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 فلسطين بين الوعد اإللي  واالغتصاب البشري

 (نظرة تاريخية قرآنية) 

 

 الملخص

من يثبت  هذا البحث أّن فلسطني أرض مغتصبة ال أرض موعودة، فما يزعمه اليهود 
فهم من  .ية، كالم باطل من الناحيتني التارخيية والدينأن فلسطني هي أرضهم املوعودة

. ألهنا كانت معمورة بسكاهنا قبل جميئهم إليهاالناحية التارخيية طارئون على هذه األرض، 
، ودعوة اإلسالم هي األنبياء وأما من الناحية الدينية فإن املسلمني هم الورثة احلقيقيون لرتاث

الذي يسعى لتكريسه هو احلق ى أنبياء بين إسرائيل ، وإن احلق الذي سعهتماستمراٌر لدعو 
وما دولة إسرائيل القائمة اآلن يف فلسطني، سوى كياٌن صهيوين غاصب  .املسلمون لتكريسه

، من أجل حترير فلسطني ني، أْن نعمل بكل الوسائل املشروعةوواجبنا الشرعي كمسلم. حمتل
 . سفك الدماءمن هذه العصابات املنحرفة املتعطشة ل

 

 

 

Palestine between the divine promise and human prejudice  
(A historical and Quranic Perspective) 

 
Abstract 

 
This research proves that Palestine is a usurped land and not a 
promised land, the Jews claim that Palestine is their promised land is 
not true from both historical and religious aspects. Historically Jews are 
intruders on this land, from religious perspective; Muslims are the true 
legitimate heirs of the prophets’ heritage, the call or Da’wa of Islam is 
continuing to their Da’wa, and the truth that they struggled to devote is 

the same truth that Muslims seek to devote. The existing state of Israel 
in Palestine is only cruel occupier Zionist state. And it is our duty as 
Muslims to work with all legitimate means for the liberation of Palestine 
from these devil hungry gangs of bloodshed. 
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 مقـدمــة
 

هذا البحث قضية بالغة األمهية، تُعدُّ تأصياًل مهمًا يف فهم طبيعة الصراع القائم  يعاجل
فحىت ندرك أبعاد تصرفات اليهود، وطبيعة أعماهلم، علينا أْن هناجر إىل . على أرض فلسطني

 .عقوهلم، لنعلم كيف يفكرون، وما هي منطلقاهتم يف التعامل مع اآلخرين
ذا البحث من كونه يعاجل موضوعًا بالغ السخونة واحلساسية، وما تزال وتأيت أمهية ه

عّدة وتثور أمامنا يف إطار هذه املعاجلة تساؤالت . وترية األحداث تتسارع فيه يومًا بعد يوم
 :مهمة

حقًا لليهود؟ وأنَّ اهلل وَعَدهم هي ملن هذه األرض؟ ومن هم أصحاهبا الشرعيون؟ هل 
 .أم أرض مغتصبة؟ هبا؟ هل هي أرض موعودة

هذه استفسارات جاء هذا البحث من أجل وضع إجابات واضحة هلا، من خالل 
دراسة أبعاد هذه القضية من مجيع جوانبها، سواء الدينية منها أم التارخيية، لنكون على بينة 

 .من أمرنا، ووضوح يف رؤيتنا
 :يل، كما يخامتةثالثة مباحث و مقدمة و مكوناً من  وقد جاء هذا البحث

 أرض امليعاد يف العقيدة اليهودية: املبحث األول
 نظـرة تارخيية: املبحث الثاين
 نظـرة قرآنية  : املبحث الثالث

 
، فال ادِّعاء بغري دليل، وال رأي وضوعيم مبنهج علمي ويعاجل البحث هذه املباحث

 .بغري برهان
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 المبحث األول

 أرض الميعاد ف  العقيدة الييودية

 
  الدين واألرض: أوالا 

 –حسـب قـوهلم  -ذ يربط اليهود بني األرض وبني تعاليم التـوراة الـال ال نكـن أن تنفَّـ
؛ فـــــإن 2، ويف أحـــــد تصـــــريات بـــــن غوريـــــون1وكمـــــا جـــــاء يف التلمـــــود. إال يف األرض املقدســــة

خــل أرض إســرائيل نكــن اعتبــاره م منــاً، ألن مــن يعــي  دا»الســكيف يف األرض مبنـــزلة اإلنــان 
 .3«ا املقيم خارجها فهو إنسان ال إله لهأم

الشــــعب الســــاكن فيهــــا . ال يقــــول ســــاكن يف األرض أنــــا مرضــــت»: وجــــاء يف التــــوراة
 .4«مغفور اإلمث

جـــــاء يف . وعنـــــدما يـــــتكلم اليهـــــود عـــــن األرض املقدســـــة، يعنـــــون هبـــــا أرض فلســـــطني
ستطع العثور علـى أيـة الواحد القدوس تبارك امسه، قاس مجيع البلدان مبقياسه، ومل ي»: التلمود

 .؛ أي أرض فلسطني5«سوى أرض إسرائيلبالد جديرة بأن مُتنح جلماعة يسرائيل 
والنـــايفر يف التـــوراة، صـــد نصوصـــاً تشـــري إىل أن اهلل مـــنح إبـــراهيم و ريتـــه هـــذه األرض، 

 :ومن  لك
ا هب مـن أرضـك ومـن عشـريتك ومـن بيـت أبيـك، إىل األرض : إلبراهيموقال الرب » -

ويفهــر الــرب ... فــأتوا إىل أرض كنعــان ... فــذهب إبــراهيم كمــا قــال الــرب ... الــال أريــك 
 .6«لنسلك أعطي هذه األرض: إلبراهيم وقال

وبني نسلك من بعدك مدى أجياهلم، عهد الـدهر، ألكـون  عهدي بيين وبينك وأُقيمُ » -
لك إهلاً، ولنسلك من بعدك، وأعطيك أرض غربتك لـك ولنسـلك مـن بعـدك، مجيـع أرض  

أنــت .. وأنــت فــاحفد عهــدي : وقــال اهلل إلبــراهيم. ، ملكــاً م بــداً، وأكــون هلــم إهلــاً كنعـان
هـــذا هـــو عهـــدي الـــذي حتفظونـــه بيـــين وبيـــنكم، وبـــني . ونســـلك مـــن بعـــدك مـــدى أجيـــاهلم

