه إىل مـرص؛التصدي لظلـم الفـاطميني طـاردوه مـن الرملـة إىل دمـشق

ّفسلخ جلده وهو حي ِّ وعلـ،ً ثم ملئ تبنا،ُ وذلـك بعـد أن !  مبكـرة)داعـشية(ق عـىل جـدار القـرص يف ُ
ٍلو كان معي عـرشة أسـهم لرميـت أهـل الكفـر بـسهم، ورميـت ": ح هلم بقولهَّثبت يف وجههم ورص ُ

  ."بالباقي الفاطميني
ّ فكــانوا يثــورون وحيتجــون عــىل بطــشهم وظلمهــم، ؛ينيومل يرضــخ أهــل الــشام لظلــم الفــاطم

مـا ":  فقال هلـم؛ٍوأورد املقريزي أنه يف مرة طلبوا من زعيم الفاطميني التخفيف من قمعهم وتنكيلهم
 َّ ومعكـم نـساؤكم مكـشوفات الـشعور، فيتمـرغن يف الـرتاب بـني يـديَّأعفو عنكم حتى خترجوا إيل

 حـني ؛ عن موقف حمافظ درعا قبيل قيام الثورة الـسوريةاًريوهو موقف ال خيتلف كث!! "لطلب العفو
  !!طلب من أهل درعا إحضار نسائهم

 ؛ وعىل أمـواهلم وأعراضـهم وأرواحهـم، ومع اعتداء الفاطميني عىل دين الناس وعقائدهم- ٤
  . بث الدعوة اإلسامعيلية والعقيدة الشيعية بني الناس:تهاَّقاموا بتأسيس دار للعلم مهم



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ا ًرت لـذلك جهـازَّ وسـخ، قامـت عـىل نـرش فكرهـا بـني النـاس،الفاطمية دولة دعويـةفالدولة 
  . قاده داعي الدعاة يف القرص الفاطمي،اًا كبري إعالمي

 عدد العلامء فيها، وخـال َّ وقل،وبسبب ذلك اجلهد الدعوى الفاطمي تقلص عدد زوار القدس
دس منارة للعلم كعادهتـا عـىل مـر العـصور املسجد األقىص من اجلامعات وجمالس العلم، ومل تعد الق

  .قبل الفاطميني وبعدهم
 ومل يقترص البطش الفاطمي يف القدس عـىل املـسلمني الـسنة، بـل شـمل ظلمهـم النـصارى - ٥
ــ٤٠٣(، وتصاعد ذلك يف سنة )هـ٣٩٥(يف سنة  - ًأيضا-  واليهود  حـني أصـدر اخلليفـة الفـاطمي )ه

 مـن اخلـشب، طـول الواحـد منهـا ذراع وعرضـه ذراع، اًان بأن يعلـق النـصارى يف أعنـاقهم صـلباًأمر
بمثابـة رأس العجـل الـذي (وأن يعلـق اليهـود يف رقـاهبم قرامـي مـن اخلـشب ! ووزنه مخـسة أرطـال

  !!اً وزن الواحد منها مخسة أرطال أيض،)عبدوه
َ أمـر هبـدم بعــض كنـائس القـاهرة وكنيــسة )هـــ٣٩٩(وكـان احلـاكم بــأمر اهللا الفـاطمي يف سـنة 

ُفهـدمت كنيـسة القيامـة سـنة ! َ وأمر كاتبه النرصاين ابن عبدون بكتابـة ذلـك األمـر،يامة يف القدسالق
ــ٤١٩( حتى رضخ الفاطميون لضغط البيـزنطيني سـنة ؛، وبقيت مهدمة سنوات طويلة)هـ٤٠٠(  )ه

  .وسمحوا بإعادة بنائها
ا ومحتهـا عـرب القـرون قبـل ّوهذا اهلدم لكنيسة القيامة هو اعتداء عىل العهدة العمرية التـي أقرهتـ

ًأن يكون اعتداء عىل الكنيسة نفسها، والتي كان هدمها أحد مربرات وأسباب اهلجوم البيزنطـي عـىل 
  . يف احتالل القدس- اًالحق-  التي نجحت ؛بالد الشام واحلمالت الصليبية

ــ٤٦٥(ّ وبعد أن متكن السالجقة من طرد الفاطميني مـن القـدس سـنة - ٦   بقيـت خاليـاهم)ه
 ومقاومـة ،تعمل لصاحلهم، وملا انشغل السالجقة بمقاتلة طالئع الصليبيني الزاحفة عـىل بـالد الـشام

 اسـتغل ؛ والـدفاع عـن املـدن اإلسـالمية يف شـامل الـشام،نشوء اإلمارات الصليبية يف الرها وأنطاكيـا
 يف ،هــا، واســتولوا علي)هـــ٤٩١(الفــاطميون ذلــك بتواطــؤ مــع أتبــاعهم يف القــدس وهامجوهــا ســنة 

  .موقف غادر باملصلحة اإلسالمية
ويزداد الغدر دناءة حني نعرف أن الفـاطميني كـانوا قـد تفاوضـوا مـع الـصليبيني مـن قبـل عـىل 
إقامـة حلــف معهــم ضــد الـسالجقة، نعــرف مقــدار جــريمتهم ومـشاركتهم يف ضــياع بيــت املقــدس 

دافعني من السالجقة، بـل خـذلوهم  حيث مل يتصدوا للصليبيني ومل يساندوا املقاومني وامل؛واحتالهلا



 

 
 

  

  

 
ــذي يتفــرج عــىل احــتالل القــدس  ويطلــق هلــا ،وقــاتلوهم، كحــال حمــور املقاومــة واملامنعــة اليــوم ال

  ! ويطلق عىل أهل الشام الصواريخ والرباميل املتفجرة!التغريدات والشعارات
ّبــل يــتهم ابــن األثــري الفــاطميني بــأهنم هــم مــن حــرض الــصليبيني عــىل مهامجــة الــش ُ ً نكايــة ؛امّ

ــع  ــاقهم م ــضوا اتف ــسالجقة نق ــة بال ــصليبيون بإحلــاق اهلزيم ــح ال ــا نج ــسالجقة، ومل بخــصومهم ال
ّ وتوجهوا لبيت املقدس الذي كان بيد الفاطميني وردوا وفدهم، ورغم مـرور أشـهر عـىل ،الفاطميني

ان يف  والـذي كـ؛النقض واستنجاد وايل القدس الفاطمي بخليفته الفاطمي ووزيره األفـضل لنجدتـه
، مل تـصل نجـدة اخلليفـة الفـاطمي اً يومـ)٤٠( ومتكن من صد هجوم الصليبيني أكثر من ،وضع جيد

ا من سقوط القدس بيد الصليبيني، والـذين ً يوم)٢٠( للقدس، بل وصل األفضل لعسقالن بعد اًأبد
ً ونـساء وأطفـاالً رجـاال؛ يقتلون فيـه املـسلمنيً كامالاًقضوا أسبوع تىل أكثـر مـن  حتـى بلـغ عـدد القـ؛ً

  !اً ألف)٧٠(
ولذلك كانت أولوية نور الدين زنكي وصالح الدين لتحرير بيت املقدس القـضاء عـىل الدولـة 

طـامع الطائفيـة واخليانـات مـع  والـتخلص مـن األ، لتوحيد املسلمني وتوحيد مرص والشام؛الفاطمية
  .الصليبيني

ي ال يدركها كثـري مـن املقدسـيني  والت؛هذه هي أبرز املحطات يف تاريخ القدس زمن الفاطميني
والفلسطينيني والعرب واملسلمني، وما مل ندرك تاريخ القدس وحمطاته ونفحص دروسه وعظاتـه لـن 

  .نتمكن من نرصته والدفاع عنه يف حارضنا ومستقبلنا
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  اسرتداد القدس 
   على يد صالح الدين
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  ؟كيف حترر األقصى على يد صالح الدين

  

متر بنـا كـل عـام ذكـرى حتريـر املـسجد األقـىص املبـارك عـىل يـد صـالح الـدين مـن الـصليبيني 
 وذلـك يف ؛اً عامـ)٩١( واستطاع صالح الدين أن حيـرره بعـد ،)هـ٤٩٢( الذين دنسوه عام ؛املالعني

   هـذه املـرة عـىل يـد اليهـود ،جديـدمتـر هـذه الـذكرى وأرض األقـىص حتـت احـتالل ، )هـ٥٨٣(عام 
  .- !لعنهم اهللا- 

، "انتفاضـة األقـىص املبـارك"ـ  سـميت بـ،- إن شاء اهللا- وتشهد أرض فلسطني انتفاضة مباركة 
 أحـاول أن ؛ لـذكرى هـذا البطـل املجاهـداًوختليـد، ومسامهة يف دفع العدوان عن هذا املـسجد

 عـودة األقـىص للمـسلمني - بإذن اهللا- أبني اجلهود العظيمة واخلطوات املهمة التي أثمرت 
  : هذه املرة- إن شاء اهللا- أول مرة ليعود 

  :استعادة بيت املقدس كانت ثمرة جهود متعددة وألجيال متالحقة: ًأوال
 انتـصارات صــالح الـدين مــن فـراغ، ومل تكــن - إذن- مل تــأت ": يقـول األسـتاذ وليــد نـوهيض

 ،اسـية وتنظيميـة وإداريـة وإصـالحية وإحيائيـةالنتائج العسكرية التـي حققهـا مـن دون مقـدمات سي
امتدت عىل أكثر من قرن إىل أن بدأ قطـف ثامرهـا يف عهـدي عـامد الـدين زنكـي ونـور الـدين حممـود 

  ." الذي يعترب املؤسس احلقيقي للتحوالت الكربى التي شهدهتا بالد الشام ثم مرص؛زنكي
نطقـة يف هنايـة القـرن الـسادس اهلجـري فالتحوالت الكربى التي شـهدهتا امل": - ًأيضا- ويقول

اخلالفــة ( واســرتداد الدولــة ، إحيــاء علــوم الــدين: متثلــت يف مــسألتني،ســبقتها حركــات إصــالحية
 مواقعها، ونتج عن املسألتني واجلهود التأسيسية التي قام هبا اجليـل اإلصـالحي األول مـن "العباسية

حاالت اإلربـاك واإلحبـاط التـي واجهتـه حلظـة دينية، رغم -  إطالق حركة سياسية:العلامء والفقهاء
 وإلغاء الدولة الفاطمية يف مـرص وإعـادة )هـ٤٦٠(بدء محالت الفرنجة األوىل، فبني مرحلة التأسيس 

 شهدت خالله املنطقة حـاالت مـن الـصعود واهلبـوط ، أكثر من قرن؛)هـ٥٦٧(توحيد مرص والشام 
  .مطلع القرن اهلجري السادسواهلجوم املضاد، إىل أن أخذت تستقر األمور يف 

                                                 
 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "القبلة"جملة  )١(
 .)٧٨ و٧٤ص(، »قراءة معارصة: ريرهاسقوط القدس وحت.. صالح الدين األيويب«وليد نوهيض،  )٢(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ــ٥١١ولد نور الـدين حممـود (فاجليل األول أسس لظهور اجليل الثاين   ومهـد اجليـل الثـاين ،)ه
ــ٥٣٢ولد صـالح الـدين (طريق حترير القدس للجيل الثالث  -  واحتاجـت احلركـة اإلصـالحية،)ه

ــامت  ــصد هج ــا، وت ــي أدت إليه ــسياسية الت ــائج ال ــر النت ــنة لتثم ــة س ــة مئ ــرنجاإلحيائي ــدأ ،اإلف  وتب
  ."هبزيمتهم

فمثل صالح الدين ومن قبله نور الدين ال يأتيان بدون متهيـدات ": ويقول األستاذ حممد العبدة
  ."وإرهاصات

إن صالح الـدين مل يكـن يف بدايتـه سـوى خامـة مـن خامـات ": ويقول الدكتور ماجد الكيالين
 مــن أفكــار وتــصورات وقــيم وتقاليــد ؛ مــر يف عمليــة تغيــري غــريت مــا بــأنفس القــوم،جيــل جديــد

وعــادات، ثــم بــوأهتم أمــاكنهم التــي تتناســب مــع اســتعدادات كــل فــرد وقدراتــه النفــسية والعقليــة 
  ."واجلسدية، فانعكست آثار هذا التغيري عىل أحواهلم السياسية واالقتصادية واالجتامعية

ــ خمة واألجيــال ملــاذا احتاجــت عمليــة حتريــر األقــىص كــل هــذه اجلهــود الــض: اًثاني
  املتعاقبة؟

 عـىل ؛مل تكن احلاجة إىل كل هذه اجلهود إال بسبب تردي أحوال املسلمني قبيل الغـزو الـصليبي
كل األصعدة الـسياسية والدينيـة واالقتـصادية واالجتامعيـة، وذلـك بـسبب اجلهـل بأحكـام الـدين، 

لمـسلمني رضـا اهللا والـسعادة يف وعدم القيام بأحكامه وأوامره، ألن العلم بالدين والقيـام بـه حيقـق ل
  .]٩٧:لحالن[﴾ من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياة طَيبةً ﴿: ـقال  ،الدنيا

  :وهذه نبذة رسيعة خمترصة عن أحوال املسلمني يف ذلك العرص
   : من الناحية الدينية- ١

 ؛ وانتشار البدع واخلرافات والفرق الضالة والباطنيـة، عن أحكام الدين والبعد،لقد ساد اجلهل
ًالتي كونت إمارات ودوال   . مستقلةّ

                                                 
 .)٧٨ و٧٤ص( املصدر السابق، )١(
 .)٦ص(» ؟أيعيد التاريخ نفسه«حممدة العبدة،  )٢(
 .)١٦ص(» هكذا ظهر جيل صالح الدين«ماجد الكيالين، . د )٣(
 .)٢٧ص(املصدر السابق،  )٤(



 

 
 

  

  

 
   : ومن الناحية السياسية- ٢

 ،عباسية سنية يف بغداد، وفاطميـة شـيعية يف مـرص، وكانـت بيـنهام حـروب: كان هناك خالفتان
 وأعــاقوا حتريــر القــدس وحــرب الــصليبيني، !اســتعان الفــاطميون فيهــا بالــصليبيني عــىل العباســيني

  .وقاموا باغتيال كثري من األمراء والعلامء الذين كانوا ضد الصليبيني
   : أما احلالة االقتصادية- ٣

 حتـى ؛ وكثـرة الـرضائب، وتـرف األغنيـاء وشـيوع الفقـر،ّفقد عـم الغـالء واحتكـار األقـوات
  .)بيعت البيضة بدينار(

 بطنـه : مهـة أحـدهم!كانوا كاجلاهلية":  عن أحوال الناس يف ذلك الزمانيقول املؤرخ أبو شامة
  ."!اً وال ينكر منكراًوفرجه، وال يعرف معروف

 فـأهواء ؛وما سوى ذلك مما هبـذه اجلهـات الـرشقية": ويقول الرحالة ابن جبري عن أهل املرشق
  ." من أهلهاألوبدع، وفرق ضالة وشيع؛ إال من عصمه اهللا 

ا االستعراض الرسيع حلال املسلمني يف القرن اخلامس اهلجري؛ هل سـيكون بإمكـان وبعد هذ
  ؟)هـ٤٩٢(املسلمني منع الصليبيني من احتالل بيت املقدس عام 

ــ٥٨٣(وهل يمكن أن تكون استعادة بيت املقـدس عـىل يـد صـالح الـدين عـام  ) ٩١( بعـد )ه
د أن يكـون ثمـرة جهـود ضـخمة ألجيـال  أم أنـه ال بـ؟ من االحـتالل نتيجـة جهـد فـردي لقائـداًعام

  متعددة وعىل مستويات خمتلفة؟ 
  .هذا ما سنعرفه عرب بعض املحطات املهمة من تاريخ إعادة بيت املقدس عىل يد صالح الدين

                                                 
ـاريخ نفـسه؟«، )٥٤ص(» قبل أن هيدم األقـىص«، )٩١ص(» هكذا ظهر جيل صالح الدين« )١( ، )٧٥ص(» أيعيـد الت

 ،»أثر احلركات الباطنية يف عرقلة اجلهاد ضـد الـصليبيني« كتاب :وملزيد من التوسع يف معرفة دور الفاطميني والباطنية انظر
 .)١٣٩ص( ،يوسف إبراهيم

ـاريخ أيعيـد ال«، )٧٧ص (»هكذا ظهـر جيـل صـالح الـدين« عن ،)٥/٢١٣ (،بن تغري برديال» النجوم الزاهرة« )٢( ت
 .)١٨ص(» ؟نفسه

 .)٨٤ص (»هكذا ظهر جيل صالح الدين« عن ،)٧ص (»كتاب الروضتني« )٣(
 .)٨٥ص (»هكذا ظهر جيل صالح الدين« عن ،)«٥٥ص (»رحلة ابن جبري« )٤(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

   املقدس؟تماذا كانت ردة الفعل عند املسلمني حني سقطت بي: ًاثالث
بـسبب مـا قـدمنا مـن أحـوال  وذلـك !لألسف مل يتحرك أحد لنـرصة اإلسـالم وبيـت املقـدس

  : ولذلك قال القايض أبو املظفر اآلبيوري يرثي القدس؛املسلمني
 وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم
  تسومهم الروم اهلوان وأنتم
  أرى أمتي ال يرشعون إىل العدى
  فليتهم إذ مل يذودوا محية

  

  ظهور املذاكي وبطون الشاعم  
  جترون ذيل اخلفض فعل املسامل

  دين واه الدعائمرماحهم وال
عن الدين ضنوا غريه باملحارم 

  

ل املجتمع اإلسالمي من هـذه احلالـة الـسيئة عـىل كـل األصـعدة َّ كيف حتو؛اًإذ: اًرابع
  إىل حالة الوحدة والنرص عىل يد صالح الدين؟

  أن هذا الـدين هـو الـدين احلـق الـذي سـيظهره اهللا عـىل سـائر األديـان،ًال بد من اليقني دائام - أ
 أنـه حـني بـدأت الدولـة :ولكن ال يكون ذلك إال باألخذ باألسباب الـرشعية والكونيـة، ومـن ذلـك

 حتـى قامـت بـانقالب عـسكري يف )ّالـسنية( هتـاجم وحتـارب اخلالفـة العباسـية )الشيعية(الفاطمية 
ا  ودعـ،)الـسني( بقيادة البساسريي الذي عزل اخلليفـة العبـايس )هـ٤٥٠(بغداد عاصمة اخلالفة عام 

  .نينيُّ، وبدأ بقتل العلامء واألمراء الس)الشيعي(للخليفة الفاطمي 
التـي -  أن هبت الدولة السلجوقية :نينيُّكان أثر هذا االعتداء عىل اخلليفة واخلالفة والعلامء الس

ــ٤٥١( لنجدة اخلالفة العباسية عام -  يف بالد الرتك)هـ٤٣٠(تأسست عام   فـدخلها طغـرل بـك ؛)ه
 ًا وأشاع العدل واألمن يف بغداد، وهنا بـدأت اخلالفـة تعـود هلـا اهليبـة والقـوة شـيئ،رييوقتل البساس

  .؛ وذلك باالستناد عىل قوة الدولة السلجوقية الصاعدةًافشيئ
 عنـد اً الـذي كـان وزيـر؛ وزيرهـا نظـام امللـك: كان من أعظم حسنات الدولـة الـسلجوقية- ب

، وكـان اًعامـ) ٣٠( بعـده الـسلطان ملكـشاه مـدة السلطان السلجوقي ألـب أرسـالن وعنـد ابنـه مـن
                                                 

 .)٣٤ص (»؟أيعيد التاريخ نفسه« عن ،)١٠/٢٨٤ (،بن األثريال »الكامل« )١(
ـاكر »اريخ اإلسـالميالتـ«، و)٨٩ص (»هكذا ظهـر جيـل صـالح الـدين« )٢( ـاريخ «، )٦/٢٠١ (،ملحمـود ش أيعيـد الت

 .)٦٧ص (»؟نفسه



 

 
 

  

  

 
 وعرفـت ،جعـل للطلبـة مرتبـاتف أنه أنشأ املـدارس :صاحب دين وذكاء وعلم، وكان من أهم مآثره

 اًفـوا كثـريَّ وأل، ودرس هبا كبار العلامء يف ذلك العرص،)هـ٤٥٩(هذه املدارس باملدارس النظامية عام 
 لإلمـام املـاوردي، »أدب الـدنيا والـدين« : مثـل، زماهنممن الكتب التي عاجلت أمراض املسلمني يف

  .»غياث األمم يف التياث الظلم«ف اجلويني َّ، وأل»األحكام السلطانية«وله كتاب 
املدارس دور كبري يف إخراج املسلمني من اجلهل والبعد عن الـدين والفرقـة ووكان هلذه الكتب 

ت العالقة بني العلامء واألمراء عالقة طيبـة، ولـذلك والوقوع يف شبهات الفرق الضالة الباطنية، وكان
سعت للقضاء عليها عن طريق اغتيال املـرشف واملؤسـس هلـا؛ وقـد نجحـوا يف اغتيـال الـوزير نظـام 

 ،وقـام بعـده هبـذه املهمـة ابنـه فخـر الـدين! ، قبـل سـقوط القـدس بـسبعة أعـوام)هـ٤٨٥(امللك عام 
  .)هـ٥٠٠(عام  - ًأيضا-  فقتلوه

 النـابغني مـن ِّعـنيُ أنـه كـان ي:الـوزير نظـام امللـك - ًأيـضا-   أعظم األشياء التي قام هبا ومن- جـ
 :طالب املدارس النظامية وغريهم من أصحاب الكفاءة يف األمـاكن القياديـة واإلداريـة، ومـن ذلـك

 مدينــة حلــب ومحــاة ومنــبج )آمــد ســنقر قــسيم الدولــة(أنــه أشــار عــىل الــسلطان ملــك شــاه بتوليــة 
ية، وذلك بسبب جهـوده يف اجلهـاد وحـسن سياسـته يف إدارة الـبالد التـي حكمهـا، ويف عـام والالذق

 وأظهر الكفـاءة والـشجاعة ، الذي سار عىل خطى والده؛ ابنه عامد الدين زنكيهتل وخلفُ ق)هـ٤٨٧(
  .يف حروب الصليبيني

بنـاء دولتـه، وتفـرغ  فبـدأ يف ؛وملا عني عامد الدين عىل والية املوصـل واجـه حتـديات الـصليبيني
واستعان بتالميـذ املـدارس النظاميـة؛ فكـان ! حلرب الصليبيني، ومل هيتم بالرصاع الدائر بني املسلمني
 الذين دعمهم نظام امللـك، بـدأ عـامد الـدين ؛وزيره مروان الطنزي ممن درس يف بغداد عىل يد علامئها
لطان الـسلجوقي يف الـدفاع عـن بغـداد، ثـم بتوحيد أكثر أقاليم اجلزيرة ثم بالد الشام، واستعان بالـس
هـي أول إمـارة -  )هـاَّالر(ه بعد ذلـك لفـتح َّبدأ بحرب الصليبيني وحتقيق االنتصارات عليهم، وتوج

  . )هـ٥٣٩(ففتحها عام ؛ - صليبية يف بالد املسلمني 
                                                 

ـبالء«، )١٠٣ص (»هكـذا ظهـر جيـل صـالح الـدين«، )٦٨ص (»؟أيعيد التاريخ نفسه« )١(  ،للـذهبي» سـري أعـالم الن
 .)٤٧ص (»ارصةعصالح الدين قراءة م«، )١٩/٩٤(
 .)٢٨٥ص (»هكذا ظهر جيل صالح الدين« )٢(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  .)هـ٥٤١( لكنه قتل عام ؛وكان ينوي مواصلة حرب الصليبيني
 وكان نعـم اخللـف خلـري ، محل الراية ابنه نور الدين حممود زنكي؛كيبعد وفاة عامد الدين زن - د

سلف، فلقد استمر يف حرب الصليبيني والدفاع عـن أرض املـسلمني، والعمـل عـىل توحيـد الـصف 
ومـا قـصدنا بفتحهـا ":  وقـال يف ذلـك، ولذلك عمل عىل إهناء اخلالفة الفاطمية يف مـرص؛اإلسالمي

  ."كفار إال فتح الساحل وقلع ال]مرص[
 ألحــد اً ليكــون عونــ؛ اخلــالف والنــزاع بــني الفــاطمينيّ إىل مــرص وقــت دباًوملــا أرســل جيــش

ًاألطراف بقيادة أسد الدين شريكوه، وبعد وفاة أسد الدين عني صالح الدين بدال ِّ  وطلـب منـه ، عنـهُ
ت اخلالفـة  وهـي التـي حاربـ، لصالح الدين رشف القضاء عليهاانالقضاء عىل الدولة الفاطمية، فك

ــصليبيني ــارصت ال ــام ،ون ــدس ع ــت املق ــتح بي ــال رشف ف ــل أن ين ــضاللة قب ــة وال ــرشت البدع  ون
  . )هـ٥٨٣(

، وعزم عـىل فـتح هم مدينة من)٥٠(واستمر نور الدين يف حرب الصليبيني حتى أرجع أكثر من 
ينــه  عَّ قبــل أن تقــر)هـــ٥٦٩( فــأمر ببنــاء منــرب للمــسجد األقــىص، ولكنــه تــويف عــام ؛بيــت املقــدس

  .باألقىص
  .د الشام ومرص حتت قيادته أثر هائل يف املسلمني والصليبينيُّوكان لتوح

 والـذي حقـق اهللا ؛- أكرب قواد نـور الـدين-  وبعد وفاة نور الدين تسلم الراية صالح الدين - هـ
 من تسلمه القيـادة العامـة وتأسـيس الدولـة اً عام)١٤( بعد )هـ٥٨٣(عىل يديه فتح بيت املقدس عام 

  .أليوبيةا
نته من فـتح بيـت املقـدس؛ َّولقد قام صالح الدين بالعديد من األعامل واحليل التي مك

  :ومن ذلك
  .)هـ٥٦٤( القضاء عىل الدولة الفاطمية عام - ١

                                                 
 .)٢٨٧ص (»هكذا ظهر جيل صالح الدين«، )٧٩ص (»؟أيعيد التاريخ نفسه«، )٦/٢٨٢(» سالميالتاريخ اإل« )١(
ـاد ضـد الـصليبيني« بواسـطة ،)٥/٣٣٦ (،البـن تغـري بـردي» النجوم الزاهرة« )٢( ـات حركـة اجله عبـد اهللا . ، د»مقوم

 .)٢١ص( ،الغامدي



 

 
 

  

  

 
 ،مل يبدأ مـن اليـوم األول يف اهلجـوم عـىل الـصليبيني بـل تـأخر مـن أجـل اإلعـداد واملراقبـة - ٢

 واخلالفــة العباســية وبعــض األمــراء يف نــواحي الفــرات وتــصفية اخلالفــات مــع ورثــة نــور الــدين
  .واجلزيرة
 ولذلك أرسل قوات إىل الـيمن لتـأمني ؛اً وبحرا  عمل عىل حتصني مرص وجتهيزها للدفاع بر- ٣

  .خطوط املواصالت البحرية والتجارية، وقطع الطريق عىل الصليبيني
فعقـد اتفاقـات جتاريـة مـع التجـار  ؛ استغل اختالف املصالح التجارية بني الـدول الـصليبية- ٤

  . مقابل امتيازات وإعفاءات مجركية،األوروبيني لوقف متويلهم حروب الصليبيني
 استغل التناقـضات الداخليـة بـني الدولـة البيزنطيـة والـدول األوروبيـة الالتينيـة، وكـذلك - ٥

  .االختالف بني املسيحيني العرب واملسيحيني األوروبيني
  . بحريسطولأ اهتم ببناء - ٦

 يف حـرب اً عامـ)١٤( أن صالح الـدين مل يكـن يـستطيع أن يبقـى :ومما ال يعلمه كثري من الناس
 لذلك كانـت هنـاك الكثـري مـن فـرتات الـصلح والـسلم التـي شـهدت رخـاء ؛مستمرة مع الصليبيني

  . من أجل تغطية ما يلزم للحرب القادمة؛ا اقتصادي
، وبعـدها دخـل بيـت )هـ٥٨٣(ّتوجت بمعركة حطني  حتى ؛وتوالت انتصارات صالح الدين

 والتـي حققـت بعـض االنتـصارات ؛ عندها حشد الـصليبيون احلملـة الـصليبية الثالثـة،املقدس عنوة
ــ٥٨٨( وانتهت بعقد الصلح مع صالح الـدين عـام ،حتى وصلت أسوار القدس  وتـويف بعـدها ،)ه

  .)هـ٥٨٩(صالح الدين عام 
 العسكري ليس هـو اجلهـد الوحيـد الـذي قـام بـه هـؤالء القـادة  وجيب أن نعرف أن العمل- و

 عـىل األصـعدة ا  بـل لقـد كانـت هلـم جهـود مهمـة جـد،)صـالح الـدينوعامد الدين، ونور الـدين، (
  . هي التي جعلت العمل العسكري يصل ملبتغاه،األخرى

                                                 
هكذا ظهر جيل «، )١١١- ٩٤ص( »ارصةعقراءة مصالح الدين «: ملزيد من التوسع يف تفاصيل هذه اخلطوات انظر )١(

 .)٣٤٣ص (»صالح الدين
 .)١١٠ص (»ارصةعصالح الدين قراءة م« )٢(
 ).٦/٣٣٢(» التاريخ اإلسالمي« )٣(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  :ومن هذه اجلهود
 ،ا املـسلمنييـا من أثر سـيئ يف ديـن ودن ملا هل؛ القضاء عىل الدولة الفاطمية واحلركات الباطنية)أ

  .والتعاون مع األعداء
 مواصلة مسرية الوزير املخلص نظام امللـك يف بنـاء املـدارس ورعايـة العلـامء وطلبـة العلـم )ب

ونرش حلقات التدريس؛ لبناء جيـل جديـد يتحمـل أعبـاء اجلهـاد ومـشاقه، وحماربـة األفكـار الـضالة 
  .سلمنيوالبدع واخلرافات يف حياة امل

  .جعل األوقاف ورعاية األيتام والفقراء، و بناء املساجد واحلصون واألسوار)جـ
  . وعدم التعدي عليه من األمراء والقادة،ه دعم القضاء وزيادة سلطان)د
القائــد : - للفائــدة-  الــسليمة ومنهــا ، االهــتامم بــإخراج القيــادات ذات الــصبغة اإلســالمية)هـــ

؛ فقد كان وايل صـالح الـدين عـىل عكـا وكانـت لـه اً فقيهًا الذي كان عامل؛ قاراقوشاألمري هباء الدين
د مـشكورة يف القـضاء عـىل ووكـان لـه جهـ،  أنه بنى سور القاهرة وقلعة اجلبل فيها:مآثر عظيمة؛ منها

   .الدولة الفاطمية الشيعية
الفاشـوش يف أحكـام «فوا فيه كتـاب َّ وأل،ولذلك كان الشيعة وراء اإلشاعات واألكاذيب عليه

  .»شقاراقو
 إعـداد أبنـاء النـازحني مـن بيـت املقــدس : كـان مـن أهـم اجلهـود يف اسـتعادة بيـت املقــدس- و

 :للجهاد؛ فكانت توفر هلم اإلقامة والتعليم، ثم يعودون إىل الثغـور واملرابطـة، وكـانوا يعرفـون باسـم
  ."املقادسة"

                                                 
 .)٧٥ ص (»؟نفسه أيعيد التاريخ«، )٥٤ص (»قبل أن هيدم األقىص«، )٩١ص (»هكذا ظهر جيل صالح الدين« )١(
 .)٢٩١ص (»هكذا ظهر جيل صالح الدين «،)٧٠ص (»؟أيعيد التاريخ نفسه« )٢(
 .)٩٤ص (»ارصةعصالح الدين قراءة م«، )٨٠ص (»؟أيعيد التاريخ نفسه« )٣(
 .)٨٣ص (»؟أيعيد التاريخ نفسه« )٤(
 .)٣٠١ص (»هكذا ظهر جيل صالح الدين« )٥(
 .)٣١٩ص( ،املصدر السابق )٦(



 

 
 

  

  

 
ــرشع فيهــا، فــأخرج التجــار فــأزال؛ االهــتامم بالناحيــة االقتــصادية- ز ــرضائب والتزمــوا ال  وا ال

أمواهلم، وازدهـرت احليـاة، واهتمـوا بـإعامر املـدن، ورصفـوا عليهـا املاليـني، وتركـوا حيـاة الـرتف، 
  .وأقاموا الفنادق وخزانات املاء واجلسور

 ودور ، إنـشاء ديـوان لألسـطول البحـري: اهتموا بالصناعات احلربية ودعمها، ومن ذلك- حـ
  .القاهرة، اإلسكندرية، دمياط: صناعة السفن يف ثالث مدن هيل

؛ - فـك اهللا أرسه-  هـذه ملحـات رسيعـة مـن تـاريخ اسـتعادة األقـىص أول مـرة ؛اًوأخري
  : عدةاًلنعرف أمور

١ - ﴿ يكُمدأَي تبا كَسفَبِم ةيبصن مكُم مابا أَصم٣٠:الشورى[﴾ و[.  
  .مس جيري اليوم مما جرى باألاً إن كثري- ٢
 العودة إىل اهللا عن طريق العلم الـصحيح والعمـل بـه، :ي إن الطريق لعودة األقىص ه- ٣

  .والتعاون بني األمراء املخلصني والعلامء الصادقني، واجلهد الشاق الطويل
  
  
  
  
  

  

  
  

                                                 
 .)٣٣١ص(» هكذا ظهر جيل صالح الدين« )١(
 .)٣٤١ص( ،املصدر السابق )٢(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  ؟مباذا انتصر صالح الدين
  

 تقتدي بـه األجيـال مـن اًوذجإن انتصارات صالح الدين واسرتداده لبيت املقدس أصبحت نم
بعده، بسبب عوامل التـشابه الكثـرية مـع الواقـع الـذي حتـرك فيـه البطـل صـالح الـدين األيـويب، ومل 

 ممـا ،ا من دوافع طائفية بحتـةً منطلق؛خيالف يف أمهية ومركزية جتربة صالح الدين سوى حمسن األمني
صــالح الــدين الفــارس «ه يف كتابــه  شــاكر أن يفنــد مغالطاتــىحــدا بــاملؤرخ الــسوري الكبــري مــصطف
  .»املجاهد وامللك الزاهد املفرتى عليه

 ، ال يزال غالب تعلقنا بصالح الدين هو تعلق عاطفي منبهـر بالبطولـة واإلنجـاز!ومع األسف
 يمكـن حتويلهـا ،أكثر من التعلق العلمي املوضوعي القادر عىل حتويل هذه التجربة إىل قواعد ومبادئ

   !م متطلبات احلارضئات حمددة مع تطويرها بام يالإىل آليات وإجراء
ويتبدى هذا التعلق العاطفي بكثرة الكتابات التمجيدية لصالح الدين أكثر بكثري من الكتابـات 

، وقد انعكست هـذه الكتابـات التمجيديـة لـصالح الـدين عـىل ضـحالة وسـطحية تهالتحليلية لتجرب
نجازاتـه، فأصـبح إات اإلسـالمية جتـاه صـالح الـدين وثقافة عامة الناس بل وقادة احلركات واجلامع

كثري من الناس يعتقد أن مشكلة املسلمني اليوم هي عدم توفر قائد مثل صالح الـدين يعيـد لنـا املجـد 
  !والقوة

 والتي سـامهت بـشكل كبـري ؛إن فكرة انحصار النرص بشخص القائد هي من األفكار الصوفية
يف ختلف أمتنا، ألهنـا أورثـت الكثـريين الكـسل والتواكـل وعـدم املبـاالة، كـام أهنـا تعمـل عـىل تربيـر 

   .االستبداد والطغيان، وترك االهتامم باحلصول عىل األسباب املعينة عىل النرص
 حتـى ال ؛ الوليد اهللا خالد بنَ سيفعمر بن اخلطابومن أجل تاليف هذه املزالق عزل الفاروق 

  .- ألبإذن اهللا - تتعلق قلوب املسلمني بالبطل عن حتصيل األسباب اجلالبة للنرص 
إن عظمة صالح الدين ال تتجىل فقط يف انتصاراته وفتوحاته وحترير بيت املقـدس، بـل العظمـة 

 بكـل وضـوح أن عوامـل وأسـباب انتـصاراته ليـست مرتبطـة اً أنه كان مدرك:احلقيقية لصالح الدين

                                                 
 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 

  

  

 
بشخصه أو بالقتال العسكري املجرد، بل هي متعلقة بفريـق متكامـل مـن الشخـصيات يملـك رؤيـة 

  . للوصول للنرصًاوبرناجم
 نـسبته :ومن أوضح الدالئل عىل إدراك صالح الدين للدور املركزي لفريقه يف حـصول النـرص

 صـالح الـدين هذا النرص ملـساعده القـايض الفاضـل عبـد الـرحيم البيـساين العـسقالين، حـني أعلـن
  ." إنام فتحتها بقلم القايض الفاضل!ال تظنوا أين فتحت البالد بالسيوف": جلنوده

 ،إن هذا الترصيح اخلطري من صالح الدين حيتاج منا إىل دراسة مفصلة لـدور القـايض الفاضـل
  !! واألسباب التي دعت صالح الدين لنسبة النرص إليه، بل لقلمه،ومدى تأثريه

 التي اهتمت بأدب القـايض الفاضـل ؛هادية دجاين .هذه األسئلة قامت هبا داإلجابة عن بعض 
 جلامعــة ه ومــن ثــم واصــلت ذلــك يف رســالة الــدكتورا،)١٩٦١(يف رســالتها للامجــستري منــذ ســنة 

 )١٩٩١( لتخـرج لنـا سـنة ؛ وواصلت تطوير وتوسـيع البحـث بـدعم مـن جامعـة تورنتـو،ميتشيغن
البيـساين العـسقالين، دوره التخطيطـي يف دولـة صـالح الـدين القايض الفاضل عبـد الـرحيم «كتاب 

  .»وفتوحاته
هادية أن حمورية دور القايض الفاضـل يف جهـود صـالح الـدين جـاءت مـن  .أظهرت دراسة د

 ويتمتع بثقافـة ، متتاز بالذكاء والدهاء مع احلكمة، فقد كان صاحب شخصية قوية؛شخصيته وموقعه
-  هذه الصفات املتعددة منحت القايض الفاضـل الفرصـة ،ري والكتابة مع قدرة عىل التعبا واسعة جد

 رغـم أنـه وافـد عـىل القـاهرة مـن ؛ للتـدرج يف ديـوان الدولـة الفاطميـة- !ةوهو يف سن السابعة عـرش
 وهـو يعـد مـن أعـىل املناصـب اإلداريـة يف ،فلسطني، حتى وصـل إىل منـصب رئاسـة ديـوان اجلـيش

  .الدولة الفاطمية بمرص
 وجـد صـالح ؛ أمور وزارة مرص إىل صالح الدين بعد وفاة عمه أسد الدين شريكوهفحني آلت

رجـل  ىلإالدين القـايض الفاضـل مـن كبـار القـائمني بـشؤون الدولـة، وكـان صـالح الـدين بحاجـة 
 وكـان القـايض الفاضـل ، فوجدها يف القايض الفاضـل؛يتصف بالكفاءة والثقة يمكنه من إدارة مرص

 ومـن هنـا ، فوجـدها يف صـالح الـدين؛ احلفاظ عىل مـرص مـن أطـامع الفرنجـةبحاجة لقائد يمكن له
 وحتــى وفــاة صــالح الــدين ) هـــ٥٦٤(وعــىل هــذا بــدأت مــسرية التعــاون املباركــة بيــنهام مــن ســنة 

  .)هـ٥٨٩(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ــ ــديوان ال ــه كــرئيس لل ــي ذوبحكــم وظيفت ــة ي ــة واخلارجي ضطلع بمــسؤولية وزارات الداخلي
 خلـص فيـه لـصالح ،ب القـايض الفاضـل كتـاب توليـة صـالح الـدين كت؛واإلدارة املحلية يف عرصنا

 ،التنبيه عـىل أحـوال مـرص االقتـصادية:  فكان منها،الدين املسؤوليات املطلوبة منه واملهام املتوقعة منه
  .ورضورة التخفيف من أعباء الناس املالية، واحلث عىل اجلهاد ومحاية الدولة من أطامع الفرنجة

رة من قلم القايض الفاضل لتنفيـذ مـرشوع صـالح الـدين، وتوالـت بعـد فكانت هذه أول مباد
ذلك مـسامهات قلـم القـايض الفاضـل مـن التوجيهـات اإلداريـة للـوالة واملـوظفني يف كافـة شـؤون 

 ممـا قـرب صـالح الـدين للرعيـة، ، إلنجـاح مـرشوع صـالح الـدين بإلغـاء الـرضائب الظاملـة؛الدولة
 مـن خـالل إشـاعة العـدل وفـرض هيبـة ؛ح الـدين يف الـبالدوالقيام بالدعاية حلكـم ومـرشوع صـال

ح الدين، وإرسال الرسـائل جللـب التأييـد لـصالح الـدين مـن الالقانون، وكشف املؤامرات ضد ص
اخلليفة العبايس والقائـد نـور الـدين، ومتابعـة شـؤون اإلمـدادات للوحـدات املقاتلـة، ورعايـة إقامـة 

ح الــدين، واإلرشاف عــىل املفاوضــات التــي جيرهيــا التحــصينات يف اخلطــوط اخللفيــة جلــيش صــال
، ووضــع نــصوص املعاهــدات واهلدنــة التــي يعقــدها صــالح نيصــالح الــدين مــع جيــوش الــصليبي

  .الدين، سوى تزويد صالح الدين بتقارير وافية عن أحوال الدولة
دور عــسكري  و قــام قلــم القــايض الفاضــل بــدور اجتامعــي اقتــصادي إصــالحي،؛باختــصار

  . ودور ختطيطي إسرتاتيجيإداري،
 حيث كان يرسل لـه ؛كام كان لقلم صالح الدين دور هام عىل الصعيد الشخيص لصالح الدين

 بام يعني صالح الدين عىل جتاوز املحن والفتن، ومما يـدلل عـىل ،رسائل يف املواقف الصعبة واملفصلية
 مرضــه ينــادي عــىل القــايض  أن صــالح الــدين كـان يف غيبوبتــه أثنــاء:هامعمـق الــصلة الشخــصية بيــن

  !ً رغم أنه مل يكن يف البلدة التي هو فيها أصال؛الفاضل
 وسـبب إناطـة صـالح الـدين ، يتـضح مركزيـة دور القـايض الفاضـل؛من هذا العرض الرسيع

  .اعدين للقائد يف حتقيق النجاحالنرص بقلمه، وهذا يدل عىل أمهية البطانة الصاحلة واملس
  
  

  



 

 
 

  

  

 
  رس ااهد وامللك الزاهدصالح الدين الفا«

  »املفرتى عليه
  

م يف موضوعه ومادته هو من تـأليف املـؤرخ الكبـري األسـتاذ شـاكر مـصطفى، ِّهذا الكتاب القي
 الطبعـة الثالثـة التـي صـدرت عـن دار القلـم َّ، وبـني يـدي)م١٩٩٧(وقد صدرت طبعته األوىل عـام 

  . لكبري صفحة من القطع ا)٤٢٤(، يف )م٢٠١٤(الدمشقية، سنة 
صـالح «حممـد مـؤنس عـوض يف كتابـه .  من املهم معرفتها، وقد أوردهـا د؛وهلذا الكتاب قصة

ــاريخ واألســطورة ــويب بــني الت ــدين األي ــال يف صــفحة ؛»ال ــوجئ )م١٩٩٥(ويف عــام ": )٣٠( فق  ف
صــالح الــدين " :املؤرخــون العــرب بدراســة أعــدها املــؤرخ الــشيعي اللبنــاين حــسن األمــني بعنــوان

واسـعة -  الكويتيـة "العـريب"، كام نـرش مقالـة يف جملـة "بني العباسيني والفاطميني والصليبينياأليويب 
  ."صالح الدين األيويب نظرة خمتلفة" : بعنوان)٤٤٢( عدد - االنتشار

 هيـاجم الـسلطان صـالح الـدين األيـويب عـىل نحـو مل اًويف الكتاب وكذلك املقالـة نجـد مؤرخـ
 ؛ ال يتـسم باملوضـوعيةاً منـدفعاً وال مراء يف أن اهلجوم كان هجوم!ونحيدث منذ ما زاد عىل ثامنية قر
  !!!  وذكر أنه يستوجب القتل، بل وأوريب، حيث اهتمه باخليانة،مل نجده لدى أي مؤرخ عريب

 ال ختفـى عـىل اًوالدراسة املـذكورة أكاديميـة الظـاهر غـري موضـوعية يف البـاطن، وحتقـق أهـداف
 وكأن صاحبها لـه مـع ؛ عىل اآلخريناً، والفكرة املسبقة املفروضة فرضأحد، وفيها اعتساف األحكام

  !!! صالح الدين ثأر شخيص بال مربر منطقي
 أن املؤلــف غــري - اخلبــري خاصــة- وقــد افتقــد الكتــاب القــدرة عــىل إقنــاع القــارئ املتخــصص 

  .متخصص يف عرص احلروب الصليبية
 صـالح الـدين - اًأحيانـ-  امتـدح - وهو ولـيم الـصوري- ومن الطريف أن أكرب مؤرخ صليبي 

 ؛ُ وكذلك كافة كتاب مادة صالح الـدين يف مجيـع دوائـر املعـارف يف العـامل أمجـع بـال اسـتثناء،األيويب
 يتخـذ ذلـك املوقـف الـذي سيحـسب عـىل ا  عربيـً مـسلاماًوهم من املسيحيني، واليهود، ونجد مؤرخ

  !؟العرب واملسلمني بطبيعة احلال
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 أنـه أيقـظ البـاحثني إلعـادة االهـتامم بالـسلطان األيـويب :الكتـاب املـذكور فإن فائدة ؛ومع ذلك
  . فظهرت مؤلفات لتحقق هذا اهلدف؛املجاهد البارز

 عــىل حــسن األمــني؛ إذ أصــدر املــؤرخ الــسوري الراحــل الكبــري شــاكر ًومل يتــأخر الــرد طــويال
ح الـدين الفـارس صـال":  بعد عامني فقط، دراسـة بعنـوان:، أي)م١٩٩٧(مصطفى يف بريوت عام 

  :، وقد أهداه إىل كل من وصمهم املفرتي عىل صالح الدين"املجاهد، وامللك الزاهد املفرتى عليه
  !!)البذيء( الذي وصفه بـ ؛ إىل أيب شامة●
  !!)السفيه(الذي وصفه بـ  ؛ إىل ابن كثري●
  !!)صاحب األباطيل( الذي وصفه بـ ؛ إىل حممد كرد عيل●
ــؤرخني● ــة امل ــزمالء وإىل جمموع ــق؛ ال ــاهم باجلهــل املطب ــذين رم ــل، ، ال ــسفاهة، والتحام  وال

  !!واالجرتار، والعمى، والكذب عىل احلق، وتزييف التاريخ، وبكعوب األحذية
 والتـآمر ، واالستـسالم للـصليبيني، والـذي وصـفه باخلـداع؛ إىل صالح الـدين نفـسهاً وأخري●

  !!معهم، وبأنه يستحق القتل
ــىل ــاب رد مفحــم ع ــرة والكت ــاس فك ــدم أس ــن ه ــه م ــن مؤلف ــذكر، ومتك ــالف ال ــف س    املؤل

  .حسن األمني باقتدار مؤرخ خبري. د
 عـدم اعـتامد مؤلفـه عـىل مـصادر صـليبية أو : فإن من املآخذ التي تؤخذ عىل الكتاب؛ومع ذلك

 الذي متكن من خاللـه مؤلفـه مـن حتقيـق ؛مراجع أجنبية، وال يقلل هذا من اجلهد املبذول يف الكتاب
  هـ .ا. "فه باقتدار أستاذ خبريهد

نجل املرجع الـشيعي اللبنـاين حمـسن -  هذا الكتاب املهم هو رد عىل افرتاءات حسن األمني ؛اًإذ
 ثم استدرك عليهـا ، من حرف السني حتى الياء»أعيان الشيعة« الذي أكمل موسوعة والده ؛- األمني

  !  أجزاء)١٠(
، فـنحن أمـام شـخص يفـرتض فيـه ًجملـدا )٢٦(يف  »موسوعة دائرة املعـارف الـشيعية«ف َّثم أل

 ولكن كتابه عن صالح الدين كان غري موضوعي، فهل هذا بـسبب نقـص املعرفـة !املعرفة واالطالع
                                                 

حرصت عىل إيراد مثل تلك السطور يف املتن حتى يتضح للقارئ طبيعة العبارات التي استعملت من جانـب مؤلـف  )١(
 !!!»صالح الدين بني العباسيني والفاطميني والصليبيني«



 

 
 

  

  

 
ــسبب البعــد العقائــدي الــشيعي املعــادي لــصالح الــدين هــادم خالفــة الفــاطميني ؟واالطــالع  أم ب

  هبام؟ اللذين كان يتصف ؛ أم بسبب اهلوى وقلة الدين!؟الشيعة
 إال أن هـذه ؛ النظر عن اجلواب الصحيح عـن دافـع األمـني لالفـرتاء عـىل صـالح الـدينِّبغض

ت مؤرخنا الكبري إلبطال االفرتاءات باملنطق واملعرفة واملعلومـة الـصحيحة، وذلـك زَّاالفرتاءات حف
ي حني استعرض خلفيات الوضع الـسيايس يف العـامل آنـذاك، ثـم اسـتعرض مـسرية اجلهـاد اإلسـالم

ضد الصليبيني، وكيف تطور من التداعي للجهاد بشكل فـردي مـن األمـراء بدايـة، ثـم مـزج اجلهـاد 
بالدعوة للوحدة بني األمراء عىل يـد عـامد الـدين زنكـي وولـده نـور الـدين زنكـي، ثـم االنتقـال بعـد 

  .حتقيق الوحدة واجلهاد إىل حترير بيت املقدس عىل يد صالح الدين
 والتغـريات التـي طـرأت عليهـا، واملراحـل التـي مـر هبـا ،الـدينثم استعرض شخصية صالح 

  . فرتة التأسيس، املرحلة املرصية، املرحلة الشامية؛صالح الدين
 فـصالح الـدين اشـتهر ؛والكتاب يكشف عن جوانب غري مشهورة مـن جهـود صـالح الـدين

 يف حتريـر بيـت بمعركة حطني وحترير بيت املقدس، لكن هدم اخلالفة الفاطمية كـان حجـر األسـاس
 والقـضاء عـىل اجلهـاز الـدعائي ،ا كبريين يف تغيـري قناعـات النـاسًا وزمنًاملقدس، وقد استغرق جهد

   .للفاطميني، والقضاء عىل عدة ثورات فاطمية مضادة ضده
ولعل عدم إدراك نور الدين لصعوبة هدم خالفة الفاطميني كـان وراء تـذمره مـن بـطء صـالح 

  .شامي ضد الصليبينيالدين يف دعم اجلهاد ال
 جهود صالح الدين يف مللمة شعث الشام بعـد وفـاة نـور الـدين، وهـو مـا يؤكـد مركزيـة َّثم بني

 فتتحـد أفكـارهم ؛وصعوبة توحيد اجلبهة الداخلية والتي ال تتم إال بنرش العلم الصحيح بني اجلامهري
 الـصدام وسـفك الـدماء مـع  وعدم اسـتعجال،وأمانيهم، ومداراة الوجهاء والكرباء، والصرب عليهم

  .األهل واجلريان
 ؛ل ورشح جوانب دهـاء وذكـاء صـالح الـدين يف منـاورة الـصليبيني بالـسياسة والقتـالَّثم فص

حتى قىض عليهم يف حطـني، ثـم رشع يف بنـاء بيـت املقـدس عـىل أسـس احلـق والعـدل، والتـي كـان 
 القوة من جهـة، ويمكـن لـه مـن جهـة  برغم أنه يف موقع؛يتمثل فيها عظمة ورمحة الرشيعة اإلسالمية

 حتـى سـارت خيـوهلم يف ؛اً وعـدوانًأخرى من الثأر من األعداء الذين ولغوا يف دمـاء املـسلمني ظلـام
  !سيول من دماء ألوف املسلمني



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 خاصـة جلـيش صـالح الـدين، وعالقتـه باخلالفـة العباسـية، وماليـة صـالح ًوقد أفـرد فـصوال
كل صورة متكاملة جلهـاد صـالح الـدين، ويفكـك حالـة الـوعي  مما يش؛الدين، والعمران الصالحي

 الكثريين بجهاد صالح الدين، واخلروج مـن دائـرة الـشعارات املمجـدة لـصالح الـدين دالزائف عن
  .هلدائرة التعلم واكتساب اخلربة من جهاد

 أنه كان يتعامل مـع صـالح الـدين عـىل أنـه بـرش يـصيب وخيطـئ، ولـيس :ومما يتميز به الكتاب
املـستفادة مـن   بل عرض بعـض أخطائـه وهزائمـه والـدروس! ال أخطاء له أو نقائصا  أسطورياًئدقا

  .ذلك
ا  ا خارجيـً فاألمة تواجه عـدوان؛ لعل جتربة صالح الدين تشابه واقعنا من جوانب عديدة؛اًختام

ــ/ا صــليبي ــه دعــم دائــم مــن اخلــارج، ويف نفــس الوقــت هنــاك عــدوان شــيعي داخــ،ا إرسائيلي  يل ول
 يعرقل اجلهاد ضد العدو اخلارجي، وتسود املسلمني حالة من اجلهل بالـدين والبعـد ،إيراين/فاطمي

  .ق وترشذم ورصاع عىل مستوى األمراء والسالطنيُّعن التزام أحكامه بني الناس، وتفر
 كامتـداد جلهـود الكثـري مـن العلـامء واألمـراء عـىل ؛يف هذا الوضع والبيئة حتـرك صـالح الـدين

ــأي مكــسب حتقــق، عــام، فاســتفاد مــن كــل اجلهــود الــسابقة)١٠٠(اد امتــد  ولــو مــن ؛ ومل يفــرط ب
   .خصومه، وجتنب الصدام الداخيل ما أمكن ذلك

 ، نـرش العلـم الـرشعي والعـدل بـني الرعيـة: أن املرتكز احلقيقي يف اجلهاد والتحريرًاوكان واعي
  . ثم يأيت اإلتقان يف القتال،وعمران البالد

 وفيهـا مـن الـدروس ،رية صالح الدين غري مفعلة يف وعي أبنائها الـساعني للنهـضةوال تزال س
  . ليخترص الزمن ويوفر اجلهود ويتجنب املزالق؛والعرب والفوائد الكثرية التي تنتظر من يكشف عنها
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  القدس حمنة 
   صالح الدينبعد 
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  !احتالل األقصى والدروس غري املستفادة

  

 إال ؛رغم أن الكثري من الناس مهتم ومؤيد إلهناء احـتالل األقـىص مـن قبـل اليهـود والـصهاينة
ا من تاريخ األقىص وقـضيته، وال يـدركون الكثـري مـن الـدروس التـي ارتبطـت ًأهنم ال يدركون كثري

لــه واغتــصابه مــن الــصليبيني، وال بــدروس ِبفتحــه وعامرتــه وهنــضته وتقدمــه، وال بــدروس احتال
ــ  ّاستعادته وحتريره عىل يد صـالح الـدين، وال بـدروس تكـرر احتاللـه مـن الـصليبيني بعـد حتريـره ب

  ! سنوات، ثم احتالله مرة ثالثة من الصليبيني ملدة سنة)١٠( سنة وملدة )٤٢(
 والـدروس غـري ،والثالـث تـاريخ االحـتالل الـصليبي الثـاين ىليف هذا املقال سنركز احلديث ع

املستفاد منها لليوم يف التعـاطف واالهـتامم والعمـل لنـرصة األقـىص املحتـل للمـرة اخلامـسة عـىل يـد 
 بـاحتالل القـدس الـرشقية، ا  كليـ)١٩٦٧( حيث القدس الغربية، وسنة ؛ا  جزئي)١٩٤٨(اليهود سنة 

  .  سنة)٣٠( ملدة )١٩١٧(بعد احتالله للمرة الرابعة عىل يد بريطانيا سنة 
كثــري مــن النــاس ال يعــرف أن القــدس واألقــىص بعــد حتريرمهــا عــىل يــد صــالح الــدين ســنة 

ــ٦٢٧( تم إعادة احتالهلام من الصليبيني سـنة )م١١٨٧- هـ٥٨٣(  ملـدة عـرش سـنوات، )م١٢٢٩- ه
امللـك األفـضل عـيل بـن :  انقسمت دولته بني أبنائـه)م١١٩٣- هـ٥٨٩(فبعد وفاة صالح الدين سنة 

 ؛ الذي توىل عىل القدس ودمشق، وامللك العزيز عـامد الـدين عـثامن بـن صـالح الـدين؛دينصالح ال
 الـذي تـوىل عـىل األردن والكـرك، ؛امللـك العـادل: الذي توىل عىل مرص، وبـني إخـوة صـالح الـدين

   :وبعض والة صالح الدين أعلنوا استقالهلم عن الدولـة األيوبيـة التـي أسـسها صـالح الـدين، مثـل
  .ت للدولة األيوبيةُّ، وقد حذر العلامء من خطورة هذا التفت- وايل املوصل-  مسعود عز الدين

عـامد  وفوق مصيبة التفتت والتشتت كان كال امللكني األفضل عـيل بـن صـالح الـدين والعزيـز
 وتفـشت الـرضائب املجحفـة، كـام ،الدين سيئي التعامل مع العلـامء واألمـراء والعامـة، فـشاع الظلـم

  .النزاعات واخلالفات املتكررةنشبت بينهام 
 وختليـصهم مـن ،وأرسل أهل دمشق للملك العزيز عامد الدين عثامن يطلبون قدومه مـن مـرص

لكـن عمـه !  الذي وجدها فرصة سانحة لالستيالء عىل ملك أخيه وليمـدد ملكـه؛رش أخيه األفضل
                                                 

 ).٢٨/١٢/٢٠١٧(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

جيــشه جلنــوب  فاســتجاب لــه وعــاد ملــرص بعــد أن كــان قــد وصــل ؛العــادل نــصحه بالبقــاء يف مــرص
 الـذي ؛ فتحرك مرة ثانية واستعان بعمه العادل؛فلسطني، ولكن أهل دمشق كرروا الطلب من العزيز

   .فشل يف اإلصالح بينهام، فرأى معاونة العزيز عىل األفضل الذي اعتربه األسوأ
 وأن يتـوىل هـو ، ولكن العادل طلب منه العودة ملرص، استوىل العزيز عىل القدس ودمشقًوفعال
 فأصـبح العزيـز حيكـم مـرص وفلـسطني والقـدس، وتـم إرضـاء األفـضل بحكـم منطقـة ؛أمر دمشق

  .حوران
 قامـت اإلمـارات الـصليبية يف عكـا وصــور )األخويـة(ويف ظـل هـذه اخلالفـات والـرصاعات 

ّ ومراسلة بابـا رومـا لـشن محلـة صـليبية جديـدة ضـد القـدس ،وطرابلس وأنطاكية بالتنسيق فيام بينها
 ؛ّ أن تدب اخلالفات بني هذه املاملك واجليش األملاين القادم هلـذا الغـرضألّكن قدر اهللا واألقىص، ل

  !والذي عاد أدراجه بسبب هذه اخلالفات
ومع كل هذه التحديات تضاعفت رصاعـات األيـوبيني فـيام بيـنهم، فحـني تـويف امللـك العزيـز 

أمـراء اجلـيش مـن األيـوبيني يف  سنوات، فطلب )١٠( خلفه ابنه املنصور، وكان عمره )هـ٥٩٥(سنة 
 واستلم حكـم مـرص، ورسعـان مـا ،ا عىل املنصور، فبادر امللك األفضل لذلك الشام أن يرسلوا وصي

ا عـىل ً شـن هجومـًأساء السرية مع أهل مرص، وحبك املكائد ضد عمه امللك العادل يف الشام، وفعال
 واسـتوىل عـىل حكـم ،الحقـه وهزمـه لكنه فشل وعاد ملرص، لكن العـادل ،دمشق استمر لستة شهور

 من جديد عىل يـد العـادل، لكنـه كـرر سياسـة ًامرص، وبذلك عادت دولة صالح الدين لتتوحد تقريب
   .صالح الدين بتولية أبنائه احلكم يف عدة مناطق

ــنة  ــات س ــام م ــ٦١٥(فل ــا)هـ ــك يتواله ــالث ممال ــة إىل ث ــت الدول ــل، واملعظــم، :  تفرق الكام
 والتي حتركـت ووصـلت لـدمياط يف مـرص، ؛ٍابا الدعوة حلملة صليبية جديدةواألرشف، مما حدا بالب

وايل -  إذا مل يـسلمهم القـدس، لكـن أخـاه املعظـم ؛واحتلتها وهددت امللـك الكامـل بـاحتالل مـرص
  . أرسل له نجدة صغرية- دمشق

 مما أشـغل النـاس عـن ، حتى وصلوا مشارف العراق؛رافق ذلك هجوم املغول من جهة الرشق
لكــن ! ة امللــك الكامــل يف مــرص ضــد الــصليبيني، فرضــخ الكامــل وتفــاوض عــىل القــدسمنــارص

 بقيـت مقاومـة ً مما اضطر الكامـل واملـرصيني للمقاومـة، وفعـال،الصليبيني طمعوا بمرص مع القدس
  . حتى تراجع الصليبيون إىل عكا؛ سنوات)٣(الصليبيني قائمة مدة 



 

 
 


  

  

 
ّسم أخـواه مملكتـه، فالكامـل ضـم القـدس مللكـه يف  تويف امللك املعظم، فاقتـ)هـ٦٢٤(ويف سنة 

مرص، واألرشف ضم دمشق حلكمه يف األردن، وقبل تويل الكامل حلكـم القـدس كـان قـد اسـتنجد 
  !! ّ مقابل أن يسلمه القدس،بإمرباطور أملانيا فريدريك الثاين ملعاونته ضد أخويه املعظم واألرشف

 فارس فقـط بعـد تـويل الكامـل حلكـم )٥٠٠(ع ، م)هـ٦٢٥(لكن فريدريك مل يصل إال يف سنة 
 وبـدأ مفاوضـات طويلـة مـع فريـدريك، أسـفرت عـن ، مما جعل الكامل يرتاجع عن وعـده؛القدس

 تنـازل فيهـا عـن القـدس والنـارصة وبيـت حلـم ،موافقة الكامل عىل اتفاقية هدنة مدهتا عرش سنوات
ا، حيث كان امللـك املعظـم ًصليبيون قالع رشيطة أن ال يبني هبا ال،واللد وصيدا لفريدريك دون قتال

ُ ال يمنـع منهـا ،قد خـرب أسـوارها عنـدما حـارص الفـرنج دميـاط، بـل تـرتك كمدينـة دينيـة مفتوحـة
  !! ليتفرغ لقتال أخيه؛املسلمون مقابل عدم مهامجة ملكه يف فلسطني ومرص

إن امللـك  «:بقولـه) ـ هـ٦٢٧(ووصف املؤرخ املقريزي حال املسلمني عنـد عقـد االتفـاق سـنة 
 فاسـتعظم …الكامل أرسـل رجالـه، فنـودي بالقـدس بخـروج املـسلمني منهـا لتـسليمه إىل الفـرنج 

واشـتد البكـاء وعظـم .. املسلمون ذلك، وأكربوه، ووجـدوا مـن الـوهن والتـأمل مـا ال يمكـن وصـفه
يف غـري ّالرصاخ والعويل، وحرض األئمة واملؤذنـون مـن القـدس إىل خمـيم الكامـل، وأذنـوا عـىل بابـه 

  .»وقت األذان، واشتد اإلنكار عىل امللك الكامل، وكثرت الشفاعات عليه يف سائر األقطار
ــ٦٣٥(واستمرت القدس حمتلة حتـى سـنة   حيـث تفاقمـت خالفـات األيـوبيني بعـد وفـاة ؛)ه

ّامللك األرشف وامللـك الكامـل، وانتهـز الـصليبيون الفرصـة وبـدأوا يعـدون حلملـة جديـدة باعتبـار 
ًلكامل سقط بموته، وبنـوا قلعـة بـرج داود بالقـدس، ممـا عـده النـارص داود ابـن املعظـم نقـضاتفاق ا ا ّ

 ، فاستعان باخلوارزميني، وجاء من األردن وهاجم القـدس وهـدم الـربج بـاملنجنيق،للهدنة واالتفاق
  .)هـ٦٣٦(ّوحرر القدس بعد عرش سنوات 

 لتجعـل النـارص ؛بـني األيـوبيني رسعان ما عادت اخليانات واخلالفـات - !مع األسف- ولكن 
ــق مــع الــصالح إســامعيل  ــشق- داود نفــسه يتف  لكــسب ؛ عــىل تــسليم القــدس للــصليبيني- وايل دم

  ).هـ٦٤١(، وذلك سنة - ملك مرص- معونتهم ضد ابن عمهم الصالح نجم الدين أيوب 
ُفرأيـت الرهبـان والقـسوس عـىل ":  فيقـول؛ويروي املؤرخ ابن واصـل احلمـوي تلـك املـصيبة

ّخرة املقدسة، وعليها قناين اخلمر برسم القربان، ودخلـت اجلـامع األقـىص وفيـه جـرس معلـق، الص ُ
ُوأبطل باحلرم الرشيف األذان واإلقامة، وأعلن فيه بالكفر ُ"!!  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ومرة ثانية استعان الصالح نجم الـدين أيـوب ملـك مـرص بـاخلوارزميني لتحريـر القـدس سـنة 
ها بعـضهم بحطـني الثانيـة، جتمعـت فيهـا جيـوش ممالـك  سـام،، يف معركة رهيبة قرب غزة)هـ٦٤٢(

 الـذي متكـن مـن هـزيمتهم، وسـاعده ؛الصليبيني وجيش الصالح إسامعيل ضد جيش مرص الصغري
   .يف ذلك انشقاق أغلب جيش الشام وانضاممه إىل جيش مرص ضد الصليبيني
، ليتجـدد مـع  سـنة)٩٩(وبذلك انتهى االحتالل الصليبي للقدس، والذي بلغ جمموع سـنواته 

  .االحتالل الربيطاين، ومن ثم اليهودي
 خطـورة :ومن أهم الدروس الواجب االستفادة منهـا يف واقعنـا احلـايل مـن هـذه التجربـة املـرة
  .اخلالفات والرصاعات الداخلية بني امللوك واألمراء األشقاء أو القادة داخل الصف الواحد

 طاملـا ؛القتناص الفرصة ونـرصة طـرف عـىل آخـرّوكيف أن األعداء كانوا عىل أهبة االستعداد 
  .أن عنده االستعداد خليانة القدس واألقىص

 مـشاهبة واضـحة، حيـث ومشاهبة ذلك احلال السيئ ملـا هـو حاصـل اليـوم يف واقعنـا الـسيايس
غـزو العـراق ( العـسكرية اًترتاشق الدول العربية واإلسالمية فيام بينها احلمـالت اإلعالميـة، وأحيانـ

   .)...، املغرب واجلزائر، مرص والسودانللكويت
ــة :وأســوأ هــذه الــرصاعات العــسكرية عــىل اإلطــالق هــو ــشياهتا الطائفي  عــدوان إيــران وملي

رت القـرى َّ ودمـ، حيـث قتلـت مئـات اآلالف؛)فيلق القدس(واإلرهابية ضد عدد من الدول بقيادة 
  !  بحجة البحث عن طريق القدس؛والبلدات واملدن

 ،- !حمتلـو القـدس- يد من تدمري هذه الدول وقتل أهلها وترشيدهم هم اليهـود واملستفيد الوح
 »املقاومـة واملامنعـة« : أن كل هذا العدوان يتم تربيره من قادة حمور طهران باسـم:واألعجب من ذلك

  .- !!حمتيل القدس- لليهود 
ربيـة هلـذه  انجـرار الـشعوب الع:واألخطر من احلروب األهلية بني الدول العربيـة واإلسـالمية

ــشتائم،الــرصاعات اإلعالميــة والــسياسية  ممــا يفتــت الوحــدة الباقيــة عــىل ؛ وتراشــقها التخــوين وال
 كاملعـارك بـسبب كـرة القـدم، ؛مستوى الشعوب، فمرة تنشب هذه املعارك بني الشعوب لـسبب تافـه

ولعل نموذج مـرص واجلزائـر مثـال واضـح عـىل ذلـك، وقـد يكـون بـسبب أكاذيـب وإشـاعات يـتم 
وجيها بني الشعوب ضد الشعوب األخرى من قبـل سـفهاء أو خبثـاء بـإرشاف عـاملي، وقـد يكـون تر

  .بسبب حتليالت سياسية مضللة



 

 
 


  

  

 
 واحلـرص ،إن وعينا برضورة وحدة شعوب األمة عىل احلق بانتهاج صحيح اإلسالم من جهـة
ع األعــداء عــىل الوحــدة واالتفــاق واالجــتامع مــع تقــديم النقــد البنــاء وحــرص الــرصاع والعــداء مــ

 وعدم االنجرار خلف الشائعات واملعارك اجلانبية والومهية هلو مـن الواجـب الـذي ،احلقيقيني لألمة
  .عىل اجلميع التزامه

ا عــن نــرش اخلالفــات املبنيــة عــىل اإلشــاعات واألكاذيــب، ولنتوقــف عــن نــرش ًلنتوقــف مجيعــ
ُتنـا املبـارشة، فاألقـىص ال ينـرص الكراهية وتفريق الصف يف وسائل التواصل االجتامعي أو يف حوارا

 وإثارة احلـروب األهليـة والبينيـة، ، وتفتيت الصف واللحمة،بالوقيعة بني الناس والشعوب والدول
  !فهل نتعلم الدرس التارخيي
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  عدوان املشروع الصهيوني 
  والتصدي له
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  ة رشيد رضا واخلطر الصهيونيعالمال

  

ــ١٣٥٤- ١٢٨٢(مة حممد رشيد رضا َّيعد العال  مـن أهـم الشخـصيات )م١٩٣٥- ١٨٦٥/ه
اإلسالمية التي أسست ملسرية الدعوة واإلصالح اإلسالمي املعارص، فقد كان من الـزعامء البـارزين 

ؤون العامـة لكافـة قـضايا األمـة  من خالل مشاركته املبارشة يف الش؛الذين أثروا عىل جمرى األحداث
 اً عامـ)٣٧( والتي اسـتمرت بالـصدور ملـدة "املنار"اإلسالمية من اهلند وحتى موريتانيا، كام أن جملته 

   . كانت تعترب وزارة اإلعالم والتثقيف لألمة اإلسالمية كافة)م١٩٣٥- ١٨٩٨(
ومل ": رضـا حـني قـالوصاحبها رشيد  "املنار" املسترشق هاملتون جب خلص لنا مكانة وتأثري

 وعـىل ،يرشق منار اإلسالم عىل املرصيني وحدهم، ولكنه أرشق عـىل العـرب يف بالدهـم وخارجهـا
املسلمني يف أرخبيل املاليو الذين درسوا يف اجلامعة األزهرية، وعـىل اإلندونيـيس املنعـزل الـذي ظـل 

  .. يةًحمافظا عىل عالقاته بقلب العامل اإلسالمي بعد عودته لبالده النائ
ــور ــسيا بعــد أن عــادوا  "املنــار" وقــد أصــبح الــذين اقتبــسوا مــن ن ــارات صــغرى يف إندوني من

  ."…إليها
 وخطـر ، قـضية فلـسطني: رشـيد رضـا عنايـة خاصـةَّالعالمةومن القضايا الكربى التي أوالها 

 اً رشيد رضا أول من خطـب وكتـب حمـذرَّالعالمةاملرشوع الصهيوين عىل فلسطني والعرب، بل كان 
من هذا اخلطر الداهم من اإلسالميني، يف الوقت الذي تساهل وتسامح فيـه العلامنيـون مـع املـرشوع 

ــك دراســة ؛الــصهيوين ــرص ( كــام ترصــد ذل ــصهيونية يف م   بحــسب ، )١٩٥٤- ١٨٩٧الــصحافة ال
، ولـو مجعـت مقـاالت »من أعـالم اإلحيـاء اإلسـالمي« حممد عامرة يف ترمجته لرشيد رضا يف كتابه .د

  .ول فلسطني واخلطر الصهيوين لبلغت أكثر من جملدرشيد ح
ــصهيوين التــي وثقهــا  ــا مــن املــرشوع ال ــم مواقــف رشــيد رض ــن إمجــال أه   ويمك

  :عامرة، بام ييل .د
أن يملكوا بيت املقـدس " : ألن هدفهم؛ عىل اخلطر الصهيوين)م١٩١٠نوفمرب سنة ( تنبيه يف ●
  ." ليقيموا فيه دولة إرسائيل؛وما حوله

                                                 
 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 جعـل هـذه املنطقـة مـن :رشيد رضا أن هدف إقامة كيان هيودي صهيوين يف فلسطني هو َّ بني●
أكتــوبر (وذلــك يف ، " فاصــلة بــني عــرب مـرص وعــرب ســوريا والعــراق"بريطانيــة- هيوديــة"الـبالد 
، ممــا لفــت األنظــار إىل خمــاطر إقامــة هــذا الكيــان الــصهيوين بفلــسطني عــىل الوحــدة العربيــة )١٩٢٨

  .بإقامة اجلسم الصهيوين العازل بني أجزاء الوطن العريب وذلك ؛واإلسالمية
، حلـل فيهـا )م١٩٢٩(سـنة  »ثورة الـرباق«إبان  "املنار"  كتب رشيد رضا سلسلة مقاالت يف●

حيــث .. خمــاطر الــصهيونية ومــرشوعها االســتيطاين االســتعامري عــىل الــرشق والعــرب واملــسلمني
 حتـى ال ؛لوا القـوم الـذين يغلبـوهنم عـىل أمـرهم أن يـستأص:إن اليهود من قواعـد رشيعـتهم" :كتب

   .يستبقوا منهم نسمة ما
 التي شلت عـروش احلكومـات الدينيـة مـن "اجلمعية املاسونية" إن :ومن احلقائق الثابتة اخلفية

  ... أمم أوروبا والرتك والروس هي من كيد اليهود
 اجلمعيـة الــصهيونية ولقـد اسـتخدم اليهـود دول النـصارى فظـاهرهتم عـىل املـسلمني وأسـسوا

وهلم هبذا املال من النفوذ والصحف والقـدرة عـىل الدعايـة بـام ... للسعي إىل ذلك بقوة املال اليهودي
  ."! ويلبس احلق بالباطل،يقلب احلقائق
 "املنـار"هكذا كتـب الـشيخ حممـد رشـيد رضـا يف "عامرة عىل كالم رشيد رضا بقوله . ويعلق د

ا األنظار إىل خطـورة اليهـود ونفـوذهم املـايل ً والفت،الدويل للصهيونيةا عىل املخطط ً منبه،)م١٩٢٩(
 ضـد "الغـريب الـصهيوين" كـام لفـت األنظـار إىل هـذا التحـالف ،واإلعالمي عىل العرب واملـسلمني

  ... العرب واملسلمني
 ،اًإنه حتليل فكري وسيايس وحضاري كتبه الـشيخ رشـيد رضـا منـذ مـا يقـرب مـن ثامنـني عامـ

الوعي الكاشف عن حقائق املخطـط الـصهيوين مـا يدركـه القـارئ العـريب واملـسلم يف هـذه وفيه من 
  ."اللحظات

 مـساندته :يف القضية الفلسطينية وصد العدوان الـصهيوين - ًأيضا-  ومن إسهامات رشيد رضا
، لتعزيـز مركـز فلـسطني جتـاه مطـامع )م١٩٣١(ودفاعه ومشاركته يف عقد مؤمتر بيـت املقـدس سـنة 

وحماباة الدولة الربيطانية هلم، ولتقوية مركز املجلس اإلسـالمي الـرشعي فيهـا، وكـان الـداعي اليهود 
 والـذي كـان مـن تالميـذ مدرسـة الـدعوة ؛-  فلـسطنييمفتـ- له سامحة احلاج حممـد أمـني احلـسيني 

  .واإلرشاد التي أنشأها رشيد رضا يف القاهرة



 

 
 


  

  

 
ينيـة مـسيحية خلـف املـساندة والـدعم  سبق رشيد رضا إلدراك وجـود أبعـاد دبقي أن نشري إىل

  قولـه يف مقـال نـرشه يف: يف مقاالته مثـلاًالربيطاين إلرسائيل واملرشوع الصهيوين، وقد كرر هذا كثري
الدولة الربيطانيـة الطامعـة يف الـبالد العربيـة مـن مـرص إىل منتهـى " ):م١٩٢٢يونيو (بتاريخ  "املنار"

 ؛ ما ال هتتم ببقعة أخرى من الـبالد العربيـة)فلسطني(سة ساحل خليج فارس هتتم بأرض البالد املقد
  ." وجغرافية وحربية، ومالية، وتارخيية، وأدبية،ألسباب دينية

ونجد صدى هذا الوعي باخللفيات الدينية لتأييد بريطانيا وأمريكا إلرسائيل عند تلميـذه احلـاج 
ــا بالوســائل هــل تعتقــدون أن باإلم" : كــام يف إجابتــه عــىل ســؤال؛أمــني احلــسيني كــان محــل بريطاني

   ."السياسية وبالدعاية عىل العدول عن سياستها االستعامرية واليهودية يف فلسطني والبالد العربية؟
 ألسباب كثرية أمههـا ؛نجلرتا عن منارصهتا للصهيونية فهو بعيدإأما عدول " :فأجاب احلسيني

  : ما يأيت
  . "... عىل الربوتستانت"ديمالعهد الق" التأثري الروحي الديني للتوارة - أ

 مجعتها ونرشهتا اهليئة العربية العليا لفلـسطني ،وذلك يف مقابالت صحفية منتصف اخلمسينات
  .)م١٩٥٧(سنة 

 أن هذا الـوعي بـدور العقيـدة الربوتـستانتية مل يتـضح لنـا إال يف ثامنينـات القـرن :وامللفت للنظر
 والـذي أصـبح ؛تيـار املـسيحي املحـافظالن، ودور  مع جميء الرئيس األمريكـي رونالـد ريغـا؛املايض

 ولعله وصل الذروة مع الرئيس الـسابق بـوش، فـالكثري مـن ،املؤثر األكرب يف أمريكا منذ ذلك الوقت
البعـد «جيلنا مل يتعرف عىل دور العقيدة الربوتستانتية يف دعم إرسائيل إال عرب كتـاب يوسـف احلـسن 

 ؛»النبـوءة والـسياسة« كتـاب الكاتبـة األمريكيـة غـريس هالـسل  وترمجة،»الديني للسياسة األمريكية
الوعـد احلـق والوعـد "والتي وصلت لإلسالميني من خالل املحارضة املشهورة للشيخ سفر احلوايل 

   ).م١٩٩٠( وذلك يف سنة ،"املفرتى
ن  مـاً مـن البدايـة دومـًوهذا يدل عىل خلل كبري يف التواصل بني األجيـال وإكـامل املـسرية بـدال

  .نجازاتنقطة البداية، مما جيعلنا ال نراكم املعرفة واإل
 وتـستحق املزيـد مـن البحـث ،ولعل هذه الظاهرة من أسباب استمرار ختلفنـا وضـياع بوصـلتنا

  .والدراسة
  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  "رجل لكل الغزاة"
  

 : صاحب الـروايتني،عامد زكي.  هو اسم الرواية الرائعة اجلديدة للمبدع د:"رجل لكل الغزاة"
   ."البحث عن امرأة مفقودة" و،"وع عىل سفوح املجددم"

ا، صـدرت الروايـة عـن دار القلـم يف دمـشق هـذا ًوتأيت هذه الرواية بعـد انقطـاع لعقـدين تقريبـ
  . صفحة من القطع الكبري)٥٠٠(، وجاءت يف )٢٠١٤(العام 

  . الشيخ املجاهد عز الدين القسام:أما شخصية الرواية املركزية فهو
 فهـي تـسجل سـرية وجهـاد القـسام ورفاقـه، وتكـشف ؛اً يف توقيت مناسب متامالرواية جاءت

عــن جانــب مهــم يف تــاريخ جهــاد الــشعب الفلــسطيني وجهــاد كافــة املــسلمني معــه ضــد االحــتالل 
  .الربيطاين واالستيطان الصهيوين

ُ والــذي يكــاد ينــسى بــسبب عــدم تدوينــه مــن جهــة، ؛هــذا التــاريخ اجلهــادي الــوطني املــرشق
ــشباب عــن هــؤالء القــدوات وبــسبب  ــرصف ال ــة ل ــة والعاملي الــسياسات املحكمــة والدقيقــة العربي

 عـرب ؛النموذجية واملعربة عن هوية وتاريخ وإرث أهلنا وأرضنا وديننا، إىل قدوات وافدة تافهـة تائهـة
  !برامج املواهب اخلائبة واملستنسخة من أعدائنا

 والتـي ؛امج املـرسطنة لألخـالق والقـيمويف الوقت الـذي تـرصف فيـه املاليـني عـىل هـذه الـرب
 تـشتيت شــباب : يقـصد مـن خالهلـا، أن صـاحب فكرهتــا هيـودي:يتناقـل النـاس معلومـات مفادهـا

اإلسالم والعرب عن قضيتهم، نجد الشباب الصهيوين يف كـل أنحـاء العـامل تقـام لـه بـرامج للتعـرف 
 ليقومــوا بــرحالت مــيش عــىل ؛ مــن أقطــار األرضاً فيــأتون أفواجــ،)إرسائيــل(عــىل أرض األحــالم 

، وهـذا سـبب جتـذر )إرسائيل( لزرع الوالء واالنتامء ألرض ؛األقدام تكاد تشمل كل أنحاء فلسطني
 صـهاينة ًقوة اللوبيـات اإلرسائيليـة يف كثـري مـن دول الغـرب، فقـادة وأعـضاء هـذه اللوبيـات أصـال

  .الوالء
 وأهنـا قـضية ،القـضية الفلـسطينية جاءت هذه الروايـة لتـشارك يف بـث الـوعي بحقيقـة ؛من هنا
ا بفلـسطني، بـل بكـل أرض  ، هتم كل مسلم مهـام كـان موطنـه وبلـده، لـيس هـذا خاصـًإسالمية أوال

                                                 
 ).١٢/١٠/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
 يف اجلـيش العـثامين، وهنـاك تعـرف عـىل ابـن اًمسلمة، فالقسام قبل أن جياهد يف فلسطني، كان جماهـد

  .اً اجلهاد يف فلسطني الحق الذي سيكون رفيق دربه يف؛منطقة جنني الشيخ فرحان السعدي
 ولكن مل يتيـرس لـه الوصـول لليبيـا، ثـم ،ثم سعى القسام للجهاد يف ليبيا ضد االحتالل اإليطايل

ًملا جاء الفرنسيون لسوريا هب جماهد  وخـيش أن يكـون جهـاده ، حتى عجـز عـن هـزيمتهم؛ ضدهماّ
 لفرصـة اًهلجـرة لفلـسطني انتظـارسببا للدمار والنكال بأهلها دون نتيجة، فرفض االستـسالم، وآثـر ا

 كحـال لبنـان، ؛أفضل، وسبب اختيار فلسطني كوهنا كانت واقعة حتت احتالل بريطانيا وليس فرنـسا
  . من سورياًاوحتى يكون قريب

 التعلـيم والـدعوة واإلرشـاد، وهـو :ويف حيفا بدأ القسام يامرس دوره املركزي واألسايس وهو
اخلطابة والوعظ، وعمل يف التـدريس والتعلـيم يف مدرسـة الـربج  كاإلمامة و؛يشمل األمور الرشعية

  للبنات التابعة جلمعية حيفا اإلسـالمية، ويف ذلـك الزمـان يـدلك هـذا عـىل سـعة أفـق الـشيخ القـسام 
 حتـى تتحـسن أحـواهلم ؛ا ليلية ملحو األميـة يف بيتـه للعـامل يف املينـاءً، ثم أقام دروس- خريج األزهر- 

  .املهنية
دور التعليمي والرتبوي للقسام األساس يف قيام حركتـه اجلهاديـة، فبـالوعي والعلـم وقد كان ال

  . روح اليقظة يف الناس، وعىل أساس العلم والرتبية اختار جنودهَّبث
ا مـن شـباب ورجـال اليـوم يظـن أن جهـاد القـسام اقتـرص عـىل اشـتباكات ً فـإن كثـري!لألسف

  .وقوات اإلنجليز، أسفرت عن استشهاد القسامَحمدودة يف أحراش يعبد، بني القسام ورفاقه 
عـىل  )م١٩٣٦( جيهل هؤالء أن دم القسام كان فتيل اشتعال الثـورة يف فلـسطني سـنة !لألسف

  .اهم، وهي الثورة التي استجاب هلا عموم الشعب الفلسطينيَّهبم وربَّيد جنوده ورفاقه الذين در
 من خرية الناس ووجهـائهم يف فلـسطني وقد تكاتف مع جهاد القسام التعليمي والعسكري ثلة

   الــذي ؛ األديــب الدمــشقي املــشهور عــز الــدين التنــوخي، والــشيخ كامــل القــصاب:والــشام، مــنهم
، واألسـتاذ - مفتـي حيفـا- كان رشيك القسام يف التخطيط واإلعداد والتمويل، والشيخ حممـد مـراد 

 ومفتـي فلـسطني احلـاج أمـني ،- مـن مجعيـة حيفـا اإلسـالمية-  والـشيخ كامـل ،رشيد احلاج إبراهيم
  .احلسيني

 حيث تكاد تسمع القسام هيدر عـىل منـرب ؛حني تطالع الرواية تعيش زمن القسام إلبداع املؤلف
 الـذين ؛مسجد االستقالل بحيفا، أو كأنك تسري يف جنازة عطا الزير وفؤاد حجـازي وحممـد مججـوم



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 وقـد رثـاهم الـشاعر نـوح إبـراهيم يف  الـذي خيطـب فيـه القـسام،،كانوا من رواد مسجد االسـتقالل
  :قصيدته املشهورة التي مطلعها

  حممد مججوم وفؤاد حجازي    من سجن عكا وطلعت جنازة
 وتـشارك الفلـسطينيني يف ، عن القسام ورفاقـهً حتى كأنك تطالع فيلام؛وهكذا متيض بك الرواية

  .جهادهم
 فــال يــزال !الزمــان ال يتحـركوحـني تتأمــل يف تــاريخ وواقـع القــضية الفلــسطينية تـشعر وكــأن 

 بتـسمني املـستوطنات أو باجلديـد منهـا، وال يـزال اليهـود ؛ يف فلـسطني لليـومًالتوسع الصهيوين قـائام
 يواملستعمر يكافحون املقاومـة واجلهـاد بـالعمالء واخلونـة مـن أبنائنـا، وال تـزال قـوى الغـرب حتمـ

  !!ام اعتدت إرسائيل عليناإرسائيل كلام رددنا اعتداءاهتا علينا، وتقف متفرجة كل
الفلـسطيني والعـريب  أن قطاعـات كبـرية مـن الـشعب :لكن الذي تغري منذ زمن القسام ولليـوم

 عـن الـرشك واخلرافـة اً بـدينها بعيـدً فمـضت تتمـسك أوال؛ فيها أثر دعـوة القـسامواإلسالمي نضج
، وتعـد اًرب اجلهـل ثانيـ لـذلك، وحتـا- هو والشيخ كامل القصاب-  اًالتي حارهبا القسام، وألف كتاب

  !، ولكن ال تزال الطريق طويلة ومليئة بالعقباتًاالعدة املناسبة ثالث
 وذلـك عـرب ؛ يف مجع شتات تـاريخ القـسام املبعثـرا  جدًا ضخمةًلقد بذل صاحب الرواية جهود

ّمتابعة وفحص كل يشء كان له تعلق بالقسام ولو بشكل غري مبارش، ومن هذا الشتات كـون صـورة 
تكاملة، ثم صنع حبكة روائية بث فيها هذه التفاصيل واملعلومات، وجعل يف ثناياها خالصـة خـربة م

ّ لشباب اليوم، فيعرف حقيقة قضية فلسطني، ويطلع عـىل مـا اً ورساجاً لتكون نرباس؛وجتارب القسام
ىل  فيكمـل الطريـق عـ،قدمه األجداد لقضية فلـسطني، ويفهـم الـدروس والعـرب التـي توصـلوا إليهـا

  .بصرية ونور
 وحث أبنائهم وبنـاهتم عـىل قراءهتـا، فـإهنم لـن ينـدموا ،أنصح كل القراء األعزاء بقراءة الرواية

، وذلك ألسلوهبا املـشوق الـذي يـساعد شـبابنا عـىل إكـامل القـراءة، ولتـشكيل الـوعي اًعىل ذلك أبد
  .ًا غالب- !مع األسف- املطلوب لدهيم حول قضية فلسطني واملفقود 

  
  



 

 
 


  

  

 
  لشيخ ااهد عز الدين القساما
  )م١٩٣٥ - ١٨٨٣ /هـ١٣٥٤ - ١٣٠٠(

  

 :متهيد
 ؛ُإن كان الشيخ املجاهد البطل عز الدين القـسام ال يعـرف الكثـري عـن تفاصـيل حياتـه وسـريته

 ال تـزال ،يف األمـة حيـا  اً ومنهجـاًا يـشري إليهـا، لكنـه تـرك أثـرًهنا أو يرتك خلفه شـيئِّفذلك ألنه مل يدو
 . به األجياليتقتد

ا يف حقهــا، فغالــب مــن درس حركــة القــسام َّوالعجيــب أن ســرية القــسام تناوهلــا طرفــان قــرص
 الـذي قـدم الـشيخ القـسام يف ؛ الكاتب الفلسطيني اليساري عبد القادر ياسـني: من أمثال،اليساريون

 ،ة العفنـة ومتمـرد عـىل الربجوازيـ، ينطلق من جـذر طبقـي،كتاباته يف قالب اشرتاكي ومناضل ثوري
  !؟يف تغييب كامل لإلسالم والدين عن منهج القسام وحركته! ويسعى لبناء دولة اشرتاكية

 لكنـه كــان ضــيق األفــق، ، فــدافع عــن إسـالمية القــسام وســلفيته؛َوقـابلهم طــرف آخــر متـأخر
 األسـتاذ حممـد :ً بسبب رؤيته اخلاصة للسياسة والدين، فمـثال،فحرص القسام وجهاده يف قالب ضيق

 وأن القـسام تعامـل معـه ،به عميـل لإلنجليـزِمد حسن رشاب رجح أن الشيخ كامـل القـصاب شـحم
وأن العالقـة بـني !! مشاركة رمزيـةكانت  »النقد والبيان«وأن مشاركته مع القسام يف كتاب !! اًمضطر

  !! القسام واحلاج أمني احلسيني كانت متوترة بسبب تذبذب احلسيني يف وطنيته
   !وهذا غري صحيح

 حتليله لألحداث السياسية بطريقـة متعـسفة متيـل لرؤيـة حـزب :وسبب هذه اآلراء العجيبة هو
 الـشيخ عـيل الطنطـاوي والـشيخ زهـري :التحرير، وإال فإن املعـارصين للقـصاب واحلـاج أمـني مثـل

 والتـي ، وهـي الرؤيـة املنطقيـة، حول وطنيـة القـصاب واحلـاج أمـنياًالشاويش هلم رؤية مناقضة متام
  .عليها نتائج حياة القصاب واحلسينيتدل 

   شـح املـصادر األصـلية عـن سـرية القـسام، ونـدرة املـصادر الـصافية :والداعي هلـذا التنبيـه هـو
  !!فيها

                                                 
 ).١٣/٣/٢٠١٣(، "الراصد"موقع  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  :نشأته
لـف يف سـنة والدتـه ولكـن ُهو عز الدين عبد القادر مصطفى يوسـف حممـد القـسام، وقـد اخت

  . يف سوريا، مدينة جبلة يف حمافظة الالذقية، يف)م١٨٨٣هـ املوافق ١٣٠٠(األرجح أنه ولد يف عام 
الـذي  وكـذلك جـده، ، عبد القادر بن حممود القـسام، أحـد شـيوخ الطريقـة القادريـة:والده هو

قدم من العراق إىل جبلة، ولذلك كان بعض مريدي القادريـة بـالعراق يـزورون قـرب جـده ووالـده يف 
  .جبلة

ُفية، وذهـب للكتـاب فقـرأ القـرآن وتعلـم  القسام يف بيـت متـدين وذي صـبغة صـوأولذلك نش
القراءة والكتابة واحلساب عىل يد والده، ثم درس يف جبلة عىل يد الشيخ سليم طيـارة والـشيخ أمحـد 

، وهـو يف سـن الرابعـة عـرشة، ًاألورادي، وملا رأى أبوه حرصه عىل العلم أرسله لألزهر ليـزداد علـام
  . )م١٨٩٦(وكان ذلك سنة 

  !!ا عن القسام يف صغرههذا هو كل ما لدين
  :يف األزهر

قـل عـن ســبع اختلـف املؤرخـون للقـسام حـول املــدة التـي قـضاها يف مـرص، ولكنهــا فـرتة ال ت
 أو العلـامء الـذين التقـى هبـم أو ،، ومل يـذكر أحـد تفاصـيل حياتـه يف مـرصسنوات وال تزيد عن عرش

 وقيامـه بـبعض اإلصـالحات أخذ عنهم، لكنه ذهب لألزهر زمن تويل الشيخ حممـد عبـده ملـشيخته،
  .فيه

 بـني التيـار اإلسـالمي الـذي يمثلـه مجـال الـدين األفغـاين اً تعيش رصاع- آنذاك- وكانت مرص 
  . فرح أنطون ولطفي السيد:وحممد عبده وحممد رشيد رضا، والعلامنيني أتباع املحتلني من أمثال

د فشل ثورة أمحـد عـرايب سـنة ّكام أن الرصاع السيايس مع االحتالل الربيطاين كان عىل أشده بع
  .ى كامل تيار املقاومة لالحتاللّ، وتزعم مصطف)م١٨٨٢(

 حــني انقطــع :ُوالقــصة اليتيمــة التــي رويــت عــن حيــاة القــسام يف أثنــاء دراســته بــاألزهر، هــي
املرصوف عنه وعن رفيقه عز الدين التنوخي من أهلهام، فـاقرتح القـسام أن يـصنعا هريـسة ويبيعاهـا 

أنـا أصـيح ": ، فقال له القـسام"!أنا أخجل أن أنادي عىل بضاعتنا": ل التنوخي وقالللطالب، فخج
  .، وهكذا متكنا من إكامل دراستهام"عىل بضاعتنا



 

 
 


  

  

 
 بجـوار القـسام وهـو ينـادي عـىل اً فوجـده واقفـ؛ويف مرة جاء والـد التنـوخي لزيارتـه بالقـاهرة

عـز الـدين علمنـي، وهـو ": ًده متنـصالفخجـل التنـوخي وقـال لوالـ، "ما هذا؟": هريستهام، فسأهلام
  !"لقد علمك احلياة": دم حني أجابه والدهُ، ولكن التنوخي ص"صاحب الفكرة

قــادرة عــىل مواجهــة الظــروف ووهــي قــصة تكــشف عــن شخــصية عــصامية مبكــرة للقــسام، 
ل  وابتكار احللول والعالج لألزمات، وهو ما سـيكون سـبب متيـز القـسام يف تكـوين أو،والتحديات

  .ظيم عسكري جهادي يف فلسطنيتن
  :عودته من األزهر

 بناء عىل اخلـالف يف عـدد الـسنوات التـي ؛ يف السنة التي عاد فيها القسام لبلده جبلةٌهناك تنازع
، وقـد )م١٩٠٦( يف سـنة : والبعض يقـول،)م١٩٠٣(قضاها باألزهر، فالبعض يرى أنه عاد يف سنة 
ه اآلثـار يمكـن أن نستـشف املحاضـن التـي عايـشها ظهر أثر األزهـر عـىل الـشاب العائـد، ومـن هـذ

  .القسام يف مرص
 رفض القسام أن يقوم بزيـارة قـرص األفنـدي املـتحكم يف املنطقـة عـىل طريقـة اإلقطـاع، ؛ًفبداية

ّويعلن أن املسافر والضيف هو املستحق للزيارة وليس املقيم، وهيون عىل أبيه بالقول من أن األفنـدي 
 قويت بعلمي وإيـامين، وهـذا يـشري إىل وجـود وعـي جديـد يف ذهـن الـشاب لن يستطيع أذيتك بسبب

  .املتعلم جتاه أصحاب النفوذ واجلاه
 ليطلـع عـىل طـرق التـدريس وخطـب اجلمعـة ؛ فيزور مـساجدها،ومن ثم يسافر القسام لرتكيا

  .ان قبل أن يعود ويتفرغ للتعليم والتدريس يف املساجد واملدارس وجتمعات العامل وكل مك،فيها
  :ويمكن أن نقسم جهود القسام للجوانب التالية

  :التعليم واخلطابة واإلمامة  - ١
م حتـى الكبـار والعـامل َّتـرص يف تدريـسه عـىل األطفـال بـل علـ ومل يق،فبدأ يعلم يف زاوية والـده

مهــم القــراءة َّشــملهم بتعليمــه وإرشــاده، ومل يقتــرص عــىل القــرآن الكــريم بــل علوالــذين  ؛والفتيــات
  .بة والعلوم األوليةوالكتا

 بطريقة خمتلفة عـن اخلطـب ي يف جامع السلطان، وبدأ خيطب يف مسجد املنصوراًوعمل مدرس
 وبــدأت آثــار دعوتــه تنتــرش ويلمــسها ،التقليديــة، فأصــبحت القريــة ال تتخلــف عــن صــالة اجلمعــة

  .الرشعية حيرص عىل العلم والفضيلة وأداء الفروض ؛اجلميع، وبدأ وعي جديد ينترش بني الناس



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 قبـل أن يفتـتح ،س يف مـدينتي بانيـاس والالذقيـةَّقسام يف التدريس طيلة حياتـه، فـدرواستمر ال
  .)م١٩١٢(مدرسة يف بلده جبلة سنة 

س يف مدرسـة اإلنـاث َّ فقـد در؛اً عمـل يف التـدريس أيـض)م١٩٢٠(وملا هاجر لفلـسطني سـنة 
ســتان تتبعــان اجلمعيــة اإلســالمية يف اإلســالمية ويف مدرســة الــربج اإلســالمية للطــالب، ومهــا مدر

 بإرشـادهم ملـا يوافـق قـدراهتم مـن مهـن ؛ ويوجههم لبناء مـستقبلهم،ا حيفا، وكان يرعى طالبه علمي
  .وأعامل

 العلـم ِّ الذي أصـبح منـارة لبـث؛وتوىل القسام اإلمامة واخلطابة والتدريس بمسجد االستقالل
 فيهـا َّه تتنـاول كافـة شـؤون الـدين والـدنيا، وبـثوالوعي يف حيفا وما حوهلا، وكانت خطبه ودروسـ

 حتى حيافظ املسلم عىل إيامنه وحياته من مطامع املحتلني الربيطـانيني ؛رضورة العلم والعمل واجلهاد
َمـن كـان مـنكم يـؤمن بـاهللا ":  فرفعـه وقـال؛ حتت ثيابـهاًواليهود، ففي إحدى خطبه كان خيبئ سالح

 وأرضبـوا ، وتظـاهر النـاس إلخراجـه،ُفأخـذ مبـارشة إىل الـسجن  ،"!واليوم اآلخر فليقتني مثل هذا
  .ا  عاماًإرضاب

 !أهيـا النـاس":  عنـه قولـه- آخر خطبـة مجعـة للقـسام ىلإالذي استمع - وينقل يوسف الشايب 
متكم أمور وطـنكم حتـى وجـب َّ هبا، وعلًامـلقد علمتكم أمور دينكم حتى صار كل واحد منكم عال

  ."! فإىل اجلهاد أهيا املسلمون! اللهم فاشهد؟ّبلغتعليكم اجلهاد، أال هل 
 وصـنع مـنهم قـادة ،وأسـس يف حيفـا مدرسـة لتعلـيم العـامل األميـني القـراءة والكتابـة والـدين

  . محلوا الراية بعده سنني طويلة،للجهاد يف فلسطني
 قـد  ليتجـول بـني النـاس الـذين؛ولزيادة مساحة تعليمه وتدريسه عمل القسام يف وظيفة مأذون

 لكنهم حيتـاجون لـشيخ عنـد الـزواج، فكـان يـستغل األعـراس لبـث الـدعوة ،ال حيرضون للمسجد
  .والتعليم والتواصل مع الناس

 التـي كانـت ؛)م١٩٢٨( حني تأسست يف فلسطني فروع جلمعية الشباب املـسلمني سـنة اًوأيض
 َّالعالمـة :نهم عـىل يـد نخبـة مـن الشخـصيات الـسلفية مـ)م١٩٢٧( يف مرص سنة ًقد تأسست أصال

ــدين اخلطيــب ــس؛ حممــود تيمــور باشــاَّالعالمــة و،حمــب ال  لفــرع حيفــا، ويف ســنة اً كــان القــسام رئي
ــاً انتخــب القــسام رئيــس)م١٩٣٢( ــة بفلــسطنيً مؤقت  بوصــفه أكــرب ،ا للمــؤمتر العــام لفــروع اجلمعي

   .ا األعضاء سن



 

 
 


  

  

 
لــدعوة للجهــاد يف ربــوع وقــد اســتفاد القــسام مــن أنــشطة اجلمعيــة وانتــشارها لنــرش العلــم وا

  . من خالل فرق الكشافة التابعة للجمعية؛ للجهادا  وهتيئة الشباب بدني،فلسطني
 واالنـضامم ، واالهـتامم بكافـة رشائـح املجتمـع،وهذه السرية الطويلة من التعليم وبـث الـوعي

رشة أو صـلة مبـا  سـواء؛ تؤكد أن القسام كان عىل صلة وثيقة بالشيخ حممـد رشـيد رضـا؛للجمعيات
  .والتي أصلت وأسست لألفكار واملنهج الذي التزمه القسام طيلة حياته ؛"املنار" متابعة جملته

  :سلفية القسام  - ٢
متيز القسام بعد عودته من مرص بالتزام الكتاب والـسنة ومـنهج الـصحابة، ممـا يـدلل عـىل تـأثره 

ه، ِّ كوالـده وجـد؛ الطريقة القادريـة عىلا بالبيئة اإلصالحية السلفية يف مرص، وذلك بعد أن كان صوفي
 أنه منع زيارة قرب جده ووالده من قبل أفراد الطريقة القادرية بـالعراق، وذلـك :ومن أول مظاهر ذلك

  .ألن السفر لزيارة القبور من األمور التي هنى عنها الرشع
  : مثل، بني الناس يف ذلك الزمانتنترشاا البدع واخلرافات التي ًوحارب كثري

  .ديم القرابني له وتق،ج النساء إىل مزار اخلرض عىل سفوح جبل الكرمل ح■
  . ما يصنعه بعض اجلهلة من بدع عىل املآذن يف األذان ويف املساجد عقب الصلوات وغريها■
 أنكر قراءة املولد النبوي بالغناء والتمطيط، واملبالغة بتوقيعه عىل أحلان املوسيقى، ورفـض مـا ■

، ق مـن األمـور التـي مل تثبـت، ودعـا إىل العنايـة بـأحوال وشـامئل النبـي ق أدخل يف سرية مولده
  .والتزام سنته العملية وسريته كقدوة للمسلمني

 أنكر عىل فرقتي البهائية والقاديانية اللتني تتواجدان يف حيفا وعكا، وأنكر عـىل مـن شـارك يف ■
    .جنازة عباس البهائي

 وهي القضية التـي كـربت حتـى أصـدر ،اء تشييع اجلنائز رفع األصوات بالتهليل والتكبري أثن■
النقد والبيان يف دفع أوهام خزيران، والدفاع عن سنة خـري «هو والشيخ كامل القصاب كتابه الوحيد 

األنام فيام يتعلق بالسنة، والبدعة، واملولد، وآداب قراءة القرآن، والصياح والنيـاح يف اجلنـائز، واملـآتم 
  .»واملقابر

  :ّ مما يدل عىل سلفيتهام،ض العبارات الواردة يف الكتابوهذه بع
وكنــا نــود أن نرشــد األســتاذ اجلــزار وتلميــذه إىل ":  للــشاطبي»االعتــصام« قــاال عــن كتــاب ●

-  )الوهابيـة(ّاالستفادة من هذا الكتاب الذي ال ند له يف بابه، ولكنـا خـشينا أن يرميـا مؤلفـه بالنزعـة 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 التي رميانا هبا، وإن تقدم زمن ذلـك اإلمـام ؛- باطل، وإضاعة الدينالتي هي حجة العاجز لرتويج ال
ألنـه ال يبعـد أن يعلـال !!  سـنة)٥٠٠(وهاب ما يقرب من ال عبدالشاطبي العظيم عىل زمن حممد بن 

  ."!ذلك بأنه من باب أخذ املتقدم عن املتأخر
  ، والعيـاذ بـاهللا اً زيغـقيعلم أن ذلـك الـدعي يف العلـم يعـد العمـل بـسنة الرسـول ":  وقاال●

  ."!- تعاىل- 
ِوأكـرب دليـل عـىل متـسكنا بـسنة نبينـا، وسـنة الـشيخني مـن ":  وقاال عن اتباعهام للسنة النبوية●
  ."هنينا الناس عن خمالفة سنة اخللفاء الراشدين يف تشييع اجلنازة برفع الصوت  :بعده

الثـورة الـسورية والثـورة  تعاونه مع الشيخ كامـل القـصاب يف :ومن الدالئل عىل سلفية القسام
 وأحد الشخـصيات التـي اعتمـد ،الفلسطينية، والشيخ كامل القصاب من رؤوس السلفيني يف الشام

  .عزيز بن سعود يف تأسيس إدارة املعارف بمكةال عبدعليها امللك 
ثناء وتأييد كبار السلفيني يف عرصه عليه وعىل الـشيخ القـصاب بـسبب  :- ًأيضا-  ومن الدالئل

 سواء كانـت عالقـة مبـارشة ؛، وهذا يؤرش لوجود عالقات ومعرفة بينه وبينهم»النقد والبيان« كتاهبام
الشيخ حممد هبجة البيطار، الـشيخ عبـد القـادر : أو من خالل عالقته بالقصاب، فمن هؤالء يف الشام

بخيـت  حممـد َّالعالمـة حممـد هبجـت األثـري بـالعراق، وَّالعالمة :ومنهم، بدران، حممد مجيل الشطي
  .- مفتي الديار املرصية- املطيعي 

 مـا نقلـه األسـتاذ :ومن اإلشارات املهمة عىل ترسيخ القسام للسلفية يف نفوس طالبه وتالميـذه
 أبـو إبـراهيم الـصغري :زهري الشاويش عن مالزمة أحد أبرز تالميـذ القـسام والقـادة القـساميني وهـو

  . األلباينَّالعالمةعند إقامته بدمشق لدروس 
 حممـد َّالعالمـة األلبـاين كـان حيـرض دروس َّالعالمـة أن :اإلشارات اللطيفة يف هـذا البـابومن 

 األستاذ عـز الـدين :هبجت البيطار لكتاب احلامسة أليب متام مع عدد من أساتذة املجمع العلمي منهم
  .- !!رشيك القسام يف بيع اهلريسة بالقاهرة- التنوخي 
  :ا وسوريامشاركات القسام اجلهادية يف ليبي  - ٣

 وهـذا غـري ،كثري من الناس أن جهاد القسام اقترص عـىل فلـسطني ضـد اإلنجليـز واليهـوديظن 
ض النــاس عــىل التطــوع َّ حــني حــر)م١٩١١( فــأول مــشاركة جهاديــة للقــسام كانــت عـام !صـحيح

  : للجهاد يف طرابلس الغرب بليبيا ضد اإليطاليني، فقاد مظاهرة يف بلدته جبلة وهي هتتف



 

 
 


  

  

 
  ."واكرس أعداءنا الطليان.. .انرص موالنا السلطان.. .! ويا رمحنيا رحيم"

 ونـسق مـع الـسلطات العثامنيـة ، ومجـع هلـم التربعـات، للجهـادًمتطوعـا )٢٥٠(ومن ثم انتقى 
التي رحبت بتطوعهم، وطلبت مـنهم املجـيء لألسـكندرونة لتـسفريهم إىل طـرابلس بليبيـا، لكـنهم 

 إن التربعـات : وبعـدها طلـب مـنهم العـودة، وقيـل،دون جدوى اً يوم)٤٠(مكثوا يف األسكندرونة 
 لطــرابلس والتقــى بــشيخ ا  إن القــسام ســافر رس:أرســلها القــسام مــع ثقــات ألهــل طــرابلس، وقيــل

    . بنى هبا مدرسة يف جبلة:املجاهدين عمر املختار وسلمه إياها، وقيل
القـسام أول الرافـضني هلـا  كـان "س بيكـوكساي"وحني احتلت فرنسا سوريا عىل إثر اتفاقيات 

واملجاهــدين ضــدها يف شــامل ســوريا، وهــو مــن أشــعل الثــورة يف جبــال صــهيون ضــد الفرنــسيني، 
 جياهد به، وهـذا كلـه بعـد أن اًوتعاون يف ذلك مع عمر البيطار، ولذلك باع بيته واشرتى بثمنه سالح
ن اسـتجاب لـه قـام َيس، ومـعبأ الناس يف املسجد واملدرسة واللقاءات للجهاد ضـد االحـتالل الفرنـ

 بسبب خربته العسكرية التي اكتسبها من فرتة انـضاممه للجـيش ،القسام بتدريبه عىل استعامل السالح
  .العثامين زمن احلرب العاملية األوىل

 ،وبسبب دوره املركزي يف اجلهاد أرسـل لـه الفرنـسيون أحـد أقاربـه ليـساومه عـىل تـرك اجلهـاد
 أوعزوا للديوان العريف يف دويلة العلويني التـي أسـسوها ؛، وملا رفض ذلكا  رشعيًامقابل تعيينه قاضي

 بوقـوفهم إىل ؛ باإلعـدام، وهـذه فـضيحة مـن فـضائح العلـويني عـرب التـاريخًأن يصدروا عليه حكـام
  !!ني ضد أبناء بلدهم وليس دينهمِّجانب املحتل

 قـرر ومعـه ؛ام عـىل القـسام واحلكـم باإلعـد،وبسبب عجز الثورة عن مقاومة فرنسا يف الـشامل
عــدد مــن رفاقــه مغــادرة ســوريا لفلــسطني، فــذهب لدمــشق ونــزل عنــد صــديقه القــديم عــز الــدين 

   .التنوخي
  . ثم استقر يف حيفا، إىل عكاا وشارك يف معركة ميسلون بدمشق، وبعدها سافر رس

  :جهاده يف فلسطني - ٤
 يكــن اجلهــاد ضــد اليهــود  ومل، إىل فلــسطني مــع بعــض رفاقــه)م١٩٢١(وصــل القــسام عــام 

 الذي كـان أول مـن حـذر مـن خطـر اهلجـرات ؛ا عن ختطيطه، فهو تلميذ لرشيد رضاًواإلنجليز غائب
 املحـضن اً ألهنـم دومـ، من العـامل والفقـراءًاأن يكون قريبإىل والصهيونية وخمططاهتا، ولذلك سعى 

  .محتلني ومل يتلطخوا بالعاملة لل، ألهنم أنقى يف الفطرة؛املؤيد للجهاد



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 وزرع عقيـدة اجلهـاد بيـنهم، فاسـتخلص ،ولذلك حرص عىل خمالطتهم وتعليمهم وتـوجيههم
  . والذين قادوا اجلهاد يف فلسطني سنوات طويلة حتى بعد استشهاده،من املجاهدين الرشفاء

كانت رؤية القسام للخطر الصهيوين عىل فلسطني تنبع مـن ثقافـة عميقـة تـدرك أبعـاد املـرشوع 
 ؛ بفضل كتابات رشـيد رضـا، كـام أهنـا تـدرك عبثيـة الوسـائل الـسلمية يف مقاومتهـا؛اًمبكرالصهيوين 

 أن اجلهـاد هـو احلـل اً وواضـحاًوذلك بعد جتربته يف جهاد ومقاومة الفرنسيني، وكـان القـسام حازمـ
ملقاومة الصهيونية، وأن عـىل أهـل فلـسطني البـدء باجلهـاد وعـدم االنتظـار حتـى يـتمكن اليهـود مـن 

  .ني أعداد كبرية من املهاجرين اليهود يف فلسطنيتوط
ولذلك يتفق املؤرخون عىل أن طالب القسام وتالميذه هـم الـذين بـدؤوا اجلهـاد يف فلـسطني، 

 عىل اعتـداء اليهـود عـىل حـائط الـرباق، وبـسبب هـذه الثـورة ا  كانت رد)م١٩٢٩(فثورة الرباق سنة 
 وهـم ، آخر للمحاكمـة التـي حكمـت علـيهم باإلعـدامم عددِّدُ وق،وقع عدد من الشهداء واملصابني

  . وعطا الزير وحممد مججوميفؤاد حجاز: األبطال الثالثة املشهورون
  : فقال؛ وهو متجهم الوجه دامع العينني،ويف يوم إعدامهم خطب القسام خطبة نارية

   ! يا مسلمون!يا أهل حيفا"
زيـر وحممـد مججـوم إخـوانكم؟ أمل أال تعرفون فؤاد حجازي؟ أمل يكـن فـؤاد حجـازي وعطـا ال

  ." إهنم اآلن عىل أعواد املشانق؟جيلسوا معكم يف دروس جامع االستقالل
 األصـبح يف منطقـة صـفد، والـشيخ عبد اهللا: وشارك يف ثورة الرباق من تالميذ القسام وأعوانه

  .فرحان السعدي يف قضاء جنني
 اهلجوم عـىل :، منها)م١٩٣٥- ١٩٣١(وكان لطالب القسام عدة عمليات جهادية يف املدة من 

مستعمرة الياجور قرب يافا، وعمليات اهلجوم عىل مـستعمرات بلغوريـا وكفـار هاسـيديم وعتليـت 
  .والعفولة، واهلجوم عىل مستعمرة هنالل

 ولــذلك حــني ؛وقـد كــان نــشاط القـسام التحريــيض عــىل اجلهـاد موضــع مراقبــة مـن اإلنجليــز
 لكـن مل يثبـت ،م القسام بأنه املـدبر هلـا، واسـتدعي للتحقيـقتصاعدت اهلجامت يف شامل فلسطني اهت

عليه يشء، وذلك بسبب دقته الفائقة يف الرسية والكتامن، ولكن مع هذا قرر القسام إيقـاف اهلجـامت 
  .لفرتة

  



 

 
 


  

  

 
  :تنظيم القسام اجلهادي
 فهـو ،ً طـويالاً استغرق وقتـ،ا، بل كان عن ختطيط دقيق وعمل مرتب مل يكن جهاد القسام عفوي

ــة ــه اإلخــالص واجلدي ــل إال مــن جيــد في ــه، وال يقب  ،كــان ينتقــي عنــارصه مــن رواد دروســه وخطب
 ، أفــراد)٥( وااللتــزام بالــرسية، فعنــدها يدخلــه يف حلقــة رسيــة مكونــة مــن ،واالســتعداد للتــضحية

  . للجهادا  وعسكريا  ومعنويا هييئهم علمي
 تعـرف إحـداها األخـرى، ثـم ارتفـع عـدد  ال، حلقـة)١٢(وقد متكن القسام من تكوين حوايل 

  . أفراد)٩(أعضاء املجموعة لـ 
 بـل حـرص حتـى عـىل الرجـال املتـورطني يف ،ومل يكن يستثني القـسام أي رشحيـة مـن تنظيمـه

 كـان ًالرسقة واملشاكل، إذ كان يرى فيهم جرأة وشـجاعة لـو وجهـت للجهـاد لكـان هلـا متيـز، وفعـال
أنـا مـن قريـة ":  الـذي روى قـصته فقـال؛حـسن البـاير: الء مثـلهناك عدد من رفقاء القسام من هـؤ

برقني قضاء جنني، وكنت من قبل أرسق وأرتكب املحرمـات، فجـاءين املرحـوم عـز الـدين القـسام، 
وأخذ هيديني ويعلمني الصالة، وينهاين عن خمالفـة الـرشع الـرشيف وأوامـر اهللا، وقبـل مـدة أخـذين 

مل هــذه؟ :  أحــد جبــال بــرقني، وهنـاك أعطــاين بندقيــة، فــسألتهاملرحـوم الــشيخ عــز الــدين القـسام إىل
  ."ألجل أن تتمرن عليها، وجتاهد مع إخوانك يف سبيل اهللا: فأجاب

ا ًا بـسيط ا شـهريً وكـان اجلميـع يـدفع اشـرتاك،وتكونت قيادة للتنظيم من أبرز هذه املجموعـات
جلنـة : سطني، وكان له عدة جلـان منهـا مدينة ومنطقة يف فل)١٣(للتنظيم، وكان للتنظيم جمموعات يف 

ــة لالتــصاالت  ــة للتــدريب العــسكري، وجلن ــة للتجــسس عــىل العــدو، وجلن ــرشاء الــسالح، وجلن ل
  .السياسية، وجلنة التمويل

 للتنظـيم، واختلـف ً ألنـه مل يـضع اسـام؛"القساميني" :ُوعرف أتباع القسام بعد استشهاده باسم
 وبعـضهم ،فبعـضهم حيـرصه يف أعـضاء املجموعـات فقـط ؛يف عدد أعـضاء التنظـيم عنـد استـشهاده

  !! قسامي)١٠٠٠(يتجاوزه ليصل لرقم 
 وكـان يـرص عـىل تأجيـل ذلـك ،كان القسام يرفض دعوات بعض أنصاره للقيـام بثـورة شـاملة

 وزيـادة العـدد حلـد الكفايـة، ألنـه يعـد ، وتوفر خمزون جيـد مـن األسـلحة،حلني استكامل االستعداد
 فهو يدرك فداحة املخطط الصهيوين الذي ال جيـدي معـه ،لة وليس لعملية حمدودةلثورة جهادية شام

  .عمل جهادي حمدود



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 وتكـاثر ، ووقـوع ثـورة الـرباق، وتـصاعد وتـرية اهلجـرة اليهوديـة،لكن مع تزايد أعداد التنظيم
هـذا  كـل ؛الشكوك حول نشاط القسام من قبل اإلنجليز، واكتشاف هتريب اليهود للسالح عرب امليناء

 وخـرج مبـارشة مـن حيفـا، ، فخطب خطبتـه األخـرية؛جعل القسام يرسع من خطته وينطلق للعلنية
  !!حتى أن الرشطة بحثت عنه بعد اخلطبة فلم جتده

وكانت نية القسام عدم البدء بالقتال مع اإلنجليز واليهود، بل التجول بـني النـاس وحـثهم عـىل 
 إذ بينام كان القسام يبـث الـدعوة اجلهاديـة يف ؛اهللا غري ذلكاجلهاد واقتناء السالح وهتيئتهم، لكن قدر 

 لظنـه أهنـا تبحـث عـنهم، فانتبـه ؛نواحي جنني قـام بعـض احلـرس بـإطالق النـار عـىل دوريـة رشطـة
 ،ا أمـر القـسام بالرحيـلً وقـد ربطتهـا بغيـاب القـسام، وفـور،اإلنجليز لوجود مجاعة مسلحة جهاديـة
عـصابة إجراميـة (لكن اإلنجليز أعلنوا عن مكافأة ملـن يـدل عـىل فتوجهوا جهة أحراش قرية يعبد، و

   .- ! سنة ضد الثوة السورية)٧٥(نفس الدعاية التي يقوم هبا بشار األسد اليوم بعد -  )ا قتلت رشطي
 وهـم ال يعرفـوهنم، ، قام بعض النـاس بـإبالغ الـرشطة عـن حتركـات القـسام وجمموعتـهًوفعال

رفاقـه، ومـع هـذا أمـر القـسام أن ال يطلقـوا النـار عـىل الـرشطة  مـن )٨(حتى حورص القـسام ومعـه 
ورفــض القــسام !!  الــذين جعلهــم اإلنجليــز يف املقدمــة، وإنــام يطلقــون عــىل اإلنجليــز فقــط؛العــرب

 وذلـك يـوم ، وجـرح وأرس البـاقي مـنهم، هـو وثالثـة مـن رفاقـه- بـإذن اهللا- ُ فاستشهد ،االستسالم
  .)م٢٠/١١/١٩٣٥(

  :ىل القضية الفلسطينيةأثر جهاد القسام ع
لـيس ":  فقد نقـل عنـه قولـه؛ن القسام مل يكن يسعى للصدام يف ذلك الوقت مع اإلنجليزإ :قلنا

املهم أن نحرر فلـسطني يف بـضعة أشـهر، بـل املهـم أن نعطـي مـن أنفـسنا الـدرس لألمـة، ولألجيـال 
  .هاد يف القضية الفلسطينية حقق اهللا ما كان يقصده القسام باستشهاده وإحياء اجلً، وفعال"القادمة

 مـا جـرى يف جنازتـه، إذ قـرر اإلنجليـز :ومن أول مظاهر اليقظة اجلهادية التـي أحـدثها القـسام
 دون ، ملوعد خروج اجلنازة من بيت القسام الواقع خارج بلـدة جبلـة للمقـربةاًالساعة العارشة صباح

 ويصف لنا األستاذ أكـرم زعيـرت ،لكالصالة عليها يف املسجد يف وسط حيفا، لكن املشيعني رفضوا ذ
، إذ خـرج - وهـو مـن الـسياسيني القالئـل الـذين شـاركوا يف جنـازة القـسام ورفيقيـه- مسرية اجلنازة 

 حيـث سـاروا باجلنـازة ؛ وقد حتولت ملظاهرة ضد املحتلني،اآلالف يشيعوهنا من كافة أنحاء فلسطني
ون وهيتفون باالنتقـام لـه، وهـاجم املـشيعون وا عليها يف جامع اجلرينة، وهم يكربُّ وصل،لوسط حيفا



 

 
 


  

  

 
 وأجربوهــا عــىل ، واصــطدموا بــالقوات اإلضــافية التــي جــاءت ملنــع مــسرية اجلنــازة،دائــرة البــوليس

 التـي تبعـد مخـسة ؛االنسحاب، ورفض املشيعون نقل اجلنازة بالسيارة ومحلوها عىل أكتـافهم للمقـربة
  .كيلومرتات عن البلدة

لـيس مـن سـبيل إىل اخلـالص إال اجلهـاد ":  فقـال؛ استـشهاد القـساموكتب أكرم زعيرت عن أثر
 إهنا دعوة جديـدة أخـذت تظهـر عـىل ألـسنة ! فلنلجنه، وإنا لفاعلون؛الدامي، وقد فتح القسام الباب

   ."..  مل تكن تفطن هلااً نفخت يف األمة روح،الناس، وجيهر هبا الكتاب، ومل نكن نعرفها من قبل
 تتكـئ عـىل الـسيف، وهتـدر مـن عـىل املنـرب، اًسـمعتك قبـل اليـوم خطيبـلقـد ": - اًأيض- وقال 

 اليـوم أخطـب - !واهللا-  تتكـئ عـىل األعنـاق، وال منـرب تقـف عليـه، ولكنـك ًاوسمعتك اليوم خطيب
  ."!ا منك حي

  ." يف جيبه وقلبهاً مصحف:سافر القسام وكان جواز سفره األكرب": وقال عجاج نوهيض
  ."عوجالقسام عدل من هذه القضية ما إن ا": وقال محدي احلسيني

  ."القسام نقل القضية من دور الكالم إىل دور العمل": وقال الشيخ سليامن التاجي
  :ورثاه الشاعر فؤاد اخلطيب بقوله

  انـرشفا تقرص عنده التيج    أولت عاممتك العامئم كلها
  غري الزعامة والطريق أمان    إن الزعامة والطريق خموفة

 ال ،اً جديـداً أعطـى القـضية الفلـسطينية بعـد،ا  جهاديـاًم يف حياته وموتـه منهجـلقد اختط القسا
  .- واحلمد هللا-  أكلها لليوم تزال ثامره الزكية تؤيت

  :القساميون عىل هنج شيخهم
 ألن خطتـه كانـت بـث رفاقـه بـني ، من رفاقه يوم استشهاده)٨(ذكرنا أن القسام مل يكن معه إال 

وصــفهم أمحــد ، ولية واألمانــةؤ كــان رفــاق القــسام عــىل قــدر املــسًوفعــالالنــاس لتهيئــتهم للجهــاد، 
مل جتـر عـىل ألـسنتهم تعـابري الكفـاح ":  فقال؛- وهو أول رئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية- الشقريي 

 تنبع مـن ينبـوع - عىل بساطته- املسلح واحلركة الوطنية واالستعامر والصهيونية، فقد كانت تعابريهم 
 فـصفت ؛ مؤمنني، صـنعهم اإليـامناً، لقد كانوا قوم» واجلهاد يف سبيل اهللا،اإليامن «:وأروع وأرفع، ه

، ً قـد أصـبح موصـوالزائمهم، وأحـسوا أن حـبلهم مـع اهللانفوسهم، وتآلفت إراداهتم، وتعاظمت ع
  ."اًوأن الباب بينهم وبينه قد بات مفتوح



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 الـذي ؛يخ املجاهد فرحان الـسعدي الش:وكان زعيم القساميني الذي محل الراية بعد القسام هو
 شـهور مـن استـشهاد القـسام، والتـي اسـتمرت حتـى )٥( بعـد )م١٩٣٦ثورة (فجر الثورة الشهرية 

 بـسب جهـاده ضـد اإلنجليـز ، وهو يف الثامنني من عمره،)١٩٣٧(ُ، وما لبث أن أعدم سنة )١٩٣٩(
  .واليهود

 ؛ املـسرية اجلهاديـة يف كـل فلـسطني وكـانوا القـادة يف،وبعد إعدامـه واصـل القـساميون املـسرية
، ويعتـرب )١٩٣٧(وخاصة مناطق الشامل، فقاموا باغتيال حـاكم منطقـة اخلليـل لـويس أنـدروز سـنة 

  .أبو إبراهيم الكبري من أبرز القادة القساميني
وألن القــساميني مل يكــن هلــم اســم أو حــزب خــاص فقــد كــان املؤرخــون للقــضية الفلــسطينية 

وكـل مـا ":  املؤرخ الفلـسطيني املعـروف حممـد عـزة دروزة يف قولـه:يوخ، مثليشريون هلم باسم الش
 التي كـان يتزعمهـا ؛ توحيد القيادة العليا يف عدة مناطق حتت إدارة عصبة من طبقة املشايخ:أمكن هو

تلميـذ - الشيخ أبو إبراهيم الصغري، توفيق اإلبـراهيم  :، وذكر منهم"أبو إبراهيم الكبري خليل العيسى
، وأبو عيل سليامن العبـد القـادر، والـشيخ عطيـة أمحـد، والـشيخ يوسـف أبـو - اً الحق األلباينمةَّالعال
  .فتاح العبدعبد الالشيخ ودرة، 

  اخلامتة
 للعـامل املـريب والداعيـة املـصلح واملجاهـد الـصابر، ويكـاد أن اًلقد كانـت حيـاة القـسام نموذجـ

عمل، وأعاد للناس جتسيد املفهوم النبـوي لـدور العـامل ّيكون قدم جتربة متكاملة للعالقة بني العلم وال
 بالتعليم والقدوة وقـرن العلـم بالعمـل واجلهـاد، فرمحـة ؛ وراثة النبوة وجتسيدها يف واقع الناس:وهو

  !اهللا عىل الشيخ عز الدين القسام ورفاقه باألمس واليوم واملستقبل
  

  :مراجع للتوسع
، حممـد حممـد حـسن رشاب، دار القلـم، » فلـسطنيعز الدين القـسام شـيخ املجاهـدين يف« - ١
  .دمشق
، ســميح عــودة، دار »الــوعي والثــورة دراســة يف حيــاة وجهــاد الــشيخ عــز الــدين القــسام« - ٢

  .الرشوق، األردن



 

 
 


  

  

 
، حمـسن صـالح، دار »١٩٤٨- ١٩١٧التيار اإلسالمي يف فلسطني وأثره يف حركة اجلهـاد « - ٣

  .الفالح، الكويت
مــل القــصاب وعــز الــدين القــسام، حتقيــق زهــري الــشاويش، املكتــب ، كا»النقــد والبيــان« - ٤

  .اإلسالمي، بريوت
  .قادر ياسني، مكتبة الرشوق الدولية، القاهرةعبد ال، حترير »القسام املجاهد واحلركة« - ٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  »النقد والبيان«
  

الـشيخ حممـد : َجاهـدين، من تأليف امل»النقد والبيان«ًصدر حديثا عن املكتب اإلسالمي كتاب 
األسـتاذ املـؤرخ : كامل القصاب، والشيخ عـز الـدين القـسام، بتحقيـق صـاحب املكتـب اإلسـالمي

  .املحقق زهري الشاويش
الـشيخ : بتحقيـقالتوثيقيـة،  عن مركز بيـت املقـدس للدراسـات - ًأيضا- وصدر نفس الكتاب 

  .»السلفيون وقضية فلسطني«: مشهور حسن سلامن، ضمن كتابه اجلديد
ُّ دفـاع عـن عقيـدة التوحيـد، ونـرش للـسنة، وحماربـة للبـدع، : هـو»النقـد والبيـان« والكتاب ■

  .ُّودعوة للتمسك بالكتاب والسنة، وترك اخلرافات املخالفة هلام
ــه مهــا مــن املجاهــدين األعــالم يف هــذا الزمــان عــىل ثــرى : وقيمــة الكتــاب هــي■  أن مؤلفي

   قًاملجاهــدين يف تــاريخ اإلســالم؛ بــدءا مــن النبــي فلــسطني، وهــذا يعيــد لنــا ســرية العلــامء 
  ً، مــرورا بعبــد اهللا بــن املبــارك وشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة - أعظــم املجاهــدين وســيد العلــامء- 
ً، إىل عبد احلميد بـن بـاديس يف اجلزائـر، وصـوال إىل القـسام والقـصاب، - صاحب موقعة شقحب- 

انت له صلة قويـة باجلهـاد ودعـم املجاهـدين باملـال َثم الشيخ ابن عثيمني؛ الذي ذكر من عارشه أنه ك
  .وستظل القافلة تسري إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، والفتوى والتأييد

القـصاب والقـسام، وهـذه مـسألة : والكتاب يكشف بكل وضوح عن سلفية مؤلفيه الـشيخني
يمكـن الرجـوع إىل كتـاب مقررة عند كل من تعرض لرتمجة الشيخني، وملزيد من االطالع عىل ذلـك 

، )٤٢ص(سـميح محـودة، : ، تأليف»الوعي والثورة، دراسة يف حياة وجهاد الشيخ عز الدين القسام«
 ص(حمـسن حممـد صـالح، . د: ، تأليف»التيار اإلسالمي يف فلسطني، وأثره يف حركة اجلهاد«وكتاب 
٢٣.(  

العلـامء؛ الـذين : ة اجلهـاد هـموهذا يقودنا للحديث عن تالزم املنهج السلفي واجلهاد، وأن قـاد
  .هبم يأيت اجلهاد بثامره املرجوة

                                                 
 ).٣( عدد "القبلة"جملة  )١(
 .)١٦٠( عدد "جملة البيان": انظر )٢(



 

 
 


  

  

 
  :القصاب والقسام:  وهنا جيب عىل طائفتني االستفادة من الشيخني■

 أن هتتم بالعلم والتوحيد، والتمـسك بالـسنة، - مع االهتامم باجلهاد-  فيجب عليها أما األوىل؛
  . هذين الشيخني والبعد عن الرشك والبدعة؛ لكي يكونوا حقا عىل خطى

 فال بد هلـا مـن اجلهـاد، وحتـديث الـنفس بـه، واالسـتعداد لـه، مـع انـشغاهلا بالـسنة وأما الثانية؛
  .والتوحيد؛ حتى تستكمل جوانب اخلري والفالح

  :»النقد والبيان« سبب تأليف ■
، »فـصل اخلطـاب يف الـرد عـىل الزنكلـوين والقـسام والقـصاب« جاء ردا عـىل كتـاب هذا كتابنا 

ً، وقد ألفه تأييـدا ألسـتاذه الـشيخ - رئيس املحكمة الرشعية يف عكا- حممد صبحي خزيران : صاحبهل َّ
، وذلــك بعــد أن أفتــى الــشيخان القــصاب والقــسام ببدعــة وكراهــة - مفتــي عكــا- اجلــزار اهللا عبــد 

  ! ، مما حدى بالشيخ اجلزار أن يفتي بجواز ذلك) اجلنائز وغريهامالصياح والتهليل والتكبري أما(
الشيخ حممود خطاب الـسبكي والـشيخ : ِفأرسل سائل رسالة إىل عاملني من علامء األزهر؛ ومها

عيل الزنكلوين؛ فأفتياه بالتحريم، مؤيدين بذلك الشيخني القـصاب والقـسام، فـام كـان مـن اخلزيـران 
  .ِّ إال أن يصنف ردا عليهم يف املسألة

فـع الـصوت بالتهليـل والتكبـري أمـام ر( رسد أقوال علامء املذاهب األربعة يف حكم ■
  ):اجلنائز وغريها

ّ علامء املذاهب األربعة، ثـم تعقبـا اجلـزار يف رده، وبيلقد ذكر الشيخان أقوال نـا عـدم صـحة مـا ّ
نـا معنـى البدعـة، وكيـف أن اجلـزار ّصولية املقررة عن العلامء، وبيذهب إليه؛ ألنه خمالف للقواعد األ

َّ، وبينـا أهنـا )املوالـد(ض الـشيخان لقـضية ّوتعـر !بدعة الرشعية املحرمـةخلط بني البدعة اللغوية وال
ّتـوى اإلمـام ابـن حجـر، وأيـضا تطرًممنوعة؛ الشتامهلا عىل الـرشور والبـدع، عمـال بف ليلـة (قـا ملـسألة ً

  .، وعدم حجية يشء من أحاديثها)النصف من شعبان
  .ثنايا هذا الكتاب العديد من املسائل اللطيفة املبثوثة بني - ًأيضا- وهناك 

  : عمل األستاذ زهري الشاويش■
َّ لقد قام الـشيخ الـشاويش بتحقيـق الكتـاب، والتعليـق عليـه يف اهلـوامش، وقـدم لـه بمقدمـة ●

ًوافية، وبـني صـلته بالـشيخ القـصاب وشـيئا مـن تـاريخ اجلهـاد يف فلـسطني وسـوريا مـن فـم الـشيخ  َّ
  .القصاب نفسه



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  .ب اإلسالمي، وكذلك معرفته بالشيخ اخلزيران وذكر الشاويش قصة إنشاء املكت●
  .القصاب والقسام:  ترجم للشيخني●
َّق بالكتــاب فتــوى الــشيخ القــصاب؛ التــي رد عليهــا اخلزيــران، وكــذلك فتــوى اجلــزار، ْ أحلــ●

  .وفتوى الزنكلوين والسبكي؛ لكي تكون الصورة مكتملة عند القارئ
ذين أيـدوا موقـف الـشيخني، وهـذه فائـدة مهمـة  وأحلق أقوال العلامء املعارصين للقضية؛ الـ●

: ملعرفة مـدى انتـشار دعـوة الكتـاب والـسنة عـن املـصلحني والعلـامء يف ذلـك الزمـان، ومـن هـؤالء
الشيخ حممد هبجت البيطار، والشيخ حممد هبجت األثري، والشيخ عبد القادر بـدران، والـشيخ عبـد 

  .املعطي السقا
ِّه سبعة وسبعون عاما؛ حيث ألف عـام  قد مىض علي»النقد والبيان«وكتاب  ُ ، ولكـن )م١٩٢٥(ً

ًال يزال الرصاع بني الـسنة والبدعـة والتوحيـد والـرشك قـائام، فعـىل املـسلم أن ينـارص احلـق ُّوالـسنة،  ُّ
  .وحيذر البدعة والرشك

َّولقد ألف الشيخان هذا الكتاب ومها يعدان العـدة لـدعم املجاهـدين يف سـوريا، فلـم يـشغلهام َّ 
  .أل رد البدع والرشك عن اجلهاد والقتال يف سبيل اهللا اد عن رد البدع والرشك، كام مل يشغلهاماجله

  
  
  
  
  

  

  
  



 

 
 


  

  

 
  !ياهو وهتلرناحلاج أمني احلسيني بني نت

  

 يعـد أحـد أبـرز الشخـصيات -  العام لفلسطنييالذي شغل منصب املفت- احلاج أمني احلسيني 
 وتـصدت لالحـتالل الربيطـاين ، العمـل الـوطني الفلـسطيني التي تولـت قيـادة؛الفلسطينية املعارصة
  .وامليلشيات اليهودية

 الـشيخ : ومـن أمههـم،اهـدينجكان للحسيني دور بارز يف دعم الثورة الفلـسطينية والثـوار وامل
  .املجاهد عز الدين القسام، كام كان له مشاركة يف النضال السيايس ضد االحتالل

 الـسلفي رشـيد رضـا، وكـان أحـد طلبـة َّالعالمـة والتقـى ب،رصطلع شبابه ملـمسافر احلاج أمني 
 متلـك ، التي كانـت هتـدف لتكـوين قيـادات لألمـة مـن خمتلـف الـدول؛"الدعوة واإلرشاد"مدرسته 

العلم الرشعي والوعي العام خلدمة األمة وقضاياها، لكن تعثرت مسرية املدرسة بعـد سـنتني بـسبب 
  .أزمة مالية
  . منهم أصبح من رموز األمة ورجاالهتااًن كثريأ املدرسة جيد املرء بتفحص قائمة طلبة هذهو

 وختـرج ضـابط احتيـاط، ثـم عـاد ،التحق احلاج احلسيني باملعاهد العسكرية العثامنيـة باألسـتانة
 حتـى أصـبح مفتـي القـدس ورمـز ؛لفلسطني وشارك يف العمل الـوطني بمختلـف صـوره وأشـكاله

  .فلسطني
 مراجعـة : ويكفـي للداللـة عـىل ذلـك،أمني ورشيد رضا وثيقة الـصلةبقيت العالقة بني احلاج 

قت للمؤمتر اإلسالمي يف القـدس، وكيـف كـان رشـيد رضـا َّوخاصة املقاالت التي وث ؛"املنار" جملة
  . مع تلميذه احلاج أمني يف املؤمتر من الفكرة حتى البيان اخلتامياًرشيك

بقيـة   عـنً فـضال؛اجليل الفلـسطيني اجلديـدلألسف أن سرية احلاج أمني أصبحت جمهولة عند 
  .الشباب العريب واإلسالمي

 أن احلـاج أمـني هـو مـن :- !بزعمـه-  وهـي !ا يـاهو العـامل بكذبـة ضـخمة جـدنباألمس فاجأ نت
 ليس هلا أي مستند أو دليل، لكنهـا ،- كام يقولون-  وهي كذبة صلعاء !ض هتلر عىل حرق اليهودَّحر

 ؛ ونـسبتهم للنازيـة واإلرهـاب، تشويه صورة الفلـسطينيني:لتي يراد منهااحلرب اإلعالمية اليهودية ا
                                                 

 ).٢٣/١٠/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

وملحاولة إيقاف االنتصارات الفلـسطينية يف حـرب مقاطعـة املنتجـات اليهوديـة والتعـاطف الـشعبي 
  .العاملي مع قضية فلسطني
يف ون عن اإلجرام والقتل والعدوان، ومن ثم الكـذب والبهتـان، ولـو ُّ ال يكف!هكذا هم اليهود

ُ لكنهـا طـريقتهم وطبيعـتهم، ولألسـف جتـد مـن حيـسبون عـىل !قضية معروفة وواضـحة كالـشمس
يهـود، ثـم يظـن أنـه قـادر عـىل الالعرب واملسلمني ممن حيـاول إنكـار هـذا الواقـع وهـذه الـصفات يف 

  !؟مالتفاهم واحلوار واملفاوضة معه
 لـيس هلـا أي نـصيب مـن "يويناهلـستدروت الـصه"الكذبة التي جاء هبا نتنياهو يف خطابه أمام 

  .- !عىل كثرهتم- الصحة، ومل يقل هبا أي حاقد هيودي قبله 
 التـي سـجلها زهـري املـارديني يف كتابـه ؛بل هي كذبة تناقض شهادة احلاج أمني احلـسيني نفـسه

  . ومل يعد يعرفه الكثري من الباحثني، وهو كتاب نادر،» يوم مع احلاج أمني١٠٠٠«
 فيـه لقـاء احلـسيني هبتلـر، وأن ي يـرو- يعد سرية شخصية للحاج أمـنيالذي - يف هذا الكتاب 

 وقـال ، وأنه يفرق بني اليهود والصهيونيني اعرتض عليـه هتلـر،احلاج أمني حني عرض رؤيته لليهود
ا ًغـد" :، وقـال لـه"مْلـِ أما نحن فنتعامـل معهـا كع،أنتم العرب تتعاملون مع السياسة بعواطفكم": له

  ."العلمية حتى تعرف حقيقة اليهودتزور بعض املراكز 
وهذه الشهادة تكشف أن هتلر كان يرى قصور رؤية احلـاج أمـني خلطـر اليهـود، وأنـه يف موقـع 

  !ياهو التي قلبت األدوارناملعلم واملوجه للحاج أمني، بعكس كذبة نت
 سـنة أصـدق وأدق مـن )٤٠(وهذه الشهادة الشخصية لصاحب القـضية التـي كتبهـا مـن قبـل 

 ويتفـاخر ،ا هلتلـرً وموجهـًياهو، فقد ذكر الواقعة كام هي، وكان يمكن أن يصور نفـسه معلـامنتكذب ن
 ؛ لكنـه ذكـر احلقيقـة! خاصة وأن املناخ يف ذلك الوقت قابل ملثل هـذه البطـوالت والعنرتيـات؛بذلك

  . من نسبة النقص والقصور لنفسهاًبرغم أن فيها نوع
  
  

  

  
  



 

 
 


  

  

 
  !سه تشرقبرحيله مش.. العالمة األشقر

  

  وال شاة متوت وال بعري    ْلعمرك ما الرزية فقد مال
  يموت بموته خلق كثري    رـد حـقـة فـرزيـن الـكـول

  

 فقبـل ،ا ا، وداعيـة موفقـ ا حمققـ ا، وعاملـ  ربانيـًيوم اجلمعة املايض، فقدت األمة اإلسـالمية رجـال
بارئها، وذلك بعد صـرب مجيـل عـىل آالم  عمر األشقر إىل َّالعالمةصالة العرص بساعة، صعدت روح 

ُ هو الذي يـصرب ويـذكر، ويرفـع مـن عزيمـة مـن جـاء /  فقد كان الشيخ؛إصابته بمرض الرسطان ُ
  !ا بعطائهً فرح،ا بقضاء اهللاً راضي/ يعوده، ويشد من أزره يف مرضه؛ إذ كان

قـاء يف حياتـه وبعـد  األشقر كان حمط قبول اجلميع، ونقطة يتالقى عنـدها كثـري مـن الفرَّالعالمة
مماته؛ ففي جنازتـه التـي بلـغ مـشيعوها اآلالف، جتمعـت كافـة أطيـاف العمـل اإلسـالمي، وسـارت 
ِخلف جثامنه خمتلف املدارس العقدية والفقهية، ملا كان يتحىل به مـن ربانيـة الطاعـة ونبويـة األخـالق 

  . واملعارشة
  ."عليه سمت العلامء": قرُوينقل عن الشيخ األلباين أنه قال بحق الشيخ عمر األش

 عـىل فـضل ومنزلـة ً حـني جعلـوا يـوم اجلنـازة دلـيال؛وجنازة الشيخ أكدت دقة حكمة الـسلف
، إذ إن اجلامهـري ال " بيننا وبيـنكم يـوم اجلنـائز:قولوا ألهل البدع": املتوىف، فقال اإلمام أمحد بن حنبل

  .ل نجمهخترج لتشييع من ال تثق فيه وحترتمه، خاصة وأنه قد مات وأف
، ثم بسبب تعلمه وتربيه عـىل يـد ً له أوالأل هي بتوفيق اهللا / واملكانة التي وصل إليها الشيخ

ٍعلـامء أعـالم كـانوا نجـوم زمــاهنم، وكـانوا أصـحاب هنـج مـسدد وعلــم حمكـم وخلـق عـال وجتربــة 
م كـان دائـ» صـفحات مـن حيـايت« يف جمالسه ويف ترمجته لنفسه يف كتـاب /  فالشيخ،وحكمة راقية

 الـشنقيطي، َّالعالمـة األلباين، وَّالعالمة ابن باز، وَّالعالمة :الذكر لسرية شيوخه واستفادته منهم، مثل
 عبد الرزاق عفيفي، والشيخ حممد البنا، وأخيه الشيخ حممـد األشـقر، والـشيخ عطيـة سـامل، َّالعالمةو

  . - رمحهم اهللا- والشيخ حممد املجذوب، والشيخ مناع القطان 
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ن هؤالء العلامء من بالد خمتلفة، ومتيزوا يف أبواب متعددة من العلم الـرشعي، وكـان ويالحظ أ
 للـشيخ األشـقر أن هيـأ لـه اللقـاء هبـم والـتعلم أل فمـن كرامـة اهللا ،لكل واحد منهم دور وتأثري بالغ

  الثمرة الطيبة هلذا املزيج الزكـي والفـواح لعلـامء ربـانيني وجماهـدين خملـصني/  وكان الشيخ،منهم
  .هللا

 هبؤالء العلامء منذ كـان يف الثالثـة عـرشة مـن عمـره، ألنـه سـافر /لقد بدأ لقاء الشيخ األشقر 
، - رمحهـام اهللا-  عند أخويه الشيخ حممد األشقر وعبد القـادر )١٩٥٣(من فلسطني إىل الرياض العام 

  .ء، فكان يرافقهام يف زياراهتاموكانا عىل عالقة بالشيخ ابن باز وغريه من العلام
   واالســتقرار يف الكويــت، )١٩٦٤( عــىل الــشيخ مغــادرة الــسعودية العــام ألوحــني قــدر اهللا 

فقـد حططـت ":  عن هذه املرحلـة/ يقول ،ا، وداعية له دورهً قد أصبح طالب علم متمكن/كان 
رحايل هبا وأنا يف مطلع مرحلة الـشباب، وكنـت حـصلت عـىل بعـض العلـم والعمـل يف الفـرتة التـي 

ا، ًعملت عدة سنوات يف اجلامعة اإلسالمية، صحبت فيهـا علـامء أعالمـ..  املدينة املنورةكنت فيها يف
  ..  الشنقيطيَّالعالمة الشيخ األلباين و: فضيلة شيخنا الشيخ ابن باز، ومنهم:منهم

 - مـع إخـوة- وقد عملت يف جمال الدعوة إىل اهللا يف مـساجد املدينـة، وكـان يل رشف اإلرشاف 
  .  تقوم هبا اجلامعة إىل املدن ورحالت احلج والعمرةعىل الرحالت التي

 :وسافرت إىل السودان، وتعرفت عىل عدد كبري من العلامء والدعاة الذين يردون املدينـة، أمثـال
  . الشيخ أبو األعىل املودودي، والشيخ الندوي، والشيخ أمني احلسيني

بـل تابعـت مـسرية سـابقة حافلـة  فإنني مل أبدأ العمل مـن الـصفر عنـد حلـويل يف الكويـت، ؛لذا
  ."بالعطاء، وكان يل من اخلربة ما يمكنني من االنطالق بالدعوة

الـرمحن عبـد  بـصحبة الـشيخ عبـد-  حني بدأ بالدعوة إىل اهللا يف الكويـت /ولذلك، فالشيخ 
ق وانطلقت أنا والشيخ عبد الرمحن عبـد اخلـال": / يقول ، مل يكن له ارتباط بجهة أو مجاعة- اخلالق

  : نعمل يف مسارين
  . يف تعليم الناشئة اإلسالم يف املدارس:األول
  . التدريس يف املساجد:والثاين
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وأتانا بعض القيادات اإلسالمية تناقـشنا جتـاه مـا نقـوم .. ومل تكن لنا خلفية حزبية تأمرنا وتنهانا

  ."به من عمل، وطلبت منا التوقف عن العمل يف املساجد
ّ بجامعــة اإلخــوان املــسلمني كــان الحقــا لتكــون شخــصيته /لــشيخ  فــإن ارتبــاط ا؛ولــذلك ً

  . العلمية ودوره الدعوي
 : فإنــه يعــد ضــمن العلــامء الــسلفيني الــذين انــضموا جلامعــة اإلخــوان املــسلمني، مثــل؛ولــذلك

 :ّ حمب الدين اخلطيب، أو العلامء السلفيني الذين تعاونوا مع مجاعـة اإلخـوان املـسلمني، مثـلَّالعالمة
  . األلباين مدة من الزمنَّعالمةال

ا ً ا يــستحق الــدرس والتأمــل يف هــذه العالقــة بــني كونــه عاملــا ســلفيً يعــد نموذجــ/ والــشيخ
 إذ مل متنعــه عــضويته بــل وزعامتــه يف اجلامعــة مــن الثبــات عــىل منهجــه ،ا يف مجاعــة اإلخــوانًوعــضو

ُ إذ خطـأ الـشيخ األشـقر ؛/السلفي، حتى لو تطلب ذلك نقد مؤسس اجلامعة األستاذ حـسن البنـا  ّ
  .َمذهب البنا القائل بالتفويض يف باب األسامء والصفات يف كتابه العقيدة يف اهللا

وموقفــه املخــالف جلامعــة اإلخــوان مــن ثــورة اخلمينــي يف مــؤمتر طلبــة بريطانيــا وأمريكــا العــام 
  .  معلوم ومشهور)١٩٨٠(

 مـن أفـراد مجاعـة اإلخـوان يف  اعـرتض عـىل نـص البيعـة التـي كانـت تؤخـذ/كام أن الشيخ 
  .  وقد استجابت القيادة العرتاضه وتم تصويبها،األردن ملخالفتها للرشع

وهـو مـن أخـص طلبـة -  ولقـد أصـاب الـشيخ حممـد عبـد العزيـز ،وله مواقف عديدة مـشاهبة
  ."ا باملعنى املقيت مل يكن حزبي" : بأنه/َ احلقيقة حني وصف الشيخ - الفقيد

:  فيقـول؛ عـن تطـور نـشاطه ودعوتـه مـع الـشيخ عبـد الـرمحن عبـد اخلـالقوحيدثنا الشيخ عمر
  :ومتخض العمل اإلسالمي يف الكويت إىل التشكل يف عدة اجتاهات"

  .. العمل اإلخواين، وكان أغزره العمل الكويتي، ثم العمل الفلسطيني: األول
  . . الذي رعاه الشيخ عبد الرمحن حتى جتذر وتأصل؛العمل السلفي: والثاين

  ."ومل نكن أنا وعبد الرمحن نريد تكوين عمل خاص بنا
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ويدلنا هذا عىل أن الشيخ عمر تقاسم األدوار مع الـشيخ عبـد الـرمحن؛ فالـشيخ عمـر يعمـل يف 
  .الوسط اإلخواين الكويتي والفلسطيني، والشيخ عبد الرمحن يعمل يف الوسط السلفي الكويتي

ن عن عالقته بالشيخ عمر بعد أن قرأت كتـاب الـشيخ  فقد سألت شيخنا عبد الرمح؛اًواستطراد
  ."!لعله مل يتحاب اثنان مثلنا": ، فقال يل- ًوالذي ذكر فيه الشيخ عبد الرمحن كثريا- عمر 

ولكن هذا الدور للشيخ عمر يف الوسط الفلسطيني جتاوزه الـشيخ يف كتابـه، ألنـه حـرص عـىل 
 مالـك قنـاة -  ت متكررة لألستاذ عزام التميمـي ولقد رفض الشيخ طلبا،ًأن يبقى بعيدا عن األضواء

 للخروج يف برنـامج مراجعـات، بـسبب إرصار التميمـي عـىل احلـديث عـن دور األشـقر يف - احلوار
ً ولكن الشيخ كتب عـن هـذا الـدور أوراقـا مل ،تأسيس حركة محاس، وهو ما كان الشيخ يرفضه بشدة

  .تكتمل ومل تنرش بعد
يس وأعـضاء املكتـب الـسيايس حلـامس جلنـازة الـشيخ، وتـويل  فإن احلضور البارز لـرئ؛ولذلك

ا إنـزال الـشيخ يف قـربه، ثـم تـرصحيات مـشعل بحقيقـة مكانـة ودور الـشيخ يف  خالد مشعل شخـصي
ــشيخ ؛حركــة محــاس ــأن ال ــادة/ ب ــل املؤســسني والق ــار وأوائ ــ؛ مــن كب ــان مفاجئ ــيس لغــري ،اً ك  ل

 والـذين كـان بعـضهم زاهـدين يف ؛ان أنفـسهماإلسالميني بل لكثري من قادة وشباب محاس واإلخـو
  !علم الشيخ واللقاء به

 يف حركــة محــاس اجلــواب لتــساؤل / ولعــل يف الكــشف عــن هــذا الــدور املركــزي للــشيخ
الكثريين عن سبب وجود الشيخ يف مجاعة اإلخوان رغم سلفيته، ورغـم عـدم خـضوعه للتوجهـات 

  .احلزبية للجامعة أو بعض مواقفها الرشعية
، بـرغم أن ألتغراب البعض الهتامم الشيخ، ال بل ملبادرته وتفانيه يف اجلهاد يف سـبيل اهللا أما اس

 فـإنام ؛ألكتبه وخطبه ودروسه وشخصيته قد ال تدل عىل هذا الدور املركزي يف اجلهـاد يف سـبيل اهللا 
 يابة هو استغراب يف غري حمله، ألن العلامء الربانيني كانوا هم طليعة املجاهدين من عهـد الـصح

احلـاج أمـني احلـسيني، وعـز الـدين : وإىل عرصنا احلارض، ومن العلامء املعارصين الذين قادوا اجلهاد
  .القسام، وعبد اهللا عزام، وعمر املختار، وعبد الكريم اخلطايب، والشهيد أمحد عرفان

ز ث عن رحلة مع الشيخ ابـن بـاِّ من شيوخه، انظر إليه حيد/وهذا احلب للجهاد ورثه الشيخ 
 يف إحدى رحالتنا مـع الطلبـة، /وقد حرضت شيخنا الشيخ عبد العزيز ":  سنة، فيقول)٤٠(قبل 



 

 
 


  

  

 
فأحرض أحدهم بندقية، فأخذها الشيخ بيديه، وأخذ يتلمسها، ويذكر مقاطعها، ويتغنى هبا كـأنام هـي 

  ."!عروس
 كتبـه واحلـرص  كتب للشيخ األشقر القبول يف األرض يف حياته بـرواجأل إذا كان اهللا ؛ًوختاما

عىل لقائه وتقـديره بـني أهـل العلـم، كـام شـهدت جنازتـه زحـف األلـوف مـن النـاس عـىل اخـتالف 
مشارهبم، فإنني متفائل أن نجمه سيبزغ أكثر، وأن شمسه سترشق أمجل بعد موتـه حـني علـم النـاس 

اين اخلفـي حقيقة دوره اجلهادي، بحيث أعاد للنـاس رضب املثـل بكونـه العـامل العامـل املجاهـد الربـ
  !الشهيد، نحسبه كذلك واهللا حسيبه
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  اخللفية الدينية للحروب الصهيونية
  

تعددت الفتاوى اليهودية التي حثت اجليش اإلرسائـييل عـىل ممارسـة أقـسى أنـواع القتـل بحـق 
ى مـن  وقد صـدرت هـذه الفتـاو! ومل تستثن حتى األطفال والنساء وكبار السن،الفلسطينيني يف غزة

احلاخاميـة " كـام هـو حـال ؛ وبعـضها يمثـل جهـات رسـمية،كبار احلاخامات واملرجعيـات اليهوديـة
   ."الكربى باجليش اإلرسائييل

هذه الفتاوى املناقضة لـروح األديـان الـساموية القائمـة عـىل الرمحـة والعـدل والـصفح، ونحـن 
 مـن اً بريئـة متامـ- ؛ ىي رسـالة موسـوه-  أن الديانة اليهودية احلق اً جازماًاملسلمني نعتقد اعتقاد
 ، الـذين قتلـوا األنبيـاء؛هذا الطغيان هـو مـن صـنع الظـاملني مـن بنـي إرسائيـلفهذا الظلم والطغيان، 

  .فحامه اهللا منهم ورفعه إليه؛ ؛ وحاولوا قتل املسيح ،وحرفوا التوراة
  :يمكن تسجيل مالحظتني حول هذه الفتاوى

هنـا تـرشعن كو ل؛َ مل تلق ما تستحقه مـن اسـتنكار ورفـض أن هذه الفتاوى:املالحظة األوىل
  .ٍالقتل الظامل والبشع جليش معتد ذي تاريخ ممعن يف ارتكاب اجلرائم

 : من جهات إسالمية لوجـدت جهـات مثـل- ال سمح اهللا- ولو أن مثل هذه الفتاوى صدرت 
قــاطع منهــا  واجتــزاء م،املعنــي برصــد الــربامج اإلســالمية-   الــصهيوين" ميمــريMEMRI"موقــع 

 الـدنيا ت أقامـ-  للتشهري باإلسـالم ورمـوزه؛ ومراسلة وكاالت األنباء العاملية هبا،وترمجتها وعرضها
  !!قعدهاتومل 

 يـامرس فيهـا احلـديث مـع ،لكن ألن العمل اإلسالمي ال يزال يعيش مرحلة من الضياع والتيـه
ىل الغايـة واملطلـوب، رأينـا أن  دون برنامج للوصـول إ؛ عىل خطاب ما ينبغي أن يكوناًالذات معتمد

 ،اً يومـ)٢٣(مثل هذه اللحظة السانحة تضيع من أيدينا، وقريب من هذا أن العـدوان عـىل غـزة امتـد 
 وكــل اهليئــات اإلســالمية الرســمية والــشعبية مل توثــق جــرائم جــيش اً أســبوعني تقريبــذوتوقــف منــ

ــع دعــاوى ! !االحــتالل بعــد ــام برف ــوىل القي ــة ومل تتفــق عــىل جهــة تت ــادات اإلرسائيلي ملحاكمــة القي
  ! !ومل تتضح بعد اآللية املناسبة لذلك! !املجرمة

                                                 
 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
ــة أو حرصــىوأخــش  عــىل الظهــور اً مــا أخــشاه أن تتعــدد االجتهــادات أو اجلهــات بحــسن ني

 مما يـسقطها أو يـدخلها لعبـة اللجـان ؛ مما يشتت اجلهود أو حيبطها بتعدد الدعاوى!واملكاسب الفئوية
ــة ا ــق شــيئ،لرســميةالبريوقراطي ــزمن وال نحق ــيض ال ــإجراءات !ًا فيم ــل ب ــدأت إرسائي ــل ب  ويف املقاب

  !ملموسة حلامية وحصانة جنودها من أي مالحقة، ونحن ال نزال نراوح يف مكاننا
 هي حول وحشيه العقيدة اليهودية والتوارتيـة املعـارصة، وال يوجـد دليـل :واملالحظة الثانية

 حماولـة الـبعض نفـي هـذه الطبيعـة العدائيـة : ذلك، والعجيب هـوأكرب من هذه الفتاوى اجلديدة عىل
اء    ﴿:  عن اليهـودألقال  كام ! الذي مل يتورع عن قتل األنبياء؛للفكر اليهودي املحرف األَنبِيـ قْتُلُـونيو ﴾ 

   .كام يف قصة التيه وذبح البقرة؛ أل، والتعنت يف االستجابة ألوامر اهللا ]١١٢:آل عمران[
 ومـن أمثلـة هـذه !أن حياول الـبعض أن يـربئ سـاحة اليهـود مـن كـل رش :من العجيب

  :املحاوالت ما ييل
؛ "األغيـار" :جعل الفكر العنرصي الغريب مصدر عدوانية اليهود لآلخرين الذين يـسموهنم  ◙

  !!والذين يستحلون دماءهم وأمواهلم
 الغربيـة، كـام أن  أقـدم بكثـري مـن العنـرصية"األغيـار"وكل مطالع للتاريخ يعرف أن مـصطلح 

، ومن أبرز مظـاهر العـدوان ا  زمن طويل جدذاملامرسات العدائية لليهود جتاه اآلخرين كانت بشعة من
ــ  ما يـسم:عىل اآلخرين وهـي فطـرية تـصنع يف عيـد الفـصح معجونـة بـدم ، "فطـرية صـهيون" :ى ب

  .شخص غري هيودي
 لـدى اليهـود، "وتعقلية اجلي" بتشكيل قةعالاإلدعاء بأنه ليس للرشيعة وال العقيدة اليهودية   ◙

   !! نشأ من التمسك بأشكال احلياة التي ألفها اليهود"اجليتو"بل 
ورغم أن أبسط دارس للفكر اليهودي يعرف أن العزلة واالنفصال عن اآلخرين بـدعوى أهنـم 

 يكتـسب  إنـام؛ ديـن غـري تبـشرييية مركز دينهم ومعتقدهم، ولذلك فاليهودا مه"شعب اهللا املختار"
  .بالوالدة من أم هيودية فقط

شــعب اهللا " مــن خــالل اعتقــادهم بــأهنم ؛فعــزلتهم جــاءت بــسبب اســتعالئهم عــىل اآلخــرين
  . وألسباب تتعلق بطقوسهم وشعائرهم،"املختار
ــسيحي   ◙ ــدة للفكــر امل ــل هــي ولي ــدة للفكــر اليهــودي، ب ــست ولي ــصهيونية لي ــأن ال ــول ب الق

!! ية بني اليهود إال بعـد عـدة قـرون مـن ظهورهـا بـني الربوتـستانتومل تظهر الصهيون! الربوتستانتي



 
 
 
 

  

  

 
 

 

والعقيدة اليهودية ليست صهيونية بذاهتا، بل بسبب جهود طويلة لصهينة اليهوديـة قـام هبـا الـصهاينة 
  !!اليهود بتوجيه ودعم من الغرب

تـي تـم وال؛ - فلـسطني- ة قلم يشطب هؤالء كل املعتقدات اليهودية بأرض امليعـاد َّوهكذا بجر
 كـام أهنـم يتجـاوزون حقـائق التـاريخ التـي تـنص عـىل أن االسـتيطان !؟توارثها عرب تارخيهم الطويل

 نتيجـة عـداء الـشعوب هلـم ،اليهودي يف فلسطني عرف منذ القرن الثامن عرش هبجرات هيود روسـيا
  .بسبب مؤامراهتم، فتوجهوا لفلسطني بدوافع دينية هيودية

 خطأ، لكـن يف املقابـل جعـل اليهـود مجاعـات مـن البلهـاء اً مطلقا إن جعل اليهود شياطني ورش
والسذج ليس لدهيم دافع ديني يف حربنا وقتلنا، وإنام هم مرتزقة جاء هبم املستعمر لبالدنـا دون رغبـة 

 ، ألنه يصدر من منطلق علمـي لفهـم اليهوديـة وحرهبـا؛منهم وال طمع، هو نوع من اخلطيئة الكربى
  ! فهذه مصيبة؛دة الفعل عىل األقلفيقع يف التسطيح ور

 الـذي يـدرس كمقـرر يف ؛»ينيةاملـدخل للقـضية الفلـسط«ن ترويج مثل هذه األفكار يف كتـاب إ
 وجيعلهـا تقـف عـىل ،بعض اجلامعات العربية واإلسالمية يـشوه نظـرة الطـالب للقـضية الفلـسطينية

ذ سـنوات مركـز دراسـات يتبنـى  وأن يقوم بطباعة هذا الكتـاب وتروجيـه منـ! من قدميهاًرأسها بدال
  !! اإلسالمية هلو من أشد العجبخيار املقاومة

  
  
  
  
  
  

  

  
  



 

 
 


  

  

 
  تعقيب حول اليهودية والصهيونية

  

اخللفيــة الدينيــة للحــروب ( : عــىل مقــايل"أمحــد"احلقيقــة أننــي مل أســتغرب مــن تعليــق القــارئ 
 : مقـال الزميـل سـامر خـري:هـو لكن مـا فاجـأين ،)٦/٢/٢٠٠٨( يوم "الغد"ـ  املنشور ب)الصهيونية

وحـشية " حيث أن حمرر الصفحة قد غـري عنـوان مقـايل مـن ؛"العدو الصهيوين والصديق اليهودي"
 وبذلك يكون املحرر هـو مـن افتعـل ! إىل العنوان املنشور مع حذف الفقرة األخرية"اليهودية املحرفة

  !!!املشكلة
 إدانـة الفكـر :زا عىل جـوهر املقـال وهـوِّرك أن القارئ أمحد والزميل سامر مل ي:وأعجب من هذا

 وعـدد ، وحيظـى بـدعم ورعايـة حكوميـة،اإلرهايب اليهودي وهو يـصدر حتـى مـن جهـات رسـمية
   !! ضحايا غريه من أشكال اإلرهاب  جداضحاياه يفوق بأضعاف كثرية

   ؟ليةأين إدانة الفتاوى اليهودية الرسمية من قبل حكومة إرسائيل وأمريكا واملنظامت الدو
 رغـم أن العـامل مـيلء بجامعـات ؛ملاذا يتم فقط الرتكيز عىل اإلرهاب املنسوب جلامعات إسالمية

  ؟العنف واإلرهاب
 - نـازلمن طرد واسـتيالء عـىل األرض وامل- ممارسات املستوطنني اإلرهابية بحق الفلسطينيني 

ليـة؟؟ أليـست املـستوطنات  ومن ثم جتد السند مـن احلكومـة اإلرسائي،أال تتم بخلفيات دينية هيودية
   !؟"خارطة الطريق" و"أوسلو"قد نمت وتوسعت يف حقبة السالم واتفاقية 

ملاذا مع كل هذا مـا يقلـق املعلـق والزميـل سـامر فقـط إدانـة التطـرف اإلسـالمي الـذي متارسـه 
دوجـة فال أدري ملاذا هـذه املعـايري املز ؟ مقتل هيودي يف اليمن: ورضب له سامر خري مثال"القاعدة"

  ؟؟ !عىل طريقة سيئ الذكر بوش
أما اإلرهاب اليهودي الذي يقوم به جيش منظم يستخدم الطـائرات والـدبابات يف إرهابـه فقـد 

  !تغاىض عنه
 فلألسـف يبـدو أن كالمهـا ؛ كارتا التي يتشدق هبا القارئ والزميـل سـامريناطورونأيت لقضية 

ــا ال ختتلــف يف أفكارهــا ومعينــاطورال يعلــم أن   يف ؛تقــداهتا عــن أي جمموعــة هيوديــة أخــرى كارت
                                                 

 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 ،متعـصبة بـشكل أكـربأرثوذكـسية جمموعـة هيوديـة  - ًأيـضا-  عدوانية معتقداهتا جتاه اآلخرين، فهـي
   ؟فهي ترفض حتى بعض اليهود فكيف باآلخرين

 أهنا تـؤمن أن العمـل لقيـام إرسائيـل هـو مهمـة املخلـص :لكن موضع خالفها مع إرسائيل هو
  . وليست خمالفة للحق أو العدل،أن أي حماولة لذلك هي خمالفة للعقيدة اليهودية و،وليس اليهود

 ولكن املخلص هـو مـن ؛ وهي حق لليهود، كارتا تؤمن أن فلسطني هي أرض امليعادناطوريف
سريجع فلسطني مللك اليهود، ولذلك فأي جهد يـسبق ذلـك هـو افتئـات عـىل حـق املخلـص، ومـن 

ات الدينية اليهودية املتطرفة التي اعرتفت بإرسائيل ال تزال تـرفض مثل ذلك نجد أن بعض املجموع
 والـسطو ، لكنها متارس االسـتيطان واالعتـداء عـىل الفلـسطينيني،اخلدمة العسكرية من منطلق ديني

 فهل لعـدم دخـوهلم اجلـيش جيـوز اعتبـارهم خمتلفـني عـن بقيـة ؛ وحفر األنفاق،عىل املسجد األقىص
  حلكومة؟؟اليهود يف فلسطني أو ا

 التـي تبناهـا اخلمينـي ؛"واليـة الفقيـه" كارتا كحال الشيعة قبـل ظهـور نظريـة ناطوريإن حال 
 ولكـن عـىل طريقـة نـرصة العقيـدة ،وعارضه فيها بقيـة املراجـع، فلـيس اخلـالف يف العقيـدة الـشيعية

ارتـا وبقيـة  كنـاطوري املنتظـر، فلـيس هنـاك يف احلقيقـة خـالف بـني يالشيعة التي تؤمن بإمامة املهد
   . يف منهجية السعي لقيام دولة هيودية: بل اخلالف هو،اليهود عىل العقيدة اليهودية

 فحـني يـأيت ، فقـط مـرحيلأمـر كارتا لوحشية وجرائم إرسائيـل ناطوري فإن معارضة ؛ولذلك
 سـيكونون مـن أشـد مـساعديه - بحسب التوارة والتلمود الذي بني أيدهيم اليوم- املخلص اليهودي 

  !! مسلمني ونصارى؛ية جتاه اآلخرينلوحشيف ا
 ونـوظفهم يف خدمـة ، من خالفهم مع إرسائيلا  ومرحليا  أن ال نستفيد سياسي:يهذا كله ال يعن

 ولـذلك ! أن نـسلخهم مـن عقيـدهتم التـي يؤمنـون هبـااً لكـن ال جيـوز أبـد،قضيتنا أو نتواصل معهـم
 ألن اإلسـالم رشع لنـا الـزواج مـن ،" خطـأاًقـ مطلا إن جعل اليهود شـياطني ورش" :ذكرت يف مقايل

 رغـم أن اخليانـة هـي ؛ األمانـةي والقـرآن أخربنـا أن فـيهم مـن يـؤد،اليهوديات املحصنات العفيفات
  . عليهمةالغالب

 فإن احلديث عـن البعـد الـديني لوحـشية اليهـود ال يـربر االعتـداء علـيهم دون سـبب ؛ولذلك
أن عاهـد جتمعـات اليهـود يف املدينـة مل يعاقـب مجيـع اليهـود  بعد قيستحقون العقوبة عليه، فالنبي 

  .حني حاول بعضهم قتله، بل عاقب من حاولوا ذلك فقط



 

 
 


  

  

 
 جيب أن يعطـى حقـه ونـصيبه ، إن التأكيد عىل البعد الديني لليهود أمر مهم ومطلوب:اخلالصة

ملحرفـة مـن وحـشيتها  خاصة مع تعايل األصوات التي حتاول تربئـة اليهوديـة ا؛من التحليل واملقاومة
  . والرتكيز عىل أبعاد أخرى فقط،وعدوانيتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  رواية اهلروب إىل العاصفة
  

  . ال عرص الشعر، عرص الرواية:َيصف كثري من أعضاء النخبة الثقافية عرصنا بأنه
متعـددة  جنس أديب غريب، وهو نثـر خيـايل يعتمـد عـىل الـرسد واحلـوار، لـه مكونـات :والرواية

 األحداث والشخـصيات والزمـان واملكـان والرؤيـة الروائيـة، وتتميـز عـن األسـطورة بكـون :أمهها
  .ًمعروفامؤلفها 

وقد أصبحت الرواية ذات رواج كبري، واملميز منها جيد طريقـة لعـامل الـسينام والتلفزيـون، ومـن 
  .هنا ينبع تأثريها الواسع يف املجتمعات
 "منـاظر ريفيـة"، فـأول روايـة عربيـة اً املعارصة عامل الرواية مبكرَوقد عرفت الدعوة اإلسالمية

 فـصدرت بعـد سـنوات معـدودة ؛صدرت يف عرشينيات القرن املايض، ومل تتأخر الرواية اإلسـالمية
 حيـث ؛اً بـل منافـساً مرموقاًروايات حممد فريد أبو حديد وعيل أمحد باكثري، ورسعان ما احتلت مكان

، ويذكر هنا أن عـيل بـاكثري تقاسـم جـائزة )١٩٦٣(زة الدولة التقديرية سنة حصل أبو حديد عىل جائ
الـذي اكتـشف مواهبـه - ًالدولة التقديرية األوىل مناصـفة مـع نجيـب حمفـوظ، لكـن نجيـب حمفـوظ 

 - بـسبب ميولـه اإلسـالمية-  حظي بمن يسلط عليه األضواء بينام بـاكثري - وأظهره للناس سيد قطب
  !لعانى من التعتيم واإلمها

 ؛للروايـة اإلسـالمية اليـوم رواج وانتـشار يتوسـع يف القـراء واملواضـيع والقـضايا التـي يعاجلهــا
  . عن األسلوب وطريقة املعاجلةًفضال

 احلاخـام األرثوذكـيس "رحلـة أبراهـام" : هي الرواية األوىل من ثالثيـة"اهلروب إىل العاصفة"
 ،"بـشارات هائمـة" و،"اهلـروب إىل العاصـفة"  التي متتـد عـرب؛ التابع جلامعة ناطوري كارتا،الرويس

  . صفحة)٢٠٠٠( والتي جتاوزت صفحاهتا ؛"كهولة قبل البلوغ"و
 املولـود يف ،وهو طبيب األسنان الفلسطيني، إهياب عويص.  التي سجلها لنا د"رحلة أبراهام"

ا، حيـث تـزوج  روسـياً، والذي تنقل للدراسة بني أملانيا الغربية وهنغاريا وأخـري)١٩٦٩(دمشق سنة 
  .هناك وأكمل دراسة الطب وعمل هبا، ثم عاد لدمشق، وعقب الثورة السورية غادرها للسعودية

                                                 
 ).٢٨/١٠/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
وقد مر بتجربة واقعية حول سالمة الـدين ووجـود اإللـه وصـحة اإلسـالم، جعلتـه يطـوف يف 

دراسـة  حتى عاد لإلسـالم باقتنـاع ويقـني عـن ؛عامل املعرفة حول األديان والعقائد واملذاهب والفرق
ت عليـه َّ إلسالم زوجتـه أمـرية نيكواليفنـا، والتـي كانـت أحلـًاومتحيص، بل كانت هذه التجربة سبب

  .بتسجيل هذه الرحلة
اليهوديـة، (ن إهياب تفاصيل بحثه يف األديان والفرق واملذاهب يف األديـان الـساموية َّ دو؛ًوفعال

 تفاصيل هذه العقائد وتـشعبات فرقهـا ، حتى أصبحت الرواية دائرة معارف يف)املسيحية، اإلسالمية
 ولكـن بأسـلوب جـذاب ،"عبـدة الـشيطان وعقيـدة البوذيـة" تناول حقائق مجاعـة اًومذاهبها، وأيض
ًوشيق، بعيد   . التي تستصعب عىل قطاعات واسعة من الناس؛ عن الصيغة األكاديمية اجلافةاّ

الـسياسية هلـذه األديـان يف عاملنـا  بـل تنـاول اجلوانـب ،ومل يقترص إهياب عىل النواحي العقائديـة
املعارص، فتناول عالقة الصهيونية باملسيحية واليهودية، وخالفات فرق اليهود الـسياسية يف فلـسطني 

 عن تناول جوانـب مـن كـشف ً فضال؛اليوم وانعكاساهتا عىل قرارات احلكومة اإلرسائيلية ومواقفها
  .عمليات املوساد

 رأى أن تقـديمها يف صـورة ؛دمها إهياب يف جتربتـه دسـمة للغايـةوألن املادة واملعلومات التي يق
روايــة ســيجعلها أســهل يف القــراءة والفهــم واالنتــشار، ولكــن مــع احلفــاظ عــىل الدقــة واملوضــوعية 

  .واألمانة العلمية يف نقل األقوال واملواقف اخلاصة بكل دين أو فرقة أو طائفة
 التـي جعلـت منهـا أول روايـة يف مقارنـة ؛"براهـامرحلـة أ"وهذه نقطة القوة والتميـز األوىل يف 

األديـان مــع االلتــزام بالواقعيــة والدقــة يف معلوماهتــا ومواقفهــا، فهــي مــستقاة مــن املــصادر األصــلية 
 بــام يتعلــق ؛واملعتمــدة لكــل ديــن أو فرقــة، أو مــن خــالل املواقــع اإللكرتونيــة اخلاصــة بكــل مجاعــة

  .بمواقفهم السياسية والعملية
 الـذي ؛"احلاخـام الـشاب أبراهـام" يف احلبكة الروائية لبطل القـصة :ة التميز الثانية فهي أما نقط

، فيـصطدم بفتـاة مـن عبـدة الـشيطان لتفـتح يف )نـاطوري كارتـا(ينزعج من تناقضات فرقته اليهودية 
  .قلبه نافذة الشك يف صحة عبادة اهللا، لكنه بالدراسة يكتشف زيف وبطالن فكرة عبادة الشيطان

 ليتعـرف ؛ يصادف يف رحلته يف البحـث عـن احلقيقـة دعـاة البوذيـة النـشطاء يف هـذه املرحلـةثم
  .عليها ويدرك مقدار اخللل والتناقض الكامن يف جتمعاهتا بحسب البلد الذي تتواجد فيه



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ثم يدخل يف حوار مع جاره اليهودي امللحد املاركيس حول حقيقة الدين ووجـود اإللـه، وبعـد 
فيعـود ،  املاديـة واإلحلـاد يـوقن بعقالنيـة اإليـامن وعلميـة اخللـق اإلهلـي للكائنـاتقراءات مطولـة يف
 ولكن مع البحث عـن احلقيقـة يف فـرق وطوائـف اليهـود األخـرى، ولـذلك يقـرر ،لإليامن باليهودية

 ويـدخل معهـم يف حـوارات ،السفر إلرسائيل، وهناك يلتقي بشخصيات هيودية من طوائف متعددة
 حـول سـبب اختالفـات الفـرق اليهوديـة حـول التـوارة ؛ال يصل معهم للحقيقـةوسجاالت، ولكن 

 عـن متكـنهم مـن إثبـات سـالمة نـص التـوارة والتلمـود املتـداول ًفـضال ؛والتلمود، وقـضايا العـرص
  !ًأصال

وقد تصدع رأسـه مـن دراسـة خالفـات اليهـود التـي نتجـت عنهـا ظهـور الـصهيونية، ثـم مـن 
  . ا بتشابكات اليهود والغرب السياسيةًفلسطينيني والعرب، مروراخلالفات حول التعامل مع ال

!  ويـسكن معـه،"أمحـد الكاشـف"ويف تلك األثناء أتيح له االحتكـاك بفلـسطيني عـريب مـسلم 
ّ ويطلــع عــىل جوانــب مــن القــضية ،وهنــا يكتــشف احلاخــام حقيقــة النظــرة اإلســالمية جتــاه اليهــود

وهـو - سياق يتعـرف أبراهـام عـىل فتـاة هيوديـة هلـا عـشيق الفلسطينية من الطرف اآلخر، ويف هـذا الـ
 فيفـران للقـاهرة بعـد أن يـصطيل أبراهـام بمـؤامرات ومكائـد ؛، فيطاردمهـا- ضابط كبـري يف املوسـاد

، تتنـاول "بـشارات هائمـة" لتبـدأ ؛"اهلـروب إىل العاصـفة" وهنا تنتهـي ،املوساد يف القدس والقاهرة
  .قة يف الديانة املسيحية يف البحث عن احلقي"أبراهام"رحلة 

 عـىل غـرار روايـات ؛الرواية تشد القارئ من جهة املواضيع واملعلومات التي متتلـئ جنباهتـا هبـا
 بـرغم موضـوعها العـايل، ومـن جهـة ؛، ومن جهـة سالسـة اللغـة ووضـوح التعبـريات"دان براون"

الريـاض الـدويل ا يف معـرض ًا كبـريًالغموض واملفاجآت يف تطورات األحـداث، وقـد لقيـت رواجـ
  .للكتاب

ــات ــثالث فئ ــات بأهنــا موجهــة ل ــه مــن هــذه الرواي ــسلمني: يلخــص املؤلــف هدف ــراء امل  ؛للق
ملساعدهتم عىل حتقيق فهم أكثر واقعية لطبيعة اآلخر، وأن يزيلـوا الغمـوض عـن حقيقـة العالقـة بـني 

 مـن خـالل كتـبهم  ملـساعدهتم عـىل فهـم اإلسـالم؛اليهود واملـسيحيني، وللقـراء املـسيحيني واليهـود
 ليـصل هبـم مـن خـالل اكتـشافات العلـم ؛املقدسة بعد أن تـشوهت رؤيـتهم لنـا، وللقـراء العلامنيـني

  .احلديثة إىل تأكيد وجود احلياة اآلخرة باملنطق الدنيوي الذي يتبعونه



 

 
 


  

  

 
ا من شـبابنا اليـوم بحاجـة لقـراءة هـذه السلـسلة يف خـضم األجـواء املفتوحـة عـىل ًأظن أن كثري

 مـن خـالل روايـات ووسـائل التواصـل االجتامعـي، ؛د واألديان واألفكار، والتي تروج بينهمالعقائ
  .فجاءت هذه الروايات لتسد ثغرة مهمة يف ثقافة الشباب العرصي

وكم نحتاج من املؤلـف أن ال يقـف عنـد هـذه الروايـات، بـل يواصـل تقـديم روايـات جديـدة 
  !؟نقع األفكار املنحرفة والضالةلشباب خلوض مستتعالج األفكار والعقائد الوافدة التي تغري ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  من جيهل حقيقة العدوان على األقصى وفلسطني 
  !؟كيف ينصرهما

  

، ثـم ملـا جـاء عهـد "القضية الفلـسطينية" :كان من ضمن املناهج الدراسية األردنية مادة بعنوان
ه عن املناهج، ولكن كانت النتيجة بعـد ربـع عربة كانت من ضمن ما تم إزاحتوادي السالم واتفاقية 

  !! وخرج لنا جيل جيهل القضية الفلسطينية،ً وبقي عدوان اليهود قائام،ِ أن السالم مل يأت:قرن
 مل يقم املجتمـع املـدين اإلسـالمي والـوطني بتعـويض الـنقص املعـريف حـول قـضية !ولألسف

م توفر أدوات شبه كافيـة لنـرش هـذه الثقافـة  وبرغ، برغم صدق النية جتاه القضية؛فلسطني هلذا اجليل
 عن تثقيف األفراد والكوادر، إذ كانت هناك مـشكلة ً فضال؛من صحف وجمالت وإذاعات وقنوات

يف عدم إدراك حجم املشكلة بشكل صحيح، وعدم توفر خطة واضحة وتقاسم لألدوار، فخـرج لنـا 
 وال يعـرف قـوة ،القدس وفلسطنيجيل متعاطف مع األقىص وفلسطني لكنه جيهل أبجديات مأساة 

  . حقه فيهام، وبالتايل أصبحت قوة هذا اجليل معطلة عن نرصة األقىص وفلسطني
ظهرت يف السنوات األخرية عـدة مبـادرات ومؤسـسات هتـتم بنـرش الثقافـة املقدسـية وبتـاريخ 

 بطريقـة  وهي جهود مقدرة ومشكورة ومباركة، ولكنها حتتـاج أن تعمـم،وحقائق القضية الفلسطينية
 لتشمل كل هذا اجليل من جهة، وحتتاج أن ال تبقـى مبـادرات فرديـة تعتمـد عـىل املخـزون ؛مدروسة

الثقايف لشخص أو جمموعة، بل جيب أن تتضافر اجلهـود إلخـراج مـنهج علمـي أصـيل وموضـوعي 
  . متعاقبةً وختاطب رشائح متعددة وأجياال، وبلغة واضحة ومعربة،متدرج

 ألن عـدوان ؛ى إىل مواكبـة تطـورات القـضية الفلـسطينية واملقدسـيةكام نحتاج مـن جهـة أخـر
اليهود ال يتوقف، ولألسف نجـح اليهـود يف متريـر عـدد مـن اخلطـوات اخلبيثـة دون انتبـاه كـاف مـن 

 تــوج بعـدواهنا األخــري بمحاولــة فـرض التقــسيم الزمـاين واملكــاين عــىل ،اجلامهـري واألنظمــة العربيـة
  !ري من الناس مل يفهم خطورة هذا العدوان والذي ال يزال كث؛األقىص
 ملـا يـتم اآلن يف القـدس مـن جتهيـل مقـصود - وغـري املـسلمني-  ال ينتبه أغلـب املـسلمني اًأيض

 )%٣٠(ًتقريبـا  من خالل تقليص الدعم الرسـمي اليهـودي للمـدارس العربيـة إىل مـا نـسبته تها؛لطلب
                                                 

 ).٣٠/٩/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
 مـدارس - اًغالبـ-  وهـي ، اليهوديـة يف القـدسمن ميزانيتها، بينام يـتم رصف كامـل ميزانيـة املـدارس

  . يمتنع طلبتها عن اخلدمة العسكرية يف اجليش اإلرسائييل،هيودية دينية
إن بقـاء كثـري مـن أبنـاء هـذا اجليـل املحــب لألقـىص يف دائـرة اجلهـل بتـاريخ وحقـائق العــدوان 

 هلـو أعظـم ؛ية اجلديـدة ويف دائرة اجلهل باالعتداءات اليهود،واالحتالل اليهودي لألقىص وفلسطني
  . وأعظم خيانة يف حق األقىص وفلسطني،خدمة تقدم إلرسائيل

فاجلاهل ال يمكنه تقديم املساعدة والنـرصة يف الوقـت املطلـوب وال بالـشكل الـصحيح الـذي 
حيقــق نتــائج ســليمة، فهيــا لنحــارب اجلهــل بقــضية األقــىص وفلــسطني ونحــارب إرسائيــل بــالعلم 

  .واملعرفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  هكذا سرق اليهود حائط الرباق من املسجد األقصى
  

 ملـا يعانيـه الـشعب الفلـسطيني مـن ظلـم !االحتالل اليهودي لفلسطني هو أصل الـبالء والـرش
واضطهاد، واالحتالل اليهودي كذلك هو أصل العدوان عـىل الـشعب الفلـسطيني وشـعوب األمـة 

  . األقىص بتدنيس مقدساهتم يف القدس واملسجد؛اإلسالمية
لــذلك لــن تنتهــي قــضية فلــسطني واألمــة اإلســالمية إال حــني يــزول هــذا االحــتالل البغــيض 

 عىل غرار ما هيرف به نتنيـاهو اليـوم مـن التهدئـة يف ؛ وليس عرب املسكنات واملهدئات،والظامل بالكلية
ال تلتـزم القدس، أو عرب تفامهات ومفاوضات برعاية غربيـة تقـوم عـىل مـساواة الـضحية بـاجلالد، و

بالعدل واحلق، بل تلتزم فقط باحلرص عىل بقاء دولـة االحـتالل وازدهارهـا عـىل حـساب أصـحاب 
  .احلق واألرض واملقدسات

 كـام ؛بد من يـوم يعـود احلـق فيـه إىل أصـحابه  وال!إن هذا الوضع املائل واحلال اجلائر لن يدوما
ي احتالل للقدس واملـسجد األقـىص، وأن هي سنة احلياة، وقبل هذا هناك الوعد الرباين بعدم دوام أ

ا يقودهــا ًا جــسامًبيــت املقــدس ســتكون ســاحة االنتــصارات اإلســالمية القادمــة، وستــشهد أحــداث
  .؛املهدي املنتظر، واملسيح عيسى 

 ،إن ما جيري اليوم يف القدس من حماولة اليهود باالستيالء عىل بعض ساحات املسجد األقـىص
ا، بـل هـو سياسـة رسـمية تتبناهـا ًا عـابرً وال حدثا  فردياً ليس ترصف؛كاينوفرض التقسيم الزماين وامل

  . عدة سنواتذ وعرب خطوات متدرجة من،دولة هيود بشكل مقصود وممنهج
 فهـذا ؛ ورصح هبا زعاماهتم من عقود طويلة،وهذه السياسة تأسست عليها أحالمهم ودولتهم

 ال ُإذا حصلنا عـىل القـدس وكنـت": ألقىص بقوله يعلن نيته هدم ا- أبو املرشوع الصهيوين- هريتزل 
  ." لدى اليهود فيهااً فسوف أزيل كل يشء ليس مقدس؛ عىل القيام بأي يشءاًوقادر حيا أزال 

ال معنـى إلرسائيـل بـدون القـدس، ":  فيقـول- أول رئيس لدولة االحتالل- وأما بن غوريون 
  ."وال معنى للقدس بدون اهليكل

                                                 
 ).٣١/١٠/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
 من أجل إحـضار خـشب األرز لبنـاء - ! غزو لبنان:يقصد-  إىل لبنان ُلقد ذهبت": ويقول بيغن

  ."اهليكل
 يف العـودة إىل القـدس وإعـادة اً أن أكون رشيكاًلقد كنت أحلم دوم": ومحامة السالم رابني قال
  ."حائط املبكى للسيطرة اليهودية

 أزيـل فيـه املـسجد ، للقـدس مـن الفـضةًة اليونانيـة جمـسامس فقد أهدى رئيس الكنيـ؛أما نتنياهو
  ! منه اهليكل املزعومًاألقىص ووضع بدال

، ومن هنا وجـب - علامنييهم ومتدينيهم- فإزالة املسجد األقىص غاية مشرتكة لكل قادة اليهود 
 الـذي نـتج عنـه رسقـة حـائط الـرباق مـن ؛تذكري األجيـال الـشابة بغـدر اليهـود وخبـثهم وعـدواهنم

طة انطالق لرسقة أجزاء أخـرى مـن املـسجد األقـىص بحجـج  والذي كان بمثابة نق،املسجد األقىص
  .وذرائع شتى

 يقـع بـني بـاب ، جـزء مـن الـسور الغـريب للمـسجد األقـىص:حائط الرباق أو احلائط الغريب هو
، وسـمي بحـائط الـرباق ألنـه يعتقـد أنـه )م١٨( وارتفاعـه ،)م٤٧(املغاربة واملدرسة التكنزية، طولـه 

ى رسـ ي أَ ذ الَّـ  انحبسـ + ، دابـة الـرباق التـي ركبهـا ليلـة أرسي بـهقالنبـي مكان احللقة التي ربط فيها 
، وبذلك تكون قدسية هـذا ]١:اإلرساء[_هلـَ وا حنكْاري بذى الَّصقْ األَدجِسى املَ لَ إِ امِر احلَ دجِس املَ ن م الي لَ هدبعبِ

رك يف كل الديانات، وألنه مكان لـه تعلـق بنبينـا ا من املسجد األقىص املباً لكونه جزء؛اجلدار مضاعفة
  .قحممد 

ــ١٥( سـنة تومنذ فتح بيت املقدس عىل يد الفـاروق عمـر بـن اخلطـاب   وحتـى القـرن )ه
العارش اهلجري مل يكن لليهود عالقة أو اهتامم بحائط الرباق، بل كان بعـض اليهـود يتجمعـون حتـى 

األقىص، قرب بوابة الرمحة، ومل يكن حـائط الـرباق  من السور الرشقي للمسجد ًا قريب)م١٥١٩(عام 
  .ًايشكل هلم شيئ

زقـاق / حلـارة املغاربـة، وال يفـصله عنهـا إال ممـراًا متامـًيف ذلك الزمن كان حائط الـرباق جمـاور
ضيق وغري نافذ، وحارة املغاربة وبوابة املغاربة سميت هبذا ألن سكاهنا كانوا من أهل املغـرب الـذين 

لـدين األيـويب فـتح بيـت املقـدس، فقـد طلـب صـالح الـدين مـن سـلطان املغـرب شاركوا صـالح ا
  .ده بأسطول كبريَّ فزو؛يعقوب املنصور املشاركة يف قتال الصليبيني



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ففلــسطني مــسؤولية إســالمية منــذ اللحظــة األوىل، فجيــوش الــصحابة حاربــت مــن أجلهــا، 
 وصالح الـدين الكـردي عـاش مـن أجـل  الستالم مفاتيحها،ًا وراكبًاوالفاروق جاء من املدينة ماشي

حتريرها، وشعوب اإلسالم شاركت يف إنقاذها، واليوم كل املسلمني يفـدوهنا بـأرواحهم وينـرصوهنا 
  .بدمائهم

وبعد فتح بيت املقدس أسكنهم صالح الدين بجوار حائط الـرباق، ومـن ثـم قـام ولـد صـالح 
 لرتسـيخ بقـائهم يف القـدس، ومـن تلـك ؛ريةا كثـًالدين عيل امللك األفضل وأوقف عىل املغاربة أوقاف

  . زقاق حائط الرباق:األوقاف
 ، واملدرسة األفـضلية، جوامع)٤( ألف مرت مربع، وكانت تضم )٤٥(وكانت مساحة أوقافهم 

  .ور واملنازلُّ بخالف الد،ا من الزوايا والتكاياًوعدد
 "حمـاكم التفتـيش" :اسـم والتـي عرفـت ب؛لكن بعد قيام حماكم الكنيـسة اإلرهابيـة يف األنـدلس

 عـرف العثامنيـني بالتـسامح َّامـ هـرب كثـري مـن اليهـود مـن تلـك املجـازر، ولـ؛ضد املسلمني واليهود
 ولكن منعوهم مـن الـسكن ،والقبول باآلخر فقد سمحوا لليهود األندلسيني باهلجرة للدولة العثامنية

 بمنع اليهود حتى مـن )هـ٩٢٤(ة  وخاصة القدس، وصدر فرمان من الدولة العثامنية سن؛يف فلسطني
  . ألهنا بوابة دخول لفلسطني؛السكن يف سيناء
 طلب هؤالء اليهود السامح هلم بزيارة بيت املقدس، وقامـت طائفـة املـارانو اليهوديـة ؛يف البداية

 وخاصــة عنــد حــائط الــرباق وذلــك ســنة ؛األندلــسية بتحويــل مكــان زيــارة اليهــود للحــائط الغــريب
  .)م١٥٢٠(

مح الـسلطان َ سـً طلبوا أن يسمح هلم بالتجمع عنـد حـائط الـرباق، وفعـال؛خطوة الحقةثم يف 
 أشارت بعـض - ًاتقريب-  سنة )٦٠( بالتجمع عند حائط الرباق، ثم بعد )م١٥٦٦(سليم لليهود سنة 

  ! الكتابات لوجود صلوات هيودية هناك
عـان مـا تـصبح قـضية  يبـدؤون بطلبـات صـغرية قـد تبـدو ال قيمـة هلـا، ورس؛فهكذا هم اليهود

  ! ورسعان ما يتجاوزون احلدود واالتفاقات،كبرية
ت الدولة العثامنية مع دخوهلا يف مرحلة الضعف بتجاوزات اليهود وحمـاولتهم الـسكن يف َّأحس

 بمنع اليهود من السكن يف القـدس وفلـسطني، )قوانني( فأصدرت عدة فرمانات ؛القدس وفلسطني
  .ن خمالفة التعليامتولكن اليهود كانوا ال يكفون ع



 

 
 


  

  

 
، وتـساهل معهـم مـسلمو )م١٨٠٠( هيودي يف سنة )٢٠٠٠(وبدأ عدد اليهود يتزايد حتى بلغ 

  . وسمحوا هلم باملرور والوقوف عند زقاق حائط الرباق،القدس
 قام اليهود بطلب التوسع يف قيـام )م١٨٤٠- ١٨٣١(ويف مرحلة حكم حممد عيل باشا للقدس 

 والسامح هلم برفع الـصوت، وهـي عبـادات مل تـذكر يف كتـبهم قبـل عـام ،عةعباداهتم املزعومة املخرت
 كارتـا هـذه الـصلوات عـن نـاطوري :ولذلك تعارض بعـض اجلامعـات اليهوديـة مثـل-  )م١٥٢٠(

رشاء األرايض والعقـارات القريبـة مـن احلـائط  - ًأيـضا-  د وطلـب اليهـو،- حائط الـرباق وتقاطعهـا
  .لكن الطلب رفض! وتبليط احلائط

 أن حيصلوا عـىل مـنحهم حـق الـسكن ورشاء األرايض والتجـارة - بضغط من أوروبا- ادوا وك
ا مـن ً عـن الـشام لكـان اليهـود قـد حققـوا كثـري حممد عـيل باشـايف عموم فلسطني، ولوال زوال ملك

  . ا يف فلسطني والقدسًخمططاهتم مبكر
 جنيـه إنجليـزي )٣٠٠ ( استطاع اليهود التفاهم مـع ولـده إبـراهيم باشـا عـىل دفـع مبلـغاًوأيض

  !  مقابل السامح هلم باالقرتاب من احلائط والبكاء عنده،لناظر وقف املغاربة أبو مدين
  ! يطبقون سياسة اخلطوة خطوة؛وهكذا هم اليهود

وبعد عودة حكم العثامنيني للقدس حاولوا منع بقاء اليهود فيها، ولكن كانت الدولة قـد بلغـت 
 حممد عـيل قـد رسـخ وجـود القناصـل األوربيـني يف القـدس، والـذين ا من الضعف، وكانًا كبري حد

ا بالـسامح لليهـود بزيـارة ًأصبحوا يتالعبون يف قضية اليهود ملصاحلهم الذاتية، فأصدرت الدولة فرمان
والـذي أصـبح لـون اجلـواز - القدس ملدة ثالثة شـهور فقـط، مـع تـسليم جـوازهم اليهـودي األمحـر 

تـضبط زيـارات اليهـود، وملـا تالعـب اليهـود يف بيـان هيـوديتهم اشـرتطت  حتـى - ا الدبلومايس عاملي
   . حتى متنع تسلل اليهود للقدس؛الدولة العثامنية حتديد دين صاحب اجلواز فيه

ومن هنا تأيت خطورة املطالبات بشطب الديانة من الوثائق الرسمية ملـا تـسببه مـن تـسلل خطـري 
  . من القوانني واألحكام الرشعية وتسهل خمالفة كثري،لألعداء واملخالفني

 حـاول أحـد احلاخامـات )م١٨٥٠(ومل ييأس اليهود من حماولة رسقة حائط الرباق، ففـي عـام 
، ممـا يكـشف )م١٨٨٧(كام حاول البارون روتشيلد رشاء حي املغاربة سنة ! رشاء حائط الرباق نفسه
ــة ــتهم املادي ــن طبيع ــن ،ع ــشف ع ــرين، ويك ــات اآلخ ــديرهم ملقدس ــدم تق ــبهم  وع ــادهتم بتالع ع

  !ًا وهنباًبمقدساهتم بيع



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 بنـصف - مفتـي القـدس- ويف زمن االحتالل الربيطـاين حـاولوا رشـوة احلـاج أمـني احلـسيني 
 وقـام بإصـالح اجلـدار وترميمـه، وكـرروا الرشـوة عـىل الـشيخ ، لكنـه رفـض؛مليون جنيه إسرتليني

  .اً لكنه رفض أيض؛سعيد العلمي بمليون جنيه
لتفـاهم الـسابق مـع إبـراهيم باشـا وتواطـؤ االحـتالل الربيطـاين أصـبحوا ولكنهم مـن خـالل ا
ــرصفاهتم  وينــصبون ســتائر ومظــالت هلــم، ، فأصــبحوا حيــرضون كــرايس للجلــوس؛يــتامدون يف ت

 والـذين أمـروا بمنـع اليهـود مـن فعـل ؛)م١٩١١(فاشتكى عليهم ناظر الوقف عند الربيطانيني سـنة 
  .كل مدةذلك، لكن اليهود بقوا خيرقون ذلك 

ــع صــدور  متــادى اليهــود يف جتــاوزاهتم، حتــى جــاءت ســنة ) م١٩١٧( "وعــد بلفــور"وم
ا وسـتائر، يف ًرصُ حيث حاولوا أن يضعوا يف ذلك الزقـاق الـضيق مـصابيح وخزانـة وحـ؛)م١٩٢٨(

 يف احــتالل منــازل - كــام هــي سياســتهم لليــوم- مقدمــة لالســتيالء عــىل املكــان، ومــن ثــم التوســع 
  . بالرسقة والغدر واخليانة؛لدة القديمةاملقدسيني يف الب
ّ أصدرت بريطانيا الكتاب األبيض الذي نص عـىل ملكيـة املـسلمني حلـائط )م١٩٢٩(ويف عام 

 ،الرباق من قـديم ويبقـى القـديم عـىل قدمـه، لكنـه أعطـى اليهـود حـق املـرور للحـائط يف كـل وقـت
  .دوات وحدد ما حيق لليهود جلبه من أ،والقيام بعباداهتم املخرتعة

!  وأعلنوا عن نيـتهم إعـادة بنـاء اهليكـل،ورفض اليهود يف املؤمتر الصهيوين السادس عرش ذلك
 الـذي وضـعوه عـىل حـائط الـرباق ؛ قام اليهود بمظاهرات عنيفة وهم حيملون العلم اليهـوديًوفعال

  ."احلائط حائطنا" :وهم هيتفون
سلمني واألقـىص تفجـرت ثـورة وبعد سلسلة اعتـداءات هيوديـة ومظـاهرات عدوانيـة عـىل املـ