 .7«نسلك من بعدك
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ي ذارفع عينيك وانظـر مـن املوضـع الـ: يف أرض كنعان، فقال له الرب إبراهيموسكن » -
اً وشرقاً وغرباً، ألن مجيع األرض الال أنت ترى، لك أعطيها ولنسلك أنت فيه مشاالً وجنوب

 .8«إىل األبد
لنســلك أعطــي هــذه األرض، مــن هنــر مصــر إىل : ميثاقــاً قــائالً  إبــراهيممــع  قطــع الــربُّ » -

 .9«النهر الكبري، هنر الفرات
ذه ويعتــا اليهــود أنفســهم هــم َنْســُل إبــراهيم عليــه الســالم و رّيتــه الــذين جــاءت هلــم هــ

 .الوعود، وال يَرْون إلبراهيم عليه السالم نْسالً غريهم
 
  حدود أرض الميعاد: ثانياا 

علـى الــرغم مــن ورود هـذه النصــوح الــال تتحــدث عـن أرض فلســطني باعتبارهــا أرضــاً 
فبينمــا دلّــت بعــو النصــوح . ن اليهــود أنفســهم اختلفــوا يف حــدود هــذه األرضفــإللميعــاد، 

أرض كنعـــــان »ىل الفـــــرات، حـــــددهتا نصـــــوح أخـــــرى علـــــى أهنـــــا علـــــى أهنـــــا متتـــــّد مـــــن النيـــــل إ
حــني شــبهوا األرض  لــد  –يف يفــنهم  –وقــد حــّل احلاخامــات هــذه املشــكلة . 10«بتخومهــا

ـــة الشـــبع واالرتـــواء ـــة العطـــ  واجلـــوع، ويتمـــدد يف حال وهكـــذا . اإلبـــل الـــذي يـــنكم  يف حال
وتتســع إ ا جاءهـا اليهــود األرض املقدسـة، تــنكم  إ ا هارهـا ســاكنوها مـن اليهــود، وتتمـدد 

 .11من بقاع األرض
فقد وّسع مفهوم أرض امليعـاد ليشـمل كـل أرضر ورد  كرهـا 12أما اجلنرال موشي دايان

كنا منلك التوراة، ونعتا أنفسـنا شـعب التـوراة، فمـن الواجـب علينـا أن  إ ا»: يقول. يف التوراة
 .13«منتلك مجيع األراضي املنصوح عليها يف التوراة

خــتالب بــني اليهــود يف حتديــد أرض امليعــاد، أْن طالــب بعضــهم بإقامــة وطــنر وبلــغ اال
يهــودي يف أيــة منطقــة، وفّكــر كثــري مــنهم يف إقامــة دولــة هلــم يف قــاح أو مدغشــقر، لــوال أن 
االســــتعمار هــــو الــــذي وقــــف معهــــم إلقامــــة دولــــتهم يف فلســــطني، وهــــذا مــــا ي كــــده الــــدكتور 

 .14«لليهود خمتلقةني غري بيئة مل تكن فلسط»: غوستاب لوبون حني يقول
 
  الصييونية وأرض الميعاد: ثالثاا 
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. نسـبة إىل صـهيون، اجلبـل الــذي يقـع جنـوب بيـت املقــدس(: Zionism) الصهيونيو 
ورد يف . وأصـــبح هـــذا اجلبـــل مكانـــاً مقدســـاً لـــدى اليهـــود العتقـــادهم بـــأن الـــرب يســـكن فيـــه

وا للرب الساكن يف صهيون»: املزامري  .15«َرمنِّ
يف فلسـطني؛ أي  إسـرائيلاسـتقرار بـين »هذا فالصهيونية يف أبسط تعاريفها هي  وعلى

. وهـــي كـــذلك تأييـــد  لـــك بـــالقول أو باملســـاعدة املاليـــة أو األدبيـــة. جبـــل صـــهيون ومـــا حولـــه
فـاليهودي هـو الـذي يـ ثنر أْن يعـي  يف فلسـطني، وهـو كـذلك مـن يسـاعد اليهـود ماديـاً وأدبيــاً 

 .16«ليستوطنوا فلسطني
وهــي تقــوم علــى . صــهيونية عقيــدة ومــنهج عملــي،  ــد أصــوهلا املفصــلة يف التلمــودوال

ــدر َقطََعــه اهلل علــى نفســه لنبيــه إبــراهيم، حــني  القــول بأفضــلية اليهــود علــى العــاملني، بــدعوى تعهُّ
وتقــــوم النظريــــة . أمــــره بالتوّجــــه مــــن بــــالد مــــا بــــني النهــــرين إىل أرض كنعــــان، لتكــــون أرضــــاً لـــــه

االعتقــــاد بــــأنَّ إبــــراهيم وَنْســــله مــــن بعــــده قــــد اختصــــوا اهلل وحــــده بعبــــادهتم،  الصــــهيونية علــــى
 .فاختصَّهم اهلل بعهده

ــر اليهــود هــذا العهــد بأنــه عقــٌد مــن طــرب واحــد، قــد دخلــه اهلل وألــزم بــه نفَســه،  وفسَّ
شــعب اهلل "وهــم طبقــاً هلــذا التايــر . فلزمــه لدبــد، واختــار فيــه اليهــود لتحقيــق رســالته ا ُلقيــة

 .17، ومن مث فهم وحدهم أصحاب الكمال ا ُلقي يف العامل"املختار
وتنظــر الصــهيونية للــدين علــى أنــه تــراٌث يشــّكل تارخيــاً مشــرتكاً بــني اليهــود، كمــا ينظــر 
األملـــان إىل الـــرتاث الشـــعل األملـــاين علـــى أنـــه يشـــكل تارخيـــاً مشـــرتكاً صمعهـــم، فينطلقـــون منـــه 

إىل الـدين وال يلتزمـون بـه، ولـذلك فالـدين عنصـر مهـم  فهـم ينتمـون. لتحقيق أهدابر مشرتكة
مــن عناصــر بقــائهم، يــافد عليــه اجلميــع ســواء مــنهم املتــدينون والعلمــانيون، فهــو عنصــر مــن 

 .عناصر قوميتهم، ومقّوم من مقّومات وجودهم، والتفّلت منه ال يعين عدم احرتامه
هــــود بــــالتفوم، وأمــــرهم كمــــا أن الــــدين اليهــــودي قــــد أثّــــر يف إ كــــاء الشــــعور لــــدى الي