 ،ّ وعمـــت أرجـــاء فلـــسطني،، والتـــي اســـتمرت أســـبوعني كـــاملني)م١٦/٨/١٩٢٩(الـــرباق يف 
، وكعـادة الغـرب الغـازي واملحتـل )١٣٢( وقتـل مـن اليهـود ، مـن املـسلمني)١١٦(واستشهد فيها 

عـدام بحقهـم، قامت القوات الربيطانية بحامية اليهود ومهامجة املسلمني، وأصدرت مئات أحكام اإل
بينام مل يصدر حكم اإلعدام إال عىل هيودي واحـد قتـل إمـام مـسجد وعائلتـه، ثـم صـدر عليـه حكـم 
خمفف بالسجن عدة سنوات، بينام نفذ حكم اإلعدام بعدد مـن األبطـال مـن تالميـذ الـشيخ املجاهـد 

القـصيدة فؤاد حجازي وحممد مججوم وعطا الزير، والذين خلـدت ذكـرهم : عز الدين القسام، وهم
  : الشهرية التي مطلعها



 

 
 


  

  

 
  ..ِمن سجن عكا وطلعت جنازة

 جلــسة )٢٣( قامــت بعقــد ،وعقـب هــذه الثــورة قامــت حكومــة بريطانيــا بإرســال جلنــة حتقيــق
ــة إىل أن حــائط الــرباق والرصــيف )٢٦( عــرض فيهــا املــسلمون ،اســتامع  وثيقــة، وخلــصت اللجن

 التــي قامــت يف عــام ؛ىل عــصبة األمــم مــن حــق املــسلمني، ورفعــت توصــية اللجنــة إيوالزقــاق هــ
عــود ملكيتــه للمــسلمني فقــط، ولكــن اليهــود ال ت بــاالعرتاف أن حــائط الــرباق رصــيف )م١٩٣٠(

 وهـذا ديـدهنم مـع !عتـربون أنفـسهم فـوق القـواننيَ ألهنـم ي؛اًيقيمون هلذه القـرارات الدوليـة اعتبـار
  .العديد من القرارات الدولية

اإلســالمي لعقــد املــؤمتر اإلســالمي األول يف القــدس ســنة فتــداعى الفلــسطينيون والعــامل 
  ! ملناقشة الوضع املرتدي يف فلسطني، ولكن الضعف كان أقوى من الفعل)م١٩٣١(

 قام بعض الضباط املظليني اليهـود باقتحـام )م١٩٦٧(وحني سقطت القدس بيد اليهود يف عام 
  !ا يف بوقهم ألول مرة ونفخو، ورفعوا العلم اليهودي عليه،حائط الرباق مع حاخام

وبعد أربعة أيام من احتالل القدس جـاءت جرافـات اليهـود وهـدمت حـارة املغاربـة بالكامـل 
 والتـي ؛ مـن منـشآت تارخييـة تعـود لـزمن صـالح الـدين األيـويبا باألرض، وأزالت مـا فيهـاهتَّوسو

حلـي وهـم  ورشدت أهـل ا، وكثـري مـن األوقـاف، ومدرسـة، مساجد)٤( و،ً منزال)٣٤(تتكون من 
   . أرسة)١٣٥(

 هـي يف احلقيقـة سـاحة مـرسوقة مـن - التـي نـشاهدها اليـوم- فهذه الساحة أمام حـائط الـرباق 
حارة املغاربـة التـي دمرهـا اليهـود، ولـذلك جيـب أن يعلـم العـامل كلـه أن سياسـات اليهـود هـي التـي 

  !الدولية وعدم احرتام اآلخرين والقرارات ، وترشيد السكان،مت داعش هدم اآلثارَّعل
ــل يف عــام  ــرباق إىل هــذا احلــد، ب ــة حــائط ال ــة القــانون )م١٩٨٤(ومل تتوقــف رسق  قامــت جلن

  . والقضاء بالكنيست بسلب سلطة حائط الرباق من دائرة األوقاف اإلسالمية
ا داخـل املـسجد   افتتح اليهود عىل يـسار حـائط الـرباق مبـارشة كنيـسا هيوديـ)٢٠٠٦(ويف عام 

، ممـا يكـشف للمغلفـني أن )م١٩٦٩( التي استولوا عليها سنة ؛درسة التنكزية ويقع حتت امل،األقىص
 اً وأهنـم عـىل اسـتعداد ملواصـلة الـسعي هلـذه الغايـة عقـود!أطامع اليهود يف املسجد األقىص ال حد هلا

  !!طويلة باستخدام سياسة اخلطوة خطوة واخلداع والرشوة والبطش والقوة
  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  اليهود وخطورة حتريفهم ملفهوم 
  املسجد األقصى املبارك

  

إن العدوان اليهـودي املـسلح مـن قطعـان املـستوطنني واجلـيش هـذه األيـام عـىل أوىل القبلتـني 
   ! ولن يمر بال عقاب، عدوان غاشم آثم:وثالث املساجد املعظمة يف اإلسالم

 ،لـههـذا العـدوان الـذي كـرسوا فيـه نوافـذ وأبـواب املـصىل القـبيل، وأشـعلوا النـريان فيـه وحو
 وأفرغـــوه مـــن املـــصلني واملعتكفـــني ورضبـــوهم ،اده بأحـــذيتهمَّواعتلـــوا ســـطحه وداســـوا ســـج

  ! ومل يرتكوا حرمة إال انتهكوها، وكرسوا خزائن حرس املسجد،واعتقلوهم
َ أن يفرض عـىل املـسجد األقـىص وعـىل املـسلمني التقـسيم :هذا العدوان اليهودي الذي يراد له

 كـام ؛ ويـصبح لليهـود، اليهـود جـريمتهم يف اقتطـاع جـزء مـن األقـىص بحيث يكرر؛الزماين واملكاين
 ومنعـوه عـن املـسلمني، وكـام ،"حـائط املبكـى" :حدث يف االستيالء عىل حائط الرباق الـذي سـموه

ُ وصار هلم وقـت يمنـع املـسلمون فيـه مـن ، حيث استولوا عىل جزء منه؛فعلوا يف املسجد اإلبراهيمي
  !!مسجدهم

 نجـد أن هنـاك دعايـة سياسـية وإعالميـة جـاهزة التحـضري ومـسبقة ؛وانويف خضم هـذا العـد
 أن اليهـود مل يقتحمـوا : إذ يـرددون كذبـة بـشعة وهـي؛ يتداوهلا ساسـة اليهـود وإعالميـوهم،اإلعداد

ولـذلك فـإن اليهـود مل ! وأن املسجد األقىص هو البناء املسقوف أو األبنيـة املـسقوفة! املسجد األقىص
 بل دخلوا إىل الساحات الـساموية الفارغـة فقـط، وأن مـن حـق اليهـود أن يقيمـوا يدخلوا إىل األقىص

وهــذا ألهنــم ال يرغبــون باالعتــداء عــىل مقدســات ، ا هلــم للعبــادة يف الــساحات الفارغــة بنــاء خاصــ
  !!البناء املسقوف =املسلمني واملتمثلة باملسجد األقىص

  األقـىص هـو أخطـر مـن العـدوان املـادي عـىل املـسجد"املفـاهيمي"واحلقيقة أن هذا العـدوان 
 ألنـه يـرشعن لكـل أشـكال العـدوان عـىل املـسجد األقـىص ؛العسكري بالـسالح واملتفجـرات عليـه

  .القديم منها واملستقبيل

                                                 
 ).٩/١٠/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
 البنـاء املـسقوف، يـرسق أكثـر :إن حتريف معنى املسجد األقىص ليكون بحـسب ساسـة اليهـود

، عـرب هـذا التحريـف املفـاهيمي   جـدااً بـسيطً شـيئاال وال يبقي للمـسلمني إ،مساحة املسجد األقىص
 مـع اليهـود يف اإلعـالم أو )يـشتبكون( الـذين ؛الذي ينطيل عىل كثري من اإلعالميني والساسة العرب

  .اهليئات الدولية
 مـا أورده القــايض جمـري الــدين احلنـبيل يف كتابــه :إن التعريـف الـصحيح للمــسجد األقـىص هــو

 أن األقـىص مـن جهـة القبلـة، :إن املتعارف عنـد النـاس": »خ القدس واخلليلاألنس اجلليل يف تاري«
 اسـم : الذي فيـه املنـرب واملحـراب الكبـري، وحقيقـة احلـال أن األقـىص؛اجلامع املبني يف صدر املسجد

 مـن قبـة الـصخرة ؛فإن هذا البناء املوجود يف صدر املسجد وغريه. .جلميع املسجد مما دار عليه السور
  ." ما دار عليه السور: حمدثة، واملراد باألقىص:ة وغريهاواألروق

يتـألف احلـرم القـديس الـرشيف ": »القدس«أو بعبارة أوضح لألستاذ مصطفى الدباغ يف كتابه 
 حتــى ؛ واملــسجد األقــىص، ومــا بيــنهام ومــا حــوهلام مــن منــشآت، مــسجد الــصخرة:مــن املــسجدين

  ."األسوار
ا كانـت وظيفتـه للـصالة أو   أيـ؛ وما يف داخلهـا مـن بنـاءفاملسجد األقىص يشمل األسوار نفسها
ــات ــآذن والبواب ــيم أو الوضــوء أو امل ــر،التعل ــرض آخ ــري املبلطــة ، وأي غ ــساحات املبلطــة وغ  وال

واملزروعة وغري املزروعة باألشجار، فكل ما يف داخل السور والسور نفسه هو مـن املـسجد األقـىص 
 ولـو ؛ىل أن ركعتي حتية املسجد األقىص جتوز يف أي مكان منـهّولذلك نص فقهاء املسلمني ع، املبارك

حتت شجرة أو يف ظـل الـسور، وأن أجـر الـصالة يف أي ناحيـة مـن نواحيـه تعـدل مخـسامئة ركعـة ممـا 
 ولـيس املـسجد األقـىص ،ا مـن املـسجد األقـىصً إال احلرمني الرشيفني، ألهنا كلها تعتـرب جـزء؛سواه

  .- !كام يزعم اليهود اليوم- سجد القبيل أو قبة الصخرة  سواء امل؛فقط املسجد املسقوف
 أن القـرآن الكـريم :ومما يؤكد هذا املفهوم الواسع للمسجد األقىص وأنه كل ما دار عليه الـسور

 ؛ مـن املـسجد احلـرام بمكـة إىل املـسجد األقـىص يف القـدسق أرسى بنبينا حممـد ألأخربنا أن اهللا 
 _هلـَ وا ح نـ كْاري ب ذى الَّـ  صقـْ  األَ دجِسى املـَ  لـَ  إِ امِر احلـَ  دجِس املـَ  ن مـ  الي لـَ  هدبـ عى بِ رسـ ي أَ ذ الَّـ  انحبسـ +: ـقـال ف
 كـل تلـك الـساحة املـسورة باملـسجد األقـىص، ومعلـوم أن تلـك الـساحة أل، فسمى اهللا ]١:اإلرساء[

  !يل وال قبة الصخرة مل يكن فيها املسجد القب- ًاوهو قبل اهلجرة بسنتني تقريب- زمن اإلرساء 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 ومل يكونـا ،فإذا كان املسجد القبيل وقبة الصخرة مها املسجد األقىص باملفهوم اليهودي املعـارص
ا؟؟ ومـا هـو ً إليـه إذق فـأين هـو املـسجد األقـىص الـذي أرسي بمحمـد ؛موجودين زمـن اإلرساء

  املسجد األقىص الذي ذكره القرآن الكريم؟؟
ــ١٥( من بطـش الرومـان سـنة - نصارى وهيود-  فلسطني َ حني حرر املسلمون أهلاًوأيض ، )ه

 ؛ بنفـسهتوطلب القساوسة تسليم مفـاتيح بيـت املقـدس للخليفـة الفـاروق عمـر بـن اخلطـاب 
فجاء إىل القدس عىل دابة ومعه غالم يتناوبان الركوب عليها، فلـام وصـل بيـت املقـدس كـان الغـالم 

قدميـه، فلـام رآه القـساوسة أيقنـوا أنـه الـشخص  يميش عـىل تهو الراكب عىل الدابة، والفاروق 
 مـرضب املثـل يف العـدل والرمحـة والتواضـع تاملوعود بفتح بيـت املقـدس، فقـد كـان الفـاروق 

 وســار إىل املــسجد األقــىص ودخــل ،والعلــم والــذكاء، فاســتلم عمــر املفــاتيح ودخــل بيــت املقــدس
خرة أزال عنهـا األوسـاخ التـي وضـعت  من أي بنـاء، فلـام وصـل إىل الـصً خاليةً وكان ساحة؛السور

 أين ترى أن أصـيل؟ فأشـار عليـه أن - ا وهو تابعي كان هيودي- عليها، وشاور الفاروق كعب األحبار 
 فرفض الفاروق، وتقدم حتى وصل إىل الـسور جهـة القبلـة فـصىل، ؛يصيل خلف الصخرة، جتاه مكة

  .ثم أقيم مسجد هناك عىل أعمدة خشبية
 حني فتح املسجد األقـىص مل يكـن هنـاك بنـاء للمـسجد القـبيل وال قبـة تاملهم أن الفاروق 

 : وأنـه البنـاء املوجـود اآلن باسـم،الصخرة، مما يبطل مزاعم اليهود وحتريفهم ملفهوم املسجد األقـىص
  !املسجد القبيل وقبة الصخرة فقط

، وعنـدنا نحـن   جـدا أن هذا السور سور قـديم:ومما يعزز هذا املفهوم الواسع للمسجد األقىص
املسلمني أن املسجد األقىص هـو ثـاين مـسجد وضـع يف األرض بعـد املـسجد احلـرام بمكـة بـأربعني 

 كام ثبت ذلك يف السنة النبوية، وطيلة هذا التاريخ الطويل واألمم املتعاقبة مل يكـن داخـل الـسور ؛سنة
 مـا يف داخـل الـسور هـو  التفاق اجلميـع عـىل أن؛أية مساكن، بل كانت املساكن خارج السور وحوله

  .مسجد وأرض مباركة
 باإلضافة للسور نفسه ومـا حيتويـه مـن غـرف ، كل ما دار عليه السور: املسجد األقىص هو؛إذن

ٍوأبنيــة ومــآذن، ومــا حتتويــه ســاحاته مــن مبــان وســاحات، وأكثــر املــسجد األقــىص غــري مــسقوف، 
  .  جداواملسقوف منه مقدار بسيط



 

 
 


  

  

 
 التـي أمـر ببنائهـا اخلليفـة ؛ىص يتمثل بشكل أسايس من قبة الصخرةواملسقوف من املسجد األق

ــ٦٦(األموي عبد امللك بن مروان سنة  ــ٧٢( واسـتمر العمـل هبـا حتـى سـنة ،)ه ِ، ومـن املـسجد )ه
ــ١٥( الذي أقامه الفاروق ملا فتح بيت املقدس سـنة ؛القبيل الذي كان أصله املصىل العمري ، لكنـه )ه

ــ٧٤(شب، وجدد بنيانه اخلليفة األموي عبـد امللـك بـن مـروان سـنة  ألنه كان من اخل،اندثر ، بعـد )ه
- ٩٠( إن ولـده الوليـد هـو الـذي بنـى املـسجد القـبيل بـني سـنتي :االنتهاء مـن قبـة الـصخرة، وقيـل

 وهـو يقـع حتـت ، املـصىل املـرواين- اًأيـض-  بحسب بعض أوراق الـربدي التارخييـة، وهنـاك ؛)هـ٩٤
ا ً ويعتقد أنه تم بناؤه لتكملـة سـاحات احلـرم ومـصىل مؤقتـ، األقىص حتت ساحات املسجد،األرض

  . ريثام يتم بناء املسجد القبيل
وحتى ندرك عظم اجلريمة والرسقة التي حياول اليهود القيام هبـا مـن خـالل متريـر هـذا املفهـوم 

 )١٤٤( جيب أن نستحرض أن مساحة املسجد األقىص احلقيقية التي يدور عليها السور هـي ؛املحرف
، ومـساحة قبـة الـصخرة )م٤٥٠٠( ألف مرت مربع، بينام مساحة املسجد القـبيل فقـط )١٤٤(=  ًدونام
 رسقـت مـن )%٩٥أكثـر مـن ( ألف مـرت مربـع )١٣٨(، وهكذا سنجد أن أكثر من )م١٠٠٠( حوايل

   فهل نتنبه هلذا اخلطر اجلسيم؟؟! بسبب حتريف معنى ومفهوم املسجد األقىص؛املسجد األقىص
  ، لكــن جهــل املــسلمني عامــة   جــدا فــإن املــسجد األقــىص تعــرض النتهاكــات كثــرية؛لكولــذ

واإلعالميني والساسة خاصة بسعة املسجد األقىص سـهلت عـىل اليهـود متريـر الكثـري مـن رسقـاهتم 
 قيام اليهود باستغالل أحد املبـاين الواقعـة يف سـور األقـىص كمركـز رشطـة :ًفمثال، واعتداءاهتم عليه

الء عىل جزء من األقىص وتدنيس له، واحتالل اليهود لبوابـة املغاربـة وإغالقهـا هـو اسـتيالء هو استي
عىل جزء من املسجد األقـىص، وكـذلك اسـتيالؤهم عـىل حـائط الـرباق هـو اسـتيالء عـىل جـزء مـن 
األقىص، ومما خيطط له اليهـود االسـتيالء عـىل ربـاط الكـرد وإقامـة كنـيس هلـم يف الـساحات الرتابيـة 

  !! أهنا ليست من املسجد األقىص:ىوبدع
 ونرشها بمختلـف ، والرتكيز عليها،وهبذا يتوجب عىل اجلميع إيالء الثقافة املقدسية عناية فائقة

 حتـى ال يـنجح اليهـود يف ؛ وتزويد اإلعالميني والدبلوماسـيني هبـذه الثقافـة بـشكل مكثـف،اللغات
 سـيمهد الطريـق لـرشعنة اسـتيالئهم عـىل  والـذي؛ترويج عدواهنم املفاهيمي عـىل املـسجد األقـىص

اهليكـل املزعـوم نفـسه، مـع   وفـرض تقـسيمهم الزمـاين واملكـاين، بـل وبنـاء،غالب املـسجد األقـىص
  !!ادعائهم أهنم مل يعتدوا عىل املسجد األقىص الذي خيص املسلمني



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  لنحـوز رشف الـدفاع والـذود عـن؛فهل نبادر لنرصة املسجد األقىص بكل سبيل وقـوة وجهـد
  !؟مرسى الرسول ومهبط األنبياء والقبلة األوىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  



 

 
 


  

  

 
_ الَ يقَاتلُونَكُم جميعا إِالَّ في قُرى محصنة أَو من وراء جدرٍ + 

  

هذه هي اآلية الرابعة عرشة من سورة احلرش، وهي تلخص لنا اسرتاتيجية اليهود عرب العـصور 
ذا كـان كـ ه!ية الغيتو واالنغالق والقـالع املحـصنة وبنـاء اجلـدر العاليـة والعازلـةيف احلرب، إهنا عقل

  .قمروا عىل قتل النبي آ حني ت؛)هـ٤( يف غزوة بني النضري سنة قحاهلم يف زمن النبي 
 وخاصـة املـسلمني، ؛الغدر واخليانة والتآمر عىل خصومهم: وال يزال هذا هو حال اليهود لليوم

القالع واجلدر العازلة، فصدق اهللا العظيم الذي كـشف لنـا حقيقـة هيـود يف كتابـه وبناء التحصينات و
 ال حيفـل بـه وبـام يرشـد إليـه كثـري مـن ساسـة ومثقفـي اليـوم، ولـذلك - !لألسـف- الكريم، والذي 

  !!ِيوقعون األمة يف أزمات وانتكاسات ونكبات متكررة
 القدس واملسجد األقىص إال ببنـاء مل جتد حكومة العدو الصهيوين من حل لعدواهنا اجلديد عىل

جدار عازل يف داخل القدس بني أحياء العرب واليهود، يف تأكيد جديد ملا نطق به القرآن الكـريم مـن 
  !، فسبحان العليم احلكيماً عام)١٤٣٦(

ن هـذه اآليـة هـي رشح لآليـة التـي إ : يقـول»التحريـر والتنـوير« ابـن عاشـور َّالعالمةيف تفسري 
ون                       ﴿: ـقولـه  وهي ،قبلها فْقَهـالَّ ي مقَـو مبِـأَنَّه ك ذَلـ ه ن اللـَّ م مـورِهد ي صـ ةً فـ بـهر د أَشـ ١٣ :احلـرش[﴾ ألَنـتُم[ ،

لشدة رهبة وخوف اليهود من شجاعة وإقدام املسلمني عـىل نـرصة احلـق والـدفاع عـن املظلـوم فـإن 
، ولـذلك يلجـؤون لبنـاء القـالع واحلـصون - اًغالبـ-  لوجـه اًاليهود ال يمكنهم مقاتلة املسلمني وجه

  .واجلدر
وقد رأينا يف هذه األيام مصداق ما جاءت به اآليات، فـالفتى الفلـسطيني العـاري مـن الـسالح 
إال مــن ســكني اخلــضار والفواكــه هيجــم عــىل عــصبة مــن جنــود قــوات النخبــة اليهوديــة املدججــة 

ًدهم ويقاتـل بـه ويقتـل شـهيد وخيطـف سـالح أحـ، ويفـر البقيـة، فيطعن بعـضهم؛بالسالح   بـإذن -  اُ
  .- ألاهللا 

ورأينا يف احلرب عىل غزة كيف أن اجلندي اليهودي املدرب واملحـرتف واملكـدس بالـسالح ال 
  !!)ظاتاللحف (اًيقاتل إال من داخل دبابة أو خلفها، وبرشط أن يكون مرتدي
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عـب مـن قـوة احلـق  بـل هـو اخلـوف والر،فهذا اخلوف والرعب ليس من قوة الشباب والفتيان
اإلسالمي الذي إذا حترك حتركت الدنيا حلركته، وهو اخلـوف والرعـب مـن عاقبـة الظلـم والعـدوان 

  .الذي يامرسونه صبح مساء
إن اليهود بنوا اجلدر واملعاقل احلصينة واملـستوطنات اآلمنـة منـذ عقـود، ولكـن هـذه احلـصون 

  .اجلهادواملعاقل مل تصمد يف وجه احلق وطالب الشهادة ورجال 
نـسبة حلـاييم بـارليف - فلقد أقام اليهود يف الستينيات من القرن املايض خـط أو جـدار بـارليف 

 ،ًاا حـصينً، وكان جـدار)م١٩٦٧( عىل طول خط قناة السويس عقب هزيمة ،- قائد اجليش اليهودي
 اجلـيش  ملنـع عبـور؛ درجـة)٤٥( وبزاويـة ميـل ، مـن الرمـال،اً مرت)٢٢-  ٢٠( يرتفع يف اهلواء حوايل

املـرصي لتحريــر ســيناء، وجعلــت يف أسـفل اجلــدار قنــوات تــشعل القنـاة بالنابــامل إذا حــاول اجلــيش 
  !املرصي عبور اجلدار

ٍ حيث يوجـد جـدار ثـان وثالـث، ؛ كم)١٢(ىل الداخل ملسافة إوكان اجلدار يمتد من شط القناة 
نات وجسور للـدبابات اليهوديـة  بام يلزم من دبابات ومدافع ودشم ونقاط مراقبة وحتصيهدوَّوقد زو

  !لتهاجم مرص
وأشاع اليهود أن جـدار بـارليف أقـوى مـن جـدار مـاجينو الفرنـيس يف احلـرب العامليـة األوىل، 

 إنه ال يمكن إزالتـه إال بقنبلـة :وقال بعض اخلرباء الغربيني الذين درسوا جدار بارليف والعازل املائي
  !ذرية

 ، وأخذت باألسـباب الـصحيحة،القيادة واجليش املرصيولكن حني توفرت إرادة القتال عند 
 متكـن اجلـيش ؛"اهللا أكـرب" التكبـري :وكان شـعار اجلنـود هـو، أل واستعانت باهللا ،وأعدت ما أمكنها

 شـارك فيهـا ، من خـالل خطـط تكتيكيـة رائعـة؛ ساعات)٦(املرصي من حتطيم خط بارليف خالل 
  .النرص الكبري شكلت بمجموعها هذا ،كثري من اجلهات الرسمية

 فإن بطوالت وإبداعات حتطيم جـدار بـارليف جمهولـة عنـد غالـب جيـل الـشباب، !ولألسف
وهي تستحق أن تدرس وتبث كنموذج لإلبداع والتفكري خـارج الـصندوق وقـدرة اإلنـسان املـسلم 

  .ًاوالعريب عىل التحدي والفوز إذا كان املناخ مناسب
ع اجليش املرصي الذي دمر جدار بارليف وهو يـصدح قارن بني واقنن ولعله من املناسب هنا أ

 والذي كانت قياداتـه فاقـدة للـوعي ؛)م١٩٦٧( باجليش املرصي يف هزيمة ؛بالتكبري وكثري منه صائم



 

 
 


  

  

 
 "ائرات عنـد الفجـروحتطمـت الطـ" وقد وثقت رواية !من السكر يف حفل غنائي راقص ليلة احلرب

  .تلك املصيبة
ا اجلدار، فقاموا بإقامة اجلدار العازل يف الضفة الغربيـة مـن أجـل ومل يتعلم اليهود من حتطيم هذ

 ومحايـة املـستوطنات مـن بطـوالت الـشباب وشـجاعتهم، ومـع ذلـك مل ،رسقة الكثـري مـن األرايض
 وأبــدعوا الكثــري يف جتــاوزه واخرتاقــه، وتــأيت حكومــة اليهــود اليــوم ،يستــسلم الفلــسطينيون للجــدار

كـام ذكـر القـرآن -  ! ولكـنهم ال يفقهـون؛س، وتظـن أن هـذا سـيحميهاا يف القـدًا جديدًلتصنع جدار
  .- الكريم

ُ، لكنهم أجربوا عىل االنسحاب مـن سـيناء، ومـن )إرسائيل الكربى(لقد سعى اليهود إىل إقامة 
 سينـسحبون مـن الـضفة أو أغلبهـا، اًثم انسحبوا من جنوب لبنان، وبعدها انسحبوا من غـزة، وقريبـ

  . كام زالت من قبل موجات الصليبيني؛يزول هذا الكيان الدخيلولن يطول الوقت حتى 
ــا  ولكــن هــذا ال يكــون إال إذا كــان القــرآن الكــريم هــو مرشــدنا للتعامــل مــع اليهــود، وعملن

 دفعـة واحـدة مـن - اًغالبـ- باألسباب الصحيحة للتحرير والنـرص، وأن النـرص والتحريـر لـن يكونـا 
 متنوعـة مـن الـرصاع والعـراك، بأسـاليب عديـدة  عـرب حمطـاتنخالل حـرب وحيـدة، بـل سـيكونا

 حتـى تـرتاكم هـذه االنتـصارات وحتقـق ؛ هنـاكا  جزئياً هنا، ونرصا  جزئياًووسائل خمتلفة، حتقق نرص
  .التحرير الكامل

  
  
  
  

  

  
  
   



 
 
 
 

  

  

 
 

 

+ م أَوهنم فَرِيق ذَهداً نَّبهواْ عداها عكُلَّم _ 

  

نيـة وحقيقـة واقعيـة، وكلـام تباعـدت الـشقة بـني الرؤيـة القرآنيـة الرصاع مـع اليهـود حقيقـة قرآ
 ومل نـصل لنهايـة لـه ،ّ تعقد الـرصاع:للرصاع مع اليهود والرؤية السياسية التي تدير الرصاع مع اليهود

  .نصابه ىلإتعيد احلق 
  ومن ثم تناول تاريخ اليهـود وحتـوهلم،القرآن الكريم ومن أول سورة وصفحة فيه أشار لليهود

  ّ ويقتلـون األنبيـاء واألبريـاء، وعـرف ، ينـرشون الفـساد واخلـراب، إىل قـوم معتـدينألمن أولياء هللا 
 ، حتـى يكونـوا عـىل بـصرية مـن أمـرهم؛ املؤمنني يف كتابه الكـريم بـصفات اليهـود وطبـائعهمأل اهللا

  .ويتجنبوا رشورهم
أن نقـف وقفـة إىل اج واليوم ونحن نعيش العدوان اليهودي املتجدد عىل املـسجد األقـىص نحتـ

 ممـا يـساعدنا عـىل التـصدي ، حتـى نـضبطها برؤيـة القـرآن الكـريم؛صدق ومراجعـة لرؤيتنـا لليهـود
  ! عقود طويلةذ ونخرج من دائرة احللول الفاشلة التي ندور فيها من،لعدواهنم باحلكمة واملنطق

ستوطنون اإلرهـابيون اليهود اليوم يتوافقون عىل العدوان عىل األقىص بمختلف اجتاهاهتم، فاملـ
املتدينون، واملتدينون املعتدلون، والساسة العلامنيون كلهم يامرسـون العـدوان واالعتـداء عـىل حرمـة 

 كمقدمـة لالسـتيالء الكامـل عليـه وهدمـه ؛ وفرض التقسيم الزمـاين واملكـاين عليـه،املسجد األقىص
 ،)١٩٦٧(ستيالء عىل القدس سـنة  سنة من اال)٥٠(وإقامة هيكلهم املزعوم، وإذا كان اليهود قضوا 

، فـإهنم قـد ال ينتظـرون كـل تلـك املـدة هلدمـه وإقامـة )٢٠١٥(وفرض التقسيم املكاين اليوم يف عـام 
كام أن هذا جيب أن ال خيدعنا بأن هدف العدوان يقترص فقط عـىل صـالة اليهـود يف سـاحات ! اهليكل
  .األقىص

 أهنم ال يفون باملواثيق والعهود، :يهود املخادعة يف القرآن الكريم عن طباع الألمما علمنا اهللا 
 ﴾ أَوكُلَّما عاهدواْ عهداً نَّبذَه فَرِيق منهم ﴿: ـقال وأهنم خمادعون مراوغون يف نقض االتفاقيات، 

، فهم يعقدون االتفاقيات ويربمون العهود لكنهم رسعان ما ينقضوهنا، ويلجأون حليلة ]١٠٠:البقرة[
  ! فجهة منهم تعقد االتفاق، وجهة أخرى تنقضه؛دوار يف نقض العهود واملواثيقتوزيع األ
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د األردن بالتهدئـة يف القـدس واملـسجد األقـىص، ولكـن مل ِعـَوقد رأينا يف العام املايض نتنياهو ي

  . ودعم العدوان عىل املسجد األقىص وتقسيمه،يكمل سنة حتى نقض وعوده
 ، يأتيان ضمن سلسلة طويلة من نقض االتفاقيـات والعقـودوهذا التنصل وهذه اخليانة للوعود

 والتـي شـهدت العديـد مـن االتفاقيـات والعهـود ؛تبدأ مـن زمـن االنتـداب الربيطـاين عـىل فلـسطني
 إال ألخذ فرصة لرتتيب أنفـسهم، فكـم نقـضوا عهـود عـدم التـسلح ؛اليهودية التي مل يلتزم هبا اليهود

 أو عــدم بقــاء الــزوار اليهــود يف فلــسطني لكــنهم مل ،وغريهــابتهريــب الــسالح يف براميــل اإلســمنت 
  . مضاعفةاً فتضاعفت أعدادهم أضعاف؛يلتزموا بذلك

 وقيـام دولـة اليهـود، ثـم )١٩٤٨(ثم جـاءت مرحلـة نقـض العهـود واالتفاقيـات بعـد هزيمـة 
لت ، ثم تعـد)١٩٦٧( حتى نشبت احلرب ووقعت هزيمة ؛استمر اليهود خيرقون االتفاقيات واهلدنة

 حيث رضخ اليهـود للمفاوضـات ؛)١٩٧٣( بعد هزيمة اليهود يف حرب العبور ا الكفة لصاحلنا نسبي
 مـع "كامـب ديفيـد"من موقع الضعف، لكنهم رسعان ما عـادوا لـنقض العهـود بعـد توقيـع اتفاقيـة 

ة ، واتفاقيـ)١٩٩٣( مـع الفلـسطينيني "أوسلو"، وهو ما كرره اليهود بعد عقد اتفاقية )١٩٧٨(مرص 
  .اليهود للعقود واالتفاقيات ، وال نزال نعيش نقض١٩٩٤ مع األردن "وادي عربة"

 أو عدم اإلفـراج ، بإعادة اعتقاهلم؛ يف صفقات اإلفراج عن األرسىٍوكم نقض اليهود من عهد
  .ًعنهم أصال

 القـوة  سواء كانـت؛وعرب تاريخ إرسائيل مل يلتزم اليهود بتنفيذ اتفاق إال والقوة بارزة يف مقابلهم
 الغدر واخليانة اليهوديـة، وقـصة غـدر اليهـود اًالعسكرية أو السياسية، وكلام غابت القوة حرض رسيع

 ، التـي أظهرهـا احلـسني؛ مل حتـل إال بـالقوة"أوسـلو" رغـم اتفاقيـة )١٩٩٧(بخالد مشعل يف األردن 
يال الـشيخ أمحـد  وحرر الشيخ أمحد ياسني، لكن حني غابت القوة عادت إرسائيل الغت،فأنقذ مشعل

  .)٢٠٠٤(ياسني 
 إن كانت سياستنا يف الرصاع مـع اليهـود سـتبقى قائمـة عـىل عقـد العهـود مـع اليهـود، ؛ولذلك

تعلم مـن هـذا التـاريخ الطويـل مـن اخليانـة، أو مـن نوتصديق أيامهنم وتواقيعهم عىل أوراق، دون أن 
 بيـنام اليهـود !ة نـراوح فيهـا يف مكاننـا بقاءنا ندور يف حلقـة مفرغـ: فهذا يعني؛مواقف القوة واإلنجاز

  !)١٩٦٧(يمضون لألمام يف قضم ما تبقى لنا من فلسطني بعد هزيمة 
  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  !ً!القدس أوال
  

 - لألسـف-  لكنـه ! للعـرب واملـسلمنياً يا له من شـعار مجيـل لـو كـان شـعار.."ًالقدس أوال"
 : حتـت شـعاراًتني تقريبـ نـرش قبـل سـن،"كيـدم يورشـاليم" :ترمجة لعنوان كتاب عربي مصور باسـم

  . بالتعاون بني سلطة تطوير القدس، وبلدية القدس املحتلة،"تطوير السياحة يف القدس"
 تكمـن يف احلقيقـة يف أنـه - الذي صدر عـن جهـات رسـمية هيوديـة- واخلطورة يف هذا الكتاب 

 ؛ل القـدسمزود بالصور والوثائق واملخططـات اهلندسـية ملـستقبوتعبري عن املخطط القادم للقدس، 
ــه ــاب عــىل أن ــة الكت ــث نــصت مقدم ــرشوع " :حي ــدم (عــصارة دراســات وأفكــار وخمططــات مل كي

 -  البلـدة القديمـة ومـا جاورهـا:أي-  وذلك تغيري وضـع احلـوض التـارخيي يف القـدس ،)يورشاليم
  !!"كعمل وطني يشارك به الشعب اليهودي

 يف الكـشف عـن هـذه  الفـضل- التـي يـديرها الـشيخ رائـد صـالح- وقد كان ملؤسسة األقىص 
الوثيقة، ومن ثم قام مركـز بيـت املقـدس للدراسـات التوثيقيـة بمهمـة ترمجـة هـذه الوثيقـة وطباعتهـا 

 )٥٠( يف ،"املخطــط اليهــودي إلقامــة اهليكــل وهتويــد القــدس" : بعنــوان)٢٠٠٨(ونــرشها يف ســنة 
يـة واهلندسـية هلـذا  حتتوي عىل الصور االفرتاضية ملستقبل القدس واملخططـات اإلدار،صفحة ملونة

  .املرشوع
وما األحداث التي جتـرى يف القـدس اليـوم ويف سـاحات األقـىص إال مـن إفـرازات مثـل هـذه 

 التي تـصطف خلفهـا القـوى اليهوديـة الرسـمية والـشعبية، يف حـني تعـصف اخلالفـات يف ؛املشاريع
  !!الصف الفلسطيني والعريب واإلسالمي

سـرتاتيجية إ ألسـواق منـذ سـنني إال أنـه ال توجـد أيـةومع أن هذا الكتاب وغـريه مطـروح يف ا
 ال تزال األنظمة واملعارضة تعمـل بأسـلوب رد الفعـل - لألسف- ة لنرصة القدس، بل يعملية حقيق

 أو الـشعبي ي وغري املدروس، ولذلك ال تتمخض عن هـذه الـردات عـىل املـستوى احلكـوميالعفو
   !أية تغيريات حقيقية

  ."العليق عند الغارة ما ينفع"شعبية يف احلكمة الدقيقة وهذا ما خلصته الثقافة ال
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 والتــي بيقظتهــا ، بقيــادة الــشيخ رائـد صــالح"مؤسـسة األقــىص"وأسـتثني مــن هــذا التقــاعس 

 من خالل وضع اسـرتاتيجية عمـل ال رد فعـل، ولـذلك كـان ؛ومتابعتها أفشلت هذا االعتداء وغريه
، ويف هـذا داللـة ي قـصمت ظهـر البعـري اليهـودوضعهم للمعتكفني يف املسجد األقىص القـشة التـي

للعقالء عىل قدرة املسلمني عـىل الفعـل واملقاومـة والنجـاح بإمكانيـات بـسيطة حـني تكـون احلكمـة 
  ! وليست العباطة أو العضالت املجردة،والقيادة الواعية هي القائدة

  :أبو متام حني قال وصدق
  ثاينهو أول وهي املحل ال    الرأي قبل شجاعة الشجعان

وألن غالب األفراد املسلمني اليـوم يقفـون عـاجزين عـن التـأثري والتغيـري يف مواقـف القيـادات 
ــة ــاحرة أو املنهزم ــسمة واملتن ــضال؛املنق ــاملً ف ــعوب الع ــف دول وش ــأثري يف مواق ــن الت ــق ، ع ــم يب َ فل

   .بناء األمة إال الرتكيز عىل توعية أبنائهم وإخواهنم وأصدقائهمأللمخلصني من 
احلقيقـة : املـسجد األقـىص« جاء الكتاب الرائع ملركز بيت املقدس للدراسـات التوثيقيـة من هنا
ــاريخ الباحــث اجلــاد يف الــشؤون الفلــسطينية، - عــداد األســتاذ عيــسى القــدومي إ وهــو مــن ،»والت

ـــل ـــدة، مث ـــع األرض«: وصـــاحب املؤلفـــات العدي ـــة بي ـــاب ،»أكذوب ـــة « وكت مـــصطلحات هيودي
 . التـي أصـدرها د»موسوعة فلـسطني املـصورة« ك املراجعة التارخيية لـ وتوىل قبل ذل،- »!فاحذروها

  .طارق سويدان
 التـي هتـتم بنـرش الـوعي ؛ّويعد مركز بيت املقدس أحد املؤسسات السلفية الفلـسطينية الواعيـة

  .والثقافة حول القضية الفلسطينية
 ؛ القطـع الكبـري صـفحة ملونـة مـن)١٥٠( جـاء يف »املسجد األقىص احلقيقـة والتـاريخ«كتاب 

ــة للمــسلمني  ــة ومعرف ــاراًصــغار- ليكــون مــصدر ثقاف ــىص- اً وكب ــه ، بحقيقــة املــسجد األق  ومكانت
 العـدد الكبـري مـن الـصور التـي تتعلـق باملـسجد : واعتداء اليهود عليه، ومن ميزات الكتاب،وقضيته

فقـة مـن القنـوات  مما تكاد تنساه ذاكـرة األجيـال احلديثـة، حتـت ركـام الـصور املتد؛األقىص والقدس
  ! والتي كثري منها هيدف ملسخ أولويات اجليل والعبث بعقله؛وشبكة اإلنرتنت

 وأكاذيـب اليهـود حولـه، وأكـرب ،وقد حوت فصول الكتاب تاريخ املـسجد األقـىص وفـضائله
 معتمـدين عـىل روايـات وردت يف كتـب ،"أن القدس ليست مقدسة عند املسلمني" :هذه األكاذيب
  !سوبة لإلسالمبعض الفرق املن



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 لـورود العديـد مـن ؛ومعلوم أن قدسية مدينة القدس واملسجد األقىص حمل إمجاع بني املسلمني
   :اآليات القرآنية واألحاديث النبوية حول مكانة القدس واألقىص، منها

 _هلـَ وا حنـ كْاري بذى الَّـ صقـْ  األَدجِسى املـَ لـَ  إِامِر احلـَ دجِس املَن مالي لَهدبعى بِ رسي أَ ذ الَّ انحبس+ :ـقوله 
   .]١:اإلرساء[

أمـسجد رسـول اهللا أم :  أهيام أفـضلقتذاكرنا ونحن عند رسول اهللا :  ذر قالويف حديث أيب
صالة يف مسجدي أفضل مـن أربـع صـلوات فيـه، ولـنعم « :قبيت املقدس؟ فقال رسول اهللا 

رسـه مـن األرض حيـث يـرى منـه بيـت  وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن ف!املصىل هو
  .»اًاملقدس خري له من الدنيا مجيع

 حيـث أن جمريـات األحـداث تكـاد تنطبـق اليـوم عـىل ؛قولعل هذا احلديث من دالئل نبوته 
 جماورة املسجد األقـىص، والتمتـع :القدس وأهلها، فإن أمنية الكثري من املسلمني الصادقني اليوم هي

م املصلني والعـاكفني مـن الوصـول إليـه إال بـشق األنفـس َاليهودي الذي حربرؤيته يف زمن العدوان 
جـريهم ونـزع منـازهلم مـن وتعريض األرواح للقتـل، ويرافـق هـذا العـدوان عـىل سـكان القـدس هت

  .أيدهيم
  
  
  
  

  

  
  
  

                                                 
  . رواه احلاكم وصححه ووافقه الذهبي واأللباين )١(

 . هو احلبل الذي يربط فيه الفرس:والشطن



 

 
 


  

  

 
   شاهد ومشهود:التاريخ

  

 ، فيهـايعـىل مـا جيـر فإننـا شـهود للتـاريخ ؛يف هذه األيـام التـي نعـيش فيهـا العـدوان عـىل غـزة
  !؟ علينا لبيان ماذا صنعنا لغزةاًوالتاريخ سيكون شاهد

 : فإن خري ما ينفع أمتنا بعامة وأهـل غـزة بخاصـة هـو؛اًوحتى ال تذهب هذه الدماء الزكية هدر
أن يكون لنا موقف إجيايب يف تغيري حالتنا من الضعف إىل القوة، ألن اجلميع متفـق أن ضـعفنا اإليـامين 

قي والعلمي والثقايف هو سـبب االعتـداء والعـدوان عـىل أرضـنا ومقدسـاتنا وثرواتنـا، وأن واألخال
  .حيازتنا للقوة هو مفتاح نرصنا

 كانـت الـسبب - القوة اإليامنية والعلميـة واألخالقيـة-  أن قوة األفراد واملجتمع :حيدثنا التاريخ
ارص الـصليبيون قلعـة عكـا، يف حتقيق اإلنجازات، فهذا صـالح الـدين األيـويب ومـساعدوه حـني حـ

واستخدم اإلفرنج يف حماولة اقتحام القلعة ثالثة أبراج ضخمة ومنيعة، وكانت من الـضخامة بحيـث 
 وغطيـت بـاجللود املنقوعـة ، واملـصنوعة مـن احلديـد واخلـشب،أهنا تتسع ألكثر مـن مخـسامئة مقاتـل

 قبـل، فبـادر وتطـوع لتـدمري هـذه  مل يعهـد مـناً جديـداًباخلل حتى ال تنفذ فيها النـار، وكانـت سـالح
 فطلـب تـوفري بعـض املـواد الكيميائيـة، ! مل حيفظ التـاريخ اسـمه،األبراج واحلصار قائم شاب مغمور
 وأفـسد عـىل اإلفـرنج ، فـصنع منهـا مـادة أحرقـت هـذه األبـراج،وبأمر صـالح الـدين أحـرضت لـه

الرسعة لـوال أنـه مل يبـدأ مـسرية اخرتاعهم، ومل يكن لصالح الدين أن حيصل عىل هذا االخرتاع هبذه 
  .ح األخالق يف األمةصالإ و،اجلهاد العسكري إال عقب أن نرش العلم والثقافة

 أن أول رئيس إلرسائيل حاييم وايزمن ما استطاع احلصول عـىل تأييـد : ففيه؛وأما تاريخ عدونا
 والتـي ،ة التفجـري التـي تـساهم يف عمليـ؛"االتـسيتون" لوال اكتـشافه مـادة - آنذاك- القوى العظمى 

  .استخدمتها بريطانيا يف احلرب العاملية األوىل
إن العمل عىل حتصيل أسـباب القـوة يف املجـاالت اإليامنيـة والعلميـة واألخالقيـة حمـل إمجـاع، 

الدولـة :  ليتحول إىل ثقافة جمتمعية عامة، وهـذه مـسؤولية اجلميـع؛لكنه حيتاج إىل برنامج عمل شعبي
  .أفراده، وال تعذر جهة بسبب تقصري جهة أخرىواملجتمع بمؤسساته و

                                                 
 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 ذلـك أن غالــب ؛وعـىل تعزيـز وتقويـة هــذه اجلوانـب جيـب أن ترتكـز املبــادرات واالقرتاحـات
املعاجلات التي قدمتها وعرضتها وسائل اإلعالم اجلادة والرشيفة كانت معاجلـات عاطفيـة وانفعاليـة 

ل هــذه اللحظــات املــصريية لبدايــة مــشاريع مطلوبــة يف حلظــة احلــدث، إال أن الواجــب اســتثامر مثــ
 التـي نراهـا تتـصدر املـشهد يف ؛ومبادرات جادة طويلة املدى ومطلوبة، وتقوم هبا املؤسسات األهلية

   . ألن هذا هو الرد احلقيقي عىل العدوان،املسريات واالحتجاجات
يـة لسلـسلة مـن  فليكن العدوان عىل غزة بدا؛ رشارة الصحوة اإلسالمية)٦٧(إذا كانت هزيمة 

ن أمتنا من تعزيـز قوهتـا ِّبام يمك ،- ًأيضا-  املبادرات املطلوبة عىل الصعيد العلمي واألخالقي والديني
 إمـا باليـأس ؛ألن هذا الغضب إذا مل يستثمر عىل الوجـه الـصحيح فـسيكون بوابـة للهـالك، وهنضتها

ور والغضب املنفلت الـذي يـدمر  وهذا ما يريده عدونا، أو من خالل الته،والضياع والشعور باهلوان
  !نفسه وأهله وهو يظن أنه حيميهمصاحبه 

  :من هذه املبادرات املطلوب تبنيها والقيام هبا
 تضمني مناهج التعليم احلث عىل العلم وفضائله، وتعليم الطالب أسـس القـراءة واملطالعـة، ◙

  . وحل املشكالتوتوعيتهم بأمهية الوقت وكيفية االستفادة منه، وتدريبهم عىل التفكري
 بفـتح أبـواب املكتبـة ! بـدل مالعبهـااً جعل مكتبات املدارس أكثر مرافـق املدرسـة اسـتخدام◙

  .طوال السنة وبعد انتهاء الدوام ملن يرغب من الطالب، مع إعداد املسابقات واملحفزات للمطالعة
 ؛ والــصغرية جتهيـز حـافالت جمهــزة بـالكرايس والقــصص واهلـدايا للطلبـة يف القــرى البعيـدة◙

  . لتعويدهم عىل القراءة
 وغريهـا مــن ، القيـام بحمـالت أخالقيــة بوسـائل متعــددة حتـارب الغــش والكـذب واخليانــة◙
  .النقائص
  . دراسة التجارب الناجحة يف ماليزيا وتركيا، وحماولة تعميمها يف جمتمعاتنا◙
 مــع قيــام الدولــة ، قيــام أســاتذة اجلامعــات وطلبــة الدراســات العليــا بأبحــاث ختــدم املجتمــع◙

  .واملصانع باالستفادة منها وتطبيقها
 من خالل توجيـه اجلامعـات حلـل مـشاكلها، وإنتـاج ؛ دعم الصناعة املحلية وحتسني مستواها◙

  .وتطبيق املبتكرات املحلية



 

 
 


  

  

 
 تــستطيع أن - كاجلامعــات واألحـزاب والنقابــات واجلمعيــات- أعتقـد أن املؤســسات األهليــة 

 خاصـة إذا جتـاوزت املعيقـات ؛يع وتعمل عليهـا لتـصبح ثقافـة جمتمعيـة عامـةتتبنى بعض هذه املشار
 من البريوقراطية والروتني والرتفـع عـن الـرصاعات احلزبيـة واملناكفـات الشخـصية، التـي ؛الرسمية

  .ًاجعلت خمرجات هذه املؤسسات األهلية ال تتميز عن خمرجات اجلهات الرسمية غالب
نت من أدائها سيكون عنـدنا جمتمـع قـوي بدينـه وأخالقـه َّذا حسوأعتقد أن مؤسساتنا األهلية إ

 ناجحة ملـشاكله الداخليـة واخلارجيـة، بـدل حلـول ً يستطيع أن جيد حلوالّوعلمه، جمتمع قوي وحي
نــرصة غــزة وفلــسطني واألمــة أضــعاف االكتفــاء بالــشجب هبــذا  واحلكومــات واملعارضــة العقيمــة،

  !والتنديد واملسريات ومحالت اإلغاثة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  الصراع الدميغرايف يف فلسطني 
  ومؤمترات األمم املتحدة

  

ومـن  ،طـواراألإن احلرب القائمة بني املسلمني واليهود هي حرب طويلة ومتعددة األشـكال و
 حيـث مـن املتوقـع ، عدد السكان: واملقصود به، الرصاع الديمغرايف:يف هذه احلرب طوار اجلديدةاأل

ــع عــدأأن تكــون  ــدما يكــون )٢٠٠٨ أو ٢٠٠٧(عــداد اليهــود عــام أاد الفلــسطينيني متــساوية م  عن
  . وبعدها تأخذ نسبة الفلسطينيني بالزيادة عىل أعداد اليهود، مليون)٥٫٦(عددهم 

 ملــا يــسببه مــن ؛"الــديمغرايف"ولــذلك يعمــل اليهــود بكــل وســيلة للحيلولــة دون هــذا النــرص
  .ةانتصارات أخرى عىل صعيد احلرب القائم

بعـد أسـاليب - ومن هذه الوسائل اليهودية للقضاء عىل التفوق الـديمغرايف الفلـسطيني 
  : ما ييل- القتل والتهجري ونرش املواد املسببة للعقم

ــة التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة- ١ ــل مــؤمترات الــسكان واملــرأة والطفــل العاملي  لوضــع ؛ تفعي
  :يعات إىل وهتدف هذه الترش،ترشيعات عاملية ملزمة لكل الدول

  . ودعم وسائل منع احلمل،"نجابيةالتوعية اإل" : من خالل ما يسمونه؛نجاباحلد من اإل) أ
  .اً مع توفري وسائل منع احلمل للمراهقني جمان،ا التشجيع عىل الفاحشة ومحايتها قانوني) ب
قـوانني قـرار إ و،هدم القوانني احلاكمـة لألحـوال الشخـصية القائمـة عـىل املرجعيـة الدينيـة) جـ

  .أخرى قائمة عىل املرجعية العلامنية
 يف "غري احلكوميـة" تفعيل هذه القرارات من خالل املؤسسات العاملية الرسمية والتطوعية - ٢

  .تقديم املساعدات املالية والفنية للدول
  :ومن األدلة عىل أن اليهود هم وراء هذه اخلطوات ما ييل

رابطــة العــامل اإلســالمي واملراكــز - هــم املــسلمون أن املعارضــني هلــذه املــؤمترات وقراراهتــا  •
 . والفاتيكان،- اإلسالمية

                                                 
 ).١٥/١/٢٠٠٢( ،"السبيل"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
 من خالل املؤسسات املاركـسية الداعمـة هلـذه ؛أن اليهود هم الذين يدعمون هذه القرارات •
 . والتي تقوم عىل الفكر املاركيس اجلديد،املؤمترات

نــشطة هــي مؤســسات أن أغلــب هــذه املؤســسات التــي تقــوم بتقــديم الــدعم املــايل هلــذه األ •
 .لليهود يد فيها

 . خاصة يف بالد الشام؛أن املستفيد من هذه اجلهود هم اليهود يف الدرجة األوىل •
 .ًأيضاأن أغلب القائمني عىل هذه اجلهود يف بالدنا هم أصحاب الفكر العلامين  •
 نـاث يف وانخفاض نـسبة اخلـصوبة عنـد اإل،ولقد بدأت النتائج تظهر يف ارتفاع سن الزواج •

 .املنطقة العربية
 هل جيـوز للمـسلمني بكـل قـواهم أن يبقـوا مكتـويف األيـدي وهـم يـشاهدون هـذه ؛وبعد هذا

  احلرب عىل اإلسالم واملسلمني؟
  
  
  
  
  

  
  

  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  هكذا يواصل اليهود تهويد القدس
  األقصىللسيطرة على املسجد 

  

ذا قـال بـن غوريـون  هكـ؛"رسائيل بدون القدس، وال معنى للقدس بدون اهليكلال معنى إل"
  .- أول رئيس وزراء للكيان الصهيوين- 

 ؛مـن اسـم أحـد جبـال القـدس - ًأيضا-  أن اسم الصهيونية مشتقإىل  - ًأيضا-  بل جيب أن ننتبه
  . لنعرف عمق البعد الديني يف الرصاع مع اليهود يف فلسطني

ىل القـدس ومن أجل هـذا اهلـدف مل تتوقـف اجلهـود اإلرسائيليـة والـصهيونية عـن الـسيطرة عـ
ــام  ــة ع ــذ هزيم ــل من ــك )م١٩٤٨(بالكام ــل ذل ــة، وقب ــدس الغربي ــداب - ، واحــتالل الق ــام االنت أي

  . كانت هناك جهود ضخمة للتوطن يف القدس- الربيطاين
  :وإليك أهم املحطات يف هتويد القدس

   : أيام االنتداب الربيطاين- ١
 ، ملدينــة القــدس بــارش بوضــع خمطــط)م١٩١٧(عقــب احــتالل اجلنــرال اللنبــي القــدس ســنة 

البلـدة القديمـة وأسـوارها، املنـاطق املحيطـة : م القـدس إىل أربعـة أقـسامَّوتعليامت البناء فيهـا، وقـس
بالبلدة القديمة، القدس الرشقية، والقدس الغربية، ومنـع البنـاء يف املنـاطق املحيطـة بالبلـدة القديمـة، 

 فجعـل هلـا خطـة "القـدس الغربيـة"امت، أمـا  ببعض القيود والتعلـي"القدس الرشقية"د البناء يف َّوقي
  ! للتطوير

 هربـرت صـموئيل، :يـدعىو - وهـو هيـودي صـهيوين- ثم جاء بعده املنـدوب الـسامي األول 
، والذي أمر ببناء مستعمرات عـىل اهلـضاب املحيطـة باملـسجد )م١٩٢٥- ١٩٢٠(وحكم بني سنتي 

ــس ــذه ال ــتمر يف ه ــستوطنات، واس ــت إىل م ــم حتول ــدس، ث ــىص والق ــت األق ــى بلغ  )١١(ياسة حت
ً مـستعمرة وضـاحية عـام )١٦(إىل مـستوطنة، وتواصـلت بعـده حتـى وصـلت /ضاحية/مستعمرة

)١٩٤٨( .  

                                                 
 ).١٣/١١/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
ها تـدفق لألمـوال َبَ وصـاح،وخالل مرحلة االنتداب تدفقت هجرة هيوديـة ضـخمة لفلـسطني

ودي، بحيـث  ألف هيـ)٤٨٠( حيث يقدر عدد املهاجرين اليهود يف فرتة االنتداب بأكثر من ؛اليهودية
 بحـسب أول تقـدير سـكاين جـرى ؛) ألـف هيـودي٥٥(، )%٨(ارتفعت نسبة اليهود يف فلسطني من 

ــ ،)م١٩١٤(يف فلسطني عام   أيام احلكم العثامين، ومع هناية مرحلة االنتداب قـدرت أعـداد اليهـود ب
  !! سنة فقط)٣٠( خالل )%٣١٫٥( ما نسبته : أي،)٦٥٠٫٠٠٠(

ــ ؛ي ضخت يف فلسطني يف تلك املرحلـة لتثبيـت هجـرة اليهـودأما األموال اليهودية الت  فتقـدر ب
، بيـنام كانـت ميزانيـة حكومـة فلـسطني )م١٩٣٥- ١٩٢١( بـني عـامي ، مليون جنيه فلسطيني)٥٠(
 مليون جنيه فلسطيني، حتى نفهم كيف صار لليهود دولة عقـب انـسحاب االحـتالل الربيطـاين )٢(
  )!م١٩٤٨(

وضـع حجـر األسـاس هلـا وايـزمن وجلامعـة العربيـة يف القـدس، ويف زمن االنتـداب أقيمـت ا
، وتواصــلت سياســة إنــشاء )م١٩٢٥( وافتتحهــا بلفــور ســنة ،)م١٩١٨(بحــضور اللنبــي ســنة 

مؤسسات هيودية عىل اهلضاب املحيطة بالقدس، يف خمطط ذي بعد اسرتاتيجي حلـصار القـدس عـرب 
 متنـع متـدد املنـاطق العربيـة وتفـسح ذلـك املستوطنات واملؤسسات اليهودية،/طوق من املستعمرات

 مـن ؛دت نتـائج عـىل الواقـع زادت مـن نـسبة اليهـود يف القـدسَّوهذه السياسات اخلبيثة ولـ! لليهود
  !  ومن حيث املساحة، وأصبحوا هم األكثرية،حيث السكان

   :)م١٩٤٨( مرحلة احتالل القدس الغربية عام - ٢
 !تداءات التـي يمكـن ختيلهـا لتفريـغ القـدس مـن أهلهـالقد قام اليهود بكافة االنتهاكات واالع

  : وهذه بعض جرائمهم بحق املقدسيني
 : ألف مقديس مـن بعـض أحيـاء القـدس)٦٠(قام اليهود فور احتالهلم للقدس الغربية بتهجري 

 وغريهــا، وســلمت منــازهلم ، والطالبيــة،حــي البقعــا الفوقــا والتحتــا، وحــي مــأمن اهللا، والقطمــون
  . يهود اجلدد، وتم تغيري أسامء هذه األحياء ألسامء هيوديةللمهاجرين ال

ت عليهـا َأ وأنـش،الف الدونامت لـبعض القـرى املجـاورة للقـدسآ بٍ كثريةٍوتم مصادرة أراض
 عـىل أرضـها املـصادرة، وأقـيم عـىل هـذه )الكنيـست( قريـة لفتـا التـي أقـيم :مؤسسات هيودية، مثـل

   .طنة هيودية حول القدس مستو)٥٠(األرايض املنهوبة واملرسوقة 
  .  عرب النهب والتهجري والرعب؛وهكذا تعزز الوجود اليهودي يف القدس



 
 
 
 

  

  

 
 

 

   :م١٩٦٧ مرحلة احتالل القدس الرشقية عام - ٣
ــدس  ــل الق ــسيطرة عــىل كام ــم لليهــود ال ــة ت ــسطني، وواصــلت سياســاهتا ويف هــذه املرحل فل

 مـن أجـل تفريـغ فلـسطني ؛يـداإلجرامية بحق الـشعب الفلـسطيني وأهـل القـدس عـىل وجـه التحد
، ولليـوم تتزايـد هـذه اجلـرائم، والتـي ال يكفـى ني واملـسيحينيوالقدس من أهلها من العرب املـسلم

  . !مقال حلرصها
حلقت القدس الـرشقية بمؤسـساهتا أ و،ت إرسائيل شطري القدس حتت سيطرهتاَدَّمبارشة وح

 أعلنـت )م١٩٨٠(ية لتهويدها، ويف عـام ت املؤسسات الفلسطينية يف القدس الرشقَكَّ وفك،الرسمية
 وصدر قـرار مـن األمـم املتحـدة ،عن القدس كعاصمة موحدة أبدية هلا، ولكن مل يعرتف العامل بذلك

  . يدين ويرفض التعدي اليهودي عىل القدس
 قام اليهود باالستيالء عـىل حـائط الـرباق مـن املـسجد األقـىص، واحتلـوا حـارة املغاربـة اًوأيض

 الوجــود وحولوهــا لــساحة أمــام حــائط الــرباق، وال تــزال االعتــداءات عــىل األقــىص وأزالوهــا مــن
مــستمرة بــرسقة بعــض أجــزاء مــن األقــىص بجــوار حــائط الــرباق، أو باحلفريــات حتتــه، أو باقتحــام 

 إحـراق املـسجد القـبيل سـنة :وأكـرب جريمـة كانـت، املستوطنني واجليش للساحات واملـسجد القـبيل
  . )م١٩٦٩(

 وذلــك عــرب ؛كــم مربــع) ١٠٤( كــم مربــع إىل )٣٠(د بتوســيع مــساحة القــدس مــن قــام اليهــو
وتـرية  قرية فلسطينية حول القدس من أرايض الـضفة الغربيـة، ثـم زادت مـن )٢٨(مصادرة أرايض 

قامـت عليهـا املزيـد مـن أكـم مربـع، ) ١٢٦( فصارت مساحة القدس ؛رسقتها ألرايض الفلسطينيني
  . ديةاملستوطنات واملؤسسات اليهو

 اً فعمد اليهود لتهجريهم وطردهم مـن القـدس، واختـذوا قـرار؛أما عن الفلسطينيني يف القدس
، وعمـدوا لفـرض ذلـك عـرب سياسـات اقتـصادية )%٢٢(بأن ال تزيد نـسبة العـرب يف القـدس عـن 

فرض رضائب باهظة عىل املتاجر واملصانع العربيـة، تعقيـد إجـراءات : ومعيشية خانقة وطاردة، منها
ذ رخص جتارية، عدم توفر مناطق جديدة لألسواق واحلرف، مع تقديم كافـة التـسهيالت هلـم يف أخ

  . منشأة عربية)٥٠٠٠( أغلق يف القدس أكثر من )م١٩٩٩(فمنذ عام ! مناطق خارج القدس
 ولـذلك ،ا كان هناك تعمد يف عـدم تقـديم خـدمات بلديـة لألحيـاء الفلـسطينية يف القـدسًأيض

! ًحياء العرب بنيتها التحتية لليوم متهالكة، مما يصعب ظروف العيش الـصعبة أصـالالبلدة القديمة وأ



 

 
 


  

  

 
مع إلزامهم بـدفع الـرضائب املرتفعـة دون تقـديم اخلـدمات، ومـن يـرفض تـسحب هويتـه املقدسـية 

!! والـزامهم بمظلـة التـأمني الـصحي واالجتامعـي البـاهظ، ممـا أفقـد اآلالف وظـائفهم! ويطرد منها
 ؛ سـنوات متـصلة)٧(جائرة بسحب اهلوية املقدسية من كـل مقـديس يغـادر القـدس صدار قوانني وإ

  ! خرآولو يف داخل فلسطني، أو يتجنس بجنسية أخرى، أو حصل عىل إقامة يف بلد 
 ولـو برتمـيم منـازهلم، أو ؛تعقيد وتشديد عـىل مـنح الفلـسطينيني مـن رخـص البنـاء يف القـدس

 مما أجرب الكثري منهم عىل الـسكن يف أوضـاع مأسـاوية ؛لقدساإلضافة إليها، إلجبارهم عىل مغادرة ا
ــة  ــسكن إال بمخالف ــازل لل ــشابات من ــشباب وال ــة لنمــوهم، وال جيــد ال ــادة الطبيعي ال تتحملهــا الزي

حتى أصـبحت رخـص البنـاء ! التعليامت والبناء بدون رخصة، مما يعرض البيت وأهله للطرد واهلدم
 عدد املنازل التي يطاهلا اهلدم اليهـودي اجلـائر، ممـا يـديم حالـة - ًاتقريب- املمنوحة للمقدسيني تساوى 

  . املعاناة والظلم
ــامي  ــني ع ــم هتجــري )٢٠١٤ - ٢٠٠٤(فب ــي)٢٠٢٨( ت ــازهلما  مقدس ــدم من ــسبب ه ــنهم ، ب  م

 حتــى ال يــدفع كلفــة ضــخمة لــو هــدمتها ؛ هــدم منزلــه بيــدها  مقدســي)٥٩(، مــنهم اً قــارص)١١١٨(
  ! !البلدية

 )%٤٠( من املقدسيني العرب حتت خـط الفقـر، و)%٧٩( أن )٢٠١٤(نرشت عام تشري تقارير 
 يعمـد ،الف طالـب، ممـا خيلـق بيئـة حمطمـةآ )١٠( حـوايل: أي ،من أطفاهلم يغادرون مقاعد الدراسة
  !!  لقتل الروح الوطنية وزيادة املعاناة؛اليهود لتسهيل جتارة املخدرات فيها

 مـن أوضـاع  رسـمية تتبـع دولـة اليهـود، ولكنهـا تعـاين طلبة القدس يدرسون يف مـدارساوثلث
 وعـدم تـوفر ، وقد أرضبوا بداية هذا العـام الـدرايس بـسبب سـوء األوضـاع!بائسة وميزانيات هزيلة

  ! يذكر حلد اآلنًئا وجرى تفاهم بعد شهر مل حيقق شي،ميزانية
ثـري مـن األرايض إقامة اجلدار العازل عمل عىل ضم كثري من املستوطنات للقدس، وطرد الكو

مـن  ا  لكنـه خـارج اجلـدار حيتـاج يوميـا ن بقي مقدسيَّ عمًفضال! الف املقدسيني منهاالعربية منها واآل
  !!  ومثلها يف اخلروج، ساعات عىل طابور التفتيش يف الدخول)٤- ٣(عبور اجلدار لقضاء أجل 

هلـا، ْوَ البلدة القديمة وفيام ح من مصادرة أمالكهم ومنازهلم يف؛وال تزال معاناة املقدسيني قائمة
اإلسـالمية  ، كـام أن الكثـري مـن األوقـافا  باملـصادرة حاليـانجراح وقرية سلوان مهـددالشيخ فحي 

  . واملسيحية تتعرض للعدوان واملصادرة



 
 
 
 

  

  

 
 

 

، وكـل ذلـك مـن ضحها لكن ال جتـد مـن يفـ،  جداإن ما يتعرض له أهل القدس جرائم ضخمة
   !لكربى باالستيالء عىل املسجد األقىص وهدمه وبناء اهليكل املزعومأجل وصول اليهود لغايتهم ا

 بتثبيـتهم فيهـا ورفـع الظلـم عـنهم ؛ أم نـنهض لنـرصة املظلـومني يف القـدس!؟ نتفرجىفهل نبق
  بكل وسيلة مرشوعة؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 

 
 


  

  

 
  أباطيل التشكيك باملسجد األقصى

  

يف الدفاع عنـه، وإبطـال كـل املـؤامرات التـي  وفلسطني قائمة "األقىص"ما تزال بطوالت أهل 
ــه ــستهدفه وتعادي ــرغم صــعوبة أحــواهلم؛ت ــصائب ، ب ــغاهلم بم ــشغاهلم أو إش  وختــيل إخــواهنم أو ان

  .  أخرىوكوارث
فلوال العدوان الطائفي الذي تشنه إيران عـىل الـشعب الـسوري والعراقـي واليمنـي، وهتـدد بـه 

  ! وغزة مزيد اهتامم ورعاية"األقىص"طني و فلربام كان لفلس؛ا من الدول العربيةًعدد
 فطـرح مـؤامرة التقـسيم ؛د مـن خططـه ومؤامراتـهَّوقد استغل املحتل اليهودي الفرصة، وصـع

  . الزماين واملكاين للمسجد األقىص بني املسلمني أصحاب املسجد وبني اليهود الغزاة املحتلني
ن مـن إيـامن وقلـة سـالح إال سـكني ى لـه األبطـال مـن الرجـال والنـساء بـام يملكـوَّدَصَلكن ت

  . املطبخ
 لكوهنا نابعة من جيل ظـن اليهـود ؛وعجز اليهود عن إمخاد هذه املقاومة البطولية التي صدمتهم

وتكــرس ! ضــوه واستــسلم لرغبــاهتم، وأصــبحت البطولــة عنــده تتجــسد يف نعومــة الــصوتَّأهنـم رو
ن نتنيـاهو مـا يـزال يطلـق التـرصحيات  إال أ؛لكن رغم هـذا العجـز !ت مغني العرباجلسد يف بطوال

  ! بقدرة اليهود عىل هدم املسجد لو رغبواًمؤخرا  كام يف ترصحيه ؛باستهداف املسجد األقىص
 يف حماولـة لفـرض ، للمسجد األقىص مـستمر- اًمستوطنني وجيش-  فإن تدنيس اليهود ؛كذلك

 ق عـن مـرسى الرسـول اً، وكـرس إرادة الـصمود واجلهـاد دفاعـ"األقـىص"واقعهم العدواين عـىل 
  .وقبلة املسلمني األوىل

  يوسـف زيـدان .  خـرج علينـا د!يف خضم هذه املعركة املبدئية مع العدوان اليهـودي الـصهيوين
ــرصيح غريــب عجيــب بــأن - ! وصــاحب الروايــات املثــرية للجــدل،الباحــث يف املخطوطــات-   بت

  !ًاملسجد األقىص ليس يف فلسطني، بل ال وجود للقدس أصال
 واتـضح أن زيـدان لـيس صـاحب هـذه ،دى ملزاعم زيدان عدد من املفكـرين والعلـامءوقد تص

  ! املزاعم، بل سبقه إليها بعض اليهود، وكذلك بعض املؤلفني العرب
                                                 

 ).١٨/١٢/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  :وهاكم القصة والتفاصيل
القـدس بـني اليهوديــة « أنـه ألـف كتابــه "اجلزيــرة"حممـد عـامرة يف لقائــه عـىل قنـاة .  يقـول د- ١
هو كبري مساعدي بنيامني كاهانا ابن احلاخـام اإلرهـايب -  دانيال بايبس : يدعىا دي ألن هيو»واإلسالم
 فيهـا أمهيـة القـدس ى نفـ)١٩٩٩( نـرش دراسـة العـام -  مؤسس رابطة الـدفاع اليهوديـة،مائري كاهانا

واملــسجد األقــىص عنــد املــسلمني، وأن املــسجد اخــرتاع أمــوي، وقــد أقحــم يف تفــسري آيــة اإلرساء 
  ! وهو قول للشيعة؛ن املسجد األقىص يف السامءإ :وأن هناك من يقول! واملعراج
وهو أستاذ يف جامعـة - موردخاي كيدار .  د:ا اسمه ن هناك هيوديإ :- ًأيضا-  عامرة. وقال د - ٢

 يف "مكانـة القـدس يف اإلسـالم" : حتدث يف ندوة بالكنيست اإلرسائـييل بعنـوان- باريالن الصهيونية
 وعــىل املــسلمني أن حيملــوا أحجــار قبــة ،إن القــدس هيوديــة": قــال يومهــا، و)٢٠٠٩ يوليــو- متــوز(

 وكــان يــصيل فيــه ، بــني مكــة والطــائف)اجلعرانــة( ألن املــسجد األقــىص مكانــه ،الــصخرة إىل مكــة
  ."- ًأحيانا-  قالرسول 
 ،وهـو الباحـث املتخـصص يف شـؤون األقـىص- عيسى القدومي . الصديق دًمؤخرا  كتب - ٣

ــىصورســالته يف الــدكتو ــاذا " : بعنــوانً مقــاال- راه عــن جهــود اليهــود يف التــشكيك باملــسجد األق مل
ــسلمني ــد امل ــه عن ــىص ومكانت ــسجد األق ــان امل ــشكيك يف مك ــة"!؟الت ــان"  يف جمل ــة، "الفرق  الكويتي

ره عدد مـن البـاحثني َّطَ ما سَّ، وبني)القدس( من مصطلح »املوسوعة اليهودية«موقف فيه استعرض 
   . وخارجها، مما يعد أصل مزاعم زيدان»ةاملوسوع«اليهود يف 
وهـو الـشيخ -  أرشدين أحد األصدقاء الباحثني يف جغرافية القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة - ٤
، والـذي صـدرت طبعتـه »القـدس ليـست أورشـليم«  لكتـاب فاضـل الربيعـي- جيد السبهانعبد امل

سطني يف الواقـع ملـا هـو موجـود يف ، ويقوم عىل فكرة عدم مطابقة جغرافيـة فلـ)٢٠١٠(األوىل العام 
  . التوراة احلالية

التـوراة جـاءت مـن «كامل الصليبي يف كتابه .  د: مثل،وهي فكرة متداولة عند عدد من الباحثني
تـاريخ «، وفـراس سـواح يف كتابـه »نبي من بـالد الـسودان«يل أبو قرون يف كتابه َّ، والن»جزيرة العرب

مـرص «، وأستاذي حممود عبد الرؤوف القاسم يف كتابـه »املفقودةلكة اليهود ممأورشليم والبحث عن 
؛ حيث يشرتك هؤالء يف أن قـصص التـوراة مل حتـدث يف » من جغرافية القصص القرآين،ليست مرص

  . فلسطني كام يظن الناس ويروج اليهود



 

 
 


  

  

 
ة ويشهد هلذا عجز اليهود طيلة هذا االحتالل لفلـسطني وسـيناء عـن العثـور عـىل أي أدلـة أثريـ

، وعمـوم فلـسطني اً مع كثرة احلفريـات والتنقيبـات حتـت املـسجد األقـىص خـصوص؛عىل مزاعمهم
  .وسيناء

وخيتلف هؤالء الباحثون يف مكان حدوث تلك القصص والوقائع، لكـن مـا انفـرد بـه الربيعـي 
 أنه ينفي وجود املسجد األقـىص والقـدس يف فلـسطني، فهـو يعتقـد أن القـدس جبـل يقـع :من بينهم

  !عدن يف اليمنقرب 
  : فيمكن إمجاهلا يف النقاط التالية؛أما عن بطالن مزاعم زيدان وأسالفه

 يف وقـت ٍ تشكيكهم يف وجود املسجد األقىص يف القدس بفلسطني بسبب عدم وجود مبان- ١
  . اإلرساء، وأن املسجد القبيل وقبة الصخرة بنيا يف العهد األموي

 مــن املــسجد احلــرام إىل قء زمــن إرساء النبــي  مل يكــن هنــاك بنــا؛نعــم: واجلــواب عــن ذلــك
  بناء يعرف باملسجد احلرام؟  - ًأيضا-  املسجد األقىص، ولكن هل كان هناك

  من املعلوم أنه مل يكن هناك مسجد حرام بعد، فهل ننفي وجود املسجد احلرام يف مكة؟
 :العـام، وهـو مـن املعنـى اللغـوي )مـسجد( االنتباه للمغالطة التي رصفت كلمـة :احلل هنا هو
 إىل املعنـى االصـطالحي ،»اًوطهورًمسجدا وجعلت يل األرض «: ق كقوله ؛مكان السجود
 مكـان الـصالة والـسجود، ولـيس :- يف مكة والقدس-  بناء حمدد، فاملقصود يف اآلية :الذي يقصد به

  ! البناء املخصص للصالة والسجود
ثبوهتـا، وبـني ثبـوت وجـود املـسجد  ال عالقة بـني ثبـوت عالقـة لليهـود بالقـدس أو عـدم - ٢

  . األقىص يف القدس عندنا كمسلمني
 أرسي به من املـسجد احلـرام يف مكـة إىل املـسجد األقـىص قفنحن كمسلمني نؤمن أن النبي 

 عن قوافلهـا يف الطريـق، وسـأله أهـل قـريش عـن اً قريشقيف القدس يف فلسطني، وقد أخرب النبي 
  .  فأخذ يصفه هلم،كأنه ينظر إليه فرفع له بيت املقدس ؛بيت املقدس

وألن احلديث كان عن بيت املقدس يف فلسطني مل يصدقه بعضهم، وملـا صـدق بـذلك أبـو بكـر 
  !لقب بالصديق

                                                 
 .حديث متفق عليه )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 يف رحلة املعراج من املسجد األقىص بالقدس يف فلسطني إىل السامء فرضت الـصالة مخـس - ٣
بدايــة الــوحي ركعتــني مــرتني يف  وأصــحابه يــصلون قبــل ذلــك منــذ ق وكــان النبــي ،ا مــرات يوميــ

 ؛ مـن اثنتـي عـرشة سـنةاً وهـي قبلـتهم قريبـ،الصباح والعيش إىل جهة املسجد األقىص ببيت املقـدس
سجِد                    ﴿: ـقوله حتى نزل  الْمـ طْر شـ ك هـجلِّ وا فَـوضَـاهلَـةً تَربق ك نـلِّيواء فَلَنمي الـس فـ هِـكجو ب قَد نَرى تَقَلـُّ

امِالْح١٤٤:البقرة[﴾..ر[ .  
  .وال جيادل أحد أن املسجد األقىص ببيت املقدس يف فلسطني كان هو القبلة األوىل للمسلمني

 بـأن مـسجد ؛ يف فلـسطني"األقـىص" فيها وجود ىأن زيدان ذكر يف مقابلته التي نفإىل وهنا أنبه 
نـي سـلمة، حيـث حتـول  فمـسجد القبلتـني هـو مـسجد ب!وهذا خطأ فادح،  مسجد قباء:القبلتني هو

املصلون يف صالة الظهر من بيت املقدس إىل الكعبة يف مكة، وهلذا سمي بمسجد القبلتـني، أمـا أهـل 
   !»الصحيحني« كام ثبت يف ؛قباء فلم يصلهم اخلرب إال يف صالة الفجر من اليوم التايل

  املـسجد احلـرام، ومـسجدي هـذا،:ال تشد الرحـال إال ملـساجد ثالثـة«: ق قال - ٤
  . »واملسجد األقىص

وقد طبـق هـذا الـصحابة والتـابعون بعـدم الـسفر إال هلـذه املـساجد الثالثـة، فكيـف يـأيت اليـوم 
  !اليهود وسواهم لينفوا وجود املسجد األقىص يف القدس بفلسطني؟

 جتـشم عنـاء الـسفر ت إن اخلليفة الثاين عمر بـن اخلطـاب : هل يريد هؤالء أن يقولوا لنا- ٥
 ،اً عبثـ؛ عـىل دابـة السـتالم مفـاتيح القـدساً وراكبـًا املنورة إىل بيت املقدس بفلسطني ماشيمن املدينة
  ! حيث مل يصل للمسجد األقىص والقدس؟! من الوهم واخلداعاًورضب
   ! أما زعمهم أن املسجد األقىص هو مسجد اجلعرانة، فهذه فرية سمجة ال يتقبلها عاقل- ٦

 كيلومرتا، فام قيمة اإلرساء بـالرباق هلـا؟ وكيـف )٢٥(  حوايلفاجلعرانة تبعد عن مكة أو الكعبة
  يستنكرها أهل مكة وهي هبذا القرب؟ 

 وهـو املبـارك؟ ومـا الغايـة مـن ؛وملاذا ال يزوره املسلمون من احلجـاج واملعتمـرين عـرب التـاريخ
  ة فيه وهو قرب املسجد احلرام؟مضاعفة أجر الصال

                                                 
 .رواه البخاري )١(



 

 
 


  

  

 
  مـسجد اجلعرانـة فهـو يف مقابـل املـسجد األدنـى، وهـو  عىل )املسجد األقىص(أما إطالق اسم 

 مسجد التنعيم، وذلك بحسب قرهبم وبعدهم عـن املـسجد احلـرام؛ فهـي تـسمية اسـتعاملية - ًاغالب- 
  .كان يعرفها الصحابة ومل تشككهم يف وجود املسجد األقىص املبارك يف القدس بفلسطني

يك باملسجد األقىص، والتـي ال فائـدة منهـا هذه هي حقيقة املحاولة اجلديدة والفاشلة يف التشك
 "األقـىص" وإعـادة نـرش الـوعي وتعميمـه بثقافـة ،إال ترسيخ حب هذا املـسجد يف قلـوب املـسلمني

  .والقدس وفلسطني بني مجوع املسلمني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

   :من عدوان اليهود
  حماولة منع االعتكاف يف املسجد األقصى

  

هلم لألقـىص وفلـسطني وشـعبها لـن يتوقـف إال عنـد وصـوهلم لغـايتهم عدوان اليهود واحـتال
 إمـا بالقتـل أو الطـرد ؛ واخلالص من أهلها من الفلسطينيني، السيطرة عىل كل فلسطني:النهائية وهي
  .والتهجري

 يقومـون بـأنواع -  وأبطل مكـرهم،ب اهللا مسعاهمَّخي- ويف طريقهم لتحقيق تلك الغاية اخلبيثة 
 : هـذهءاتداتـع، مما يساعد يف حتقيق تلك الغاية العدوانية، ومن أنـواع االءاتداتعاال  من  جداكثرية

السيطرة عىل املسجد األقىص، وهم حياولون يف البداية أن يكون هلم موضع قدم يف املسجد األقـىص، 
  .ثم يوسعون عدواهنم وسيطرهتم عليه

 للمــسجد األقــىص عــىل حماولــة فــرض زيــارة اليهــود: ومــن أجــل وضــع قــدم هلــم يف األقــىص
املسلمني، بدعوى أن الدخول إىل ساحات األقىص سـياحة وزيـارة ونزهـة، وأهنـا تقـع يف الـساحات 

  !املجاورة للمسجد األقىص
 الذي يروجه اليهـود، ؛وقد نبهنا من قبل عىل التحريف اليهودي اخلطري ملفهوم املسجد األقىص

 :بيل وقبة الصخرة فقط، بينام املسجد األقـىص هـوفهم حياولون قرص املسجد األقىص عىل املسجد الق
كل السور ومـا يف داخـل الـسور مـن املـسجد القـبيل وقبـة الـصخرة والـساحات املرصـوفة والرتابيـة 

 والـذي تبلـغ مـساحته ؛واملصاطب واألشجار وكل األبنية واملرافـق، كـل هـذا هـو املـسجد األقـىص
  .ً دونام)١٤٤(

ىل حماولـة فـرض إقامـة صـلوات هيوديـة يف سـاحات املـسجد ثم تطورت حماوالهتم العدوانية إ
األقىص، وهو اعتداء صارخ عىل حقوق املسلمني، فكل العقالء يتفقون أن أماكن العبـادات اخلاصـة 

 عن االسـتيالء عليهـا لغـري ً؛ فضالبكل دين ال جيوز أن يفرض عىل أصحاهبا إقامة طقوس لدين آخر
  .أصحاهبا وأهلها

                                                 
 ).٦/١١/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
ــسلم ــرتض امل ــا اع ــائل ومل ــل الوس ــاهتم بك ــسجدهم ومقدس ــن م ــسطينيون ع ــع الفل ون وداف
 يف اً حتـى ال يـرتك فارغـ؛ عبادة االعتكاف والرباط يف املسجد األقـىص:واألساليب، والتي كان منها

 مما يسهل لليهود التسلل إليـه وإىل سـاحاته وإقامـة طقوسـهم بحجـة أهنـم يفعلـون ،الليل أو يف النهار
  !تواجد فيه املسلمون وبذلك ال نزعجهمذلك يف الوقت الذي ال ي

 الــذي بواســطته )مــسامر جحــا(ولــو نجــح اليهــود يف وضــع موضــع قــدم هلــم فيــه، فسيــصبح 
  .يستولون عىل الكثري الكثري من مساحة املسجد األقىص

فاليهود ومنذ عدة سـنوات خيططـون للقيـام بالـسامح للمـستوطنني املتـدينني بـدخول سـاحات 
 يف حماولــة لتثبيــت التقــسيم الزمــاين واملكــاين عــىل ؛ايــة جــيش االحــتالل حتــت مح،املــسجد األقــىص

األقىص بني املسلمني واليهود، ولكن فاجأهم املسلمون باالعتكاف والربـاط يف املـسجد األقـىص يف 
  .ّمصلياته ومصاطبه وساحاته، مما أحبط الكثري من خمططاهتم وأجلها

ة إقــرار قــوانني متنــع االعتكــاف يف املــسجد  فلجــأ ملحاولــ؛ولكــن اخلبــث اليهــودي مل يستــسلم
، فتقـدمت جمموعـة مـن حـزب الليكـود - كعـادهتم- األقىص، وجعلوا ذلك حتت شـعارات خمادعـة 

  ! يف املسجد األقىص"املبيت"بطلب منع 
بـأي حـق يتـدخل :  جيـب أن نتـساءل؛وقبل مناقشة فحوى الطلب وخمالفته للرشيعة اإلسالمية

 ما عالقتهم بمـساجدنا وعباداتنـا؟ وهـل ! ومن يبقى ومن خيرج؟؟قىصاليهود يف شؤون املسجد األ
   أن يتدخل املسلمون أو املسيحيون يف شؤون كنس اليهود الداخلية؟ونيقبل

، "منـع املبيـت" :والحظوا املكر واخلداع واخلبث بمنع إقامة الشعائر التعبدية للمسلمني باسـم
  !! الزيارة والسياحة: مسجد املسلمني باسممع السامح لليهود بإقامة عبادهتم وصلواهتم يف

 لكـنهم ماضـون يف هـذا، ،مل ينجح اليهود لآلن يف منع االعتكاف والربـاط يف املـسجد األقـىص
وقد قام اليهود باقتحام املسجد األقىص وإخراج املعتكفني فيه بـالقوة، وهـذا عـدوان عـىل مقدسـات 

قـىص، وانتهـاك حلقـوق حريـة املـسلمني يف ممارسـة  وانتهاك لسيادة األردن عىل املـسجد األ،املسلمني
  .شعائرهم الدينية يف مساجدهم ومقدساهتم

ة التقرب َّ اإلقامة يف املسجد بني:فه الفقهاء بأنهَّ وعر، العبادات اإلسالميةىحدإاالعتكاف هو 
 ، اآليات عبادة االعتكاف يف القرآن الكريم يف عدد منألوقد ذكر اهللا ، اً أو هنارً ليالألإىل اهللا 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 نيفائلطَّـل يتيا برهن طَأَ ﴿: ألوقوله ، ]١٨٧:البقرة[﴾ داجِسي املَ فونفُاك عمتُنْأَو ﴿: ـقوله  :منها
والعاكفنيودجكَّعِ السالر١٢٥:بقرةال[﴾  و[ .  

 ؛ واألقـىص، واملـسجد النبـوي،املـسجد احلـرام:  ما كان يف املساجد الثالثـة:وأفضل االعتكاف
  .»ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة«: قلقوله 

وهبذا يتبني لنا أن االعتكاف باملسجد األقىص له فضل خـاص وميـزة كـربى بـدون أي سـبب، 
 من خالل مصاطب العلـم ؛فكيف إذا كان مع عبادة االعتكاف عبادة صوم، أو عبادة التعلم والتفكر

د األقىص، أو عبادة دفاع ومحاية جلناب املسجد األقـىص مـن التي أحييت من قريب يف جنبات املسج
 هبـوا حلاميتـه ؛ املـسجد األقـىص- نوجـيش ومـستوطن- هـم، إذا اقـتحم اليهـود َّعدوان اليهـود ورش

ه عنـد         ﴿ ، وهذه بذاهتا عبادة عظيمة رشيفة جليلة!؟والدفاع عنه ر لـَّ يـخ و فَهـ ه ات اللـَّ مـرح م ن يعظـِّ مـو كذَل 
هببإذن اهللا الكريم الوهاب؛، عندها يتعاظم الفضل والربكة واألجر]٣٠:احلج[﴾ ر .  

اليهـود  نع اعتكاف ورباط املسلمني يف األقـىص مـن اقتحـامَ أن م)م٢٠١٤(وقد حدث يف عام 
 فقد كانوا ينوون فـتح أربـع بوابـات للمـسجد أمـام ؛املستوطنني لألقىص حتت محاية جيش االحتالل

ــ ــام ألــوف املــستوطننياليهــود لي ــات ورب ــع، لكــن اهللا ؛دخلوه بمئ ــك كــأمر واق  أكــرم أل لتثبيــت ذل
كـانوا معتكفـني مـرابطني،  - ًأيضا-  وأصطفى ثلة من الرجال والنساء والشباب والشابات واألطفال

  .ؤالء برشف محاية مسجده املبارك هـفأكرم اهللا 
اإلسـالم، ولقـد سـجل لنـا واالعتكاف يف املـسجد األقـىص أمـر معـروف مـشهور منـذ مطلـع 

العديد من العلامء والرحالة أخبار االعتكاف يف املسجد األقىص عرب الـزمن يف كتـبهم ومـشاهداهتم، 
بيـت « مـن تلـك األخبـار والـرحالت الـدكتور كامـل العـسيل يف كتابـه القـيم اً واسـعاًوقد مجـع طرفـ

  .»املقدس يف كتب الرحالة
 ي القيـام بعبـاداهتم باالعتكـاف يف املـسجد األقـىص هـ فإن حماولة منـع املـسلمني مـن؛ومن هنا

 إال نيـة اليهـود اخلبيثـة باالسـتيالء واالحـتالل !عدوان صارخ ال مربر لـه بـأي شـكل مـن األشـكال
  .للمسجد األقىص، والذي يعطل االعتكاف فيه خمططاهتم العدوانية

  
                                                 

 . وصححه األلبايني،رواه الطحاو )١(



 

 
 


  

  

 
  أكاذيب أشاعها اليهود

  

 ،»أكاذيب أشـاعها اليهـود«عيسى القدومي كتابه األخري .  أهداين الصديق العزيز داًكعادته دوم
وهو يف األصل جـزء مـن رسـالته للـدكتوراه، والكتـاب صـدر عـن مركـز بيـت املقـدس للدراسـات 

  . صفحة)٤٢٠(، ويقع يف )٢٠١٤(التوثيقية مطلع عام 
تهم يف القـدس َّويقوم الكتاب عىل حرص الشبهات واألكاذيب التي يروجها اليهود حـول أحقيـ

 مكانة القدس يف اإلسالم، ومزاعمهم أن املـسجد األقـىص لـيس يف ِّوفلسطني، وشبهاهتم حول تدين
  !القدس

ّ أخلصها يف قضيتني؛لكنه قبل رسد الشبهات وتفنيدها قدم بمقدمات مهمة ُ:  
 هــذه املــزاعم : والــذي كــان مــن نتائجــه؛ كــشف مــنهج التزييــف الــذي يامرســه اليهــود:ًأوال

   !ها الكتابواألكاذيب التي فند
قلـب احلقـائق بـاخرتاع األكاذيـب وتروجيهـا، : ومنهج اليهـود يف التزييـف يقـوم عـىل طـريقتني
  .والسكوت وإمهال احلقائق املتعارضة مع مصاحلهم

وإِن منهم لَفَرِيقًا ﴿: ـقال  ف؛ لنا يف القرآن الكريم جريمة اليهود بتحريف التوراةألوقد بني اهللا 
أَلْس ونلْوي اللّه ندع نم وا همو اللّه ندع نم وه قُولُونيتَابِ والْك نم وا همتَابِ والْك نم وهبستَحتَابِ لم بِالْكتَهن

ونلَمعي مهو بالْكَذ لَى اللّهع قُولُونيبالتحريف والتزوير ـ، ومن جترأ عىل كالم اهللا ]٧٨:آل عمران[}و 
  !فجرأته عىل تزوير التاريخ والواقع ستكون أكثر وأكرب

 مـن ؛ً أيـضارهَّ فإهنم عمدوا للواقع فـزو؛روا هبا التاريخَّوبخالف الشبهات واألكاذيب التي زو
ــها مــستعمرات  ــىل أنقاض ــاء ع ــالرتاب، والبن ــسويتها ب ــسطينية وت ــرى الفل ــات الق ــدم مئ ــالل ه خ

زويـر يقومـون ببنائهـا بأحجـار بيـوت الفلـسطينيني بـدون  يف التًومستوطنات بأسامء عربيـة، ومبالغـة
ِ خللـق وهـم وانطبـاع بقـدم هـذه املـستوطنات لـدى العـابرين مـن أمـم األرض ؛استخدام اإلسمنت

  !!لزيارة فلسطني

                                                 
 ).٢٣/٨/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

القدومي كتابات وجهود املشككني بمكانة املسجد األقىص عنـد املـسلمني، .  استعرض د:ًاثاني
  :وهم أربعة أصناف

قون اليهود، وهذا جانب يغفل عنـه كثـري مـن النـاس، فـاليهود كـان هلـم منـذ نـشأة  املسترش- ١
 سواء بـشكل مبـارش، كـام يتـضح ذلـك حـني سـأل ؛اإلسالم جهود خبيثة لرضب اإلسالم وتشوهيه

  من أفضل نحن أم حممد؟ :  بن األرشف اليهوديًاكفار قريش كعب
ذين      ﴿:  قولـهـفأنزل اهللا إنكم يا كفار قريش أفضل من حممد وأصحابه، : فأجاهبم أَلَـم تَـر إِلَـى الـَّ

                       بِيال واْ سـ نـآم ينذ ن الـَّ ى مـد الء أَهـؤ واْ هـكَفَـر ينذ اغُوت ويقُولُـون للـَّ ت والطـَّ بِالْجِبـ ون نـمؤتَـابِ يالْك ن ا مـيبأُوتُواْ نَص ﴾ 
  .]٥١ :النساء[

واْ         وقَ ﴿: ـقال  كام ؛أو بشكل غري مبارش نـآم ينذ ذي أُنـزِلَ علَـى الـَّ واْ بِالـَّ نـتَـابِ آملِ الْك أَهـ نفَةٌ مالَت طَّآئ
ونجِعري ملَّهلَع هرواْ آخاكْفُرارِ وهالن هج٧٢:آل عمران[﴾ و[.   