اختارهم الـرب شـعباً فتعاليم التلمود تقرر بأن اليهود شعب خمتار، . بالعودة إىل أرض إسرائيل
إســـرائيل مـــن : قســـيم ســـكان العـــامل إىل قســـمنينكـــن ت" :وبعبـــارة أكثـــر دقّـــة. اً هلـــإ مهلـــليكـــون 

هـذه عقيـدة فإسـرائيل هـي الشـعب املختـار، و . جهة، واألمم األخـرى جمتمعـة مـن جهـة أخـرى
 .18"أساسية
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جـاء ". غـري اليهـود"وشعورهم بالتفرد ولّد لـديهم الشـعور بـالتفوم والشـعور بـاعتزال ايَتقـرين 
حنـــن شــعب اهلل املختـــار يف األرض، وقـــد فرَّقَنــا اهلل ملنفعتنـــا، و لــك ألن اهلل ســـخَّر لنـــا »: يف التلمــود
 .19«ي يفهورهم وحنركهم كما نشاءوكل األمم واألجناس سخَّرهم لنا منتط ،اإلنسايناحليوان 

وحىت لو اُضطهد اليهود فإهنم يُقبّلون األيادي، ويتذللون، ويكونون مملوئني شـعوراً بالكايـاء 
 .والتفوم، بل إهنم يفسرون عزلة العامل هلم حني اُضطهدوا بأن الشعوب تعزهلم لشعورها بتفوقهم

مـــق يف نفوســـهم حــــب أرض كـــذلك فـــإن ديـــنهم يـــأمرهم بــــالعودة إىل أرض امليعـــاد، ويع
 .إسرائيل، ويعاون عن هذا احلب باهلارة الفردية واجلماعية إىل تلك األرض للعي  عليها

ومــن تعــاليم التلمــود أّن أي يهــودي يســتطيع أن يهــاجر إىل أرض امليعــاد، مث يبقــى يف 
ن هنــا ومــ. وتــأمرهم تعــاليم التلمــود بعــدم رنــة اآلخــرين، وبالســيطرة علــيهم. املنفــى فهــو كــافر

فقد جاءت أهداب الصهيونية متوافقة متاماً مع تعـاليم الـدين اليهـودي، ومـن هنـا كـان احـرتام 
 .20الصهيونية للدين ولو مل تلتزم به

وهذا مـا أْوَجـَد لـدى اعمـاء الصـهيونية النظـرة الوطنيـة الداعيـة إىل العـودة إلقامـة وطـن 
 .ياهتمقومي هلم يف فلسطني، ويظهر  لك جلياً يف أقواهلم وتصر 

 .«من أجل فلسطني فإنين مستعد أن أحتالف مع الشيطان»: 21قال جاوبتنسكي
كتابـــات كثـــرية عـــن أبنـــاء اليهـــود املناـــرفني يف اللهـــو وامللـــذات علـــى   22وكتـــب وايزمـــان

حساب التفكري يف اسرتجاع أرض امليعـاد، وكـان ُيكثـر مـن توجيـه اللـوم إلـيهم مقرونـاً بالنصـح 
رى واملـــدن يـــذر مـــن نســـيان اللغـــة العايـــة، ويـــث علـــى تعليمهـــا واإلرشـــاد، وكـــان صـــوب القـــ

 .لدطفال، وكان يُلّح على وجوب جعلها اللغة الرمسية لليهود مجيعاً 
ويعتـا يهـود الواليـات " الفـردوس املفقـود" أما بـن غوريـون، فكـان يعتـا فلسـطني هـي 

 كـــلَّ أرض ســـوى املتحـــدة منفيـــني خـــارو أرضـــهم، وإْن حصـــلوا علـــى مجيـــع حقـــوقهم، ويعتـــا
 .فلسطني أرض منفى

فيعتــا كــل أرض ســوى فلســطني أرضــاً غريبــة  23أمــا الشــاعر الصــهيوين حــاييم بيالــك
ويقصـــد باألفـــاعي اليهـــود الـــذين ينـــدجمون يف « نـــادوا األفـــاعي»موحشـــة، ولــــه قصـــيدة بعنـــوان 

 .24غريهم من الشعوب، ألن من يندمج منهم يف غري أبناء قومه فهو متآمر على قضيته
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يتبني مما سبق أن اليهود قد استغلوا هذا الوعد اإلهلي يف فرتة الحقة إلضفاء الشـرعية 
وأنَّ الصـــهيونية قـــد متسَّـــكت هبـــذه التعـــاليم الدينيـــة، وعملـــت علـــى . علـــى غـــزوهم لفلســـطني

إ كائها يف نفوس اليهود، ألن  لك يتفق متاماً مع األفكار واملبادئ الال تسعى الصهيونية إىل 
 .حتقيقها
 
  البعد التاريخ  ف  الوعد اإللي : رابعاا 

يــرى روجيــه جــارودي بــأنَّ الوعــد اإلهلــي بــأرض امليعــاد  و أبعــادر تارخييــة، ولــي  وعــداً 
، (20-08: 05)دينيــاً خالصــاً كمــا يــزعم اليهــود،  لــك أّن الوعــد الــوارد يف ســفر التكــوين 

ة مـن هنـر مصـر إىل هنـر الفـرات، والذي يشري إىل سيادة شعب خمتار على مجيـع املنـاطق الواقعـ
وعلـــى مجيـــع الشـــعوب الـــال تســـكنها، مل يكـــن ســـوى نبـــوءة مســـتوحاة مـــن غـــزوات داود عليـــه 

ليصــبح وعــداً " البــدوي"كمــا برهنــت أاــاث املفســرين علــى أن توســيع نطــام الوعــد . الســالم
 .25قومياً ال بد وأن يكون قد حدث قبل تدوين روايات اآلباء األوائل للمرة األوىل

، والـــذي رمبـــا كـــان أول راور أو بـــاألحرى أول  26فقـــد عـــا  صـــاحب املصـــدر اليهـــوي
ومن مث فقد عاصر تلك العقـود . كاتب لروايات العهد القدمي، يف عصر سليمان عليه السالم

الــال كــان فيهــا العهــد األبــوي، الــذي أعيــد تفســريه بــوحي مــن غــزوات داود عليــه الســالم، قــد 
 .واألماين حتقق بشكل يفوم كل التوقعات