  وتأليـب، بن سـبأ اليهـودي وأمثالـه يف االندسـاس بـني صـفوف املـسلمنيعبد اهللاثم رأينا دور 
 حتى قتلوه، ثم بدأ ابـن سـبأ بنـرش بعـض ؛الناس يف مرص والعراق عىل اخلليفة الثالث عثامن بن عفان

 أوىص لعـيل بـن أبـى ق فـزعم أن النبـي ! لكنه كساها حلـة إسـالمية؛العقائد اليهودية بني املسلمني
فرقـة طالب باخلالفة من بعده كام أوىص موسى بن عمران ليوشع، ومن هنـا نـشأت وبـدأت مـسرية 

  .الشيعة
 يامرســون هــذا الــدور املعــادي لإلســالم عــرب جحافــل املستــرشقني - لليــوم- وال يــزال اليهــود 

 ويامرسون دورهم اخلبيث عـرب جامعـات ، الذين يتخصصون يف الرتاث والتاريخ اإلسالمي؛اليهود
سـات إرسائيل العربية أو اجلامعات الغربيـة، وهلـم حتقيقـات لـبعض كتـب الـرتاث اإلسـالمي، ودرا

  . ومواقع إنرتنت،ومقاالت
  :ومن أمثلة هؤالء اليهود املسترشقني

 املتخصص يف النحو العريب وتاريخ اللغة، وهو هيودي حيمل اجلنـسية الدنامركيـة، ،بوهل. د ●
  .، وترمجة معاين بعض أجزاء من القرآن الكريم للغة الدنامركيةقوله كتاب عن الرسول 

 أليب بكــر الواســطي ســنة »فــضائل بيــت املقــدس«  وهــو حمقــق كتــابإســحاق حــسون،. د ●
  . ، وقد حصل عىل درجة الدكتوراه هبذا التحقيق من اجلامعة العربية)م١٩٦٩(



 

 
 


  

  

 
 وهـي متخصـصة يف الدراسـات ، تعمـل يف اجلامعـة العربيـةالباحثة حوا التـرسوس يافـه، ●

تـب عـدة حـول اإلسـالم ات، وهلا أبحاث وكناإلسالمية، اهتمت بدراسة اخلليفة الفاروق منذ الثامني
  .وتاريخ القدس
  .عيسى أسامء أخرى للمسترشقني اليهود ال يسع املقام استعراضهم. وقد أورد د

 فلهـم اهـتامم كبـري بدراسـة الـرتاث ؛وأغلب أبحاث هؤالء اليهود وغريهم تدور حول القدس
 وأن ،يف اإلسـالماإلسالمي حوهلا، لكنه يتقصدون إخراج منتج يزعم أن املسجد األقىص ال قيمة له 

  !! عن مكةًاألمويني هم من جعل للقدس هذه املكانة لتكون بديال
ــاديمي ــرص عملهــم عــىل اجلانــب األك ــاحثون ال يقت ــنهم ينخــرط يف ،وهــؤالء الب ــري م ــل كث  ب

مؤسسات الدولة السياسية واألمنية، فاملسترشق يتـسحاق أورون والباحـث تـسفي لنـري تـرأس كـل 
 ا  عـسكريًية بوزارة اخلارجية، أمـا املستـرشق تـسفي البيلـغ أصـبح حـاكاممنهام مركز البحوث السياس

شلومو غازيت منصب رئيس شعبة االسـتخبارات  ومخس مرات، وشغل كل من هيوشفاط هو كايب
  .العسكرية، وهكذا

وقد وضعت الدولـة اإلرسائيليـة حتـت تـرصفهم إمكانـات غـري حمـدودة، ممـا جعلهـم ينتجـون 
  : ة لصالح إرسائيل، وهي عىل نوعني كثرياًدراسات وأبحاث

كيفية التعامـل مـع الفلـسطينيني حول  وحتتوي عىل حقائق وتوصيات ،نوع الستخدام إرسائيل
  .والعرب واملسلمني بمختلف رشائحهم

 للدعاية إلرسائيل يف الـداخل واخلـارج، وهـذه حتـشى باألكاذيـب واالفـرتاءات :والنوع الثاين
  !بحرفية وإتقان عاليني

 : سـامهم املؤلـف، عـدد مـن العلامنيـني:ّ املشككني يف مكانة القـدس واملـسجد األقـىص من- ٢
 مـن هـؤالء ًكبـريا ًعـددا )٢٠١٤(، وقد كـشف العـدوان اإلرسائـييل عـىل غـزة يف "العلامنيني اجلدد"

  . العلامنيني
ار  كـرههم للتيـ:وهم يف احلقيقة يرددون شبهات ومزاعم اليهود، ولعل املنطلق هلم يف ذلك هـو

 وخاصـة املاركـسيني مـنهم، ؛ بدافع مـن منطلقـاهتم اإلحلاديـة!اإلسالمي، بل كرههم لإلسالم نفسه
  ! لكن حني تضعف األمة يمكنهم املجاهرة بوقاحتهم؛اًوهؤالء موجودون دوم



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 وتعيـــد نـــرشها عـــىل موقعهـــا ،ويكفـــي أن وزارة اخلارجيـــة اإلرسائيليـــة حتتفـــي بمقـــاالهتم
 ؛ شـاكر النابلـيس: بل منهم فلسطينيون عمالء مثل،كل اجلنسيات العربيةاإللكرتوين، وهم عابرون ل

 لبيـت املقـدس يف الـصالة بزعزعـة مكانـة مكـة االقتـصادية قالذي فرس الغاية من اسـتقبال النبـي 
يف استخفاف بمكانة بيت املقدس الدينية عرب تاريخ البرشية كله مـن لـدن آدم !! بتحويل العرب عنها

  .إلنبياء ا بعرشات األًمرور
 املاسونية واملاسونيون، وقـد رصح : ومن املشككني بمكانة األقىص والقدس عند املسلمني- ٣

أمني القدس األسـبق الـسيد روحـي اخلطيـب أنـه تلقـى مـن بعـض املاسـونيني األمريكـان رسـالة يف 
  .زعومستينيات القرن املايض يقرتحون فيها رشاء أرض املسجد األقىص أو بعضه إلقامة اهليكل امل

ــاء اهليكــل منهــا ــة إلعــادة بن ــاك جهــود ماســونية حمموم ــزال هن ــشاء :وال ت ــة القــدس " إن غرف
  . يف جوار األقىص هلذه الغاية)١٩٩٥( سنة "املاسونية
 ففرقـة القاديانيـة ؛ بعض الفرق الباطنيـة املنـسوبة لإلسـالم: من املشككني يف مكانة األقىص- ٤

 والتـي جتعـل ،ر اإلسالمي قرارا بخروجهـا عـن ملـة اإلسـالمالتي أصدر املؤمت- أو اجلامعة األمحدية 
، تـزعم أن املـسجد - ّوتكفـر مـن مل يـؤمن بـه، ق بعد النبي حممـد ا من مؤسسها مريزا غالم أمحد نبي

  !! بل هو مسجد املريزا يف بلدة قاديان يف اهلند،األقىص ليس يف القدس
ِكتف بنسبة النبوة ملؤسسها بل جتـاوزت ذلـك  حيث مل ت؛أما البهائية والتي تفوقت عىل القاديانية

  !وجعلوا من قربه يف مدينة عكا القبلة واملسجد األقىص! فجعلته اإلله املعبود
  !ولذلك حيظى القاديانيون والبهائيون بدعم ورعاية دولة إرسائيل عىل أعىل املستويات

بة الدرزيـة مـن أرشس  بل تعد الكتي، فمشاركتهم يف اجليش اليهودي قضية معروفة؛أما الدروز
 ، وقد كان مرافقو شارون يف اقتحام األقىص مـن الـدروز،كتائب اجليش اإلرسائييل ضد الفلسطينيني

، لكن هناك مـن الـدروز مـن يـدعو اًا أيض كام كان قائد اقتحام حي الشجاعية يف غزة قبل أسابيع درزي
  .لرفض الدخول يف اجليش اإلرسائييل

ن جيعلـون املـسجد األقـىص يف الـسامء ولـيس يف القـدس يف األرض،  الذي؛ويبقى عندنا الشيعة
بناء عىل روايات شيعية يف كتبهم، وال تزال هذه الروايات متداولة يف كتبهم احلديثة، بل إن أحـد هـذه 

 اإليـراين األسـبق أمحـدي نجـاد بنفـسه ُ التقديريـة، وسـلم الـرئيسيرانيـةالكتب نال جائزة الدولـة اإل
  ! !املؤلف اجلائزة



 

 
 


  

  

 
   والتــي اســتغرقت نــصف الكتــاب ؛عيــسى يف أطروحتــه. أمــا الــشبهات التــي رصــدها د

  :، فقد قسمها لثالثة أقسام- ًاتقريب- 
  : شبهات ومزاعم اليهود الدينية يف القدس واملسجد األقىص- ١

وتتمثل يف الزعم أن املسلمني بنـوا املـسجد األقـىص عـىل أنقـاض اهليكـل املزعـوم، وأن حـائط 
  .جلزء الباقي من اهليكلاملبكى هو ا

  . وأن القرآن يؤكد حق اليهود بالقدس،ا يف القدس واألقىص ا ديني وأن لليهود حق
  . وأن حتويل القبلة من بيت املقدس ملكة أهنى ارتباط اإلسالم واملسلمني بالقدس

  : شبهات ومزاعم اليهود التارخيية يف القدس واملسجد األقىص- ٢
  .ا هناكًا عريقًا يف القدس واألقىص، وأن لليهود تارخي ا تارخيي حقوتتمثل يف زعمهم أن هلم 
ا بـال شـعب، وأن فلـسطني والقـدس بـاعهام الفلـسطينيون والعـرب ًوأن فلسطني كانـت أرضـ

  .واشرتامها اليهود
  : شبهات ومزاعم اليهود حول مكانة القدس واملسجد األقىص عند املسلمني- ٣

 وحذروا مـن األحاديـث املكذوبـة ،لمني أنكروا قداسة القدسوتتمثل يف زعمهم أن علامء املس
   .يف فضل األقىص

وأهنام مل يكن هلام دور حضاري ثقـايف يف التـاريخ اإلسـالمي، وأن األمـويني هـم الـذين أسـبغوا 
  .القداسة عىل القدس

  .وأن املسجد األقىص مسجد يف السامء وليس يف األرض
بهات واملزاعم، وجيب عىل كـل دارس ومهـتم أن يطـالع وقد أطال املؤلف يف الرد عىل هذه الش

 خاصة يف هذه املرحلـة التـي ؛ ويدرس الردود العلمية واملوضوعية عىل هذه املزاعم اليهودية،الكتاب
مع اليهود، مما يلزم معه حشد كل الطاقات الشعبية خلف املقاومـة، وذلـك ًجمددا اشتعل فيها الرصاع 

ائيل فيها حجـب الـوعي بحقيقـة القـضية الفلـسطينية عـن عقـول بعد سنوات طويلة استطاعت إرس
 ،وذلـك عـرب خيـارات سياسـية سـلمية، كثري من الشعوب واألجيال العربية بمن فيهم الفلـسطينيون

أسقطت كل البـدائل األخـرى، وعـرب سياسـات تعليميـة وإعالميـة أعلـت مـن شـأن الرتفيـه واملتعـة 
 فقـد بوصـلة الـوعي بقـضية ًات الوافـدة، فـأفرزت جـيالواجلري خلف املظاهر االستهالكية والعـاد

  .ا العاطفة جتاه فلسطني  مل يفقد كلي- واحلمد هللا- فلسطني، ولكن 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 جيب عىل كل املخلصني والرشفاء العمـل عـىل رفـع وتوجيـه العواطـف اجلياشـة مـن ؛ومن هنا
كة إجيابيـة، خاصـة  لتصبح حالـة وعـي وإدراك وانـتامء ومـشار؛الشباب العريب واملسلم نحو فلسطني

 وبـني ،وأهنا احلالة العاطفية التـي جتمـع بـني عواطـف التـضامن مـع الـشهداء واجلرحـى واملهجـرين
  .عواطف العزة واالنتصار والبطولة والرشف
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  العدوان املتكرر 
  على غزة
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غز
َّ

   حمطة يف صراع احلق والباطل..ة
  

 ؛دانُ مـا جيـرى يف غـزة موقـف بـائس ومـاَّ إن موقف النظام العريب مم:من البداية وبكل وضوح
 مــع وجــود عوامــل أخــرى ســاعدت عــىل بلوغــه هــذا املــستوى !وهــو مــسؤول عــن بؤســه وهزالــه

  !املنخفض
حمطات الرصاع بني احلـق والباطـل،  ما هو إال جولة وحمطة من "حمرقة"إن ما جيرى يف غزة من 

هذا الرصاع الذي هو التفـسري احلقيقـي حلركـة التـاريخ البـرشي، ولـيس مـا يروجـه املـاديون مـن أن 
  !رصاع الطبقات أو سواه هو حمرك التاريخ

 وسيظل ما دامت البـرشية تـسكن ،وهذا الرصاع بني احلق والباطل ممتد من بداية تاريخ البرشية
  .هللا األرض ومن عليها حتى يرث ا؛األرض

 من بني رصاع بني الشيطان واإلنـسان، ؛وتتنوع جماالت ودوافع هذا الرصاع بني احلق والباطل
 كفعـل أحـد ابنـي آدم، أو يكـون دافعـه الكـرب ؛أو رصاع بني بني اإلنسان، وتارة يكـون احلـسد دافعـه

فعـه وسوسـة الـشيطان وتزينـه  كحال خمالفي الرسل واألنبياء يف سـائر األمـم، أو يكـون دا؛والطغيان
  . كصنيع اليهود أو النازيني والعنرصيني؛لبعض أوليائه من أهنم فوق البرش وأفضل منهم

 غزة التي نعيشها اليوم هي نموذج هلذا الرصاع بـني احلـق املتمثـل يف أهلهـا الـذين مـا "حمرقة"و
هـا، وبـني الباطـل املتمثـل يف باُ، وال يطالبون سوى بحقهم يف العيش الكريم عـىل ر سواهًاعرفوا وطن

 عـىل أرض ال اً ليقيم له وجود؛كيان غريب تسلل بدعم من املحتل، ومل يرتك وسيلة قذرة إال مارسها
  !! نتجت من حتريف وتزوير لرسالة نبوية كريمة!يربطه هبا سوى أساطري شيطانية

 ،ىل لنـرصة احلـقهم حقيقة الرصاع بني احلق والباطل عىل أرض فلسطني هـو اخلطـوة األوَإن ف
ولذلك من اخلطورة بمكان ما يقوم به بعض الناس من حماولة تربئة العقيـدة اليهوديـة مـن أي دور يف 

اليهـود " : برفع شعارات براقة ومـصطلحات مزخرفـة مثـل؛الرصاع واالعتداء عىل فلسطني وأهلها
   ."مجاعة وظيفية

  !!اً وقصداًد عمً مضلالً إن مل يكن فهام؛فإن هذا الفهم هو فهم قارص
                                                 

 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

 

  

  

 
 

 

 ؛ التعامـل الـصحيح مـع الـرصاع بـني احلـق والباطـل:يواخلطوة الثانية يف طريق نرصة احلق هـ
  خليفـة رسـول -  كـام يف وصـية أيب بكـر الـصديق ؛ حتى مع الباطل نفـسه،تباع احلق وعدم االعتداءاب

، وال هتدموا بيعـة، ، وال حترقنها، وال تعقروا هبيمة وال شجرة تثمرًال تغرقن نخال" : جلنده- قاهللا 
ــ ــتجدون أقوام ــساء، وس ــشيوخ وال الن ــدان وال ال ــوا الول ــصوامًوال تقتل ــسهم يف ال ــسوا أنف  ؛عا حب

  ."فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له
ــان    ﴿ :والــرصاع بــني احلــق والباطــل نتيجتــه حمــسومة ــق الْباطــلُ إِن الْباطــلَ كَ زَهو ــق ــاء الْح قُــلْ جو

د بمجـيء احلـق بـاحلق، فكـم مـن حقـوق ضـاعت بـسبب أن َّقيـُ ولكـن هـذا م ،]٨١:اإلرساء[﴾زَهوقًا
ل يف طريقـة َلـَ أو خ، باملطالبـة بـاحلقً إمـا بتقـصري أصـال؛أصحاهبا مـا قـاموا بـام جيـب مـن احلـق فيهـا

كحـال -  أو التهور واالنـدفاع ،- كحال بعض األنظمة اليوم-  إما بالتهاون والتفريط ؛التوصل للحق
  .- قاومةبعض فصائل امل
 وجتـارب الـرصاع الـسابقة بـني َربِ ما تضيع احلقوق بـسبب عـدم الـتعلم مـن دروس وعـاًوكثري

احلق والباطل، فساحة الرصاع بني احلق والباطل اليوم ال تنحرص بغزة بل لعلهـا تـشمل كافـة منـاطق 
ا مـن  كفلـسطني والعـراق والشيـشان والـصومال وغريهـ؛ إمـا بـاالحتالل والغـزو املبـارش؛املسلمني

 كحـال سـنة ؛اجلروح النازفة، أو بالبؤر امللتهبة من ظلم رشكاء الوطن مسلمني كانوا أو غري مـسلمني
إيران أو األكـراد أو أهـل باكـستان وتـونس وتايلنـد والـصني وأمثـاهلم كثـري، أو عـرب رصاع األفكـار 

 والـذي يقـوده ،واملبادئ الذي يـستهدف قـيم وعقيـدة التوحيـد اإلسـالمية يف غالـب بـالد املـسلمني
  !!ن برايات رأساملية للتمويهون املتلفعواليساري

ن عـىل و أن أهـل احلـق منقـسم:ومما يلفـت النظـر يف الـرصاع بـني احلـق والباطـل يف غـزة اليـوم
ق بــني ْرَ وهــذا ســبب مهــم يف عــدم حــصول املطلــوب مــن نــرصة احلــق؛ كــام أن وجــود فــ!أنفــسهم

 حيـث تتـسم ؛جلامهـري وبـني ممارسـات القيـادة العمليـةالشعارات واهلتافـات التـي حتبهـا وتـصدقها ا
بعقالنية وحكمة أكـرب مـن الـشعارات واهلتافـات، ممـا جيعـل الفجـوة بـني مطالـب اجلامهـري والواقـع 

   كام تتسع فجوة اخلالف بني اجلامهري وقـادة الطـرف اآلخـر، رغـم أن سياسـات قـادة الطـرفني ؛تتسع
 وإن اختلفـت اجلهـات التـي تكـسب ؛ يف احلقيقـةاًتلـف كثـري ال خت-  عن املهرجانات اخلطابيةاًبعيد- 

  !!منها



 

 
 

 

  

  

 
إن املساحة املسكوت عنها يف ممارسة طريف احلق من العقالنية وعدم التهور واهلدنـة غـري املعلنـة 

 ؛ لقـوى الـسالم والتفـاوض- وحتـى العـسكرية- من فصائل املقاومة من جهة، والتحركات العملية 
  .رتك الذي جتتمع عليه جبهة احلق يف رصاعها مع الباطل يف غزةجيب أن تكون هي القاسم املش

 تضييع هذه الـدماء عـن أن تعبـد :ي الطريق للنرص، لكن اجلريمة الكربى هيإن إراقة الدماء ه
   ! مهام تغطت بشعارات براقة وجذابة؛طريق نرصة احلق لتعرب طريق نرصة الذات

 مـن عـدم تـضييع احلقـوق بالتخـاذل أو ؛لقويم سلوك الطريق ا:يالنرصة احلقيقية لدماء غزة ه
مـع وجـود - خر جيمع نقاط اخلري والصدق عند كل أطـراف مركـب احلـق آ اًالتهور، ولنشق لنا طريق

  .- عنارص فاسدة ال يرجى منها فائدة هنا أو هناك
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



 
 
 
 

 

  

  

 
 

 

غز
َّ

   الفاضحة واملبشرة..ة
  

ــ١٤٣٥رمـضان (العـدوان اإلرسائـييل اجلديـد عــىل غـزة يف   ! جريمـة وحـشية جديــدة: هــو)ه
تضاف لسجل اليهود واإلرسائيليني املعارصين، هؤالء الوحوش الذين جيـسدون يف كـل يـوم أبـشع 

فوهــا يف التــوراة، وحولــوه مــن كتــاب إهلــي هلدايــة البــرش إىل وصــفات إجراميــة َّاألكاذيــب التــي حر
 وأحــزاهبم الدينيــة املتطرفــة ن وحاخامــاهتمون العنــرصيوهــم الــسياسيُ ويقــود ذلــك زعامؤ!عنــرصية
  .واإلرهابية

 والـذي أرغـم عـىل رشب ؛فاجلريمة الوحشية والغادرة بحق الفتـى املقـديس حممـد أبـو خـضري
 أحـد حاخامـاهتم، بيـنام حاخـام :مـن املـشاركني هبـذه اجلريمـةو ! حيا ثم صب عليه وأحرق ،البنزين

ا مــن أهــم حاخامــات ًذي يعــد واحــد والــ؛يف مدينــة اخلليــل دوف ليئــور» كريــات أربــع«مــستوطنة 
 فقـد أرسـل فتـوى إىل وزيـر احلـرب اإلرسائـييل حتـث وتبـيح جلـيش ؛الصهيونية الدينيـة يف إرسائيـل

 وتفجري املناطق املأهولة بالسكان يف قطاع غزة، وهتجـريهم، كـام ،االحتالل قتل املدنيني الفلسطينيني
جتـاه رمحـة ة كلها، وحذر احلاخام من أي نزعـة تبيح الفتوى منع اإلمدادات واملؤن والكهرباء عن غز

  .الفلسطينيني
 بناء عىل عقائدهم الدينية العنرصية، والتي ؛وهذا جتسيد حلقيقة العداء اليهودي لكل البرشية

جتعل من الناس هبائم خلقت خلدمتهم، وأهنم هم شعب اهللا املختار، وقد بلغ من عدوان اليهود 
  : ـقال ، و]٢١:آل عمران[﴾ ويقْتُلُون النبِيني بِغَيرِ حقٍّ ﴿: ـقال  كام ؛هنمبون األنبياء ويقتلوِّأهنم يكذ

لَقَد أَخذْنَا ميثَاقَ بني إِسرائيلَ وأَرسلْنا إِلَيهِم رسال كُلَّما جاءهم رسولٌ بِما الَ تَهوى أَنْفُسهم فَرِيقًا كَذَّبواْ وفَرِيقًا  ﴿
ي٧٠: املائدة[﴾ قْتُلُون[.  

 ال نتوقع من اليهود إال العدوان والغدر واخلسة، ولن جيدي معهم إال القـوة واجلهـاد، ؛ولذلك
 ألن املسلمني سيمنعوهنم من أذية أنفسهم بأذية النـاس، وألن املـسلمني ؛وعندها تتنزل الرمحة عليهم

  .لن يعاملوهم بالظلم برغم جرائمهم

                                                 
 ).٢/٨/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 

 

  

  

 
فالتــاريخ يــشهد أن املــسلمني حــني انتــرصوا عــىل اليهــود بعــد غــدرهم املتكــرر مل يعــاقبوا إال 
املجرمني منهم، ورمحوا الصغار والنساء واألطفال، ومل يكـن لليهـود مكـان آمـن يف العـامل إال يف بـالد 

  .املسلمني
ا ًار حـدثت هلـم مـر- بسبب جـرائمهم وخـسة طبـاعهم- والتاريخ يشهد أن كل كوارث اليهود 

بـا هـم الـذين نـصبوا هلـم حمـاكم ومن غري املسلمني يف القديم واحلديث، أليست كنـائس وملـوك أور
  !!هم ونكل هبمد الذي طار- زعيم أملانيا- التفتيش، أو قيارصة روسيا، أو هتلر 

 !ا يف العالقـات الدوليـةًا أو عرفـ ا دوليـًوهذا العدوان اإلرسائييل الوحيش الذي ال حيـرتم قانونـ
 وطـواقم اإلسـعاف والـدفاع املـدين، دون اعتبـار ، ومدارس األونـروا، تقصف مناطق املدنينيحيث
  . وهذا كله فضح الكثريين يف الداخل واخلارج!ألحد
 ســاهم يف عــالج املــصابني فقــط، أمــا أن يكــون هنــاك ً أحــسنهم حــاال؛الــدول العربيــةالــدول ف

   !يبدو يف أجندهتمال موقف جاد لوقف العدوان فهذا 
  !! كفى: فال تزال تواصل احلصار الظامل لغزة، وال جتد من العرب من يقول هلا؛ما قيادة مرصأ
 وتـأجيج ، املزيد من العداء الشعبي العـريبلب لنفسهجي - وخاصة أمريكا-  )املتحرض(الغرب و

زود العـرب بأربـاع وأثـالث يـ خاصـة مـع تزويـده إلرسائيـل بالـسالح، بيـنام ؛نوازع اإلرهاب جتاهه
  !ات باردة وسمجةترصحي

 عـىل اً والذي للمرة الثانيـة يقـف متفرجـ؛ بقيادة إيران وأذناهبا!أما حمور املامنعة واملقاومة املزيف
ا دون أن يـرف ًارمـر قصف غزة، كام سبق أن تفرج حمور املامنعة عىل صـواريخ إرسائيـل تـدك دمـشق

ب الـسوري باألسـلحة الكيامويـة يف حني أن حمور املامنعة ال يكل وال يمـل مـن قتـل الـشع !هلم جفن
 فكيف يظن عاقل أن هـؤالء سينـرصون غـزة مـن صـواريخ !والرباميل املتفجرة طيلة ثالث سنوات

  وعدوان إرسائيل؟ 
إن غزة تؤكد من جديد فضح هؤالء الطائفيني الذين مل يتفرجوا عىل قـصف غـزة مـرتني فقـط، 

 ويف خمـيم ،رت واملخـيامت الفلـسطينية اللبنانيـة يف الـدم الفلـسطيني يف تـل الـزعاًبل ولغت أيدهيم مرار
  !ة فحسبَّنُ أهنم فلسطينيون س: ويف حي البلديات يف بغداد، والسبب،الريموك بدمشق

 وأظهـرت حقيقتهـا لـبعض ، فقـد فـضحتها غـزة؛أما اخلالفة املزعومة من قبل خـوارج العـرص
ن مـن هـؤالء حـني ودم الـصادق فقـد صـ!املخدوعني من العاطفيني واملندفعني وراء كل شـعار بـراق



 
 
 
 

 

  

  

 
 

 

تبـاع داعـش أ عىل حرب اليهود، وأن توصـيف ةرأوا أنصار اخلالفة يرصحون أن حرب محاس مقدم
  !!للعدوان عىل غزة بأنه رصاع بني كفار ومرتدين

وعدم التفكري يف مقـاومتهم، بحجـة  ، باالستسالم لليهوديينادمن العلامنيني خر آوهناك فريق 
 ومــا جيعــل الظلــم والعــدوان ،قــوى، وهــذا املنطــق هــو مــا يــسعد الطغــاةالــضعف وميــل مــوازين ال

  . بال خوفان ويتوسعانسخرتي
تقــدم لألمــة بــشارة عظيمــة  - ًأيــضا-   فــإن غــزة؛إذا كانــت غــزة قــد فــضحت هــؤالء وغــريهم

 لتحقـق ؛ وإعـالء كلمـة احلـق يف خطـوة أو خطـوات، حيمل يف طياته الكرامة والعـزة،بمستقبل زاهر
 فيتحقـق العـدل والرمحـة ،ي بعلو اإلسالم عىل كل األرض، حيكم القرآن والسنة األرضالوعد النبو
  . كام عاشت البرشية من قبل يف ظل اإلسالم؛يف دنيا الناس

والتـي عمـت ؛  قد فجرت ظهـور الـصحوة اإلسـالمية)١٩٦٧(إذا كانت هزيمة العرب عام و
، فـإن صـمود أهـل غـزة وفلـسطني والـشام أقطار األرض، ورأينا من بركاهتا وخرياهتا الكثري الكثـري

  .ًا مبيناً وفتحًا ومتكيناً نرص- إن شاء اهللا-  سيفجر ؛والعراق يف وجه العدوان والطغاة
  : ومنها،فتلك الصحوة قدمت للمسلمني الكثري الكثري من اإلنجازات العظيمة

 ،تفـشى اجلهـل بعـدما ، النهضة العلمية الرشعية املستندة للكتاب والسنة وفهـم سـلف األمـة◙
  .وأظلمت املساجد من دروس العلم، وشاعت اخلرافة والرشك يف أوساط املسلمني

 اإلقبــال الواســع مــن الــشباب والــشابات عــىل التــزام العقيــدة والــرشيعة اإلســالمية، بعــدما ◙
  .راجت األفكار اإلحلادية واملاركسية والعلامنية

  .لت من حاهلا ورفعت من شأهنا التي بد؛ التجربة املاليزية عىل يد مهاتري حممد◙
  . من أجمادها العثامنيةًا حيث أعاد لرتكيا شيئ؛ التجربة الرتكية بقيادة أردوغان◙
  . حيوية األمة ويقظتهات التي دكت أركان الطغيان، وأثبت؛ ثورات الربيع العريب السلمية◙
ة ردع وهجـوم، ضـد  صمود غزة، بل إهبارها العامل يف حسن إدارة مواردها الشحيحة لبناء قو◙

ًشخـصية الغزاويـة بنـاء تـتحطم عليـه عنجهيـة العـدوان ال عـن بنـاء ً؛ فـضالجيش من أعتى اجليوش
  .اإلرسائييل

  



 

 
 

 

  

  

 
 عـدم وجـود ثغـرات وأخطـاء يف مـسرية الـصحوة اإلسـالمية، وقـد :يولكن هذا ال يعن

  :كشفتها غزة، ومنها
 مــن اات التقريــب، وهتوينهــ انخــداع بعــض اجلامعــات اإلســالمية بــالثورة اخلمينيــة وشــعار●

 وقـد فـضحتهم ! والطائفيـة والدمويـة يف سياسـاهتم وأطامعهـم الـشيعةالضالالت العقدية يف أفكـار
  . ومن قبلها الثورة السورية والعراقية،غزة

 عدم اجلهر والعالنية من بعض العلـامء واجلامعـات يف صـد الغلـو بكـل أشـكاله ومـستوياته، ●
 والـذين مل يـسلم ؛فار أو األنظمة اجلاهلية، حتى ابتلينا بداعش وأخواهتـابحجة أهنم يف معركة مع الك
  !من رشهم أحد قريب أو بعيد

ــدهتا تنحــرص بافتعــال خالفــات ● ــسلفي، أجن ــنهج ال ــالعلم وامل ــة تتغطــى ب ــسامح مــع نابت  الت
ورصاعات يف الوسط اإلسالمي بكافـة مـستوياته، والـدفاع بـاحلق والباطـل عـن األنظمـة احلاكمـة، 

  !ا رشط أال يكون النظام إسالميب
هذه أخطاء وثغرات وقعت فيها الصحوة اإلسالمية يف املرحلة املاضية، واليوم عليهـا تـصحيح 

  :منهاو حتى نستثمر بشارة غزة للمستقبل، ؛هذه األخطاء، وعليها االهتامم بقضايا جديدة وهامة
 ا  اجليـل الـصاعد تعليميـ ال خالف عىل وجود سياسة فاعلة تعمـل عـىل جتريـف الـوعي عنـد■
سـرتاتيجية لبـث الـوعي إ، ولذلك عـىل الـصحوة اإلسـالمية اليـوم وضـع وتفعيـل ا  وإعالميا وتربوي

 والــذي يفــرز العنــف اجلــامعي، ؛ض الفــراغ احلاصــل يف الواقــعِّوترســيخه وتنميتــه يف النــاس، يعــو
  . كاملخدرات؛ت ومواد مدمرة التي تستنزف اقتصاد األرسة والدولة يف كامليا؛ومظاهر االستهالك

 جيب الرتكيز أكثر عىل توسيع دائرة االتفاق بني فصائل العمـل اإلسـالمي وخمتلـف اجلهـات ■
قــة بــذاهتا، فاالتفــاق ملجــرد ُاألخــرى الرســمية واملعارضــة، بــرشط أن يكــون االتفــاق عــىل نقطــة حم

مـسلك غـري  - ًأيـضا-  هـا ورفـض نقطـة حـق جزئيـة لرفـضنا اجلهـة التـي تتبنا!االتفاق ما عاد جيدي
  .مقبول
 جتديد دماء قادة العمل اإلسالمي بكفاءات أصبح أكثر من رضورة، وهـو البوابـة للحـصول ■

عىل نتـائج أكثـر إجيابيـة للجهـود الـضخمة التـي تبـذهلا الـصحوة، والتـي تـضيع بـسبب تكلـس فكـر 
و بـسبب تقـدم الـسن علميـة، أالواكبـة املوحركة كثري مـن القيـادات اإلسـالمية، إمـا جلهـل وضـعف 

  .وضعف حركة البدن والعقل



 
 
 
 

 

  

  

 
 

 

 غزة انترصت حتى لو نجحوا يف تفريغ رشوط املقاومـة لوقـف القتـال، وهـي احلقيقـة ؛اًوأخري
  .- ألبإذن اهللا - التي جيب أن ننطلق منها للمستقبل املرشق 
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  كيف نساهم يف نصرة 
  فلسطني والقدس؟
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   وهكذا يعود،ىهكذا عاد األقص

  

نشهد هذه األيام جتدد احلملة اليهودية عىل اقتحام األقىص واحتالله من قبل مجاعات دينيـة، يف 
املخطـط " : وثيقـة هيوديـة نـرشت بعنـوان: والتـي منهـا؛تطبيق عميل للمخططات املعلنة منذ سنوات

 حتتـوي عـىل الـصور االفرتاضـية ،لونـة صـفحة م)٥٠( يف ،"اليهودي إلقامة اهليكل وهتويد القـدس
  .ملستقبل القدس واملخططات اإلدارية واهلندسية هلذا املرشوع

 ونـرشت مـن قبـل ، التي يديرها الشيخ رائد صالح؛وكان فضل الكشف عنها ملؤسسة األقىص
  .)٢٠٠٨(مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية يف سنة 

 ملـا نـراه مـن !دة األقـىص لقطعنـا الرجـاء مـن عودتـه وبوعده للمؤمنني بعـوألولوال الثقة باهللا 
تفريط احلكام والشعوب بحق األقىص، ولـوال هـذا التفـريط ملـا اسـتغل اليهـود هـذه الفـرتة احلرجـة 

  . كام بلعوا فلسطني والقدس ومن قبلها؛ا البتالعهًلتنفيذ خمططاهتم بتقسيم األقىص متهيد
   :للمسلمني، لكن التساؤل هونسبة بالولذلك عودة األقىص هي قضية حمسومة 

 أم سـيكون ذلـك ؟ هـل سنـشهد هـذا يف حياتنـا؟هل سيكون لنا رشف املشاركة يف هذه العودة
  ؟من نصيب أبنائنا وأحفادنا

والذي يدعو هلذا التساؤل مـا نـراه مـن طاقـات وأمـوال وأوقـات عظيمـة وكبـرية تـرصف مـن 
 فهــل بمثــل هــذه املواهــب سنــستعيد !!افهــةماليــني الــشباب العــريب واملــسلم يف بــرامج املواهــب الت

ــ  أمل تقـم إرسائيـل عـىل أكتـاف شـباب لقبـوا؟ وهل بمثل هؤالء الـشباب قامـت إرسائيـل؟األقىص  ب
 ، الطعـم مـن الـداخلو لذيـذ- كثمـرة الـصبار-  عـىل اعتبـار أهنـم ،"تـسباريت" وبالعربيـة "الصبار"

  . "نفسنا من أعدائنا، أعدائنا العربمحاية أ": ولكنهم شائكون وخشنون من اخلارج، هبدف ودافع
   للمنافسة اخلشنة هبذه املواهب املائعة؟ونفهل شبابنا اليوم يصلح

عتقاد بـأن  واال! فإن الظن بأن عودة األقىص سهلة ميسورة رضب من الوهم واخليال؛ومن هنا
 جتربـة أرس األقـىص  ولنـا يف!!ٌ كبـريٌمْهَجمموعة من األمة يمكنها بمفردها حتقيق هذه الغاية الكربى و

 سـقوط ،صـالح الـدين األيـويب« عظة وعربة، يقول األستاذ وليـد نـوهيض، يف كتابـه نيزمن الصليبي
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 انتـصارات صـالح الـدين مـن فـراغ، ومل تكـن - إذن-  ِمل تـأت" :»القدس وحتريرها، قـراءة معـارصة
 ،حية وإحيائيـةالنتائج العسكرية التـي حققهـا مـن دون مقـدمات سياسـية وتنظيميـة وإداريـة وإصـال

امتدت عىل أكثر من قرن إىل أن بدأ قطـف ثامرهـا يف عهـدي عـامد الـدين زنكـي ونـور الـدين حممـود 
  ." الذي يعترب املؤسس احلقيقي للتحوالت الكربى التي شهدهتا بالد الشام ثم مرص؛زنكي

قتها فالتحوالت الكربى التـي شـهدهتا املنطقـة يف هنايـة القـرن الـسادس اهلجـري سـب": ويقول
 )اخلالفـة العباسـية( واسـرتداد الدولـة ، إحيـاء علـوم الـدين: متثلـت يف مـسألتني،حركات إصـالحية

مواقعها، ونتج عن املسألتني واجلهود التأسيـسية التـي قـام هبـا اجليـل اإلصـالحي األول مـن العلـامء 
ظـة بـدء دينيـة، رغـم حـاالت اإلربـاك واإلحبـاط التـي واجهتـه حل-  إطالق حركة سياسية:والفقهاء

ــ٤٦٠(محالت الفرنجة األوىل، فبني مرحلـة التأسـيس   وإلغـاء الدولـة الفاطميـة يف مـرص وإعـادة )ه
 شهدت خالله املنطقـة حـاالت مـن الـصعود واهلبـوط ، أكثر من قرن)هـ٥٦٧(توحيد مرص والشام 

  .واهلجوم املضاد، إىل أن أخذت تستقر األمور يف مطلع القرن اهلجري السادس
ــ٥١١ولد نور الـدين حممـود (ل أسس لظهور اجليل الثاين فاجليل األو  ومهـد اجليـل الثـاين ،)ه

ــ٥٣٢ولـد صـالح الـدين (طريق حترير القدس للجيـل الثالـث    واحتاجـت احلركـة اإلصـالحية،)ه
  ."اإلحيائية مئة سنة لتثمر النتائج السياسية التي أدت إليها، وتصد هجامت اإلفرنج وتبدأ هبزيمتهم

 وتوليـة أصـحاب الكفـاءة يف ،إلصـالحي قـام عـىل عـامد نـرش العلـم يف املجتمـعوهذا اجلهـد ا
 وجعـل للطلبـة ، حيث أنـشأ املـدارس؛املناصب، وذلك بفضل سياسة الوزير السلجوقي نظام امللك

  . )هـ٤٥٩( وعرفت هذه املدارس باملدارس النظامية عام ،مرتبات
 من الكتب التي عاجلـت أمـراض املـسلمني اً وألفوا كثري،ودرس هبا كبار العلامء يف ذلك العرص

ّ، وألـف »األحكـام الـسلطانية« لإلمـام املـاوردي، ولـه كتـاب »أدب الـدنيا والـدين« :يف زماهنم مثـل
املدارس دور كبـري يف إخـراج املـسلمني و وكان هلذه الكتب ،»غياث األمم يف التياث الظلم«اجلويني 

 يف شـبهات الفـرق الـضالة الباطنيـة، ولـذلك قامـت عد عـن الـدين والفرقـة والوقـوعُمن اجلهل والب
  .)هـ٤٨٥( باغتياله عام )نواحلشاش( الباطنية ةالفرق

 ، بتقويـة األمـة عىل الصعيد الـداخيلنياومة للصليبيوأصبح طلبة املدارس النظامية هم قادة املق
جي بقيـادة  وإصالح الدولة وضبط مسارها والعمل عىل تقويتهـا، وعـىل الـصعيد اخلـار،ونرش العلم

  .اجليوش والبعوث



 

 
 


  

  

 
ولذلك من اخلطأ االعتقاد أن مآثر صالح الدين انحرصت يف اجلانـب العـسكري فحـسب، أو 

 إن !أن سياسته قامت فقط عىل احلرب، أو أن بناء جيش قـوي كفيـل لوحـده بإرجـاع األقـىص اليـوم
  . اليومقىصاأل من املشكلة التي تطيل يف عمر ضياع اًمثل هذه النظرة الطائشة تعد جزء

بل لقد شمل جهد صالح الدين ومن قبلـه مـن القـادة كنـور الـدين زنكـي وعـامد الـدين 
  :زنكي ما ييل

 ، ورعايـة العلـامء وطلبـة العلـم، مواصلة مسرية الوزير املخلص نظام امللك يف بنـاء املـدارس- أ
فكـار الـضالة ونرش حلقات التدريس؛ لبناء جيـل جديـد يتحمـل أعبـاء اجلهـاد ومـشاقه، وحماربـة األ

  .)اإلصالح الرتبوي والتعليمي(والبدع واخلرافات يف حياة املسلمني 
العدالـة ( ورعايـة األيتـام والفقـراء ، وعـامرة األوقـاف، بناء املساجد واحلصون واألسـوار- ب

  .)جتامعيةاال
اإلصـالح ( وعـدم التعـدي عليـه مـن قبـل األمـراء والقـادة ه، دعم القضاء وزيـادة سـلطان- جـ
  .)يالقضائ
ــرضائب والتزمــوا الــرشع فيهــا، فــأخرج التجــار ؛ االهــتامم بالناحيــة االقتــصادية- د  فــأزالوا ال

أمواهلم، وازدهـرت احليـاة، واهتمـوا بـإعامر املـدن، ورصفـوا عليهـا املاليـني، وتركـوا حيـاة الـرتف، 
  .)قتصادياإلصالح اال(وأقاموا الفنادق وخزانات املاء واجلسور 

 ودور ، إنـشاء ديـوان لألسـطول البحـري:احلربية ودعمها، ومن ذلـك بالصناعات وا اهتم- هـ
  .)اإلصالح العسكري(القاهرة، اإلسكندرية، دمياط : لصناعة السفن يف ثالث مدن هي

 ملـا كـان هلـا مـن أثـر سـيئ ؛الطائفية البغيضة واحلركـات الباطنيـةعىل  توحيد األمة والقضاء - و
   .اء والتعاون مع األعد،يت طاقات األمةتبتف

القائـد األمـري هبـاء : - للفائـدة-  االهتامم بإخراج القيادات ذات الكفاءة واإلخالص، ومنها - ز
 وكانت لـه مـآثر عظيمـة ،؛ فقد كان وايل صالح الدين عىل عكااً فقيهًا الذي كان عامل؛الدين قاراقوش

 عــىل الدولــة د مــشكورة يف القــضاءو أنــه بنــى ســور القــاهرة وقلعــة اجلبــل فيهــا، وكــان لــه جهــ:منهــا
   .الفاطمية

الفاشـوش يف أحكـام «فوا فيه كتـاب َّ وأل،ولذلك كان الشيعة وراء اإلشاعات واألكاذيب عليه
   .»شقاراقو



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 إعـداد أبنـاء النـازحني مـن بيـت املقـدس : وكان من أهم اجلهود يف استعادة بيـت املقـدس- حـ
 :غـور واملرابطـة، وكـانوا يعرفـون باسـمللجهاد؛ فكانت توفر هلم اإلقامة والتعليم، ثم يعودون إىل الث

  ."املقادسة"
 جيـب أن تتـضافر فيـه كـل اجلهـود الـشعبية ، فـإن العمـل لنـرصة األقـىص عمـل ضـخم؛وعليـه

 أي بــادرة إجيابيــة تـصب يف هــذه الغايــة تبنـيواحلكوميـة، وجيــب عـىل العقــالء مــن الطـرفني تنميــة و
ــرصة ال واملــسؤول الــصادق يف الــرشيفة، فــنحن بحاجــة الفــرد واألرسة واملوظــف والعامــ نتامئــه لن

  .األقىص
 ، بنرش الوعي والـدعوة؛ من هذا اجلهد الضخم والكبري بأي مستوى كاناًواملوفق من كان جزء

 ،ا  ودنيويـا  فقـدناه لـضعفنا دينيـاألقـىصأو العمل والتضحية، واملسامهة يف هنضة األمة وإصالحها، ف
  .»..ؤمن القوي خري وأحب إىل اهللامل« والدنيا، وولن نسرتده ما مل نكن أقوياء يف الدين

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  
  



 

 
 


  

  

 
  ؟كيف خندم القدس واألقصى

  

قىص ملوجة جديدة من اإلرهاب اليهودي الذي يعمـل عـىل تغيـري تتعرض القدس واملسجد األ
سـرتاتيجية إرسائيـل بـإعالن دولـة إ ضـمن ؛ وجعلهـا هويـة هيوديـةاملـسجد األقـىصهوية القـدس و

  !ية رصفةهيود
وإرسائيل واملجموعات اإلرهابية اليهودية تعتمد يف عدواهنا عـىل فتـاوى هيوديـة حتـث اجلـيش 

 ومل تستثن حتى األطفال والنـساء وكبـار ،اإلرسائييل عىل ممارسة أقسى أنواع القتل بحق الفلسطينيني
 يمثــل م وبعــضه، وقــد صــدرت هــذه الفتــاوى مــن كبــار احلاخامــات واملرجعيــات اليهوديــة!الــسن

هـذه الفتـاوى املناقـضة لـروح ، "احلاخامية الكربى باجليش اإلرسائييل" كام هو حال ؛جهات رسمية
  !األديان الساموية القائمة عىل الرمحة والعدل والصفح

 )؛ ىوهـي رسـالة موسـ( أن الديانـة اليهوديـة احلـق اً جازمـاًونحن املسلمني نعتقـد اعتقـاد
ان، وإنام هذا الطغيان هو من صنع الظـاملني مـن بنـي إرسائيـل الـذين  من هذا الظلم والطغياًبريئة متام

  .فحامه اهللا منهم ورفعه إليه؛ ؛ وحاولوا قتل املسيح ، وحرفوا التوراة،قتلوا األنبياء
  :ويمكن تسجيل مالحظتني حول هذه الفتاوى

مـة َ أن هـذه الفتـاوى مل تلـق مـا تـستحقه مـن اسـتنكار ورفـض مـن احلكو:املالحظة األوىل
ن القتـل ِعَْرشُ بـرغم أهنـا تـ؛ وال من املؤسسات احلقوقية العامليـة، وال من املجتمع الدويل،اإلرسائيلية

ُالظامل والبشع جليش معتد ذي تاريخ مم   .عن يف ارتكاب اجلرائمٍ
 وحيظـى بـدعم ، أن الفكر اإلرهايب اليهودي يصدر حتى من جهات رسـمية:املالحظة الثانية

،  ضـحايا غـريه مـن أشـكال اإلرهـاب  جـداد ضحاياه يفـوق بأضـعاف كثـرية وعد،ورعاية حكومية
  !!فلامذا يتم فقط الرتكيز عىل اإلرهاب املنسوب جلامعات إسالمية؟؟

 ،إن فهم حقيقة الرصاع بني احلق والباطل عىل أرض فلسطني هـو اخلطـوة األوىل لنـرصة احلـق
ولة تربئة العقيـدة اليهوديـة مـن أي دور يف ولذلك من اخلطورة بمكان ما يقوم به بعض الناس من حما

                                                 
 ).١٢/٦/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

اليهـود " : برفع شعارات براقة ومـصطلحات مزخرفـة مثـل؛الرصاع واالعتداء عىل فلسطني وأهلها
  ."مجاعة وظيفية

ً عمدا وقصداً مضلالً إن مل يكن فهام؛فإن هذا الفهم هو فهم قارص ً!!  
 ؛مـع الـرصاع بـني احلـق والباطـل التعامـل الـصحيح :يواخلطوة الثانية يف طريق نرصة احلق هـ

  خليفـة رسـول -  كـام يف وصـية أيب بكـر الـصديق ؛تباع احلق وعدم االعتداء حتى مـع الباطـل نفـسهاب
، وال حترقنها، وال تعقروا هبيمة وال شجرة تثمر، وال هتدموا بيعـة، ًال تغرقن نخال" : جلنده- قاهللا 

ا حبسوا أنفـسهم يف الـصوامع فـدعوهم ًن أقواموال تقتلوا الولدان وال الشيوخ وال النساء، وستجدو
  ."وما حبسوا أنفسهم له

 - األقـىصأهل نـرصة القـدس و-  أننا :ومما يلفت النظر يف الرصاع بني احلق والباطل يف القدس
 كـام أن وجـود فجـوة واسـعة بـني ، نحن يف أمس احلاجة فيـه للوحـدةٍ يف وقت،ن عىل أنفسناومنقسم

بها وتصفق هلا اجلامهري وبني ممارسات القيادات جعل منهـا ثغـرة يـدخل الشعارات واهلتافات التي حت
 مـن أن ننـشغل ً بـدال،شـغالنا بأنفـسنا وذواتنـاإنقـسام بـني صـفوفنا ومنها العدو اإلرسائييل لـزرع اال

  .بعدوانه وإرهابه
-  ا فإهنـ؛ن نرصة القدس كام أهنا ال تقوم إال عـىل الوحـدة والتكـاتف بـني اجلامهـري والقيـاداتإ
 ومتتلـك الـنفس الطويـل، وهـذا ،ال تتم يف زمن قصري، وهـي حتتـاج لـسياسة واعيـة وسـديدة - ًأيضا

 أول مــرة، تن أجــدادنا مــن فــتح بيــت املقــدس عــىل يــد الفــاروق عمــر َّالــصرب هــو الــذي مكــ
  . نيه مرة ثانية عىل يد البطل صالح الدين من الصليبيدواسرتدا

 انتـصارات صــالح الـدين مــن فـراغ، ومل تكــن - إذن- مل تــأت ": يقـول األسـتاذ وليــد نـوهيض
 ،وإحيائيـة النتائج العسكرية التـي حققهـا مـن دون مقـدمات سياسـية وتنظيميـة وإداريـة وإصـالحية

امتدت عىل أكثر من قرن إىل أن بدأ قطـف ثامرهـا يف عهـدي عـامد الـدين زنكـي ونـور الـدين حممـود 
  ."ربى التي شهدهتا بالد الشام ثم مرص الذي يعترب املؤسس احلقيقي للتحوالت الك؛زنكي

 لـيس عامدهـا الـسالح رغـم األقـىصوهذه اإلسرتاتيجية الطويلة يف نرصة القدس والدفاع عن 
 بل عامدها احلقيقي بناء املجتمع اإلسالمي القوي بدينـه وأخالقـه وعلمـه وعملـه، ويكفـي يف ،مهيتهأ

                                                 
 .)٧٨ و٧٤ص(، »قراءة معارصة: سقوط القدس وحتريرها.. صالح الدين األيويب«وليد نوهيض،  )١(



 

 
 


  

  

 
 ! الـبالد بالـسيوفُال تظنـوا أين فتحـت": وده اعرتاف البطل صالح الدين حني أعلن جلن:إثبات هذا

؛  القـايض الفاضـل عبـد الـرحيم البيـساين العـسقالين:، ويقـصد"إنام فتحتهـا بقلـم القـايض الفاضـل
 يمكنـه اً فكـون للمـسلمني جيـش،الذي قاد عملية بناء املجتمـع ونـرش الـدين والعلـم واألخـالق فيـه

  .هزيمة الصليبيني
عالمي هابط هلو مـن إخالقي وانفالت أنا من تدهور قيمي وتراجع وإن ما تعانيه اليوم جمتمعات

نحالل األخالقـي والقيمـي أشد أسلحة إرسائيل يف عدواهنا عىل القدس واألقىص، ومقاومة هذا اال
 اخلطوة األوىل يف سبيل محاية القدس واألقىص، وإال هل جتـرأ قطعـان املـستوطنني واليهـود عـىل يه

أن مظــاهرات الــشباب ال ختــرج اليــوم يف العواصــم العربيــة إال إىل  مهنتــدنيس األقــىص لــوال اطمئنــا
  !!بسبب مسابقات سوبر ستار وكأس العامل

ن دعـم صـمود إإن مراجعة تدهور سياسات التعليم والرتبيـة واألخـالق هـي حاجـة ماسـة، و
رتفـع األهل يف القدس واألقىص بإجراءات رسيعة سياسية ومالية ومعنوية أولوية قـصوى، وجيـب ال

  .اآلن عن أي انقسامات أو خالفات يف سبيل صد العدوان اإلرسائييل واليهودي
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  حترير األقصى بالوحدة على كلمة التوحيد
  

ال جتد الداعشية اليهودية الوحشية بقتل األبرياء يف فلسطني والقدس بحرقهم يف بيـوهتم أحيـاء 
 وال تلقـى حـوادث ! اسـتنكارّحتـت أنظـار العـامل كلـه أي وعرب إعـدامات ميدانيـة ،- اًا وصغارًكبار- 

التــشفي بتــصفية دمــاء املــصابني مــن الفلــسطينيني مــن قبــل طــواقم اإلســعاف واألمــن اليهــودي أي 
ــرصية جتــاه الفلــسطينيني !اســتنكار  وال يكــرتث املجتمــع الــدويل لــسيل القــوانني واإلجــراءات العن

ود ورشطته مواجهـة احلجـر برصاصـة، يف الوقـت الـذي  والتي تبيح جليش اليه؛املقاومني لالحتالل
  !! يستنكر فيه مواجهة املتظاهرين باملاء يف أماكن أخرى

وكل هذه اجلرائم اليهوديـة الداعـشية تـتم بمباركـة احلاخامـات وفتـاواهم، دون نكـري أو اهتـام 
االحـتالل ر عـىل فتـاوى علـامء املـسلمني التـي تـدين ْكـِباإلرهاب والعنـف والتطـرف، فهـو فقـط ح

  !!ا  كان أو روسيا  هيودي؛والعدوان
وهذه املامرسات العاملية جتاه قضية فلسطني واألقىص وبقية قضايا املـسلمني لـن تزيـد املـسلمني 

  . وحدهألإال إرصارا عىل الثبات واملقاومة واجلهاد ضد املعتدين والغزاة، متوكلني عىل اهللا 
 اإلفرنج واليهود عىل األقـىص يؤكـد أن املـسلمني ال إن تاريخ الرصاع بني املسلمني والصليبيني

ــتالفهم ــريطهم بوحــدهتم وائ ــنهم ورشيعــتهم، وتف ــد تقــصريهم جتــاه دي  ،خيــرسون األقــىص إال عن
  .وتفرقهم وتنازعهم

 فقـد كانـت العـرب يف ؛قبل إن التنازع والتفرق كان حال العرب واملسلمني قبل بعثـة النبـي 
تة، ولذلك تالعب الفـرس والـروم بـبعض قبائـل املنـاذرة والغـساسنة، اجلاهلية متنازعة متفرقة متشت

  .وجعلوها أداة هلم يف حتقيق مصاحلهم وأغراضهم
ــه حممــدألفأرســل اهللا  ــده ونبي ــد اهللا ق اً عب ــرب إىل توحي ــه الع ــدعا قوم  فتوحــدت ؛أل، ف

 فنـرشت احلـق ؛َعلـت رايـتهمو وصلحت أخالقهـم، ، وحسنت أحواهلم، واجتمع شملهم،تهمكلم
ّ وخـيم ،ّ وكرست الباغي واجلاين، فعـم ضـياء القـرآن األرجـاء، وأنجدت الضعيف واملظلوم،والنور

 ؛ وزال عنهــا الفقــر واجلــوع، وبوركــت األقــوات،ّخــرضت الربــوعاالعـدل والرمحــة عــىل البؤســاء، ف
                                                 

 ).١٦/١٠/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
 وقامــت دولــة ،يف األرض انتــشار النــار يف اهلــشيم، وهتــدمت دولــة الطغــاةاإلســالم ولــذلك انتــرش 

  .يامناإل
أمل أجـدكم «:  فقـال هلـم؛ يف حديثه مع األنصار بعد غـزوة حنـنيق هذا رسول اهللا َّوقد بني

   .» فهداكم اهللا يب، وعالة فأغناكم اهللا يب، وكنتم متفرقني فجمعكم اهللا يب؟ًالَّالُض
 دانـت هلـم اجلزيـرة ؛ّ واتبـاع رشيعتـه وسـنتهقة حممـد َّفلام اجتمع العرب عـىل التـصديق بنبـو

بـن اخلطـاب ازموا إمرباطورية الظلم والعدوان يف فارس والروم، وفـتح الفـاروق عمـر َالعربية، ثم ه
ــى بــدل  ــامن والعــدل والرمحــة واخلــري بــالد املــسلمني وبيــت املقــدس، حت ّبيــت املقــدس، وعــم اإلي

ــرشيعة ــع أحكــام ال ــسلمون حــاهلم م ــوا،امل ــوا واختلف ــازعوا وتفرق ــة ؛ وتن ــرق املنحرف  فظهــرت الف
 ممــا ســهل للغــزاة مــن ، وأصــبح هلــا شــوكة وقــوة عــسكرية، فــدب الفــساد يف بــالد الــشام،بتدعــةوامل

  .)م١٠٩٨- هـ٤٩٢(الصليبيني اإلفرنج احتالل بيت املقدس ألول مرة سنة 
 »قـرونفلـسطني يف مخـسة «حول مقدمات احتالل بيت املقـدس يقـول خليـل عثامنـة يف كتابـه 

ة املتتالية من جهة، وعرفت غـارات مماثلـة مـن قبـل تعرضت فلسطني لغارات القرامط": )٢٨٧ص(
بني اجلـراح الطـائيني مـن جهـة أخـرى، ويف خـضم هـذه الغـارات املوسـمية املـدمرة جـاء االجتيـاح 

  . " يف أيدي الغزاة األوروبينيا قبل أن تسقط فلسطني هنائي... الفاطمي الشيعي
 سـنة، حتـى أثمـرت )٩١(مـدة وبقيت فلسطني وبيت املقدس واملسجد األقىص حمتلـة ضـائعة 

 ثم ولده نور الدين زنكي، ثـم أكمـل املـسرية ، األمري مودود وعامد الدين زنكي: مثل،ثرُجهود قادة ك
صالح الدين، ومل تقترص جهـود هـؤالء العظـامء عـىل العمـل العـسكري، بـل كـان العمـل التعليمـي 

  .- اًحقال- والديني والعمراين هو األساس الذي قام عليه جهدهم العسكري 
 والقـضاء عـىل الفـتن والفـرق والطوائـف ، وعودة التدين الصحيح بني النـاس،نرش املدارسِبَف
 ورافقها توحيد املدن والـدول يف حمـور واحـد حتـت رايـة اخلالفـة ، حصلت الوحدة الشعبية؛املبتدعة

  .العباسية، وعندها نجحت جيوش املسلمني يف استعادة بيت املقدس
ّ سـنة، حتـى دب اخلـالف )٤٠( سجد األقىص يف حوزة املسلمني حوايلوبقي بيت املقدس وامل

 فتفرقــت بــالد الــشام التــي تعــب يف توحيــدها نــور الــدين زنكــي ؛والتنــازع بــني أبنــاء صــالح الــدين
                                                 

 .حديث متفق عليه )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ٍوصالح الدين، ثم انفصلت مرص عن الشام، يف هدم لكل جمهـود توحيـد األمـة الـذي قـام بـه القـادة 
  !العظام

ــ٦٢٦(ويف ســنة  ــل )م١٢٢٩- هـ ــك الكام ــوبيني ســلم املل ــراء األي ــني األم ــات ب ــد خالف   ّ وبع
 سنوات، يبقـى املـسلمون فيهـا )١٠(َ بيت املقدس لإلفرنج بمعاهدة ملدة - ُابن شقيق صالح الدين- 

  .وهلم املسجد األقىص، وكان هذا ثاين احتالل صليبي لبيت املقدس
 وجعلـوا بـرج ، قلعـة يف القـدس سنوات حاول اإلفرنج نقض اهلدنـة بإعـادة إعـامر)١٠(وبعد 

 وإعادة حتـصني أسـوارها، فتوجـه امللـك النـارص داود إىل بيـت املقـدس وحـارص ،داود أحد أبراجها
ــ٦٣٧(ّ فاستـسلموا، وحـرر بيـت املقـدس سـنة ؛نتهموالقلعة، حتى نفدت مـؤ ، للمـرة )م١٢٣٩- ه

  .الثانية
تعان الصالح إسامعيل ومن معـه مـن ّولكن للمرة الثالثة دب الرصاع بني األمراء األيوبيني، فاس

 سـنوات مـن التحريـر )٤( بعـد ً واتفق معهم عـىل تـسليمهم بيـت املقـدس، وفعـال،األمراء باإلفرنج
  .الثة للمرة الث)م١٢٤٣- هـ٦٤١(الثاين عاد اإلفرنج لبيت املقدس سنة 

 امللــك الــصالح نجــم الــدين أيــوب حكــم مــرص أدرك خطــورة حتــالف الــصليبيني يف وملــا تــوىل
 وختلـص مـن ،فهاجم دمـشق ثـم القـدس!! القدس مع أمراء دمشق والكرك ومحص املسلمني ضده

  .)م١٢٤٤- هـ٦٤٢( واستعاد بيت املقدس سنة ،رشهم
 حتــى تفرقــوا يف ديــنهم ودنيــاهم، فــنجح ؛وبقيــت القــدس يف محايــة اإلســالم واملــسلمني

ــنة  ــسطني س ــتالل فل ــانيون يف اح ــتالل )م١٩١٧(الربيط ــت حتــت اح ــم وقع ــنة ، ث ــصهاينة يف س ال
  .)م١٩٦٧(

 واتبـاع للـشهوات وشـبهات الفـرق ، ابتعاد عن اإلسالماًفاحتالل بيت املقدس كان يسبقه دوم
  . وحروب داخلية، وتنازع وتفرق سيايس،املنحرفة

 وانتـشار ، ونبـذ الـشهوات،والتحرير كان يمر عرب سلسلة من اجلهود املباركة يف العـودة للـدين
 فتتوحـد ؛ ويـساهم يف تقويـة اجلهـد العـسكري، ممـا يقـوي اجلبهـة الداخليـة؛العلم والتدين الصحيح

  . ويتم إهناء االحتالل،اجلبهة اإلسالمية
، فـال معبـود )ال إله إال اهللا حممـد رسـول اهللا(وهذه الوحدة تكون باالجتامع عىل كلمة التوحيد 

اخلرافة والـشعوذة التـي تعطـل  وهبذا تسقط الوثنية و،ألإال اهللا بحق وال مطاع وال خالق وال نارص 



 

 
 


  

  

 
 إىل التعلق بأسباب ضعيفة وواهيـة، وقـد أل من االعتصام باهللا ؛طاقات املؤمنني وتشتت قوة قلوهبم

، وقـد بـارك اهللا يف "!مـا لنـا غـريك يـا اهللا"رأينا مجوع املـسلمني يف الـشام وفلـسطني هتتـف بـالتكبري و
ــعة ــودهم املتواض ــوش وامل؛جه ــامهم أضــخم اجلي ــاد اخلــاص  فعجــزت أم ــزودة بالعت ــشيات امل يل
عجزت عن مقارعة اإليامن يف قلوهبم وتوحيد رب العـاملني الـذي رسـخ والتي والتدريبات الطويلة، 

  .يف وجداهنم
كـام كـرسها الـصحابة -  الصحيح الذي يكـرس هـام الطغـاة ألوال يمكن الوصول لتوحيد اهللا 

  .ق إال بتوحيد االتباع للرسول - الكرام
، هـذا التوحيـد قة حقيقة اإليـامن والتوحيـد والعقيـدة إال بالتقيـد بـسنة النبـي فال سبيل ملعرف

َواإليامن والعقيدة التي ملا سكنت يف قلـوب سـلفنا الـصالح مـن الـصحابة والتـابعني ومـن سـار عـىل  ِ
ت الـشعوب واألجنـاس واألعـراق الـسعادة بـاإليامن، َّ وعمـ،هنجهم، أرشقت األرض بنور القـرآن

 برغم ما يعانونه بسبب إسالمهم مـن ؛ذه الشعوب واألعراق واألجناس باإلسالمولليوم تتمسك ه
  .قتل وترشيد وعدوان يف أرجاء العامل، لكنها بشاشة اإليامن حني ختالط القلوب الطاهرة

وال سبيل ملعرفة شـعائر اإلسـالم وتعاليمـه وعباداتـه ومعامالتـه وأخالقـه إال بتوحيـد مـصدر 
، وهذا هـو معنـى ألي جاءنا بالقرآن الكريم والسنة النبوية من عند اهللا الذ؛ قالتلقي عن الرسول 

 هو حامل رسالة اهللا لنا، فال طريق ملعرفة مراد اهللا لنـا إال باتبـاع رسـالة : أي،)حممد رسول اهللا (:قولنا
  .، وهي القرآن والسنةقاهللا لنا التي أرسلها مع حممد 

 ، بعبادتـه وحـدهألىص ال تقـوم عـىل توحيـد اهللا  فإن أي طريـق لتحريـر املـسجد األقـ؛اًوختام
  !، هي حماولة فاشلة لن تنجحقوالتزام أمره وهنيه، وذلك بتوحيد مصدر التلقي عن رسول اهللا 

ــاع رســول اهللا مهــا الكفــيالن بتوحيــد املــسلمني شــعوب ــادة هللا واتب ، ومهــا ً ودوالاًفتوحيــد العب
  . اإلسالمالكفيالن بتحرير األقىص وسائر ما احتل من بالد

فالــدعوات اهلدامــة لتفريــق املــسلمني عــرب نــرش العنــرصية واإلقليميــة والقطريــة والتطــرف أو 
ــاهج الــضالة ــة أو املن ــاع ؛الطائفي ــة تــصادم اتب ــة حداثي ــاهج علامني ــة أو من ــاهج بدعي    ســواء كانــت من

  !هل األقىص وتبعد التحرير عن وتزيد يف احتال،هي دعوات باطلة ختدم أعداءنا؛ قالرسول 
  

  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

   ورجال ونساء يفدونه،لألقصى رب حيميه
  

يف هــذه املرحلــة احلــساسة مــن تــاريخ املــسلمني يتــصاعد العــدوان اليهــودي والــصهيوين عــىل 
املسجد األقىص املبارك خاصـة، وفلـسطني عامـة، فأصـبحت االقتحامـات اليهوديـة املدنـسة لطهـره 

الباحات اخلارجيـة وحفـر األنفـاق، بـل أصـبح متعددة ومتكررة بشكل متسارع، ومل تعد تقترص عىل 
 يف متهيـد ،ٍهناك إقامة للطقوس اليهوديـة يف حالـة مـن فـرض التقـسيم الزمـاين عـىل املـسجد األقـىص

  .-  ذلكألال قدر اهللا - لفرض التقسيم املكاين 
 مـن فهـم واقـع - لفهم أبعاد تضخم العدوان اليهودي الصهيوين عـىل املـسجد األقـىص- بد  ال
  ؟! لنفهم إىل أين تتجه حركة التاريخ واملستقبل؛اقع املسلمني اليوماليهود وو

ِ مـن أهنـم أقليـة منبـوذة ؛ هم اليوم يعانون من االصطدام بجدار احلقيقة والواقع؛بالنسبة لليهود
 وأن ما تواجهه إرسائيـل مـن مقاومـة فلـسطينية يف الـداخل ! مهام عملوا وحصلوا من قوة،يف املنطقة

 وعـدم التـزام اليهـود ،بـرغم سـلبياهتا الكثـرية-  اتفاقيات السالم مع الـدول العربيـة وما تم عقده من
  !  هدم حلم إرسائيل الكربى اجلغرافية: نتج عنها- هبا

مل تـنجح كـام  - ًأيـضا-  ، ولكـنا ومن هنا حاول برييز اخـرتاع فكـرة إرسائيـل الكـربى اقتـصادي
  !حيلمون

ازديـاد اهلجـرة اليهوديـة : هـا مـن أمه،يهود والصهاينةوهذا كان له انعكاسات كثرية عىل واقع ال
  .من إرسائيل بنسبة تفوق اهلجرة القادمة إليها، وهو مؤرش خطري بالنسبة لليهود جتاه مستقبلهم

ــادة نــسبة اليهــود املتــدينني:ومنهــا ــة، ، زي  وتــضاعف وجــودهم يف مؤســسات اجلــيش والدول
 نسبة اليهود املتدينني يف اجليش ارتفعـت  فإن)١٥/١١/٢٠١٣ ("إرسائيل اليوم"فبحسب صحيفة 

  .، وقد تزيد عن ذلك يف بعض األلوية والوحدات) %٤٠-  ٣٥( إىل ) %٢(من 
 يف جهاز املخابرات أصـبح حـضورهم يفـوق نـسبتهم بكثـري، وحيتلـون مناصـب رفيعـة اًوأيض

دوان عـىل  ورقة عن تأثري ذلـك عـىل جمريـات العـ- من جامعة حيفا- مهند مصطفى . فيه، وقد نرش د
  ."ّحضور الدين يف احلرب عىل غزة، من تديني الصهيونية إىل تديني الرصاع" :غزة بعنوان

                                                 
 ).٥/٩/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
 اليهوديــة نحــو ىا يف الفتــاوًورافــق هــذا التمــدد اليهــودي املتــدين يف املجتمــع واجلــيش تطــوير

ود  متنـع اليهـ)م١٩٦٨(اقتحام األقىص والعدوان عليه، فبعد أن كانت فتـاوى احلاخامـات منـذ عـام 
مــن دخــول املــسجد األقــىص والــصالة فيــه، ألهنــم يعتقــدون أن تــراب املــسجد األقــىص وســاحاته 
ّاختلطت برفات احلاخامات واليهود ملا دمر اهليكل املزعوم، وأنه عند إعـادة بنائـه جيـب مراعـاة دفـن 

  !!تلك الرمم قبل الصالة يف اهليكل
 وأصبح احلـث عـىل الـصالة يف ! دون مربر واضح)م٢٠٠٨(ُلكن هذه الفتوى نقضت يف عام 

- ا من التعويض عن فقدان حلـم إرسائيـل الكـربى ًاألقىص هو األصل عندهم، وقد يكون هذا نوع
 عـن التمـدد اخلـارجي متـددوا نحـو املـسجد األقـىص، ولـذلك اً، فتعويـض- كام يقول بعض الباحثني

 ،ىل مـن يـدنس األقـىص أكثـرّا من التنافس بني املجموعات واألحـزاب اليهوديـة املتدينـة عـًنجد نوع
  !ومن يعتدي بصورة أوقح وأبشع
 مــن حــصار وقتــل ؛مــع مــا يتعرضــون لــه يف فلــسطني خاصــة-  فهــم ؛أمــا بالنــسبة للمــسلمني
 مــن اضــطرابات أو احــتالل أو اســتبداد للطغــاة أو حــروب طائفيــة أو ؛وعــدوان، ويف بقيــة البلــدان

  . ويفدونه بأمواهلم وأرواحهم،قىص مرتبطون باألهم مجيعم، فإهن- ضوائق مالية أو سواها
 يفـزع الكثـريين الكثـريين مـن أعـداء اإلسـالم يف - عـىل سـلبياته- وجيب أن نثق بأن حالنا هذا 

ر أنفـسنا، ويعرفـون نقـاط قوتنـا التـي ال نكـرتث هبـا ِّروننا أكثـر ممـا نقـدِّالداخل واخلـارج، وهـم يقـد
  .- !مع األسف- ً وغباء ً جهال؛ّونفرط هبا

 كـان ؛ُلدولة العثامنية وقسمت أراضيها، واتفق سايكس وبيكو عىل دولنـا احلاليـةحني سقطت ا
  . أن هذا التمزيق كاف يف قتل قوتنا ومنع وحدتنا وإضعاف مستقبلنا:سبب ذلك

 ومهم وجهود املخلصني مـن القـادة والعلـامء واملفكـرين والـساسة واملثقفـني ـلكن أقدار اهللا 
س إىل واقع أفضل، ففي حني كانت األمية هي األساس يف اجلامهـري والعامة حولت ذلك الواقع البائ

 يف شـعوبنا التـي اً وقطعنا نصف الطريق، وأصبح العلـم موجـود،العربية تناقصت ألكثر من النصف
 أو التــصفية ،َ فتــسابق العــامل عــىل رسقــة عقــوهلم بــاهلجرة؛أثبتــت كفاءهتــا يف االكتــشاف واالخــرتاع

 َّ التـي عـم؛ مع نعمـة البـرتول والغـازاً فأصبح احلال خمتلف؛ السائد يف بالدناواالغتيال، وكان الفقر هو
بـرغم مـا يوجـد مـن -  إما بالعمل فيها أو بالـدعم واإلعانـة ؛خريها البالد التي وجد فيها ومن حوهلا



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 فهــدى اهللا بعــض العقــالء مــن الــساسة للتعــاون ؛ متــصارعةً، وكنــا دوال- التقــصري أو ســوء اإلدارة
  . تباينت يف نجاحها وإنجازاهتا، فظهرت جتمعات وجمموعات عربية خمتلفة؛والتنسيق

 حتــول الــشعور العــام يف شــعوبنا ودولنــا جتــاه اإلســالم والتــزام عقائــده :وأهــم مــن هــذا كلــه
ومفاهيمه وأحكامه وأخالقه، بعد أن كان اجلهـل بالـدين هـو الـسائد، ممـا سـاعد عـىل انتـشار موجـة 

  .حلة مظلمة من تاريخ أمتنا يف اخلمسينيات والستينياتاإلحلاد والشيوعية يف مر
 أصـبحت تغـص ؛َفبعد أن كانت املساجد مقفرة من املصلني ال يعرف طريقها إال بعض املسنني

 الـصيام :باملصلني من كافة األعامر واملهن والثقافات، وبعد أن كانت أركـان اإلسـالم مهجـورة مثـل
  .- واحلمد هللا رب العاملني- ذ أن جتد من يفرط فيها  أصبح من النادر والشا؛والزكاة واحلج

 وكيف حتول واقعهم من جهل إىل علم، ومـن فقـر إىل غنـى، ،من يستحرض حال املسلمني هذا
ُرقة لنوع تعاون، ومن بُومن ف ٍ  يفهم ويدرك احلرص الكبـري مـن أعـداء ؛ إىل إقبالألٍعد عن طاعة اهللا ِ

 مـن أمـة اإلسـالم، هـم مل يعمـدوا إىل ألعثامنيـة، وجتزئـة املجـزاملسلمني عىل تفتيت املفتت من الدولة ا
 فــأرادوا قطــع الطريــق ؛ذلــك إال ألهنــم أدركــوا أن املــسلمني يف طــريقهم للقــوة والوحــدة واإليــامن

  .عليهم
 ألن املسلمني أمـة حيـة تنـام وتـضعف ؛ لذلكاًعقالء اليهود وأذكياؤهم هم أعظم الناس إدراك

  . ولكن ال متوت،وتنسى
 - الذي يعد أسطورة اجليش اإلرسائـييل زمـن تأسـيس كيـاهنم الغاصـب- نرال شلومو باوم اجل

كان يدرك هذه احلقيقة بكـل وضـوح، ولـذلك ملـا اسـتنكر عليـه بعـض أصـدقائه ملـاذا هـو قلـق عـىل 
لكـن العـامل :  فقـالوا لـه؟هـل سـمعتم بمعركـة حطـني وصـالح الـدين: قال هلـم! مستقبل إرسائيل؟
  .لضعف اآلنالعريب يف غاية ا

لقد كانت أوضاع املسلمني قبل حطني كـذلك، ولكـن صـالح الـدين : فضحك باوم وقال هلم
  !استطاع بعث املسلمني وحتقيق االنتصار عىل الصليبيني، وهذا ما أخشاه عىل مستقبل إرسائيل

 ويكفــي أن ! فهــي إىل زوال؛ا يف خوفــه عــىل مــستقبل إرسائيــل  كــان شــلومو بــاول حمقــًوفعــال
 اخلوف والقلق يف عيون جنود اليهود وقادهتم من كل فلسطيني أعـزل يف القـدس يمكـن أن نتفحص

  . فدى األقىص واملرسىٍمرشوع شهيديكون 
  



 

 
 


  

  

 
هكذا جاهد أهل فلسطني دفاع
ً
   عنها وعن األقصىا

  

مل متــر خمططــات اليهــود وسياســاهتم العدوانيــة واإلجراميــة طويلــة األمــد الحــتالل فلــسطني 
ٍىص دون مقاومة وجهاد من أهل فلسطنيواملسجد األق  ، الذين بذلوا يف سبيل ذلك الغـايل والنفـيس؛ٍ

  .اً عام)١٣٠(هم، وال يزالون يواصلون مسرية اجلهاد واملقاومة منذ ءوأرواحهم ودما
 سـواء أرضـه املباركـة ؛إن الشعب الفلسطيني يعرف عظـم األمانـة التـي جيـب أن حيـافظ عليهـا

لتمتع بخرياهتا يف وجه الغزاة املحتلـني، أو أمانـة احلفـاظ عـىل املـسجد األقـىص وحقه يف البقاء فيها وا
، يف وجـه احلقـد - ق وثالث املساجد املعظمة يف اإلسالم، ومرسى الرسول ،وىل القبلتنيُأ- املبارك 

  .اليهودي الرامي هلدم املسجد وإقامة اهليكل املزعوم
عربيـة واإلسـالمية أصـبحت اليـوم جتهـل هـذه  من أجيالنا الفلـسطينية والًكثريا فإن !ولألسف

اجلهود العظيمة التي بذهلا الرشفاء واألبطال طيلة هـذه العقـود، بـسبب سياسـات التعلـيم واإلعـالم 
 عن الركـون ملـسار التفـاوض ًفضال!  بل وتشوهه يف بعض األحيان،التي تتجاهل هذا اجلهاد العظيم

  .ثة األخريةالسيايس العبثي مع اليهود طيلة العقود الثال
 ؛وهذه إشارات رسيعة ملجمل جهاد الشعب الفلسطيني جتـاه العـدوان اليهـودي عليـه

والــذي ســاندته القــوى الرأســاملية باملــال والــسالح والــدعم املعنــوي، والقــوى الــشيوعية 
 عـن ً فـضال؛ التي دعمته بالرجال والسالح والدعم املعنوي واالعرتاف الرسـمي؛املاركسية

  :ية يف مقاومتهاخليانات العسكر
ــام ◙ ــذ ع ــودي من ــدوان اليه ــة للع ــسلحة العفوي ــة امل  حــني هــاجم )م١٨٨٦( ظهــرت املقاوم

 التـي ؛)بتـاح تكفـا( مـستوطنة - قـرب يافـا- الفلسطينيون املطرودون من قراهم يف اخلضرية وملبس 
رض أقيمت عىل أراضيهم، وقد دعا هذا السلطات العثامنية للتشدد يف منع هجرة ومتلـك اليهـود لـأل

  .يف فلسطني
وقد احتج أهل فلسطني عىل تساهل وحمابـاة الـوايل العـثامين رشـيد باشـا يف تطبيـق قـوانني منـع 

 واشتكوه لـرئيس احلكومـة العثامنيـة، وكـان هـذا بدايـة تبلـور املقاومـة ،متلك اليهود ألرض فلسطني
                                                 

 ).٤/١٢/٢٠١٥(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

رخيـه مـع الـسلطات السياسية ضد الغزو اليهودي عىل مدار عمر هذا الرصاع، والـذي تعامـل عـرب تا
العثامنية ثم االنتداب الربيطاين ثـم عـصبة األمـم ثـم الـدول العربيـة ثـم األمـم املتحـدة ثـم التفـاوض 

  !"أوسلو" ليصل للحائط املسدود مع تنصل اليهود من كل استحقاقات اتفاقية ؛املبارش مع اليهود
ــال"مــؤمتر  بــدأت تظهــر وتنكــشف األطــامع اليهوديــة والــصهيونية بفلــسطني مــع عقــد ◙  "ب

فـضل الـسبق يف حتـذير  "املنار"  رشيد رضا يف جملةَّالعالمة، وكان ملقاالت )م١٨٩٧(الصهيوين عام 
   .املسلمني من اخلطر الصهيوين الزاحف إىل فلسطني والقدس، والتي كان يطالعها نخبة فلسطني

بـسطاء باملخططـات  بتوعيـة أهـل فلـسطني ال؛وبدأ هنا دور املقاومة الثقافية ضد الغزو اليهودي
 مـن خـالل تأسـيس عـدد مـن ؛العاملية واليهودية الصهيونية الرامية الحتالل فلسطني وهتجري شعبها

   ."الكرمل واألصمعي واملنادي وفلسطني": الصحف الفلسطينية مثل
حني زادت اهلجرة اليهودية وظهرت خيانة بريطانيـا للعـرب و ، يف مرحلة االنتداب الربيطاين◙

 تصاعدت املعارضة الفلسطينية السياسية للسياسات الربيطانية العدوانيـة، وبـدأ ؛ بلفوربإطالق وعد
 يف غالـب املـدن واملنـاطق "الفدائية" مجعية )م١٩١٩( فظهرت سنة ؛التأسيس لعمل عسكري مقاوم

الفلسطينية، وكان هلا الكثري من العمليـات العـسكرية، وكـان كوادرهـا هـم مـن أدار انتفاضـة موسـم 
، وكان يوجهها علـامء فلـسطني مـن )م١٩٢٣(، وبقيت نشطة حتى عام )م١٩٢٠( موسى عام النبي
  .  الشيخ سعيد اخلطيب واحلاج أمني احلسيني والشيخ حممد يوسف العلمي:أمثال

  . وهرب اليهود يف اجلليل األعىل،وشهدت هذه الفرتة تدمري عدد من املستوطنات اليهودية
 مـرت بتنظـيم الـشيخ ، يف مـسرية طويلـة،ة املسلحة بعد ذلـكوقد تصاعدت املقاومة الفلسطيني

 عبـد القـادر احلـسيني، ثـم :عز الدين القسام، ثم املقاومة الفلـسطينية بقيـادة عـدد مـن األبطـال مـنهم
 حركـة محـاس اً وأخـري،ظهور حركة فتح وما تالها من فـصائل عـسكرية، ثـم جـاءت حركـة اجلهـاد

   .وكتائب القسام
 للتحـديات والظـروف اًقـة دومـَّ كاسـتجابة فلـسطينية خال،لة اخلاليا املنفردة نشهد مرحا وحالي
  ! الصعبة

 عىل ترصحيات تـرششل املؤيـدة لالسـتيطان اً مظاهرة يف يافا احتجاج)م١٩٢١(وشهدت سنة 
اليهودي يف زيارته لفلسطني، وشـهدت بعـد شـهرين انتفاضـة بـسبب اعتـداءات الـشيوعيني اليهـود 

دسات اإلسـالمية، ثـم قامـت الكتيبـة اليهوديـة يف اجلـيش الربيطـاين بفـتح النـار يف وتطاوهلم عىل املق



 

 
 


  

  

 
 فهــاجم آالف الفلــسطينيني بعــض املــستعمرات ؛أســواق يافــا، وتــصاعدت االنتفاضــة خلــارج يافــا

  . لوال تدخل اجليش الربيطاين ونرصته لليهود؛وكادت تسقط
 اليهــود الــسيطرة عــىل حــائط الــرباق،  عــىل حماولــةا  قامــت ثــورة الــرباق رد)م١٩٢٩(ويف عــام 

 أقـرت حـق املـسلمني بحـائط ،فتصدى هلا املقدسيون وأهل فلسطني، مما استدعى تكوين جلنة دوليـة
  .ا ا إسالميً باعتباره وقف؛الرباق وما حوله

قـد العديـد مـن املـؤمترات َ حيث ع؛لقد قاوم الشعب الفلسطيني وجاهد بكل وسيلة أتيحت له
فلـسطيني والعـريب بـاخلطر اليهـودي الزاحـف، وطلـب الـدعم واملعونـة مـن علـامء لتوعية الشعب ال

األمة وقادهتا، وتعددت املظاهرات واالنتفاضات الرافضة للسياسات الربيطانية بتمكـني اليهـود مـن 
  .فلسطني، وتم تأسيس بعض املؤسسات االقتصادية ملقاومة التمدد اليهودي فيها

تفجـر الثـورة بقيـادة الـشيخ عـز الـدين ؛ عقـب رضاب العـامُ أعلن عـن اإل)م١٩٣٦(ويف سنة 
 لكـن تـدخل الـزعامء العـرب لفـك اإلرضاب ، لعدم استجابة بريطانيا للمطالب الفلـسطينية؛القسام

   ! ومل يكسب الفلسطينيون منه يشء،ج عن بريطانياَّوالتعويل عىل املفاوضة مع بريطانيا فر
 ؛ليـوم مـن مفاوضـات يف قـضايا سـوريا والـيمن وليبيـا مما جيـري ا  جداولعل هذا املشهد قريب

 بـام حيفــظ مـصالح القــوى ،حيـث يـساوم عــىل تـضحيات هــذه الـشعوب يف فيينــا وجنيـف وغريمهــا
  ! ال حتقيق رغبة هذه الشعوب باحلرية والكرامة،الدولية واإلقليمية

 سـواء ؛ ألـف فلـسطيني مقـاوم)٦٠( حـوايل ومع انسحاب بريطانيا من فلـسطني كـان هنـاك ◙
 ؛، لكن لألسف كان غالبهم غري مـدرب وال مؤهـلاً للهيئة العربية العليا أو متطوعاً تابعا كان عسكري

 ضـياع عـدة مـدن : عن عدم توفر السالح والذخائر لغالب هؤالء املقاومني، والـذي نـتج عنـهًفضال
  .)م١٩٤٨( القدس الغربية، وقيام دولة اليهود عام :لصالح اليهود منها
ــع هز ــام اليهــود وم ــسطينيني أم ــة والفل ــوش العربي ــدججني بالرجــال - يمــة اجلي ــدربني وامل امل

 بل واصـلوا ، من خالل مقاومة غري منظمة؛ مل يستسلم أهل فلسطني- والسالح من روسيا وبريطانيا
 عمليـة عـسكرية )٧٨٥٠(القيام بعمليات عسكرية ضد االحتالل اليهودي، ويعرتف اليهود بوقـوع 

 عملية عسكرية مـن جهـة لبنـان، )٦٠٠( عملية من جهة غزة ومرص، و)٣٠٠٠(ومن جهة األردن، 
  .)م١٩٥٦- ١٩٤٩(وذلك بني سنتي 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ً بدأ تكون الفصائل الفلسطينية الفدائية بداية بحركـة فـتح، ثـم توالـت )م١٩٦٥( ثم بعد عام ◙
 هزيمـة بقية الفصائل، وقد قادت هذه الفـصائل املقاومـة املـسلحة يف داخـل فلـسطني بدايـة، وعقـب

  . واصلت العمليات العسكرية من خارج احلدود الفلسطينية)م١٩٦٧(
وقد مرت هذه الفصائل بكثري من املحطات واالنتكاسات التي أرضت باملـصالح الفلـسطينية، 

  . ونبذت املقاومة العسكرية، يف املسار السيايس التفاويضاًحتى انصهرت أخري
 مـن املخططـات لتذويبـه يف دولـة ًكثـريافـشل  وأ،مع ذلك صمد الشعب الفلسطيني عىل أرضه

  . يف الضفة الغربية، كمخطط روابط القرى وغريها؛اليهود
 ؛ احلركـة اإلسـالمية)م١٩٧١( فقد ظهرت بيـنهم سـنة ؛)٤٨( أما الفلسطينيون يف مناطق الـ ◙

التـي تطــورت مـع األيــام وأصـبح هلــا دور بــارز يف مقاومـة االحــتالل اليهـودي لفلــسطني واملــسجد 
األقىص، حيث عملت عىل محاية هوية الفلسطينيني من الذوبان يف اهلوية اإلرسائيليـة، وحثـت البـدو 

 من خالل مهرجانـات ؛عىل رفض اخلدمة العسكرية اليهودية، وقامت بجهود كبرية يف محاية األقىص
مـن  حلاميـة األقـىص ؛)مـسرية البيـارق( :، وتسيري رحـالت لزيـارة األقـىص باسـم)األقىص يف خطر(

انتهاكات املستوطنني اليهود، واملشاركة يف رعاية وتـرميم األقـىص مـع املؤسـسات الرسـمية اخلاصـة 
  .بذلك

ومن أجـل هـذا الـدور املحـوري يف مقاومـة االحـتالل اليهـودي تعرضـت احلركـة اإلسـالمية 
  .)١٧/١١/٢٠١٥(ّللحل من قبل حكومة اليهود يف 

 والتـي كـشفت عـن حيويـة الـشعب ؛)م١٩٨٧(ة  ثم جاءت االنتفاضة الفلسطينية األوىل سن◙
 وضـخت ، ورفضه لالحتالل اليهودي وعدوانه الظامل، وظهرت حركة محـاس للوجـود،الفلسطيني

ــا  ــت ذراعه ــة محــاس وكون ــسطيني، وتنامــت حرك ــشعب الفل ــاد ال ــة وجه ــدة يف مقاوم ــاء جدي ّدم
  .اليهود يف الضفة وغزة التي قادت اجلهاد ضد ؛)كتائب القسام(العسكري 

 عىل تدنيس املجرم شـارون للمـسجد األقـىص، ا رد) م٢٠٠٠(سنة ثم جاءت االنتفاضة الثانية 
 مــن قــادة الفلــسطينيني مــن خمتلــف ًعــددا ولــذلك اغتــال اليهــود ،مجيــع الفلــسطينينيانخــرط فيهــا و

تيــيس وأبــو عــيل  يــارس عرفــات وأمحــد ياســني وعبــد العزيــز الرن:الفــصائل والتيــارات عــىل رأســهم
  .مصطفى



 

 
 


  

  

 
وتــصاعدت املقاومــة واجلهــاد ضــد االحــتالل اليهــودي ممــا اســتدعى انــسحاب اليهــود ســنة 

  .غزة بسبب املقاومة العسكرية فيهقطاع  من )م٢٠٠٥(
 ســواء بتوســعة االســتيطان يف ؛ وبقــي الفلــسطينيون يقــاومون العــدوان اليهــودي املتواصــل◙

 ، ودعــوات املقاطعــة، وحــراس القــرى، الــشعبية مــن خــالل جلــان املقاومــة؛الــضفة والقــدس
 وغريها من األساليب التي اسـتخدمت يف الـضفة، أو مـن خـالل التـصدي العـسكري ،واملظاهرات

ــا غــزة يف ســنوات  ــدة حــروب تعرضــت هل ــييل اهلمجــي يف ع ــدوان اإلرسائ ، ٢٠١٢، ٢٠٠٨(للع
 اًإلمكانيـات صـمود وصمدوا بـرغم ضـعف ا،، وقد سطر فيها املجاهدون أروع البطوالت)٢٠١٤
  .، وبدأ هناك حتول يف منهج املقاومة من الدفاع إىل اهلجوم واملبادرة برضب العدوا أسطوري
 ويف هـذه األيــام نــشهد تواصــل بطــوالت الــشباب الفلــسطيني األعــزل يف مقاومــة العــدوان ◙

ــاءاملتزايــد اليهــودي  ــة عائلــة ا؛عــىل الفلــسطينيني بمــصادرة أرضــهم وقتــل األبري  ،لدوابــشة كحادث
  .واالستهانة بمسجدهم األقىص املبارك

 إال أن الـشعب الفلـسطيني مل ؛ برغم كل املخططات اليهودية اخلبيثة والطويلـة األمـد:اخلالصة
 )١٣٠(ّ، بل هب جياهد ويقاوم بكل سبيل ووسيلة، ومل يفرت عن ذلـك طيلـة ً ومستسلاماًيقف متفرج

 هـدفت لـرتويض هـذا الـشعب املجاهـد واملقـاوم، لكنهـا  برغم كل اخليانات وكل املكائد التي؛اًعام
 ومبارك ما حوهلا وفيهـا، وقـد أثبـت التـاريخ أهنـم قـد يـضعفون ، ألن فلسطني أرض مباركة؛فشلت

 ولن تطيب هلـم فيهـا احليـاة حتـى ،لكنهم ال ينهزمون وينتهون، وبقاء احتالل وظلم اليهود لن يطول
  .ذلك احلني

  
  
  

  

  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  معركة القدس وفلسطنيالوجه املشرق يف 
  

ر ترامب بإعالن القـدس عاصـمة لليهـود بـراكني الغـضب يف رشايـني األمـة ُّر عدوان وهتوَّفج
 فامجــت الــشوارع وامليــادين باملظــاهرات واالعتــصامات الرافــضة واملنــددة هبــذا الظلــم ؛اإلســالمية

 ؛قمــم عربيــة وإســالميةوالعــدوان، وتــداعى الــساسة والــزعامء والقــادة لالجــتامع وااللتقــاء وعقــد 
  . واالستهتار بكرامتهم وحقوقهم،ملواجهة تبعات هذه احلرب عىل مقدسات املسلمني

ّورافق ذلك انتفاض وسائل التواصـل االجتامعـي بالرسـائل واملقـاطع املؤيـدة للقـدس، وحـق 
َاملــسلمني هبــا، وخطــب اخلطبــاء عــن فــضائل القــدس واملــسجد األقــىص، وفــضح املــؤامرات التــي 

  .دفهاتسته
 وإشـاعة ،طـمَّوح واللَّ وتضخيم اهلزيمـة والنـ،ولكن بعض الناس أصبح من عادته جلد الذات

ّ وال يـدركون أن احلـرب والـرصاع جـوالت وصـوالت، وأن أمتنـا !روح اخلسارة والسلبية املعرقلـة
  .ّمرت بنكبات وكوارث أكثر من هذه، وأهنا جتاوزهتا وأكملت مسرية عزهتا وكرامتها

هلون الكثـري مـن تـاريخ رصاع فلـسطني والقـدس واألقـىص مـع اليهـود واملـرشوع وهؤالء جي
ً هذا العدوان من ترامب يعترب عمال؛الصهيوين، نعم ، لكنـه جيـب اً واستهتارا باملـسلمني عمومـً باطالِ

 وليـست هـذه النهايـة واخلـسارة التامـة، ،ُأن يقرأ يف سياقه الـصحيح، فليـست هـذه الـرضبة القاضـية
  . ونحن املهزومني اخلارسين،ود هم املنترصين الفائزينوليس اليه

 ألننـا عـاجزون عـن خـوض ؛ أن علينـا االستـسالم والرضـوخ ألطـامع اليهـوداًوليس صحيح
 لــن نــتمكن مــن - ألننــا متفرقــون متشاكــسون- معركــة القــوة معهــم ومــع مــن يقــف خلفهــم، وأننــا 

  .ً عاصمة لليهودالتصدي هلم وإرغام ترامب وغريه عىل سحب اعرتافهم بالقدس
 نحن خرسنا جولة وجولة مهمة، ولكن كسبنا جوالت عديدة وكبرية ومهمـة، ولكـن قـد ؛نعم

 يعيـد القـدس واألقـىص وفلـسطني تامـة لنـا، ًا كـامالً ربام ألننا نريد نـرص،ال ندرك ذلك أو نستشعره
  .وهذا مل يكتمل بعد

                                                 
 ).١٤/١٢/٢٠١٧(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
األقـىص مـع اليهـود لكن دعونا نراقب ونفحص مسرية الرصاع عىل فلسطني والقدس و

 ونـرى مـوازين القـوى ، حتى ندرك الـصورة الكاملـة عـىل حقيقتهـا؛منذ مطلع القرن املايض
  :يف هذا الرصاع عرب املحطات التالية

 :اً، وبـالد العـرب خـصوصًعمومـا كانت أحـوال األمـة املـسلمة منـذ هنايـة اخلالفـة العثامنيـة ■
  .البها حمتل من األوربيني والفقر والضعف، وغ،ّيعمها اجلهل وقلة التدين

 قام املرشوع اليهودي والصهيوين لتحقيق غاية قيام دولـة هيوديـة يف  ومنذ مطلع القرن املايض■
 ، عـىل احـتالل األرض- لتنفيـذ غايتـه-  يعيش اليهود فيها بأمن وسـالم، واعتمـد املـرشوع ،فلسطني

  .ء العامل واستقبال اهلجرات اليهودية من خمتلف أنحا،وهتجري الفلسطينيني
منذ هناية اخلالفة العثامنية تزايد توافد اليهـود عـىل فلـسطني بالتحايـل والتهريـب، وبعـد  ؛ًوفعال
 ،الــبلامخ( مــن قبــل اإلنجليــز تعاظمــت اهلجــرة اليهوديــة، وتأســست مليــشياهتم اإلرهابيــة ااحتالهلــ

ء انتــداهبا عــىل  وإهنــا)م١٩٤٨(، ومــع انــسحاب بريطانيــا عــام ) والــشترين، واهلاجانــاه،واإلرجــون
 وأقـاموا ، والتي متكن اليهود فيها من احتالل منـاطق مـن فلـسطني؛)١٩٤٨(فلسطني وقعت حرب 

ِعليها دولتهم املزعومة، ومن خالل املجازر والعمليات اإلرهابية نزح وهاجر غالبية الفلـسطينيني يف 
  .)٤٨(مناطق الـ 

د احـتالل القـدس وسـيطرة اليهـود  بعـ)١٩٦٧(وتكرر هذا النزوح واهلجرة للفلسطينيني عام 
ووصـلت ! ّ حتـى ضـمت سـيناء واجلـوالن؛ وبذلك تم احتالل كامل فلسطني ومتدد دولـتهم؛عليها

 بسبب النزوح والتهجـري واسـتجالب اليهـود، ،)%١١(نسبة الفلسطينيني فيها إىل أقل درجاهتا، فقط 
 ممـا حيقـق شـعار املـرشوع ،ةوكادت فلسطني ختلو لليهود ويتحقق هلم حلمهـم بدولـة هيوديـة خالـص

  !! فاليهود كانوا ينكرون وجود شعب فلسطيني،)أرض بال شعب لشعب بال أرض (:الصهيوين
 أيقظت يف األمة روح التدين، فكانت البدايـة يف مـرص عـىل يـد )١٩٦٧( ولكن كارثة حرب ■

ــة ــض اجلمعيــات اخلريي ــستقلني وبع ــامء امل ــسنة؛العل ــصار ال ــة الــرش، كجامعــة أن ــي ؛عية واجلمعي  الت
اســتقطبت الــشباب احلــائر والتائــه، وملــا تــوىل الــسادات احلكــم يف مــرص أفــرج عــن قــادة اإلخــوان 

 وواصـلوا مـسريهتم هبـؤالء ، فاسـتقطبوهم؛ الذين خرجـوا فوجـدوا الـشباب يف املـساجد؛املسلمني
  .الشباب



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 األوىل يف فظهـرت االنتفاضـة ؛ً أيـضاوصلت اليقظة الدينية والصحوة اإلسالمية إىل فلسطنيو
  .- ًاغالب-  بصبغة وروح إسالمية )١٩٨٧(

 هنـا توقـف مسلـسل النـزوح واهلجـرة الفلــسطينية منـذ ذلـك الوقـت، بـل أصـبحت العــودة ■
لفلسطني هي هاجس الكثري ممن هتجر للشتات، ثم كانت الزيادة السكانية للفلسطينيني لتتفـوق عـىل 

ملزعومـة، والتـي جعلـت نتنيـاهو واملتطـرفني حولـه ّ مما هدد هوية دولتهم ا،تدفقات املهاجرين اليهود
 ألهنـم باملعـايري الديمقراطيـة التـي ؛ّيرصون عىل اعرتاف الفلسطينيني والعـامل بيهوديـة دولـة إرسائيـل

  !يدعيها اليهود هم اليوم األقلية
 مـن )%٤٨.٢( مـن املتوقـع أن تكـون نـسبة اليهـود )٢٠٢٠( إنـه يف عـام :حصائيات تقـولفاإل
 ماليـني )٧.٢( مقابـل ، ماليني هيودي)٦.٧( حيث سيصل العدد إىل نحو ؛ن يف فلسطنيعدد السكا

 ؛فلسطيني، وبذلك يصبح اليهود أقلية، حيث يمتاز املجتمع الفلسطيني بنـسبة شـباب أفـراده العاليـة
 بخـالف املجتمـع ،)%٣.٥( بيـنام تـنخفض نـسبة الـشيخوخة فيـه لنـسبة ،)%٣٥( وايلوالتي تصل حل
  !ذي نسبة شيخوخته عاليةاليهودي ال

 بحيـث لـن يـستطيعوا ؛هذا التزايد الفلسطيني عىل أرض فلسطني يشكل قنبلـة يف وجـه اليهـود
ــ   عـىل )٤٨(التحكم فيها لألبد، ولذلك جتري اليوم حمـاوالت هيوديـة حممومـة إلجبـار فلـسطينيي ال

ــة ــة الدول ــرتاف بيهودي ــويتهم،دخــول اجلــيش واالع ــس ه ــة لطم ــث، يف حماول ــة  والبح  عــن ذريع
  .لتهجريهم وطردهم

 حيـث يلجـأ اليهـود لطـرد ؛ بـني اليهـود واملـسلمني)معركـة أرحـام( ويف القدس اليوم هنـاك ■
 ممـا جيـربهم ؛ ومنـع توسـعهم يف البنـاء، والتـضييق عـىل أرزاقهـم،الفلسطينيني من القدس بأي ذريعة

  !ة القدس والسكن خارجها وإجبار العرسان اجلدد عىل مغادر، لضيق املنازل؛عىل تقليل النسل
ــادة  ــازل الفلــسطينيني وزي ــدينون عــىل االســتيالء عــىل من ــنام يــشجع اليهــود الــرشقيون واملت بي

 خاصة عىل زيادة النسل حتى صارت نسبتهم يف اإلنجـاب األعـىل ؛اإلنجاب يف مستوطنات القدس
  . لفرض واقع ديمغرايف هيودي عىل القدس؛)٢٠١٤( سنة  عامليا

تزوجـوا «: م هذه تكشف عن مدى عمق الوصية النبوية يف احلـديث الـصحيحومعركة األرحا
 ممـا يكـشف حقيقـة دعـوات حتديـد النـسل يف ،»كاثر بكم األمم يوم القيامةُ فإين م،الودود الولود

  !اً وفلسطني خصوص،اًالبالد اإلسالمية عموم



 

 
 


  

  

 
ع الــصهيوين  رافــق هــذا التزايــد الــسكاين الفلــسطيني عــىل أرض فلــسطني يف وجــه املــرشو■

 ملزيــد مــن املقاومــة واجلهــاد اً ممــا كــان دافعــ؛تــصاعد االنــتامء الــديني اإلســالمي يف عمــوم فلــسطني
، وجهــود الــشيخ رائــد صــالح املباركــة اً والقــدس حتديــد،والــصمود واملرابطــة يف عمــوم فلــسطني

ة أشـهر كانـت للمرابطة يف األقىص نموذج بارز عىل ذلك، كام أن انتفاضة األقىص األخرية قبل بـضع
صفعة مدوية عىل وجه اليهود، والتي توحد فيها الفلسطينيون بمختلـف توجهـاهتم، وسـاندهتم فيهـا 

  . لرفض فرض بوابات وكامريات عىل مداخل األقىص تتبع اليهود؛الشعوب املسلمة يف كل مكان
 وقد ساهم جهاد ومقاومة الشعب الفلـسطيني عـىل أرضـه بحـدوث هجـرة عكـسية لليهـود ■

فلسطني للغرب، واألرقـام الرسـمية لليهـود تتحـدث أن عـدد اليهـود الـذين يغـادرون فلـسطني من 
 ألن ذلـك يـدل عـىل انعـدام األمـن ؛يفوق عدد املهاجرين اجلدد إليها، وهذا مؤرش خطري بالنسبة هلم

ــة أن  ــض الدراســات اليهودي ــسطني، إذ تكــشف بع ــستقبل لليهــود يف فل  مــن اليهــود يف )%٤٠(وامل
ّفكرون باهلجرة منها، فيام الغالبية العظمى من املهاجرين اليهـود الـروس يمـرون بفلـسطني فلسطني ي

  .سرتالياأكمحطة انتقال ألمريكا وكندا و
ومن أجل ذلك هناك تصاعد ضـخم يف نـسبة اليهـود احلاصـلني عـىل جـوازات سـفر مـن دول 

  .ّ ليكونوا عىل أهبة االستعداد للرحيل عن فلسطني عند أي طارئ؛غربية
- انعكس تصاعد القوة الفلسطينية الناعمة واخلـشنة يف فلـسطني عـىل عـزوف اليهـود  ؛ً أيضا■

 عن السكن والبقاء يف القـدس، بـسبب اخلـوف وعـدم األمـن مـن عمليـات - خاصة العلامنيني منهم
ولذلك تـنخفض نـسبة اليهـود ! ا  وبسبب السلوك املتطرف ضدهم من اليهود املتشديني ديني،املقاومة

  . عىل أعىل تقدير)%٥٩( حيث وصلت لـ ؛القدس برغم كل جرائمهم بحق املقدسينييف 
تقريـر مـدار " بحسب ت تصاعد القوة الفلسطينية يف وجه املرشوع اليهودي والصهيوين تسبب■

لـة خ يف خل)مـدار( والصادر عن املركـز الفلـسطيني للدراسـات اإلرسائيليـة ،"٢٠١٦االسرتاتيجي 
 بحجـة ، فهناك تقييدات عىل احلريات واحلقوق األساسية لليهـود أنفـسهم؛يهوديةالبنية االجتامعية ال

 ممـا ؛قمع املقاومة الفلسطينية، كام تصاعد وهيمن اخلطاب التحريـيض والعنـرصي ضـد الفلـسطينيني
  ! أدخلهم يف تناقض مع دعواهم بأهنم جمتمع ديمقراطي

لـة جمتمـع املهـاجرين ملجتمـع عـادي كام أن املقاومـة أربكـت كـل حمـاوالت جتـاوز اليهـود ملرح
  !متجانس وحداثي، وفرضت عليه البقاء عىل صورة جمتمع استعامري مسلح وغري آمن



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 لذلك يعاين املجتمع اليهودي مـن رصاع عرقيـات وإثنيـات قوميـة مـن جهـة هيـود أوربيـني، ■
عـرتف بيهوديـة ُ حيـث ال ي؛وهيود آسيويني وأفارقة، ومن جهة ثانية هنـاك رصاع دينـي عـىل اليهوديـة

  !ّ ويفرض عليهم إعادة التهود من جديد،- ًمثال-  كاألثيوبيني ؛بعض املجموعات
وقد تسبب ذلك والتشدد الديني عند جتمعات احلريديني بتمرد الكثري من الشباب عـىل التـدين 

 تـدعوهم لالنفـصال ، مما يدخلهم يف رصاعات مع أرسهم وجمتمعهم،التعلمناللجوء إىل اليهودي و
ً حيــث غــالبهم مل يتلــق تعلــيام؛م وتــربؤ األهــل مــنهم، ليواجهــوا طاحونــة احليــاة املاديــةعــنه  يؤهلــه ّ

  . لالنتحارمنهم لالنخراط يف املجتمع اليهودي العلامين، فيلجأ عدد متزايد 
  .كام أن هناك العديد من اليهود الذين يتحولون إىل ديانات أخرى يف فلسطني وخارجها

 حتـى يـصل جلهـاز الـرشطة ؛املتخبط من الطبيعـي أن ينخـر الفـساد فيـه هذا الواقع اليهودي ■
) ٢٤(الدرجـة  ، ولـذلك حتتـل دولـة اليهـود- ًاقريب- هنيار  مما جيعله عرضة لال،واألمن وقياداته العليا

  .)OECD ( ضمن منظمة الدول املتقدمة)٣٤(يف الفساد من 
والء غالـب اليهـود خـارج  - اًأيـض-   هذا الواقـع اليهـودي االسـتعامري والعـدواين أضـعف■

 فهناك تراجع كبري يف االنتامء هلا بني اليهود يف أمريكـا، فبحـسب بحـث ؛فلسطني هلذه الدولة اليهودية
 )٣٥( من األمريكيني اليهـود دون سـن )%٢٠( وجامعة كاليفورنيا فإن "هيربو يونيون كولج"ملعهد 

، بـل هنـاك معارضـة شـديدة اً يزرهـا إطالقـ منهم مل)%٧٠( و،سنة يشعرون بانتامء قوي لدولة اليهود
 "جـي سـرتيت"َمن اليهود األمريكيني لسياسة دولة اليهود، ولعـل مـن أبـرز األمثلـة تـشكل منظمـة 

  .اليهودية املناهضة لالحتالل اليهودي
 وهذا التصاعد باالنتصار املعنوي للحق الفلسطيني جعـل الكثـري مـن رشفـاء العـامل يؤيـدون ■

ــة اليهــود عــىل كافــة املــستويات واملعروفــة بــحركــة املقاطعــة ل والتــي تأســست عــام ؛ )BDS(ـ دول
 والعقوبــات لدولــة اليهــود، وقــد حققــت ، وســحب االســتثامرات، وتقــوم عــىل املقاطعــة؛)٢٠٠٥(

  ! دعت اليهود ملقاومتها وحماولة سن ترشيعات دولية حتظرهااً كبرياًنجاح
 والـشعور بعـدم الـرشعية واملحـارصة، ،تهديـد وهذا كله جعل اليهود يف حالة مستمرة مـن ال■

ّوقد تصاعد هذا الشعور اليوم مع قرار ترامب العدواين، فقـد تنـصلت منـه غالـب الـدول األوربيـة، 
  .وتداعت دول العامل اإلسالمي للرد عليه وإنكاره



 

 
 


  

  

 
ــام؛ إن تــصاعد القــوة الفلــسطينية يف وجــه املــرشوع اليهــودي الــصهيوين قــد ال يكــون  يف اخلت

ّ للكثري من الناس، لكن اليهود يدركون خطورة ذلـك بكـل تفاصـيله، ويـدركون أن الفجـوة اًسملمو
  .بينهم وبني الفلسطينيني تقل بل تكاد تنعدم

 زيادة دعم صمود وجهاد ومقاومة الشعب الفلـسطيني، والوقـوف بوجـه :واملطلوب اليوم هو
  .ا عىل صعيد احلكومات ولو بمنع متدده وتطبيع العالقات معه، هذ؛العدوان اليهودي

 عــرب املــساعدات ؛دعــم صــمود الــشعب الفلــسطيني - ًأيــضا-   فعليهــا؛أمــا الــشعوب املــسلمة
  . والضغط عىل احلكومات الختاذ املواقف السياسية يف هذا االجتاه،الشعبية

ا بقضية فلسطني والقـدس كانـت حتركاهتـا واعيـة ختـدم  وكلام كانت الشعوب املسلمة أكثر وعي
 احلقيقة، فاملطلوب أن تـصب مظـاهرات الغـضب اإلسـالمية يف العـامل يف طاحونـة الـدعم القضية يف

  !! وال تذهب كرصخات عالية يف الفراغ،احلقيقي لقضية فلسطني والقدس
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

   توأمة مع جتار القدس لنعمل على نصرة
  األقصى والقدس واملقدسيني

  

وقلوب املقدسيني واملـسلمني يف كـل مكـان ومآذنه، قىص يف هذه األيام التي يئن فيها حمراب األ
 فـإن التفكـري يف نـرصة األقـىص !بسبب ظلم وطغيان اليهـود عـىل األقـىص خاصـة، وفلـسطني عامـة
 ذلـك أن هـذا العـدوان اليهـودي ؛والقدس واملقدسيني باألعامل واألفعال هو واجب الوقـت األول

ظلــم وعــدوان وإجــرام ضــد اإلســالم واملــسلمني املتجــدد واملتعــاظم حيــاول أن يكــرر مــا ســبق مــن 
  . حني متكنوا من ذلك؛والقدس واألقىص

املجازر الرهيبة بحق املسلمني فيـه، ارتكبوا  )هـ٤٩٢(فحني احتل الصليبيون بيت املقدس سنة 
ُ لدرجـة أن الـدماء كـان تغطـي !ًلقد كان الذبح مهـوال": ّخلصها مؤرخ احلملة الصليبية ريموند بقوله

ن هـذا هـو إ :، ويقال"! ومل نستطع السري يف الطريق؛ بسبب أشالء قتىل املسلمني،كبُّ حتى الرأرجلنا
  !"كبُّم للرَّالد" :سبب املثل الشعبي السائر عن حالة الفوىض

 فــسجل لنــا مــدة املذبحــة وضــخامة ضــحاياها مــن األبريــاء يف كتابــه ؛أمــا املــؤرخ ابــن العــربي
ُ يف البلد أسبوعا يقتلون فيه املسلمني، وقتل يف املـسجد األقـىص لبث الفرنج":  فقال؛»خمترص الدول« ُ ً

  !"ًما يزيد عىل سبعني ألفا
ًوألخذ صورة أشمل عن اجلريمة التي ارتكبت يف بيت املقدس قديام، وما يتمنى جمرمـو اليهـود 

وهـرب ":  وهـو يـصف جريمـة أهلـه، لنستمع للمؤرخ الصليبي فوشـيه الـشارتري؛تكراره اليوم
ُّض هؤالء العرب إىل برج داود، وأغلق آخرون عىل أنفسهم معبد الرب ومعبد سليامن، وتـم شـن بع َّّ ََّ

ِّهجوم وحيش عـىل املـسلمني يف فنـاء هـذين املعبـدين، ومل يكـن هنـاك مكـان يمكـن أن ينجـ ٌْ ِ َِ يهم مـن َ
ِسيوف رجالنا، ولو أنك كنت موجودا هناك لغاصت قدماك حتى العقبني يف دماء امل ْ ََ َذبوحنيً ِ!   