مـن النصـوح األساسـية الـال تتـيح  27(2: 02)وتُعد الفقـرة الـواردة يف سـفر التكـوين 
إسـرائيل بين إ  تشري هذه الفقرة إىل أّن الاكة الال حتّل ب. فهم أعمال صاحب املصدر اليهوي
ع واملقصود هبذه العبارة مجيع الشعوب الال كانت تتقاسـم مـ. تقرتن مبباركة مجيع قبائل األرض

 .28بين إسرائيل أراضي فلسطني والضفة الغربية
وهكـــذا، فلـــي  مبقـــدورنا أن حنـــدد علـــى وجـــه الدقـــة يف أيّـــة حلظـــة »: ويقـــول جـــارودي

تارخييــة يفَهــَر الــرّب لشخصــية إبــراهيم التوراتيــة، ملنحــه احلــق الشــرعي يف االســتيالء علــى بــالد  
بـل " اهلل"هبذه اهلبة يمل توقيع  أما من وجهة النظر القانونية، فلي  بني أيدينا صك  . كنعان

إن لدينا حاااً قويـة تـدعونا لالعتقـاد بـأن املشـهد الـوارد يف سـفر التكـوين ال يعكـ  حادثـة 
 .29«تارخيية حقيقية
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فهــل مــن املمكــن إ اً إضــفاء طــابع آين معاصــر علــى الوعــد األبــوي؟ لــي  هــذا ممكنــاً 
الوعـــد كصــك للملكيـــة أو اســـتخدامه بالتأكيــد، إ ا كـــان إضــفاء هـــذا الطــابع يعـــين اســتخدام 

 احلق يف أن يـدعي لنفسـه أنـه جـدير سياسيهنج  أليّ فلي  ». لتسويغ أّي ادعاءاتر سياسية
املسـيحيني  كوال نكن للمرء، بأي حال من األحوال، أن ينضم إىل أولئـ. بضمان هذا الوعد

لــة إســرائيل يف الوقــت الــذين يــرون أنَّ وعــود العهــد القــدمي ُتضــفي الشــرعية علــى مــا تدَّعيــه دو 
ملــا ا مل يفهــم اليهــود وأحبــارهم : بــل نكــن للمــرء أن يتســاءل. 30«الــراهن مــن حــقر يف األرض

 !   هذا الوعد طوال ما يقرب من عشرين قرناً قضوها طواعية واختياراً بعيداً عن فلسطني؟
، ويشري روجيه جارودي إىل قضية مهمة، وهي أن هذا الوعد الـذي يتـباح بـه اليهـود
 و طابع تارخيي أكثر منه  و طابع ديين، فقد ُوجد عند اليهود يف تلك الفرتة مـن الـزمن كمـا 

، فقد ُوجِّه هذا الوعد يف بادئ األمر إىل مجاعات من البـدو الرّحـل الـذين 31ُوجد عند غريهم
د ومـن مث أصـبح هـذا الوعـ. يتطلعون إىل االستقرار يف أير من املناطق اآلهلة الصاحلة للسـكيف

 . جزءاً من الرتاث الديين والقصصي لدى قبائل شىّت متباينة
حيــث تُبــني لنــا قــراءة النصــوح املقدســة يف منطقــة الشــرم األوســط أن مجيــع شــعوب 
املنطقـة، مـن بــالد النهـرين إىل مصـر مبــا يف  لـك احليثيـون، قــد تلقـوا وعـوداً مماثلــة، حيـث كــان 

 . اإلله يعد كل شعب باألرض
ســّلة الضــخمة يف الكرنــك، والــال ُشــيدت يف عهــد حتــومت  الثالــث ففــي مصــر،  ــد امل

ب، متايـــداً النتصـــاراته يف غـــزة وجميـــد وقـــاد  وقـــردمي  ، .م 0475و 0481بـــني عـــامي 
بامتـدادها يف مجيـع اجلهـات لتكـون لـك  أمنحك هـذه األرض»: وقد ُدونت عليها عبارة اإلله

 .32«ألراضي الغربيةلقد جئُت ألاّودك بكل الُسُبل لكي جتتاح ا. شرعاً 
وعلـــى اجلانـــب اآلخـــر يف منطقـــة اهلـــالل ا صـــيب يف بـــالد مـــا بـــني النهـــرين،  ـــد يف 

يــدد لكــلر نصــيبه، ويــأمر ببنــاء ببابــل وتشــييد معبــد ( مــردو )أنشــودة ا لــق البابليــة، أن اإللــه 
 .فيها

ـــا)ومـــن مصـــر إىل بـــالد مـــا بـــني النهـــرين، كـــان احليثيـــون ينشـــدون لربـــة الشـــم   ( أرين
 .«األرض، وتعينني حدود واألرضأنت حترسني أمن السماوات »: قائلني
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هكذا كان الوضع آنذاك، فلو مل يكن اليهود قد تلقوا وعداً كتلـك الوعـود، ألصـبحوا 
 .33دون شك حالة شا ة

 
  عم الييود الدينيةتفنيد مزا: خامساا 

أعطــاهم األرض  إ ا نظرنــا يف النصــوح الدينيــة، الــال يســتدل هبــا اليهــود علــى أن اهلل
املقدسة هلم وحدهم،  د أهنا مل تذكر  لك، بل كـلُّ مـا جـاء فيهـا يـدل علـى أّن اهلل أعطاهـا 

 .إلبراهيم ونسله
فــإ ا كــان االعتقــاد الســائد لــدى اليهــود أّن األرض أُعطيــت هلــم وحــدهم، فهــذا افــرتاء 

لــدحو افــرتاءاهتم وخطــأ، ألن  لــك مل يقــل بــه كتــاهبم املقــدس، إ ا كنــا ســنعتمد عليــه كــدليل 
 :ونكن إمجال رّدنا يف النقاط آالتية. وتفنيد مزاعمهم

إ ا كــان هنــاك عهــد فقــد أُعطــي إلبــراهيم عليــه الســالم ولنســله، ولــي  بنــو إســرائيل وحــدهم  .0
وســـلم مـــن نســـله كـــذلك، ألهنـــم أبنـــاء  هـــم نســـل إبـــراهيم، فـــالعرب ومـــنهم حممـــد صـــلى اهلل عليـــه