  ترى ماذا أقول؟ 
ُمل نرتك منهم أحدا عىل قيد احلياة، ومل ينج حتى النساء واألطفال ً ْ!   

                                                 
 ).٢٣/٧/٢٠١٧(، "الغد"صحيفة  )١(
 .»حجاج بيت املقدسوأعامل الفرنجة «كتابه يف  )٢(



 

 
 


  

  

 
َكم سيكون مدهشا لو أنـك رأيـت فرسـاننا ومـشاتنا بعـد أن اكتـشفوا خـداع املـسلمني َ َ ّ ًْ وا ُّ فـشق؛ُ

ِبطون الذين ذبحوهم؛ لكي يستخرجوا من املعدة واألمعاء العمالت الذهبية ا ْ ُ َ لتي كان املـسلمون قـد َ
ُولنفس السبب قام رجالنا بعد أيام قالئل بجمع كومـة مـن اجلثـث وأحرقوهـا !! ابتلعوها وهم أحياء
  . حتى يمكنهم أن جيدوا بسهولة الذهب الذي ذكرنا خربه؛ًحتى صارت رمادا

ذين ُعندما جرى رجالنا وسيوفهم مرشعة عرب أرجاء املدينة، ومل يبقوا عىل أحد حتى أولئـك الـ
ً سقط اجلميع كام تسقط التفاحات العفنة مجيعا من األغصان املهزوزة؛يرجون الرمحة ََ ِ!  

َّوبعد هذه املذبحة الكبرية دخلوا بيوت السكان، واستولوا عىل كل مـا وجـدوه فيهـا، وتـم هـذا  ّ َْ
لفـرنج ُ ال جيـد مـن ينازعـه مـن ا- ً سـواء كـان فقـريا أم غنيـا- ًبطريقة جعلت كل من كان يـدخل أوال 

ُاآلخرين، وكان له أن حيتل املنـزل أو القـرص ويمتلكـه بكـل مـا فيـه؛ كـام لـو كـان ملكيـة خالـصة لـه ِ! 
ًوهكذا اتفقوا مجيعا عىل هذا النمط من امللكية، وهبذه الطريقة صار كثريون من الفقراء أثرياء َّ" .  
 وأن ،سـالموهذا النص التـارخيي يكـشف لنـا أن الداعـشية هلـا جـذور عريقـة عنـد خـصوم اإل

  !ا ضحايا هذه الداعشيةًدومهم املسلمني 
 أن خلــت القــدس مــن املــسلمني، وتــم حتويــل املــسجد القــبيل : نتيجــة هــذه الوحــشيةتوكانــ

 ؛وهذا ما يسعى له اليهود اليوم بتهجـري املقدسـيني مـن القـدس! إلسطبل للخيول وحظرية للخنازير
 وتــشجيع تــداول ،ب والرســوم الباهظــة وفــرض الــرضائ،عــرب التــضييق علــيهم يف شــؤون حيــاهتم
 ولــو ؛ ومحايــة االســتيطان اليهــودي حــول القــدس ويف داخلهــا،املخــدرات والتــرسب مــن التعلــيم

  .بالغصب والتزوير
 - وهو كـل مـا يف داخـل الـسور والـسور نفـسه- كام أهنم يسعون للسيطرة عىل املسجد األقىص 

ــ ــض أجــزاء ال ــه، أو االســتيالء عــىل بع ــرباق؛سورعــرب احلفريــات حتت ــض الغــرف ، كحــائط ال  وبع
 وعـرب جـوالت الـسياحة ،واملدارس يف الـسور، وعـرب حماولـة فـرض التقـسيم الزمـاين عـىل األقـىص

  .لليهود يف ساحات األقىص
وهــذه األطــامع ال جيــب أن تواجــه بــدعوات الــشجب واالســتنكار واملظــاهرات واملــسريات 

ل وأفعــال إجيابيــة تــساهم بــرسعة يف دعــم  مــع رضورهتــا، بــل نحتــاج إىل أعــام؛والبيانــات لوحــدها
 ومـا ، وعدم تفريغ القدس مـن أهلهـا، وهـو مـا حتقـق لألعـداء أيـام الـصليبيني،املقدسيني يف القدس

  .يكاد حيصل عليه اليهود يف هذه املرحلة



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 دعـم املحـالت والـرشكات :ومن األفكار التي هلا دور كبري يف تثبيت أهـل القـدس يف قدسـهم
ّلقدس، ألن بقاء هؤالء يف متاجرهم وحماهلم حيفظ الوجود املـسلم والعـريب يف القـدس واحلرفيني يف ا

ظهر هويـة القـدس ُووجود عائالهتم، وحيمي املسجد األقىص ببقاء املرابطني واملرابطات فيه، كام أنه ي
  . احلقيقية لزائرهيا من الفلسطينيني والعرب واملسلمني وغري املسلمني

 أن يكون عرب قيام مبـادرة توأمـة بـني حمـال ومتـاجر ورشكـات القـدس وهذا الدعم من املمكن
 حيـث يقـوم أصـحاب املهـن املتـشاهبة يف ؛مع حمـال ومتـاجر ورشكـات العـرب واملـسلمني يف العـامل

القــدس وخــارج القــدس بعمــل توأمــة فــيام بيــنهم، ويمكــن أن تتعــدد التوأمــة مــع املتجــر الواحــد يف 
 مما يفتح املجال ألكرب عدد ممكن من الناس للمسامهة فيهـا، فقـد ؛القدس مع عدة أطراف من اخلارج

، فلـيكن هنـاك مـسامهات - ًمـثال- يعجز البعض عن توفري كل الرسـوم أو اإلجيـار ملتجـر يف القـدس 
  . م من عدة حمالت خارجيةُهْمتعددة كأس

 ،رتفعـة مساندة حمالت ومتاجر ورشكات القدس يف توفري رسوم البلديـة امل:وهدف التوأمة هو
جيـار الـسنوي ومـصاريف املـاء والكهربـاء عـىل األقـل، ممـا حيفـز هـذه املتـاجر عـىل البقـاء وتغطية اإل

والصمود، ومما يوفر لعائالت املقدسيني احلياة الكريمة التـي تـدفعهم ملزيـد مـن محايـة قبلـة املـسلمني 
  . والتضحية لصد العدوان واإلجرام اليهودي،األوىل
 كلجنـة زكـاة القـدس، ؛ قيام جهة مقدسية موثوقة باإلرشاف عىل ذلك:وأمةا يساعد عىل التَّومم

ً فتطلق موقعا إلكرتونيا بمحال ومتاجر القدس ومصاريفها، ويـتم اإلعـالن بـشفافية عـن الـرشاكات 
  .والتوأمات التي متت، وبذلك نقدم خدمة حقيقية ورسيعة ألهل القدس ومحاة األقىص

ــصناعة  ــرف التجــارة وال ــث ويمكــن لغ ــك، وح ــسامهة يف ذل ــسلمني امل ــرب وامل ــالد الع يف ب
  .مشرتكيها للمسامهة واملبادرة يف نرصة األقىص

هذه فكرة يمكن تطويرها وحتويرها ملا حيقق املصلحة الكربى للقـدس وأهلهـا، وآمـل ممـن هلـم 
 حتـى نوجـه مـشاعر الغـضب ضـد عـدوان ؛ّالقدرة والعالقات عىل تبنيها وتفعيلها بأرسع مـا يمكـن

ّ ومشاعر ونوايا نرصة األقـىص واملـرابطني واملرابطـات لعمـل بنـاء منـتج ومثمـر ويف الوجهـة ،يهودال ٍ
  . بتثبيت املقدسيني يف وطنهم املبارك؛الصحيحة

  
  



 

 
 


  

  

 
  أفكار لنصرة األقصى والقدس واملقدسيني

  

يهـود  رغـم بـدء ال؛ال تزال إقامة الصلوات واالعتصامات أمام أبواب املسجد األقىص مستمرة
 ولكـن نـصبوا ، رفعوا البوابات اإللكرتونية- وكعادة اليهود- بإزالة البوابات اإللكرتونية، ومع ذلك 

  !كامريات حرارية
ة، ثـم فتحـوه طـ بـإغالق بـاب ح؛وملا أزالوا الكامريات حترشوا باملقدسيني الـداخلني للمـسجد

  !ًشخصا )٩٠(من  حتى أصيب منهم أكثر ؛وأطلقوا قنابل الصوت، ثم هامجوا املقدسيني
 ؛ حقيقـة صـفات اليهـودألّ التحايل واخلداع والتالعب، وقد بـني لنـا اهللا :فمن صفات اليهود

ر             ﴿: ـقال ف ةٌ نَّغْفـ جداً وقُولُـواْ حطـَّ سـ اب لُـواْ الْبـخادغَـداً ور ئْتُمش ثيا حهنةَ فَكُلُواْ ميالْقَر هذ لُواْ هـخا ادإِذْ قُلْنو
زاً                   )٥٨( كُم خطَاياكُم وسنزِيد الْمحسنني   لَ واْ رِجـ ظَلَمـ ينذ ا علَـى الـَّ لْنـفَأَنز م يـلَ لَهـي قذ فَبدلَ الَّذين ظَلَمواْ قَوالً غَير الـَّ

قُونفْسا كَانُواْ ياء بِممالس ن٥٩- ٥٨: البقرة[﴾ )٥٩( م[.  
ّباالستكبار واإلعراض عن طاعته واتبـاع أمـره ؛ ألمع أوامر اهللا هذه هي طريقتهم يف التعامل 

َّحط(يف قول كلمة   : من الـدخول سـاجدين، أيًوبدال! )حنطة(ّ حط عنا ذنوبنا، فحرفوها إىل : أي)ةِ
  ! وسوء أدهبم وخلقهم،مما يكشف عن ماديتهم وجشعهم! خاضعني، دخلوا بأدبارهم

ّومن كانت هذه طريقته مع ربه وخالقه  فلن نستغرب منـه قلـة األدب والوقاحـة مـع عبـاد اهللا، !َ
 ولذلك فإن التعامـل الراقـي واملحـرتم مـع هـؤالء !والتالعب والتحايل يف أي اتفاق أو صفقة معهم

 واملكاشفة للجمهور بـام تـم التوصـل ،الرشذمة ال يفيد وال ينفع، بل ال يصلح معهم إال القوة واحلزم
  .ّريق عىل حتايلهم وخداعهم وبثهم للشائعات واألكاذيب لقطع الط؛إليه من اتفاق معهم

ّ والرد عليهم بكل جدية، فضح أكاذيبهمًوعند ممارستهم للتزوير واخلداع يلزم عاجال  وتعريـة ،ّ
  !أخالقهم، ولألسف فإن هزال اإلعالم الرسمي العريب يشكل مورد قوة هيودية كبرية

 ،عمليـة لنـرصة األقـىص والقـدس واملقدسـينيّوكنا يف مقال األسبوع املايض قد طرحنـا فكـرة 
تتمحور حول إقامـة توأمـة بـني جتـار القـدس ونظـرائهم يف العـامل اإلسـالمي، ويف هـذا املقـال أفكـار 

   .جديدة لألفراد واهليئات الشعبية للوقوف يف وجه عدوان اليهود وحتايلهم وخداعهم
                                                 

 ).٢٧/٧/٢٠١٧(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 تقـوم عـىل ،بـالعموم أن نرصة القدس وأهلها باخلصوص، وفلسطني وأهلها يويف ظن
  :املحاور التالية

 ودعــم صــمودهم يف وجــه مــؤامرات ، تثبيــت أهــل القــدس وأهــل فلــسطني يف أرضــهم- ١
  .التهجري والرتحيل

ُ توعيــة عمــوم األمــة اإلســالمية بمكانــة األقــىص والقــدس وفلــسطني، وبعــدها العقائــدي - ٢
  . والواجب الرشعي جتاهها،واإليامين
 بكل لغات العامل، وعـىل كافـة ؛ اليهودية ضد األقىص والفلسطينيني فضح اجلرائم اإلرهابية- ٣

  .املستويات
 خاصـة ضـد األقـىص، عـىل ؛ جتييش كل الرشفاء يف العـامل ضـد إرهـاب اليهـود وعـدواهنم- ٤

  . التي أقلقت اليهود؛ العاملية)BDS(غرار محلة 
األقــىص  لنخطــو بإجيابيــة يف نــرصة ؛ّوخلدمــة هــذه املحــاور أقــدم هــذه املقرتحــات

  :واملقدسيني
   :استثامر السياحة اإلسالمية والعاملية للقدس

 لــرتويج ؛ّلقــد اســتخدم اليهــود وأنــصارهم مــن اإلنجيليــني املتعــصبني الــسياحة إىل فلــسطني
  دعايتهم الـصهيونية بحقهـم املزعـوم فيهـا، وشـحنوا عـرب هـذه الـرحالت الـسياحية مئـات األلـوف

  

  .والشباب خلف دعم دولة اليهود وبقائهايف الغرب من الساسة واإلعالميني 
واملسلمني مـن محلـة  ، كرتكيا؛ّواليوم علينا نحن أن نوظف السياحة اإلسالمية من بعض الدول

  . لدعم صمود أهل القدس وفلسطني؛اجلنسيات الغربية والفلسطينيني يف املهاجر
فـوا عـىل حقيقـة العـدوان  ليتعر؛كام علينا أن نجتهد عىل السياح غري املسلمني القادمني للقـدس

   .واإلرهاب اليهودي عىل األقىص واملقدسيني
  :ويمكن فعل ذلك من خالل

 بغـرض ؛ محالت دعائية وتوعية بلغات ووسـائل متعـددة لـدور وأمهيـة الـسياحة يف القـدس●
ّ والتعــرف عــىل قــضيتها، وأن مــا تنفقــه هنــاك يف ســياحتك هــو مــسامهة فاعلــة يف صــد ،دعــم أهلهــا
  . هود عىل األقىص والقدس واملقدسينيمؤامرات الي



 

 
 


  

  

 
 وكنوزهـا ، للتعرف عىل القـدس احلقيقيـة؛ إعداد برامج سياحية وخرائط سياحية بعدة لغات●
 وعادات وكنوز وفلكلـور القـدس يف ، املواقع التارخيية الصحيحة: وحياهتا احلقيقية، تشمل،التارخيية

  .ةالطعام واحلرف واملالبس، والفنادق واملطاعم العربي
 لنـرش ؛ تنفيذ لوحـات تعريفيـة مـصورة ومكتوبـة وناطقـة بعـدة لغـات عنـد املواقـع التارخييـة●

  . ونرش الرواية الفلسطينية يف العامل،املعرفة السليمة بحقيقة القدس واألقىص واملقدسيني
 بعمـل بـرامج دعايـة - وخاصة يف أوربـا-  قيام املؤسسات الفلسطينية واإلسالمية يف اخلارج ●
  .ّ ويتعرف عىل حقيقة قضيتها، ليستمتع بالقدس؛ للقدس تستهدف اجلمهور الغريبوسياحة
 تعــرض قــضية القــدس وتارخيهــا ، إطــالق مواقــع إلكرتونيــة خاصــة بالقــدس بعــدة لغــات●

والعدوان اليهودي عليها، واملضايقات التي يتعرض هلـا املقدسـيون مـن احلكومـة اليهوديـة وقطعـان 
  .ريطتها السياحية ومنتجاهتا املتميزةاملستوطنني اإلرهابيني، وخ

 تأهيل مؤسـسات ومتـاجر القـدس العربيـة للتعامـل األفـضل مـع الـسياح مـن قبـل جهـات ●
 ؛ بتطوير املنتجات املقدسية التذكارية، وتطـوير اخلـدمات الفندقيـة وقطـاع الطعـام؛داخلية وخارجية

  .لتصبح سياحة ممتعة وجذابة وتنافس السياحة اليهودية
بعض الـدول أو اجلهـات التـي هلـا تعامـل مـع دولـة اليهـود باسـترياد منتجـات مقدسـية  قيام ●

 ليبقـى املقدسـيون صـامدين يف ، كنوع من الدعم لالقتـصاد املقـديس؛وعرضها للجمهور يف بالدهم
  .محاية القبلة األوىل للمسلمني

 ليبقـى ؛ كاملسجد األقـىص؛ا مقدسيةً تشجيع الشبان عىل لبس مالبس حتمل شعارات وصور●
  . وتراه العيون يف كل مكان،ا يف القلوبًحارض

  : منها،إن حسن استغالل أداة السياحة للقدس سيكون له آثار إجيابية عديدة
 دعم اقتصاد املقدسـيني وتطـوير مؤسـساهتم وترسـيخ بقـائهم وصـمودهم، فلـو رصف كـل ■

 ممـا ،زدهـار حيـاة املقدسـيني دوالر فيها عىل األقل لكان لذلك أثـر كبـري عـىل ا)١٠٠(سائح للقدس 
  .ّيثبتهم يف القدس كطليعة احلراسة والدفاع عن املقدسات يف وجه إرهاب اليهود الدواعش

 ، إذا توفرت يف القدس مؤسسات ومنتجات ووسائل ثقافية ترشح تـاريخ القـدس واألقـىص■
ن نـرش ثقافـة ّ لتمكنـا مـ؛وتفضح إرهاب وجرائم اليهود بمختلف الوسائل واللغات وبطرق إبداعية



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ّمقدسية مقاومة يف كل أنحاء العامل عرب السياح للقدس، وسيكون لنـا سـفراء شـعبيون حيملـون مهنـا،  ِ
  . العاملية)BDS( عىل غرار تأثري محلة ؛ عىل اليهود املعتدينًكبريا ًضغطاوهذا سيشكل 

اليهـود ّ إن قدوم السياح إىل القدس من جنسيات خمتلفـة وبأعـداد كبـرية سـيحد مـن عـدوان ■
عىل املقدسيني عىل املدى البعيد، وسيكون لتواجد الكثري مـنهم يف املـسجد للـصالة عامـل محايـة لـه، 

  . خاصة الغربية منها؛ُكام أن االعتداء عليهم سيحرج اليهود مع دوهلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 

 
 


  

  

 
  ! ال تدعوها تفوتكم؛نصرة األقصى شرف وبركة

  

ِ ملـا هلـذه ؛ااألرض جيـوز الـسفر مـن أجـل الـصالة فيهـاملسجد األقـىص أحـد ثالثـة مـساجد يف 
ّال تـشد الرحـال إال «:  يف قولـهقاملساجد الثالثة من الربكة والتعظيم، وهي التي أخرب عنها النبـي  ُ

  .»املسجد احلرام، ومسجدي هذا، ومسجد األقىص: إىل ثالثة مساجد
بلة الصالة وموضـع احلـج،  أول مسجد وضع يف األرض، وهو ق:وذلك أن املسجد احلرام هو

ُ ثـاين مـسجد بنـي يف :ُ أنه أسس عىل التقـوى، واملـسجد األقـىص هـوأل أخربنا اهللا :واملسجد النبوي
 رشف وفـضيلة ق لنـا النبـي َّوقد بـني،  وبداية القبلة يف اإلسالم، وكان قبلة لألمم السابقة،األرض

 ؛ل من ألف صـالة فـيام سـواهأفضهذا ٌصالة يف مسجدي «: ق  فقال؛الصالة يف هذه املساجد
  .»إال املسجد احلرام، وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة فيام سواه

صــالة يف مــسجدي هــذا أفــضل مــن أربــع «:  حــني ســئل عــن املــسجد األقــىصقوقــال 
ِصلوات فيه، ولنعم املصىل، وليوشـكن أن ال يكـون للرجـل مثـل شـطن فرسـه مـن األرض  َ

  ."»خري من الدنيا وما فيها - أو قال-  ًمجيعايت املقدس خري له من الدنيا حيث يرى منه ب
 فإن نـرصة هـذه املـساجد وتعظيمهـا ورعايتهـا هـي قمـة الـرشف والربكـة، وإن نـرصة ؛من هنا

  .األقىص للتخلص من االحتالل الصهيوين هو من أعظم الواجبات عىل أمة اإلسالم
عـىل لـسان املـسجد - أحـد األرسى لـصالح الـدين رسـالة  احتل الصليبيون األقىص أرسل َّامـل
  :كتب فيها - األقىص

  سـَّكـَان نـُّم الصلبـِعالـِمل    ك الذيـلـا املـا أهيـي
َّن البيت املقدسِتسعى م    جاءت إليك ظالمة َ ُ  
ِّكل املساجد طه َّي أدنـرفـنا عىل شَأو    رتُ   !سـُ

                                                 
 ).٢١/١٢/٢٠١٧(، "الغد"صحيفة  )١(
 .حديث متفق عليه )٢(
 . األلباينَّصححهرواه ابن ماجه، و )٣(
 . األلباينَّصححه و،رواه احلاكم )٤(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 للقـدس، نيصالح الدين الحتالل الـصليبي يف رسعة حسم ًا هذه األبيات كانت سببَّ إن:ويقال
 وبـدأ ، واسـتعاد بيـت املقـدس بعـد مقتلـة عظيمـة، ودخـل مـسجد الـصخرة،فخاض معركة حطني
 ؛ وكـذلك فعـل باملـسجد األقـىص، فغسله باملاء وبامء الـورد واملـسك الفـاخر؛بتنظيفه من القاذورات

ي الدين حممد بن زكـي الـدين عـيل ّحيث كان الصليبيون حولوه إىل زريبة للخيل، وخطب الشيخ حمي
  : قال فيها،ّالقريش أول خطبة بعد حتريره

   !يا أهيا الناس"
َّأبرشوا برضوان اهللا الذي هو الغايـة القـصوى والدرجـة العليـا، ملـا يـرس ِ ه اهللا عـىل أيـديكم مـن ِ

أيـدي املـرشكني ها إىل مقرها من اإلسـالم بعـد ابتـذاهلا يف ِّ ورد،اسرتداد هذه الضالة من األمة الضالة
 من مائة عام، وتطهري هذا البيت الذي أذن اهللا أن يرفـع ويـذكر فيـه اسـمه، وإماطـة الـرشك عـن ًاقريب

ُطرقه بعد أن امتد عليها رواقه، واستقر فيها رسـمه، ورفـع قواعـده بالتوحيـد، فإنـه بنـي عليـه وشـيد 
   .بنيانه بالتمجيد، فإنه أسس عىل التقوى من بني يديه ومن خلفه

ون إليهـا يف ابتـداء ُّ، وقبلـتكم التـي كنـتم تـصلقكم ـِّهو مـوطن أبـيكم إبـراهيم ومعـراج نبيـف
اإلسالم، وهو مقر األنبياء ومقصد األولياء، ومدفن الرسل ومهـبط الـوحي، ومنـزل ينـزل بـه األمـر 

  .بني التي ذكرها اهللا يف كتابه امل؛والنهي، وهو أرض املحرش وصعيد املنرش، وهو يف األرض املقدسة
 باملالئكة املقـربني، وهـو البلـد الـذي بعـث ق فيه رسول اهللا َّوهو املسجد األقىص الذي صىل

فـه بنبوتـه، َّورش  الـذي أكرمـه برسـالته؛إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إىل مريم وروحه عيسى
  ."ومل يزحزحه عن رتبة عبوديته

مها َّ الـذي سـل؛د االحـتالل الربيطـاينواليوم يف عـرصنا تـم احـتالل القـدس وفلـسطني عـىل يـ
  . ويف يد األعداء مرهتنة، حتى عادت القدس سليبة؛لليهود

ْح طريف صـوب مـرسى نبـيكمِّأرس ُ  
ــروج   ِوتغـــدو الغانيـــات بـــصحنه ُتـ

ــــ ــــث لرب ــــصاكم يب ــي بـأقـ ـــ ِّكـأن   هُ
ــن ويبكــي حتــت ظــل حــراهبم   يـئـ

  

ـــد حمكـــم   ــألفيه يف طـــوق مـــن اجلن ــ ِف َ ْ ُ ُ  
ِعب الــتقحموقــد كــان قبــل اليــوم صــ ُّ َ  

ِشـــكاة تــذيب القلــب مــن كــل مــسلم َ ُ ً َ  
ــمعوين بــــاحلطيم وزمــــزم ـــ   ِأال فـاج

  



 

 
 


  

  

 
ولن يعود املسجد األقىص والقدس وفلسطني إال بجهـد وجهـاد وعمـل دائـم بالليـل والنهـار، 
فال تستصغروا أي جهد يف هذا الباب، فتوعية النـاس واألبنـاء والطـالب بقـضية األقـىص والقـدس 

والعمل عىل دعم صـمود ، جزء من عقيدة اإلسالم أمر واجب ومطلوب من اجلميعوفلسطني وأهنا 
املقدسيني والفلسطينيني عىل أرضهم بشتى الوسائل واألساليب من أفـضل جمـاالت نـرصة األقـىص 

  .وفلسطني، ورفض واستنكار حماوالت رشعنة احتالل اليهود من الواجبات الدائمة
بذل كل ما يـستطيعون لإلعـداد الـسليم والـصحيح إلهنـاء وعىل الساسة واإلعالميني والعلامء 

ْ واستعادة احلق وحمق الظلم، وهذا هو ميدان الرشف احلقيقي الـذي ينبغـي ،هذا العدوان واالحتالل
  .ًا والثناء اجلميل يف الدنيا ثاني،ً أوالأل اهللا ا ليحوزوا رض؛هلم أن يتسابقوا فيه
ّد عـن نـرصة األقـىص والـسعي يف إبطـال املـرشوع  من حماوالت خبيثة خفية تصاًولنحذر مجيع

  ! به وحمبتهاَ بدعوى أن هذا من قضاء اهللا وقدره والواجب علينا الرض،الصهيوين
، ولكـنهم اً ال زالـوا ال يملكـون جـرأة التـرصيح بـه علنـ)عامئـم(ج هلذا اخلطـاب ِّولألسف يرو

  .لصحيح بتحريف بعض اآليات واألحاديث عن معناها اا دون له رسِّيمه
 القضاء والقدر من أركان اإليـامن التـي جيـب عـىل كـل مـسلم أن يـؤمن هبـا، لكـن اإليـامن ؛نعم

 لـيس هـذا ؛ كـال! باهلزيمـة واخلـذالنرضـاا وً واستسالمًا وتواكال ا سلبيًبالقضاء والقدر ليس اعتقاد
  !هو مفهوم اإليامن بالقضاء والقدر
 ومل يستـسلم لقـوة ، من مكـةقِفلم هاجر النبي  بالقضاء والقدر رضالو كان هذا هو مفهوم ال

 ومل ،ّ اخلنـدق ملواجهـة وصـد األحـزاب عـن غـزو املدينـةقَم حفـر النبـي ـِلـ! وبطش كفار قريش؟
 بـاخلروج يف اليـوم التـايل لغـزوة أحـد - حتـى اجلرحـى-  أصـحابه قم أمر النبي ـِول! يستسلم هلم؟

 االستـسالم لألعـداء، ألنـه :اء والقـدر ال يعنـي بالقـضرضـاواألمثلة كثـرية، ال ملالحقة كفار قريش؟
  ! ا عىل قضاء اهللا وقدرهًا ساخطًا معتديً جاني- البطل اهلامم-  الدين ُهبذا امليزان يصبح صالح

 والـذين يـسعون للـصدارة ؛)العامئـم(هل أدركتم خطورة هذا الطرح املضلل مـن بعـض محلـة 
   !! العلم واإلسالم:وقيادة املسلمني باسم

 بام وقع وال يمكن تعديله، وتعديل ما يمكن تعديلـه، فيـوم رضا ال:القضاء والقدر يعني برضاال
 ليـربهن هلـم ؛ بام حدث من خسارة، ولكن يف اليوم التايل قام بمالحقة األعـداءق النبي ُأحد ريض

  .عىل أن اخلسارة جزئية



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 والعالجيـة مـع ب مـن األمـراض باألسـباب الـصحيةُّ فاإلسالم يأمر بالعالج والتطب؛ومن هنا
 بالقضاء والقدر، وكذلك يف حالة وقوع زلزال أو تصادم أو خسارة جتارية جيمـع اإلسـالم بـني رضاال

ّ وقدر، وهذا سبب فعاليـة هـذه األمـة أل بام قىض اهللا رضاعالج التبعات باألسباب الصحيحة مع ال
  .عرب التاريخ

ف ُّ وخنـوع هـو أكـرب أسـباب ختلـلكن الفهم املنحرف للقضاء والقدر وحتويلـه ألداة استـسالم
   !ن األعداء من احتالل بالدهمُّ ومتك،املسلمني عن قيادة العامل

لقـد  ف!ولنا يف نموذج األمري عبد القادر اجلزائري أكرب عـربة مـن خطـورة هـذا الفهـم املنحـرف
الطـرق  ومل يقبـل بـدعايات رؤسـاء ،قاوم األمري عبـد القـادر اجلزائـري املحتلـني الفرنـسيني للجزائـر

 سـنة، )١٧(ُحتى هزم بعد ، أل وأنه مراد اهللا ، باالحتاللرضا التي تروج لل؛الصوفية العميلة لفرنسا
ّ وقبـل طـرح ومفهـوم هـذه الطـرق الـصوفية العميلـة، وأخـذ يمجـد فرنـسا ،عندها تغري فكر األمـري ِ
ل عنـه َّ وخـذ،ربأ منهبل ملا قام ابنه بجمع بعض القبائل ملحاربة فرنسا عارضه وت! ويمنع من مقاومتها
 اً إظهـار؛ حـزن لـذلك وتـزين بنيـشاهنا األكـرب)م١٨٧٠(ُوملا هزمت فرنسا سـنة ! القبائل حتى خرس

  !لصداقته هلا
 للخطـورة الكبـرية النحـراف مفهـوم القـضاء والقـدر يف اً بيانـ!لعل يف هـذا النمـوذج العجيـب

 باألوطــان واملقدسـات، فهــذا اًيطـمواقـف اإلنـسان جتــاه احلـق والـتخيل عــن نـرصته، كــام أن فيـه تفر
واعتبـار !  وشكر اهللا عىل هذه النعمـة، تسليم القدس وفلسطني لليهود من جهة:املفهوم يف مآله يعني

ــا وهــو قبــول ! )وحــدة الوجــود( نجتمــع معهــم يف ،األعــداء اليهــود والــصهاينة املحتلــني إخــوة لن
  ! ردن هي فلسطني والوطن البديل باعتبار األ؛واستسالم بمطامع اليمني اليهودي والصهيوين

ُ يــراد هلــا أن تقــود احلالــة ، يف بالدنــا)عامئــم(ّهــذه هــي حقيقــة هــذا الفكــر املنحــرف الــذي تبثــه 
  !اإلسالمية يف املستقبل القريب

 ويفوتـك الـرشف الرفيـع والربكـة ،فاحذر أن تتورط هبذا الفكر املنحـرف عـن نـرصة األقـىص
  !العالية
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   إيران والشيعة ماليل
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  تالعب إيران بالقضية الفلسطينية

  

 مـن ؛ أن القضية الفلسطينية رافعة لكـل مـن أراد أن يـشتهر ويـروج بـني النـاس:من املتفق عليه
دولة أو حزب أو مجاعة أو شخص، فيكفي بعض الشعارات الرنانة أو احلركات االستعراضـية التـي 

هـري اجلاهلـة واملندفعـة، وعـىل أسـاس  وبعدها تأخذ الرشعية واملصداقية من اجلام!تدغدغ العواطف
  . مع القضية الفلسطينيةةهذه القاعدة تعاملت إيران اخلميني

  :البداية  ◙
 بالقـضية الفلـسطينية حـني كانـت مـضطهدة ومطـاردة يف منتـصف ة اخلمينيـحركةتعود عالقة 

نظمــة  فهربــت إىل العــراق ولبنــان حاضــنة كــل األحــزاب والتنظــيامت، وهنــاك تبنــت م،الــسبعينيات
ــي ــوادر اخلمين ــسطينية ك ــر الفل ــدر؛التحري ــسكريَّ ف ــسيايس والع ــل ال ــىل العم ــلحتهم ،بتهم ع  وس
 يف معـسكراهتا ، ألهنـم أعـداء الـشاه حليـف إرسائيـل القـوي؛ودعمتهم من أموال الثورة الفلسطينية

   .بالعراق ولبنان
لت هلــم عــىل َّ وحــص،كــام أن املنظمــة عملــت عــىل فــتح األبــواب أمــامهم لــدى الــدول العربيــة

 وقــدمت لــه الــدعم ، الــصدرى بعــد أن ســبق للمنظمــة أن احتــضنت موســ،مــساعدات ماليــة منهــا
ن أبو عامر هو من اختار اسم حركة أمل هلـا، وبـذلك كـان إ :والرعاية والسالح والتدريب، حتى قيل

 حـساباهتم  يفاً ومل يكن البعد الطائفي موجود،ن متفضلني عىل شيعة لبنان وثورة اخلمينيوالفلسطيني
  .يف لبنان

 قـام بمقابلـة عرفـات -  الـصدرموسىبمساعدة من - رفسنجاين الرئيس اإليراين السابق كام أن 
 ني حيـث كـان رفـسنجاين ورفاقـه معجبـ،سـتفادة منهـا بغيـة اال؛يرانيـةيف بريوت قبل قيـام الثـورة اإل

   .الفلسطينية بنموذج الثورة
  :بعد نجاح الثورة  ◙

   . باالنتصارًاقبل يف طهران مهنئُخلميني كان عرفات أول من استوحني نجحت ثورة ا
                                                 

 .)٢٠٠٩ مارس ٢٢ (،"الراصد"موقع  )١(
 .)١٧١ص( رفسنجاين ،»حيايت« )٢(



 
 
 
 

 ،إيـراين يف معـسكرات فـتح ب عـرشة آالف عنـرصَّويف خطاب لعرفات بطهران تفاخر بأنه در
ب َّ ودر، مـن الـسالح للخمينـياًم عرفـات مزيـدَّوأنه أعطاهم عرشة آالف كالشنكوف، ومن ثم قد

نظمــة التحريــر الفلــسطينية مقــر الــسفارة اإلرسائيليــة يف احلــرس الثــوري، وقامــت إيــران بإعطــاء م
 وجـالل الـدين الفـاريس ، للمنظمـة يف طهـراناً هـاين احلـسن سـفريَّ، وعنيا لتكون سفارة هل؛طهران
  . مجران السفارةى ومن ثم توىل مصطف، املنظمةى إليران لداًسفري

 وطلبـت ، يف كـل مـدن إيـران وتعيني مندوب عنها،كام تم فتح مركز ثقايف للمنظمة يف أصفهان
 فذهب عرفات وأمحـد اخلمينـي ؛رب األهواز للثورةعإيران من املنظمة وعرفات احلصول عىل تأييد 

  .الفتتاح مكتب املنظمة باألهواز هلذه الغاية
ورسعان ما ظهرت حماوالت ثورة اخلميني لتوظيف املنظمة يف أغراضها اخلاصـة، فبعـد أشـهر 

ال مكتـب األهـواز، واسـتمرت املـضايقات ليغـادر هـاين احلـسن منـصبه تم الطلب مـن املنظمـة إقفـ
   .هناك

ومل يتحسن الوضع مع السفري اجلديد، وحني حاول وفـد رفيـع مـن املنظمـة التوسـط يف قـضية 
 أرسـل - وزيـر اخلارجيـة اإليـراين-  رغم أن قطـب زادة ؛الرهائن األمريكان رفض اخلميني مقابلتهم

 ، وخاصــة مــع تــصاعد سياســات تــصدير الثــورة؛ الوســاطة الفلــسطينيةبرقيــة رســمية باملوافقــة عــىل
وحماولة الزج باملنظمة يف ذلـك، وبعـدها جـاءت احلـرب مـع العـراق التـي وقفـت فيهـا املنظمـة عـىل 

العالقـة الوديـة ودخلـت مرحلـة   جتاههـا، وبـذلك انتهـتا  عـدائياً فاعتربت إيران ذلك موقفـ،احلياد
  .اجلمود

للبناين مل يكن احلال بأفضل من ذلك، فرغم أن املنظمة هـي مـن أنـشأت منظمـة  وعىل اجلانب ا
 فحـني غـزت إرسائيـل لبنـان سـنة !هـا منهـاء إال أن الغدر واخليانـة كـان جزا؛حتهاَّبتها وسلَّأمل ودر

 بالقتال ضد اليهود سوى بالبيانـات، بـل بعـضهم قـام بالرتحيـب بـاجليش "أمل" مل تشارك )١٩٨٢(
  .اإلرسائييل

                                                 
 .)٤٩ص(شمي  حسني عيل ها،»احلرب املشرتكة إيران وإرسائيل« )١(
ـائزة ه الباحث اإليراين يف رسالته للدكتورا،مسعود أسد اللهي. أ ثبت ذلك د )٢(  من جامعة اإلمام الصادق بطهران، واحل

ـائزة وزارة اإلعــالم اإليرانيــة ألحــسن أطروحــة دكتــورا ـنة هعــىل جـ    :، والتــي نــرشت بالعربيــة بعنــوان)٢٠٠٠( سـ
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ًأر يوممل " :وقد فضح ذلك شارون يف مذكراته حني قال  يف الشيعة أعـداء إرسائيـل عـىل املـدى اَ

  !!هم بعض األسلحة كبادرة حسن نيةءقرتح إهداا بل ،"البعيد
 وتزايـد النفـوذ ،ها وحركـة االنـشقاق يف صـفوف، موسى الصدر"أمل"وبسبب اختفاء مؤسس 

  .ا للمسلمني يف كل مكانًمبايعتها للخميني إمام )١٩٨٢(ركة سنة احل أعلنت ؛اإليراين يف لبنان
 بدأت أمل ونـواة حـزب ؛وبعد أن غادر الفدائيون الفلسطينيون بريوت عقب الغزو اإلرسائييل

ت أمـل َّ إال وقـد أعـد)١٩٨٥(نة اللبنانيني والفلسطينيني، ومل يـأت عـام ُّلتمدد عىل حساب السبااهللا 
 كـام حـدث مـع ؛ً كـامالاً اسـتمرت شـهر، املخيامت الفلسطينية ببـريوتالعدة ملجزرة للفلسطينيني يف

شــملت القتــل والــذبح واالغتــصاب و !، كانــت مــن الفظاعــة واإلجــرام بمكــان كبــرياًغــزة مــؤخر
   .وغريها

:  عايـشهَّ فكتب لنا عـام؛وقد صادف وقوع هذه املجازر وجود األستاذ فهمي هويدي يف طهران
 وبيـنام تكلـم خمتلـف رمـوز ،مل للفلسطينيني يف بـريوت كـان قـد بلـغ ذروتـه وقتال أ)٨٥يونيو (يف "

  !، فإن اإلمام التزم الصمتي وخامنئ ورفسنجايني منتظر:النظام
نتهـى الـصيام خـرج ا وملـا ،نه معتكف يف األيام العرشة األخرية من شهر رمـضانإ :ٍوقيل وقتئذ
 وفـيام توقـع الكثـريون أن ، بعـد صـالة العيـد"حـسينية مجـران" يف اً وألقـى خطابـ،اإلمام من اعتكافه

 ُّ وكـان جـل! فـإن اإلمـام مل يـرش إىل املوضـوع مـن قريـب أو بعيـد؛ يف لبنـاني جتاه ما جيـراًيعلن موقف
آخـر ( التي خرجت يوم القـدس ؛تركيزه يف اخلطاب عىل داللة املظاهرات املؤيدة للحرب مع العراق

  . )مجعة من رمضان
 ومل أسـتطع أن ،) يونيـو٢٠(وا إىل خطبة اإلمـام يف صـبيحة ذلـك اليـوم  أحد الذين استمعُكنت

 لـيس فقـط ألن الفلـسطينيني هـم ضـحيته ولكـن ألن ! يف لبنـاني دهشتي مـن جتاهلـه ملـا جيـريأخف
   .اجلاين منسوب إىل الشيعة

                                                 
 .)١٣٨، ١٣١، ١٠٩ص(» يف جمتمع تعددي اإلسالميون«= 
 .)١٨٢ص ( عبد اهللا الغريب، ،»أمل واملخيامت الفلسطينية« )١(
 .)٦٩ص( املصدر السابق، )٢(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ــت ا ــايتنونقل ــسياسة اإلطباع ــري بال ــة إىل صــديق خب ــساباته ؛يراني ــه ح ــام ل ــان رده أن اإلم  فك
  .!!"ناتهوتواز

 بــصدق عــن موقــف ِّ يعــربيكــان خــامنئ" : فقــال عنهــا هويــدي؛أمــا تــرصحيات رمــوز النظــام
عتـداء عـىل املخـيامت  التي لزمت الصمت طوال مخسة أيام بعد بـدء اال؛احلكومة واألجهزة الرسمية

 وهو موقـف بـدا ،"جتنب استمرار نزيف الدم" و،"وقف القتال"الفلسطينية، ثم بدأت تتحدث عن 
 ً فـضال؛ الدور الـسوري يف دعـم أمـلاًإذ كان واضح؛  باملبادئاً أكثر منه ملتزم"للحسابات" اًخاضع

  ." هي يف النهاية منظمة شيعية"أمل"عن أن تلك األجهزة وضعت يف اعتبارها أن 
ــي وغــازي  ــوض التميم ــعد بي ــشيخ أس ــام ال ــىل املخــيامت ق ــل ع ــداء أم ــتمرار اعت ــع اس    وم

مـن اخلمينـي أن يتـدخل لوقـف للطلـب  ؛)م١٩٨٦(إيران يف العام  بالذهاب إىلعبد القادر احلسيني 
ذهبـوا بعـد   ثم! ولكن رفض ذلك،التي ترتكبها حركة أمل ضد الفلسطينيني يف جنوب لبنان املجازر

 )منتظـري(غـضب عـىل   ولكن اخلميني، فأصدر فتوى تستنكر هذه املذابح؛)منتظري(ذلك إىل نائبه 
  . هذا أحد أسباب عزله من نيابة اخلميني فكان،ألنه جتاوزه
  !!القدس جيش ويوم  ◙

 وأن طريقـه للقـدس يمـر ،)١٩٨٠(وكان اخلميني قد أعلن عـن تأسـيس جـيش القـدس سـنة 
بكربالء، وهكذا تأخر هذا اجليش عن نرصة القدس النشغاله بحرب العـراق، لكـن جـيش القـدس 

 مـن القيـام بعمليـات نوعيـة ضـد العديـد مـن - قرغم حربه للعرا-  الذي متكن ؛حتول لفيلق القدس
عـرب أجنحتـه -  فقـد قـام هـذا الفيلـق ؛الشخصيات واألهداف اإلسالمية يف أنحاء متفرقة مـن العـامل

ــا ــة ومنه ــدة دول:املختلف ــرشة يف ع ــزاب اهللا املنت ــرين -  أح ــة والبح ــاالت يف مك  بتفجــريات واغتي
   .والكويت ولبنان

فيلـق القـدس بالعديـد مـن العمليـات ضـد الـسنة العـراقيني وبعد احتالل أمريكـا للعـراق قـام 
  . الذين احتلوا العراق بام فيها كربالء؛ من حرب األمريكانًوالفلسطينيني بدال

                                                 
 .)٤٠٤ص( فهمي هويدي، ،»إيران من الداخل« )١(
 .)٤٠٣ص( املصدر السابق، )٢(
 .) م٢٠/٩/٢٠٠٦(، "مفكرة اإلسالم" حممد أسعد بيوض، موقع ،»؟ماذا جيري يف لبنان« )٣(



 

 
 


  

  

 
 مـن العـودة ً بـدال؛مـع أمريكـافيه  وتقاسمت النفوذ ، أقدام إيران يف العراقتواآلن بعد أن تثبت

 تغيـري وجهتـه عـن القـدس للجـزر ي تـستدعًرئـة طااًملواصلة الطريق للقدس يبدو أن هنـاك أوضـاع
  !!ً وبإمكاهنا الصرب قليال،اإلماراتية، والقدس لن تضيع

 عـرب ! ليدغدغ عواطف الفلـسطينيني واملـسلمني بـذلك؛وأعلن اخلميني عن يوم عاملي للقدس
   أعــداء اخلمينــي مــناًن يمــوت هــم دومــَ، لكــن مــ)املــوت ألمريكــا وإرسائيــل( :يــد شــعاراتدتر

  

  !!داء إرسائيل من املجاهدين فقطلسنة وأعأهل ا
  :حركة اجلهاد الفلسطينية  ◙

 ! بـالثورة اخلمينيـة- لليـوم-  املغرمة ،ات تواصلت إيران مع حركة اجلهاد الفلسطينيةنويف الثامني
، وقــد قــدمت هلــا الكثــري مــن الوعــود حتــى أصــبحت حركــة اجلهــاد حتــسب عــىل إيــران والتــشيع

 مـن ً، وهو ما جعل الشقاقي حيـاول فـتح خطـوط دعـم مـن ليبيـا بـدالعمواآلمال والقليل من الد
 الذي وصـل ليبيـا ؛ فلقي مرصعه يف قربص بعد مغادرة ليبيا، كام حدث من قبل ملوسى الصدر،إيران

  !! ومل خيرج منها بعد
  :محاس  ◙

 "محـاس" وحتى سـنوات قريبـة، ألهنـا تعلـم أن ؛ومل ترحب إيران بالعالقة مع محاس يف البداية
 مـا، وكـان هـذا املوقـف بتحـريض مـن حركـة اً وأن هلا خلفية سـلفية نوعـ،سنية تتبع جلامعة اإلخوان

   . عىل جهود اإلخوان يف رمي اجلهاد بالعاملة إليرانا اجلهاد رد
ــد حــدثني د ــسام العمــوش . وق ــران- ب ــسفري األردين األســبق يف طه ــادات ،ال    وهــو مــن القي

 بعكـس منـدوب ،وى مندوب محاس يف طهران له من إمهال اإليرانيني له عن شك- السابقة لإلخوان
  .اجلهاد

                                                 
 .لكاتب هذه السطور) حركة اجلهاد واهلوى الشيعي اإليراين(سة  درا:انظر )١(
 .)٢/٢٥١(حترير فيصل دراج ومجال باروت، ، »موسوعة احلركات واألحزاب اإلسالمية« )٢(
 إصدار مركـز الـرشق األوسـط ، حترير جواد احلمد وإياد الربغوثي،»دراسة يف الفكر السيايس حلركة املقاومة محاس« )٣(

 .)٢٧٦ص( ،- اساملقرب من مح- 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  :حزب اهللا  ◙
 فقد أثبتت األيام أنه وسيلة لتنفيـذ األجنـدة ؛قاومة إرسائيل ملأما حزب اهللا الذي أنشأته إيران

 أكثـر مـن مـرة  احلـزبَّ، فقـد غـريا  حقيقيـً إزالـة إرسائيـل أو عـداءي ومصاحلها التي ال حتتـويرانيةاإل
 مـن أ بحسب معطيات املرحلة، ففي البداية أعلـن احلـرب عـىل إرسائيـل حتـى يتـرب؛نظرته إلرسائيل

 وبعد ذلك أصبح حيـرص الـرصاع يف اسـتعادة ،)٨٢(تقاعس وخذالن الشيعة عند غزو إرسائيل عام 
، وقـد تبـدى هـذا يف  فقط وال يتعـدى احلـدود اللبنانيـةا  ومن ثم جعل الرصاع لبناني،األرايض املحتلة

 وتنـصله مـن الـصواريخ التـي ،توقفه عن نجدة غزة بالصواريخ املكدسة عنده بزعم حرب إرسائيـل
  .أطلقت من اجلنوب لفك الضغط عن غزة

كام قـام حـزب اهللا بحـصار املقاومـة الـسنية والفلـسطينية يف اجلنـوب والقـضاء عليهـا، ممـا دعـا 
  ! للحدوداً احلزب أنه أصبح حارسوصفل الطفييل ياألمني األسبق للحزب صبح

 أن احلــزب ال يرغــب بحــرب حقيقيــة مــع )٢٠٠٦متــوز (وقــد بــدا بــشكل واضــح يف حــرب 
 رغـم زعمـه القـدرة عـىل ذلـك، كـام أن ؛ ولذلك جتنـب رضب املـصالح احليويـة إلرسائيـل؛إرسائيل

 ،ل بـريوت والتـي نـتج عنهـا احـتال؛إيران ضبطت إيقاع احلـرب مـن خـالل إدارهتـا املبـارشة لـذلك
  . والسنة بالتحديد،ضعاف احلكومةإ مع ،وتدعيم قوة احلزب يف لبنان

 من البؤس والعـوز يف ظـل ً عديدةاًكام أن الفلسطينيني يف املخيامت اللبنانية الذين يقاسون أنواع
  لـسنة لبنـان، فـإن إيـراناً وعونـاًن سـندو أن يكـون الفلـسطينيى التـي ختـش؛القوانني والقوى اللبنانيـة

  . من األذى بحقهم والتضييق عليهمً كثريةاًوأذرعها متارس أنواع
   :ومن أبرز هذه األمثلة

 قـام بـاحتالل بـريوت، وحتـدى - من أجل فصل ضابط حمسوب عليه يف املطـار- أن حزب اهللا 
، "أنـه خـط أمحـر" لكن خمـيم هنـر البـارد الـذي أعلـن حـزب اهللا !اًاجليش اللبناين ومل حيسب له حساب

 فـتم تـدمري وإزالـة خمـيم هنـر البـارد ،- عىل حد تعبري الـشيخ داعـي اإلسـالم- !!  خط أخرضهثبت أن
  !! ويعد القتىل السنة من الفلسطينيني واجليش!وحزب اهللا يتفرج

                                                 
 .)٣٤ ص( ، غسان عزي،»حزب اهللا«،  يف قيادة احلزب بشكل غري معلنني وجود إيراني:يكفي إلثبات هذا األمر )١(
 ."الراصد نت" عىل موقع ،لعيل باكري) حزب اهللا حتت املجهر (: انظر:ملزيد من التفاصيل )٢(



 

 
 


  

  

 
  :جيش لبنان اجلنويب  ◙

أو العميـل إلرسائيـل قد يصدم الكثري من الناس حني يعلم أن غالبية أفراد جيش لبنان اجلنـويب 
 هم من الشيعة، ولـذلك حـني انـسحبت إرسائيـل وسـيطر حـزب "جيش حلد" :ف باسمما كان يعر

اهللا عىل اجلنوب مل يتم معاقبة أحد من أفـراد اجلـيش العميـل، بـل قـدم نـواب حـزب اهللا قـانون عفـو 
  ! عىل الوحدة الوطنيةاً حفاظ،عنهم

  :االستعداد لالعرتاف بإرسائيل  ◙
 إال أهنــم وحــني كــان - الــشيطان األكــرب- أمريكــا رغـم زعــم قــادة إيــران أهنــم ضــد إرسائيــل و

 لعقـد "اًاقرتاحـ"إيران بموافقة املرشد عـيل خـامنئي  ، قدمت)٢٠٠٣(األمريكيون يغزون العراق يف 
  .اإليراين-  حلل النزاع األمريكي"صفقة كبرية"

 ؛حـزب اهللا  ونوقـف دعـم، ونتنـازل عـن النـووي،نعـرتف بإرسائيـل: جوهر العرض اإليـراين
  .قوة إقليمية رشعية: نحنا الوصاية عىل اخلليج، واالعرتاف بنامقابل م

 ن االقرتاح عـرض إيـران إيقـاف دعمهـا للمجموعـات الفلـسطينية املعارضـة، والـضغطَّتضم
 ،)١٩٦٧(عليها إليقاف عملياهتـا العنيفـة ضـد املـدنيني اإلرسائيليـني داخـل حـدود إرسائيـل العـام 

كامـل يف اإلطـار اللبنـاين،  ناين إىل حزب سيايس منخـرط بـشكلالتزام إيران بتحويل حزب اهللا اللبو
 طـرح :، أو ما يـسمى)م٢٠٠٢(قبول إيران بإعالن املبادرة العربية التي طرحت يف قمة بريوت عام و

وسالم مع إرسائيـل، مقابـل انـسحاب   والقبول بعالقات طبيعية،الدولتني، وتنص عىل إقامة دولتني
  .)م١٩٦٧(إرسائيل إىل ما بعد حدود 

  :فلسطينيو العراق  ◙
 مل تتـورع عـن ؛حني متكنت امليلـشيات الـشيعية العراقيـة املواليـة إليـران مـن الـسيطرة يف بغـداد

 ملجـازر أمـل بـاملخيامت الفلـسطينية ةالقيام بمجازر بحق الفلسطينيني يف جممـع البلـديات هنـاك مماثلـ
   ! منهاال كانت بسالح إيراين ورض ب،، دون أن تتدخل إيران لوقف هذه املجازربلبنان

  . ولذلك اعرتف خالد مشعل أن محاس مل تستطع مساعدة فلسطينيي العراق لدى أصدقائها
                                                 

 ."مكتوب"ونته عىل  يف مد،القصة الكاملة للعرض اإليراين الرسي لعيل باكري )١(
 .»فلسطينيو العراق«رصد تفاصيل هذه املجازر كتاب  )٢(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 عـىل وجبـة ،ولألسف قام ممثل محاس يف املجمع باستضافة قـوة مـن مغـاوير الداخليـة العراقيـة
مـت يف وقـت سـابق  يف حـني أن تلـك القـوة قا،)٢٨/٩/٢٠٠٨(إفطار رمضاين يف مسجد القدس 

  !!!باعتقال إمام املسجد
 اً إما بقي حتت سطوة اخلوف وعدم األمان، أو أصـبح الجئـ؛قتل من فلسطينيي العراقُومن مل ي

عىل احلدود أو املنايف البعيدة، ومل تعمل إيران عـىل املـساعدة بعـودهتم لبيـوهتم أسـوة بمئـات األلـوف 
حتـسني ظـروفهم عـىل كـام أهنـا مل تعمـل ! ! بام متلك مـن نفـوذستهم يف العراقَّاإليرانيني الذين جنمن 

  .احلدود السورية التي متلك فيها حظوة كبريةعىل  حتى وال يف املخيم ؛املعيشية
  !!ال يعرتفون باألقىص  ◙

 إال أن رواياهتم وعقائـدهم ال تعـرتف باملـسجد األقـىص !رغم تشدق إيران بفلسطني والقدس
 : بعنـواناً جعفـر مرتـىض العـاميل كتابـَّالعالمـة أحـد كبـار علـامء الـشيعة فَّ ولذلك ألـ!!الذي نعرفه

 والـذي ،املـسجد األقـىص حقـائق بخـصوص لقد تبـني لنـا عـدة" : جاء فيه،»؟املسجد األقىص أين«
  !!" أنه ليس الذي بفلسطني:حيسم األمر
الـذي ال  ؛»عظـمسـرية الرسـول األ«كـام يف كتابـه ! !أن املسجد األقىص يف الـسامءالعاميل وقرر 

 ممـا ، والـذي حـاز عـىل جـائزة أفـضل كتـاب يف إيـران، عـرش سـنواتذ منـاًه تباعـؤتزال تصدر أجـزا
   !!ا استدعى تكريم الرئيس نجاد له شخصي

  :دعم إيران حلكومة محاس  ◙
 رشحهـا أحـد ،وحني فازت محاس باالنتخابـات وشـكلت احلكومـة قامـت إيـران بلعبـة ذكيـة

ومل يـدعموا حكومـة   أن دعمـوا؛وكـان املوقـف اإليـراين مـن الـذكاء بمكـان" :ولـهامس بقحلوالني امل
  !!محاس

 !ًا وال حتــويال يـدوي  ومل تـسلمها ال،فـإيران أعلنـت أهنـا سـتدعم احلكومــة الفلـسطينية بـاملاليني
 دونال يـدخل لفلـسطني بـ اً وهي تعلم أن عـصفور،وأعلنت أهنا ستتربع بآالف السيارات للحكومة

                                                 
 .)٢/٢٠٠٨ (،)٢٤٦(عدد ال ،"البيان"جملة  )١(
 ."القلم" موقع ، أمحد عبد العزيز،)"قراءة يف اخلطاب"محاس والتشيع السيايس ( )٢(
 .تنرتنلطارق حجازي، عىل شبكة اإل» الشيعة واملسجد األقىص« كتاب :راجع )٣(



 

 
 


  

  

 
 وهبـذا ؟؟يف غـزة والـضفة الغربيـة  إرسائيل، وأعلنت عن تسخري طائرتني للوزراء املسجوننيموافقة

  ."لن يلومهم أحد باخلذالن
  مليـون)٥٠( أهنـا سـتقدم حلكومـة حلـامس )٤/٢٠٠٦(شـهر يف واألعجب أن إيران أعلنـت 

أن هـذا املبلـغ مل  - وزير اخلارجية اإليـراين- ، ولكن بعد أكثر من شهرين رصح منو شهر متقي دوالر
  .يوافق عليه بعد جملس الشورى اإليراين

 :أنإىل  رغـم أن بعـض املحللـني ينبهـون ؛وحصدت إيران الثناء العاطر مـن اجلامهـري العاطفيـة
 والـذي حقـق انتـصارات يف ؛ فربغم أن حزب اهللا اللبناين املحسوب عليها!طهران مشهورة ببخلها"

ات إىل حـرب حتريـر نـ مـن حـرب الرهـائن يف الثامنياًرن املنرصم، بدءالسياسية اخلارجية طيلة ربع الق
 ؛ عـىل منـشآهتا النوويـة"إرسائـييل" وانتهاء اآلن بدوره كحاجز صاروخي لردع أي هجـوم ،اجلنوب

  ."ا  مليون دوالر سنوي)٧٥ أو ٥٠(هنا ال تقدم له سوى أإال 
  :خذالن غزة  ◙

 فيكـون !؟ناس ترتقب صواريخ إيـران وحـزب اهللا وال،هي غزة تتعرض لإلبادة والقصف وها
  !! لن نطلق صواريخ عىل إرسائيل:اجلواب عىل لسان سعيد جلييل وحسن نرص اهللا

ن الــذي ضــبط حــزب اهللا حتــى ال يطلــق َوقــد تنازعــت ســوريا وإيــران عــىل بطولــة ورشف مــ
 : مـن أول يـوم وقد أعلن حـسن نـرص اهللا!الصواريخ، وكأن حزب اهللا كان يف وارد إطالق صواريخ

  !! وال يرض إرسائيل، ألن ذلك ال يفيد غزة؛لن نطلق الصواريخ
 وتـم ضـبطها، ، عىل أسلحة لغزةيولكسب عواطف اجلمهور قامت إيران بإرسال سفينة حتتو

 وال يمكن لقـارب فلـسطيني ، اآلن بل هي تقصفهااًوكل عاقل يدرك أن إرسائيل ال حتارص غزة بحر
  !بد من التضحية ببعض البنادق والذخائر رات اإلعالم والدعاية الاخلروج للبحر، ولكن لرضو

 اً لكنهـا مـستعدة ألن تكـون مفتاحـ،وبذلك تكون إيـران فرضـت نفـسها بأهنـا بـاب للمـشاكل
  ، إذا تــم مراعــاة مطالبهــا بــالنفوذ والــسيطرة يف املنطقــة، ولــذلك وغــزة حتــت القــصف اًللحــل أيــض

                                                 
 ."فلسطني للحوار شبكة" عىل ،لصالح الدين محيدة) يراين من حزب اهللا وحركة محاساملوقف اإل (:مقال )١(
 .)٩/٧/٢٠٠٦( ،"رويرتز" )٢(
 .)٢٣/٢/٢٠٠٦( ،"اخلليج" صحيفة ،لسعد حميو) املايل وإيران واجلهاد محاس( :مقال )٣(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 وتــشارك يف قمــة الدوحــة ، وتــستقبل قــادة محــاس،فلــسطنيوإيــران تطلــق الــشعارات واهلتافــات ل- 
 بـني مستـشار )٢٠٠٨( كشف النقـاب عـن مباحثـات ولقـاءات اسـتمرت طـوال سـنة - لنرصة غزة

 للوصـول لـصفقة - وزير الـدفاع إبـان إدارة كلينتـون-  ينجاد اخلاص جمتبى هاشمي وبني ويليام بري
 بإرسائيـــل والـــضغط عـــىل املقاومـــة  مـــن االعـــرتاف)٢٠٠٣(عـــىل غـــرار مـــا اقرتحتـــه إيـــران يف 

  !!!الفلسطينية
 حيـث ؛ عن موقف إيـراناولذلك جاءت نتائج االستطالعات يف غزة متدنية بخصوص الرض

 عـن عـدم رضـاهم عـن )%٤٥.٥(وأعـرب   أهنم غري راضني عن موقـف إيـران،) %٥٨.٢(صوت 
  .حزب اهللا
  :تالعب إيران بالقضية الفلسطينية حقيقة ثابتة  ◙
- ، هذا أسـامة محـدان ا  شيعية ليس رسإيرانيةون إيران تستخدم القضية الفلسطينية ملكاسب وك

ـ بإذن اهللا - إننا ":  يقول يف مقابلة باهلاتف مع بعض العلامء- أحد قادة محاس ال نقبـل أن يغـري  - ـ
 ؛ وجهادهم وتضحيتهم يف صالح راية غـري الرايـة التـي نحمـل ونـؤمن،صمود املجاهدين وصربهم

  ." فمن قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا، اجلهاد حتت لوائهاأن
 ال ، وأن تبذل اجلهـد يف ذلـك إىل جانبنـا،ونرجو أن تكون أمتنا معنا يف ذلك" :- ًأيضا-  و يقول

َنفرح بأن يقرتف هذا النـرص وأن يقـرتف هـذا اجلهـاد وهـذه التـضحيات أحـد ال نثـق بـه وال نعتمـد 
  ."عليه

 فـيعلن بكـل وضـوح أن دعـوى ؛- القيـادي البـارز يف محـاس بغـزة- أما الدكتور صالح الرقب 
 ألن مـا جيـري عـىل أرض الواقـع !ّهـذه الـدعوة املزيفـة" :الشيعة برغبتهم لتحرير القدس وفلـسطني

ِّيكذ ب هذه الشعارات التي تعـد فقـط مطيـة لكـسب تأييـد مجـاهريي، ومـا يطلقـه اإليرانيـون يف يـوم ُ
  ." ثم بعد ذلك ينفض املولد!ما هي إال شعارات وكلامتالقدس 

                                                 
 .)١١/٢/٢٠٠٩(، "الوطن العريب" )١(
 . نفذه مركز القدس لإلعالم واالتصال بالقدس،)٢٠٠٩يناير ( ،)٦٧(استطالع رقم  )٢(
 .)هـ١٥/١/١٤٣٠(، "موقع املسلم" )٣(
 ."القلم" موقع ، أمحد عبد العزيز،)"قراءة يف اخلطاب"محاس والتشيع السيايس ( )٤(



 

 
 


  

  

 
 يف املنطقـة يف يرانيـةالـسياسة اإل" : بقولـه- احلمساوي- ويؤكد عىل ذلك الكاتب صالح محيدة 
 حتـى تـستنزف ؛أفغانـستان والعـراق ولبنـان وفلـسطني هذه الفرتة تقوم عىل إبقاء التوتر وتصعيده يف

   .التفكري بمهامجة إيران يف هذه املرحلة عها من ومتن،القوى املترضرة من التصعيد
ــذلك ــيس مــن ضــمنإ فــ؛ول ــدة اإلســرتاتيجية اإل ن إنجــاح حكومــة محــاس ل ــةاألجن  يف يراني

  ."املنطقة
  ملاذا ال تنترش هذه الرؤية؟  ◙

ولكن هذه الرؤية الـصائبة حلقيقـة املوقـف اإليـراين مـن قـضية فلـسطني تلتـبس عـىل كثـري مـن 
  :، ألسباب- صة منهم والعامةاخلا- املسلمني 
 وبلغـة ، أن هذه الرؤية ال يفسح هلا املجال للتعبري عن نفسها إال يف جماالت ضيقة وحمـدودة- ١

  . كام يف كالم محدان املتقدم؛ بل تكتفي بالتلميح،ًاغري واضحة غالب
 أو يف ، هذا الكالم يصدر فقط حني يكون املخاطب به هـم معـاريض مـرشوع إيـراناً وأيض- ٢

  .معرض الدفاع عن هتمة ارتباط محاس أو تعاوهنا مع إيران
 بعض الترصحيات لقيادات مـن محـاس أو مجاعـة اإلخـوان التـي :اً كام أن مما يزيد األمر لبس- ٣

 أو رئـيس ، كـام يف تـرصحيات املرشـد العـام جلامعـة اإلخـوان؛ عىل إيـران البطولـة واملـصداقيةيتضف
إيـران عـىل الـدوام منـذ انطالقـة الثـورة " :"العربيـة"ال لقنـاة  حـني قـ؛املكتب السيايس حلركة محاس

كبــرية ومبدئيــة جتــاه القــضية الفلــسطينية ويف   املظفــرة وهــي تأخــذ مواقــف جــادة ومواقــفيرانيــةاإل
  ."مواجهة املرشوع الصهيوين

  ؟ ً وقد تكونون مشاركني فيها مثال،طريقة تعاطي طهران مع احلدث الفلسطيني
 يرانيـة أنا أعترب الـسياسة اإل؛ة جديدة بمعنى جديدة ال أعتقد، لكن كام قلتخط": مشعل خالد

يف  ا  وشـعبيا القضية الفلسطينية هي سياسـة مـستمرة، امتـداد لـنهج متعـارف عليـه معتمـد رسـمي جتاه
الفلـسطيني عـىل حـق  ، ونحـن منـسجمون يف تأكيـدنا عـىل احلـقًاإيران، ونحن نقدر هذا ونثمنه عالي

تقـف مـع احلـق الفلـسطيني   يف رفض إعطاء الرشعية للكيـان الـصهيوين، وإذا كانـت إيـران؛املقاومة
                                                 

 ."للحوارشبكة فلسطني " عىل ،لصالح الدين محيدة) يراين من حزب اهللا وحركة محاساملوقف اإل (:مقال )١(
 ).٢٣/١٢/٢٠٠٥ (»ضيف وحوار« برنامج "العربية نت" )٢(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

نفـسها، ونحـن وإيـاهم يف خنـدق  فالفلسطينيون بكل فصائلهم يقفون مع إيران وحقها والدفاع عـن
  ."واالعتداءات سواء الصهيونية أو األمريكية واحد أمام املطامع األجنبية، وأمام التهديدات

ــ  هــل تبلغــتم عــن خطــة جديــدة إليــران يف املوضــوع الفلــسطيني بعــد :سؤال كــانرغــم أن ال
 ليجـد نفـس اجلـواب ؛ترصحيات نجاد بإزالة إرسائيل وعودهتا إىل أوربا، مما جعل املذيع يعيد السؤال

  !وزيادة
  ."... جديدة يفإيرانيةهذا يدفعنا إىل السؤال عام إذا كنتم قد تبلغتم خطة " :املذيع
 لتظهـر أهنـا املتوليـة لـشؤون ؛ان بإطالق ترصحيات كاذبة عـىل لـسان قـادة محـاس وتقوم إير- ٤
ن رئـيس  أيرانيـة اإل"كيهـان" حيـث نـرشت صـحيفة ! أو لنفي طائفيتها بدعم حركة سـنية!محاس

 ممـا !ًاملكتب السيايس حلركة محاس خالـد مـشعل قـدم تقريـرا حـول حـرب غـزة لـويل أمـر املـسلمني
   .يرانيةح أن ذلك ديباجة خاصة بالصحف اإلاضطر حركة محاس لتوضي

ن محـاس هـي االبـن إ" : مـشعل قولـهإىل يرانيـةوهذا قد تكرر من قبـل حـني نـسبت املواقـع اإل
رغـم أنـه قـد زل ! ! ومل تنفـه محـاس، وهو مما يستبعد صـدوره مـن مـشعل،"الروحي لإلمام اخلميني

  !! وجعلهم رشكاء يف النرص، إليران وإهداء النرص،"الشيعة والسنة يف خندق واحد" :بقوله
 ونقل صـور قـادة ، القيام بحمالت إعالمية لزيارات قادة محاس هلا: كام أن من سياسة إيران- ٥

 والكـسب مـن شـعبية ! لـرتويج الوحـدة املزعومـةاً والقيام بالـصالة معـ،محاس يف زيارة قرب اخلميني
  .ع غزة ومحاس وخاصة بعد التعاطف والتضامن اإلسالمي الرائع م؛محاس

  !! وبذلك تكون إيران قد حققت مطلبها من زعم دعم القضية الفلسطينية
  :املطلوب من محاس  ◙

 الزهـار : بخالف ترصحيات بعض قـادة محـاس مثـل؛جيب اإلقرار بوجود نشاط للتشيع يف غزة
ئع الوشـيعة يف كـشف شـنا«صالح الرقب حول سبب تأليفه لكتـاب . وأسامة محدان، ويكفينا كالم د

ما لـوحظ مـن زيـادة نـشاط الـدعوة للـشيعة " : هو،)م٢٠٠٠( وذلك قبل سنة ،»وضالالت الشيعة

                                                 
 .)٢/٢/٢٠٠٩(بتاريخ  )١(
 .)٢٠/٢/٢٠٠٩( "العربية نت" )٢(



 

 
 


  

  

 
وممـا يؤسـف " :- ًأيـضا-  وقولـه ،"اإلثني عرشية يف اآلونة األخرية عىل مستوى قطاع غزة خاصة

ا  وأطلقـو! وتوزيعها يف قطاع غـزة بعـض اجلهلـة املغـرر هبـم"الصحيفة السجادية"له أنه توىل طباعة 
  ." وكتب أحدهم مقدمة هلا غاىل يف مدحها وتعظيمها،" الطبعة الفلسطينية" :عليها

 عــىل األرض يف غــزة بالتحديــد لنــرش للتــشيع بــشكل يومــن املامرســات التــي جتــر
  : ما ييل،مكثف
 /١١/١( بتــاريخ - التابعــة حلركــة اجلهــاد اإلســالمي-  "االســتقالل" نــرشت صــحيفة ■
 وقد تكرر منها ذلك، وما تبثـه ،ه ملز وتعريض بالصحايب اجلليل أيب سفيان في،اً خطريً مقاال)م٢٠٠٧

  . من أفكار تشجع عىل التشيع- التابعة للجهاد- "صوت القدس "إذاعة 
  . ويتم الضغط عليهم للتشيع، إرسال بعض اجلرحى للعالج يف إيران■
  : مثل، تأسيس بعض اجلمعيات التي تبارش التبشري الشيعي■
  . وهلا فروع يف كافة أنحاء القطاع، مقرها الرئيس يف مدينة غزة،سان اخلريية مجعية اإلح- ١
  .ومقرها يف بيت الهيا يف شامل قطاع غزة  مجعية غدير،- ٢
  . مقرها يف مدينة غزة، مجعية رياض الصاحلني- ٣
  .يف مدينة غزة - ًأيضا-   مقرها، مجعية أرض الرباط- ٤
  . مجعية آل البيت- ٥

 وتقوم برتتيب دورات يف داخـل البيـوت ،ة بني طلبة اجلامعاتوهلذه اجلمعيات أنشط
  :للرتويج للفكر الشيعي

  . جامعة آل البيت: اإلعالن عن بداية تأسيس جامعة حتمل اسم●
  . توزيع مطويات شيعية بمناسبة عاشوراء●
 وبعـض املؤسـسات التـي تنـرش ، فتم إنشاء احتاد الـشباب اإلسـالمي؛ أما يف حمافظة بيت حلم●

  .تشيعال

                                                 
  .)٣ص( )١(
 .)٦٣ص( )٢(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 وألن محـاس ، وألن محـاس هـي املـسيطرة عـىل غـزة اليـوم، أبرز مظاهر التشيع يف فلسطنيههذ
 فإن عىل محاس مـسؤولية ؛هي اجلهة التي حتاول إيران استغالل شعبيتها ومصداقيتها خلداع املسلمني

امس هـو  أو الظـن أن دعـم إيـران حلـ،وقاية املسلمني يف غزة وخارجها من االنخـداع بأحابيـل إيـران
  : من خالل ما ييل!بدافع الوالء اإلسالمي

  :يف اخلارج  ◙
 وخاصـة خالـد مـشعل، فـال ؛ يف تـرصحياهتا وخطاباهتـااً عىل محـاس أن تكـون أكثـر حرصـ- ١

!  ولـيس أمـام وسـائل اإلعـالم، بـل لـيكن يف املجـالس اخلاصـة!!يطلق املدح والثناء العلنـي إليـران
 فلــامذا إيــران دون ،ا  علنيــاً ومل يطلــب منهــا أحــد شــكر،فحــامس تتلقــى الــدعم مــن أطــراف عديــدة

  ؟ ؟غريها
 يـتم ؛كام أن هذه الترصحيات والزيارات والصور التذكاريـة عنـد قـرب اخلمينـي وصـالة اجلمعـة

تروجيهــا عنــد كثــري مــن بــسطاء املــسلمني عــىل أهنــا تزكيــة مــن جماهــدي فلــسطني إليــران واخلمينــي 
  شيعة هــــو مــــنهج صــــحيح، كــــام أن هــــذه الــــصور  وأن مــــنهج التقــــارب مــــع الــــ!والــــشيعة

 ختـالف قناعـات محـاس بـضالل الـشيعة وخطـأ التقـارب - خاصة صالة قيادات محاس مع الشيعة- 
  .- رمحهام اهللا-   ما كان يعلنه الشيخ أمحد ياسني والدكتور نزار ريانامعهم، وهذ
، واإلعـالن اًنـ جيب عىل محاس تكذيب أي خرب إيراين غري صحيح حول عالقتها بإيران عل- ٢

عن أن أي ترصيح ال ينرش يف موقع احلركة أو ما تعلنه هي غري صحيح، لنسحب البـساط مـن أيـدي 
مـشعل يقـدم تقريـره " كـام حـدث يف تـرصيح ؛اإليرانيني من استغالل اسم محاس ملصاحلهم الطائفية

س االبـن الروحـي محـا" : ملـشعل قولـهيرانيـة اإل"مهـر" وقبلـه مـا نـسبته وكالـة ،"مر املـسلمنيألويل 
  ."للخميني
 عـرب وثيقـة أو ؛ بـشكل معلـن"العالقة اإلسرتاتيجية مع إيـران" عىل محاس توضيح حقيقة - ٣

  !!حوار أو ما شابه ذلك، وليس فقط يف املجالس اخلاصة للمعارضني للمرشوع اإليراين
 بخـالف مـا ؛ جيب عىل محاس تبنـي قـضايا الفلـسطينيني يف اخلـارج بـشكل قـوي ورصيـح- ٤

  ! من عدم تسمية املجرم باسمه؛جرى يف حق جمازر فلسطينيي العراق
 مـن تـشييع أو تـضييق مـن ؛ يف املخيامت الفلسطينية يف الشتاتيجيرَّام  ال جيوز السكوت ع- ٥

  .قبل القوى الشيعية وغريها



 

 
 


  

  

 
 متــس املــصالح احليويــة للــدول إيرانيــة جيــب عــىل محــاس الــشجب العلنــي ألي ممارســات - ٦
 يف مطالبات إيران بالبحرين أو جزر اإلمارات وغريها، وبيان أن هذا ال يصب يف صـالح  كام؛العربية

القضية الفلسطينية، فتغايض محاس عن مثل هذه الترصفات يولد الشك والريبة يف قلـوب األطـراف 
موسـى  كـام يف تـرصيح ؛العربية، وعدم التأين يف بعض الترصحيات رض محـاس والقـضية الفلـسطينية

  .الذي تراجع عنه وصححه فيام بعد و؛وق بخصوص جزر اإلماراتأبو مرز
  :أما يف الداخل  ◙
 مـن خـالل الرتكيـز عـىل بـث وتثبيـت ؛ عىل محاس العمل عىل تعزيز التحصني ضد التـشيع- ١

 مـن ؛عقيدة أهل السنة، والتحذير من خطر البدع والرشك، وتعزيز مكانة أمهات املؤمنني والـصحابة
  . واملناهج املدرسية واحلركية، ومنابر املساجد، التي متلكهاخالل أجهزة اإلعالم

ــة أكثــر مــع ظــواهر التــشيع يف أمــاكن ســلطتها- ٢  ، مــن خطــب وحمــارضات؛ التعامــل بجدي
  . تروج وحتث عىل التشيع؛ومقاالت ومنشورات

 عـرب مؤسـساهتا الدعويـة واإلغاثيـة، ؛ إبطال نشاطات التشييع التي تقـوم هبـا حركـة اجلهـاد- ٣
  !!يقترص احلزم معهم يف قضايا النفوذ والسلطة ال أنو

 عدم منع من يعملون عىل إفشال املرشوع الشيعي يف غزة وفلسطني، أسـوة بعـدم منـع بقيـة - ٤
الفصائل من العمل مـع تبنيهـا ملـشاريع وتوجهـات خمالفـة حلـامس، وبعـضها لإلسـالم نفـسه، فلـامذا 

سـتيعاب نـشاط بعـض اإلسـالميني اة وتعجز عن ستيعاب نشاط العلامنيني والرافضاتستطيع محاس 
  !!؟من خمالفيهم

  
  
  

  

  
  
  
  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  التعاون اإلسرائيلي اإليراني
  

  ون عـىل التظـاهر ِّ ويـرص، بمعـاداة أمريكـا وإرسائيـلاًرغم أن اإليرانيني الشيعة يرصخون دومـ
 بيـنهم وبـني  إال أهنـم حـافظوا عـىل عالقـة تعـاون؛ ضـد أمريكـا وإرسائيـل- !حتى يف مكة املكرمة- 

 الـساعي نحـو ؛إرسائيل منذ بداية ثورة اخلميني، فثورة اخلميني بقيت تسري عـىل نفـس مـنهج الـشاه،
 ! ولـو كانـت تتعـارض مـع املبـادئ املعلنـة؛النفوذ واهليمنة يف املنطقة باستخدام كـل الوسـائل املتاحـة

  !! حتى عىل اإلسالم؛ تتقدم عىل كل يشءيرانيةفاملصلحة اإل
 ، واملطالبـة بـالبحرين،استمرار ثورة اخلمينـي يف احـتالل األحـواز: األمثلة عىل ذلكومن أبرز 

 واحـتالل جـزر ،"اخللـيج الفـاريس" :ـ واإلرصار عىل تسميته بـ،وحماولة السيطرة عىل منطقة اخلليج
سـقوط الـشاه مل يمنـع النظـام اجلديـد الـذي جـاء بعـده مـن أن ": جاسـم احليـاين.يقـول د، اإلمارات

ت حتـت الـسيطرة واالحـتالل اإليـراين، َّ التي ظل؛ اجلزر العربية الثالث:ومنها...  من أخطائهيستفيد
ــنهج التوســعي  ــه يف ال ــه ال خيتلــف عن ــشاه أن ــذي جــاء يف أعقــاب نظــام ال ــد ال فأثبــت النظــام اجلدي

  ."العنرصي
 يعيـشان إن العالقة بـني إرسائيـل وإيـران تـشبه تلـك القائمـة بـني عاشـقني": وكان الشاه يقول
  !!"قصة حب غري رشعية

 ومل يغلقـه بالكليـة، فـاخلميني ، يف وجـه إرسائيـلاًولذلك حافظ اخلميني عىل بقاء البـاب مواربـ
 والعربيـة واإلسـالمية والدوليـة مل يكـن يرانيـةالذي استطاع التحالف والتعامل مع كافة األطراف اإل
  !ليعجز أو يتورع عن التحالف أو التعامل مع إرسائيل

 أبـو ي ذلـك كام يـرو؛ مل يتحرج من هذه العالقة- !الذي يقدم املصلحة عىل املبادئ- اخلميني و
 َهـل كنـت": "اجلزيـرة" حني سألته قناة ؛- أول رئيس جلمهورية إيران اإلسالمية- احلسن بني صدر 

  ."عىل علم بوجود عالقات معينة مع إرسائيل ألجل احلصول عىل السالح؟
                                                 

 ).٢٠٠٩ أبريل ٢٧(، "الراصد" موقع )١(
ـارات،إرسائيل- خفايا عالقات إيران« )٢( ـاب عـىل  عـ:، انظـر)٢١٨ص (» وأثرها يف احتالل إيران جلزر اإلم رض للكت

 ١٢٢٣=http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id   :هذا الرابط



 

 
 

ري أعلمنـا وزيـر الـدفاع أننـا بـصدد رشاء سـالح مـن إرسائيـل، يف املجلـس العـسك": فأجاب
 ! هـذا مـستحيل:اإلمـام اخلمينـي، قلـت:  قـال؟من سمح لك بـذلك: قلت !عجبنا كيف يفعل ذلك

  .  أنا ال أجرؤ عىل عمل ذلك لوحدي:قال
 إن اإلسـالم يـسمح بـذلك، ؛ نعـم:قـال ؟هل سـمحت بـذلك: سارعت للقاء اخلميني وسألته

  . احلربوإن احلرب هي
 : صحيح أن احلرب هي احلرب، ولكنني أعتقد أن حربنـا نظيفـة، واجلهـاد هـو!صعقت لذلك

 هذا الـذي جيـب عملـه ولـيس الـذهاب إىل ؛أن نقنع اآلخرين بوقف احلرب والتوق إىل السالم، نعم
   .اً ال لن أرىض بذلك أبد!ئيل ورشاء السالح منها حلرب العرباإرس

  ."ب، وكان عليك أن تقودها ألنك يف موقع الرئاسةإنك ضد احلر: حينها قال يل
 !اًن للمبـادئ وزنـ ال يقـيام،نا انتهازيـ أهنـام:أما عن املربر الـذي دعـا اخلمينـي وإرسائيـل لـذلك

 وتقدم له قطع غيـار الـسالح الـذي ،فالعالقة مع إرسائيل ختفف عن اخلميني درجة العداء األمريكي
   .سالح أمريكي ألن السالح اإليراين هو ؛حيتاجه

التـي أرسـاها - وأمريكا منعت عن إيران اخلميني السالح، وإرسائيل كانـت تـنهج يف سياسـتها 
 ألهنـا أجـسام ؛ تركيا وإيـران وأثيوبيـا: وهي، التعاون مع الدول غري العربية املحيطة هبا- بن غوريون 
ابـط األقليـة يف مواجهـة  وتتكون من أقليات يف املحيط العـريب قـد جيمعهـا مـع إرسائيـل ر،غري عربية
  .األكثرية

 ؛ إقامة وسائل اتصال رسيـة مـع البلـدان التـي ال تعـرتف بإرسائيـل:كام أن سياسة إرسائيل هي
  .ّكخطوة ممهدة إلقامة عالقات رسمية يف املستقبل

وملا نشبت احلرب أصبحت إيران بحاجة للسالح، وإرسائيـل بحاجـة للـتخلص مـن املخـزون 
ان املـصالح عـىل حـساب املـسلمني، وحـني زادت حاجـة اإليـرانيني للـسالح  فتبـادل الطرفـ؛القـديم

 بــاعتهم إرسائيــل مــا اســتولت عليــه مــن ســالح الفلــسطينيني يف لبنــان ســنة - اًأيــض- وقطــع الغيــار 
  !! مليون دوالر)١٠٠( بقيمة ،)م١٩٨٢(

                                                 
 . منشورة يف شبكة اإلنرتنت،"اجلزيرة"مقابلة مع قناة  )١(
   )٤/١٢/١٩٨٦ ( الكويتيــة "القــبس" و،)٣٥ص ( ، حــسني عــيل هاشــمي،»إيــران وإرسائيــل: احلــرب املــشرتكة« )٢(
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  :منهجية العالقة بني إرسائيل وإيران  ◙
التعـامالت الـرسية بـني إرسائيـل : التحالف الغـادر« كتاب: من أفضل ما يساعد عىل فهم ذلك

 أسـتاذ العالقـات الدوليـة بجامعـة ،"تريتـا بـاريس" للكاتـب ،»وإيران والواليات املتحدة األمريكيـة
 يف العالقــات الدوليــة مــن ه، واملولــود يف إيــران، واحلاصــل عــىل شــهادة الــدكتورا"جــون هــوبكينز"

  . اإلرسائيلية- يرانيةعالقات اإل يف رسالة عن ال،"جون هوبكينز"جامعة 
   : حيث قال؛وقد عرض ألهم أفكار الكتاب األستاذ عيل باكري

 لينفـذ ؛إيران وأمريكـاويعالج تريتا باريس يف هذا الكتاب العالقة الثالثية بني كل من إرسائيل "
الل  وتـصل مـن خـ،من خالهلا إىل رشح اآللية التي تتواصل مـن خالهلـا حكومـات الـدول الـثالث

 عـىل الـرغم مـن اخلطـاب اإلعالمـي ؛ة والتعامالت غري العلنية إىل حتقيـق مـصاحلهايِّالصفقات الرس
  !االستهالكي للعداء الظاهر فيام بينها

ا ملـا حيملـه ً صـحيحً إدراك طبيعة العالقة بني هذه املحاور الثالث يستلزم فهامَّنإ ف؛ا لباريسًوفق
د نجـح الكاتـب مـن خـالل الكتـاب يف تفـسري هـذا النـزاع النزاع الكالمي الـشفوي اإلعالمـي، وقـ

   .ةّ التي تتبعها هذه األطراف الثالث؛الكالمي ضمن إطار اللعبة السياسية
و يعرض باريس يف تفسري العالقة الثالثية لوجهتي نظر متداخلتني يف فحـصه للموقـف 

  :بينهام
 األيـديولوجيا : مـا يـسمى:أي( االختالف بني اخلطـاب االسـتهالكي العـام والـشعبوي :ًأوال

 الـبعض ا مـع بعـضه- اًغالبـ-  ةرهيا األطراف الثالثـجتة التي يِّوبني املحادثات واالتفاقات الرس، )هنا
  .)اسرتاتيجيا هنا-  اجليو: ما يمكن تسميته:أي(

 ؛سـرتاتيجية- ا إىل املعطيات اجليوً يشري إىل االختالفات يف التصورات والتوجهات استناد:ًاثاني
  .عود إىل زمن معني ووقت معنيالتي ت

                                                 
 ، املـرصية"أكتـوبر" جملـة ،)٥٥ص(،  إصدار وزارة اخلارجية العراقية،»اإلرسائييل اإليراينالتعاون التسليحي «بواسطة = 

 ).١٩٨٢ترشين الثاين ( يف عددها ، الربيطانية"ميدل إيست"، جملة )١٩٨٢آب(يف عددها 
 ٨٨٣=http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id  :جتده عىل الرابط التايل )١(



 

 
 


  

  

 
- اجليــو" و"األيديولوجيــة"ليكــون النــاتج حمــصلة يف النهايــة لوجهــات النظــر املتعارضــة بــني 

- اجليـو"ك األسـايس لألحـداث يكمـن يف العامـل ِّ املحـرَّ، مع األخـذ بعـني االعتبـار أن"سرتاتيجية
  .عةد وسيلة أو رافَّ الذي يعترب جمر؛"األيديولوجي" وليس ،"سرتاتيجي

األمريكـي تقـوم عـىل - اإليـراين-  العالقة بني املثلـث اإلرسائـييلَّ يعتقد باريس أن:بسطأبمعنى 
 وليس عىل األيـديولوجيا واخلطابـات والـشعارات ،اسرتاتيجي- املصالح والتنافس اإلقليمي واجليو

  .التعبوية احلامسية
 "عقيـدة الطـرف"ىل إيران عـىل  تعتمد إرسائيل يف نظرهتا إ؛ويف إطار املشهد الثالثي هلذه الدول

 "العـرص الـسابق"ّا عن املحور، فيام تعتمد إيران عىل املحافظة عىل قوة االعتامد عـىل ًالذي يكون بعيد
  . إليران متتد لتطال اجلريان القريبني منها"الطبيعية" حني كانت اهليمنة ؛أو التاريخ

    ويـتم التالعـب بـه،ذا املـشهد الـذي يتالعـب هبـ؛وبني هذا وذاك يأيت دور الالعب األمريكـي
ًاملتغرية تباع وّخالل مسريته للوصول إىل أهدافه اخلاصة - ًأيضا-    .اّ

ــسائدًواســتناد ــاب، وعــىل عكــس التفكــري ال ــستا يف رصاع ؛ا إىل الكت ــران وإرسائيــل لي ــإن إي  ف
  . أيديولوجي بقدر ما هو نزاع اسرتاتيجي قابل للحل

ّاإلرسائيليـة الـرسية التـي - يرانيـةثري من التعامالت اإل ويكشف الك،يرشح الكتاب هذه املقولة
  .  والتي مل يتم كشفها من قبل؛جتري خلف الكواليس

 مل يـستخدم أو )إرسائيـل وإيـران( مـن الطـرفني اً أحدَّد الكتاب يف سياقه التحلييل إىل أنِّكام يؤك
  !كسالترصفات يف واد آخر معا وق خطاباته النارية، فاخلطابات يف وادِّيطب

 ،ّ للواليـات املتحـدة وإرسائيـل"ا  ال عقالنيـًخـصام" إيران الثيوقراطية ليست َّ فإن؛ا لباريسًوفق
  .  وأفغانستان بقيادة الطالبان،امَّكام كان احلال بالنسبة للعراق بقيادة صد

 ، مــن خــالل الــشعارات واخلطابــات االســتهالكية؛"الالعقالنيــني"فطهــران تعمــد إىل تقليــد 
 فهـي تـستخدم التـرصحيات االسـتفزازية ولكنهـا ال !عة سياسية ومتوضع دبلومايس فقطوذلك كراف

  . نه أن يزعزع نظامهاأًتترصف بناء عليها بأسلوب متهور وأرعن من ش
ا ال يمكـن ًل خطـرِّال تـشك" وهـي ضـمن هـذا املنظـور ، فـيمكن توقـع حتركـات إيـران؛وعليه

  . عرب الطرق التقليدية الدبلوماسية؛"احتواؤه



 
 
 
 

  

  

 
 

 

وإذا مــا جتاوزنــا القــشور الــسطحية التــي تظهــر مــن خــالل املهــاترات والرتاشــقات اإلعالميــة 
بحيـث  ؛ا بني الـدولتني يف العديـد مـن املحـاورًا مثريً فإننا سنرى تشاهب؛والدعائية بني إيران وإرسائيل

  .ما جيمعهام أكرب بكثري مما يفرقهامَّأن أننا سنجد 
 ؛)Superior( عـىل جـرياهنم العـرب انّهام عىل أهنام متفوقتيم نفسكلتا الدولتني متيالن إىل تقدي
ا مـن الناحيـة ًقل مـنهم شـأنأ جرياهنم العرب يف الغرب واجلنوب َّإذ ينظر العديد من اإليرانيني إىل أن
هم ُّيعتربون أن الوجود الفاريس عىل ختومهم سـاعد يف حتـرض و،الثقافية والتارخيية ويف مستوى دوين

  ! ولواله ملا كان هلم شأن يذكر،هنمُّومتد
ــرصوا علــيهم يف ،م متفوقــون عــىل العــربَّ يــرى اإلرسائيليــون أهنــ؛يف املقابــل ّ بــدليل أهنــم انت

إننا نعـرف مـا باسـتطاعة " :حروب كثرية، ويقول أحد املسؤولني اإلرسائيليني يف هذا املجال لباريس
 حيــال ءهزائه بقــدرهتم عــىل فعــل يش يف إشــارة إىل اســت،"العــرب فعلــه، وهــو لــيس بالــيشء الكبــري

  .األمور
سـيايس الـذي تعيـشه كـل مـن إيـران - ا النظر يف الوضع اجليـوَّويشري الكتاب إىل أننا إذا ما أمعن
ال حــرب، ال " : يف نظريـة  حاليـا- ًأيــضا-   سـنالحظ أهنـام يلتقيـان؛وإرسائيـل ضـمن املحـيط العــريب

  . "سالم
قـل مـنهم أهم عىل عقد سالم دائم مع مـن يظنـون أهنـم اإلرسائيليون ال يستطيعون إجبار أنفس

ال " :ن نظريــةإ الوضــع لــصاحلهم، لــذلك فــَّخــوض حــروب طاملــا أن - ًأيــضا-   وال يريــدون،اًشــأن
  .  هي السائدة يف املنظور اإلرسائييل"حرب، ال سالم
 يريـدون النيـل العـرب" :َّل اإليرانيون إىل هذا املفهوم من قبل، واعتربوا أنَّ فقد توص؛يف املقابل

  ."اَّمن
ا،  ثنيـإا و ا وسياسـي ام منفـصالن عـن املنطقـة ثقافيـَّ الطـرفني يعتقـدان أهنـَّ أن:هِّاألهم من هـذا كلـ

 فـاألمر ؛ أمـا بالنـسبة إليـران،نةُّا حماطون باملسلمني الـس ديني واإلرسائيليني حماطون ببحر من العرب،
الغـرب،  و خاصـة إىل اجلنـوب؛ من األعراق غالبهـا عـريبا هم حماطون بمجموعة  عرقي،ا مشابه نسبي

  . نةُّ حماطون ببحر من املسلمني الس طائفياو
ز نفـسها عـن ِّه وحتـى ضـمن الـدائرة اإلسـالمية فـإن إيـران اختـارت إن متيـَّيشري الكاتب إىل أن

  .الغالب و من املذهب السني السائدًع بدالُّباع التشيِّتا عرب ؛حميطها



 

 
 


  

  

 
 )،إيران وإرسائيل تتنافسان ضمن دائرة نفوذمها يف العـامل العـريب( َّب عىل حقيقة أنويؤكد الكتا

 حتـى إبـان حقبـة ًموجـودا وليس وليد الثورة اإلسالمية يف إيران، بل كـان ، هذا التنافس طبيعيَّبأنو
  . "حليف إرسائيل"الشاه 

 بحيـث تـصبح ؛ يميـاإقلفإيران ختـشى أن يـؤدي أي سـالم بـني إرسائيـل والعـرب إىل هتميـشها 
 التـي تلعـب هبـا إيـران عـىل الـساحة "اإلسالمية" إرسائيل ختشى من الورقة َّمعزولة، ويف املقابل فإن

  .العربية ضد إرسائيل
، فإن السالم بني إرسائيل والعرب يرضب مصالح إيـران اإلسـرتاتيجية يف "باريس"ا إىل ًاستناد

، ا  والسيام سوريا، مما يؤدي إىل عزهلـا اسـرتاتيجي؛ية عنها ويبعد األطراف العرب،العمق يف هذه املنطقة
 التوصــل إىل تـسوية سياسـية يف املنطقــة سـيؤدي إىل زيــادة النفـوذ األمريكــي َّ بـل إن؛لـيس هـذا فقــط

  .ّهو أمر ال حتبذه طهران و،والقوات العسكرية
 ،صـم أوروبيـة اجتامعات رسية كثرية عقدت بـني إيـران وإرسائيـل يف عواَّويكشف الكتاب أن

 من خالل سلة متكاملة تـشكل صـفقة كبـرية، ؛اقرتح فيها اإليرانيون حتقيق املصالح املشرتكة للبلدين
الـذي بـدأ  و؛)٢٠٠٣( يف العـام ،"مؤمتر أثينـا" اجتامع :كان منها و،تابع الطرفان االجتامعات فيام بعد