» : ينكـــروا أن إمساعيـــل مــن نســـل إبـــراهيم، فقـــد ورد يف تـــوراهتم إمساعيــل، وال يســـتطيع اليهـــود أنْ 
 .34«، ألنه من نسلكابن اجلارية أيضاً سأجعله أمة

إ ا كانت املسألة مرتبطة بالنسل والتناسل، فالدالئل تشري إىل أن األغلبية الساحقة لليهود يف  .2
 ـزر، الـذين دخلـوا عصرنا، ليست من نسل إبـراهيم عليـه السـالم،  لـك أّن معظمهـم مـن يهـود ا

وعليـه فـإّن دعـوى الـدم النقـي، والســاللة . 35الـدين اليهـودي يف القـرنني التاسـع والعاشـر امليالديـني
ختــار، هــي دعــوى باطلــة، وليســت اليهوديــة إال دنينــاً جعلــوه أســاس قــوميتهم 

ُ
الطــاهرة، واجلــن  امل

 .املنبثقة عنه
مـن اجلـن  العـرس، سـواءً أكـان كلـدانياً أم  إبراهيم عليه السالم لي  عايـاً، وإمنـا هـو واوجاتـه .2

ألن هذه الشعوب الثالثة كما يقرر الباحثون، وبدون أدىن . أمورياً أم آرامياً، على ا الب املوجود
خـــالب أو جـــدال، شـــعوب عربيـــة، خرجـــت مـــن جزيـــرة العـــرب لســـبب أو آلخـــر، ضـــمن حركـــة 

 .36الشعوب القدنة يف هارهتا وتنقالهتا
رمبــا كــان مــن املفاجــآت عنــد بعــو النــاس أن " :س حممــود العقــاديقــول األســتا  عبــا

عليه السالم كان عربياً، وأنه يتكلم اللغة العربية، ولكنها احلقيقة التارخيية  إبراهيميُقال هلم إّن 
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وإمنـــا الفـــرض . الـــال ال حتتـــاو إىل فـــرض غريـــب، أو تفســـري نـــادر، غـــري ترمجـــة الواقـــع مبـــا يعنيـــه
  عن هـذه احلقيقـة، لينسـب إبـراهيم إىل قـوم غـري قومـه الـذين هـو مـنهم الغريب، أن ييد امل ر 

 .37"يف الصميم
قـال . إّن القرآن الكرمي يوضح مسألة إمامة سيدنا إبراهيم و ريته يف شـكل ال لـب  فيـه .4
ه    : تعاىل ََ ِل ََ ُ  ِب َِ لِل هه َوِإِذ ابْهتَهَلى ِإبْهَراِهوَم رَبُّه ُِل ه َهي َّه ََه َ  ِإي هَ َع  ََََ  ِس ِإَم ًمه  ََه َ  َوِمهَّ ذ ر ِهتِهَ فَه

وََّ  ََ َ  لَ  َِ َُْيهِيا الاهه ِل َِه َه    
فعنـدما سـأل إبـراهيم اهلل أن تكـون اإلمامـة يف  ريتـه، بـني . 38

اهلل لـه أّن عهده لذريتـه باإلمامـة ال يسـتحقه وال ينالـه الظـاملون، وأّي يفلـم وكفـرر وصـدر عـن 
 .39ا فعله ويفعله اليهودسبيل اهلل وإفسادر يف األرض أكا مم

 
وهنـــاك مـــن اليهـــود أنفســـهم مـــن دحـــو حاـــج اليهـــود القائلـــة بـــأن دولـــة إســـرائيل هـــي 

 :حني يقول 40تكري  لوعد اهلل بالعودة إىل األرض املقدسة، وهذا ما ي كده إملر برجر
ال نكـــن ألّي إنســـان أن يقبـــل االدعـــاء بـــان إنشـــاء دولـــة إســـرائيل احلاليـــة كـــان حتقيقـــاً »
ة، وبــأّن اهلل قــد صــّدم ســلفاً وبشــكل تلقــائي علــى كــل األعمــال الــال قــام هبــا اإلســرائيليون للنبــوء

فقــد حطمــت دولــة إســرائيل السياســة احلاليــة، أو علــى . إلنشــاء دولــتهم واحلفــاا علــى اســتمرارها
ومــن مث لـــي  لدولـــة إســـرائيل احلاليـــة أي حـــق يف أن ... األقــل شـــوهت املغـــزى الروحـــي إلســـرائيل 

أن تكــون  إهنــا ال تعــدو. بقــدوم عصــر املاشــيحفســها أهنــا جتســيد إلرادة اهلل الــال تقضــي تــّدعي لن
فـــال األرض مقدســـة وال الشـــعب، وكالمهـــا لـــي  جـــديراً بـــأي ميـــزة . جتســـيداً لغوغائيـــة الرتبـــة والـــدم
ــزعة الشــــمولية الصــــهيونية بســــعيها إىل إخضــــاع الشــــعب اليهــــودي . روحانيــــة يف هــــذا العــــامل إّن النـــ

 .41«حىت ولو كان  لك بالعنف والقوة، جتعل منه شعباً بني الشعوب األخرى ومثلهابأسره، 
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 المبحث الثان 

 نظـرة تاريخيـة 

 
انطالقــــاً مــــن املــــزاعم الدينيــــة الســــابقة الــــذكر، يــــّدعي اليهــــود أّن هلــــم حقــــاً تارخييــــاً يف 

باســـتعادة حقـــوقهم فلســـطني، لـــذلك فهـــم حـــني ينـــادون بـــالعودة إىل أرض امليعـــاد، يُطـــالبون 
فهل صحيٌح أن اليهـود هـم سـكان األرض األصـليني؟ أم . التارخيية املزعومة يف أرض فلسطني

 أهنم دخلوها يف فرتة من الزمن مث خرجوا منها؟
سنحاول فيما يلي إلقاء نظرة تارخيية على الشعوب الـال سـكنت أرض فلسـطني لنـرى 

 .موقع اليهود منها
 
  الحضارة النطوفية: أوالا 

ســكن اإلنســان أرض فلســطني منــذ العصــور املوغلــة يف القنــَدم، وهنــاك آثــار تعــود إىل 
ألـف  04)، والعصر احلاري الوسيط (م.ألف م 04 –ألف  511)العصر احلاري القدمي 