  . أكاديمياا ً غطاء كونه مؤمتر حتت،إىل منرب للتفاوض بني الطرفنيبعد حتول فيام  وا أكاديمي
 املـسؤولني َّ أن:ا  عـن وثـائق ومعلومـات رسيـة جـد- من ضمن ما يكـشف- ويكشف الكتاب 

 الفرصة الوحيدة لكسب اإلدارة األمريكية تكمـن يف تقـديم مـساعدة َّالرسميني اإليرانيني وجدوا أن
 مقابـل مـا سـتطلبه إيـران ،حتتاجـه عـرب االسـتجابة ملـا ؛)٢٠٠٣(أكرب وأهم هلا يف غزو العـراق العـام 

 تعــود العالقــات الطبيعيــة بموجبهــا بــني ، عــىل أمــل أن يــؤدي ذلــك إىل عقــد صــفقة متكاملــة،منهــا
  .تنتهي خماوف الطرفني و،البلدين

 كانـت إيـران تعمـل عـىل )٢٠٠٣( من العـام )نيسان(و بينام كان األمريكيون يغزون العراق يف 
 "صـفقة كبـرية"ا لعقـد ًيتضمن مجيع املواضيع املهمة ليكون أساس ، جريء ومتكامل"اقرتاح"إعداد 

  .اإليراين-  يف حل النزاع األمريكي،مع األمريكيني عند التفاوض عليه
 لقـد عـرض االقـرتاح اإليـراين ، إىل واشـنطن- ةيِّأو الوثيقـة الـرس-  إرسال العرض اإليراين َّتم
ت املوافقــة عــىل َّســتقوم هبــا إيــران يف حــال متــي جمموعــة مثــرية مــن التنــازالت الــسياسية التــي ِّالــرس

  ."الصفقة الكربى"



 
 
 
 

  

  

 
 

 

حماربــة  و، سياســتها جتــاه إرسائيــل،برناجمهــا النــووي:  مــن املواضــيع منهــاًعــدداوهــو يتنــاول 
 ؛ بـالتوازيإيرانيـة-  إنـشاء ثـالث جمموعـات عمـل مـشرتكة أمريكيـة: كـام عرضـت الوثيقـة،القاعدة

 اإلرهـاب" ،"أسـلحة الـدمار الـشامل": الثـة مواضـيع بخصوص ث"خارطة طريق"للتفاوض عىل 
  ."التعاون االقتصادي"، "األمن اإلقليميو

 كـان ًص لعـرض تفـاويض إيـراين أكثـر تفـصيالَّد ملخَّ هذه الورقة هي جمرَّ فإن"باريس" ا لـًوفق
يـه مـن ِّ عرب وسيط سويرسي نقله إىل وزارة اخلارجية األمريكية بعـد تلق،)٢٠٠٣(قد علم به يف العام 

  .)٢٠٠٣( من العام )أوائل أيار- أواخر نيسان(السفارة السويرسية 
ّ والتي مرت بمراحـل عديـدة منـذ ؛)٢٠٠٣( لعام يرانيةة اإليِّنت الوثيقة الرسَّتضم و؛هذا

  : ما ييل)٢٠٠١ أيلول ١١(
ــ - ١  إنـشاء مؤسـسات )حتقيـق األمـن واالسـتقرار( عرض إيران استخدام نفوذها يف العراق ل

  .حكومة غري دينية و،يمقراطيةد
ر أســلحة دمــار ِّا ال تطــوَّ والتأكيــد بأهنــ، لتــوفري االطمئنــان؛)شــفافية كاملــة( عــرض إيــران - ٢
  . وااللتزام بام تطلبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل ودون قيود،شامل
هـا إليقـاف  والـضغط علي، عرض إيران إيقاف دعمها للمجموعات الفلـسطينية املعارضـة- ٣

  .)١٩٦٧( املدنيني اإلرسائيليني داخل حدود إرسائيل العام َّعملياهتا العنيفة ضد
 التزام إيران بتحويل حزب اهللا اللبناين إىل حزب سـيايس منخـرط بـشكل كامـل يف اإلطـار - ٤
  .اللبناين

                                                 
 يف سلسلة مؤلفة ،- بعد رصد ومتابعة ألشهر عديدة- املقالة عيل باكري هذا املوضوع بتفصيل كبري ودقيق تناول كاتب  )١(

 "إيـران غيـت"... األمريكيـة- املساومات اإليرانيـة( : حتت عنوان، الكويتية"السياسة" نرشت يف جريدة ،من ثالثة تقارير
  .)٨/٣/٢٠٠٧ و٧ و٦ ( بتاريخ ،)؟ أم حرب خليج رابعة؟ثانية

  :يمكن الرجوع إليها ملزيد من التفاصيل عىل الرابط التايلو
  ٢٣٥٠٦٨=http://alibakeer.maktoobblog.com/?post  :اجلزء األول
  ٢٣٧٠٨٩=http://alibakeer.maktoobblog.com/?post  :اجلزء الثاين
 ٢٣٩٤٣٠=http://alibakeer.maktoobblog.com/?post  :اجلزء الثالث



 

 
 


  

  

 
ا  أو مــ،)٢٠٠٢(ة بــريوت عــام َّ قبــول إيــران بــإعالن املبــادرة العربيــة التــي طرحــت يف قمــ- ٥
 وسـالم مـع ، والقبـول بعالقـات طبيعيـة، والتي تـنص عـىل إقامـة دولتـني،"طرح الدولتني" :يسمى

  .)١٩٦٧( مقابل انسحاب إرسائيل إىل ما بعد حدود ،إرسائيل
استعداد إيران تقديم اعرتافها بإرسائيـل كدولـة : ـاملفاجأة الكربى يف هذا العرض كانت تتمثل ب

ًلقد سبب ذلك إحراج!! رشعية  الذين كانوا ينـاورون عـىل ؛ جلامعة املحافظني اجلدد والصقورًكبرياا ّ
  !"حموها عن اخلريطة" و،"تدمري إيران إلرسائيل"مسألة 

ّإىل أن إيـران حاولـت مـرات عديـدة التقـرب مـن الواليـات - ًأيضا-  و يشري الكتاب  ،حـدةَّاملت ّ
ن هـذه العالقـة عـىل حـساهبا يف ا مـن أن تكـوً خوفـ؛اًل هـذه املـساعي دومـِّلكن إرسائيل كانـت تعطـ

  .املنطقة
اللويب اإلرسائييل يف أمريكـا كـان مـن أوائـل َّأن  :- ًأيضا-  ومن املفارقات الذي يذكرها الكاتب

 يرانيـةالذي نصحوا اإلدارة األمريكية يف بدايـة الثامنينـات بـأن ال تأخـذ التـرصحيات والـشعارات اإل
  !يرانيةة ال تأثري هلا يف السياسة اإل ألهنا ظاهرة صوتي؛املرفوعة بعني االعتبار

  ال؛ الكتاب من أروع وأهم الدراسات واألبحاث النادرة التي كتبـت يف هـذا املجـال؛باختصار
ًنه يكشف جزءأسيام  ّ من العالقات الرسية بني هذا املثلث اإلرسائييلًا مهامّ   . األمريكي- اإليراين- ّ

 الــذين ؛هــة النظــر هــذه يف العــامل العــريبا ومــصداقية ألصــحاب وجًه يعطــي دفعــَّنــأوال شــك 
ا عىل رشح هذه الوضـعية الثالثيـة دون أن يملكـوا الوسـائل املناسـبة إليـصاهلا للنخـب ًحرصوا دوم

 حتقيقـه يف هـذا الكتـاب يف قالـب علمـي "تريتـا بـاريس" وهـو مـا اسـتطاع ،واجلمهور عىل حد سواء
  .وبحثي دقيق ومهم

 فـسيظل الكثـري ؛ ووصوله للقارئ العـريب واملـسلم، للعربيةًالولكن ما مل يتم ترمجة الكتاب كام
 : للقـضايا اإلسـالمية والعربيـة وعـىل رأسـهايرانيـةمن شعوبنا يعـيش يف أوهـام النـرصة والنجـدة اإل

  .انتهى عرض باكري! !قضية فلسطني
 ، هـي التـي تـتحكم بالعالقـة مـع إرسائيـليرانيـة أن املـصلحة اإل:اخلالصة املهمة من كـل هـذا

وليــست الــشعارات املعاديــة هلــا، وكــل التــرصحيات والتحركــات هــي لتحقيــق مــصالح إيــران بــني 
اإليرانيني والشيعة والعرب واملسلمني من جهة، ومن جهة أخرى لتحقيـق مكاسـب لـدى منافـسيها 

  . إرسائيل وأمريكا وأوربا:ومصارعيها



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  :جماالت التعاون  ◙
 يقتـرص عـىل الـسالح بـل لقـد تعـددت جمـاالت هـذا إن مسلسل التعاون اإلرسائييل اإليـراين مل

  : وفيام ييل بيان ذلك، فشملت السالح والتجارة والنفط وغريها؛التعاون
  : التعاون يف جمال التسليح:ًأوال

 فلـيس مـن ، جيب مالحظة أن التعاون يف جمال التسليح ينفـي أسـطورة العـداء الكـيل؛يف البداية
  !!املعقول أنك تسلح عدوك

  .)١٩٨٥- ١٩٨٠(انت إرسائيل املصدر األول للسالح إليران يف الفرتة من  لقد ك- ١
ـــائي- ٢ ـــشيخ صـــادق طبطب ـــة ال ـــن خـــالل رشك ـــسليح م ـــاون يف جمـــال الت ـــدأ هـــذا التع   ب

)INTERNATIONAL COMMERCE CENTER(التي كانت حلقـة الوصـل بـني إيـران ؛ 
هزة املخـابرات اإلرسائيليـة واجلـيش  الذي كانت له عالقة بـأج؛وإرسائيل بالتعاون مع يوسف عازر

 وانكــشف خــتم دخولــه إىل ،)١٩٨٠ كــانون األول ٦( وقــد زار طبطبــائي إرسائيــل يف ،اإلرسائــييل
إرسائيل عىل جوازه عندما ضبطته الـسلطات األملانيـة يف املطـار ويف حقيبتـه كيلـو ونـصف كيلـو مـن 

 وقـد عـرض خـتم دخولـه إىل ،)١٩٨٣كـانون الثـاين سـنة ( وذلـك يف ،"مـادة اهلـريوين" املخدرات
  .يف فرانكفورت،  الناس يف التلفزيون األملايننيإرسائيل عىل مالي

 كــام ، وبعــد هــذه الزيــارة بــدأت شــحنات الــسالح اإلرسائــييل تتــدفق عــىل ثــورة اخلمينــي- ٢
  . إصدار وزارة اخلارجية العراقية،)التعاون التسليحي اإلرسائييل اإليراين(يرصدها ملف 

 مل يقترص توريد السالح عىل رشكة طبطبائي بل دخل عىل اخلـط مجلـة الوسـطاء يف تـصدير - ٣ 
 ومها هيوديـان إرسائيليـان يتـنقالن ، أندريه فريدل وزوجته جامي: منهم،السالح اإلرسائييل إىل إيران

                                                 
ـال اهللا،»؟أيلتقـي النقيـضان«، )٣٥ص( ، حـسني عـيل هاشـمي،»ة إيـران وإرسائيـلاحلرب املشرتك« )١(  ص(،  حممـد م

 . ففيه توثيق جيد ملجمل التعاون اإليراين اإلرسائييل؛)٢٩٧
 . وشقيق زوجة أمحد اخلميني،ً نائب رئيس جملس الوزراء سابقا:صادق طبطبائي )٢(
، )١٢/١٩٨٦ /٤( الكويتيــة "القــبس" و،)١٦ص( ، هاشــمي حـسني عــيل،»إيــران وإرسائيــل: احلـرب املــشرتكة« )٣(

 .)٥٥ص( ، إصدار وزارة اخلارجية العراقية،»التعاون التسليحي اإلرسائييل اإليراين«بواسطة 
 .)٥٨ص( )٤(



 

 
 


  

  

 
 التـي انكـشفت ؛)JSC INTERNATIONAL( من خالل رشكتهام ؛بني لندن ومستعمرة هرتزاليا

 وقـد بـدأ نـشاط أندريـه فريـدل عـام ،)ENDAL HOLDING LIMITED( رشكة جديدة ساَّفأس
 بالتعـاون مـع ؛را كميات ضـخمة إليـرانَّ، حيث صد)٨٣ ،٨٢ ،٨١( واستمر يف األعوام ،)١٩٨٠(

ون تـصدير املعـدات ؤاملـدير املـساعد يف الـوزارة لـش-  بإرشاف زيف روتـري ،وزارة الدفاع اإلرسائيلية
  .- العسكرية
امللحـق العـسكري اإلرسائـييل األسـبق بطهـران زمـن - قام العقيد يعقوب النمرودي ًأيضا  - ٤
 لفـتح خـط تـسليح إليـران مـن "رشكـة التجهيـزات الدوليـة إلزالـة امللـح" باستغالل رشكته - الشاه

ع َّ حيـث وقـ؛إرسائيل، ويعترب دوره أكرب من دور أندريه فريدل يف تزويد إيران باألسلحة اإلرسائيليـة
  . لصالح إيران- نائب وزير الدفاع اإلرسائييل- قوب صفقة أسلحة كبرية مع العقيد كوشك يع

ــ)١٩٨١ متــوز١٨( ويف - ٥  ــران علن ــييل إىل إي ــصدير اإلرسائ ــدما أســقطت ؛اً انكــشف الت  عن
ـــرشكة  ـــة ل ـــة تابع ـــائرة أرجنتيني ـــسوفيتية ط ـــدفاع ال ـــائل ال  TRANSPORTE AERO(وس

RIOPLTENSE(ــتس ــران  وهــي ، اروريــو بلن واحــدة مــن سلــسلة طــائرات كانــت تنتقــل بــني إي
 تنقــل ، مليــون دوالر)١٥٠(وإرسائيــل حمملــة بــأنواع الــسالح وقطــع الغيــار، ضــمن صــفقة قيمتهــا 

  . رحلة)١٢( يتطلب شحنها ،ا من األسلحة اإلرسائيلية  طن)٣٦٠(خالهلا 
 "التــايمز"  عــىل أن صـحيفة،وكانـت الطـائرة قــد ضـلت طريقهــا ودخلـت األجــواء الـسوفيتية

 وقد قتـل يف الطـائرة الوسـيط الربيطـاين ،اللندنية نرشت تفاصيل دقيقة عن هذا اجلرس اجلوي املتكتم
  .إستويب ألن ماك كفريت

 )٤( إن قيمتهـا بلغـت : قيـل، عقـد صـفقة أسـلحه إرسائيليـة إىل إيـران)١٩٨٤( تم يف سنة - ٦
  .مليارات دوالر

                                                 
 .)١٩ص( ، حسني عيل هاشمي،»احلرب املشرتكة إيران وإرسائيل« )١(
 .)٢١ص (املصدر السابق، )٢(
 .)٢٣ص (املصدر السابق، )٣(
-  متوز٢٠(، )١٩٨٤/ ٧/٤( يف عددها بتاريخ ،"فرزراألوب" وجملة ،)١٩٨٤ آذار ١٨( ، يف"TT" املجلة السويدية )٤(

 . )١٩٨٨يوليو 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

تقرير لوزارة الدفاع يؤكـد عقـود أسـلحة مـع " :نوان حتت ع"هاآرتس" نرشت صحيفة - ٧
 أن إرسائيـل قـد حافظـت عـىل :ا لـوزارة الـدفاع اإلرسائيليـة ذكـرً إن تقريرا داخليـ": ، جاء فيه"إيران

  . "عالقات صناعية عسكرية مع إيران
  :أن هذه العالقات كانت عىل الشكل التايل" :وقد ذكر ذلك التقرير

شـالون للـصناعات " من قبل رشكة ، قناع مضاد للغازات السامة)٥٨.٠٠٠( جتهيز إيران بـ - أ
  .يرانية بعد انتهاء احلرب العراقية اإل،"الكياموية
 تستعمل لغـرض الكـشف عـن ،"إيلبت" من قبل رشكة ، جتهيز إيران بكاشفات للغازات- ب

  .عوامل األسلحة الكياموية
  .بيعت إىل إيران نصب أنظمة السيطرة عىل احلرائق يف دبابات رشقية - ـج

مـاذا " : لكاتبها فيكتور أوسرتوفسكي بعنـوانًمقاال - ًأيضا-  "هاآرتس" ونرشت صحيفة - ٨ 
، "؟أوضحت حماكمة دانبار الـرسية مـن معلومـات عـن التعـاون التـسليحي بـني إيـران وإرسائيـل

  :تضمن ما ييل
، فإنـه )املوسـاد(يليـة  مـرتبط بـشكل مبـارش باملخـابرات اإلرسائ"ناحوم مانبار"مع علمنا بأن "

ا بعقود أسلحة ومعدات عسكرية مع اإليـرانيني، كـام شـارك مـن ًولعدة سنوات متورط - ًأيضا-  كان
  . خالل أعامله تلك بالعديد من الرشكات اإلرسائيلية األخرى

  . إضافة إىل أنه حيتفظ بعالقات جتارية جيدة مع مسئولني إيرانيني
 ؛ا مـن مـادة كلوريـد التايونيـل  طنـ)١٥٠(قد باع إليـران  كان )١٩٩٤ إىل ١٩٩٠(ويف األعوام 

  . - أحد األسلحة الكياموية- التي تدخل يف صناعة غاز اخلردل 
ً قد وقع عقدا مع اإليرانيني لبنـاء مـصنع قـادر عـىل إنتـاج العديـد مـن األسـلحة "مانبار"كام أن 

  ."سلحةالكياموية، إضافة ملصنع ينتج أغلفة القنابل التي تستعمل لتلك األ

                                                 
مفكــرة " منــشور بموقــع ي، ملحمــد العبيــد،)العالقــة التــسليحية بــني إيــران وإرسائيــل(مــن مقــال ) ١٠- ٧(النقــاط  )١(

 ."اإلسالم
 ).١٩٩٨سبتمرب - يف شهر أيلول( )٢(



 

 
 


  

  

 
 وبـني املخـابرات "مانبـار"أثناء عمله مع اإليرانيني كان ضابط االرتباط بـني ":  ويضيف املقال

، وكذلك كان عـىل اتـصال مـستمر مـع شـخص "آموس كوتسيف" العميد املتقاعد :اإلرسائيلية هو
دفاع  ووزارة الـ"مانبـار"ً، حيث كان هذا الشخص مكلفا بالتعـاون بـني "دان" :حيمل االسم الرسي

  . كحلقة وصل مع اإليرانيني؛اإلرسائيلية
حلقة الوصل بـني إيـران ومـا يقـارب  - ًأيضا-   كان"مانبار"وهنا جيب األخذ بنظر االعتبار أن 

  .  رشكة إرسائيلية)١٠٠(من 
الـذي يقطـن يف ضـاحية خـارج العاصـمة الربيطانيـة -  فإن املدير التجاري ملانبـار ؛إضافة لذلك

جــو، وكــان ذلــك بمباركــة املؤســسة - ًان بثالثــني صــاروخا مــن نــوع أرض كــان قــد زود إيــر- لنــدن
  .العسكرية اإلرسائيلية

 حيـث ؛ عربـة مـزودة بمعـدات خاصـة بـاحلرب الكيامويـة)٢٢( إىل اإليـرانيني "مانبار"كام باع 
ــات هــو ــك العرب ــا :كــان مــصدر تل ــة، وكانــت قيمته ــة اإلرسائيلي ــذاك-  القــوات اجلوي  حــوايل - آن

  . ر دوال)٠٠٠,٢٠٠(
ً اتفاقا حلساب اإليـرانيني مـع "مانبار"وبدعم من املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية واملوساد عقد 

 لبنـاء مـصنع إلنتـاج األقنعـة الواقيـة مـن ؛"بـري غـات" من منطقة ،"شالون" :رشكة إرسائيلية تدعى
  . الغازات يف إيران

 غـاي بريـل وغـاد بارسـيلال، :، مهـا"إلبيت"ً لقاء بني ممثيل الرشكة اإلرسائيلية "مانبار"كام أعد 
 يف وزارة )١٠٥(مـدير القـسم -  الـدكتور أبـو سـفري : هـويرانيةوبني مسئول يف برنامج الصواريخ اإل

 وكـذلك بموافقـة ، إيامنويل جيـل"إلبيت" وقد كان هذا اللقاء بمعرفة مدير رشكة ،- يرانيةالدفاع اإل
  ."م الدفاع اإلرسائييل ديفيد إفريرئيس قس
 : لستيف رودان، قـال فيـهًالصهيونية مقاال "جريوسليم بوست"لك نرشت صحيفة  كذ- ٩

وبموافقـة وزارة -  )١٩٩٠ و١٩٨٠( اإلرسائيليـة باعـت إىل إيـران بـني األعـوام "إلبيـت"ن رشكـة إ
 "رابـني تـيكس"ن رشكـة إ مليـون دوالر، و)٥٠( معدات بلغت قيمتها أكثر من - الدفاع اإلرسائيلية

                                                 
)١٧/٧/١٩٩٨( )١(. 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 وبموافقــة وزارة الــدفاع ؛ باعــت كــذلك إليــران معــدات للوقايــة مــن احلرائــقاإلرسائيليــة قــد
  .اإلرسائيلية

إرسائيل تعرتف ببيعهـا تكنولوجيـا " : حتت عنوانً لتنرش أعاله مقاال"هاآرتس" وعادت - ١٠ 
 مل يكـن - تاجر األسلحة اإلرسائـييل-  "ناحوم مانبار"إن ": ، قالت فيه"األسلحة الكياموية إليران

  . رسائييل الوحيد املتورط بربنامج إيران لألسلحة الكيامويةاإل
 يبيع مـواد ومعـدات وتكنولوجيـا لربنـامج إيـران لألسـلحة "مانبار"ففي الوقت الذي كان فيه 

  .  من خالل اتصاله بعمالء إيرانيني؛ كان هناك إرسائييل آخر متورط هبذه القضية؛الكياموية
مـويش "، حـني باعـت الـرشكة العائـدة للـصهيوين )١٩٩٤ و١٩٩٢(حدث ذلك بني األعوام 

ً وخـصوصا غـاز ؛ إليران معدات ومواد ومعلومات وتكنولوجيـا صـناعة الغـازات الـسامة"رجييف
  . السارين وغاز اخلردل

 مل يكونا يعمالن سوية، ولكـنهام كانـا يعمـالن مـع نفـس العمـالء "رجييف" و"مانبار"ًعلام بأن 
  . له عالقة وثيقة مع املخابرات واملؤسسة العسكرية اإلرسائيليةاإليرانيني، وأن كالمها كانت 
 بــأي عمــل مــن شــأنه مجــع - كعادهتــا– مل تقــم املخــابرات اإلرسائيليــة ؛وبعــد افتــضاح أمرمهــا

  .املعلومات عن عالقات هؤالء األشخاص بربنامج التسليح الكياموي اإليراين
منع النـرش عـن أي تعـاون عـسكري أو  يقيض باًوقد أصدرت حكومة نتنياهو عىل إثر ذلك أمر

  . حتى ال يلحق خطر بإرسائيل وعالقاهتا اخلارجية؛جتاري أو زراعي بني إرسائيل وإيران
  .وال تزال األخبار تتكشف يف توثيق ما جرى من صفقات سالح

  :التعاون يف جمال النفط: ًاثاني
 فقد جـرت مباحثـات !نيبدأ التعاون النفطي بني إيران وإرسائيل عىل حساب الشعب الفلسطي
 يف مقابـل إعطـاء إرسائيـل ،بني إيران وإرسائيل بشأن عقد صفقة تبيـع فيهـا إيـران الـنفط إىل إرسائيـل

ــغ  ــران بمبل ــون دوالر)١٠٠(أســلحة إىل إي ــوب ، ملي ــسطينيني يف جن  كانــت قــد صــادرهتا مــن الفل
  . لبنان

                                                 
 ).١٩٩٩يناير -  كانون الثاين٢٠( )١(
 .، وهو خرب واحد لكن تم جتزئته للتوضيح)١٩٨٢ترشين الثاين ( الربيطانية، يف عددها "ميدل إيست"جملة  )٢(



 

 
 


  

  

 
 )٢٠٠٢( مـن العـام )ديـسمرب(يف  حتى جـاءت األخبـار ؛ النسيان والظالم هذه العالقةَّثم لف

 يف ،ب من الرئيس خامتي قام بزيـارة رسيـة إىل إرسائيـلَّ يدير رشكة يمتلكها مقرا أن رجل أعامل إيراني
ــنفط إيــالت ــد عمــل أنبــوب ال ــة جتدي ــة لفحــص إمكاني ــه إىل ؛ أشــكلون- حماول  الــذي تعــود ملكيت

  . واإلرسائيليةيرانيةاحلكومتني اإل
ــارة غــري ال ــييل، يف فنــدق وخــالل الزي ــراين مــع ممــول إرسائ ّرســمية التقــى رجــل األعــامل اإلي

أحد رؤساء مجعية تعنـى بإقامـة ؛ "هيوشواع مئريي" ونسق اللقاء ، يف مدينة تل أبيب،"انرتكونتننتال"
   .ًأيضا عربية - عالقات إرسائيلية

ــب إوكــان مــن بــني الشخــصيات التــي حــرضت اللقــاء   الــدكتور :"هيوشــواع مئــريي"ىل جان
 الــذي شــغل قبــل ســنة ونــصف منــصب مستــشار الــرئيس اإليــراين اخلــاص للــشؤون ؛"شــبارزاند"

  .اإلرسائيلية
واتفقـت ، وطرحت خالل اللقاء إمكانيـة التعـاون مـع الـرشكة التـي يـديرها املنـدوب اإليـراين

نـة ىل مينـاء مديإ ونقلـه ، بتحميـل الـنفط عـىل نـاقالت الـنفطيرانيـةاألطراف عىل أن تقوم الـرشكة اإل
ىل الــدول إ حيــث سيــسوق مــن هنــاك ؛إيــالت، ومــن ثــم ســينقل عــرب األنبــوب إىل مدينــة أشــكلون

  .األوروبية
َّأن  وختفيـف التكلفـة املاليـة، ذلـك ، اختـصار الوقـت:اهلدف املبارش هلذا املرشوع املطروح كان

 وهـي تـستغرق ،وروبا باملرور عرب قناة السويس يف طريقها إىل أ-  حاليا-  تقوم يرانيةناقالت النفط اإل
 من األسابيع قبل الوصول إىل وجهتها النهائية، إضافة إىل العمـوالت التـي جيـب أن يـتم دفعهـا ًعددا

خالل مرور القناة، وهو األمر الذي سيتم تالفيه يف حال إعادة إحياء اخلـط الـذي سيختـرص الوقـت 
  . مع انخفاض يف تكاليف النقل،سبوع واحد فقطأىل إ

 عـرب ؛ تقويـة االتـصال الـسيايس بـني البلـدين:ىلإحلقيقـي للمباحثـات فكـان يرمـي ا اهلدف اَّأم
  . البوابة االقتصادية

 خاصــة بعـدما نقلتــه صــحيفة ؛ب هــذا اللقـاء إىل بعــض األوســاط الـصحفيةَّلكـن عنــدما تـرس
 قام املدير العام احلكـومي املـسؤول عـن أنبـوب الـنفط )١٣/١٢/٢٠٠٢( يف "يديعوت أحرنوت"
ا األمـر إىل ً عازيـ، بنفي أن تكون احلكومة اإلرسائيلية تقف وراء هـذه املحادثـات"شكلونأ- ايالت"

ــائال ــني رجــال أعــامل مهتمــني باملوضــوع، ورصح ق ــاء ب ــه جمــرد لق ًأن ّ ــة اإلُّال تعــد": ّ ــة امللكي - يراني



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ا، لكننــا لــسنا مــسؤولني عــن ً أشــكلون أمــرا رسيــ- اإلرسائيليــة املــشرتكة عــىل أنبــوب الــنفط إيــالت
  ."اللقاءات التي جيرهيا رجال األعامل بخصوص هذا اخلط

طت وســائل َّ ســل؛وبعــد مــرور الوقــت الكــايف لنــسيان املوضــوع نظــرا للتكــتم الــشديد حولــه
 الضوء من جديـد عـىل مـرشوع إرسائـييل لنقـل الغـاز الطبيعـي )٢٠٠٧( من العام )يناير(اإلعالم يف 

  .من إيران إىل إرسائيل عرب تركيا
 عبـارة :الـذي هـو- املـرشوع االسـرتاتيجي الطمـوح َّأن قاب عـن ِّط سياسية النوكشفت أوسا

 هـو - الـرشقي لرتكيـا وحيفـا  كيلـو مـرت بـني الـشاطئ اجلنـويب)٦١٠(عن أنبوب حتت بحري بطول 
  ."بنيامني بن اليعيزر"- آنذاك - سيام لوزير البنى التحتية   ال؛ثمرة أفكار مشرتكة

ن تـربط إرسائيـل بـإيران ألتجارة واالقتصاد الدولية كفيلة ب أن مبادئ ا:وذكرت تلك األوساط
بعالقــات جتاريــة مــشرتكة، حتــى وان جــرى األمــر بخــالف اإلرادة التامــة للحكــومتني يف القــدس 

  .وطهران
 حتـى بـدأت تتكـشف ؛وما إن توارى املـرشوع عـن األنظـار بعـد أن رصـدته وسـائل اإلعـالم

   .مراحل تعاون جديدة بني إيران وإرسائيل
 نتيجـة ؛بأن إرسائيل مهتمة اآلن بدفع تعويضات ماليـةًمؤخرا وأشارت وسائل اإلعالم العاملية 

  !!ّبان حكم الشاهإمستحقات نفطية كانت عليها إليران 
منـذ متـى هتـتم إرسائيـل بـدفع !!  إرسائيل مهتمـة بـدفع تعويـضات ماليـة إليـران؛نعم صحيح

  !!؟تعويضات؟ وملن؟ إليران
 ١٨( يف "نرشة أخبار الطاقـة اإلرسائيليـة"قلته وسائل اإلعالم، نقل تقرير نفطي وتزامنا مع ما ن

ّ ظــل رسيــ( املــايض )آذار إرسائيــل َّأن  :) لألخبــار قبــل أشــهر قليلــةEnergiaن أوردتــه وكالــة أا إىل ّ
  !!تستورد النفط اإليراين عرب أوروبا منذ سنوات

الرقابة اإلرسائيلية خلق بلبلة يف بعـض األوسـاط ّ بعد أن مر عىل ؛ّالتقرير الذي تم تعديل هلجته
  . بعد إنكار دام لفرتة طويلة،ة ما ورد فيهَّ دفعت بعض املسؤولني إىل االعرتاف بصح،اإلرسائيلية

- إيرانيــة كــان هنــاك رشكــة )١٩٧٩(ّنــه وقبــل الثــورة اخلمينيــة يف العــام أ :يف تفاصــيل القــضية
 تعمــل عــىل نقــل الــنفط اإليــراين إىل ،)Trans Asiatic Oil Ltd: (إرسائيليــة مــشرتكة حتــت اســم

  .إرسائيل مبارشة



 

 
 


  

  

 
 وكــان عليهــا ديــون إليــران، الــبعض يقــدرها ،لكــن وبعــد الثــورة توقــف العمــل هبــذه الــرشكة

  .  وآخرون بمئات املاليني،بعرشات املاليني من الدوالرات
!! آلن بـدفع هـذه الـديونإرسائيـل باتـت مهتمـة اَّأن  وجـدنا ؛وبينام يتبادل الطرفـان االهتامـات

سـيام   ال؛األوروبيـة  يف عـدد مـن البلـدان، مـن االجتامعـات حتـت هـذا العنـوانًعدداوعقد الطرفان 
  . سويرسا وهولندا

هكـذا لقـاءات بـني ممثلـني َّأن هذه العملية ليـست جديـدة، وَّأن  "هارتز"ق تقرير لصحيفة ِّويعل
  !! سنة)٢٠(للطرفني تعقد يف اخلارج منذ أكثر من 

ّ للـنفط حجـة اهللا غنيميفـراد حـاول يرانيـةاملـدير العـام للـرشكة الوطنيـة اإلَّأن وعىل الرغم مـن 
 يرانيـةالقـوانني اإلَّن إ : بـالقول؛ والتسرت عـىل بيـع الـنفط اإليـراين إلرسائيـل،الدفاع عن موقف بالده

ن إو-  اعرتفـوا نيرسائيليـني اإلّ لكن املسؤول،سيام إرسائيل  وال؛ّحترم بيع النفط اإليراين إىل جهة ثالثة
   ! معللني السبب بأنه ال يمكنهم التمييز، باسترياد النفط اإليراين- بشكل موارب وغري رصيح

 حتـى ١٩٨٤(وهـو وزيـر سـابق للـنفط يف إرسائيـل مـن األعـوام - ّبل وذهب موشـيه شـحال 
ــك- )١٩٩٠ ــدما علــق قــائال؛ أبعــد مــن ذل ً عن ــنفط": ّ ــراين إىل ال أرى أي مــشكلة إذا وصــل ال  اإلي

  !!"إرسائيل، ألنه ال يصل إلينا بطريقة مبارشة
وقـد قـام الكاتـب - ّا عديدة سلطت الضوء عىل هـذا املوضـوع، وجـاء يف إحـداها ًصحفَّأن كام 

 يف صـحيفة "ريتـشارد سيلفـسرت" برتمجتها مـن اللغـة األملانيـة ونقلهـا عنـه "رشاغا ايالم"اإلرسائييل 
َّأن  عىل الـرغم مـن ؛تستورد إرسائيل النفط اإليراين بكميات كبرية": ا ييل، م-  الربيطانية"اجلارديان"

لكن إرسائيل تلتـف عـىل املقاطعـة !!  يتم مقاطعتها بشكل رسمي من قبل إرسائيليرانيةاملنتجات اإل
  ."باسترياده بشكل غري مبارش عرب أوروبا

َّأن مـون بـذلك، لكـن األكيـد ال نعرف إذا كان اإليرانيـون يعل": ويتابع تقرير سويرسي بالقول
  . "ا من أين يأيت هذا النفطًاإلرسائيليني يعلمون جيد

 إرسائيـل تـستورد الـنفط اإليـراين منـذ سـنوات، َّنإ":  بـالقول؛ ذلك"ينريجياإ"وقد أكد تقرير 
  . " وإنام عرب أوروبا أو السوق احلرة،لكنها ال تقوم بذلك بشكل مبارش

هنـم يمنعـون املـشرتين مـن تـسليم نفطهـم إىل إ :يرانيني يقولوناإل َّأنىل إهذا مع رضورة التنبيه 
  !! لبيعهم النفطٍ كرشط؛أي طرف ثالث



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 :ّإلرسائيلية، تعجبت اجلارديان يف مقاهلـا قائلـةا- يرانيةويف تعليقها عىل املوضوع والعالقات اإل
  . "! فستجدون اجلواب هنا؛)النفاق(ذا كنتم تتساءلون عن تعريف ومعنى إ"

ن إرسائيـل سـبق  ذلـك أل؛ بعدما انترش املوضـوع"Sonntag"تعضت صحيفة سويرسية وام
 )٢٥(وأبدت انزعاجها من أن تقوم سويرسا بعقد صفقات مع إيران إلمـدادها بالغـاز الطبيعـي ملـدة 

 فـيام قامـت الـصحيفة املـذكورة !"ٍمعـاد إلرسائيـل" واصفة العمـل بأنـه ، بمليارات الدوالرات،سنة
 ، لكـن حتـت مـسميات خمتلفـة،إرسائيل تشرتي الـنفط اإليـراين منـذ سـنوات عديـدةَّأن  كيد عىلأبالت

  ! ويف اخلفاء،وبطرق ملتوية
 والـذي ؛ا ويف حماولة لتدارك الوضع قام الكنيسيت بإحياء مرشوع قانون مقاطعة إيران اقتصادي

ديد مـن الـروابط االقتـصادية هناك العَّأن  بعد أن تبني ؛ا يف األدراج منذ سنواتًا ومتوقفًكان مطروح
 ، وحتـى املـواد الكيامويـة، من السالح الثقيـل واخلفيـف؛بني إرسائيل وإيران يف العديد من املجاالت

ثـارت مـشكلة دبلوماسـية أالتـي  ؛ًمـؤخرا وخاصة فضيحة الفستق ؛إىل املال إىل النفط واملواد الغذائية
  . اضيع االقتصادية وغريها من املو،حدةَّبني إرسائيل والواليات املت

 هنـاك َّنأ َّالإ ؛ متريره يف الكنيست بضغط من بنيامني ناتانيـاهوَّالقانون قد تمَّأن وعىل الرغم من 
ًالعديد من األوساط التي تشكك يف جدية تطبيقه، علام  سـنة سـجن )٢٥(القانون املذكور حيكم بـ َّأن  ّ

  .ا ملن يتعامل مع إيران اقتصادي
َّأن حـد الطـرفني، كـام أهكـذا عالقـات جتاريـة واقتـصادية ال تقتـرص عـىل َّأن جتدر اإلشـارة إىل 

وخاصـة يف دول  ؛ً أيـضا وإنـام املبـارشة،التعاون ال يقتـرص عـىل اللقـاءات غـري املبـارشة عـرب وسـطاء
  .أوروبا وسويرسا وأملانيا وهولندا

ــضائع واملنتجــا ــري املبــارش للب ــذكري يف ســياق االســترياد غ ــن الطريــف الت  أن رئــيس :توم
حمـور " :وقد نقل تقرير بعنوان!! ات إرسائيلية الصنعَّن بمعدَّ أمحدي نجاد يتحصيرانيةاجلمهورية اإل

 : وجـاء فيـه،ّ التعاون االقتصادي بني الطرفني بشكل مفـصل"املصالح اإلرسائييل اإليراين األمريكي
 صـنع إرسائـييل، وهـو واحـد مـن ارة السيد نجاد احلكوميـة مـزودة بجهـاز إنـذار ومحايـة مـنَّسي"َّأن 

 مـن معـرض صـيني كـان )٢٠٠٦( التي كانت إيران اشرتهتا العـام ؛اً ألف)٢٠(األجهزة البالغ عددها 
ــدما  ــع، وعن ــصنع للبي ــة ال ــة أيعــرض األجهــزة اإلرسائيلي ــغ املــسوق الــصيني الــرشكة اإلرسائيلي ّبل

 "يعقـوب سـلامن"رها العـام  ومـدي- والتي تقع يف مدينة رمات هشارون شامل تـل أبيـب- " سونار"



 

 
 


  

  

 
 اإليــرانيني يريــدون رشاء َّق أنِّصــدأمل ": ً قــائال! أصــاب األخــري الــذهول؛بحجــم الطلــب اإليــراين

  ."!!أجهزتنا
  : تعاون يف جماالت متعددة:ًاثالث

  :- !وما خفي كان أعظم- هذه بعض األخبار التي وصلت للصحافة 
هندسني إرسائيليـني شـاركوا يف تـرميم  أن ثالثة م:"يديعوت أحرونوت" قالت صحيفة - ١

 ترضرت من هـزات أرضـية يف الـسنوات ،يرانيةبنى حتتية قريبة من املنشأة النووية يف مدينة بوشهر اإل
  .ً يوما)٢٠( بعدما عملوا طوال ،األخرية

لقـد أدهـشنا حجـم الفجـوة بـني املواجهـة العلنيـة " :ونقلت الصحيفة عن أحد املهندسني قوله
 الذي يصل حجمه إىل عـرشات ماليـني ؛ وعمق التعاون التجاري بني الدولتني،يرانية اإلاإلرسائيلية

  .الدوالرات يف كل سنة
  ."! ومل نشعر بعدائية للحظة واحدة من قبل مرافقينا،وقد تم استقبالنا بدفء

 األعـامل التـي نفـذها يرانيـة فقد اسـتدعت احلكومـة اإل"حرونوتأيديعوت "وبحسب ادعاء 
ن أحـد أصـحاهبا مـواطن إ : قالت الصحيفة اإلرسائيلية، اإلرسائيليون من رشكة هولنديةاملهندسون

  .إرسائييل عمل يف املايض يف إحدى املؤسسات احلكومية اإلرسائيلية
 قامـت ،وقامت الرشكة اهلولندية بتجنيد مهندسني من إرسائيل متخصصني يف ترميم بنى حتتيـة

  . يف سنوات السبعني من القرن املايض،"سوليل بونيه"ة  رشك:ببنائها رشكات إرسائيلية بينها
 أن زيــارة اخلــرباء اإلرسائيليــني األخــرية إىل إيــران كانــت هبــدف مــنح :وأوضــحت الــصحيفة

  .االستشارة لتقوية وتدعيم جسور وشوارع وبنى حتتية مائية
ــصاريح خاصــة ــطة ت ــران بواس ــون إي ــون اإلرسائيلي ــويتهم،ودخــل املهندس ــا ه ــذكر فيه   مل ت

  . بعد أن أودعوا جوازات سفرهم يف هولندا؛اإلرسائيلية
 مــن خمططــات البنــاء التــي نفــذهتا ًقبــل ســنوات ســلمنا اإليــرانيني قــسام": وقــال رئــيس الوفــد

  ."رييل شارونأالبنى التحتية يف حينه  إرسائيل بأمر من وزير

                                                 
 ).٢٤/٤/٢٠٠٦(، "إيالف"موقع  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

اهو بـني الـسنوات البنى التحتية يف حكومـة بنيـامني نتنيـ يشار إىل أن شارون شغل منصب وزير
)١٩٩٩- ١٩٩٦( .  

إنـه و : مـرات)٥( املاضـية )١٥(نه زار إيران خالل السنوات الـ إ :وقال رئيس الوفد اإلرسائييل
 وتـم إعطاؤنـا تأشـريات ،عرب باب منفـرد  وأدخلنا،يرانيةاستقبلنا يف مطار طهران ممثل للحكومة اإل"

  ."تنا وأعدناها لدى مغادر،خمتومة لفرتة مكوثنا يف إيران
 مـن منطقـة يرانيـة فـإن نائـب مـدير عـام وزارة الزراعـة اإل"يديعوت أحرونـوت"ـ ا لً ووفق- ٢

لفحـص إمكانيـة جتديـد خمـزون العتـاد ؛ ا قبل ثالث سـنوات ونـصف الـسنة بوشهر زار إرسائيل رس
  .الزراعي من إرسائيل

اريـة مـع إيـران خـالل ا يف العالقـات التجًن هناك ازدهارإ" :ًومىض رئيس وفد املهندسني قائال
  . يف املجال الزراعيًخصوصا و؛السنوات األخرية

 ًخـصوصا ؛مبارشة قطع غيار للمعـدات الزراعيـة ويشرتي اإليرانيون من إرسائيل بصورة غري
  ."وأجهزة ري يف جمال زراعة القطن والبذور لزراعة اخلضار

 وتنـاولوا معهـم وجبـات ،نيـةإيرا وروى املهندس أنه مع زمالئه التقوا مع عائالت هيوديـة - ٣ 
 الـذي صـادف األسـبوع ؛ بمناسـبة عيـد الفـصح العـربي، التـي ختللهـا رشب النبيـذ؛طعـام احتفاليـة

 ،يعيـشون حيـاهتم" ،ألـف هيـودي يف إيـران) ٢٦( فإن هنـاك ؛وبحسب املهندس اإلرسائييل، املايض
  ." حترس الكنسيرانية حتى أن السلطات اإل؛ويامرسون عباداهتم دون عائق

إىل إيران خالل األشـهر القريبـة ًجمددا من املتوقع أن أسافر " :وأضاف املهندس رئيس الوفد أنه
  ." وتتعلق بتطهري املياه اآلسنة، لتنفيذ أعامل تم استدعاؤها أثناء تواجدنا يف إيران؛القادمة
ت للـسيارا صـفقة كبـرية عنـدما طلبـت رشاء أجهـزة إنـذارًمـؤخرا  يذكر أن إيـران أبرمـت - ٤ 

  !!! من صنع رشكة إرسائيلية، ومنها سيارة نجاد،يرانية سيارات الرشطة اإل: ومن ضمنها،احلكومية
  .اإلرسائيلية وقد متت الصفقة بواسطة رشكة صينية تعمل عىل تسويق أجهزة اإلنذار

ن إيران وإرسائيل يقـيامن عالقـات إ : يف موقعها عىل اإلنرتنت"معاريف" قالت صحيفة - ٥
 - يف األردن-  يف األشـهر األخـرية "إرسائيل" حيث تقابل مندوبون رسميون من ؛األبحاثيف جمال 

                                                 
 .)٢٣/١١/٢٠٠٩(، "البينة"موقع  )١(



 

 
 


  

  

 
ــب إيــران،مــع نظــرائهم مــن الــدول العربيــة  يــستخدم يف ،"ُمــسارع للــذرات" لبحــث إقامــة ؛ بجان

  .األبحاث البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والطبية
الفلــسطينية وباكــستان والبحــرين  مــرص والــسلطة : مــنٌّوســوف يــشرتك يف هــذا املــرشوع كــل

 ،األكاديميـة اإلرسائيليـة للعلـوم: ٌ سيـشارك يف املـرشوع كـل مـن"إرسائيـل"وتركيا واألردن، ومـن 
  .ووزارات املعلومات واخلارجية والتعليم واملالية

 مـن أجـل بحـث سـبل متويلـه، ؛ٌلقاء بني منـدويب الـدول املـشاركة يف املـرشوعًمؤخرا ُوقد عقد 
  . ماليني دوالر يف السنة)١٠(ات وزارة املالية سوف يصل التمويل إىل وحسب تقدير

ويعترب هذا املرشوع األكرب واألشـمل مـن نوعـه يف الـرشق األوسـط، ويف هنايـة اللقـاء تبـني أن 
  .  االقتصادي اجليد نسبيااً نظرا لوضعه،مول اجلزء األكرب من املرشوعت وإيران وتركيا س"إرسائيل"

الصادرة من مراكز هيودية فـإن اليهـود يتناقـصون يف جتمعـاهتم املنتـرشة يف حسب اإلحصاءات 
 الصادرة يف الكتـاب الـسنوي )م١٩٩٢(فتعداد اليهود يف إيران يف إحصائية !! العامل أمجع إال يف إيران
ــودي األمريكــي  ــة- اليه ــة األمريكي ــة اليهودي ــن إصــدار البعث ــو م ــغ - وه ــداد ،)١٦,٠٠٠( بل  وتع

ويـرى ،  بزيـادة تـسعة آالف: أي،)٢٥,٠٠٠( بلـغ -  عن املؤمتر اليهودي العامليالصادر-  )م١٩٩٥(
 ، ألف شـخص)٣٥( إىل )م٢٠٠٠(بعض املتخصصني يف إيران أن عدد اليهود فيها وصل هناية سنة 

   .معظمهم يف طهران وشرياز وكرمنشاه
 فـإن إيـران ؛ع ذلكوم، ا يف طهران وحدهاً كنيس)٢٤( بينها ،اً مفتوحاً كنيس)٥٦(وليهود إيران 

 بيـنام تـسمح لليهـود بـأداء شـعائرهم ! أيـة أنـشطة ألهـل الـسنة عـىل أراضـيها)١٩٣٦(متنع منذ عـام 
  !!بحرية كاملة

؛ فقـد اً أنه يتبع الدجال من هيود أصبهان سـبعون ألفـقولعل تلك الزيادة هي مما أخرب به نبينا 
يتبـع الـدجال مـن «:  قـالقاهللا  أن رسـول : عن أنس بـن مالـك»صحيحه«روى اإلمام مسلم يف 

 ولـيس إلمجـايل عـدد اليهـود ، للتبعيض: هنا»نِم«، و» عليهم الطيالسة،اًهيود أصبهان سبعون ألف
  !يف أصبهان، واليهود سيستمرون بالتزايد يف إيران حتى خروج الدجال، وهو ما ينتظره اليهود

  !ُنة يغتالونُّوعلامء الس.. زدادونَحاخامات اليهود ي
أمـا علـامء !! فهؤالء القـوم معـززون مكرمـون! عنا عن اغتيال حاخام هيودي يف إيران؟هل سم

  !! ل حتى أقارهبم ومعارفهما التي تط؛السنة فيالقون أشنع املامرسات والتهديدات واالعتقاالت



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  !! فعلامء السنة يتناقصون، وحاخامات اليهود يزدادون
  .. !يا قوم

هم بالطريقـة نفـسها التـي تعـاملون هبـا هيـود ئة يف إيران وعلامال نريد منكم إال معاملة أهل السن
 حسب إحصاءات اليهود أنفسهم، بيـنام يتنـاقص عـدد هيـود يف ؛الذين يزداد عددهم يف إيران!! إيران

  . للنظرًا الفتاًالعامل تناقص
 ولنـا الكثـري مـن املـصالح ة،إن إيران دولة إقليميـ" :وري شمحوينأيقول الصحفي اليهودي و

   . وبالتأكيد عىل ما سيجري يف املستقبل، فإيران تؤثر عىل جمريات األحداث،إلسرتاتيجية معهاا
 فإرسائيـل مل ! بـل مـن الـدول العربيـة املجـاورة،إن التهديد اجلاثم عىل إيران ال يأتيها من ناحيتنا

  ." إليران ا  ولن تكن عدواًتكن أبد
  :خامتة

لسلوك اإليراين والشعارات الرنانة التي تروج بـني املـسلمني،  وهبذا يتضح الفجوة الكبرية بني ا
 وبنـاء إسـرتاتيجية يف التعامـل مـع إيـران ،ً وما مل يـتم تعريـة ذلـك للجميـع أوال!وتقطف ثامرها إيران

  . هو الفائزاً فإن املرشوع اإليراين سيبقى دوم؛جتنبنا أن نقدم اخلدمات إليران مقابل فتات ال يستحق
  
  
  
  
  

  

  
  

                                                 
ـائالرصح وزير، )٢٣/٩/١٩٩٧( ،"معاريف"جريدة  )١( إن إرسائيـل مل " :ً اخلارجية اإلرسائييل األسبق ديفيـد ليفـي ق

 ."ن إيران هي العدوإ :تقل يف يوم من األيام



 

 
 


  

  

 
  حقيقة موقف الشيعة

  من اجلهاد وااهدين يف فلسطني
  

اجلهاد يف فلسطني هو من الشامات التي تزين وجه أمتنـا يف هـذا الزمـان، والـذي هـو اسـتمرار 
 عـىل عينـه، ق الذين ربـاهم النبـي ؛ي أرسى دعائمه الصحابة الكرامذلتاريخ البطولة والشجاعة ال

  .]٢٩:الفتح[﴾ أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم ﴿ : يف القرآن بأهنمألحتى مدحهم اهللا 
 وأهـل فلـسطني الـسنة )م١٩١٧ديـسمرب -  كـانون األول٩(فمنذ احتالل بريطانيـا للقـدس يف 

، ومـن بعـده الـشيخ - مفتي القدس يف العـرشينيات-  بقيادة احلاج أمني احلسيني ؛حيملون راية اجلهاد
 الشـتعال اجلهـاد بقيـادة نائبـه ًا سـبب)١٩٣٥(ذي كـان استـشهاده سـنة  الـ؛السلفي عز الـدين القـسام

، وبعدها اسـتلم الرايـة والقيـادة املجاهـد البطـل )١٩٣٦( الذي أشعل ثورة ؛الشيخ فرحان السعدي
، ومن ثم دخلـت مجاعـة اإلخـوان )م١٩٤٨( يف سنة - بإذن اهللا-  حتى استشهد ؛عبد القادر احلسيني

  .وسوريا والعراق واألردن ساحات اجلهاد ضد اليهوداملسلمني يف فلسطني ومرص 
 ؛وبسبب استيالء اليساريني والقوميني عىل كثري من البالد العربيـة يف اخلمـسينيات والـستينيات

َ وخبت شعلة اجلهاد، لكن يف مطلع الثامنينات عـادت جـذوة اجلهـاد ،حورص املجاهدون يف فلسطني َ
 العمل اجلهادي مـن اتَّ تبنتنيل ال؛" اجلهاد وحركة محاستنظيم"ُتشتعل من جديد، وأعلن عن تشكل 

  .جديد عىل أرض فلسطني
م أهل فلسطني عرب هذه الـسنني يف هـذا اجلهـاد أروع األمثلـة يف اإلقـدام والبـذل باملـال َّوقد قد

 بعـد أن ؛ُ وتـضاعفت أعـداد الـشهداء، ورشد اآلالف،والنفس والدم، فامتألت الـسجون بـاملعتقلني
  . وجرفت مزارعهم،يوهتمهدمت ب

 ! أو قيمـةاً نجد أن الشيعة ال يعرتفون هبـذا اجلهـاد العظـيم، وال يقيمـون لـه وزنـ؛هِّلُوبعد هذا ك
  .- !!إن وجد- ويستوي يف ذلك املتشدد منهم والعاقل

                                                 
 ).٢/١٢/٢٠٠٩(، "املرصيون"موقع صحيفة  )١(
  : خالد اخلالدي. د:  بقلم)جهاد اإلسالميني يف فلسطني( )٢(

www.palestine-info.info/arabic/landhistory/history/jihad_alislamyeen.htm 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 ،، ملؤلفـه فـارس فقيـه)٢٠٠٦( الصادر يف سـنة »أمحدي نجاد والثورة العاملية املقبلة«ففي كتاب 
عالمة لقرب ظهور املهـدي، ومـن ثـم قـام ) ١٦( احتوى عىل )أنت يف عرص الظهور( :فصل بعنوان

 ومــن ثــم زاد عليــه عالمتــني ،املؤلــف بــإفراد هــذا الفــصل يف كتــاب منفــصل، وزوده بــصور ملونــة
  !!جديدتني

حـزب يقاتـل عـىل " :جعل العالمة الـسادسة الكـربى تقـع عـىل أبـواب بيـت املقـدس، بعنـوان
:  تقـولق وأورد فيه رواية عن النبـي !" يلقون عناية اإلمام احلجة قبل الظهور،أبواب بيت املقدس

 ال يـرضهم خـذالن ،ّتزال عصابة من أمتي يقاتلون عىل أبواب بيـت املقـدس ومـا حولـه ال«
وورد يف الروايــة عــن ، »)الظهــور(  ظــاهرين عــىل احلــق إىل أن تقــوم الــساعة،مــن خــذهلم

  ." أنا منهم وهم مني،ىل أبواب بيت املقدسحزب يقاتل ع": صاحب األمر أنه
 عـىل ،ا يقاتـل يف سـبيل اهللاً أن هناك حزب:تدل هذه الرواية": ومن ثم رشح هذه الروايات بقوله

  . أطراف بيت املقدس
 الـذين يقـاتلون يف جنـوب ؛وتنطبق هذه الروايـة عـىل جهـاد املجاهـدين يف املقاومـة اإلسـالمية

واسـتطاعوا بعنايـة اإلمـام املهـدي أن ،  الكيـان الـصهيوين: وهـو؛ العـامللبنان أقـوى قـوة طاغوتيـة يف
ومـن الواضـح أن هـذا احلـزب يلقـى عنايـة ،  عن جنوب لبنـان، ويدحروه،حيققوا االنتصارات عليه

  هـ .ا ." واملطيعون له،وأهنم جنوده، خاصة من اإلمام
 يف فلــسطني طيلــة هــذه  ال يعــرتف بجهــاد أهــل الــسنة"فــارس فقيــه" : أن  جــداومــن الواضــح

تلوا يف القدس ومـا حوهلـا، وحيـرص هـذا فقـط ُ الذين ق؛السنني الطويلة، وال يعرتف بشهداء فلسطني
وخاصـة مـن قـادة محـاس - فهل يدرك بعض أهلنا يف فلـسطني  !!بأفراد حزب اهللا اللبناين من الشيعة

لتعـاون ضـد الـصهيونية،ال  أن الشيعة الذين يدافعون عـنهم بحجـة الوحـدة اإلسـالمية وا- واجلهاد
  !! وال بجهادهم،يعرتفون هبم

ّ ولـذلك رد !وال قيمـة عنـد الـشيعةلـه  ال وزن ؛ إن هذا الرأي هو رأي فرد سفيه:قد يقول قائل
مركـز الدراسـات التخصـصية يف اإلمـام " حيـث قـام ؛ّ وتنـصلوا مـن كتابـه هـذا،عليه بعض الـشيعة

                                                 
 .)١٠/٦٠(» الزوائد«جممع «ـ عزاه ل )١(
 .»مئتان ومخسون عالمة للظهور«عزاه لكتاب  )٢(



 

 
 


  

  

 
التـابع للمرجـع الـديني عـيل السيـستاين بـالرد عـىل  بـالنجف و"- عجل اهللا فرجه الـرشيف- املهدي 
 الـرتويج لـبعض الشخـصيات : ألن فارس فقيه أراد مـن خاللـه،»أنت اآلن يف عرص الظهور«كتاب 

يـات هبـذه الشخـصية أو ا من خالل املقاربـة واملطابقـة بـني مـا جـاء يف بعـض الرو؛السياسية والدينية
  .تلك

هلـذه   حـني وصـل!عية السيستاين املوصـوفة باالعتـداللكن هذا املركز املتخصص والتابع ملرج
فـإن تعليقنـا عليهـا وعـىل مـا ورد فيهـا هـو : قوله العالمة اخلامسة الكـربى": العالمة علق بقوله

  . ال دليل عىل ذلك كله:بالقول
  هـ .ا. "وكذلك جيري الكالم يف العالمة السادسة

 والذي يضم متخصـصني ؛ختص بشؤون املهديال يعرتف هذا املركز العلمي امل - ًأيضا-  وهنا
وباحثني مؤهلني، ويرشف عليه مرجع كبري، فإهنم ال يشريون أي إشارة إىل أن هـذه الروايـات جيـب 

                                                 
)١(  http://bahrainonline.org/showthread.php?t=١٥٧١٨٨ 
  :" يقاتلون أعداء اإلمام قبل الظهور،العامئم السود من ذرية الرسول": العالمة اخلامسة الكربى )٢(

ـال؛تغلب عن اإلمام الـصادق عن أبان بن  ـا أهـل الـرشق وأهـل الغـرب":  ق أتـدري مل ! إذا ظهـرت رايـة احلـق لعنه
  .ال: قلت، "ذلك؟

  .)٢٩٩ص(، للنعامين» الغيبة «،"للذي يلقى الناس من أهل بيته": قال
 يزعج العامل بأمجعه يف ،من الواضح أن الذرية املباركة من بني هاشم سيكون هلم دور سيايس كبري ومميز يف العامل اإلسالمي

  . الرشق والغرب
 أو يف العـراق مـن الـشهيد حممـد ، والسيد عيل اخلامنئي،إن كان يف إيران بالسيد اخلميني؛ كام سيكون هلم من النفوذ والقوة

ـيم،- اًسابق-  والشهيد حممد صادق الصدر ،باقر الصدر  وقائـد املجلـس األعـىل ، ودور الـسيد السيـستاين، والـشهيد احلك
ـان ، وقائد جيش املهدي السيد مقتدى الصدر،لثورة السيد عبد العزيز احلكيمل  الـسيد موسـى - منـشئ املقاومـة-  أم يف لبن

  . وكل هؤالء من السادة، وسيد املقاومة السيد حسن نرص اهللا، وسيد شهداء املقاومة السيد عباس املوسوي،الصدر
ـاآلخرين؛ وستزعج العامل، تطلب احلققلنبي ي هي من ذرية اتمن الواضح أن هذه العامئم السود ال  ، ألهنا ال تستسلم ك

 فتـسلم الرايـة ! تعلمهم هيهات منا الذلةيالت؛ إل مدرسة أهل البيت : فهم من مدرسة واحدة وهي،وكأن رأهيم واحد
 .لإلمام املهدي يف آخر الزمان



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 املجاهــدين مــن القــدس وفلــسطني، قبــل أن يقفــزوا مــن فــوقهم للوصــول لــشيعة :ًأن تــشمل أوال
  !!اجلنوب اللبناين

 حـسب ؛إما أهنم غري موجودين بعـد: شيعة بني خيارينفاجلهاد واملجاهدون يف فلسطني عند ال
  !ّرـُ كام يرى فارس فقيه، وأحىل اخليارين م؛ أو هم الشيعة يف جنوب لبنان،الشيعة املختصني

رون ِّ إذ هـم يكفـ؛ستغرب مـن الـشيعة لـدى العـارفني بـشؤوهنم وعقائـدهمُإن هذا املوقف ال ي
تهم، ولـذلك فـإن جهـاد مـن ال يـؤمن بركنيـة اإلمامـة سائر أهل السنة الذين ال يعرتفـون بإمامـة أئمـ

  !؟الشيعية باطل، فهل يصحو املخدوعون بالشعارات الشيعية من جماهدي فلسطني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  



 

 
 


  

  

 
   »أسرار خلف األستار«

  )عالقة فتح بثورة اخلميني واملقاومة اللبنانية(
  

تفـصيلية وجمهولـة عنـد كثـري مـن  ملـا حتويـه مـن معلومـات ؛هذه فقرات مهمة من هذا الكتـاب
الناس حول دعم حركة فتح لثورة اخلميني، ودور فـتح يف تـسليح الـشيعة، وأن حركـة أمـل وبعـض 

وكيف كانت سياسة إيران اخلميني وحزب اهللا بعكـس الـشعارات !! قيادات حزب اهللا هم ثمرة فتح
  !!املرفوعة لنرصة فلسطني

ــب ، رغــم لبنانيتــه وشــيعيته؛فــتحا يف ًهــذه املعلومــات يقــدمها رجــل كــان عــضو  وكــان يف قل
  ! فال جمال للطعن بشهادته، وهو اليوم مقرب من حزب اهللا،- آنذاك- األحداث 

 "رويـرتز"ا، هو عبارة عن عـرض خمتـرص نـرشته وكالـة ً هلذه الفقرات املهمة متهيدُوقد جعلت
  . عن الكتاب

وضـيح، وليـست مـن  للت؛والعنـاوين هـي مـن وضـعي، اهلوامش من وضع صـخر أبـو فخـرو
  . الكتاب

  "رويرتز" - جورج جحا
كتاب الباحث الفلسطيني صقر أبو فخر األخري عـن أنـيس النقـاش ومرحلـة ماضـية ارتبطـت 

: ا إىل حـد بعيـد هـوً منـصفًعنوانـا محـل ، وتركـز نـشاطه يف لبنـان،بانطالقة العمل الفدائي الفلسطيني
  ."أرسار خلف األستار ..أنيس النقاش"

 قـد يكـون يف مـا - ا عنهًا كافيًملن ال يعرف عنه أو ال يعرف قدر- عن الرجل اللبناين ويف الكالم 
 واسـمه يف عمليـة ،"مـازن" : وقد جاء فيها اسمه يف حركة فتح،محلته مقدمة الكتاب معلومات كافية

  . "أنيس النقاش" : أما اسمه احلقيقي فهو،"خالد" :فيينا
مـن الكـوادر الـسياسية والعـسكرية التـي ال " :نـهإ - رشيكه يف عمليـة فيينـا- قال عنه كارلوس 

  ."ا  حقيقيًكان بطال.. !ضاهىُت

                                                 
 ).٢٠١٠ مايو ١٦(، "الراصد" موقع )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 سـنة ، يف فيينـا"أوبـك" اقتحـام مقـر منظمـة :وأشهر العمليات التي اشرتك فيها أنيس النقـاش
 وحماولـة اغتيـال رئـيس ، واحتجاز وزراء النفط، باالشرتاك مع الفنزوييل الشهري كارلوس،)١٩٧٥(

  .)١٩٨٠( يف باريس سنة ،يراين السابق شهبور بختيارالوزراء اإل
هـذا " : لتلـك املرحلـة  مهـام  سـجالً الـذي يـشكل إمجـاال؛وجاء يف التعريف هبـذا العمـل القـيم

 ، أو التـي شـارك يف صـنعها،ثـام عـن كثـري مـن األرسار التـي عرفهـا أنـيس النقـاشِّمـيط اللُالكتاب ي
عـالوة ...  العربيـة الخـرتاق أمـن الثـورة الفلـسطينيةويفضح حماوالت بعض أجهزة االسـتخبارات

الــزعيم ( وخطــف ،)يف لبنــان(عــن كــشفه أرسار حقبــة املقاومــة واليــسار اللبنــاين واحلــرب األهليــة 
وتأسـيس . .)األملانيـة( مـاينهوف -  ومنظمـة بـادر، اإلمـام موسـى الـصدر)الروحي الشيعي اللبنـاين
 وجتربـة الـسجن ، دوره يف عملية اغتيال شهبور بختيـار ثم يرشح تفصيالت،احلرس الثوري اإليراين

  ."الفرنيس
 ؛الكتاب الذي احتوى عـىل ملحـق بـصور فوتوجرافيـة لشخـصيات وأسـامء هـي تارخييـة اآلن

 وصـدر عـن املؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـرش يف ، صفحة متوسطة القطع)٢٢٠( حوايلجاء يف 
  . بريوت

  هـ.ا .  فلسطيني له أعامل وأبحاث خمتلفةوصقر أبو فخر هو كاتب وباحث وصحايف
  :ح اجلنوب وزرع املقاومةَّ أبو جهاد هو من سل■

 وكيــف أتعامــل مــع أنــاس ذوي ميــول متنوعــة ،تعلمــت مــن أبــو جهــاد كيفيــة توحيــد النــاس
  .  ألهنم يف غري فلسطني ربام ال يتجمعون البتة؛لتجميعهم حول فلسطني

  .  توحيد الناس حول فلسطني كيفية:هذا درس كبري تعلمته منه، أي
-  وأن نـسلح أنـصارها ،ِّوأذكر أن بعض القوى اللبنانية كانت تطلـب منـا أن نـدرب أعـضاءها

  . ، لكنهم ال يريدون أي التزام جتاهنا- اًأحيان
ب النـاس ونـرصف الوقـت علـيهم ِّوكنت أعرتض عىل هذا الشأن؛ فـنحن ال نـستطيع أن نـدر

  !ناَيالِن هلم أي التزام حونزودهم باألسلحة من غري أن يكو
 إن هذه البندقية جيـب أن توجـه نحـو العـدو : يكفي أن تقول هلم!يا أخي: وكان أبو جهاد يقول

  . الصهيوين، وتأكد أهنم يف يوم من األيام سيطلقون النار عىل العدو الصهيوين



 

 
 


  

  

 
ائيـل مل وإرس.  فاملقاومة يف جنوب لبنـان كانـت حـصاد مـا زرعنـاه؛وهذا الذي وجدناه بالضبط

 وفوجئت عندما احتلت جنـوب لبنـان بكـم هائـل مـن الـشباب الـذين ،اًتستطع حتليل هذا األمر بتات
 من غري أن يلتحقوا بالثورة الفلسطينية، وكانوا يمتلكون جتربـة عـسكرية ؛تدربوا يف الثورة الفلسطينية

  . جيدة
 ؛اًاهنا الوقوف عـىل قـدميها فـور أن يف إمك- عند اختاذها قرار القتال- جدت َفاملقاومة يف لبنان و

 والعنـارص القتاليـة متـوافرة، فاسـتفادت مـن جتربـة العمـل ، والتدريب متوافر،ألن األسلحة متوافرة
  ).٥٢- ٥١ص(الفلسطيني وراكمت عليه جتربتها اجلديدة 

  : بداية العالقة بالثورة اخلمينية■
رصنـا نبحـث كيـف نـستفيد مـن هـذه و،  إىل هـذه الثـورة، ولنـا فيهـا دور  جداوكنا من القريبني
  .  لتفعيل الروح اإلسالمية يف جنوب لبنان؛الروح الثورية يف إيران

ويف هذا السياق أصبح ثمة شـكل مـن أشـكال العـودة إىل التـدين يف الكتيبـة الطالبيـة، وبـدأت 
 مـع ا  جـدوهذا األمر أوجد حلمة جيدة، عنارص الكتيبة وضباطها يرتددون عىل املساجد واحلسينيات

  . أهايل اجلنوب
قـادمون ": وأذكر أن أول ملصق وزعناه يف اجلنوب، وكنت طبعتـه يومهـا بنفـيس، كـان شـعاره

 وكـان ذلـك بنـاء عـىل رغبـة املتطـوعني اإليـرانيني الـذين أرادوا القتـال يف جنـوب ،"إىل كل اجلبهات
  .  الشهيد حممد منتظري: وكان يقود احلملة حينذاك،لبنان

عض املتطوعني اإليـرانيني بأعـداد كبـرية، وكـانوا يتـدربون عنـدنا مـن أجـل انتـصار كان لدينا ب
 لكن بعد انتصار الثورة ما عاد هناك مانع من أن يـأتوا إلينـا للقتـال يف سـبيل فلـسطني ،يرانيةالثورة اإل

  .)١٠٢ص(
                                                 

ـام ؛ منتظري هو ابن حسني عيل:حممد منتظري )١( ُ الذي توىل إمامة صـالة اجلمعـة يف طهـران، والـذي عـني خليفـة لإلم
 بعد انتقادات متتالية لطريقة إدارة احلكم يف عهد ،)١٩٨٩(، لكنه مل يلبث أن قدم استقالته يف سنة )١٩٨٥(اخلميني يف سنة 

  . )١٩٩٢(اإلمام اخلميني، فوضع يف اإلقامة اجلربية يف قم سنة 
ُكان من أبرز مؤيدي الثورة الفلسطينية، لكنه قتل يف االنفجار الذي وقع يف مقر حزب اجلمهورية اإلسالمية يف وابنه حممد 
 .)٢٨/٦/١٩٨١(طهران يف 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  : صلة موسى الصدر بفتح■
 الـذي ؛)سمري أبو غزالة(ل  احلاج طال: مع السيد موسى الصدر، هو"فتح"أول من رتب لقاء 

  . عن إقليم لبنان يف حركة فتحًكان مسؤوال
   يف أي سنة كان ذلك؟- 

  ... )١٩٧١( ربام يف سنة ؛يف بداية السبعينات، وما عدت أذكر يف أي سنة بالتحديد* 
؛ "كتائـب اإلمـام عـيل لتحريـر فلـسطني" تـشكيل اًأخربين احلاج طالل أن الـصدر اقـرتح فـور

 اً إنـه كـان يريـد جناحـ: أي، وهذا االقرتاح ظهر قبل تـأليف حركـة أمـل بـالطبع،افهلتعمل حتت إرش
  ... "كتائب اإلمام عيل لتحرير فلسطني" : باسما عسكري

 والـذي ؛")أمـل(أفـواج املقاومـة اللبنانيـة " :ويف النهاية اتفق عىل أن يكـون هنـاك حركـة باسـم
  . ه األخ يارس عرفات نفس:أطلق عليها هذا االسم هو

، وافتــتح أول معــسكر لتــدريب حركــة أمــل "كتائــب اإلمــام عــيل"وجــرى الــتخيل عــن اســم 
  .)١١١- ١٠٩ص (  من حركة فتحاًبمسامهة من حركة فتح، وكان املدربون ضباط

  :ّ بعض قيادات حزب اهللا تربت يف فتح■
 ولكـن ال يريـدون ،فكرة أنصار الثـورة جـاءت مـن وجـود أنـاس كثـريين يريـدون منارصتـك

  .  وربام عقائدية؛االلتحاق بحركة فتح ألسباب شتى
 وكانـت معنـا يف الكتيبـة الطالبيـة، ثـم ،كانت هناك جمموعـات إسـالمية التحقـت بحركـة فـتح
 وكانـت هنـاك جمموعـات إسـالمية جـاءت ،أصبحت اآلن من القيادات العسكرية البارزة حلزب اهللا

 وأن نـدافع عـن ، وأن نتـسلح،نـا نريـد أن نتـدرب ولكن،إننـا ال نريـد االنـضواء يف فـتح: إلينا وقالـت
 وال نـستطيع أن ،ا  إسـالمياً من دون االنخراط املبارش يف احلركة، ألن لدينا اجتاهـ؛القضية الفلسطينية

  .  مع غري اإلسالمينيا  إسالمياًنامرس خيار
  .)١٢٩ص (  يف حزب اهللاًهؤالء أصبحوا مسؤولني كبار
                                                 

، بعـد انفجـار لغـم يف أحـد معـسكرات )٦/٧/١٩٧٥(جـرى يف ) أفواج املقاومة اللبنانيـة(إعالن والدة حركة أمل  )١(
 وقـد استـشهد معـه عـدد مـن ، جماهـد الـضامن: يـدعى،"الكتيبة الطالبية"ا من  فلسطيني وكان املدرب ،التدريب يف البقاع
 .أعضاء حركة أمل



 

 
 


  

  

 
  : العالقة مع اإليرانيني■
   كيف بدأت عالقتك باإليرانيني؟- 

مـت بمطالعـات ودراسـات معمقـة ُ ق- ومنـذ البدايـة- يف سياق التحالف مع القوى الثوريـة * 
  . "السنتو"عن حلف شامل األطليس وحلف 

:  لألخ أبـو جهـاد أقـول فيـهاً يومها تقريرُ وكتبت،وفهمت خماطر الدور الرتكي والدور اإليراين
وكنــت أعتقــد أن للواليــات املتحــدة ، " وعــىل الثــورة أن تــرد بــشمول،ولاإلمربياليــة ختطــط بــشم"

 تركيـا وإيـران، ونحـن إذا أردنـا أن نغـري املـوازين يف املنطقـة :األمريكية حليفني كبريين يف املنطقة مهـا
   .علينا أن نعمل عىل التغيري يف هاتني الدولتني

  . "!توكل عىل اهللا يا أخي": فقال أبو جهاد
 مـن ِ مل تـأتيرانيـة القـوى اإل،إيرانيـة عالقـات متـشعبة مـع قـوى ثوريـة تركيـة ووبدأت أنـسج

 أخـرى جـاءت إىل لبنـان مـن منابـت إيرانيـة لكن ثمة قوى ،، بل كان أبو جهاد عىل اتصال هباطريقي
:  من تقـدير املوقـفاً وأضع مع األخ أبو جهاد نوع، وكانت مهمتي أن أمجع هذه اخلطوط كلها،شتى

   معهم؟ا  اسرتاتيجياًم املادية والسياسية؟ كيف نخوض حوارما احتياجاهت
 فهـم جمموعـات تروتـسكية أو ماويـة ،يـةِّدِوبعد فرتة وجدنا أن األتراك ليسوا عـىل مـستوى اجل

يف حـني أن الوضـع يف ،  لكن ليست هلم امتـدادات مجاهرييـة، يمكنها القيام بعمل عنفي كبري،صغرية
 كانــت هلــا امتــدادات شــعبية، وهلــا مرجعيــات مثــل التيــار يرانيــةلقوى اإل فــا؛  جــدااًإيــران كــان خمتلفــ

  .اإلسالمي

                                                 
ـات عـسكرية وخطـف ؛ القائـد العـسكري حلـزب اهللا،)احلـاج رضـوان( عامد مغنيـة :أمثال )١(  الـذي نـسبت إليـه عملي

  . )١٩٩٩( يف سنة ،ة صيدا رشق مدين- ًأيضا-  الذي اغتالته إرسائيل ؛)أبو حسن(طائرات، وخرض سالمة 
عني الرمانة يف سنتي -  الشياح ، وقاتل يف حمور)١٩٧٥(، والتحق بحركة فتح يف سنة )١٩٦٢(وقد ولد عامد مغنية يف سنة 

ـ ، ثم التحق بقوات )١٩٧٦ و١٩٧٥(   . )١٧(ال
ـاز فـضل  يف حراسة السيد حممد حـسنيِّ عني)١٩٨٢(وبعد خروج املقاومة الفلسطينية من لبنان سنة   اهللا، ثـم التحـق بجه

 .)٢٠٠٨(وتدرج يف املواقع إىل أن اغتالته إرسائيل يف دمشق سنة ، األمن يف حزب اهللا



 
 
 
 

 عــن اإلمكانــات الفعليــة هلــذه التــشكيالت ســألت اًوأذكــر أننــي عنــدما أردت أن أكتــب تقريــر
هـل تــستطيع أن : - الـذي أصــبح أول مرشـح لرئاســة اجلمهوريـة يف إيــران- جـالل الـدين الفــاريس 

  ن هم الذين ينارصونكم يف إيران؟ َ وم؟كم التنظيميةتعطيني فكرة عن امتدادات
 لـدينا علـامء الـدين واجلامعـات والـشيوخ ،الـشعب كلـه ينارصنـا":  وقـال، ببساطةَّفنظر إيل

  . "والشباب والكبار، ونحن موجودون يف الطبقات كلها
هكـذا، مـع وعىل الرغم من بساطة هذه املسألة إال أنه كـان مـن الـصعب إبالغهـا إىل أبـو جهـاد 

 ً ومـسؤوال، هنـاكاً وضابط، هنااً إن لديه كادر: فالذي يقول، بأن هذا الكالم حقيقياًأنني كنت مقتنع
  . ال يؤدي إىل نتيجة حاسمةا  نخبويً أن لديه تنظيام: فهذا يعني؛ يف تلك املنطقةاً وفيلسوف،هنالك

ح، وكـان مـن بـني  وعمـل مـع حركـة فـت،عاش جالل الـدين الفـاريس فـرتة طويلـة يف بـريوت
  . وطباطبائي، صادق قطب زاده:اإليرانيني الذين ترتدد أسامؤهم يف لبنان أمثال

بالـسيد   وكانـت لـه صـلة، كـان يـرتدد إىل لبنـان،اً يف لبنـان متامـًصادق قطـب زاده مل يكـن مقـيام
  .موسى الصدر

                                                 
 إبان االنتفاضة الشعبية املناوئة للقوانني اإلصالحية للشاه )١٩٥٣(بدأ جالل الدين الفاريس نشاطه السيايس يف سنة  )١(

  .  برئاسة مهدي بازركان،"إيرانحركة حترير "حممد رضا هبلوي، وكان أحد مؤسيس 
غادر إيران يف أوائل السبعينيات، وأقام يف لبنان، وأنشأ عالقات مهمة بحركات التحرر الوطني يف العامل الثالث، ثم أصـبح 

 وقدمت هلم ، التي فتحت أذرعها للمعارضة اإليرانية، فدربت عنارصها؛املعتمد املفوض لإلمام اخلميني لدى حركة فتح
   .حلامية

ـيحه؛ رشح جالل الدين الفاريس نفسه لرئاسة اجلمهورية)١٩٧٩(بعد انتصار الثورة اإلسالمية سنة   ، فرفض طلب ترش
 . بل أفغانيني،ألنه مولود ألبويني غري فارسيني

   .بية املعادية للشاه يف إطار احلركة الطال،)١٩٥٣(، وبدأ نشاطه السيايس يف سنة )١٩٣٦(ولد صادق قطب زادة سنة  )٢(
 حيث نال شهادة ؛ فذهب إىل كندا، وواصل نشاطه السيايس، فطردته السلطات األمريكية،"جورجتاون"درس يف جامعة 

 بجواز سفر سوري، والتحق بـصديقه أبـو احلـسن ،)١٩٦٩( فانتقل إىل فرنسا سنة - ًأيضا- من إحدى جامعاهتا، ثم طرد 
  . بني صدر

ًأصـبح وزيـرا  ً، وعني مديرا لإلذاعة والتلفزيـون، ثـم)١٩٧٩(اإلمام اخلميني سنة ت َّعاد إىل إيران بالطائرة نفسها التي أقل
  . للخارجية

= 

  

  

 
 

 



 

 
 


  

  

 
 ؛حممـد صـالح احلـسيني الـشهيد :الفلـسطينية فكـان- يرانيةأما األكثر فاعلية يف نسج العالقة اإل

  .  وسجن بسبب ذلك، وهو إيراين األصل، وكان له نشاط إسالمي يف العراق،الذي جاء من العراق
  .  مع احلفاظ عىل إسالميته؛ والتحق بالثورة الفلسطينية،ّوعندما فر من السجن جاء إىل لبنان
 يف جمموعـات اًر كثـريَّ ولكنه أث، كان يعمل يف حركة فتح،وكان له أثر يف حركة فتح وخارج فتح

 كـام كانـت لـه يف البقـاع عالقـات ، أصـبحت العمـود الفقـري يف حـزب هللا؛إسالمية يف جنوب لبنان
  . "أمل اإلسالمية" - يف ما بعد- ر يف العديد من الكوادر املؤمنة التي أسست َّ وأث،قوية

- ١٥٥ص (لـسطينية  مهندس العالقات األوىل بني اإلمـام اخلمينـي والقيـادة الف- اًحق- وكان 
١٥٨(.  

  : والدة احلرس الثوري■
 وأنـت الـذي اقـرتح هـذه الفكـرة عـىل ، هل صحيح أن فكرة احلـرس الثـوري بـدأت لـديك- 
  اإليرانيني؟

 مرشوع احلرس الثـوري ألن جـالل الـدين الفـاريس جـاء إىل منـزيل قبـل سـفره إىل ُأنا كتبت* 
 وأن يقـوم اجلـيش غـري املمـسوك ،ّة حممد مـصدقلدينا خوف كبري من أن تتكرر جترب:  وقال يل،إيران

  . وضباطه الذي تدربوا يف أمريكا بانقالب عسكري
ًلنبن إذ: قلت له   .  حيمي الثورةاً حرسِ لنبن؛اً رديفاًا جيشِ
   يف هذا الشأن؟ اًهل يمكنك أن تكتب لنا مرشوع: فقال يل

                                                 
ـنة =  ـتقال مــن وزارة اخلارجيـة س ـائن يف الـسفارة األمريكيــة بطهـران، فاس ـارض احتجــاز الره ، فاعتقــل )١٩٨٠(وقـد ع

 .)١٥/٩/١٩٨٢(عدم بالرصاص يف ُ وأ، بتهمة التآمر)١٠/٤/١٩٨٢(وأطلق، ثم اعتقل ثانية يف 
، وهو حيمل )١٩٤٣ ( يف سنة، املولود يف بلدة النبي شيت البقاعية، حسني املوسوي"أمل اإلسالمية"أسس جمموعة  )١(

ً وكان سابقا عضوا يف حركة أمل،اإلجازة يف اللغة العربية من جامعة بريوت العربية ً .  
 ثـم ،"أمـل اإلسـالمية" ليؤسـس ، وتـرك حركـة أمـل اختلف مع نبيه بـري،؛ إبان االجتياح اإلرسائييل)١٩٨٢(ويف سنة 

ًانضم إىل حزب اهللا، وصار نائبا لرئيس جملس التخطيط يف احلزب، ثم رئيسا له ً .  
 .)٢٠٠٩(ًانتخب نائبا يف الربملان اللبناين سنة 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 أن تـشكيالت احلـرس : يف املـرشوعُ، وذكـرت"احلـرس الثـوري" : املرشوع، وأسميتهُوكتبت
 وأن يــتم توزيــع العنــارص عــىل مجيــع ،)كالشــينكوف وآر يب جــي (اًجيــب أن يكــون تــسليحها خفيفــ

 كالرشطة العسكرية، حتى إذا أراد اجليش القيـام بـانقالب تبـادر عنـارص احلـرس إىل ؛ثكنات اجليش
  .إفشال االنقالب

هـران يف طـائرة واحـدة، ومل يـتمكن يومذاك سافر جالل الدين الفاريس مع األخ أبو عامر إىل ط
 الـذي كـان سـيغادر لبنـان إىل ؛ فجاء حممـد صـالح احلـسيني،من احلضور إىل منزيل الستالم املرشوع

هذا املرشوع طلبه مني جـالل الـدين، فخـذه : إيران من طريق سورية لريافق حممد منتظري، فقلت له
  .إىل سورية ومنها إىل إيرانفأخذ حممد صالح احلسيني املرشوع وسافر ، له إىل إيران

  .  فكان احلرس قد أعلن، بعد ذلك ذهبت إىل إيران
 جـالل الـدين الفـاريس، وحممـد :إن مخسة من الشبان هـم:  فقالوا؛وحدثوين كيف قاموا بذلك

  . "اهلوبرة"صالح احلسيني، وحممد منتظري، وشخصان آخران احتلوا إحدى ثكنات اجليش بـ 
  .  وهم ليس لدهيم أحد، لدهيم قوات كبريةالضابط املسؤول اعتقد أن

  .  للحرساًهذه الثكنة ستكون مركز: قالوا له
  .  وبدأوا بتجميع املتطوعني،ُويف اليوم التايل أعلن التطوع يف الثكنة للحرس الثوري

 ،د املـرشوعَّ الـذي أيـ؛بعد ذلك انطلقت الفكرة إىل املجلس الثوري األعىل وإىل اإلمام اخلميني
  .)١٦٣ص( حلامية الثورة اإلسالمية ؛"احلرس الثوري"نطلق وهكذا ا
  :يرانية ازداوجية التنظيم بني فتح والثورة اإل■

 عـن أنـيس النقـاش ًاكنت أعرف وقع املفاجأة التي حصلت لرفاقي ممن مل يكونـوا يعرفـون شـيئ
  . ودوره يف العمليات اخلاصة

 يرانيـةن أنـيس النقـاش يف الثـورة اإلكيـف يكـو:  الذي تساءلوا!اختلطت األمور عىل الكثريين
   مع حركة فتح؟ - يف الوقت نفسه- وهو 

- آذار( البعد عن الـساحة الرئيـسية يف لبنـان؛ فأنـا كنـت بـدأت منـذ اجتيـاح :اجلانب اآلخر هو
لتحريـر   علميـة االنتقـال إىل مرحلـة بنـاء املقـاوم إىل مرحلـة بنـاء املقاومـة اإلسـالمية)١٩٧٨مـارس 

  .لبنان
  ملجموعات املدربة التي ذهبت إىل اجلنوب لتأسيس القواعد والقتال؟ تقصد ا- 



 

 
 


  

  

 
ــم*  ــميناها ،نع ــة-  وأس ــة األرض" :- يف البداي ــمها إىل"حرك ــري اس ــة لبنــان " :، ثــم تغ حرك
  . "العريب

 كـان ؛، وأنـا كنـت أحـد الفـاعلني واملـشاركني يف هـذا االنتـصاريرانيةعندما انترصت الثورة اإل
 مــساعدة املقاومــة يف لبنــان، : رد اجلميــل إلينــا، أي:اإلخــوة اإليــرانيني هــوأول موضــوع ناقــشته مــع 

  .  من أجل حتريره؛فكانت لنا حوارات طويلة حول بناء املقاومة اإلسالمية يف جنوب لبنان
 لكـن اعتقـايل يف ،وبدأت كتاباتنا وحتليالتنا وتصوراتنا تتجه نحو رفع مستوى وعينا اإلسالمي

الساحة اللبنانية كان هلام األثر الـسلبي الكبـري يف هـذا التحـضري الـذي تـأخر إىل  وابتعادي عن ،فرنسا
  .  لكانت ظاهرة املقاومة نمت بشكل كبري)١٩٨٢( ولو كنا تابعنا استعدادنا قبل عام ،)١٩٨٢(عام 

 ألن صـلتنا انقطعـت يف ،وهلذا تلقيت الكثري من املالمة من بعـض اإلخـوان الـذين كـانوا معـي
  .)١٧٥ص ( كنت أقوم بدور كبري يف بناء املقاومة اإلسالمية يف جنوب لبنان الوقت الذي

  : طائفية إيران وتبعية حزب اهللا هلا يف عداء فتح■
   هل التقيت يارس عرفات بعد خروجك من السجن؟ - 

  .نعم* 
   كيف كان لقاؤكام؟ - 

  . يف الوقت نفسها  وحاراً كان لقاء حاد* 
  ؟ كيف؟ا  وحارا  حاد- 

  . وهو يبادلني الشعور نفسه، ألنني أحبه وأقدره،ا  وحارا  كان حاد؛نعم* 
                                                 

ِّأس )١(  ختـرج يف  الدكتور عصمت مـراد، وهـو طبيـب:، وكان املسؤول عنها)١٩٨٢( يف سنة "حركة لبنان العريب"ست ُ
ًجامعة تولوز، وكان ماويا وقريبا من حركة فتح ً .  

ـاوي ، يف طـرابلس"احتاد الشبيبة"وقد أسس بعد عودته من فرنسا   وسـعيد شـعبان يف "أبـو عـريب" وانـضم إىل خليـل عك
ـنة ؛"حركة التوحيد اإلسالمية"تأسيس  ـا" ليؤسـس ،)١٩٨٤( التي مل يلبث خليل عكاوي أن غادرها يف س ء جلـان األحي

  . "واملساجد
 .ً، واغتيل عصمت مراد أيضا)٩/٢/١٩٨٦(وقد اغتيل أبو عريب يف 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ولكن املرحلـة التـي ذهبـت فيهـا إىل تـونس ملقابلتـه كانـت مرحلـة اشـتباك فـتح وحـزب اهللا يف 
  . وأنا كنت أعتقد أن هذا الصدام خطأ مئة باملئة وجيب تصحيحه،اجلنوب اللبناين

  ؟  االشتباك يف إقليم التفاح: تقصد- 
-  ولكنـي اكتـشفت ،اً وكنت أعتقد أن هذا املوقف جيب تصحيحه فور، يف إقليم التفاح؛نعم* 
نحـن :  ومع أن األخ أبو عامر قـال يل قبـل أن أغـادر تـونس! يف تلك املسألةا  أنني كنت غبي- بعد ذلك
ال أننـي  إ؛ أو بـني فـتح وحـزب اهللا، وسنسري يف التحالف الذي تدعو إليه بني فلسطني وإيـران،معك

، وأننـا كنـا اًفوجئت بأن املوقف اإليراين أبعـد مـن ذلـك، وفهمـت أن الطـرفني يفهـامن بعـضهام جيـد
  !نحلم بيشء غري قابل للتحقق

   لكن كان من املمكن جتنب املواجهة يف إقليم التفاح عىل أقل تقدير؟ - 
  .)١٨٦ص (املواجهة كانت واقعة عندما وصلت * 

  
  
  
  
  
  

  

  



 

 
 


  

  

 
  ..ي يف قطاع غزةالنفوذ اإليران

  الشواهد والدالالت
  

 عدنان أبو عـامر، وهـو كتوردالي َّهذه دراسة فريدة يف موضوعها وباهبا، وقام هبا الباحث الغز
  .تها مما يضاعف من أمهي؛ وحمسوب عىل التيار اإلسالمي،متخصص يف الشأن الفلسطيني

فـرع ،  األملانيـة"يدريش إيربتفر" عن مؤسسة ،صدرت الدراسة باللغتني العربية واإلنجليزية
  . من احلجم املتوسط، صفحة لكل لغة)٤٠(، وتقع يف )م٢٠١١( سنة ،القدس

 بسبب تعمـد نظـام املـاليل التالعـب اإلعالمـي ،قضية النفوذ اإليراين يف غزة بشكل دوريتثار 
  إلطـالق تـرصحيات إعالميـة متـدح وختـدم؛ والضغط عىل حلفائـه مـن حركتـي اجلهـاد ومحـاس،هبا

   .مصالح إيران
-  َّ شـلح تـرصحيات رمـضان:ومن آخر مواسم هـذه التـرصحيات الفلـسطينية الداعمـة إليـران

 واملرشـح خلالفـة خالـد ،القيـادي البـارز يف محـاس- ، وموسـى أبـو مـرزوق - أمني عام حركة اجلهاد
 بحــق الـشعب الفلــسطيني والــسوري يرانيـة بــرغم املجــازر اإل،)٢٠١٦( يف منتــصف عـام - مـشعل

  !عراقي واليمنيوال
  :جاءت الدراسة لتجيب عن األسئلة التالية

  ملاذا تسعى إيران إىل امتالك دور ونفوذ حقيقي يف قطاع غزة؟
  كيف تنظر إيران إىل هذه املنطقة ومدى تأثريها فيها عىل واقعها اإلقليمي والدويل؟

  االسرتاتيجية؟ لتجيري هذا التدخل خلدمة مصاحلها ؛إىل أي حد تدخلت إيران يف قطاع غزة
 والعالقـة مـع ، وأثـره الـواقعي،ما هي طبيعة الـدور اإليـراين يف القطـاع عـىل خمتلـف األصـعدة

  إرسائيل؟ 
 إال أهنــا صــاحلة هلــذه ؛)٢٠١١(ه عــىل أن هــذه الدراســة بــرغم صــدورها ســنة ِّنبــُ أ؛يف البدايــة

الـدعم اإليـراين  عـن أن )٢٠١٦( وذلك حني نستحرض ترصيح أبـو مـرزوق يف بدايـة سـنة ،اللحظة
  .)٢٠٠٩(متوقف عن حركة محاس منذ عام 

                                                 
 ).٢٠١٦ يوليو ٣(، "الراصد"موقع  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  ! فال حياول أحد املراوغة واخلداع بزعم وجود دعم إيراين مهم بعد صدور الدراسة؛وعليه
 وهـو دعـم حمـدود لفـصيل حمـدود، ، بقي نـوع مـن الـدعم حلركـة اجلهـاد يف هـذه املرحلـة؛نعم

دثت أزمة دعم إيران النـشقاق حركـة الـصابرين  وح،)٢٠١٤(ع هذا الدعم يف هناية سنة َّا تقطًوأيض
 وإطـالق سـيل ،ح لزيـارة طهـرانَّ وعـاد شـل،)٢٠١٦( حتى تبدلت األمور مطلع ؛عن حركة اجلهاد

  !)٢٠١٦(املديح هلا عقب جتريم إيران يف القمة اإلسالمية بإسطنبول 
يف إرسائيـل مـصدر  إن إيـران تـرى :عـدنان عـامر. يف بيان دوافع النفوذ اإليراين يف غزة يقول د

 االنجرار حلـرب عميـاء معهـا، كـام أن إيـران تـرى يف نفوذهـا يف غـزة :هتديد هلا، ولكن ال يعني ذلك
وسيلة للتغطية عىل خالفها الطائفي مع الغالبية الـسنية ودوهلـا، كـام أهنـا تعـد إحـدى أوراق إيـران يف 

  .معركة برناجمها النووي
 لـدى الـرأي العـام "بوليـصة تـأمني" و" عـىل بيـاضا كشـي"كام أن هذا النفـوذ يف غـزة يمنحهـا 

 ؛"ممتلكــات احتياطيــة"الفلــسطيني، ومتلــك إيــران مــن خــالل دعــم اجلامعــات الفلــسطينية املــسلحة 
 عـن تطلعهـا لتوظيـف هـذه العالقـة ً؛ فضاللتكسب هبا ود الرأي العام العريب ضد خصومها العرب

 عـىل غـرار مـا تفعـل ؛ ضـد خـصومها"دفاع غري املتامثلال"من اجلامعات الفلسطينية يف اسرتاتيجيتها 
  . املليشيات الشيعية من خمتلف دول العامل اليوم يف سوريا والعراق

 ؛عدنان هذا املحـور بالتنبيـه عـىل أن الـشارع الفلـسطيني رسيـع التغـري ضـد إيـران. لكن خيتم د
يف الـشارع  اجـع شـعبيتها لـذلك برتًا عىل األمة وأهـل فلـسطني، ورضب مثـاالًعندما ترتكب عدوان

  .)٢٠٠٣( واضطهاد الفلسطينيني هناك سنة ،الفلسطيني عقب مساندهتا غزو العراق واهليمنة عليه
  : فريصد الباحث ما ييل؛أما يف حمور أوجه الدعم اإليراين

 بمـسامهات ،ا  شـعبي عربيـا تؤكد حركة محـاس أن الـدعم املـايل الرئيـيس هلـا كـان ومـا زال :ًأوال
  .ع اخلاص يف اخلليج واملحيط العريبالقطا

، وكان الدعم الثابت حلركتي اجلهاد ومحـاس هـو مقابـل )٢٠٠٢(وأن الدعم اإليراين بدأ هناية 
خدمة أجندة إيـران الـسياسية واالسـرتاتيجية، وأن الـدعم العـسكري جـاء يف توقيـت رغبـة طهـران 

ه عـرب تـرصحيات الرئيـسني الـسابقني بإفشال املسار التفاويض مع إرسائيل، ولكنها عـادت للقبـول بـ
ا مـن لعبـة ً لكـن بـرشط أن تكـون إيـران جـزء،"نقبل بام يقبـل بـه الفلـسطينيون" :رفسنجاين وخامتي

  ! املفاوضات



 

 
 


  

  

 
ا، وحركـة ً مليون)٥٠( ثم ،ا  مليون دوالر سنوي)٢٠( فإن محاس مل حتصل إال عىل ؛وبرغم ذلك

 عقـب حـرب )٣٠٠( ثـم ، مليـون)٢٠٠(ل عـىل اجلهـاد عـىل مليـونني، يف حـني أن حـزب اهللا حـص
)٢٠٠٦(.  