حيــث يُطلــق علــى هــذا العصــر يف فلســطني اســم احلضــارة النطوفيــة نســبة (. م.آالب م 8 –
النطوفيني غـري معـروب حـىت اآلن، وتركـزت حضـارهتم إىل مغائر النطوب شرم القدس، وأصل 

 .42على الساحل وعاشوا يف املغائر والكهوب كمغائر جبل الكرمل
، فمـــن ءهتقـــدم اإلنســـان وارتقـــا الـــال شـــهدتاحلضـــارة النطوفيـــة احلضـــارة األوىل  دّ عـــوتُ 

فيون خالهلا وصلت التحوالت االقتصادية واالجتماعية يف فلسطني قمتها، فبعد أن بلغ النطو 
ضــع األســاس املــادي والفكــري ا ملباشــر لالنعطــاب اجلــذري واألهــم وُ  ،درجــة عاليــة مــن التقــدم

انتقاهلــا باإلنســان مــن مرحلــة  ، هــويف تــاريخ البشــرية، إال أن أهــم مــا امتــاات بــه هــذه احلضــارة
مـن االقتصـاد اإلنسـان الصيد ومجع الطعـام إىل مرحلـة الزراعـة وتـدجني احليـوان، وبـذلك حتـول 

 هنـاكولـي  . ستهالكي إىل االقتصاد اإلنتاجي، وكان القمح والشعري أول مـا ارع اإلنسـاناال
وانطالقــاً . تقــدِّمدليـل علــى ممارســة أي شـعب آخــر غــري النطـويف للزراعــة يف مثــل هـذا العصــر امل

م للبشـــرية خــدمات جليلـــة هــي األســـاس مــن هــذا يكـــون اإلنســان النطـــويف الفلســطيين قـــد قــدَّ 
 . 43احلديثة األول للحضارة
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  الدور العموري الكنعان  اليبوس : ثانياا 

م دخلت فلسطني يف طور جديد من أطوارهـا حـني وفـد إليهـا .ويف األلف ا امسة م
من قلب اجلزيرة العربية قبائل العموريني والكنعانيني ومعهم اليبوسيني الذين تفرعوا عنهم، وقد 

 ابـوا هبـم علـى مـر الـزمن، وفيمـا بعـد  نالـذيفرض الوافدون اجلدد أنفسهم على سـكان الـبالد 
وبعــو البــاحثني يــرون أن الكنعــانيني . طبعــوا الــبالد بطــابعهم ا ــاح ونلــت الــبالد أمســاءهم

  .44العموريني انبثام اليبوسيني من الكنعانيني انبثقوا من
 :اإلسالم خان يقول يففرحول تسمية هذه األرض و 
نع فيهــا ُصــســورية هــي أرض صــنعت التــاريخ و  األرض الفلســطينية الواقعــة جنــوس إنَّ »

 التــاريخ، وقــد أطلقــت شــعوب كثــرية علــى هــذه األرض أمســاء كثــرية، ولعــل أقــدم هــذه األمســاء
 أطلقهمــــاللاــــزء الشــــمان، اللــــذين  Retenu رتينــــو للاــــزء اجلنــــوس، و Kharu  أمســــاء خــــارو

 أو خـورو فقـد تكـون اروحتريف كلمة سامية، أما خـ" رتينو"وقد تكون كلمة  املصريني، قدماء
 .45«ةاوهم احلواريون املذكورون يف التور ( حوري)حتريفاً لكلمة 

 
   أرض كنعان: ثالثاا 

توجَّه الكنعانيون العرب الذين وفدوا مـن سـواحل ا لـيج العـرس يف النصـف األول مـن 
 القــرن الثالــث قبــل املــيالد إىل فلســطني، وهــم نثلــون أكــا موجــة خرجــت مــن جزيــرة العــرب،
والال ُعرفت مبوجة العموريني ـ الكنعانيني، ونزل العموريون يف سوريا والكنعـانيون يف فلسـطني، 

ويقـول بعـو املـ رخني بـأّن الكنعـانيني سـكنوا فلسـطني قبـل . 46ومها فرعـان مـن سـاللة واحـدة
 لــــك بكثــــري، وكانــــت فلســــطني ُتســــمَّى أرض كنعــــان، كمــــا مُسيــــت األرض الــــال تفــــيو لبنــــاً 

 . 47مُسيت بفكي الرحى لكثرة املعارك الال كانت تدور فوم أرضهاوعساًل، مث 
أنَّ لـدينا مـن الااهـني واألدلـة علـى أن  William Albrightويقـول األسـتا  أولايـت 

الكنعــانيني أصــحاب اللغــة الســامية العربيــة، اســتقروا يف فلســطني يف أوائــل األلــف الثالثــة قبــل 
ونات املصرية عن عصر األهرام ل أمساء كنعانية يف املداء مدن حتمامليالد، حيث ُعثر على أمس

 .48يف القرن الثامن والعشرون قبل امليالد
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الســاحل  -هــم أقربــاء الكنعــانيني ومــن نفــ  جنســهم  -الــذينوملــا نــزل الفلســطينيون 
وأطلقــــت هــــذه " فلســــطني"الســــاحل بــــامسهم  مُســــي  ،م.م 0085الكنعــــاين اجلنــــوس حــــوان 
يف عــدد مــن " الفلســطينيني"الكــل باســم اجلــزء، وقــد ورد  كــر اســم  التســمية مــن قبيــل تســمية

" رمســي  الثالــث"مــن أيــام " هــابو"املصــادر املصــرية، وخاصــة علــى اللوحــات اجلداريــة ملدينــة 
 .Pist 49مساهم املصريون باسم 

( فيلســت)وتــروي لنــا كتــب التــاريخ القــول الســائد بــأن الفلســطينيني كــانوا قبيلــة امسهــا 
ــــراد هــــذه القبيلــــة .م 0211رة كريــــت إىل أرض كنعــــان عــــام قــــدنمت مــــن جزيــــ م، واحتــــل أف

الســاحل الكنعــاين مــن غــزة جنوبــاً إىل الكرمــل مشــاالً وحــىت ســفوح اجلبــال شــرقاً، ومُسيــت تلــك 
نسبة إىل هذه القبيلـة، مث أصـبحت التسـمية تشـمل (. Palestineفلسطني، بالستني، )البالد 