ا، ويف ً مليونـ)٢٥٠( دعمـت إيـران محـاس بقيمـة )٢٠٠٦(وعقب تـشكيل حكومـة محـاس يف 
  ، ثـم توقـف الـدعم )٢٠٠٩ و٢٠٠٨(ا، وال توجـد أرقـام عـن سـنتي ً مليونـ)١٤٥( بقيمة )٢٠٠٧(

  يتوقف الدعم اإليراين؟ ل)٢٠٠٩(ماذا حدث يف : ُ، وهنا سؤال يطرح- كام يقول أبو مرزوق- 
وينقل الباحث عن أحـد القيـادات املقربـة مـن حركـة محـاس أهنـا قبلـت الـدعم اإليـراين لفـك 

 وتـسمح ، رغم معرفتها أن العالقة مـع إيـران تعـزز مكانـة األخـرية لـدى الـشعوب العربيـة؛احلصار
  .بزيادة التغلغل اإليراين يف املنطقة

 واالكتفـاء ، وظهـور التخـاذل اإليـراين، عـىل غـزة)٢٠٠٨(ويشري الباحث إىل أنه عقب حرب 
 وبدأت تـتقلص اإلمـدادات املاليـة، وتأكـد ، توترت العالقة؛بالترصحيات العنرتية دون عمل حقيقي
  ! وأنه ال يوجد مال بال ثمن،"تشكيل أحالف" :حلامس أن املطلوب من وراء املال اإليراين

وينقـل الباحـث عـن !  بل حتاول إيران إنكاره،ه فال يوجد ترصيح إيراين ب؛أما الدعم العسكري
 أن إيـران دربـت "الـصاندي تـايمز"مقابلة مع أحـد قـادة كتائـب القـسام التابعـة حلـامس يف صـحيفة 

دهتم بصواريخ، ومعرفة لتطوير الـصناعة العـسكرية، وأن هتريـب الـسالح َّ، وزو"القسام" من ًأفرادا
  .يناءا بمرص وسً مرور،يتم عرب الصومال والسودان

 وأن احلـرس ،اً مل تعـد تفيـد القـسام كثـرييرانيـة أن التـدريبات اإل- بحسب الباحث- لكن املثري 
 ، من تدريب أو معرفة عسكرية، يف ابتـزاز واضـح؛ يقدم كل ما تريده كتائب القسامَّالثوري يتعمد أال

  !وسعي للحصول عىل تبعية كاملة
 توظيـف اجلهـاد :ن هتـدف مـن كـل ذلـك إىلوخيتم الباحـث هـذا املحـور بالتأكيـد عـىل أن إيـرا

 من خالل فتحهم ملعركة جانبية ختدم إيران، إال أن الباحث من خـالل ؛ومحاس يف أي رصاع ختوضه
، وأهنـم يتعـاملون يرانيةمقابالت مع قادة عسكريني يف غزة أكدوا للباحث رفضهم للرؤية والغاية اإل

  . وليست دولة مسيطرة،طينينيمع إيران بوصفها دولة مؤثرة عىل حلفائها الفلس
 فهو ال يزيد عن خطابـات محاسـية وشـعارات شـعبية ؛أما بخصوص الدعم السيايس واملعنوي

 مل تقـدم إيـران سـوى تـرصحيات )٢٠٠٨(العتبـارات سياسـية بحتـة، ولـذلك حـني وقعـت حـرب 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

جلـأت لتوجيـه ً ألهنا لن ختاطر برفع الرصاع مع إرسائيل خلط املواجهة، وخروجا من مأزقهـا !جوفاء
وحاولـت الـضغط عـىل محـاس بـرفض التهدئـة والوسـاطة ! االنتقادات واالهتامات للـدول العربيـة

  !يرانية حلني توفر ظروف تتوافق مع املصالح اإل؛العربية
 فقد جتسد يف مـنح اجلهـاد ومحـاس مـساحة واسـعة يف اإلعـالم ؛أما الدعم اإلعالمي والدعائي

 ولـو تعلـق بعـدوان ؛بتعد إعالم اجلهاد ومحاس عن أي قضية تزعج إيراناإليراين وتوابعه، وباملقابل ا
  . وتسويقها بني العرب، بمدح إيران- خاصة- إيراين عىل الدول العربية، واكتفى إعالم اجلهاد 

 حيث يؤكد الباحـث أن هنـاك قناعـة ؛ املواقف من النفوذ اإليراين يف غزة،:تناول املحور الثالث
 ولـو ؛يرانيـةملؤيدين لنفوذ إيران يف غزة بأن هذا النفوذ هو خلدمة املصالح اإلراسخة عند الرافضني وا

  .بأساليب متنوعة رصاعية أو تفاوضية
ا  ا اسـرتاتيجيً باعتبارهـا حليفـ؛ تؤيد التعاون مع إيران- كاجلهاد ومحاس- فاحلركات اإلسالمية 

يف الرصاع، وتؤكـد هـذه القـوى أن  ملساندهتا ًجديداا ً وترى يف دعمها مصدر،يف الرصاع مع إرسائيل
 ولـن تقبـل أن تنخـرط يف مـرشوع إيـران ،هذا الدعم هـو فقـط السـرتاتيجية املقاومـة ضـد إرسائيـل

  . ولن تقبل أن تكون عالقتها مع إيران عىل حساب عالقتها باألطراف العربية األخرى،التوسعي
 ، والـسلطة الفلـسطينية،ركـة فـتح ح:بينام يعارض هذا النفوذ اإليراين يف غزة أطراف كثرية منها

  .والدول العربية
 بالكامـل، إيرانيـة بعـضها جيعـل مـن محـاس أداة ؛َوعرض الباحث لترصحيات إرسائيلية متباينة

 الـذي ؛وأخرى تصف محاس بأهنا حركة قومية تعيل رايـة الوطنيـة الفلـسطينية عـىل البعـد اإلسـالمي
  .تتشدق به إيران

ور اإليـراين يف مرحلـة مـا بعـد احلـصار املفـروض منـذ منتـصف وجاء املحور الرابع لرصد الـد
 حيث متيز هذا الدور بالكثري من الكالم والقليل من الفعل، بخالف الـدور الرتكـي الـذي ؛)٢٠٠٦(

  !فعل الكثري وقال القليل
ٍا للنفــوذ اإليــراين يف آن ً وهتديــدً فرصــة)٢٠٠٧(وشــكلت ســيطرة محــاس عــىل غــزة منتــصف 

 وعـىل متـاس مـع إرسائيـل، ،ا مبـارشةًا مـشاركً، وجيعلها طرفيرانيةن قوة الردع اإلواحد، فهي تزيد م
  ! وإنام من خالل وكالء، أن ال تشتبك مع إرسائيل بشكل مبارش:ل بسياسة إيران الثابتةُلكنها خت



 

 
 


  

  

 
تطــرق الباحــث لقــضية التــشيع يف غــزة، فــربغم عــدم ترحيــب محــاس بطائفيــة النظــام اإليــراين 

 إال أن إيــران مل تكتــف ؛شيع يف العــامل، وأهنــا حتــرص العالقــة معــه يف البعــد الــسيايسوســعيه لنــرش التــ
 عـرب مقـاالت وبـرامج يف ؛بالدور السيايس يف غزة، بل عمدت من خالل حركة اجلهاد لنـرش التـشيع

قنواهتــا اإلعالميــة، وعــرب إرســال اجلرحــى إىل طهــران، وتأســيس مجعيــات خرييــة وثقافيــة شــيعية، 
  .خلطواتوغريها من ا

ا؟  مـا العيـب أن تكـون شـيعي" :- مستشار رئـيس حكومـة محـاس- وكان ترصيح أمحد يوسف 
 لكثـري مـن التـساؤالت عـن حقيقـة العالقـة بـني الطـرفني، وهـل اً مثري!"فالشيعة هم عز هذا الزمان

لـت  بيـنام هـي متـرر خمططاهتـا الـشيعية عـرب اجلهـاد؟ أم ف،تسعى إيران ملشاغلة محاس بالبعد السيايس
ــراين  الزمــام مــن محــاس؟ بــرغم أن هنــاك قيــادات يف محــاس الــداخل واخلــارج تنتقــد املــرشوع اإلي

  .الشيعي
 الشرتاطها وجود مرشف عليه من قبلهـا، ثـم ؛وقد رفضت محاس إنشاء إيران ملستشفى يف غزة

  . وجتدد الرفض؛عاودت الطلب بأن يكون باسم اخلميني
 لبيـان أن عالقـة ؛ه االختالف بني محـاس وإيـرانوخصص الباحث املحور اخلامس لبيان وجو

  .محاس مع إيران ال تصل ملرحلة التبعية واهليمنة
فحامس هلا عالقة بمختلف الدول العربية ترتاوح بني اإلجيابية والطبيعيـة، بخـالف إيـران التـي 

تفلـت  بيـنام اح،هلا عداوات مع كثري من الدول العربية، وأدانت محاس إعدام الـرئيس صـدام حـسني
طهران بـذلك، كـام يتعـاطى إعـالم محـاس بـشكل مغـاير عـن اإلعـالم اإليـراين بخـصوص املقاومـة 
العراقية واألفغانية التي حتارهبا إيران، وأدانت محاس وكالء إيران يف العراق بـشكل غـري مبـارش عـىل 

 بخــالف ؛جــرائمهم بحــق الفلــسطينيني، وكــذلك رسعــة اســتجابة محــاس للــسعودية يف اتفــاق مكــة
  .، ونشأة محاس كانت سنية من داخل مجاعة اإلخوان املسلمنييرانيةالرغبة اإل

وخيتم الباحث بالتأكيد عىل أن العالقة ليـست عالقـة هيمنـة ورضـوخ، بـل حماولـة مـن محـاس 
إلجيــاد دعــم لربناجمهــا الــوطني الفلــسطيني، وأهنــا تنــاور يف هــذا املجــال وال هتــدف لتوســيع دائــرة 

  . ها أن إليران مصالح جيب أن تراعى ضمن جمال املناورةأهدافها، برغم إدراك
  

  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  »دور إيران يف فلسطني بني الدوافع والنتائج«
  

 حقيقـة دور إيـران يف :هذا الكتاب يعالج قضية ساخنة عىل الساحة السياسية ومتجـددة، وهـي
ة إيـران يف  أم هـي شـامعة لتمريـر أجنـد؟ جادة وصـادقة يف دعـم قـضية فلـسطنيهيفلسطني، وهل 
  املنطقة وفلسطني؟

 مـن خـالل فـصول هـذا ؛يقدم املؤلف بالل وليد محدي عابدين رؤيته يف دور إيران يف فلسطني
   . وبدون دار نرش، صفحة)١٣٤( الذي يقع يف ؛الكتاب الصغري
وكيـل - الرقـبصـالح .  بحـسب شـهادة د؛بالل مـن بـدء انتـشار التـشيع يف فلـسطني. ينطلق أ

، ليـدلل عـىل خطـورة -  والقيـادي املعـروف يف حركـة محـاس،اًفلسطينية بغزة سابقوزارة األوقاف ال
ً أو ومهــا، وأن تعريــة الباطــل مطلــب ً وأن هــذا املــرشوع مل يعــد خيــاال،املــرشوع الــصفوي يف املنطقــة

  .رشعي
  :جاء الفصل األول للتعريف بدولة إيران

  .الة أهل السنة فيها تناول تسميتها وموقعها ومساحتها، ثم ح:ففي املبحث األول
ّ والـذي ضـمنوه يف ؛ تنـاول قـضية تـصدير الثـورة يف فكـر مـاليل إيـران:ويف املبحث الثاين

ا مـن املـسلمني ليتـشيع، َ  حماربـة مـن لـيس شـيعي:دستورهم، ويوضح املؤلف أن تصدير الثورة يعنـي
  .وأن إيران أسست امليلشيات الطائفية يف إيران وخارجها من أجل هذه الغاية

ّ توظيف القوة املـسلحة، واخلطـاب احلـاميس املوجـه، :وأن أدواهتم يف تصدير الثورة ترتاوح بني
  .والصفقات االقتصادية، واملنح الدراسية

وال تتورع إيران يف الوصـول لتـصدير الثـورة وبـسط هيمنتهـا عـىل دول اإلسـالم مـن التهـادن 
، وإشـعال احلـروب الطائفيـة يف الـدول  كـام حـدث يف أفغانـستان والعـراق؛والتآمر مـع أعـداء األمـة

 والتـي تتمثـل يف رفـض اهليمنـة يرانيـةالسنية، ولتجاوز العوائق يف وجـه تـصدير الثـورة الـشيعية واإل
 تلجـأ إيـران ؛ ومعارضـة األطـامع األمريكيـة يف املنطقـة،الفارسية والشيعية من قبل الشعوب والدول

 والوحــدة ، واملقاومــة،املامنعــة (:الرباقــة مــن خــالل تبنــي الــشعارات ؛لكــسب الــشعوب لــصاحلها
                                                 

 ).٢٣/٧/٢٠١٧ (،"الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
ا بني الشعوب وحكوماهتـا، أمـا األطـامع األمريكيـة ً مما حيدث اصطفاف!) ومقاومة أمريكا،اإلسالمية

  . كام حصل يف االتفاق النووي؛فقد ساوم املاليل الغرب عىل احلصص
 فقـد ،ة الفلـسطينية جتـاه التالعـب بالقـضييرانيةّ الذي يبني الدوافع اإل؛أما الفصل الثاين
  : تضمن ثالثة مباحث

 والتـي تـدرك أهنـا رافعـة مهمـة هلـا بـني ؛يرانيـة تناول القضية الفلسطينية يف السياسية اإل:األول
ال قيمـة لـسياساتنا إذا مل يكـن " : أعلن اخلميني أنـه)١٩٧٩(الشعوب العربية واإلسالمية، فمنذ سنة 

نفس النهج حزب اهللا اللبناين، وقد تسبب ذلـك يف حـصول ، وسار عىل "لنا يد يف القضية الفلسطينية
احلــزب عــىل شــعبية كبــرية يف الــشارع العــريب واإلســالمي، وكــذلك اســتفاد النظــام الــسوري مــن 

  .ّ ويتم جتاهل هويته النصريية الطائفية،استضافة قادة محاس ليحصل عىل شعبية كبرية
 : وأهنـا،ران دعم القـضية الفلـسطينة تناول الباحث األهداف من زعم إي:يف املبحث الثاين

 ، وتسهيل بنـاء التحالفـات، وتوسيع النفوذ، ونرش التشيع،الرغبة بعودة األجماد األمرباطورية لفارس
 وكــسب التعــاطف العــريب ، مــن خــالل التالعــب بالورقــة الفلــسطينية؛ومحايــة مــصاحلها الــسياسية

  !و احللم األكرب الذي تسعى له الذي يمهد هلا قيادة العامل اإلسالمي، وه؛واإلسالمي
ن فلـسطني إ حيـث ؛- ًحـديثا وًقـديام-  تناول وضع التـشيع يف فلـسطني :يف املبحث الثالث

 الـشام  مـن بـالدًجـزءا، وكـان - األولالـشيعة عـدو -  فتحـه الفـاروق عمـر بـن اخلطـاب ،بلد سـني
 يــد دولــة العبيــديني َ، ومل تعــرف فلــسطني التــشيع إال عــىل- التــي يناصــبها الــشيعة العــداء- األمويــة 

 وبقـي يف ، فانـدثر التـشيع مـن مـرص وفلـسطني؛الفاطميني بشكل مؤقت، حتى هدمها صالح الدين
 تصدى هلـا الـوالة ،بعض جبال لبنان، ومع ضعف الدولة العثامنية ظهرت جيوب شيعية يف فلسطني

  .واحلكام
عض الفلـسطينيني بالتـشيع  فقد كان لقيام دولة اخلميني دور يف انخداع ب؛أما يف عرصنا احلارض

 ثــم جــاء دعــم إيــران لــبعض الشخــصيات والفــصائل يف تــسهيل تكــوين جيــوب للتــشيع يف ،ّوتبنيــه
 مــن تقــديم املــساعدات ؛وقــد اســتخدمت إيــران وســائل عــدة مــن أجــل هــذا االخــرتاق، فلــسطني

ير يف  كجمعيـة الغـد؛ وتأسـيس مجعيـات مواليـة هلـا،واإلغاثات والتمويل، ونرش الكتـب واملجـالت
  . كتنظيم اجلهاد؛بيت الهيا بغزة، وتبني بعض الفصائل الفلسطينية



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 ليعرض النتـائج التـي حققتهـا إيـران مـن خـالل اخرتاقهـا للـساحة ؛وجاء الفصل الثالث
  .الفلسطينية
نظمة هلا يد الفضل عـىل الثـورة امل تناول العالقة مع منظمة التحرير الفلسطينية، فربغم أن ؛ًبداية

 ورعاية نـشأة حركـة أمـل، وكـون يـارس عرفـات أول الواصـلني ،بتدريب أفرادها ودعمهم ؛اخلمينية
 إال أن اخلمينـي حـاول تـسخري املنظمـة لتمريـر خمططاتـه الطائفيـة يف ؛لطهران لتهنئة اخلميني بـالثورة

ّ ودعمـت املنـشقني عـىل ، ولتأييده يف حرب العراق، ومع رفض املنظمـة لـذلك هامجتهـا إيـران،إيران
  .اتعرف

 التـي ال ؛ اجلبهـة الـشعبية:وسعت إيران ملد اجلسور مـع العديـد مـن الفـصائل الفلـسطينية مثـل
 التي تعاونت مع إيران ثـم انقطعـت الـصلة بيـنهام، وبعـض ؛تزال لليوم ختدم إيران، وكتائب األقىص

  .الفصائل الصغرية
خلمينـي منـذ اللحظـة ّ حيـث أيـد قـادة اجلهـاد ا؛ للعالقة مع حركة اجلهاد:املبحث الثاين هو

 حتـى ؛ بفـضل الـدعم اإليـراين"اجلهاد" وجتاوزوا البعد العقدي الشيعي يف فكره، وقد نمت ،األوىل
ُتشيع عدد من قادهتا، وتلقى عليها التبعة يف انتشار التشيع يف فلسطني يف العرص احلارض ّ.  

التعاون مـع املؤسـسات  كيوم القدس، و؛ يف غزةيرانيةوتقوم احلركة برعاية بعض املناسبات اإل
  . يف منابرها اإلعالمية- اًأحيان-  يف توزيع املساعدات ونرش الفكر الشيعي يرانيةاإل

 حيـث كانـت محـاس ؛ مـع حركـة محـاسيرانية ليستعرض العالقة اإل:وجاء املبحث الثالث
يـران، إ مـن  بعد اختالف موقفها؛ حاليايف البداية معادية للتشيع، وهو ما تنتقدها عليه صحف اجلهاد 

 اخلطـوة األوىل يف تواصـل محـاس الـداخل مـع الـشيعة يف )١٩٩٢(وكان مبعـدو مـرج الزهـور سـنة 
 وعقد تفاهم مع حزب اهللا لتـدريب كـوادر محـاس، ، حيث تم فتح مكتب حلامس يف لبنان؛حزب اهللا

، حتـى أعلـن خالـد مـشعل أن )٢٠٠٦(وتصاعدت العالقة مع إيران عقب فـوز محـاس بانتخابـات 
  !ّاس ستصعد رضباهتا ضد االحتالل إذا تعرضت طهران هلجوم عسكريمح

ّوتربر قيادة محاس عالقتها بإيران بأهنـا عالقـة تقـاطع مـصالح وليـست تبعيـة، ومـصالح إيـران 
 وحتقيـق مـرشوعها الـسيايس الـذي ، استخدام محاس كجرس للعبور للشارع العريب واإلسالمي:هي

  . وخاصة مجاعة اإلخوان املسلمني؛ السيايسيتقاطع جزء منه مع مجاعات اإلسالم



 

 
 


  

  

 
ّلكن وقوف محاس عىل احليـاد يف الثـورة الـسورية أرض بعالقتهـا بـسوريا وإيـران، فـربغم عـدم 

ّ وال استنكار اإلرهاب بحق الشعب الـسوري والفلـسطيني يف ،إعالن محاس تأييدها للثورة السورية
 ؛رصت محـاس عـىل أن ال تقطـع العالقـة مـع إيـران إال أن إيران مل تقبل منها هذا املوقف، وح؛سوريا

وصـلتا لتفـاهم عـىل تنحيـة امللـف ًوفعـال برغم كل جرائمهـا يف سـوريا وغريهـا مـن الـبالد العربيـة، 
  .السوري من عالقتهام املشرتكة، وعاد الدعم اإليراين بوترية أقل بعد انقطاعه

   رعايـة املقاومـة واملامنعـة، ولكنهـاّ لتمـرر دعايتهـا ب؛وحتاول إيران عدم قطع العالقـة مـع محـاس
حتاول اللعب عىل ورقة محاس اخلارج ومحاس الداخل، ودعـم كتائـب القـسام، وبـرز ذلـك  - ًأيضا- 

يف !  برغم أن ذلك من شأن املكتـب الـسيايس للحركـة،يف تعزية الكتائب يف سمري قنطار وعامد مغنية
 مـن يرانيـة يلبـي متطلبـات األجنـدة اإل ممـا،حماولة لفرض سياسة فتح أكثر من خط مع حركة محـاس

  .هذه العالقة
 بـسبب ،اضطرت حركة محاس للتغايض عن بعض السلوكيات والترصحيات ملتشيعني يف غـزة

 ؛لـبعض االســتفزازات - ًأحيانــا-   وتتـصدى، بـرغم أهنــا تـرفض التــشيع؛احلـصار والـدعم اإليــراين
بني الفينة واألخرى، وهـو مـا جيـب أن كموقفها من حركة الصابرين، لكن هناك تساهل يف املوضوع 

  . خاصة يف الداخل؛تتنبه له قيادة محاس
 التي تعد النسخة الفلسطينية مـن حـزب اهللا ؛ العالقة مع حركة الصابرين:املبحث الرابع هو

  .، وهم منشقون عن حركة اجلهاد- يف فكره وشعاره- اللبناين 
 َّإلغـاثي، وإاليع عـرب العمـل الثقـايف وا نـرش التـش: مـن تأسـيس احلركـةيرانيـةوكانت الغاية اإل

 عــن ً لقلــة عــدد أفرادهــا، وخطــورة احلركــة تكمــن يف أهنــا ســتكون بــديال؛فــدورها اجلهــادي باهــت
  .ً كام جرى مع احلوثيني يف اليمن مثال؛ا خالل بضع سنوات ا قويً أو منافس،حركتي محاس واجلهاد

 كـاملوقف ؛يرانيـةلقضايا الشيعية واإل من عدد من ا"الصابرين"وقد استعرض الباحث مواقف 
  !يرانية فإذا هي متطابقة مع السياسات اإل،من الثورة السورية واحلوثيني وشيعة البحرين

وخيتم الباحـث كتابـه بعـدد مـن التوصـيات للتـصدي للمـرشوع الـشيعي اإليـراين يف فلـسطني 
  .ن والتشيع من غزةواملنطقة، وبملحق فيه صور لبعض املقاالت والبيانات املؤيدة إليرا

  
  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  ؟ والسؤال احلائر،محاس وإيران -  اإلخوان
  

ف َّك بعـد تكـشلـاالنتقادات ملوقف مجاعة اإلخوان وحركة محاس من إيران، وذًمؤخرا كثرت 
  . وجيش املهدي، وفيلق بدر، بخاصة حزب اهللا؛الدور الذي تقوم به إيران وأذرعها املختلفة

 حيـث أن الفكـر الـشيعي املعـارص ؛فارسـية- يـة مركبـة شـيعيةهذا الـدور الـذي ينطلـق مـن رؤ
ا، كـام هـو ظـاهر يف   دينيـاً التي أججت النزعة الفارسية وأعطتهـا بعـد؛تأسس عىل يد الدولة الصفوية

  .»بحار األنوار«روايات املجليس يف كتابه 
ضـوح يف  عـىل إيـران، وهـي تـربز بو- لليـوم- الفارسـية هـي املـسيطرة - وهذه الرتكيبة الشيعية
 :الــدين الرســمي إليــران هــو":  عــىل أن تــنصه منــ)١٢( حيــث املــادة ؛نــصوص الدســتور اإليــراين

  ! "بد غري قابلة للتغيري وهذه املادة تبقى لأل،اإلسالم واملذهب اجلعفري اإلثنى عرشي
ــراين هــذا البعــد الــشيعي يف مــواد أخــرى متعلقــة  ــس - ًمــثال- وتكــرر يف الدســتور اإلي  بمجل

ال حيق ملجلـس الـشورى اإلسـالمي أن يـسن القـوانني املغـايرة ": م الرئيسَسَ وق،جليشالشورى أو ا
   .)٧٢( مادة ،"ألصول وأحكام املذهب الرسمي للدولة

ا،  ا إســالميًجيــب أن يكــون جــيش مجهوريــة إيــران اإلســالمية جيــش": )٨٥( يف املــادة اجلــيشو
  ." مؤمنني بأهداف الثورة اإلسالمية وأن يضم أفراد الئقني،ا ا عقائديًن يكو ن جيشأوذلك ب
ن آ يف حـرضة القـر،قسم باهللا القادر املتعـالأ ؛ا للجمهوريةًإنني باعتباري رئيس": م الرئيسَسَوق
  . )١٢١( مادة ،"ا للمذهب الرسميً أن أكون حامي: أمام الشعب اإليراين،الكريم

 ؛فقـط نص عـىل اإلسـالم التـي تـ؛- عىل تنـوع مـذاهبها- وهذا بخالف مجيع الدول اإلسالمية 
  !دون ذكر مذهب معني

 :اللغــة والكتابــة الرســمية واملــشرتكة هــي":  مثــل، فتظهــر يف نــصوص؛أمــا النزعــة الفارســية
، ويعتـرب التارخيـان ق هجـرة رسـول اهللا :بدايـة التـاريخ الرسـمي للـبالد"، )١٥( مـادة ،"الفارسية

، فلــامذا املخالفــة لكــل الــبالد )١٧( مــادة ،"اهلجــري الشمــيس واهلجــري القمــري كالمهــا رســميني
  !هل ليوافق التاريخ الفاريس القديم؟! اإلسالمية يف التاريخ اهلجري الشميس

                                                 
 ).١٠/٣/٢٠٠٧(، "الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
 ؛ فيهم أفراد مجاعـة اإلخـوان وحركـة محـاسنالفاريس للجميع بم- وضوح هذا البعد الشيعي

زب جبهـة  والـذي تبلـور يف رسـالة حـ؛احلاميس من إيران- دعا للتساؤل عن صحة املوقف اإلخواين
ب ملناقـشة َعُّ وتلته زيـارات مـن قيـادة اجلامعـة للـش،العمل اإلسالمي لفروعه حول املوقف من إيران

  .املوضوع
املساندة إليـران هـي مـساندة سياسـية يف وجـه اإلمربياليـة : هذا املوقف الذي يمكن تلخيصه بـ

، ورفـض مواقـف إيـران يف والصهيونية، مع استنكار اجلـرائم التـي يرتكبهـا أعـوان إيـران يف العـراق
  .العراق وأفغانستان

 ودعـم ، يريـد فـك احلـصار عـن محـاس؛وموقف اإلخوان ومحاس ينطلق مـن موقـف سـيايس
  . وتقوية جبهة املقاومة بوجه املرشوع الصهيوين يف املنطقة،صمود الشعب الفلسطيني

ص إيـران عـىل هـذه  ملاذا حتر: سألاً النظر عن صحة هذا املوقف من عدمه، مل نجد أحدِّغضِوب
 أن اإلخــوان ومحــاس ال يرحبــون بمواقفهــا - كــام يقــول اإلخــوان ومحــاس- العالقــة، وهــي تعلــم 

 ويعارضون نشاط إيران يف نرش التشيع، فام هي املكاسب السياسية التي حتـصل عليهـا إيـران ،العقدية
  من هذه العالقة؟

التـي تقبـل -  "البـازار اإليـراين" بخاصـة أن ثقافـة ؟يباُهل يمكن جلامعة اإلخوان ومحاس أن جي
 وحيـدث اآلن ، كام حـصل يف أفغانـستان؛ تسيطر عىل مواقف إيران- املفاوضة التجارية عىل كل يشء

  يف العراق؟
 فهـذه ال يمكـن فهمهـا بـأي طريقـة كانـت وهـي ؛أما حكاية دعم صـمود الـشعب الفلـسطيني

م الـسياسية قيـاداهتمـن ستنكر ذلـك أحـد  دون أن ي!؟متارس إبادة الفلسطينيني يف بغداد عرب وكالئها
 للرماد يف العيون، هذه اإلبادة التي ال جتد من يوقفهـا ويرفعهـا عـن الفلـسطينيني ا  ولو ذر؛أو الرشعية

   .يف بغداد
 يكــشف تفاصــيل هــذه ،»فلــسطينيو العــراق بــني الــشتات واملــوت« كتــاب ًاوقــد صــدر حــديث

  !؟طينياجلرائم، فام هذا الدعم لصمود الشعب الفلس
 موقـف ثابـت هلـم، : والسكوت اإليراين عليه،وهذا القتل من أعوان إيران للشتات الفلسطيني

 حول موقف اخلميني مـن جمـازر ،»إيران من الداخل«ن ذلك األستاذ فهمي هويدي يف كتابه َّوقد دو
وقتـــال أمـــل ) ٨٥يونيـــو (يف ":  فقـــال؛)م١٩٨٥( يف املخـــيامت الفلـــسطينية بلبنـــان عـــام "أمـــل"



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  ورفـسنجايني منتظـر: وبيـنام تكلـم خمتلـف رمـوز النظـام،للفلسطينيني يف بريوت كان قد بلغ ذروته
   !، فإن اإلمام التزم الصمتيوخامنئ

نتهـى الـصيام خـرج ا وملـا ،نه معتكف يف األيام العرشة األخرية من شهر رمـضانإ :ٍوقيل وقتئذ
 وفـيام توقـع الكثـريون أن ،عـد صـالة العيـد ب"حـسينية مجـران"ً وألقـى خطابـا يف ،اإلمام من اعتكافه

 ُّ وكـان جـل! إىل املوضـوع مـن قريـب أو بعيـدِرشُ فـإن اإلمـام مل يـ؛ يف لبنـانيًيعلن موقفا جتاه ما جيـر
آخـر ( التي خرجت يوم القـدس ؛تركيزه يف اخلطاب عىل داللة املظاهرات املؤيدة للحرب مع العراق

  ). مجعة من رمضان
 ومل أسـتطع أن ،) يونيـو٢٠(وا إىل خطبة اإلمـام يف صـبيحة ذلـك اليـوم  أحد الذين استمعُكنت

 لـيس فقـط ألن الفلـسطينيني هـم ضـحيته ولكـن ألن ! يف لبنـاني دهشتي مـن جتاهلـه ملـا جيـريأخف
  . اجلاين منسوب إىل الشيعة

ــت ا ــايتنونقل ــةطباع ــسياسة اإليراني ــري بال ــساباته ؛ إىل صــديق خب ــه ح ــام ل ــان رده أن اإلم  فك
  ."!!ناتهوتواز

  بــصدق عــن موقــفِّ يعــربيكــان خــامنئ":  فقــال عنهــا هويــدي؛أمــا تــرصحيات رمــوز النظــام
عتـداء عـىل املخـيامت  التي لزمت الصمت طوال مخسة أيام بعد بـدء اال؛احلكومة واألجهزة الرسمية

   ."جتنب استمرار نزيف الدم" و،"وقف القتال"الفلسطينية، ثم بدأت تتحدث عن 
ًإذ كــان واضــحا الــدور ؛ ً أكثــر منــه ملتزمــا باملبــادئ"للحــسابات"ًضــعا وهــو موقــف بــدا خا

 هـي يف النهايـة "أمـل"ً فـضال عـن أن تلـك األجهـزة وضـعت يف اعتبارهـا أن ؛السوري يف دعم أمل
  ."منظمة شيعية

  ! ولكن من يتعلم؟؟ أم أهنا حقيقة املوقف؟فهل يعيد التاريخ نفسه
ان وحركـة محـاس ممـا جيـري عـىل األرض يف غـزة وبقي علينا أن نعـرف موقـف مجاعـة اإلخـو

 /١١/١( بتـاريخ "االسـتقالل" من نـرش للتـشيع بـشكل مكثـف، فقـد أقـدمت صـحيفة ؛بالتحديد
تقوم بنـرشه ًفضال عام  فيه ملز وتعريض بالصحايب اجلليل أيب سفيان، ،نرش مقال خطريعىل  )م٢٠٠٧

 ومـا تبثـه !مـن مقـاالت تطعـن بالـصحابة - التابعة حلركة اجلهاد اإلسـالمي-  "االستقالل"صحيفة 
  !إذاعة صوت القدس التابعة للجهاد من أفكار تشجع عىل التشيع

  ويتم الضغط عليهم للتشيع؟!  ماذا عن اجلرحى الذين يتم إرساهلم للعالج يف إيران:اًوأيض



 

 
 


  

  

 
وقد أسست بعض اجلمعيات التي تبارش التبشري الـشيعي، وهلـذه اجلمعيـات أنـشطة بـني طلبـة 

  .  وتقوم برتتيب دورات يف داخل البيوت للرتويج للفكر الشيعي،امعاتاجل
 وبعـض املؤسـسات التـي تنـرش ،"احتاد الشباب اإلسـالمي" فتم إنشاء ؛أما يف حمافظة بيت حلم

  .التشيع
 وهـذا مـا رصح ،وهذه النشاطات الشيعية يف األوساط الفلسطينية ليس طارئة، بل هـي قديمـة

الوشـيعة يف كـشف «ف كتابـه َّ والذي ألـ؛- القيادي البارز يف حركة محاس-  به الدكتور صالح الرقب
مـا لـوحظ مـن زيـادة " : للكتـاب هـوه، وذكر سبب تأليفـ)م٢٠٠٣( سنة »شنائع وضالالت الشيعة

  ."نشاط الدعوة للشيعة اإلثني عرشية يف اآلونة األخرية عىل مستوى قطاع غزة خاصة
طباعـة الـصحيفة الـسجادية وتوزيعهـا يف قطـاع غـزة وممـا يؤسـف لـه أنـه تـوىل ": وقال الرقب

 وكتـب أحـدهم مقدمـة هلـا غـاىل يف ،"الطبعـة الفلـسطينية" : وأطلقوا عليهـا!بعض اجلهلة املغرر هبم
  ."مدحها وتعظيمها

 ،إشـغاهلم بالتحـالف الـسيايس! فهل هـذا هـو مـا تريـده إيـران مـن العالقـة بـاإلخوان ومحـاس
  ! اجلهاد وغريها؟عرب حركةومترير خمططات شيعية 

  !!سؤال حائر ينتظر إجابة
  
  
  

  
  

  

  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  !!!محاس وإيران والشيعة مرة أخرى
  

 ملا تقـوم بـه مـن دور هـام يف محايـة ؛ هلا احرتامها وتقديرها،حركة محاس حركة إسالمية جهادية
صحها  نـ: ومن حـق محـاس عـىل كـل حمبيهـا،ًا ومحاية املسلمني واألرض ثاني،ًالدين واملقدسات أوال

كـل عامـل وجمتهـد يقـع منـه " :وتنبيهها إىل ما يظـن أنـه خطـأ أو جتـاوز وقـصور، والقاعـدة املعروفـة
  .»وابونَّالت ائنيَّاء، وخري اخلطَّكل بني آدم خط«: ق ولذلك قال النبي ،"اخلطأ

 ،"محــاس وإيــران والــسؤال احلــائر؟- اإلخــوان":  بعنــوانًســبق يل أن كتبــت منــذ فــرتة مقــاال
 للتـشيع إىل فلـسطني وقـضيتها، دون أن اً تنبيـه محـاس خلطـورة أن تكـون جـرس: خاللـهقصدت مـن

 ولكـن غـض الطـرف عـن جهـات أخـرى تعمـل عـىل نـرش التـشيع يف ،طلب منهم التشيع بـذواهتمُي
ــسطني ــات،فل ــذه اجله ــىل رأس ه ــسياسية : وع ــادة ال ــارج-  القي ــداخل واخل ــاد - يف ال ــة اجله  حلرك

  .ة أمر بالغ اخلطورالفلسطينية
ويبدو أن محاس مل تنتبـه هلـذا اخلطـر، أو أهنـا تعرفـه لكنهـا جتتهـد أن حجمـه بـسيط وال يـشكل 

  !مصدر خطورة شديدة
ن قامت به محـاس إليـران وحـزب اهللا والتـشيع َّطَبُولكن ما جرى يف الفرتة القريبة من ترويج م

 بعض التـرصحيات اً وأيض، والتي كانت محاس ومؤيدوها هم املنظمني هلا؛يف بعض املناسبات العامة
 أعـاود الكتابـة مـرة ي جعلتنـ؛األخرية لرئيس املكتب السيايس حلامس األسـتاذ خالـد مـشعل وغـريه

  .أخرى حول املوضوع
 كـام رصـده ؛اً ما لوحظ من تواجد إيراين وشيعي مضخم ومبـالغ فيـه كثـري:من هذه املامرسات

 القــدس الــدويل ى، يف ملتقــ"لــسطنيجلنــة احلقيقــة للــدفاع عــن عقيــدة أهــل الــسنة يف ف"مراســل 
 التـي يـرأس ؛ والذي عقد بمبادرة مـن مؤسـسة القـدس الدوليـة،)١١/٢٠٠٧( يف شهر ،باسطنبول

 رسقـة جهـود : ممـا يعـزز القناعـات أن نيـة إيـران والـشيعة، أمنائهاَالدكتور يوسف القرضاوي جملس
                                                 

 ).٢٠٠٨  مايو٨(، "احلقيقة"موقع  )١(
 .)٤٥١٥(» صحيح اجلامع« )٢(
)٣(  http://www.haqeeqa.com/welcomeshow.aspx?id=٢٠ 



 

 
 


  

  

 
 ولكـن يف مواقـف !اق امللونـةأهل السنة يف قـضية فلـسطني بـبعض امللـصقات والبوسـرتات واألور
ا إليـران والـشيعة يف حتقيقهـا ًالنرصة واملساعدة احلقيقية التي حيتاجها الشعب الفلسطيني لن جتد دور

  .- كام سيأيت بعد قليل- 
 ؛"املــؤمتر الــوطني الفلــسطيني" يف - احلــضور املكثــف اإليــراين والــشيعي- وتكــرر هــذا األمــر 

 عـرب إلغـاء املـؤمتر ثـم ؛جنـدة سـوريةيس املؤمتر وخـضوعه أل عن تسياًالذي دعت إليه محاس، وبعيد
 عـن ذلـك شـهد املـؤمتر إعطـاء إيـران اًعقده بسبب املناكفة مع الـسعودية حـول امللـف اللبنـاين، بعيـد

 التـي كانـت تـضخم وتلمـع ؛ ممـا ذكرنـا بـصنيع املـنظامت الفلـسطينية اليـسارية،اً كبـريًوالشيعة حجام
 رغـم كـل اخليانـات التـي قامـت هبـا روسـيا جتـاه القـضية ؛ة الفلـسطينيةالدور الرويس يف دعم القضي

رضـت عـىل العـامل قيامهـا، َ أهنا كانـت أول دولـة تعـرتف بإرسائيـل بعـد أن ف: ومن أمهها،الفلسطينية
 وتطويــع كــل القيــادات الفلــسطينية ،بعــد ذلــك بإمــداد هــذا الكيــان بالرجــال والعتــاد وهـي مــن قــام

 كام يف صنيع مجال عبد النـارص ؛يل اجلامهري وسوقها حلتفها وهي هتتف للجالدوالعربية الثورية لتضل
  !!يف حروبه مع إرسائيل

 عنـه مجاعـة ت غابـ- الذي حرضه شخـصيات وهيئـات مـن مـرص ولبنـان وإيـران- هذا املؤمتر 
  !!  هذا هو الدعم الرشيف والنزيه حلامس وفلسطني:اإلخوان يف سوريا، ويقولون لنا

ورغم سيطرة محاس عىل قطاع غزة ال تزال تتواصل اجلهود العلنية لنرش التـشيع يف غـزة، ومـن 
 »ألكــون مــع الــصادقني« كتــاب : مثــل، توزيــع العديــد مــن الكتــب الدعائيــة للفكــر الــشيعي:ذلــك
 كـام ،»خمتارات من أقوال اخلمينـي«وكتاب ، »والية الفقيه«كتاب  و،»ليايل بيشاور« وكتاب ،للتيجاين

  . يف يوم عاشوراء املايض)عاشوراء مدرسة البطولة والفداء (م توزيع نرشة معنونة بـت
 ، قادة محاس عـىل رثائـه وتأبينـه- !لألسف-  حلزب اهللا تسابق يوحني تم اغتيال املسؤول األمن

  !!وأقاموا له حفل تكريم يف غزة
ــة ــسلمني؛عــامد مغني ــن اجلــرائم بحــق اإلســالم وامل ــد م ــان وراء العدي ــذي ك ــسعودية  ال  يف ال

التــابع ملقتــدى -  يوالكويــت ولبنــان والعــراق، كــام أنــه كــان وراء دعــم ورعايــة إيــران جلــيش املهــد
 ي منـه حتـى فلـسطينيُ ومل ينج،، اجلزار الذي أمعن يف قتل املسلمني من أهل السنة يف العراق- الصدر
  !!العراق



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ومــة الفلــسطينية مستــشار رئــيس احلك- وال نعــرف يف أي ســياق نــضع تــرصيح أمحــد يوســف 
هـل نـضعه يف !! "؟ فالشيعة هم عز هذا الزمانا ما العيب أن تكون شيعي": الذي قال؛- إسامعيل هنية

ي وال ِّورُ ألن مـا تعلمنـاه أن الـسيايس املـسلم يـ!؟ أم نأخذه عىل ظاهره؟سياق الدبلوماسية واملزايدة
  !! كام يفعل بقية الساسة؛يكذب

 ؛سان يظن أن محاس هـي الطفـل املـدلل لـدى إيـران والـشيعةومثل هذه الترصحيات جتعل اإلن
ــد مــشعل ــرصيح األســتاذ خال ــى أمــواال": خاصــة إذا قــرأت ت ــا نتلق  : مــن مــصدر واحــد وهــوًإنن

  .!!"إيران
 - تبـارك وتعـاىل- اهللا " :- اًتقريبـ- رغم أن األستاذ مشعل قال يف مقابلة أخـرى يف نفـس الفـرتة 

 ...ب األمة اخلـرية، ممـا أغنانـا عـن أن نطلـب مـن أحـد مـن الـدنيا علينا بدعم شعوّتفضل علينا ومن
األغنيــاء والتجــار ورجــال األعــامل وأصــحاب األمــوال مــا قــرصوا يف دعمنــا طــوال العــرشين ســنة 

هـذا ال يليـق  ؟؟ هل ألن املقابلة مع جملـة سـعودية سـلفية!، وهنا اختفت إيران من الدعم"املاضية
  !مسلم أو كمجاهد يف سبيل اهللاباألستاذ خالد مشعل كسيايس 

 عالقـة نـرصة : احلمـساوية هـييرانيـةأن العالقـة اإليف املراقب هلذه الترصفات املريبة ال يـشك 
  !!وحتالف مطلقة، ولكن احلقيقة املرة هي خالف ذلك

 ومـع كـل مـا جنتـه إيـران وحـزب اهللا ، مـن محـاس- !ؤولـيس التواطـ- فمع كل هذا التغـايض 
 مل تستطع محـاس أن تنقـذ أهلنـا يف ؛ بسبب اقرتاهنا بحامس،ائية بني املسلمنيوالتشيع من مكاسب دع

  !!العراق من براثن امليلشيات الشيعية
 مـع األسـتاذ خالـد مـشعل، سـئل عـن مأسـاة وجمـزرة امليلـشيات "البيـان"ففي مقابلة ملجلة 

 القتـل مــن أملـا بــدملــا بـدأ الظلــم يـصيبهم، و" :عــرتف مـشعل أنـها ،الـشيعية ضـد فلــسطينيي العـراق
! امليلشيات الظاملة؛ حاولنا من خالل عالقاتنا السياسية أن نـوفر هلـم احلاميـة، لكـن لألسـف مل نـنجح

  .واستمر القتل واإليذاء
                                                 

 .)٥/٢/٢٠٠٨( "احلقيقة الدولية"صحيفة  )١(
 .)٢/٢٠٠٨(، )٢٤٦( عدد ،"البيان"جملة  )٢(
 .املصدر السابق )٣(



 

 
 


  

  

 
  . "هم يف بالد خمتلفةؤ إيوا: آخر، وهواًولذلك اضطررنا إىل أن نبحث مرشوع

قتلـون ُ أهلـك ي؟مه؟ مشاعر من تراعـي املجرم باسِّسمُ ملاذا مل ت!وهنا نعتب عىل األستاذ مشعل
 املـدعوم ،"جـيش املهـدي" أو "امليلشيات الشيعية" :ويرشدون وتعجز عن تسمية املجرمني باسمهم

  ؟ ؟ماذا تركت للساسة العرب! !من إيران وحزب اهللا وعامد مغنية
ْ مل جت:ن للناس والفلسطينينيَعلُهذه هي احلقيقة التي جيب أن ت إيـران وال  عالقات محـاس مـع ِدُ

حزب اهللا وال عامد مغنية يف محاية أهلنا يف العراق من امليلشيات الشيعية، وكـأن املطلـوب مـن محـاس 
  !! دون أن تتمكن من أخذ يشء من هؤالء الباطنيني، البذل والعطاء للشيعة فقط:هو

 مـرص مما زاد يف تـوتري العالقـات بـني!! حتى الدوالرات التي وصلت من إيران تبني أهنا مزيفة
  .ومحاس

 إليــران - ولــو بـشكل غــري مبــارش-  إن مــا تقومــون بــه مـن دعايــة :مـا نريــد أن نوصــله حلـامس
 ذلك أنكم توصلون رسالة علنية ومفتوحـة عـرب كافـة وسـائل ! خطأ جسيم:وحزب اهللا والتشيع هو

رق  وال فـ، أن هؤالء مؤيـدون ومنـارصون للجهـاد واملقاومـة يف فلـسطني:اإلعالم ولكافة املسلمني
  !بني سني وشيعي

ولكن الوقائع عىل األرض والتـرصفات احلقيقيـة مـن طـرفكم ومـن طـرف إيـران هـي عكـس 
 ونـرش ، والتهجـري،مثالـه ودعـاة التـشيع يامرسـون القتـلأذلك، فإيران وحزب اهللا وجيش املهـدي و

  !!التشيع
ــسب- يف الــداخل واخلــارج- وبعــض قــادة محــاس  ــرصخون وي ــران والــشيعةُّ ي  ون ويلعنــون إي

  !!! ويكشفون لك الكثري مما جتهله من ممارسات سيئة وحاقدة جتاه أهل السنة،وحزب اهللا
 فـرتاهم خلـف امليكروفونـات ؛- وخاصـة يف لبنـان- وكذلك كثري من قادة اإلخـوان املـسلمني 

دون ويمـدحون إيـران وحـزب اهللا، ولكـن حـني ختلـو هبـم تـسمع الوجـه ِّمجـُوعدسات التـصوير ي
  !اآلخر للرشيط

م إثـم تـضليل األمـة ملـوا عـىل رقـاهبحيح هؤالء اإلخوة والقادة يف محاس واإلخوان بأال وننص
 لقــد عرفنــا الكثــري مــن أخيــار األمــة الــذين حياجوننــا ! اتقــوا اهللا يف أنفــسكم وإخــوانكم،وخــداعها

ولكـن ! ! وبعد حني سيجتمع ببعضكم فتكشفون له احلقيقـة فيـصدم،- !واهللا- بترصحياتكم الكاذبة 
  ؟؟؟ فهل تتوبون من قريب، األرض والفكرا تكون إيران والتشيع قد كسببعد أن



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 - الـسياسية عـىل أقـل تقـدير- نريد من محـاس أن تكـشف لنـا عـن مكاسـبها مـن وراء العالقـة 
  ؟ الشيعيةىبإيران والقو

 التـي ؛زيـادة وتـرية نـرش التـشيع يف فلـسطني يف هـذه الفـرتةسـبب نريد من محاس أن تفـرس لنـا 
  ؟ىل زمام األمور يف غزةمتسك هبا ع

ــران وحــزب اهللا  ــب إي ــن محــاس أن تطال ــد م ــ- نري ــسائر وأرضار - اًعلن ــن خ ــضات ع  بتعوي
احلكـيم العراقـي العـراق عبـد العزيـز  كـام طالـب ؛، جيش املهـديامفهي بسبب حل، العراقيفلسطيني

  !!تعويضات إليرانبدفع 
ينون فيهـا مـن يطعـن يف القـرآن نريد من محاس أن حتصل لنا من الشيعة عىل وثيقة جيرمون ويـد

  .- !رهم اهللاَّال كث-  وهم كثر ، من رموز الشيعة املعارصين؛وأمهات املؤمنني واخللفاء الثالثة
 فننصح لك أن دعي عنـك هـذا الـرتويج ! يا محاس عن اإلجابة السديدة والسليمةِفإن عجزت

 كغـريك ممـن يريـدها ِكنت، و حتى ال يضيع جهادك سدى؛- ولو بشكل غري مبارش- إليران والتشيع 
  .- !!وأعيذك من ذلك- علامنية وأنت تصريينها شيعية 

   
  
  
  
  
  

  

  



 

 
 


  

  

 
   ومطرقة الشيعة،محاس بني سندان اخلوارج

  

، ا  خارجيـاًتتواصل األخبار من غزة هذه األيـام عـن حتركـات ملجموعـات متطرفـة حتمـل فكـر
تتحدث عن صـفقة عقـدت بـني محـاس وقد تصدت هلا محاس بقوة، بالرغم أن هناك تقارير صحفية 

  .وهذه املجموعات تصب يف صالح املجموعات املتطرفة
 بسبب عـدم انـسجامها ،ويف نفس الوقت تعاين محاس من هجوم إيراين شيعي عليها يف اخلارج

 مـا شـهدته حلقـة : وحرهبا الطائفية الفاجرة يف سوريا واليمن، ومن أمثلة هذا اهلجـوم،التام مع إيران
 ،- ب مـن محـاسَّكمقـر-  ه التـي شـارك فيهـا يـارس الزعـاتر؛"اجلزيـرة" عىل قنـاة )يف العمق(برنامج 

 كنمـوذج للهجـوم اإليـراين الـشيعي ،- من طهـران- ، وحممد رشيعتمداري - من غزة- ووليد املدلل 
   .عىل محاس

التــابع جلامعــة -  "أميــة"مركــز ًمــؤخرا  يمكــن الرجــوع لتقــدير املوقــف الــذي أصــدره اًوأيــض
  . عن نية إيران تصفية محاس-  يف سوريااإلخوان

 وقـد كـان ذلـك ؛وقد نجحت إيران يف ترسيخ تنظيم شيعي مسلح يف غزة بشكل علني وقـوي
 اًرج من رمحها حركـة أشـد تـشيعُمن خالل حركة اجلهاد اإلسالمي، ولكن يبدو أن إيران رأت أن خت

 ،اًشيعية يف حركـة اجلهـاد سـابق التـي تتكـون مـن الرمـوز الـ؛ فظهرت حركة الـصابرين، هلااًوإخالص
  . هلا هو نسخة من شعار حزب اهللا الشيعياًوترفع شعار

إن خطـر الـشيعة علـيكم يف غـزة أشـد مـن خطـر : وإن كان مـن نـصيحة نزجيهـا حلـامس فهـي
 كـدعم إيـران للـشيعة، وهـم ؛اخلوارج، فاملتطرفون يف غزة عندكم ليس هلم دولة حتمـيهم وتـدعمهم

ة وحركة اجلهـاد، ولـيس هلـم مؤسـسات إعالميـة يف حركة الصابرين الشيع بخال؛ّمفرقون مشتتون
  . كحال متشيعة غزة؛وثقافية وإغاثية

 بخالف جتارب الشيعة التي تدل عـىل ؛كام أن جتارب املتطرفني املختلفة تدل عىل سذاجة وغباء
   ! لبنان بل وحيتلها باسم املقاومة واملامنعةُّمكر ودهاء، فها هو حزب اهللا يشل

  !  باعتبارهم احلكومة الرشعية؛ طائفيا ً وقتالا  عرقياً وتطهرياًوها هم يف العراق يعيثون فساد
                                                 

 ).٢٦/٦/٢٠١٥(، "الراصد"موقع  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  ! ضد كل اليمنينيا  دموياًوها هم يف اليمن يقودون انقالب
 وإال ؛ وعـاملوهم معاملـة اخلـوارج بـل أشـد،!فاحلذر احلذر مـن التـساهل مـع الـشيعة يف غـزة

 وأطامعه معلومة، وعنـدها لـن ةّمة هبذا التغايض عمن أغراضه مكشوففأخشى أن تكون العاقبة وخي
  !!تنفع الغفلة ولن جتدي الرمحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  



 

 
 


  

  

 
  ! واهلوى الشيعي اإليراني،حركة اجلهاد اإلسالمي

  

كثــري مــن املظــاهر والنــشاطات التابعــة حلركــة اجلهــاد البــشكل واضــح ورصيــح ًمــؤخرا ظهــر 
  !! غري مبطناً رصحياً والتي حتمل تشيع؛نياإلسالمي يف داخل فلسط

ــب أن  ــرياوالغري ــسًكث ــني مــن أهــل ال ــن الطيب ــكُّ م ــام ذل ــوا مدهوشــني أم    وبعــضهم !نة وقف
ــذ ــزال يك ــكِّال ي ــن ذل ــصل ع ــي ت ــار الت ــصورة؛ب األخب ــصوت وال ــة بال ــم أهنــا موثق ــن ، رغ    وم

  .لتي ال تزال متارس دورها وا؛ وتصدر عن القيادات الرئيسية للحركة،مواقع حركة اجلهاد الرسمية
 فهـو مـن ؛نةُّ واحد للطيبني من أهل الـسٍوهذا التعاطف مع حركة اجلهاد هو ميزة وسلبية يف آن

ومــساندة ،  وإخالصـهم يف الــدفاع عنهـا، عـن شــوقهم وحـبهم لــألرض املباركـة وأهلهــاِّجهـة يعــرب
  . فهذه امليزة، رغم اختالف املنهج وتعارض الفكر؛املجاهدين األبطال

ــي ــسلبية فه ــا ال ــوهبم:أم ــة قل ــع ، وســالمة صــدورهم، ســهولة خــداعهم لطيب ــن رف    فكــل م
  !! ببعيد) القعقاع حممد قوال غايصأيب( وما حال ،اًارّ مكاً ولو كان خمادع؛راية اجلهاد يصدقونه

 النخداعـه ؛نة ال يعرف حقيقة اهلوى اإليراين والشيعي حلركة اجلهادُّ وملا كان كثري من أهل الس
 ، لـزم التنبيـه عـىل ذلـك؛ وعدم متابعته ألدبيات وأفكار حركة اجلهاد،ها يف بعض الدوليح ممثلبصال

 :يـراد منـه حيا  سـطاً وليـست سـلوك، وأهنا منهج وفكر احلركة،وإقامة الدليل عىل عمق هذه الروابط
شأهتا تعتـز استغفال إيران والشيعة للحصول عىل الـدعم املـايل، ألن احلقيقـة أن حركـة اجلهـاد منـذ نـ

  !! وتناضل يف سبيل متكينه يف فلسطني،هبواها اإليراين الشيعي
  :بداية حركة اجلهاد  ◙

 مـن بعـض الطلبـة الفلـسطينيني ؛تكونت حركة اجلهاد يف هنايـة الـسبعينيات مـن القـرن املـايض
.  الــذين كــان مــنهم د؛ وكــان الــدكتور فتحــي الــشقاقي هــو حمــور هــؤالء الطلبــة،الدارسـني يف مــرص

                                                 
 ).٢٠٠٧ سبتمرب ١٤(، "الراصد"موقع  )١(
 للدراسـات اإلسـرتاتيجية، حتريـر فيـصل دراج ، املركـز العـريب»األحزاب واحلركات واجلامعـات اإلسـالمية «:انظر )٢(

أمحـد .، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، د»موسوعة احلركات اإلسـالمية «:- ًأيضا- وانظر . )٢/١٥٧(ومجال باروت، 
 .)٢٢٥ص(، املوصليل



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 ، وحممــد اهلنــدي، وعبــد اهللا الــشامي،نافــذ عــزام و،- األمــني العــام للحركــة اليــوم-  َّ شــلحرمــضان
 ومـنهم تـشكل ، يف داخـل الـسجون اإلرسائيليـةنيفتح املتدينحركة واستقطبت احلركة بعض كوادر 

عـة  التاب،"رسايـا اجلهـاد اإلسـالمي"تنسيق بـني احلركـة وال وبعد ذلك تم ، للحركةالعسكرياجلهاز 
  .القطاع الغريب- لفتح

 الـشيخ أسـعد : هي، شخصياتجتاذبات يف حركة اجلهاد بني ثالثحدثت رصاعات داخلية و
املحـارض باجلامعـة -  والـشيخ عبـد العزيـز عـودة ،- اًخطيب املسجد األقىص سابق- بيوض التميمي 
  .د الذي استقرت له األمور يف حركة اجلها؛ والدكتور فتحي الشقاقي،- اإلسالمية بغزة

  !! كانت مغرمة بالنموذج اإليراين الشيعي فهذه الشخصيات الثالث؛وعىل كل حال
 فهـذا ، وهذا مـشهور ومعلـن،فالشيخ التميمي كان من املنارصين واملدافعني عن ثورة اخلميني

وبفــضل اهللا أن " :ولــده األســتاذ حممــد أســعد بيــوض كتــب عــن عالقــة والــده بــاإليرانيني وثــورهتم
 وبأنـه كـان عـىل ،ا عندما اكتشف حقيقتها املذهبية القوميـة املتعـصبةًهذه الثورة فورافرتق مع  والدي

  .. . فكان من أشد أنصارها؛اً عندما ظن هبا خريأخط
ت اا من قبل والدي مع بعض قيـادً وواضحاًا رصحيًوتم هذا االفرتاق بعد جلسة شهدت نقاش

ملنطلقات التي انطلق منها يف موقفـه املؤيـد هلـا  وأن مجيع ا! وكيف أن ظنه هبذه الثورة قد خاب،الثورة
ت  وكنـ،حـب أيب بكـر وعمـر و وأنه لن يمـوت إال عـىل عقيدتـه الـسلفية،ٌ وأهنا وهم،قد ثبت فشلها

  . "ا عىل هذه اجللسةًشاهد
 ةولقـد بلغـت ذرو" : فقـد جـاء فيهـا مـا يـيل؛وأما افتتاحية موقع الشيخ أسعد بيـوض التميمـي

 يف هنايــة عقــد الــسبعينات  ،)الفلــسطينية(هــد بتأسيــسه حلركــه اجلهــاد اإلســالمي جهــاد اإلمــام املجا
  .. . والتي تآمرت عليها إيران بأن شقتها؛وبداية الثامنينات من القرن املنرصم

 مـن يرانيـةوكان هذا الفعل بمثابة طعنة من اخللف بعد أن كان الشيخ يقف إىل جانب الثورة اإل
 وال جيوز احلكم عليها قبل جتربتها والتعرف عليهـا عـن ،رة يف الفكر الشيعي إياها ثواً معترب،أول يوم

  .. .قرب
                                                 

  : عىل موقعه الشخيص،) أم مذهبيه قومية؟ةهل الثورة اإليرانية إسالمي(: انظر مقاله )١(
http://www.grenc.com/a/mTamimi/show_Myarticle.cfm?id=٦٨٣٧ 



 

 
 


  

  

 
 حيـث اكتـشف اإلمـام املجاهـد بعـد حـني بـأن !ةَّرـُ كانـت جتربـة مـ- !لألسف الشديد- ولكن 
 ال زالـت حتمـل احلقـد الـدفني عـىل أيب ، بخلفية قوميـة، طائفية مذهبيةة ما هي إال ثوريرانيةالثورة اإل

ال رجعـة فيـه مـن عـام  لذلك حصل بينه وبني إيران انفكـاك ،عمر ومجيع الصحابة وأهل السنةبكر و
)١٩٩١(".  

ن أوائـل ِ فمعـروف أنـه مـ؛- والذي يلقب باألب الروحي حلركة اجلهـاد- أما عبد العزيز عودة 
  .من أيدوا الثورة اخلمينية يف داخل فلسطني

 واحلركـة ، كونه أول أمني عام حلركـة اجلهـاد؛اقي الكالم عن فتحي الشق:لكن ما هيمنا أكثر هو
  .َّ شلحرمضان.  عرب قيادة د؛ما زالت تتبع خطاه لآلن

 سـافر للدراسـة ، ثم انتقل إىل خميم لالجئني يف غـزة، ولد يف رام اهللا)١٩٩٦- ١٩٥١(الشقاقي 
  . وأصبح طبيب أطفال،يف مرص

 مجاعـة نارصيـة )١٩٦٦(سـس سـنة  حيـث أ، تدرج الشقاقي من النارصية؛من الناحية الفكرية
تـركهم  و ،)١٩٦٨( وانـضم لإلخـوان سـنة ، حتـول للحركـة اإلسـالمية)٦٧(بعد هزيمة و ،صغرية

  . بعد اختالفه معهم حول سياستهم جتاه إرسائيل؛)١٩٧٤(سنة 
 بــسبب تأليفــه كتــاب ،)١٩٧٩(اعتقــل يف القــاهرة ســنة و ،ويف مــرص اتــصل بجامعــات اجلهــاد

 عـاد لفلـسطني ،)١٩٨٠( وأعلنـت يف ،أسس حركـة اجلهـاد) ١٩٧٨( ويف ،»ديل احلل الب:اخلميني«
 ، سـنوات)٤( ملـدة )١٩٨٦( واعتقـل مـرة أخـرى سـنة ،اً شـهر)١١( ملـدة )١٩٨٣(فتم اعتقاله سنة 

  . اغتيل الشقاقي يف مالطا)١٩٩٦( ويف عام ،)١٩٨٨(وتم إبعاده للجنوب اللبناين سنة 
  :الشقاقي وجذور العالقة بإيران  ◙

 ،صــديق الــشقاقي الــويف والقــديم-  َّ شــلحرمــضان.  د:خـري مــن حيــدثنا عــن هــذه العالقــة هـو
- فربايـر( يف يرانيـةنه عنـدما انـدلعت الثـورة اإلإ" :َّ شلح يقول،- واألمني العام حلركة اجلهاد اآلن

                                                 
)١(  http://assadtamimi.com/first.htm 
، وسـبق نـرشه يف )٧٣ص(غـسان رشبـل، بيـسان للنـرش والتوزيـع، ، »َّ حـوار مـع رمـضان شـلح،يف عني العاصفة« )٢(

 .)٧/١/٢٠٠٣( بتاريخ ، اللندنية"احلياة"صحيفة 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 طلبــوا مــن الــدكتور الــشقاقي أن يــرشح هلــم أبعــاد حركــة اخلمينــي وأهــدافها، ألن )١٩٧٩شــباط 
  !لمني بحقيقة ما جرىُملقربني من الشقاقي وأنصاره مل يكونوا ما

 حتـى يقرأهـا اجلميـع، لكـن الفكـرة ؛يف البداية قرر أن يكتب دراسة يف حدود عـرش صـفحات
 وأذكــر أنــه نــزل إىل القــاهرة وأحــرض بعــض الكتــب ،تطــورت إىل كتيــب يطبــع ويــوزع يف األســواق
 فــألف ذلــك ،ي مـن املكتبــات ومـن مجعيــة آل البيـتواملراجـع حــول الـشيعة وحركــة اإلمـام اخلمينــ

 وقـد نـزل ، الذي كتبت مسودته بخط يدي قبل أن يرسـل للمطبعـة؛» احلل البديل:اخلميني«الكتيب 
  .")م٢/١٩٧٩ /١٦( يف ًا تقريب،الكتاب إىل األسواق بعد وصول اخلميني إىل طهران بأيام

 وليـست وليـدة الـسنوات ،)١٩٧٩(  فهـي تعـود لعـام؛هذه هي بداية العالقـة وأصـل احلكايـة
  ! !القريبة

 فهــل يــدل هــذا عــىل أن لــه هبــا عالقــات ؛كــام أن الــشقاقي اســتعان بجمعيــة آل البيــت بمــرص
  !!؟ هذا ما ينبغي دراسته وبحثه؟سابقة

 فقـد أورد ! نجـد أنـه يعـرب عـن حالـة عاطفيـة عاليـة مـع قلـة وعـي؛وعند دراسـة هـذا الكتيـب
 ، كجـامل عبـد النـارص؛اً الثورات والتجارب التي خدعت املـسلمني سـابق مناًالشقاقي يف كتيبه عدد

 وما جرى يف السودان وليبيا من خطـف النـرص مـن بـني ، وأتاتورك،- يف اجلزائر- وهواري بو مدين 
 وتـربز يف عرضـه هلـذه التجـارب واألحـداث عاطفـة جياشـة صـادقة ترغـب بـالعز ، املـسلمنيييدأ

   !واملجد هلذه األمة
الشقاقي بعض املؤامرات واملكائـد واخلـدع التـي تعـرض هلـا املـسلمون لتأييـد بعـض وقد ذكر 
  ! ولكن بعد فوات األوان؛ ثم اكتشفوا حقيقتها،هذه الثورات

ولكنه حني أتى عند ثورة اخلميني حتول مـن كاتـب عـاطفي يـدرك املـؤامرات القديمـة لكاتـب 
عـد وأصـول صـحيحة يـزن هبـا األفكـار  وذلك أنه مل يتحصل عىل قوا؛ يمتاز بضعف الوعي!خمدوع

  !! أمتنا من أمثال هؤالء الكتاب والقادة وكم تعاين،والشخصيات
 كانـت )م١٩٧٧(مـع انتهـاء عـام ":  يصف الـشقاقي اخلمينـي وثورتـه بقولـه؛ففي مقدمة كتابه

ة  وجتربـة فكريـ،وعـي متزايـد: ا فـساد هائـل، وإسـالمي: ا الظروف املوضوعية قد نضجت للثورة حملي
التـي اقرتبـت مـن أهـل -  ويف إطـار مـن األطروحـات الـشيعية العـرصية ،وسياسية يف غايـة العلميـة

  ." يف تارخيهما  ضمن فرتة من أنشط الفرتات فكري- السنة



 

 
 


  

  

 
 خـدع !! وأنـه رجـل سـاذج!وهذا يدلك عىل مـدى هـشاشة معرفـة الـشقاقي بـالفكر اخلمينـي

  !ببعض اخلطابات والشعارات اخلمينية الدعائية
وكـال فيـه ! !"اإلمـام اخلمينـي املفكـر واملناضـل" : الـذي وضـع لـه عنـوان؛يف الفـصل الثـاينو

 ورغـم أن الـشقاقي ،ا  وهـذا فيـه جتـاوز كبـري تارخييـ، حتى أنه ساواه باملرجع اخلوئي؛املديح للخميني
 يـر  مل- لعاطفتـه وقلـة وعيـه-  إال أنـه »احلكومـة اإلسـالمية«ينقل فقرات مطولة من كتـاب اخلمينـي 

   !هذاحقيقة فكر اخلميني الذي سطره يف كتابه 
 اً يف القـاهرة مرتمجـ»احلكومـة اإلسـالمية« من أين حصل الشقاقي عىل كتاب : هنا سؤالىويبق

 أم أن ثـورة ؟ فيكـون هلـا عالقـة بثـورة اخلمينـي؛ن مجعية آل البيـتِ؟؟ هل م)١٩٧٩(إىل العربية سنة 
  ؟ ؟وطرحته يف األسواق اًاخلميني ترمجت الكتاب للعربية مبكر

 لكتــاب "تنظــيم ونــرش تــراث اإلمــام اخلمينــي" مــن اجلــواب يف مقدمــة مؤســسة اًنجــد جــزء
 )١٩٧٠(يف خريـف سـنة " : حيث تقول املؤسسة؛)م١٩٩٦( الذي طبع سنة ؛»احلكومة اإلسالمية«

بلـه  بعـد مراجعتهـا مـن ق، من قبل أنـصار اإلمـام يف بـريوت)حمارضات احلكومة اإلسالمية( طبعت
   .عدادها للطبعإو

ــران بــشكل رسيأومــن ثــم  ــا وأمريكــا ،رســلت إىل إي ــس الوقــت إىل أورب  كــام أرســلت يف نف
  .)٦ص( ." ليستفيد منها املسلمون الثوريون هناك؛وأفغانستان وباكستان
وتبقـى " : فيقـول؛ بـاخلميني)حركة اجلهاد( يفصح الشقاقي عن سبب عالقة ؛ويف هذا الفصل
 موقفهـا مـن : أال وهـو؛ وممارسة احلركة اإلسالمية يف إيـران، فكر اإلمام اخلمينيهناك قضية هامة يف

 وهـو ، عـن وعـي اسـرتاتيجي وتكتيكـي بـالغ األثـر واألمهيـةُّ هذا املوقف الذي يـنم،قضية فلسطني
 ال عـىل مـستوى النظريـة ؛موقف جيب أن تتأمله بقية احلركات اإلسالمية لتأخذ منه الـدرس والعـربة

 ألن املراوحة يف املستوى النظـري هـي مراوغـة تـسمح لكـل ،ىل مستوى املامرسة والتطبيقفقط بل ع
  ." يؤدي دوره بشكل غري صحي،فكر فج ومائع بالبقاء يف ميعه
قاقي مع حركة اإلخوان املـسلمني حـول طبيعـة ش خالف ال: ما سببهااًوهذه اللهجة احلادة نوع
ومـن هنـا نـشأت العالقـة بـني احلركـة اإلسـالمية يف " : حيـث يقـول؛التعامل مع القضية الفلـسطينية

 هـذه العالقـة التــي ال يمكـن سـرب كـل أغوارهـا يف مثــل هـذا الكتـاب، وربـام كــان ،إيـران وفلـسطني
  . ثم يذكر بعض بيانات اخلميني املنددة بإرسائيل،"باستطاعتنا اإلشارة لبعض جوانبها



 
 
 
 

  

  

 
 

 

   الثــورة  أن:  الفــصل  هــذا  تــرك ري قبــل أشــ  أود أن كنــت" : هــذا الفــصل بقولــهيوخيــتم الــشقاق
إهنـا ليـست ثـورة طائفـة دون طائفـة، إن ..  ثورة إسالمية بمعناها القـرآين الرحـب  إيران  يف اإلسالمية

 تـشكل جـسد هـذه - ًبـل هـي فعـال- القواسم املشرتكة بني جناحي املـسلمني الـسنة والـشيعة لتكـاد 
  .. لها وبواعثها من منطلقاهتا وأهدافها ووسائاً بدء؛الثورة

-  وعصمة األئمـة ،إن اخلالف املطروح بني أهل السنة والشيعة حول إمامة األئمة االثني عرش
  . أي تأثري يف طبيعة الثورة ومسارها- اً وال إجيابًاال يشكل سلب

  ." ال بد لنا من دراسة رسيعة ألصول الفكر الشيعي؛ولكن حتى تكتمل موضوعية البحث
  . الذي تناول أسسه يف الفصل الثالث! وقلة وعيه بالفكر الشيعي،قاقيوهذا يؤكد عاطفية الش

أصـل الـشيعة «حني نقرأ مـاذا كتـب الـشقاقي عـن الـشيعة جتـده اسـتند لكتـاب كاشـف الغطـا 
 وذلــك أنــه ال يــورد احلقــائق ؛ خــداع املــسلمني: يــراد منــه، وهــذا كتــاب شــيعي دعــائي،»وأصــوهلا

 ولكـن - ًمـثال-  عـىل الـصحابة ي ولذلك تراه يثن؛بلوماسية بل يستخدم لغة د،الصحيحة عن الشيعة
  !!رهمِّ الرباءة ممن يكف:ال يتبنى املوقف الصحيح وهو

 ركـن : وأهنـا، عند الشيعة"اإلمامة" فال يدرك أبعاد ؛وعندما يستعرض الشقاقي أصول الشيعة
  !! ولوال اإلمامة ملا بقي من مذهب الشيعة يشء، من أنكرها كفر،الدين

  :الشقاقي أصول الشيعة أربعةوجيعل 
 ويـورد الـشقاقي رد ، عرش معصومون من كـل خطـأ وزلـلاإلثنى أن األئمة : أي، العصمة- ١

لو كان لعـيل كـل هـذه العـصمة " :)٢٢٢ ص،٣ج( »ضحى اإلسالم«أمحد أمني عىل الشيعة يف كتابه 
 ممـا اًلـدبر احلـروب خـري و، وملـا قبـل التحكـيم، لتغري وجه التـاريخ؛والعلم ببواطن األمور وخفاياها

   !دبر
 خضوع الناس تتـرصف ، خاضع للظروف  فهو؛ لقدر اً وفق م وسكت وترصفِلَنه عإ :فإن قيل

ــاس ــرصف يف الن ــام تت ــان ك ــه حــوادث الزم ــولق والرســول ،في ــت«:  يق ــو كن ــب ُل ــم الغي  أعل
  .» مسني السوء الستكثرت من اخلري وما

 : وأخـذت عنـد اإلماميـة معنـى،هـداه اهللا فاهتـدى الرجل الذي :ًا وتعني لغة ودين، املهدي- ٢
 ،اً وجـورً كام ملئت ظلـامً وسيظهر فيمأل األرض عدال، بني الناسًا وهو ال يزال غائب،»اإلمام املنتظر«

  . ) هـ٢٦٠( الذي اختفى نحو ؛ حممد املهدي:وهو



 

 
 


  

  

 
 لكـن ،هـديوكان الكثري من الشيعة يرى أنـه ال تقـوم دولـة اإلسـالم مـرة أخـرى إال بظهـور امل

موقف اإلمام آية اهللا اخلميني الذي رأى يف هذا االنتظار دون التحرك إلقامة حكومـة إسـالمية أسـوأ 
  .من نسخ اإلسالم

 ق ويعتقـدون أن النبـي ، من األموات إىل احلياة الـدنياًرجع قسامُ أن اهللا ي: وتعني، الرجعة- ٣
 كـأيب بكـر وعـثامن ؛ مـن الـصحابة واحلسن واحلسني وباقي األئمة وكـذلك بعـض خـصومهما وعلي

 ويعـذب مـن اعتـدى عـىل األئمـة وغـصبهم ،يرجعون إىل الدنيا بعد ظهور املهدي!! وعمر ومعاوية
  .حقوقهم أو قتلهم

ولــيس التــدين ": »أصــل الــشيعة وأصــوهلا«ولكــن اإلمــام آل كاشــف الغطــاء يقــول يف كتابــه 
 ولكـن ال ينـاط ، كانـت رضوريـة عنـدهم وإن، وال إنكارها بـضار،بالرجعة يف مذهب التشيع بالزم

  .)٩٩ص( "اً أو عدماًالتشيع به وجود
تـرك مظـاهرهتم بـام و ، مكامتة املخـالفني: ورس االعتقاد فيه، كتامن احلق: هي عندهم، التقية- ٤

 ،"مـن ال تقيـة لـه ال ديـن لـه" : ويروى عن اإلمام جعفر الصادق قوله، يف الدين والدنيااًيعقب رضر
 ويف حالـة ، وقـد جتـوز يف حالـة اخلـوف عـىل املـال، يف الـدين عنـد اخلـوف عـىل الـنفسوأجاز التقيـة
  .االستصالح

فال ينبغـي التمـسك " :)١٤٢ص( »احلكومة اإلسالمية« اخلميني يف كتابه   اهللا ويقول اإلمام آية
ــرضر يف جمــال ،بالتقيــة يف كــل صــغرية وكبــرية  وقــد رشعــت للحفــاظ عــىل الــنفس أو الغــري مــن ال

عتــرب َ وت،" فلــيس يف ذلــك متــسع للتقيــة والــسكوت؛أمــا إذا كــان اإلســالم كلــه يف خطــر.. كــاماألح
 وكـذلك موقـف احلـسن مـن ، أمجعني كان تقيةي عن أيب بكر وعمر  الشيعة موقف سكوت عيل

  .معاوية
عـرف مـن التـشيع إال َ مل ي!واضح من عرض الشقاقي السابق للفكر الشيعي أنـه عـرض سـاذج

   . من أنكرها فقد كفر؛ اإليامن باإلمامة:شيع هو فأصل الت،اسمه
 وظـن أن ،ن مـن حقيقـة اخلـالف بـني الـشيعة والـسنةَّولذلك حني غفل الشقاقي عن هـذا هـو

عتمـد داخـل امل غـري ، وخاصة حني اعتمد عىل كتاب كاشف الغطا!املسألة سهلة يمكن التجاوز عنها
  . لكونه للدعاية بني أوساط السنة؛الشيعة



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ولـيس التـدين " : يف موقـف كاشـف الغطـا يف موضـوع الرجعـة عنـد قولـهاًد تناقـضولذلك جت
 ولكـن ال ينـاط ، وإن كانـت رضوريـة عنـدهم، وال إنكارها بـضار،بالرجعة يف مذهب التشيع بالزم

  .)٩٩ص(» اً أو عدماًالتشيع به وجود
  ؟؟؟ الصحيحامُّ فأهي! ورضورية عندهم! وإنكارها ال يرض!فهو غري الزم

 وأهنـم سـيعذبون ،ئمـةأن كاشف الغطا ال ينكر أن أبا بكـر وعمـر والـصحابة أعـداء لألالحظ 
  !!ولكن جهل الشقاقي وعاطفته أعمته عن فهم ذلك!! !عىل هذا

والـسؤال الـذي " : فيقـول؛وخيتم الشقاقي هذا الفصل بالسؤال عن حكـم الـسني عنـد الـشيعة
ن املـسلم الـذي ال يأخـذ باإلمامـة وينكـر ِمـ :أي..  مـا موقـف الـشيعة مـن أهـل الـسنة:يواجهنا اآلن
  العصمة؟

 حتــى يعــرف اهللا اًال يكــون العبــد مؤمنــ": »الكــايف«ورغــم أن اإلمــام الكلينــي يقــول يف كتابــه 
ال يكـون ( إال أن بعـضهم يفـرس كلمـة ،" وإمـام زمانـه ويـرد إليـه ويـسلم لـه،ورسوله واألئمة كلهم

  .ا  شيعيً ال يكون مسلام: أي)ًامؤمن
أصـل «ب اإلمام حممد احلسني آل كاشف الغطاء عىل هذا السؤال بـشكل حاسـم يف كتابـه وجيي

 يعتمـد عـىل ثالثـة ، ويطلقان عىل معنـى أعـم،واإلسالم واإليامن مرتادفان": ً قائال،»الشيعة وأصوهلا
  . فليس بمسلم وال مؤمن؛ منهااًفلو أنكر الرجل واحد،  والنبوة واملعاد،التوحيد: أركان

 ، والـصوم، الـصالة: وهـي مخـس، العمل بالدعائم التي بنـي عليهـا اإلسـالم:بع وهووركن را
فهـذه األركـان األربعـة هـي أصـول اإلسـالم ..  الشهادة مرت يف التوحيد، واجلهاد، واحلج،والزكاة

 : وهـواً خامـساً ولكـن الـشيعة اإلماميـة زادوا ركنـ،واإليامن بـاملعنى األخـص عنـد مجهـور املـسلمني
  ).١٢٧ص( "باإلمامةاالعتقاد 

وقد اعترب اإلمام آل كاشف الغطاء أن عدم األخذ باملبدأ اخلامس مع اإليامن والعمـل باألركـان 
وإذا اقتـرص   .." فيقول يف نفس املـصدر الـسابق ؛ ال خيرج املسلم عن دائرة اإليامن واإلسالم؛األربعة

 ؛ يرتتب عليه مجيع أحكام اإلسـالم، باملعنى األعم، فهو مسلم مؤمن؛عىل تلك األركان األربعة فقط
 ال أنـه بعـدم االعتقـاد ؛ وغـري ذلـك، وعرضـه ووجـوب حفظـه وحرمـة غيبتـه من حرمة دمـه ومالـه

  .- معاذ اهللا-  ًباإلمامية خيرج عن كونه مسلام



 

 
 


  

  

 
 أمـا يف الـدنيا فاملـسلمون ، يظهر أثر التدين باإلمامية يف منازل القرب والكرامة يوم القيامـة؛نعم
  ." وبعضهم لبعض أكفاء،سواءبأمجعهم 

 فكاشـف الغطـا يؤكـد أن اإلمامـة ركـن !اًا عجيبـًوهنا جتد تناقضات غريبة من الشقاقي وهتاونـ
كـام أن كاشـف الغطـا تالعـب حـني ضـم ! ومعلـوم أن مـن مل يـأت بـالركن يكفـر! !من أركان الدين

  !!أركان اإلسالم إىل أركان اإليامن ليخلط القضية
 ألن الـشيعة يـرون أن أصـول ، بـل مـسلمني، مـؤمنني:ف الغطا أهل الـسنة كاشِّسمُولذلك مل ي
 ، كـالتلفظ بالـشهادة كأهـل الـسنة؛ من أتى به يرتتب عليه جريان حكـم املـسلمٌ قسم:اإلسالم قسامن

   !! االعتقاد باإلمامة: منها، آخر تتوقف عليه النجاة يف اآلخرةٌوقسم
 فمجمـل القـول بالنـسبة للـشيعة االثنـي عـرشية ؛دوبعـ" :واخلالصة التي يصل إليها الـشقاقي
 وأنـه واحـد أحـد لـيس كمثلـه ، أهنـم يـشهدون أن ال إلـه إال اهللا:الذين يشكلون سـواد الـشيعة اليـوم

 ويـؤمن بجميـع أنبيـاء اهللا ، وصـدق املرسـلني،جاء باحلق من عنده، ق رسول اهللا اً وأن حممد،يشء
ّ وأهنـم أحـق ،قولـون بإمامـة عـيل وولـده األحـد عـرش وي، وبجميع ما جـاء بـه مـن عنـد ربـه،ورسله

   .قّ وأهنم أفضل اخللق بعد رسول اهللا ،باإلمامة من كل أحد
 ألن إمامـة شـخص بعينـه ليـست مـن أصـول ؛اً وال فـسقاًوقوهلم باإلمامة هذا ال يوجـب كفـر

  . كام يرى أهل السنة؛اإلسالم
 ،ن منكر هؤالء األئمة عندهم لـيس بكـافر لك؛ عرشاإلثنىم وإن كانوا أوجبوا إمامة األئمة ُوه

  .  وجتري عليه مجيع أحكامه،وال بخارج عن اإلسالم
 وإن أخطـأوا ،بـني النـاس حيـا  وبعودة املهدي املوجـود ، عرشاإلثنىكام يقولون بعصمة األئمة 

  . عن اإلسالماً وال خروج،اً فهذا ال يوجب كفر؛يف ذلك أو أصابوا
 ولكـن بعـضهم يـربأون مـن ،وى القـدح يف الـصحابة الكـرام دعـ:ومن أهـم مـا يؤخـذ علـيهم

 يف حـني ، فـنحن نحـرتمهم الحرتامـه،ن احـرتام أصـحاب نبينـا مـن احـرتام نبينـاإ : ويقولون،الغالة
   قــد اغتـصبوا الــسلطة مـن اإلمــام - رضــوان اهللا علـيهم- ن أبــا بكـر وعمــر وعـثامن إ :يقـول بعـضهم

  ."ر وعثامن اجتهدوا فأخطأوان أبا بكر وعمإ : يقول آخرون منهم،تعيل 
                                                 

 ).٣/١٣٠٥(، ي، للقفار»يعةأصول مذهب الش« راجع :ملزيد تفصيل )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

وهبذا يتضح أن عدم معرفة الـشقاقي بمـذهب الـشيعة وانخداعـه بالتقيـة الـشيعية والـشعارات 
 جعلتـه مهيـأ )اتينفـرتة الـسبع(مع نفسيته الرافضة ملوقف اإلخوان من القـضية الفلـسطينية  !الثورية

  .لقبول ودعم ومنارصة الثورة اخلمينية
  : اجلهاد بإيران والتشيعحركة- تطور عالقة الشقاقي

 ، وغريهـا"املختـار اإلسـالمي"هذه بعض الترصحيات واملقاالت التي كتبهـا الـشقاقي يف جملـة 
 هـي أحـد "املختار"ننقلها من موقع الشقاقي الرسمي عىل شبكة اإلنرتنت، ويلزم التنويه هنا أن جملة 

  .منابر حركة اجلهاد
 كـام تـصور ؛ليست جمرد جمموعات عسكرية مقاتلة وحركة اجلهاد اإلسالمية " :يقول الشقاقي

 رؤيـة متجـددة يف العمـل اإلسـالمي، - وربـام قبـل ذلـك-  ولكنها إضـافة إىل ذلـك ،أو سألنا كثريون
رؤية منهجية حتدد بوضوح ووعي فهمها لإلسالم وللتاريخ اإلسـالمي وحلركـة التـاريخ، كـام للعـامل 

  .اًوالواقع أيض
 إىل "الطليعة اإلسـالمية" إىل )١٩٧٩( التي صدرت يف القاهرة "املختار اإلسالمي"ومنذ جملة 

 قـدمت ؛ إىل عرشات الكتب والنرشات والكراسات التي صدرت عن احلركـة"اإلسالم وفلسطني"
 وهـي ال ، يف تطـوير العمـل اإلسـالمي املعـارصًا فـاعالًحركة اجلهاد اإلسـالمي يف فلـسطني إسـهام

 كــام رصح ،"املامرســة اجلهاديــة ضــد العـدو املركــزي لألمــة بجانـب ،زالـت مــستمرة يف هــذا العطــاء
 بل لقـد كـان الـشقاقي هـو رئـيس حتريـر ،)١٩٩٠ /٣/١٠(الشقاقي لصحيفة اللواء اللبنانية بتاريخ 

  . يف بداية نشأهتا"املختار"جملة 
 اآلن جيـد "املختـار" ومـن يطـالع ،حممـد مـورو.  بقيـادة د، تقوم هبذا الـدور"املختار"وال تزال 

 والتهوين من حقيقة اخلـالف العقـدي ،حسن نرص اهللا وكل وضوح تأييد ثورة اخلميني وحزب اهللاب
 ،ييـده إليـران قـد ضـعف بعـد موقفهـا يف العـراقأ وإن كـان مـورو قـد أعلـن أن ت،بني السنة والشيعة

  !ولكن ليس ألنه فهم وأدرك حقيقة الفكر الشيعي
 ؛ حـسب تـاريخ النـرش"الطالئـع" و"ملختـارا" تيهذه جولة مع بعض مقاالت الشقاقي يف جمل

 وسـوف ،يرانيةتبنى كامل املنظومة الفكرية اإلت وأهنا أصبحت ،لنرى توطد العالقة مع إيران والثورة
  .جتزاءتهم باالُ وال ن،تكون النقوالت مطولة لتوضيح الصورة كاملة



 

 
 


  

  

 
 حيـث عـاد ؛ل فلـسطني أن أغلب هذه املقاالت كتبها الشقاقي وهو داخـ إىلكام جيب التنبيه هنا

  :)م١٩٨٨( وأبعد جلنوب لبنان عام ،اتن يف أول الثامنيإليها
ً كتـب الـشقاقي رثـاء ،)١٩٨٠يونيـو ( ، السنة األوىل،)١٢(العدد ، "املختار اإلسالمي" يف - ١
ما أصعب أن يكتب البـرش الفـانون مـن ... ما أصعب الكتابة عنك" :"باقر الصدر. .اًوداع" :بعنوان

   !ما أصعب أن أكتب عنك يا سيدي... الشهداء اخلالدينأمثايل عن 
أم مـن أرثـي هـؤالء القتلـة الطغـاة مـن ثـوريي هـذا الزمـان ... أرثي لنفـيس... ال أدري أأرثيك

  ؟وخصيانه يف قصور بغداد
 كـان تعـب »فلـسفتنا« ،»اقتـصادنا« :وجدت كتابيـك العظيمـني...  عليكي تعبييف يوم ما، دلن

تعانقنـا كـام التلميـذ يف حـرضة .. طالـت قـامتي.. طـال ظلـك.. امتألت ثقة.. التهمت.. جيل بأكمله
  ... أستاذ عظيم

بيـنام أنـت ... العامل يغط يف النـوم...  جييء نعيك..واآلن ويف هذه الساعة املتأخرة من هذا الليل
  ." تزفه النجومًا وكوكبً مجيالاً فارس!ترتجل عرب األفق يا سيدي

مما ال شك فيـه أنـه كلـام " : كتب الشقاقي)١٩٨٠أغسطس (، نة الثانيةالس، )١٤( يف العدد -  ٢
تقدمنا يف دراسة الثورة اإلسالمية يف إيران فإننا نجد أنفسنا أمام حدث عظـيم، وظـاهرة ومعجـزة يف 

ًأن يطرح دين مر عىل ظهوره أربعـة عـرش قرنـ: التاريخ احلديث ، ومـن ا  فـذا  وديناميكيـا  ثوريـاً طرحـاّ
  . "..جتامعي وسيايس وثقايف شاملامون خالل مض
نتـصار الثـورة ا يف ذكـرى مـرور عـامني عـىل ،)١٩٨١مـارس (، السنة الثانية، )٢١( العدد -  ٣
... لكن رحلـة الثـورة مل تكـن ببـساطة هـذه الكلـامت" : جاء فيه،ً طويالً كتب الشقاقي مقااليرانيةاإل

  ...  اإل رساليون حممديون حقيقيون وملحمة خلود ال يصنعها،كانت عناء فوق طاقة البرش
  ... !يا إهلي

ــام ــني أصــابع كــف اإلم ــة اإلســالم... أي جمــد ينفلــت مــن ب ــا أم ــة ... وينتظــرك ي ــا كــل أم ي
  ... ؟اإلسالم

نتصار لإلسالم يف العرص احلديث، لقد عادت احلياة إىل هذا اجلسد الـذي ظنـوه اوحققت أول 
  ... ا  وفتياًينهض رائع... إنه يستفيق من جديد... وقد أصبح جثة هامدة

  !نتصار؟كيف حتقق اال: ويبقى السؤال املهم



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 الـذي جـاءت ؛والتـي متثلـت كأفـضل مـا يكـون يف شخـصية اإلمـام اخلمينـي: القيادة الرسالية
 التـي جـاء اإلسـالم ليقـدمها للبـرشية ؛مراحل حياته معربة أصدق تعبـري عـن الشخـصية اإلسـالمية

  . .. وقدوة فذةاً منرياًرساج
 وحـس ورؤيـة صـائبة يف أحلـك ،ثـوري ذو بـصرية نفـاذة... لتـزام مـسلم شـديد اال:فهو بداية
شــجاع ال يعــرف املــساومة أو التخــاذل، مــسكون بعــذابات املــسلمني وأوجــاعهم، يف ... الظــروف

  ... ويف دمه رؤية احلسني الفذة ملعنى الشهادة،صدره إحساس احلسني باملسؤولية
 تربيـة : هـو- كحركـة رائـدة يف الـوطن اإلسـالمي- إلخوان املسلمني يف حني كان حمور حركة ا

 مواجهـة التحـدي : هـو- اجلامعة اإلسالمية يف باكـستان-  وكان حمور احلركة الكربى األخرى ،الفرد
 بام يشمله هذا املعنـى مـن ، فإن حمور احلركة اإلسالمية يف إيران كان يدور حول فكرة اجلهاد،الفكري

  . هة للتحدي الفكري ومواج،تربية للفرد
من هذا املنطلق تقدمت احلركة اإلسالمية يف إيـران يف صـياغة نظريتهـا الثوريـة، والتـي جـاءت 

 كـام جـاءت ثمـرة سـنوات طويلـة مـن التطـور الـسيايس ،منبثقة من اإلسالم كأصالة وتراث وتـاريخ
  ...والروحي والفكري

 وســنكتفي بإلقــاء ؛يرانيــةاإلنعكاســات الثــورة اال يتــسع املجــال للحــديث عــن كــل جوانــب و
  :الضوء عىل بعض اجلوانب احلركية والفكرية

 إجيـاد : وهـو، حققت احلركة اإلسـالمية يف إيـران مـا فـشل فيـه الكثـريون مـن اإلسـالميني- ١
  . ا  وقوياً ومهام كان رشس؛حركة سياسية فعالة، قادرة عىل إسقاط النظام السيايس املقابل

 ذلك الرعب مـن الـدول - خاصة مسلمي ومستضعفي العامل-  أسقطت من أذهان اجلميع - ٢
  .والقوى الكربى

نتصار ليسقط الكثري من التربيرات واملفـاهيم حـول كيفيـة صـياغة نظريـة ثوريـة  كام جاء اال- ٣
 وبـذلك قـدمت للحركـات اإلسـالمية يف العـامل ، ويـربز مفـاهيم جديـدة مـضيئة،للحركة اإلسالمية

  . إلبداع احلركي من التجربة واً ضخاماًرصيد
 أنـه ال - ا عمليـ-  وأثبتـت ،"ستحالة قيام حكومة إسالمية يف هذا العرصا" : أسقطت مقولة- ٤

 إال إذا كانـت حكومـة إسـالمية ؛يمكن قيام حكومة حقيقية ومجاهرييـة يف منطقـة الـوطن اإلسـالمي
  .اً ومضمونًشكال



 

 
 


  

  

 
 بمقــوالت اً بــدء؛الــسطحكــام أســقطت الكثــري مــن املقــوالت الفكريــة التــي كانــت تطفــو عــىل 

ــشعوب" :املاركــسيني ــون ال ــدين أفي ــدين،إن ال ــة رجــال ال ــسل،" ورجعي ــة امل ــدهييات َّ وبقي امت والب
  . نتهاء زمن الثورات الشعبيةا بمقولة برجينسكي عن ًنتهاءاو!!! املاركسية
 ، من خالل مفاهيم سياسية واضـحة؛]اجلامعة اإلسالمية[ طرحت مفهوم وحدة املسلمني - ٥

  . نزواء هذه الفكرة إىل الظلا عقود طويلة من التغريب وبعد
ونحن بداية نطـرح أمـام سـكان الـوطن اإلسـالمي الـسؤال  ...ضجة مفتعلة... السنة والشيعة

 : أم يفعلونه لكـوهنم يـسموهنا؟ هل يفعلون هذا لكوهنا إسالميةيرانيةالذين هيامجون الثورة اإل: التايل
  شيعية؟ 

 فقــد كفونــا عنــاء الــرد علــيهم يف مثــل هــذا ؛ أعــداء اإلســالم:ول أيإن كــانوا مــن الــصنف األ
  ... املقال

 يف التاريخ اإلسـالمي نـستطيع أن اً ال نجد هلم يوم- !واهللا-  فإنا ؛أما إن كانوا من الصنف الثاين
 إذا كـان زمـاهنم : سواء باملفهوم الزمـاين، أي؛ خارج هذا التاريخاًألهنم سيبقون دوم... نجالسهم فيه

 إسـالمهم : ونقـصد،، أم باملفهوم السيايس والثقايف- عليه أفضل الصالة والسالم- ما قبل بعثة حممد 
   .ي يرشف عليها الغربت بعملية غسيل املخ ال- غري واعني- 

أال يدري هؤالء أن شقة اخلالف بني املعتزلة وأهـل الـسنة هـي أشـد ...  آخرًوهنا نطرح سؤاال
 ومع ذلك مل نسمع عن فقيـه إسـالمي أفتـى بعـصيان أمـري املـؤمنني ؟من تلك التي بني السنة والشيعة

 ؛ الـسمع والطاعـة ملثـل هـذا األمـري: وكان األصل هـو،]ً كان معتزال- ًمثال- املأمون  [ًإن كان معتزال
  .  وألقاه يف غياهب السجن، وجلده بالسياط، بالقيودتحتى لو كبل أمحد بن حنبل 

 جـوهر اخلـالف الفقهـي بـني جنـاحي األمـة )١٠(عـدد  ،"املختـار اإلسـالمي"ولقد ناقـشت 
  ...  ونود هنا أن نطرح املوضوع من زاوية أخرى،السنة والشيعة

إن " :م اإلمــام رؤيتــه الثوريــة الفــذةَّ قــد؛وعنــدما وصــل إىل بــاريس وســئل عــن أصــول الثــورة
... كلنـا مـسلمون... يـوم الً مـا مل يعـد قـائاماًنقسام املسلمني إىل سنة وشـيعة يومـاالسبب الذي قاد إىل 
  . " إخوة يف اإلسالماًنحن مجيع... هذه الثورة إسالمية

فعلـوا ا": ً قـائال،وعندما توجه احلجاج الشيعة إىل مكة أمرهم أن يفعلوا كـام يفعـل علـامء الـسنة
  ..."جيب أن تتبعوهم...  حتى لو اعتقدتم أنه خطأ؛كام يفعلون



 
 
 
 

  

  

 
 

 

وات لرشح أفكار اإلمامني الشهيدين حسن البنـا وسـيد ويف التلفزيون اإليراين كانت تعقد الند
وقـرأت إذاعـة طهـران عـىل مـستمعيها ...  واحلديث عن دورمها الرائـد يف احلركـة اإلسـالمية،قطب

  ... عىل حلقات"معامل يف الطريق"النص الكامل لكتاب سيد قطب اهلام 
 ومزحـة سـخيفة ،ميـة فليـست أكثـر مـن مهزلـة إعال؛نيأما قـضية عنـرصية الفـرس أو اإليـراني

 وختلـصوا مـن كـل الرمـوز ،لوا اإلمرباطورية الشاهنشاهية إىل مجهوريـة إسـالميةَّ فالذين حو!ساقطة
 الـذين هيـامجون األحـزاب ،وا حملهـا آيـات القـرآن واألحاديـث الـرشيفةُّ وأحلـ،الفارسية والساسانية

 يف حـني ،"!خرجـوا مـن بالدنـااب أهيا الكال" : والذين رصخوا يف وجه اإلنجليز،القومية والعلامنية
... هـؤالء ليـسوا عنـرصيني...  يف الـسفارة الربيطانيـة يف بغـداداًكان والد صدام حسني يعمـل خادمـ

  ... عدو سعد ودين سعد هؤالء ليسوا أحفاد رستم يا
 إن اإلمام اخلميني وأبو احلسن بنـي صـدر :ولو أردنا أن ننتقل باحلوار إىل مستوى آخر لقلنا لك

  . ينتميان إىل بيت النبوة العظيم - ًأيضا-  ام ولكنه؛ فقط من أصل عريبليسا
احلـسني بـن عـيل ... يف يـوم مـا وقـف حفيـد الرسـول األعظـم... !أهيا املـسلمون: كلمة أخرية

أال هـل مـن نـارص ... !؟أال هل من نارص ينـرصنا[ليطلق صيحته التي ذهبت يف الزمان حجة خالدة 
  . ]!؟ينرصنا

إال ...  واهللا ال خيـذلك إال جاهـل! لبيك يا ابـن بنـت رسـول اهللا!باب أهل اجلنةلبيك يا سيد ش
  . - عليه أفضل الصالة والسالم- إال عدو جلدك ودين جدك ... حاقد
ــ١٤٠١ شـعبان ١٥( ،الـسنة الثالثـة، )٢٧( العدد -  ٤  عـن تـأثري ،)م١٩٨١ أغـسطس ١٧-  ه

 خاصـة بعـد )اجلـراح- الـوطن(فلـسطني لقـد أدرك مـسلمو " :ثورة اخلمينـي عـىل حركتـه وأفرادهـا
 ، أن اخلالص لن يأيت إال من خالل فوهات البنادق التي حتملهـا األيـدي املتوضـئة:االنتصار اإليراين
إن الـدعوة إىل أصـول الـدين التـي أهلبتهـا ":  ترصيح املسؤول اليهودي الـذي قـالًاوهلذا مل يكن غريب

 َّ إن":  وتـرصيح مـسؤول آخـر،"يل حركة رسية مسلحةحركة آية اهللا اخلميني يف إيران أدت إىل تشك
  ."!ه شبح مقلقَّإن.. شبح اخلمينية عىل عتبة دارنا

 فهـي تـأيت مـن ،ا استقاللية هذه املجموعـة املجاهـدة عـن تـأثري حركـات سـابقةًكام مل يكن غريب
ِّ سـيميز  الـذي؛)طهـران- القدس( وتكرب فوق هذا املحور املقدس ، تبدع مسريهتا،ختوم بيت املقدس ُ َ
  . ويرسم مالمح الصعود اإلسالمي العظيم،الطيب من اخلبيث



 

 
 


  

  

 
 اً فـوق جـدران زنزانتـه خماطبـ)أرسة اجلهـاد( أن يكتـب أحـد أعـضاء اً هل يكـون غريبـ؛اًوأخري

متعب يا والـدي .. جسدي متعب.. لقد كانوا يسحقون عظامي هذه الليلة. .!ية اهللاآ: اإلمام اخلميني
  ."!فمتى تأيت؟
 لروايـة اً وفقـ؛ ومهامجة أهل السنة يف إيـران، يف الدفاع عن إيرانً الشقاقي مقاال طويال كتب- ٥
اهللا الغريـب ملعرفـة حقيقـة القـضية   لعبـد،»هل السنة يف إيـرانأأحوال « ويمكن العودة لكتاب ،إيران

ــاإليرانيني ــه وانخداعــه ب ــشقاقي بجهل ــا ال ــي روج ألكاذيبه ــة !الت ــه هــذا جــاء يف جمل ــة الطل" مقال يع
  : )١٩٨٣/شباط (،)٢(العدد ، - جملة تابعة حلركة اجلهاد-  "اإلسالمية

 فقــد بــدأت يف الــشهور األخــرية ؛وألن خطــر املــد اإلســالمي أكــرب مــن أن يتحملــه الغــرب"
  . ستخدام ورقة الفرقة والتجزئة تظهر إىل السطحأساليب جديدة ال

عني امللتــزمني بخــط الثــورة  وللــسنة علامؤهــم مــن الــوا،ففــي إيــران عــدة ماليــني مــن الــسنة
اإلسالمية واحلريصني عليه، كام أن هنـاك الـبعض مـن مـدعي العلـم واملتـسلقني عـىل بـساطة بعـض 

ــالاًمجــاهري املــسلمني وأصــحاب املــصالح، متامــ نجمــن ا( رشيعــة مــداري و: كــام أن يف الــشيعة أمث
 أصـبحت اآلن تقـف عـىل  والتـي، ذا األفـق الـضيق واملحـدود، التي متثل التاريخ املتخلـف؛)هيحجت

  . زدياد الوعي اإلسالمي لدى املاليني من الشعب املسلم الثورياهامش الساحة بعد 
 ألن قوى اهلجمة املضادة لإلسالم لـن هتـدأ يف رصاعهـا ضـد الـصعود اإلسـالمي حتـى اًونظر

 ،عب اإليـراين فإن هذه القوى استغلت الرتكيبة املعقـدة للـش؛هييمن دين اهللا ومنهجه عىل العامل بأرسه
  .  بطريقة جديدة)الشيعة والسنة(وبدأت حتاول إثارة مسألة 
 حتقيق بقلم أمـري طـاهري حـول ،"املجلة" من جملة )١٩٨٢ ديسمرب ١٨(يف العدد الصادر يوم 

ــشيخ عــثامن النقــش ــران- ندي بال ــسنية مــن إي ــة ال ــصوفية يف املنطق  هيــاجم - أحــد شــيوخ الطــرق ال
 ويعلن أنه خرج من إيـران ليبـدأ يف قيـادة أتباعـه ضـد نظـام اخلمينـي مـن ، اخلمينيَ اإلمامُالنقشبندي

  . اخلارج
كام أن هناك حماولة أخرى إلقامة ضجة حـول مـسألة فـرض اإلقامـة اجلربيـة عـىل الـشيخ أمحـد 

 وألن قــضية الــشيخ مفتــي زاده هــي األكثــر أمهيــة فــسنؤجل احلــديث حوهلــا إىل مــا بعــد ،مفتــي زاده
  . بنديمناقشة مسألة النقش



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 يف هناية العرص العـثامين اإلسـالمي، اً كبرياًزدهارامن املعروف أن الطرق الصوفية قد ازدهرت 
 مـن ً طـويالاًوكان لذلك أسباب ونتائج ليس هذا موضـع احلـديث عنهـا، واحلـق أن للـصوفية تارخيـ

عـض مـشايخ ولكن ما حدث يف الفرتة األخرية أن ب... اجلهاد والدعوة يف الوطن اإلسالمي احلديث
 فأصبحوا يتـرصفون يف ، قد أغرهتم مكتسبات املشيخة- ويف ظل اجلهل والتخلف- الطرق الصوفية 

 يسلبون حقـوق اجلامهـري املستـضعفة يف وطننـا وبـني أمتنـا، ،وطننا وبني أمتنا وكأهنم سادة إقطاعيون
 عـىل عرقهـا  ويعيـشون مـرفهني مرتفـني،وكأهنم سادة إقطاعيون يسلبون حقوق اجلامهري املستضعفة

  . ها، وذلك حتت شبهات من التدين والوالء لإلسالمِّوكد
 املنتـرشة يف أجـزاء مـن ، أحـد مـشايخ الطريقـة الـصوفية النقـشبندية:والشيخ عثامن النقـشبندي

ــرصف الــسيد املطــاع يف أرايض النــاس  ــاطق أتباعــه ت ــرصف يف من ــران والعــراق، وهــو يت ــا وإي تركي
 أن أبنـاءه الـذين :واألسـوأ مـن ذلـك.. ن ال سلطة هناك فـوق سـلطتهعترب أَ وي،وأمواهلم ومصائرهم

ِّأغرهتم هواية السلطة والتسلط ال يتورعون عن القيام بأي يشء يف تلك املنـاطق يؤكـد هيمنـتهم عـىل 
  . البرش

 أن ال تــدخل يف : فمنهجــه واضـح؛يف عـرص الـشاه مل يكــن للنظـام أي اهـتامم بــام يفعلـه الرجـل
 بـام اًا دامت هيمنته عىل أتباعه مستمرة ومتواصلة، ونظام الشاه مل يكن ليهتم كثـريالشؤون السياسية م

 وكـل ،قتـصادية كبـريةا وليست ذات جـدوى ، فاملنطقة بعيدة عن العاصمة،يفعله النقشبندي وأمثاله
 مل يكـن ذا أمهيـة، وهكـذا تعـايش الـشاه ؛ عن عاصمته وأفراحها وعن مـصايفة وفـسقهااًما كان بعيد

بعــد الثــورة اإلســالمية وتــصاعد التوجــه نحــو املنــاطق الــسنية أم يف ، ته مــع الــصوفية وطرقهــابــسلط
  . املناطق الشيعية

 وواجهـت ،اًوأمام تعسف اإلقطاع القبيل وال إنسانيته مل تقـف احلكومـة اإلسـالمية صـامتة أبـد
  .  وبام يفرضه العدل والواجب اإلسالمي،اجلرائم بحزم

ــاطق  ــد مــن املن ــسنية حتطمــت أوكــار اإلقطــاعويف العدي ــشيعية وال  وتقــدم اإلســالم نحــو ،ال
  ... جتامعي والفكري لتحريرهم وإنقاذهم من القهر اال؛املستضعفني

د عـىل مهامجـة َّ الـذي تعـو؛واحلقيقة أن املوضـوع مل يثـر الكثـري مـن الـضجة يف اإلعـالم العـاملي
 سانحة لفـتح بـاب مـن احلـرب املـضادة إال أن مسألة النقشبندي اعتربت فرصة... اإلسالم يف إيران

 هي اإلطار املناسـب ألهـداف )سنة- شيعة( فالرجل صويف سني ومسألة ،عىل اجلمهورية اإلسالمية



 

 
 


  

  

 
 يف يرانيـة اإل)طالعـاتإ( الصحفي السابق يف ، ولذا فقد أرسع أمري طاهري،ستعامرية اآلنالقوى اال
 بعالقتـه اً متامـاً والـذي كـان معروفـ،"تـايمزالـصنداي " و"املجلة" والذي يعمل اآلن يف ،زمن الشاه

 أرسع طـاهري إىل ؛ التي كانت تسلمه املقاالت اجلاهزة لنـرشها يف الـصحيفة؛الوثيقة بدوائر السافاك
  .  إىل إفراد صفحتني للمقابلة"املجلة" وأرسعت ،مقابلة النقشبندي
إهنــم ":  فالرجــل يقــول،يــلن املنــشور يف املقابلــة قــد كفانــا مؤونــة النظــر والتحلإ :واحلــق يقــال

وهـو بـالطبع ، " وهي ال تـستخدم إال ملهامجـة أرسيت، يف اآلونة األخرية"ماريفان"نشأوا حمطة إذاعة أ
  . مل يذكر ملاذا؟ مل يذكر للقراء جرائم أبنائه وتعدهيم عىل حقوق الناس

ا يف الـسياسة  يف أن رجال الدين جيـب أال يتـدخلو؛ عىل رأييًلقد ظللت دائام": - اًأيض- ويقول 
 فإنـه لـيس هنالـك مـن سـبب ؛ يعمل بـشكل سـافرا  سياسيً واليوم وقد أصبح اخلميني رجال،اليومية

  ... "يدعوين إىل تغيري مبادئي
 للتعليق عىل ما يدعيه الرجـل مـن فهـم اإلسـالم خيـالف أصـول اإلسـالم ٍوال نجد هنا من داع

 ، ملعارضـة الثـورة- إذن-  فـام الـذي يـدعوه ؛ببإن مل تكن السياسة هي الـس:  ولكننا نسأل،األساسية
 - بـدون شـك-  ولكنـه ،واخلروج من إيران إلعالن احلرب ضدها؟ فالشيخ عثامن زاهد يف الـسياسة

 وهذا هو بالتحديـد مـا دعـاه ،غري زاهد يف األرايض واألموال والتسلط االجتامعي الذي كان يامرسه
  . إىل اخلروج

 ولكـن النقـشبندي يف ، إثارة مسألة الشيعة والسنة:ابلة كانالغريب أن ما قصده طاهري من املق
...  وإنـه رجـل ديـن شـيعي غـري معتمـد يف شـيعته،تهم به اإلمام إال إنه رجل سياسةَحديثه مل جيد ما ي

  !! ونحتار نحن القراء بني املؤامرات وأجزاء املؤامرات
 مـسألة :القـضية األهـم هـي ولكـن ،هـتامم ال حتتاج إىل مزيد مـن اال،قضية النقشبندي واضحة

سـجن   الـذي وضـع منـذ شـهور حتـت اإلقامـة اجلربيـة، فـيام؛الشيخ الكردي السني أمحد مفتـي زاده
  ؟ ومل يتقرر بعد هل سيقدمون ملحاكمة أم سيفرج عنهم بعد حني،بعض أتباعه

نـوان  حتـت ع، يف عددها األخري، الصادرة من فيينا،"جملة الدعوة"اخلرب نرشته الشقيقة الكربى 
 من املؤيدين للثورة، وقـد قاتـل وأتباعـه ًني، ذاكرة أن الشيخ أمحد مفتي زاده كان دائامتمثري عىل صفح

نقساميني يف املنطقة الكردية يف الشهور األوىل للثورة، وقـد كـان لـه بعـض املطالـب ضد املنحرفني اال
 ليبحثوهـا ؛ورى يف طهران ضمن جملس ش،التي سعى إىل جتميع علامء السنة يف إيران قبل عدة شهور



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 ولكـن احلكومـة مل تـراع ،جتامع دعـي إليـه منـدوب مـن وزارة الداخليـةويعلنوها للحكومة، وأن اال
  . تاريخ الرجل، وسارعت إىل القبض عليه وإيداعه السجن منذ عدة شهور وحتى اآلن

 قـد قررنـا أن "ةالطليعـة اإلسـالمي" ننـا يفإ واحلق يقال ،هذا باختصار ما نرشته الشقيقة الدعوة
 فالرجـل لـيس قاسـملو وال عـز الـدين ،يرانيـةنرفع صـوتنا يف هـذا العـدد ضـد تـرصف احلكومـة اإل

ولكننـا خـالل األسـابيع . .واجلميع يعرف أنه وقف مع الثورة اإلسالمية منذ األيـام األوىل، نيياحلس
ا أن األمـر خمتلـف إىل  فوجدن؛املاضية قمنا بتحري األمر والتدقيق فيه من عدة مصادر ووجهات نظر

 ونحن ندرك بثقة أن الصورة الكاملة الـصحيحة لـو كانـت قـد ،"الدعوة"حد ليس ببسيط عام نرشته 
  .  ملا كان موضوع الشيخ مفتي زاده قد أخذ الصورة التي نرش هبا"الدعوة"خوة يف توافرت لإل

 مـن اً وكبـريً جلـيالاًملـوقـد كـان الوالـد عا...  ابن الـشيخ مفتـي زاده:الشيخ أمحد مفتي زاده هو
 وخاصـة يف ؛بـن مكانـهعلامء السنة املسلمني يف املنطقة الكردية من إيران، وبعد وفاة الوالـد تـسلم اال

بــن يف منطقــة تتــسم بعالقــات  وقــد انتقــل والء أتبــاع الوالــد إىل اال،إدارة املعهــد الــديني يف ســاننداج
  . ةقد التارخييُ ومليئة باملشاكل والع،الوالء القبيل

 مل يكن يف مثل حكمـة وعلـم والـده، اً ولكنه أبد،ن الشيخ أمحد رجل فاضلإ :ويقول الكثريون
 أن عـز اًوألنه يعرف جيد... ولكنه وقف منذ بداية الثورة اإلسالمية يف إيران مع خط اإلمام اخلميني

  .  فقد رفض موقفه املعارض للثورة؛الدين احلسيني مل يكن إال لعبة يف يد الشاه
 الـذين تـربطهم روابـط عديـدة ؛ أن مسؤوليته اإلسالمية قد منعته من تأييد قاسملو ومجاعتـهكام

  .  ال عالقة له باإلسالما  غربياًستعامرية العاملية، والذين حيملون تصوربالدوائر اال
ويف السنة األوىل للثـورة وحـني احتـدم الـرصاع بـني أعـداء اإلسـالم واحلكومـة اإلسـالمية يف 

ه مـع احلـرس الثـوري ضـد ُ وقاتـل أتباعـ، وقف الشيخ أمحد مع احلكومة اإلسـالمية؛الكرديةاملنطقة 
  . أعداء الثورة

  واملفكـر املـسلم الكبـري أيبِ إىل العـاملاً أرسل الشيخ أمحد مبعوثـ- أو قبله بقليل- يف ذلك الوقت 
وا ُّ فـأد؛ وقـت الواجبـات هـذا!يا شيخ أمحد": ً فأجابه املودودي قائال؛يسأله الرأي، األعىل املودودي

ولكن الـشيخ أمحـد مل ... "بوا باحلقوقِ وبعد أن يستقر حكم اإلسالم طال،واجبكم جتاه ثورة اإلسالم
 )١٥( إياهـا مهلـة ًا بنصيحة املودودي، ورسعان ما أعلن قائمة باملطالب للحكومة معطيًيلتزم طويال

  ...  لإلجابةاًيوم



 

 
 


  

  

 
 وعدة مشاريع ثقافيـة وعمرانيـة ،يف ساننداج حتت إرشافه إنشاء جامعة :وكان من هذه املطالب
  !؟ فام بالك بإنشائها؛حتتاج إىل سنوات لإلعداد هلا

 ،الـشيخ أمحـد جيـد":  وقـال يومهـا،وكان املرحوم آية اهللا هبشتي عىل عالقة دائمة بالشيخ أمحـد
ث متعــددة يف ، ودارت أحــدااً يومــ)١٥( املهــم متــت هتدئــة الوضــع بعــد إنــذار الـــ ،"لكنــه عجــول

 ألنـه مل ، خـارج سـاننداجاًكردستان طلب عىل إثرها الشيخ مفتي زاده من احلكومة أن تـوفر لـه مكانـ
 والتــي كانــت تــدفع إىل البــسطاء ؛يعــد باســتطاعته مواجهــة الــضغط الــذي متثلــه اجلامعــات املنحرفــة

 عـىل العـصيان،  لتحريـضها؛كميات هائلة من األموال التي حصلت عليها من العراق وغـري العـراق
 فرفـضت أن تـستخدم ؛ومل ترغب احلكومة اإلسالمية يف أن تكون عالقتها بالـشعب عالقـة الرشـوة

  . الوسيلة ذاهتا
 ، عـن منطقـة الـرصاعاً بعيـد، يف كرمنـشاهً عىل طلب الشيخ أمحد وفرت احلكومة له منـزالًوبناء

 أو أن ،صال بجامعتـه بكردسـتانتـال وكـان لـه كامـل احلريـة يف ا،ورصفت رواتب ألتباعه املتفـرغني
حيــرضوا إليــه يف أي وقــت، واســتمر األمــر عــىل هــذا الوضــع، يف حــني واصــلت احلكومــة املركزيــة 

 ومطـاردة العمـالء واخلـارجني فـيام كانـت قوافـل ،سـتقرار يف كردسـتانحماوالهتا لتعزيز األمـن واال
رارات وأدوات البنـاء ملــساعدة  إال اجلــ؛ مـستمرة يف الوصــول إىل القـرى بغــري سـالح"جهـاد البنــاء"

  . املنطقة املحرومة عىل النهوض
 العديــد مــن شــهداء معركــة النهــضة احلــضارية "جهــاد البنــاء"وكــل يــوم يــسقط مــن شــباب 

  . اإلسالمية يف كردستان
ففجـأة عـاود الـشيخ أمحـد ... ولكن األمور مل تستمر عـىل مـا هـي عليـه مـع الـشيخ مفتـي زاده

 وإذا !تـصاالت يف اخلفـاء للرتتيـب لـيشء مـاا وبـدا أن هنـاك ،ب جديـدة عـن مطالـهمههامته وحديثـ
مـن عـرشين إىل (تان وتركامنـستان سبالشيخ يعلن أنه دعا بعـض العلـامء الـسنة مـن سـاننداج وبلوشـ

  جـــتامع يف منزلـــه بكرمانـــشاه ا مـــن أتباعـــه إىل )٣٠٠- ٢٠٠( إضـــافة إىل حـــوايل مـــا بـــني )ثالثـــني
   .- قبل كام نرش من ؛وليس يف طهران- 

 بـل إن قائـد احلـرس ، من احلكومة لعقد االجتامعاًواحلقيقة أن الشيخ مفتي زاده مل يأخذ ترصحي
  .  ولكنه رفض طلبهام وأرص عىل عمله،وحمافظ كرمانشاه نصحاه بأال يفعل مثل ذلك



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 يتقاسـمه الـشيعة ، بمجلس شورى جديد يف الـبالدًا مطالب، شديد اللهجةاًجتامع تال بيانويف اال
 ا أشـهد أن عليـ( برفـع ؛ذان يف كل أنحـاء الـبالد وتغيري األ، وتعديالت يف الدستور،السنة بالتساويو

  . اً يف بيانه باستخدام السالح ضد احلكومة إن مل تنفذ املطالب فوراًذان، ومهدد من األ)ويل اهللا
وأفـرج  ، وقـد اعتقـل املوجـودون،جـتامعبعدها اضطر املحافظ واحلرس إىل التدخل لفـض اال

عن معظمهم بعـدها بقليـل حـني اتـضح أنـه مل يكـن هلـم أي دور يف املـسألة، واعـرتف بعـض أعـوان 
  ... وأن املسألة كانت أكرب حتى مما تصوره الشيخ أمحد  من دولة عربية،ًيهم أمواالقالشيخ أمحد بتل

ملوضــوع  وا، واملــسألة أهنيــت هبــدوء،ِّ مل يــسئ إليــه بــأي شــكل مــن األشــكالاًواملؤكــد أن أحــد
  : بأكمله اآلن أمام رأيني

 عـن اً هلـم ولغـريهم كـم كـان عملهـم بعيـداً بعد أن أصبح واضح؛ أن يفرج عن اجلميع:األول
  .روح اإلسالم
 كــام يــنص الدســتور بتطبيــق فقــه املــذاهب ؛ٍ أن يقــدموا للمحاكمــة وأمــام قــاض ســني:والثــاين
  . هب كانت حيث تتواجد أكثرية من أتباع املذا اإلسالمية أي

هذا هو رشيط األحداث الذي جرى يف مسألة الشيخ مفتي زاده، أما خلفية األحداث فهـذا مـا 
  : سنبحثه اآلن

 ؛منذ حوايل سنة أو يزيد بدأت محلة متوازية من نرش الكتب املسطرة مـن موقـف شـيعي وسـني
ب مـشبوهة  وقـد طبعـت كتـ، ويطعـن الـسنة بالـشيعة،عىل ما يبدو عليها، يطعن فيهـا الـشيعة بالـسنة

 أن األمـر اًوسيئة السمعة يف مرص واخلليج وباكستان واألرض املحتلـة وإيـران نفـسها، وبـدا واضـح
 كـام ؛اًا وزعـت جمانـً فقد بيعـت الكتـب بأسـعار ال يمكـن أن تـوازي قيمتهـا بـل وأحيانـ؛ليس صدفة

  ملصلحة من هذا؟ :  وكان ال بد أن يتساءل املخلصون،حدث يف موسمي احلج األخريين
وقد تزامنت مشكلة الـشيخ مفتـي زاده مـع هـذه األحـداث، ومطالبـه التـي أعلنهـا يعـرف هـو 

ذان يعـرف اجلميـع أن هـذا  فمـسألة األ؛ قبل أي شخص آخر أهنا غري منطقية وغـري معقولـةا شخصي
د النـاس عليـه ملئـات َّ تعـو،ذان مـن األاً وال يعتـرب إال جـزء، لـدى علـامء الـشيعةًااجلزء منه ليس واجب
 وقـد يثـري الكثـري مـن ، غـري معقـول وغـري منطقـياًه بـشكل مبكـر ورسيـع أمـرَّالسنني، بام جيعل مـس

   .عواطف الناس



 

 
 


  

  

 
 فاملالحظ أن هناك العديد مـن اخلطـوات التـي أعلنهـا اإلمـام ؛فإن كانت املسألة مسألة التقريب

لـذي طـال جمـالس  إىل التغيـري اجلـوهري ا، مـن إقامـة صـالة اجلمعـة؛اخلميني من أجل وحدة األمـة
 وأوقف بشكل هنائي مسائل التفرقة التي كان يشجع عليها حكـام اجلـور، ودعوتـه املتواصـلة ،العزاء

 حتـى أصـبحت الـصالة ؛ وبث روح الوحدة بني مجـاهري املـسلمني الـشيعة يف إيـران،إىل تكافل األمة
 إعطـاء العديـد مـن اًخلف إمام شيعي أو سني مسألة عادية بني املسلمني يف إيـران وخارجهـا، وأيـض

ـــل ـــة إســـالمية مث ـــدلوالت وحدوي ـــشيعية م ـــة ال ـــوم ( و،)أســـبوع الوحـــدة (:املناســـبات الديني ي
  . الخ... )املستضعفني

 وحتـل ،كام أن مسألة التقريب ليست باملسألة اهلينة التي يمكن أن تؤخـذ فيهـا خطـوات مفاجئـة
ستعامر عىل مدى قرون طويلـة حيتـاج  فام زرعة التخلف واال،ببيانات التهديد من هذا الطرف أو ذاك

  . هَّ حتى يمكن حل؛ًا وبحثً وأناةاًمنا صرب
 ً فهـو أصـال؛أما مطلب حل جملس الشورى وتقـسيمه بالتـساوي بـني الـشيعة والـسنة يف إيـران

  .  وهو كذلك ال ينم إال عن روح طائفية أو عن طقس مؤامرة،مطلب غري منطقي وغري واقعي
نتخابـه اتم يـ وهي مهمة جملس اخلرباء الـذي مل ،ضية ليست باجلديدة ق؛وقضية تعديل الدستور
 واجلميــع يــأملون يف أن يــسعى املجلــس يف أقــرب فرصــة إىل حــل هــذه ،إال قبــل شــهر واحــد فقــط

  .  التي أعلن منذ مدة طويلة أن اإلمام اخلميني أوىص بحلها؛املشكلة
مـن ذلـك فلنبحـث عـن الوجـه ، ولنـتمكن اًولكن كل ما مىض ال يفـي لتوضـيح الـصورة متامـ

  أم أن هنــاك؟هــل كــان الــشيخ مفتــي زاده هــو وحــده طــرف األحــداث األخــرية: اآلخــر للمــشكلة
  هجامت أخرى؟ 

 وأن مـا تـم كـان حـسب ختطـيط ، مـن اخلـارجًلقد اعرتف بعض أتباع الشيخ بأهنم تلقوا أمواال
 ،ل املـسلمني تتفـاقم وهيمهـا أن تـرى مـشاك، التـي كانـت تـدعي اإلسـالمتمسبق من بعـض اجلهـا

 أن شـبكة مـن املعممـني الـشيعة يقـدر عـددهم :وحماوالت وحـدهتم تـسقط، واملفاجـأة يف املوضـوع
 ، تلقـي أمـوال مـن اخلـارج: هتمة؛بنفس التهمة - ًأيضا-  ُ ألقي القبض عليهماً فرد)٢٠- ١٥(بحوايل 

 ِرشُ مل يـاًالـسنة، ولكـن أحـدونرش الدعايات والكتب السيئة التي تدعو للتفرقة بني املسلمني الشيعة و
 عـزل الثـورة اإلسـالمية عـن مجـاهري املاليـني مـن : ألن إثارهتا خارج إيران قصد هبـا؛إىل هذه املسألة

  . املسلمني السنة يف املنطقة العربية بالذات



 
 
 
 

  

  

 
 

 

نجمـن (جتـاه ا فالذين تـم اعتقـاهلم مـن الـشيعة ينتمـي بعـضهم إىل ؛اًوحتى يزداد األمر وضوح
 والذي وجهت لـه الثـورة اإلسـالمية رضبـات موجعـة بنـرش ! ذي األفق املحدود،لف املتخ)حجتيه

 وبطرح والية الفقيه، فأعادته إىل حجمه الطبيعي كقوة هامـشية يف املجتمـع ،الفكر الثوري اإلسالمي
  . اإلسالمي داخل إيران

د عـن مـذهب آل بتعـاوقد وزع هؤالء البيانات والكتب التي تتهم احلكومة القائمة يف إيران باال
 بل واألكثر من ذلـك اعتبـارهم ،)(! وحتارب املذهب الشيعي ،)(! وأهنا دولة غري رشعية ،)(!البيت 

...  للتفريـق بـني الـسنة والـشيعةاً كـام أشـاعوا أفكـار،) (!ا  وليس شـيعيا آية اهللا العظمى املنتظري سني
 ، حممـد رضـا مامقـاين:املؤامرة، وهـو لعله يكفي لتوضيح حجم ؛ من هؤالءاً واحدًساماوسنذكر هنا 

 بـأن ؛ حسب أوامر اإلمـام املعلنـة، ملحكمة اإلسالماً الذين سيقدمون مجيع؛املعتقل اآلن مع اآلخرين
  . ال فرق بني أحد أمام القانون اإلسالمي

 مـن صـورة املـسلمني يف كـل مكـان، فـاملؤامرة تتحـرك ًانرجو أن نكون بذلك قد أوضحنا جانب
 ذلـك أن كـل القـوى مـن أعـداء ؛ستمرة ما دام احلق يف تـصاعده واإلسـالم يف هنـضته وهي م،هبدوء

ديـن اهللا ومنهجـه، كــل القـوى التـي يرعبهــا أن يتحـرك املستـضعفون مــن املـسلمني ويـستلموا زمــام 
 مـستمرون يف حمــاولتهم اًهـؤالء مجيعـ..  ويـدحروا إىل األبـد قـوى التـسلط الغربيــة وأدواهتـا،أمـرهم

  .  وإيقاف قيام اجلامهري املسلمة،د اإلسالميلتثبيط الصعو
 ، جتزئـة الـوطن اإلسـالمي إىل عـرشات الوحـدات الـصغرية: فقد كانـت؛إن أهدافهم واضحة

وجتزئــة األمــة إىل مــذاهب وفــرق وطوائــف متنــاحرة، كانــت هــذه التجزئــة إحــدى أهــم أدواهتــم يف 
 - ًا وشـعباًأرضـ- وادر وحـدة األمـة َوم بـ واهليمنة والنهب عىل مر القرون، والي،ستعامريةالسيطرة اال

  .  إلبقاء التجزئة والتناحر والشقاق؛تلوح يف األفق لن يكون أمامهم إال املواصلة من جديد
 يف اً ولنقـف مجيعـ،ِ وليـع أبنـاء احلركـة اإلسـالمية أدوارهـم،ِفلتع مجـاهري األمـة حجـم املـؤامرة

عـرص ... نتـصارهااعـرص ... امهـري املـسلمة فهذا لن يكـون إال عـرص اجل،مواجهة الغرب ومؤامراته
  .وعرص هيمنة منهج دينها احلق... صعودها
 حـشد فيـه ،» ضجة مفتعلة ومؤسفة..السنة والشيعة«ف الشقاقي كتابه َّ أل)١٩٨٥( يف عام - ٦

 والعقيدة الشيعية من بعـض أهـل الـسنة غـري املطلعـني عـىل يرانيةالداعمة للثورة اإل واملواقف املؤيدة
  .الثورة والفكر الشيعيحقيقة 



 

 
 


  

  

 
 أجـاب الـشقاقي بـام ،)٣/١٠/١٩٩٠( اللبنانيـة بتـاريخ "اللـواء"ويف مقابلة مـع صـحيفة  - ٧
  :ييل

  ما هي عالقتكم بكل من إيران وسوريا وحزب اهللا؟ ●
 أكد قدرة اإلسالم عـىل الفعـل ،ا لإلسالم املقاوم والثوريً نموذجيرانية لقد قدمت الثورة اإل■

 كـام أعطـى اإلمـام اخلمينـي حليـاة اإليـرانيني وبقيـة املـسلمني معنـى ، وقيادة اجلامهـري،السيايس املؤثر
  . يف عامل تسيطر عليه قيم املادة واإلفسادًجديدا

 كـام عـىل أغلـب املـسلمني يف العـامل، ولكـن حركتنـا التـي تنظـر إىل الثـورة ؛وكان هلذا أثره علينا
هـي حركـة مـستقلة ؛ لرشك والكفر واالسـتكباراإلسالمية كحليف وصديق للمسلمني يف مواجهة ا

  : تقيم املوقف اإليراين ضمن،اًمتام
 واملوقف مـن الوحـدة اإلسـالمية ،املوقف وااللتزام اإليراين باإلسالم كنظام حياة وممارسة - ١

  .يف إطار يتجاوز البعد القومي واملذهبي الطائفي
  . املوقف من القضية الفلسطينية- ٢

 أمـا حـزب اهللا فقـد ،هاتني املسألتني هو الذي حيدد موقفنا وعالقتنـا بـإيراناملوقف اإليراين من 
 بـل كانـت ،ا داخـل فلـسطني املحتلـة ا إجيابيـًتركت نشاطاته العسكرية ضـد العـدو الـصهيوين انطباعـ

 ،ستشهادية حلم كل شاب فلسطيني، ونحن نعتز بـصداقة حـزب اهللا وجهـادهعمليات حزب اهللا اال
  .أي حركة إسالمية جماهدةكام نعتز بصداقة 

  .أما النظام العريب فال عالقة رسمية تربطنا بأي طرف من أطرافه
  هل صحيح أنكم اهتمتم بالتشيع؟ ●
 كانت هذه ضجة وحماولة مؤسفة لـرصف الـشعب عـن جهادنـا وإنكارنـا حـول خـصوصية ■

مل يتجـاوز موقـف ّ فموقفنـا مـن التـشيع !ومركزية فلسطني ورضورة اجلهاد اآلن، لقد كانـت مـؤامرة
  .ورأي أئمة وعلامء وقادة املسلمني من أهل السنة قيد أنملة

  : بمناسبة يوم القدس واجلهاد،)١٩٩٢فرباير ( ،بريوت، "العهد" ويف مقابلة مع جريدة - ٨ 
يف الوقت الذي تلتهب فيه القدس املحتلة بالشهداء واجلرحـى، كيـف تفـرسون نـداء اإلمـام  ●

  ا للقدس العاملي؟ً آخر مجعة من شهر رمضان يوماخلميني الراحل وإعالنه



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 فقـد كانـت قـضية فلـسطني وبيـت ؛ عالقة اإلمام اخلميني بالقدس وفلسطني ليـست حديثـة■
  ...املقدس مواكبة ملراحل جهاد وهنضة اإلمام بعد مطلع الستينات

  كيف يمكن أن نلبي هذا النداء؟ ●
طني يــشددون مــن رضبــاهتم ضــد العــدو  يلبــي النــداء مــن موقعــه، املجاهــدون يف فلــسٌّ كــل■

  ...الصهيوين بالطلقة واحلجر، بالتظاهرات واإلرضاب
 كيف جتدون تفاعل االنتفاضة مع نـداء اإلمـام اخلمينـي ،كونكم األقرب إىل واقع االنتفاضة ●
  الراحل؟
 ا للقـدس والـوطن املحتـل يفً احلقيقة أنه منذ أن أطلق اإلمام اجلمعة األخرية من رمضان يوم■

ا مــن املواجهــة والــصدام والتظــاهر، وعنــدما حــاول الــبعض وقــف ًا مــشهودًهــذا اليــوم يعــيش يومــ
 خرجـت اجلامهـري وحولـت ذلـك ؛االنتفاضة ألربع وعرشين ساعة يف يوم القدس من العام املـايض

  . اليوم إىل نقمة عىل املحتل
أن مدينة القـدس تتميـز يف وكان يوم القدس يف العام املايض من أعظم أيام االنتفاضة، كام أشري 

هذا اليوم بسبب وجود املسجد األقـىص وحـضور اآلالف، واآلالف مـن كـل أنحـاء فلـسطني، كـي 
  .تعقد احللقات واالحتفاالت ويتظاهر املسلمون

  ما رأيكم باحلصار املفروض عىل املقاومة اإلسالمية يف جبل عامل؟ ●
 وحـصارها ال يمكـن ،ع املـسلمني يف العـامل املقاومة اإلسالمية يف لبنان موضع فخر وعزة مجي■

ا يف   وعىل كل لبنـاين ومـسلم غيـور أن يكـون جنـدي،أن يكون يف مصلحة املسلمني أو العرب أو لبنان
  . هذا الصف املجاهد ضد عدو األمة املركزي

 التـي ؛"إرسائيـل" وأن تتوحـد مجيـع اجلهـود والطاقـات ضـد ،إننا نتمنى أن ينتهي هذا احلصار
  .ا بلبنان تريد رش
ــوان - ٩ ــشقاقي بعن ــسطينية" :يف حمــارضة لل ــورة الفل ــران والث ــورة اإلســالمية يف إي  جــدل ؛الث
يـران أحـد إالثـورة اإلسـالمية يف " : قـال الـشقاقي، بدمـشق)٢٢/٢/١٩٩٣( ألقيت يوم ،"مقدس 

ا ًرت عميقـَّأثـ و،ت وجه املنطقةَّيران غريإالثورة اإلسالمية يف  ...أبرز معامل وأحداث القرن العرشين
عـاد ألقـد  ...زالـت حـديث الـدنيا  وأطلقت الصحوة اإلسالمية التي ال،يف العامل وتركيبته ومستقبله

   ... ثقته بعقيدته ودينه- يف كل مكان من العامل- انتصار الثورة اإلسالمية للمسلم 



 

 
 


  

  

 
ا ً ممكنـ وأعطاهم األمل بـأن التغيـري لـيس، حلياة املسلمني معنىتلقد جعل اإلمام اخلميني 

، وهكذا انطلق مرشوع الثورة اإلسالمية عـىل صـدى نـداءات وشـعارات اًوحسب بل وحتمي أيض
   . وخاصة الوطن اإلسالمي؛ ليغطي مساحات واسعة من العامل؛اإلمام

  .وألسباب يمكن فهمها كان صدى الثورة اإلسالمية يف فلسطني من أوضح وأقوى األصداء
  : سالمية عىل الواقع الفلسطيني يشمل مستويني خمتلفنيوهكذا سنرى انعكاس الثورة اإل...

 وتوجهات قيادهتا وارتباطاهتا وعالقاهتـا املحليـة ، هو واقع الثورة الفلسطينية يف اخلارج:األول
  ...واإلقليمية والدولية

ــاين ــستوى الث ــا امل ــشعبي شــامال:أم ــسطيني ال ــداخل الفل ــو ال ــام ً فه ــذ الع ــة من  األرض املحتل
)١٩٤٨(.  

لصحوة اإلسالمية التي أطلقتها الثـورة اإلسـالمية كانـت تنبـت يف فلـسطني ثـورة جديـدة فا...
 وعـىل مـدى ، وتنطلق من املساجد واحلارات الـشعبية، تطوي القلب عىل اإلسالم،ًا فشيئًاتتنامى شيئ

كـل هـذه األسـباب ... الثامنينات كان صعود حركـة اجلهـاد اإلسـالمي واجلهـاد املـسلح يف فلـسطني
 الـذي سـيطلق الـرشارة وحيـافظ عـىل ديمومتهـا ؛ت وتوقفت أمـام عنـرص التفجـري األسـايساجتمع

 لتنبـت يف ؛أطلقتهـا الثـورة اإلسـالمية اإلسالم املجاهد إىل تلك الروح التي: ألكثر من مخس سنوات
  .فلسطني بعد هذه السنوات

ًحيـا متيقظـاواليوم الزال خط الثورة اإلسالمية يف إيران   ورغـم كـل ، احلـصاررغـم كـل هـذا ؛ 
 وال زالت االنتفاضة املباركة حية قويـة مـستمرة، والعـامل أمجـع يـشهد عـىل جـدل العالقـة ،املؤامرات

رى هـذه العالقـة، ومعهـم أدواهتـم يف ُ واملـستكربون حيـاولون فـصم عـ،القائمة بني طهران والقدس
  . املنطقة وإعالمهم وأجهزهتم املختلفة

رضب يف الـصميم رسـالة الثـورة َ سيـ- مـستوى مـن املـستوياتعـىل أي - ونجاح هذه املؤامرة 
 وال ،رة أي مـرشوع إسـالمي ثـوري اليـومُ فالقـدس هـي د،اإلسالمية ودور اجلمهوريـة اإلسـالمية

  .رسالة ألي ثورة إسالمية أو حركة إسالمية أو قوة إسالمية بدوهنا
 وانطـالق ،سـالمية يف فلـسطنيإن التأثري الكبري للثورة اإلسالمية يف إيران عـىل الـصحوة اإل...

 يعطينا فرصة تارخييـة ال جيـب أن ؛االنتفاضة املباركة واستمرارها بزخم إسالمي وبشعارات إسالمية
  ."نفقدها



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 يف ذكــرى يــوم القــدس بتــاريخ ، بدمــشقيرانيــة كلمـة الــشقاقي يف احتفــال املستــشارية اإل- ١٠
 وهو جيعـل مـن مجعـة - رضوان اهللا عليه-  اخلميني اإلمام اً وموفقًكم كان ملهام" ):٢٦/٣/١٩٩٢(

 ، للقدس، بعد شهر مـن الـصيام والقيـام والتطهـر مـن أدران الـدنيا وأوسـاخهااًرمضان األخرية يوم
  ." وأن جيعلوها يف مركز اهتاممهم،وفيام املسلمون يف ذروة العبادة عليهم أن يتذكروا القدس

 حــول تــأثريات اإلمــام ،)م١/٣/١٩٩٤(، "رنــاإ" يرانيــة ويف لقــاء مــع وكالــة األنبــاء اإل- ١١
  :اخلميني عىل املنطقة وفلسطني

-  وتطلعات ورؤيـة اإلمـام اخلمينـي ، ما هو تأثري انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران..بنظركم ●
   يف القضية الفلسطينية عىل مسار األحداث األخرية يف منطقة الرشق األوسط؟- قده

 بقيادة اإلمام اخلميني هو الذي أطلـق الـصحوة اإلسـالمية  انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران■
  ... وهو الذي أعطى دفعة قوية لصعود اإلسالم يف فلسطني خاصة،يف املنطقة
 يف املجلـس - قـده- إعالن يوم القدس العاملي واحد من االبتكارات املهمـة لإلمـام اخلمينـي  ●
  ؟قدر املرجو واملتوقع هل أن تأمني إقامة مراسيم يوم القدس جاءت بال،السيايس
 وحيـاول حمارصتـه عـرب األنظمـة ، االسـتكبار العـاملي حـارب هـذا اإلنجـاز اخلمينـي العظـيم■

 ولذا متنع الشعوب املسلمة مـن إقامـة املراسـم املناسـبة ؛ا يطاردهاًعبُالتابعة التي ترى يف يوم القدس ر
  .هلذا اليوم العظيم

ــىص -  القــدس كانــت القــدس ولكــن منــذ اليــوم األول إلطــالق اإلمــام ليــوم واملــسجد األق
 حيث يتوافد املؤمنـون مـن كـل أنحـاء فلـسطني لالحتفـال ؛ من أول املستجيبني لنداء اإلمام- خاصة

  .ا  إنه يوم إلحياء اإلسالم والرسالة حق..هبذا اليوم العظيم
قـرتب  وإىل أي مـدى ت،إىل أي حد استلهمت االنتفاضة أهدافها وأساليبها مـن ثـورة اإلمـام ●

  االنتفاضة من مواقف اإلمام يف القضية الفلسطينية؟
 االنتفاضــة ثمــرة مــن ثمــرات الــصحوة اإلســالمية التــي أطلقهــا اإلمــام ؛ باختــصار شــديد■

 ولـذا فهـي عـىل املـستوى الـشعبي ؛ يف املنطقة عامة ويف فلسطني خاصة- رضوان اهللا عليه- اخلميني 
ات إسالمية مثل تلـك التـي تعلمهـا شـعبنا مـن ثـورة  تتحرك بأفق إسالمي وشعار،انتفاضة إسالمية

 وهــي عــىل املــستوى الــشعبي تتجــه نحــو األهــداف اإلســالمية يف دحــر ،اإلمــام املبدعــة العمالقــة



 

 
 


  

  

 
تلـك األسـاليب التـي ،  والتفريط بالثوابـت، عن املراوغة واحللول الوسطاً والتحرير بعيد،االحتالل

  .يف انتفاضتنا ونحارهبا اليوم ،حارهبا اإلمام يف ثورته
 ملوقـف اإلمـام اإلسـالمي والثـوري اً لقد جاء البعد اإلسالمي يف االنتفاضـة جتـسيد؛باختصار

  ."من القضية الفلسطينية
 والفكـر يرانيـة بـالثورة اإله يتبني لنا عمق ارتباط؛واآلن بعد هذه اجلولة املطولة يف فكر الشقاقي

 ومـن ،ن تشيع بعض كـوادر احلركـة بدايـةِ م؛اقع مما يفرس بوضوح املامرسات عىل أرض الو،الشيعي
 ولكن اهلوى الشيعي اإليراين جعـل الـشقاقي ،ثم عىل شكل نشاطات لنرش التشيع يف داخل فلسطني

كـسب التنظـيامت الـسنية  و ويبدؤون يف تنفيذ املخطط اإليراين لتصدير التـشيع،عوانه ينسون ذلكأو
  !يرانيةلتنفيذ املخططات اإل

  : يف حياة الشقاقي- بوحي من ثورة اخلميني- كة اجلهاد بعض ممارسات حر
تبنت حركة اجلهاد يف مناهجها الداخليـة لتثقيـف أفـراد احلركـة العديـد مـن الكتـب الفكريـة  ◙

 بـل حتـى لـألرسى يف سـجون ، والتـي كانـت تـدرس لكافـة أفـراد احلركـة،للثورة اخلمينيـة الـشيعية
  .االحتالل
  .خر مجعة من رمضانآخلميني باالحتفال بيوم القدس يف  حرصت احلركة عىل تنفيذ فكرة ا◙
ــيم◙ ــشكيل التنظ ــادة ت ــم إع ــسطني ت ــن فل ــشقاقي م ــاد ال ــد إبع ــادة أصــبحت ؛ بع ــون القي    ك

ـــالثورة اإل،يف اخلـــارج ـــة ب ـــات احلرك ـــز عالق ـــم تعزي ـــك ت ـــىل ضـــوء ذل ـــة وع    وحـــزب اهللا يراني
  وجتمــع العلــامء املــسلمني يف ، الــشيخ ســعيد شــعبان يف طــرابلس- وحركــة التوحيــد املواليــة إليــران 

  .- لبنان
 سـنة "فلـسطني/حـزب اهللا" وتكوين ، باالنشقاق- أحد كوادر حركة اجلهاد-  قام أمحد مهنا ◙

  . وقد تعثر هذا التنظيم ومل يستمر،)١٩٩٠(
وذلـك قبـل ! !"شـهداء كـربالء" : منها، نفذت احلركة العديد من عملياهتا حتت أسامء خمتلفة◙

  ."قسم" :سما أصبحت عمليات احلركة تتم حتت  حيث؛)م١٩٩٣(عام 

                                                 
 .)٢/٢٢٦(، ، فيصل دراج ومجال باروت»األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية« )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 /١٠(، "خـر خـربآ" رغم كل هذه العالقة واهلوى مع إيران إال أن الـشقاقي يـرصح جلريـدة ◙
 وأن املـأمول أكثـر ممـا ،أن الدعم اإليراين للقضية الفلسطينية هو دون موقفها السيايس" :)٦/١٩٩٤

   !!هو متحقق
  :د الشقاقيالعالقة مع إيران والتشيع بع

 صـباح املوسـوي حـول طبيعـة العالقـة بـني يرانيةحيسن بنا أن نلخص رؤية اخلبري بالشؤون اإل
مــن بــاع فتحــي الــشقاقي (الــشقاقي واإليــرانيني يف ختــام حياتــه، يقــول الباحــث املوســوي يف بحثــه 

ن فعــىل الــرغم مــن مــيض عقــد كامــل عــىل تلــك اجلريمــة إال أن هنــاك العديــد مــ.. ." :)للموســاد؟
 حتــى ال ؛ا ا أو سياســيُ وهنــاك مــن غيـــّب جــسدي... التــساؤالت املتعلقــة هبــا بقيــت مــن غــري جــواب

  . يكشف ما عنده من معلومات قد جتيب عىل تلك التساؤالت التي طرحت عقب مقتل الشقاقي
شقاقي، وبعـضهم كـانوا مـسؤولني الـومن بني هؤالء املغيبني أشخاص كانوا عىل صـلة قريبـة ب

 عـىل ؛ ومل يتكلمـوا إىل اليـوم،و أقصوا من مواقعهمأ ولكنهم اختفوا ،حركة اجلهاد اإلسالميكبار يف 
  .. . ولكنهم مل يفعلوا؛الرغم من استطاعتهم اإلجابة عىل الكثري من التساؤالت التي طرحت

احلـل .. اخلميني« وسطوع نجم اخلميني وضع الشقاقي كتابه املعروف يرانيةمع بداية الثورة اإل
 األمــر الــذي لفــت نظــر اإليــرانيني الــذين كــانوا يتــصيدون الفــرص ليــستغلوا ،»ســالمي والبــديلاإل

 ليتخـذوا مـنهم وسـيلة لتحقيـق أهـدافهم ؛املؤمنني من أصحاب النوايا احلسنة والعواطـف الـصادقة
 خــري مــن يمكــن -  وقــضيته العادلــة،يامنــه الــصادقإ و،بعواطفــه النبيلــة- التوســعية، فكــان الــشقاقي 

خـوان املـسلمني اإل وهلذا وجدوا يف امتعاضه مـن اجلمـود احلركـي لـدى ،- حسب رأهيم- له استغال
جتاه القضية الفلسطينية، وتأثره بالثورية اخلمينية، ومحاسه الشديد لتكوين حركة إسـالمية مـسلحة يف 

ن لـشقاقي أل وهي الفرصة الذهبية التي مـا كـان ، فرصة لكي يعرضوا عليه املساعدة لدعمه؛فلسطني
  ... يرفضها

 كـان ؛ تـاريخ إبعـاده إىل مـرج الزهـور يف جنـوب لبنـان)١٩٨٨( وحتى عـام )١٩٨١(من عام 
بـان إ ويـرى االخـتالف مـا بـني الـشعارات التـي كانـت تعلـن ،يرانيـة السياسة اإلٍةـَّالشقاقي يتابع بدق

                                                 
 .)٢/٩٨٤(، للشقاقي» األعامل الكاملة« )١(



 

 
 


  

  

 
 وبـني مـا آلـت إليـه  والتي تفاعل معها مثله مثل سائر املاليـني مـن العـرب واملـسلمني،؛انتصار الثورة
  . سالمية إىل طائفية معادية للعربإ وكيف انحرفت من مسرية ،تلك الثورة

 بـدأت ؛ وحيتـك هبـم عـن كثـب، ويلتقـي املـسؤولني اإليـرانيني،خذ يرتدد عـىل طهـرانأوحني 
تظهر له الصورة احلقيقية، هلذا سعى إىل تكـوين عالقـات جديـدة مـع دول عربيـة تغنيـه عـن اعـتامده 

 التـي اختـذ ؛ عـن سـورياًفـضال ؛ فبدأ بإجراء اتصاالته مـع ليبيـا والـسودان،عىل الدعم اإليراينالكيل 
 التـي فتحـت أبـواب ؛ وقـد لقـي الـدعم مـن ليبيـا ومـن الـسودان، له ولقيادة احلركـة رئيسيا  مقرامنها 

وط  مــن الــضغاًكثــر حتــررأ وهــو مــا جعــل الــشقاقي ،نــصار حركــة اجلهــادجامعاهتــا ومعــسكراهتا أل
  . يرانيةاإل

ما كانت تقدمه ليبيا يف عام يساوي مـا تعطيـه  فإن ؛وحسب ما نقله لنا أحد قادة احلركة السابقني
 بيـنهم وبـني اً حتـى بـدأت اهلـوة تـزداد اتـساع؛ًكثـريا وكان هذا يغيظ اإليـرانيني ،يران بخمسة أعوامإ

  . بالرفض القاطع من األحيان كثري الذي كان يواجه مطالب اإليرانيني يف ؛الشقاقي
 رفض الـشقاقي إلغـاء منـصب :برز األمور التي وسعت من رقعة اخلالفات بني الطرفنيأومن 

ن أون عـىل ُّ حيـث كـان اإليرانيـون يـرص؛"الشيخ عبد العزيـز عـودة"مرشد احلركة الذي كان يشغله 
  عامـا ًمرشـدانئي  عـيل خـاميرانيـةحتذو حركة اجلهاد اإلسالمي حذو حزب اهللا باختاذ قائد الثـورة اإل

 ما كان ينتقد األسلوب املتعايل لإليـرانيني وحتقـريهم العـرب ًكثريا و، ولكن الشقاقي رفض ذلك،هلا
كثـر مـن االنحيـاز مليولـه أ وصار اإليرانيـون يتهمونـه باالنحيـاز مليولـه القوميـة ،أمامه بني حني وآخر

  .اإلسالمية
ــ١٤١٥عـام رمضان من (ويف آخر سفرة له إىل طهران يف شهر   قبـل استـشهاده بثامنيـة : أي،)ه

 ففي تلك السفرة التي رافقه فيهـا مـسؤول ،علن بني الشقاقي واإليرانينيامل حصل الطالق غري ؛شهرأ
 تم حجز الشقاقي ورفيقه يف بيـت شـامل )عصام الناطور(محد أبو أالعالقات اخلارجية للحركة آنذاك 

   .ُ كام قطع عنه اهلاتف،ينة ومل يسمح له باخلروج منه إىل املد،طهران
 مـن إقنـاع اإليـرانيني -  وبعـد مفاوضـات مـضنية- ولكن بعد فرتة شهر بأكمله متكـن الـشقاقي

 ويلغـي منـصب املرشـد العـام ،ن أقنعهم بأنه سوف يقطع عالقاته بليبياأ بعد ،بإطالق رساحه ورفيقه
م ُن يكونـوا هـأ :ا ومـن ضـمنهاون عليهِّ التي كان اإليرانيون يرص؛ ويلبي الرشوط األخرى،للحركة

 باإلضـافة إىل ،من خيتار زمان ومكان العمليات العسكرية التي تنفذها احلركة ضـد قـوات االحـتالل



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 وهـو مـا ،رضورة تصعيد خطاب احلركة املعادي للرئيس يارس عرفات والسلطة الوطنية الفلـسطينية
 عىل غـرار مـا كانـت ؛ل اهلجوم والتشهري وكان يرص عىل توجيه االنتقاد بد،ً دائامكان يرفضه الشقاقي

 اجلبهـة الـشعبية : بـدعم إيـران آنـذاك مـن أمثـالىحتظـكانـت تفعله بعض التنظيامت الفلسطينية التي 
أبـو  وبـو موسـىأ بقيـادة ، وحركة فتح االنتفاضة،محد جربيلأ بقيادة ،القيادة العامة- لتحرير فلسطني

  .  وغريها،خالد العملة
 وقـد ،هتم تتصاعد مع الشقاقي قد بدأوا بتهيئة البـديل لـهان أخذت خالفأ كان اإليرانيون ومنذ

 الـذي يعـد مـن ؛- األمـني العـام احلـايل للحركـة-  َّ شـلحوقع اختيارهم عىل الدكتور رمضان عبد اهللا
ا بكليـة االقتـصاد يف مـرص، وحـني ًاألشخاص األوائل الذين التحقوا بحركة اجلهاد عندما كان طالبـ

 ومتكـن مـن بنـاء عالقـات جيـدة مـع ،يـرانإ ايض املحتلـة إىل أمريكـا صـار يـرتدد عـىلانتقل من األر
 وهتجمـه املـستمر ،ظهر هلا ميوله للمـذهب الـشيعيأن أ وذلك بعد ،أطراف متنفذة يف القرار اإليراين

  .عىل اخلط العرويب والرئيس الراحل يارس عرفات
 غـري أن هـذه املـرة ،كثر من أيام حمدودةأ النادرة إىل دمشق ال تطول َّ شلحكانت زيارات رمضان

  .  قبل أن يعلن عن استشهاد الشقاقي،شهرأدامت قرابة اخلمسة 
ا مـن مالطـا عـن طريـق ًويف اليوم الذي كـان مـن املقـرر أن يـصل فيـه الـشقاقي إىل دمـشق قادمـ

بطـت  وحيـنام ه، برفقة املـسؤول اإلعالمـي يف احلركـة آنـذاك السـتقبالهَّ شلح خرج رمضان؛قربص
يبـدو أن األخ " : قال املسؤول اإلعالمي املرافق لشلح،الطائرة يف مطار دمشق ومل ينزل منها الشقاقي

 كانت هذه الكلامت كافية لكـي يعـدم الرجـل يف لبنـان بـأمر مـن الـدكتور "،بو إبراهيم لن يأيت اليومأ
  !سباب بقيت جمهولة إىل اآلن أل؛َّ شلحرمضان

 وعزل الـشيخ عبـد العزيـز عـودة مـن ،منصب املرشد العام للحركةبعد مقتل الشقاقي تم إلغاء 
صبح املرشد اإليراين عيل خـامنئي هـو املرشـد وهـو املرجـع حلركـة اجلهـاد، كـام تـم عـزل أ و،منصبه

 واملطلع عىل كثـري مـن أرسار اخلالفـات بـني الـشقاقي ،مسؤول العالقات اخلارجية- عصام الناطور 
  . أبو جهاد يف لبنان:عسكريني من أمثالالدد من املسؤولني  كام تم أبعاد ع،- واإليرانيني

 وأصبحت كتـب ، لسيد قطب من املنهاج الفكري للحركة»معامل يف الطريق«كام تم إلغاء كتاب 
 بني األعضاء يف اخلارج، وهناك الكثري مـن األمـور األخـرى ًخصوصا ؛القادة اإليرانيني هي املعتمدة
  ."التي ال تسعها هذه املساحة 



 

 
 


  

  

 
ألننـا نـرى تطبيـق ! !وهذه األسئلة التي طرحها الباحث املوسوي عىل حركة اجلهاد توضـيحها

رتـه مـن إيـران َّ أما قضية أن الـشقاقي قـد تبينـت لـه أمـور نف،لوازمها يف سلوك احلركة يف هذه املرحلة
  . ألننا ال نملك مؤرشات تدل عىل ذلك،أدلة أوضحإىل فهذه حتتاج 

  :ليوم والتشيعقادة حركة اجلهاد ا  ◙
 عـىل املـستوى ؛ قادة حركة اجلهاد احلاليون هلم مواقف واضحة من تبنـي ودعـم حركـة التـشيع

  : وهذه بعض املواقف، واملستوى السيايسيالعقد
رحلتـي مـع الـشيعة «أمحـد النفـيس يف كتابـه .  د: يقول أحد زعـامء املتـشيعني يف مـرص وهـو- ١

  :بعد اغتيال السادات عن مرحلة سجنه )٢٨ص ( »والتشيع يف مرص
يف مثل هذا اجلو الذي خييم عليه اجلهل مل يكن مـن املمكـن الـدخول يف أي حـوار يتعلـق بخـط 

 حيـث يعتمـد اجلميـع العقيـدة الوهابيـة الطحاويـة التـي ختـص ؛يرانية أو حتى بالثورة اإل،أهل البيت
نافـذ " :بـة العـرشة أشـهر إنـه باسـتثناء وجـه واحـد عايـشته يف زنزانتـي قرا؛أتباع أهل البيت بـالتكفري

 ذلـك املجاهـد ، املتحدث الرسمي اآلن باسم اجلهاد اإلسالمي لتحرير فلسطني يف قطاع غزة،"عزام
  .)روح اهللا اخلميني(الذي رسخ يف قلبي حب القائد العظيم 

 التي رافقتنـا يف تلـك ؛ الشقاقيي من جمموعة الشهيد بعد ذلك فتحًجزءالقد كان ذلك املجاهد 
  .لة حتى قرب هنايتهاالرح

وال زلت أذكر كلامته عن ذلك األمـل الـذي متثلـه الثـورة اإلسـالمية يف إيـران بالنـسبة للـشعب 
ا ً وال يزال عـزام مـن املـروجني علنـ،" ولقد كان الرجل من الصادقني يف توقعاته ،الفلسطيني املظلوم
  .يرانيةلنموذج الثورة اإل

ح هــو الــذي نــسخ مــسودة كتــاب َّشــل. ركــة اجلهــاد د ســبق أن مــر بنــا أن األمــني العــام حل- ٢
  .»اخلميني والبديل«

الـسيد حـسن " :- حـزب اهللا اللبنـاينعام أمني -  عن عالقته بحسن نرص اهللا َّشلح. د يقول - ٣
 كنـت ،)١٩٨٩(أول مرة انتبهت لـه كانـت يف هنايـة عـام .. .نرص اهللا أخ صديق وحليف إسرتاتيجي

 فكــان ، مــن احتفــال لـــحزب اهللا خطــب فيــه الــسيد حــسنًعائــدا فتحــي .يف زيــارة لبــريوت وكــان د
فعنـدما راجعـت الـدكتور وأبـديت اسـتغرايب مـن فـرط . .الدكتور فتحي يتحدث عنه بانبهـار شـديد



 
 
 
 

  

  

 
 

 

ــه ــه ب ــسيد حــسن وبحــضور !إعجاب ــال يل عــن ال ــي : خــوةإ ق ــسيكون مخين ــيش ف ــه أن يع ــدر ل إذا ق
  ."العرب

 تبـدو العالقـة قويـة )٢٢/٨/٢٠٠٧( بتـاريخ ،"احلقيقـة" لـصحيفة َّ شلحمعًمؤخرا يف مقابلة 
  !! لدرجة أنه مل يستطع الدفاع عن دماء الفلسطينيني يف العراق ولو بكلمة؛ مع إيرانا جد

  ما حقيقة قيام إيران بتقديم دعم حلركة اجلهاد اإلسالمي؟:  احلقيقة الدولية●
عـن اسـتعدادها لـدعم ً دومـا ران فلقـد أعلنـت إيـ؛  رسادعم إيران للشعب الفلـسطيني لـيس ■

 وعندما زار إسـامعيل هنيـة إيـران أعلنـت إيـران عـن تقـديمها ربـع مليـار دوالر ،الشعب الفلسطيني
   .لدعم الشعب الفلسطيني

نـه يف الوقـت الـذي تعلـن إيـران عـن تقـديم دعـم للـشعب أولكن القضية التي ال جيب إغفاهلا 
  .بد إليران من ملء هذا الفراغ  فكان ال،عمالفلسطيني يتقاعس العرب عن تقديم هذا الد

  وما هي عالقتكم بحزب اهللا؟ وهل يوجد تنسيق بينكم عىل األرض؟:  احلقيقة الدولية●
ن لكـل منـا ظروفـه التـي ختتلـف رغم عدم وجود تنسيق بيننا وبني حزب اهللا عىل األرض أل ■

التحـالف ضـد املـرشوع الـصهيوين (اعـدة ا من قً انطالق، إال أن عالقاتنا بحزب اهللا جيدة؛عن اآلخر
  . الذي يريد اهليمنة عىل املنطقة؛)األمريكي
ولكن أال يوجد لديكم حتفظات عـىل دعـم إيـران للنظـام احلـاكم يف العـراق :  احلقيقة الدولية●

  املوايل للواليات املتحدة؟
 ؛فلـسطني ولبنـان فبينام نثمن دعمها للمقاومـة يف كـل مـن ،نحن ال نتفق مع اإلخوة يف إيران ■

ن ذلـك لـيس يف مـصلحة إيـران  أل؛لدينا حتفظات عـىل دعمهـا للمهـادنني لالحـتالل يف العـراقفإن 
  ." وسوف تثبت األيام هذا، وقلنا هذا لإلخوة اإليرانيني،نفسها
 عـيل خـامنئي يرانيـة ملرشد الثـورة اإل يعلنان عن تبعيتهامَّ شلح الشيخ عبد اهللا الشامي وعمر- ٣

  .ت احلركةيف احتفاال
                                                 

 .)٨٠ص(َّشلح، .  حوار مع د،»يف عني العاصفة« )١(
 الفلـسطيني يفـوق دعـم إيـران،  فالـدعم العـريب واإلسـالمي الـشعبي والرسـمي للـشعب!هذا غـري صـحيح: أقول )٢(

 .إيران، لكن دعم إيران حلركة اجلهاد يفوق الدعم العريب والشعبي هلادعم وكذلك الدعم الشعبي حلامس يفوق 



 

 
 


  

  

 
  .سم واملحتوى الشيعية اال"غدير" مسئول مجعية ، هشام سامل- ٤
 متواجـد يف  حاليـا وهو ، حممد البيومي يتبنى الفكر الرافيض يف مدينة رفح جنوب قطاع غزة- ٥
  .إيران
  . ممثل احلركة يف إيران تشيع، حممد الطوخي- ٦
 الـذين تـشيعوا مـن عنـارص  مـن بـني،)م٢٤/٣/٢٠٠٠(،  "الوطن العـريب" بحسب جملة - ٧

مــن - ، وحممــد قــدورة - مــن خمــيم الرشــيدية يف لبنــان- رشيــد توهــان : احلركــة يف املخــيامت يف لبنــان
  .، ومسؤول احلركة يف جنوب لبنان حممد املجذوب- صور

  :نشاطات حركة اجلهاد احلالية يف نرش التشيع يف داخل فلسطني  ◙
 رغــم أن ؛ بــشكل مكثــف داخــل فلــسطنيلتــشيعا هــذه بعــض جهــود حركــة اجلهــاد يف نــرش 

ليس يف فلسطني شـيعي " :)٦٤ص( » ضجة مفتعلة ومؤسفة..والسنةة الشيع«الشقاقي قال يف كتابه 
 وال ، ولكن بفـضل جهـوده وجهـود حركتـه انتـرش الـضالل والـرشك والبدعـة يف فلـسطني،"واحد

  !حول وال قوة إال باهللا
 فيـه ملـز ؛ عىل نرش مقـال خطـري)م١١/١/٢٠٠٧( بتاريخ ،"االستقالل" أقدمت صحيفة - ١

التابعـة حلركـة -  "االسـتقالل"وتعريض بالصحايب اجلليـل أيب سـفيان، قـد تكـرر هـذا مـن صـحيفة 
 ناهيك عـن مقـاالت التمجيـد والتبجيـل حلـسن ؛ بنرش مقاالت تطعن بالصحابة- اجلهاد اإلسالمي

  !وحكومة إيراناهللا نرص 
  . تشجع عىل التشيعاًد تبث بشكل واضح أفكار التابعة للجها"صوت القدس" إذاعة - ٢
  .ويتم هناك الضغط عليهم للتشيع!  إرسال جرحى فلسطني للعالج يف إيران- ٣
سيس جمموعة من اجلمعيات التي تبارش التبـشري الـشيعي، وهلـذه اجلمعيـات أنـشطة بـني أ ت- ٤

  : مثل،عي وتقوم برتتيب دورات يف داخل البيوت للرتويج للفكر الشي،طلبة اجلامعات
  . وهلا فروع يف كافة أنحاء القطاع، مقرها الرئيس يف مدينة غزة، مجعية اإلحسان اخلريية-  أ

  . ومقرها يف بيت الهيا يف شامل قطاع غزة، ومسئوهلا هشام سامل، مجعية غدير- ب
  . مقرها يف مدينة غزة، مجعية رياض الصاحلني- ـج

                                                 
 ٦=http://www.haqeeqa.com/viewvideo.aspx?id   :عىل هذا الرابط جتد ذلك بالصوت والصورة )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  . ومسئوهلا عبد اهللا الشامي،ة غزةيف مدين - ًأيضا-   مقرها، مجعية أرض الرباط- هـ
 كـام وأعلنــوا مـن خالهلــا عـن بدايــة ،ًحــديثا وتــم اإلعـالن عــن تأسيـسها ، مجعيـة آل البيـت- و

  . بصدد بنائها حاليا وهم ،"جامعة آل البيت" :تأسيس جامعة حتمل اسم
رش  وبعـض املؤسـسات التـي تنـ، إنـشاء احتـاد الـشباب اإلسـالميَّ تـم؛ يف حمافظة بيت حلـم- ز
  .التشيع
الطبعـــة " : وأطلقـــوا عليهـــا، وتوزيعهـــا يف قطـــاع غـــزة،"الـــصحيفة الـــسجادية" طباعـــة - ٥

  ."الفلسطينية
 ولكـن هـي يف ، وتـارة باسـم الـشهداء، تـارة باسـم القـدس، تنظيم العديد مـن املهرجانـات- ٦

  .ية وغريها من املناسبات الرافض،يرانيةلذكرى اخلميني وبداية الثورة اإل احلقيقة إحياء
 الـرتويج أن : وكان اهلـدف الـرئيس هـو، إقامة مؤمتر يف مدينة غزة بدعوى توحيد املسلمني- ٧

  ! وأن الفروق مع هذه الفرقة الضالة إنام هي فروق سطحية،ال فرق بني السنة والشيعة
 لتــسخريهم لنــرش فكــرهم الرافــيض يف ؛ حــشد بعــض الوعــاظ الــسذج ودفــع أمــوال هلــم- ٨
  .املساجد
 وكذلك الكتب التي تتحـدث عـن ،يات من الكتب التي تتعلق باملذهب الرافيض توزيع كم- ٩
 ،»ليـايل بيـشاور« و، للتيجـاين»ألكون مـع الـصادقني« : ومن بني هذه الكتب،يرانية وغريهاالثورة اإل

  . وغريها،»خمتارات من أقوال اخلميني« و،»والية الفقيه«و
 ناهيـك عـن سـفر أعـضائهم إىل ،مـن الطلبـة ترتيب منح دراسية للسفر إىل إيران للعديـد - ١٠

  .إيران بشكل دوري مستمر
املجلـس الـشيعي األعـىل " :علن عن تشكيل تنظيم جديد يف فلسطني املحتلة حيمل اسمُأ - ١١

  ."يف فلسطني
رئــيس التنظــيم -  "حممــد غوانمــة" ومحــل توقيــع ،وقــال بيــان املجلــس الــذي صــدر يف رام اهللا

 اإلسـالم العظـيم ومـن قلـب فلـسطني نعلـن عـن تأسـيس املجلـس إننـا وباسـم" :- الشيعي اجلديـد
  . "اإلسالمي الشيعي األعىل يف فلسطني

  ركيــزة املــرشوع اإلســالمي العــاملي عــىليرانيــةإن اجلمهوريــة اإلســالمية اإل" :وجــاء يف البيــان
  ." وعاصمتها القدس الرشيف،طريق إقامة خالفة إسالمية راشدة



 

 
 


  

  

 
-  أن حممـد غوانمـة ً علام،بهاَّا املجلس بسبب الضجة التي سبولكن رسعان ما تراجعوا عن هذ

 مـع انتـصار )١٩٧٩( املـذهب الـشيعي عـام ىَّ أكد يف لقـاء صـحفي أنـه تبنـ- رئيس املجلس املزعوم
نـه عمـل ملـدة أربـع سـنوات أ و،)١٩٩٥( عـىل هـذا االنـتامء حتـى عـام ً وبقي متكـتام،يرانيةالثورة اإل

  .ا للشقاقيًمرافق
 بناء مسجد شيعي يف رام اهللا، ويعرتف بوجود عالقـات قويـة بـني :طته احلالية هيويؤكد أن خ

  .)املتشيعني يف فلسطني وبني إيران وشيعة لبنان
حيـث تـأثر هنـاك ؛  أحد قادة حركـة اجلهـاد، وأحـد مبعـدي مـرج الزهـور، حممد شحادة-  ١٢

جملـة مـع وقـد تعهـد يف مقابلـة  ، فتـشيع وأعلـن تـشيعه؛ احلرس الثوري اإليراين وحـزب اهللاعنارصب
  . الشيعية املتطرفة بنرش املذهب الشيعي يف فلسطني"املنرب"

 ولـه ، للشيعة يف فلـسطنياً مركز- حيث يسكن حممد شحادة- وقد أصبحت مدينة بيت حلم 
ــشيعهم ــاع يعلنــون ت ــيهم،فيهــا أتب ــدون عــىل مــن يعــرتض عل ــذلك رشــح شــحادة نفــسه ، ويعت  ول

 رغـم مقاطعـة حركـة ؛ يف حمافظة بيـت حلـم)٢٠٠٦( الفلسطينية األخرية سنة لالنتخابات الترشيعية
  .اجلهاد اإلسالمي لالنتخابات

أخـوض ":  إذ يقـول؛وقد اعترب شحادة أنه تعرض ملـضايقات مـن احلركـة بعـد اعتناقـه التـشيع
، ا ، بعد أن رأيت من كنـت معهـم ال يـستطيعون حتمـل وجـودي باعتبـاري شـيعي االنتخابات مستقال

  ."وبعد أن تشاورت مع من يدعمني ويؤازرين من شباب اجلهاد اإلسالمي والفصائل األخرى
 أحـد مقـاتيل حركـة فـتح ُكنـت" : يقـول؛وعن انتقالـه إىل التـشيع واملرحلـة التـي سـبقت ذلـك

ّ، وحكـم عــيل )١٩٨٠(، وقــد اعتقلـت إثـر ذلــك يف العـام اً عامـ)١٦(الفلـسطينية منـذ كــان عمـري 
، بعــدها )١٩٨٥(، ثــم أفــرج عنــي يف عمليــة تبــادل األرسى العــام اًة وعــرشين عامــبالــسجن مخــس

 التـي ؛ بتهمـة االنـتامء إىل حركـة اجلهـاد اإلسـالمي،تكررت عمليات اعتقايل لعدة أعوام بـال حماكمـة

                                                 
 .)٤/٣/٢٠٠٦(، غزة، "دنيا الوطن"صحيفة  )١(
 .)١/٧٠٧(، ، هلشام قطيط»املتحولون«كتاب  )٢(
 .)٢٦/١/٢٠٠٦( ،"الغد"صحيفة  )٣(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

نشطت فيها بعد خروجي من فتح، ومن ثـم أبعـدتني قـوات االحـتالل إىل مـرج الزهـور يف جنـوب 
  .)١٩٩٢(خالل االنتفاضة املجيدة العام  ،لبنان ملدة عام

، وقـد تعمـق هـذا الـشعور عنـدي والرغبـة اًيف تلك الفرتة أحسـست بمعنـى أن تكـون مظلومـ
ــك إىل القــراءة ؛باالنتــصار عــىل الظلمــة بعــد الثــورة اإلســالمية يف إيــران املــسلمة ــث دفعنــي ذل  حي

... لـق مـن التـشيع آلل البيـت النبـوياملستفيضة عن الثورة اإلسالمية ومرتكزاهتـا الفكريـة التـي تنط
 حيـث ؛- كـام أسـلفت- بقيت القراءات تدور يف إطارها النظري إىل أن تـم إبعـادي إىل مـرج الزهـور 

 ؛عايشت املامرسة احلقـة للفكـر اإلسـالمي مـن قبـل جماهـدي احلـرس الثـوري اإليـراين وحـزب اهللا
  ."الذين كانوا يزوروننا يف املخيم

 نقل التـشيع إىل :تائج التي حصلت عليها إرسائيل من قضية اإلبعاد، وهوولعل هذا من أهم الن
 مــع تــسهيل عمليــة التعــارف بــني قــادة الــداخل وقــادة حــزب اهللا بطريقــة ال تثــري ،داخــل فلــسطني

  !!!الشكوك
  : تتضح لنا احلقائق التالية،بعد هذه الرحلة الطويلة: خلامتةا  ◙
  . واستمرت لليوم، بداية الثورةذ منةتشيع عالقة قديم أن عالقة حركة اجلهاد مع إيران وال- ١
 وال يـزال هـذا القـصور يف الفهـم ،نيت عىل فهـم قـارص للعقيـدة والفكـر الـشيعيُ العالقة ب- ٢
  .ا مستمر
 العقيـدة الـشيعية ي إىل تبنـة باجلانـب الثـوري للثـورة اخلمينيـٍ تطورت العالقة مـن إعجـاب- ٣

  .والفكر اخلميني لدى احلركة
  .ولت حركة اجلهاد إىل أداة من أدوات املرشوع اإليراين الشيعي يف املنطقة حت- ٤
  . نرش ورعاية التشيع يف فلسطني: من مهام حركة اجلهاد اليوم- ٥

  ؟فهل يربأ الرشفاء من حركة اجلهاد عن القيام هبذا الدور القذر
  ؟رة للحقيقةوهل يصحو بعض األفاضل املخدوعني بمعسول كالم اجلهاد وممثلهم يف اجلزي

  ...! واهللا املستعان عىل الرساء والرضاء،نرجو ذلك

                                                 
 .)٢٦/١/٢٠٠٦( ،"الغد"صحيفة  )١(



 

 
 


  

  

 
  .."اجلهاد اإلسالمي"

  ؟"حوثية فلسطني"هل تصبح 
  

 لكثـري مـن )أنـصار اهللا( بعد احتالل مجاعة احلوثيني ًيقف املواطن العريب واملسلم اليوم مذهوال
 حروب عسكرية مـع الدولـة،  العاصمة صنعاء فحسب، وذلك بعد سبع أو ثامينال ؛حمافظات اليمن

  .وعدة معارك مع القبائل والتيارات اليمنية املخالفة لتلك اجلامعة
 هبا هذا االحتالل احلوثي للـيمن، وبقـاء اجلميـع يتفـرج؛ َّ السالسة التي تم:وسبب الذهول هو

 مــن رئاســة وحكومــة وجــيش وقــوى معارضــة، أو دول اجلــوار ؛ســواء مؤســسات الدولــة اليمنيــة
  !، أو جامعة الدول العربية واألمم املتحدةوالعامل

 املوقف الرسمي العـريب واإلقليمـي والعـاملي :وسبب آخر لذهول املواطن العريب واملسلم، هو
 كجامعة اإلخوان املـسلمني يف مـرص ؛ية املنافسة؛ سواء بالعمل السيايسِّنُّمن اجلامعات اإلسالمية الس

ة يف ســورية أو القاعــدة يف الــيمن أو الثــوار يف ليبيــا،  كجبهــة النــرص؛وتــونس، أو بالعمــل العــسكري
  !إضافة إىل تنظيم داعش

 كـام ؛هذا املوقف الذي يتشكل من حرب إعالميـة رصحيـة، وقمـع وبطـش أمنـي غـري مـسبوق
التـي تـأيت بـنفس املامرسـات يف - حرب عسكرية معلنة، بينام اجلامعات الشيعية السياسية والعـسكرية 

 ويغـض الطـرف عـن طائفيتهـا وإجرامهـا، ومقبـول التواصـل ، معـرتف هبـا- يةالدول العربية والعامل
 ســواء كانــت مجاعــات معارضــة أو مــشاركة يف احلكــم أو ؛ وعــىل كــل األصــعدة عامليــا و عربيــامعهــا 

  !مستولية عليه
 يف ذلـك مـع ًكبـرياا ً جيـد تـشاهب؛)١٩٩٢( منـذ العـام "احلـوثيني"ن تابع مسار نشأة وتطـور َوم

 "اجلهـاد اإلســالمي" أن : ويمكـن أن نعـدد مـن أوجـه الـشبه،هـاد اإلسـالمي يف فلـسطنيحركـة اجل
ومجاعة احلـوثيني يعلنـان حتـالفهام مـع النظـام اإليـراين، والقبـول بـالفكر الـشيعي اإلمـامي؛ بـام يمثـل 

  .  السنية، وجذور احلوثيني الزيدية"اجلهاد" عن جذور اًافرتاق

                                                 
 ).٧/١١/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 بـإيران "اجلهـاد" فـإن عالقـة ؛ والتـشيع واضـحة للكثـريينوإذا كانت عالقـة احلـوثيني بـإيران
   أن مؤســس حركــة اجلهــاد اإلســالمي :والتــشيع حتتــاج إىل تــذكري القــارئ بعــدد مــن احلقــائق، منهــا

 كـان مـن أوائـل الفلـسطينيني واإلسـالميني الـذين أعلنـوا انبهـارهم بمـرشوع - فتحي الـشقاقي .د- 
اخلمينـي «، وكتـاب » ضجة مفتعلـة..ةَّنُّالشيعة والس«أليف  ولذلك قام بت!اخلميني والسري عىل خطاه
وقـد شـاركه هـذا املـسار ،  منذ صعود نجـم اخلمينـي يف هنايـة الـسبعينيات،»واحلل اإلسالمي البديل
  . الذي نسخ مسودات هذه الكتب وقدمها للطباعة؛َّ شلحرمضان. الرئيس احلايل للحركة د

 : املعـروف بمـصطلح؛كة عند حد التقاطع الـسيايسومل يقف األمر لدى الشقاقي وشلح واحلر
ــسيايس" ــشيع ال ــه خــامنئي"الت ــي وخليفت ــد اخلمين ــادة ،، ومتجي ــدوة والنمــوذج للقي  واعتبارمهــا الق

اإلسـالمية املطلوبـة؛ بـل وجـدنا قطاعـات يف احلركـة وقيـادات ومؤسـسات تابعـة هلـا تعلـن تـشيعها 
 وأمحـد حجـازي، وهـم مـن قيـادات ،َّ شـلحر وعمـ،اهللا الـشامي  وعبـد، هـشام سـامل:العقدي، مثـل

 وإذاعــة ،"االســتقالل"يف صــحيفة مــن تــرويج للتــشيع احلركــة يف غــزة، إضــافة إىل بعــض مــا ينــرش 
  . التابعتني للحركة"القدس"

 املعادية للثـورة الـسورية، فـآثرت قيـادة يرانيةوبخالف حركة محاس التي متردت عىل الرؤية اإل
 "اجلهـاد" فـإن حركـة ؛أييد إجرام بشار األسد ضـد الـشعب الـسوري وعدم ت،احلركة مغادرة دمشق
 وأصـبحت قيـادات احلركـة ، والـسورية، وأعلنـت عـداءها للثـورة الـسوريةيرانيةبقيت يف العباءة اإل

  . يف طهران، والفضائيات السابحة يف املدار اإليراين"الصحوة اإلسالمية"مؤمترات عىل  اًضيوف
 وبقـاء إيـران وحـزب اهللا متفـرجني عـىل ،رسائييل عىل قطـاع غـزة وعقب العدوان اإل؛اًومؤخر
 موسـى أبـو :، مثـل"محـاس" حتى رصح عدد مـن قـادة ؛ يف نوع من التشفي بحامس،رضب القطاع

 ًاهللا؛ بــأن غـزة ال حتتــاج نــرصة ودعــام مـرزوق ضــد موقــف إيـران وحــزب اهللا وزعيمــه حـسن نــرص
  ! باهلاتف

 ويف داخـل ،يرانيـةدعاية ضخمة إليـران يف الفـضائيات اإل تقوم ب"اجلهاد" نجد ؛برغم كل هذا
يف تكـرار ملـا فعلتـه قبـل عـدة !  تشكر فيها إيران عىل دعم غزة، من خالل لوحات إعالنية كبرية؛غزة

 إعـادة تبيـيض صـفحة إيـران يف األوسـاط الفلـسطينية :وكـأن املهمـة هـي! سنوات من تلميع إليران
  !؟والعربية واإلسالمية



 

 
 


  

  

 
، ويتمثـل يف أن "احلـوثيني" و"اجلهـاد" يـربز وجـه شـبه آخـر بـني ؛ احلقائق الـرسيعةوإزاء هذه

 بـرغم أن املـربر هلـذه ؛"محـاس" و"اإلخـوان"األنظمة العربية ال تقاطعهام وال تعادهيام بحدة مقاطعة 
  . كوهنام يتبعان املحور اإليراين:املقاطعة والعداء هو

ا وفق رغبات وخمططات إيران، ومع هـذا ال ًحروب يشعالن "احلوثيني" و"اجلهاد" فإن ؛كذلك
 وال من قبـل النظـام العـريب، كـام ،، ال من قبل السلطة السياسية"محاس" كام حصل مع ؛يتم جتريمهام

 يف فلـسطني مـن قبـل إرسائيـل، "محـاس" عـىل غـرار اسـتهداف ؛ُال يستهدفان من إرسائيل وأمريكـا
  .والقاعدة يف اليمن من قبل أمريكا

ن بالرضب واالغتيـال والقتـال العـسكري عـىل و يعتد"اجلهاد" و"احلوثيني"  أنصارفإن ؛اًأيض
 وخاصة من حيذرون من تبعيـتهم إليـران وتـشيعهم، وال تـتم معـاقبتهم أو كـف عـدواهنم ؛خمالفيهم

  .وضامن أن ال يتجدد
ن وهـم للمـشاركة يف الفعاليـات الـسياسية والطالبيـة أكثـر، لكـًمـؤخرا كام أن الفريقني توجهـا 

عـوا عـىل َّ فـاحلوثيون وق! وإما أن يقلبوا الطاولـة،يضعون السالح عىل الطاولة؛ فإما أن تقبل مطالبهم
 "اجلهـاد"، و"القاعـدة" بحجة حـرب ،ميثاق السلم، ولكنهم ما يزالون يقتحمون املحافظات اليمنية

  . لكنها ترفض دخول اللعبة السياسية بالكامل؛تدعو للحوار الوطني
ــرصاع بــني النظــام احلــاكم واإلقليمــي ومنافــسيه "اجلهــاد" و"احلــوثيني"كــام أن  ــستغالن ال    ي

  . لتقوية نفوذهم وانتشارهم؛-  اإلخوانًخصوصاو- 
 جمموعتـان حمليتـان خرجتـا عـن الـسياق "احلـوثيني" و"اجلهـاد اإلسـالمي" أن :اخلالصة هـي
ــ والفكــر والعيرانيــة وانــساقتا خلــف الــسياسة اإل،العــام ملجتمعــاهتام ا ًقيــدة الــشيعية، وأصــبحتا كيان

  .  عىل حساب املصالح الوطنيةيرانية يراعي املصالح اإل، عن التيار العامًمنفصال
 للـسياسة ني أصـبحت احلركتـان أداتـ؛وبسبب الوالء الفكري والسيايس بداية، ثم التبعية املالية

  . يف املنطقةيرانيةاإل
 تـم تقويـة ؛ وإرسال اخلرباء واملستشارين،يراين واالحتضان اإل، والدعم املايل،وبفضل التوجيه

 اإلعالمـي عـرب ا خاصـة عـن طريـق تكثيـف حـضورمه؛ وتوسـيع دائـرة نفوذمهـا،كيان املجمـوعتني
  . التابعة للحوثيني،"املسرية" التابعة للجهاد، وفضائية ،"فلسطني اليوم"فضائية 



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 "احلوثيـون" و"اجلهـاد" جتـاوز ؛ن خالل براعـة إيـران يف محايـة ورعايـة وكالئهـا يف املنطقـةِوم
 ؛كام أن براعة إيران يف االسـتفادة مـن تناقـضات اخلـصوم،  من املطبات واملضائق التي وقعا فيهاًكثريا

احلـاميس مـع الـسلطة -  من االستمرار يف التقدم يف ظل اخلالف اإلخواين"اجلهاد"مكنت احلوثيني و
  .يف اليمن وفلسطني واملنطقة العربية

 الـذي ؛ صـالحاهللا عبـد بعد التحالف مع الرئيس السابق عـيل ،وثيون لقمة اهلرماليوم وصل احل
تفــاهم مــع الالعبــني اإلقليميــني العــرب عــىل التغــايض عــن تقــدم احلــوثيني للقــضاء عــىل حــزب 

  ! لكن احلوثيني وإيران غدروا بعيل صالح،اإلصالح
ة بحركــة محـاس ومجاعــة  نكايـ، بأرحييــة"اجلهـاد" نجــد النظـام املــرصي يتعـاطى مــع ؛ويف غـزة

 تتمـدد يف الفــراغ القـائم بـني الـسلطة واحلكومـة املقالـة، وكــال "اجلهـاد"اإلخـوان املـسلمني، ونجـد 
  .  احلركةَّدُالطرفني خيطب و

 عرب إحياء الكتلة الطالبيـة ؛ عىل بناء وضعها اخلاص- ن خلفها إيرانِوم-  تعمل "اجلهاد"لكن 
وض انتخابــات الطلبــة، وحرصــها عــىل البقــاء عــىل مــسافة مــن  خلــاًالتابعــة هلــا يف اجلامعــات، متهيــد

  . جتاههاي لتستفيد من العداء العريب الرسم؛"محاس"
 هل ستطول املدة التي نـرى فيهـا حركـة اجلهـاد تـسيطر عـىل غـزة، وترفـرف فيهـا ؛بعد هذا كله

  أعالم إيران وصور قادهتا، كام شاهدنا يف صنعاء؟
  
  
  
  
  

  

  
  



 

 
 


  

  

 
  هاد اإلسالمي هل انضمت حركة اجل

  ؟جلوقة الفصائل الفلسطينية املستأجرة
  

عرفت مسرية املقاومـة الفلـسطينية عـرب تارخيهـا اسـتئجار العديـد مـن الفـصائل الفلـسطينية أو 
 واجلبهــة العربيــة التابعــة ؛ كقــوات الــصاعقة التابعــة لــسوريا؛أجنحــة فيهــا مــن قبــل األنظمــة العربيــة

 للتـأجري ملهمـة أو ًكان أبرز مثـال عـىل ذلـك، بـل متيـز بكونـه قـابال "أبو نضال"للعراق، ولعل تنظيم 
  !"بندقية لإلجيار" : حتى لقب التنظيم وزعيمه بأهنام!مرحلة حمددة وقصرية

 وسيطرته عىل غالب الفصائل الفلسطينية بـشكل مبـارش أو ؛ولكن مع تضخم املسار التفاويض
عالقـة الفلـسطينية والعربيـة بـاملوت مـن جهـة غري مبارش من جهة، وغياب العديد من فرسان تلك ال

  . عن املشهد السيايس الفلسطينيً جعل تلك العالقة املستأجرة تتوارى قليال؛أخرى
 كـشفت عـن اسـتمرار هـذه ؛لكن الثورة السورية ضد النظام الطائفي البعثي املجرم لبشار وأبيه

 لالجئـني الفلـسطينيني يف دمـشق الظاهرة السيئة، فقد كشف عدوان هـذا النظـام عـىل خمـيم الريمـوك
عن استمرار تنظيم أمحد جربيل يف العاملة للنظام السوري، وأنه يقدم العاملة واخليانة للنظـام الـسوري 

 بـل وحـصاره ؛ وذلك من خالل مهامجـة الثـوار الفلـسطينيني والـسوريني يف املخـيم؛عىل محاية شعبه
  !ءوقطع املاء والطعام والعالج عن سكانه من األبريا

إيـران، حـزب اهللا، ( اسـتئجار املحـور اإليـراين :لكن أخطر ما كشفت عنه الثـورة الـسورية هـو
د بوصـلتها ُعـَ اليوم حلركة اجلهاد اإلسالمي بالكامل، وأن احلركة اليـوم مل ت)العراق، سوريا، احلوثيني

  .فلسطني واألقىص، بل توجيهات طهران وخامنئي
مـن   وتعـود لنهايـة عقـد الـسبعينيات؛  جـدان عالقة قديمـةفمعلوم أن عالقة حركة اجلهاد بإيرا

اإلسـالم " ملوقـع َّ شـلحرمـضان.  د حاليـاالقرن املايض، ويكفيني هنا ترصيح األمـني العـام للحركـة 
 لنبـني مـصدر هـذه ؛ال بد أن نتحدث برصاحة، ونـضع النقـاط عـىل احلـروف":  حيث يقول؛"اليوم

  .فلسطينية يف الساحة الا التهمة لنا تارخيي

                                                 
 ).١٢/١٢/٢٠١٤(، "الغد"صحيفة  )١(



 
 
 
 

  

  

 
 

 

خـوة يف  اإل: إن أول مـن اهتمنـا يف عالقتنـا بـإيران والـشيعة هـم:- اًمـضطر- يؤسفني أن أقـول 
 قبـل إنـشاء محـاس، اً ألن االهتـام كـان مبكـر؛ اإلخـوان:حركة اإلخوان املسلمني بقطاع غزة، وأقول

موعـة مـن ، لكـنهم عنـدما رأوا يف هـذه املج"املجمـع اإلسـالمي" :وكانوا يعملون يومها حتت اسـم
  . .اً أعلنوا حرب؛ عن النهج الذي يسريون عليهاً خروجاًالشباب التي شكلت حركة اجلهاد الحق

، لكـن - واحلمـد هللا-  ال سيام أننا جتاوزناهـا منـذ زمـن ؛ال أريد أن أنكأ اجلرح باجرتار تفاصيلها
 وقبـل ؛تنـا فيـه للنـاسالصداع املتعلق باهتامنا بعالقتنا بإيران والشيعة جيب أن ينتهـي، وأن نقـدم حج

  .ألذلك بني يدي اهللا 
دنا الثورة اإلسالمية يف إيران، شأننا يف ذلك شأن ماليني املـسلمني، وكـل مـا قلنـاه َّ نحن أي؛نعم

 -  مـن أقـوى حلفـاء الكيـان الـصهيوين يف املنطقـة والعـاملاًالتي أسقطت نظامـ-  إن هذه الثورة :يومها
  ..  أجل حترير وطننا املغتصب لنا يف جهادنا مناًيمكن أن تشكل سند

  !!"ما قلناه قبل حوايل ربع قرن هو ما يطبقه اإلخوة يف محاس اليوم يف عالقتهم بإيران والشيعة
محـاس اآلن مـن عالقـات واتـصال بـإيران سـبقتهم / يعرتف أن ما يقوم به اإلخوانَّ شلح؛إذن

  !اً عام)٢٥( ذبه حركة اجلهاد من
 كـام ؛اً واسـتئجارً أم تطورت لتـصبح عاملـة؟صاالت مع إيرانلكن هل بقيت القضية عالقة وات

  سبق وأن فعلت ذلك العديد من الفصائل الفلسطينية؟ 
  :هذا هو السؤال املهم اليوم، والذي سنبحث عن إجابته من خالل النقاط التالية

 وكـان ، عىل استقاللية قرار احلركة يف البـدايات- مؤسس احلركة- فتحي الشقاقي .  حرص د◙
ًدرك حاجة إيران للعب دور يف القضية الفلسطينية، ونجده يرصح أن احلركة مل تتلق دعامي  مـن إيـران َ

 سوى بعض املساعدات اإلنـسانية، وأن هـذه املـساعدات كانـت دون املـأمول ؛)م١٩٨٨(حتى عام 
  ! حتى

   ؟ فهل ال يزال قرار حركة اجلهاد مستقال
  اإليراين؟؟وهل ال تزال احلركة مستغنية عن التمويل 

والذي يعد من املرصيني القالئل الذين شهدوا نشأة حركـة - حممد مورو .  وتكشف شهادة د◙
 عن وعي الشقاقي بعدم التـورط يف الـرصاعات العربيـة، بـل - اجلهاد اإلسالمي الفلسطينية يف مرص

كــة مــورو الــشقاقي بعــدم التقــاطع واالتــصال باحلركــة اإلســالمية يف مــرص، وأن تبقــى حر. نــصح د



 

 
 


  

  

 
 فلسطني، وهو املأخذ الرئييس هلم عىل مجاعة اإلخوان بـسبب ختلـف :اجلهاد يف قضيتها املركزية وهي
  .القضية الفلسطينية عن أجندهتم

 :فهل ال تزال حركة اجلهاد اإلسالمي حترص نـشاطها وعملهـا يف القـضية املركزيـة لألمـة وهـي
   ؟فلسطني

ا عـن قـضية فلـسطني وحتريـر ً بعيـد؛ وهنـاكأم تورطت يف تنفيذ أجندات ورصاعات حملية هنـا
  األقىص؟؟
 ففـي ؛ تباينت مواقف حركتي محاس واجلهاد منهـا)٢٠١١( منذ انطالق الثورة السورية عام ◙

، ثـم االنـسحاب اًالبداية وقفتا عىل احلياد، ثم انحازت محاس للثورة بعدم تأييد النظـام األسـدي علنـ
 يف دمـشق وطهـران، ورصحـت بتأييـد "اجلهـاد" بقيـت من دمشق، ومقاطعة مؤمترات طهران، بيـنام

النظام السوري املجـرم، وسـكتت عـن جرائمـه بحـق شـعبه الـسوري وبحـق شـعبها الفلـسطيني يف 
سوريا، وبقيت تواصـل تلميـع النظـام اإليـراين الوالـغ يف دمـاء الـسوريني والفلـسطينيني باخلطابـات 

  .ن عىل منابر مؤمترات طهران الدعائيةِالرنانة م
فهل تأييد النظام املجـرم ضـد شـعبه يتـسق مـع موقـف الـشقاقي بـالرتكيز عـىل قـضية فلـسطني 

  والبعد عن نرصة احلركة اإلسالمية يف أي رصاع هلا مع السلطات؟؟
 ظهـرت للـسطح خالفـات عميقـة بـني )٢٠١٢( وعقب العدوان اإلرسائييل عـىل غـزة عـام ◙

 بـام يتـصادم مـع ؛ري حلركة اجلهاد ألوامر طهـرانمحاس واجلهاد يف غزة، بسبب ارهتان القرار العسك
  .رؤية كتائب القسام إلدارة املعركة

ا ًوجتىل هذا اخلالف يف االستجابة لطلب حسن نرص اهللا مـن محـاس واجلهـاد بـشكر إيـران علنـ
عىل دعمها لغزة، فبادرت حركة اجلهاد لتعليق يافطات الشكر الضخمة إليران يف شـوارع غـزة، بيـنام 

  !اس الطلب، لكنها مل تعرتض عىل تعليق اجلهاد ليافطات الشكرجتاهلت مح
 وهـل هـذا يتفـق مـع !؟ا مـن التكـرم والتفـضل حيتـاج إىل شـكرًفهل أصبح دعم فلسطني نوعـ

  إدراك الشقاقي حلاجة إيران لقضية فلسطني، وليس العكس؟
 إيـران حلـامس  هذا التباين يف تطور العالقـة بـني محـاس واجلهـاد مـع إيـران نـتج عنـه مقاطعـة◙

 إن طهـران :وزعيمها خالد مشعل، بل واهلجوم والطعن والشتم حلامس ومشعل، بل هناك من يقول
  .ال تزال ترفض زيارة مشعل هلا



 
 
 
 

  

  

 
 

 

 هـو بقيـادة )٨/١٢/٢٠١٤( أن وفـد محـاس الـذي يـزور طهـران اليـوم :ومما يعزز هـذا األمـر
  !حممد نرص

ن بكل حفاوة وتكريم، وتتـدفق علـيهم األمـوال  وقادة اجلهاد لطهراَّ شلحبينام تتواصل زيارات
ــرص غــزة يف حــرب ؛واملــساعدات ــراين مل تنت ــادات احلركــة أنــه لــوال الــدعم اإلي ــى رصحــت قي  حت

، وعلقوا مرة أخرى يافطـات الـشكر لطهـران يف شـوارع غـزة، لكنهـا هـذه املـرة تعرضـت )٢٠١٤(
  !! للتخريب

.  بـل انتقـد د، عن الدعم اإليـرايناًرب بعيد احلا خاضتام أهنابينام محاس وكتائب األقىص رصحت
  !!ا من حزب اهللاً يوم)٢٠(موسى أبو مرزوق الدعم اهلاتفي لغزة بعد 

 لرتجح وتؤكد الـشكوك حـول ؛يف مؤمتر طهران لدعم اإلرهابًمؤخرا  َّ شلح وتأيت مشاركة◙
نــذ قيــام اجلمهوريــة ، فطهــران راعيــة اإلرهــاب يف املنطقــة ميرانيــةتــأجري احلركــة نفــسها لألجنــدة اإل

 عــىل ؛ والتــي متــارس اإلرهــاب اليــوم يف إيــران ضــد الكثــري مــن مواطنيهــا؛)١٩٧٩(اخلمينيــة عــام 
اختالف عرقياهتم وتياراهتم السياسية ومذاهبهم، ويف العراق ضد الـسنة، ويف البحـرين ضـد النظـام 

  .اليمن بدعم احلوثينيوالسنة، ويف لبنان ضد خمتلف الطوائف، ويف سوريا ضد الشعب الثائر، ويف 
 بل وبالتغـايض عـن كـل اإلرهـاب اإليـراين ضـد ! بالتغايض عن كل هذا اإلرهابَّ شلحفيقوم

 داعـش التـي رعتهـا ؛ ويتبنى أجنـدة إيـران يف حـرب داعـش!!الفلسطينيني يف لبنان والعراق وسوريا
  . وهم املستفيدون األوائل منها،إيران ووكالؤها

  !؟َّ شلحة الفلسطينية، يافهل هذا خيدم مركزية القضي
 فيـزور - مقـر احلـوثيني-  يف صنعاء ملدينة صعدة "اجلهاد اإلسالمي" تأيت زيارة ممثل ؛اً وأخري◙

قرب زعيمهم حسني احلوثي، ويقدم درع احلركة لشقيقه القائـد، وهـؤالء احلوثيـون مل يعـرف هلـم دور 
  !؟بفلسطني عن اليمن، فكيف ً؛ فضالإجيايب واحد عىل مستوى حمافظة صعدة

 ًعـددا الـذين احتلـوا العاصـمة و؛وهذه الزيارة ال مهمة هلا إال تبييض صورة احلوثيني اإلرهابية
ـ  ونرشوا اخلوف والذعر، وسلبوا مقرات الدولة وأسـلحة اجلـيش، فيـصدر األمـر لـ،من املحافظات

  ! من خالل توظيف اسم فلسطني؛بتلميع صورة احلوثيني عند البسطاء "اجلهاد"
 إهنـا جـاءت ضـمن زيـارة كافـة األحـزاب اليمنيـة، : قـالوا؛ربير حركة اجلهاد هلذه الزيـارةويف ت

  !!!وهو كذب مفضوح



 

 
 


  

  

 
إن هــذه النقــاط بمجموعهــا لتــدل وتؤكــد عــىل أن حركــة اجلهــاد اإلســالمي جتــاوزت مرحلــة 

 مرحلـة تـأجري نفـسها لـصالح األجنـدة : وهـي!العالقات واالتـصال بـإيران، ملرحلـة أخـس وأدنـى
  . الطائفية اإلرهابيةيرانيةاإل

 عـىل بـؤس هـذا اخليـار ؛اً ومجاعة اإلخوان عمومـ،اًويبقى يف اخلتام تنبيه حركة محاس خصوص
  ! العاملة واخليانة لقضية فلسطني وحترير األقىص:اإليراين يف العالقات والتعاون، وأن هنايته

 أو االرتبـاط بـإيران، وبمناسـبة وهذا التحذير بمناسبة حماولة محاس أو تيار فيهـا إعـادة العالقـة
تفاهم حزب اإلصالح اليمني مع احلوثيني، وبمناسبة استمرار انخراط احلـزب اإلسـالمي العراقـي 

  .يف فلك احلكومة الطائفية
ِفحذار حذار من مصري حركة اجلهاد اإلسالمي ِ!!  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  



 
 
 
 

  

  

 
 

 

  ) محاس- حزب اهللا (  األسرىيمقارنة بني صفقت
  ،)٢٠٠٤(سنة  "حزب اهللا"فقة األسرى التي قام بها مقارنة بني ص

  )٢٠١١( سنة "محاس"وبني صفقة 
  

قامــت حركــة محــاس بعقــد صــفقة تبــادل لــألرسى مــع إرسائيــل، خــرج يف الدفعــة األوىل مــن 
، مقابــل تــسليم اً أســري)٥٥٠( اإلفــراج عــن اً أســرية، وســيتم الحقــ)٢٧( و،اً أســري)٤٥٠(الــصفقة 

  . ُ الذي أرس ملدة مخس سنوات؛لعاد شاليطاجلندي اإلرسائييل ج
 مقارنة رسيعة لفئات األرسى الذين أطلقـت محـاس رساحهـم بفئـات األرسى الـذين ييلوفيام 

   .)٢٠٠٤(خرجوا يف صفقة حزب اهللا سنة 
 بـل تكـاد ، التأكيد عىل أن صـفقة حـزب اهللا كانـت صـفقة فاشـلة:واهلدف والغاية من ذلك هو

  !!التطبيل والتزمري الذي حظيت به يف وقتها رغم كل ؛توصف باخليانة
 أن اجلميـع يتفـق عـىل أن وضـع حـزب اهللا يف عـام :ومما يؤكد فشل أو خيانـة صـفقة حـزب اهللا

  .ر عىل خمرجات الصفقةَّ وهو ما أث،)٢٠١١( كان أفضل من وضع محاس يف )٢٠٠٤(
ع الـذي  فإن املقارنة بـني الـصفقتني ستكـشف عـن مقـدار اخلـدا؛ولكن برغم كل هذا

  :اً والصفقة حتديد،اًانطىل عىل الكثريين يف الرتحيب وتأييد حزب اهللا عموم
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).ـه٢٩/١١/١٤٣٢(، "جملة البيان"موقع  )١(



 

 
 


  

  

 
  صفقة حزب اهللا  صفقة محاس  املوضوع
 سيتم إطالق( ٤٧٧  العدد اإلمجايل لألرسى

  ً أسريا ٥٥٠رساح 
  )بعد شهرين

٤٣٥  

  -   ٢٧  عدد األسريات
  -   ١٦  عدد أرسى القدس

  -   ٥  )٤٨ (عدد أرسى مناطق الـ
  -   ١  عدد أرسى اجلوالن

  -   ٢٧٥  عدد أرسى املحكومني باملؤبد
  تنتهي ( ١  ١٩٨  سنوات ١٠ عدد األرسى املحكومني فوق

  )حمكوميته بعد أشهر
  ٤٢٤  ١٠   سنوات١٠عدد األرسى املحكومني أقل من 

  
  :يف صفقة حزب اهللا كان

   !)٢٠٠٤( من األرسى املفرج عنهم تنتهي مدهتم يف نفس سنة اإلفراج )%١,٧٤(
   !)٢٠٠٥( منهم تنتهي عام )%٩,١٨(
  !)٢٠٠٦( منهم تنتهي عام )%٧(
  

  :لقد كانت األحكام الصادرة بحق أرسى صفقة حزب اهللا كام ييل
  املدة  عدد األرسى
  )إداري(أشهر   ٦٠
  من سنة أقل  ٥٧
  سنتان  ١٥٧
   سنوات٣  ٧٨



 
 
 
 

  

  

 
 

 

   سنوات٤  ٣٨
   سنوات٥  ٢١
   سنوات٦  ٤
   سنوات٧  ٩
  )تنتهي بعد أشهر( سنة ١١  ١

  
 )٦(بيـنام األرسى الرجــال املفـرج عــنهم يف صـفقة محــاس كانـت أقــل مـدة ســجن متبقيـة هــي 

  .  سنة)٤٠- ٢٠( سنة وهم الغالبية، أو بني )٩٩(والباقي إما حمكوم بـ !! سنوات ألسريين فقط
 ليـدرك الفـارق بـني اجلهـاد ؛هذه هي احلقيقة نضعها بني يدي كل منـصف وباحـث عـن احلـق

 الذي حيـرص عـىل املكاسـب الطائفيـة مـع اهلالـة ؛ وبني اجلهاد الشيعي،- وإن شابته شوائب- لسني ا
  !اإلعالمية الكاذبة

  !فهل يعي ذلك املخدوعون؟
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