ينما يذكر يففر اإلسـالم خـان أنَّ بعـو التسـميات لبلـدان ب. مجيع فلسطني، ادودها املعروفة
: ومــدن بــالد الشــام تعــود إىل أبنــاء آرام بــن ســام أبــو العــرب، حيــث كــان لـــه  ســة أوالد هــم

وكــلُّ واحــد مــن هــ الء األخــوة ســكن يف منطقــة . إيليــاء، وفلســطني، وأردن، ونــش، ودمشــق
 .50من بالد الشام، ومسِّيت هذه املناطق بأمسائهم

ومن خالل اسـتقراء أمسـاء فلسـطني طـوال تارخيهـا العريـق يتضـح لنـا  ـالء أن اإلنسـان 
الفلســطيين قــد امتلــك هــذه البقعــة مــن األرض مــن حــوان املليــون ونصــف املليــون ســنة خلــت، 
ومل ينقطع عنها يف يوم من األيام حىت يومنا هذا، إنه أقدم امتالك على وجـه األرض باسـتنثاء 

وهــو الــدليل التــورايت الــذي تــدلل املكتشــفات  -صــدقه  إىل ركن الــذي ال يُــ -الــدليل الوحيــد 
األثرية على ضعف ووهن واهنيار حااه التارخييـة، األمـر الـذي جعـل الكثـريين يعيـدون النظـر 
يف إعــادة كتابــة تــاريخ فلســطني، ايــث يكــون لعلــم اآلثــار دور أكثــر أمهيــة يف رســم ا طــوط 

 . املوضوعية هلذه الكتابة
إنَّ رأي الفقهاء من أهـل ا ـاة واملعرفـة، أّن فالحـي فلسـطني النـاطقني : "ل جفريزيقو 

يفّلــت أقــدامهم  ،بالعربيــة أخــالب القبائــل الوثنيــة الــال كانــت تعــي  هنــاك قبــل الغــزو العــااين
ثابتة يف الرتبة منذ  لك التاريخ، وتوالت عليهم موجات الفتح املتعاقبة الال طغت على البالد 

 .51"حُتطمهم دون أنْ 
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   عروبة القدس من خالل أسمائيا: رابعاا 
 -متامــاً للداللــة علــى عروبــة القــدس  علــى الــرغم مــن أن اســتقراء أمســاء فلســطني كــابر 

ودحــو أي  ،صــلة لليهــود هبــا ةأيضــاً للداللــة علــى انقطــاع أيــ وكــابر  -روح فلســطني وقلبهــا 
اجلغرافيـا بإثـارة مسـألة قداسـة  إلمث يف حـقّ هنم مل يتورعوا عن تاير هـذا افإ ،كهاحق هلم يف متلُّ 

غـري أنَّ احلقيقـة تبـدو . ااهـم الراميـة إىل امـتالك املدينـةلوا منهـا حُ ليفصَّـ م،القدس بالنسبة هلـ
 .واضحة جلّية مباّرد إلقاء نظرة على أمساء مدينة القدس عا خمتلف العصور

كاهنا األصـــــليون رفــــت بـــــه القــــدس، هـــــو االســـــم الــــذي مساهـــــا بــــه ســـــل اســـــم عُ أوّ  إنّ فــــ
 . وشامل وشلم اسم إلله كنعاين معناه السالم" شلم-يرو "أو " شاليم-يرو"وهو " الكنعانيون"

تـــل - عـــبالء"ورمبـــا ورد أول  كـــر ملدينـــة القـــدس كتابـــة يف الوثـــائق الـــال عثـــر عليهـــا يف 
 يف مشـال سـورية، وهـي وثـائق مكتوبـة علـى ألـواح مـن اآلجـر بـا ط املسـماري وبلغـة "-مرديخ

 -م، وترد يف الوثائق أمساء عدة مـدن منهـا .سامية غربية، وترجع إىل أواسط األلف الثالث م
 . الال يرجح البعو أهنا تشري إىل القدس  -سامل

إمنــــا ورد فيمــــا " وروشــــاملأ"أو " وروســــاملأ"لكــــن أول اســــم ثابــــت ملدينــــة القــــدس وهــــو 
حلكــام الـذين كـانوا فيمـا اعــم ، وهـي تتضــمن أمسـاء البلـدان واملـدن وا52يسـمى بنصـوح اللعنـة

من أعداء مصر، وكانت العادة هي كتابة أمسـاء األعـداء علـى األواين الفخاريـة مث حتطيمهـا يف 
أحد طقوس السـحر التـأثريي، أي الـذي يرمـي إىل التسـبب يف سـقوط األتبـاع العصـاة، وثبـت 

 0842-0878سيزوســرتس الثالــث "أن تــاريخ تلــك األواين يرجــع إىل فــرتة حكــم الفرعــون 
 .  53وروساملأوكانت كلها أمساء تسع عشرة مدينة كنعانية من بينها " م.م

وهنــاك مــن يــذهب يف أصــل أوروســامل أو اوروشــامل إىل أن االســم مكــون مــن مقطعــني 
وهــي كلمــة تعــين أســ  أو أنشــأ، فيكــون معــيف االســم : إلــه، وأورو اســموهــو " ســامل أو شــامل"
ســـم امســـاً عموريـــاً، والعموريـــون كمـــا أســـلفنا هـــم ســـكان  أسســـها ســـامل، ويعتـــا اال" اوروســـامل"

، ولغـــة العمـــوريني تـــدعى غالبـــاً الكنعانيـــة، كمـــا أن اســـم الكنعـــانيني يشـــمل نيكنعـــان األصـــلي
وقــد يفــل اســم أورشــليم شــائعاً منــذ  لــك العهــد إىل يومنــا هــذا ومنــه جــاء . العمــوريني أحيانــاً 

 .Jerusalem"54" ليزي االسم اإل
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م أن التسمية أورشـليم الـال يـاول الصـهيونيون اليـوم عـدها مـن األمسـاء ويتضح مما تقد
وهــذا العايــة هــي يف احلقيقــة كلمــة كنعانيــة عربيــة أصــيلة، وكيــف تكــون كلمــة أورشــليم عايــة 

 .االسم موجوٌد قبل وجود اللغة العاية؟ بل قبل وجود داود وموسى عليهما السالم
نسبة إىل اليبوسيني، وهم كما  كرنـا فرقـة مـن " سيبو "ومن أمساء القدس القدنة أيضاً 

ــــاهتم اهلريوغليفيــــة الكنعــــانيني ســــكنوا القــــدس وحوهلــــا، وقــــد مسَّ  ــــابيثي"اهــــا الفراعنــــة يف كتاب " ي
 أنَّ  :بعـــو البـــاحثنيه  كـــر  ير وهـــو حتريـــف الســـم يبـــوس الكنعـــاين اليبوســـي، ويف رأ" يـــابال"و

كمـا مسعهـا مـن " قـدي "مساها " ودوت هري "ولكن م رخهم  -هروسوليما -اليونانيني مسوها 
 .55سكاهنا العرب املعاصرين له

دس منـذ ، وقـد ُعرفـت املدينـة باسـم الُقـ56فقدمٌي أيضاً، وهو عرس« الُقدس»وأمَّا اسم 
: التوراة على لسان موسى عليه السـالم يدّل على  لك ما جاء يفو موسى عليه السالم،  امن
سـعري، وتـدأل هلــم مـن جبـل فــاران، وأتـى مـن ربــوات  مـن ســيناء، وأشـرم هلـم مــن جـاء الـربُّ »

غـــري أّن هـــذه التســـمية مل تشـــتهر إال بعـــد الفـــتح اإلســـالمي هلـــذه املدينـــة، حيـــث . 57«القـــدس
 .أُطلق عليها هذا االسم تيمُّناً مبا فيها من بَركة وَقداسة

 
  دخول الييود إلى فلسطين: خامساا 

الســالم قــاد بــين إســرائيل باجتــاه األرض املقدســة  يظهــر مــن الــدالئل التارخييــة أنَّ موســى عليــه
م ؛ أي أواخر العصر الاونزي املتأخر، الـذي شـهد هـو وبدايـة .م 02يف النصف األخري من القرن 

العصر احلديدي بداية الـدخول اليهـودي إىل فلسـطني، مث قيـام مملكـة داود وسـليمان عليهمـا السـالم 
م ومملكـــــــة يهـــــــودا .م 722-922ســـــــرائيل م الـــــــال انقســـــــمت إىل مملكـــــــة إ.م 922 -0114
 .58م والال حكمت كل منهما جزءاً حمدوداً من أرض فلسطني.م 922-586

م دخلـــت فلســـطني بشــــكل عـــام حتـــت النفــــو  اآلشـــوري القـــادم مــــن .م 721ومنـــذ 
م، وكـــان اآلشـــوريون .م 529م ، مث ورثهـــم البـــابليون يف النفـــو  حـــىت .م 645العـــرام حـــىت 

غـــزوا فلســـطني وحكموهـــا مث إن الفـــرس . لنفـــو  علـــى فلســـطني مـــع مصـــروالبـــابليون يتـــداولون ا
حيـث حكمهــا البطاملــة  مث دخلـت فلســطني يف العصـر اهللينســال اليونــاين. م.م 529-222
مث جـــــاء الرومـــــان وســـــيطروا علـــــى . م .م 64، مث ورثهـــــم الســـــلوقيون حـــــىت م.م 098حـــــىت 
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 تتبع اإلمااطورية الرومانية الشرقية فلسطني، وبعد انقسام اإلمااطورية الرومانية يفلت فلسطني
وعاصـمتها القســطنطينية حــىت جــاء الفــتح اإلسـالمي وأعطاهــا صــبغتها العربيــة اإلســالمية ســنة 

 .59م626
ويلـز .و.وإ ا أردنا أن نعرب كيف عا  اليهود يف فلسطني، يكفينا أن نقرأ ما قاله هـ

حيـاة  كانـت»: يقـول. ل البـابليحـول حيـاهتم يف فلسـطني بعـد السـ" موجز التـاريخ"يف كتابه 
العاانيـــني يف فلســـطني تشـــبه حيـــاة رجـــل يصـــّر علـــى اإلقامـــة وســـط طريـــق مـــزدحم، فتدوســــه 

ومـــن األول إىل اآلخـــر مل تكـــن مملكـــتهم ســـوى حـــادث ... احلـــافالت والشـــاحنات باســـتمرار 
طـــارئ يف تـــاريخ مصـــر وســـوريا وأشـــور وفينيقيـــة،  لـــك التـــاريخ الـــذي هـــو أكـــا وأعظـــم مـــن 

 .60«ارخيهمت
واحلقيقـــة أن اليهـــود خـــالل فـــرتة وجـــودهم يف فلســـطني مل يتبعـــوا أنبيـــاء اهلل، بـــل متـــردوا 

ومــا يقولــه املــ ر  الشــهري غوســتاب لوبــون هــو خــري . علــيهم، وارتكبــوا كــل أصــناب املنكــرات
العليــا ســوى أخــ  مــا يف  األمــممل يقتبســوا مــن تلــك »: دليــل علــى  لــك، حيــث يقــول عــنهم

ــوا جلميــع آهلــة حضــارهتا، أي مل  يقتبســوا غــري عيوهبــا وعاداهتــا الضــارة ودعارهتــا وخرافاهتــا، فقرّب
آسيا، قرّبوا لعشرتوت ولبعل وملولو  من القرابني ما هو أكثر جـداً ممـا قربـوه إللـه قبيلـتهم يهـوه 

اليهود عاشوا عـي  الفوضـى اهلائلـة علـى »: ويقول« العبوس احلقود الذي مل يثقوا به إال قليالً 
إن تــاريخ اليهــود يف ضــروب ... تقريبــاً، ومل يكــن تــارخيهم غــري قصــة لضــروب املنكــرات  دوامالــ

يقـــول غوســـتاب و « ومل يســـتحقوا أن يـَُعـــدُّوا مـــن األمـــم املتمدنـــة بـــأيِّ وجـــه... احلضـــارة صـــفر 
قني مفـاجئني مغـريين سـفاكني حىت يف عهـد ملـوكهم بـدواً أفـا إسرائيلوبقي بنو »: لوبون أيضاً 

إن مزاو اليهود النفسـي يفـّل علـى الـدوام قريبـاً جـداً مـن ... مندفعني يف ا صام الوحشي ... 
ــَداً منــدفعني غّفــالً ســّذجاً جفــاة كــالوحو   حــال أشــد الشــعوب ابتدائيــة، فقــد كــان اليهــود ُعُن

 . 61«دوال جتد شعباً عطَّل من الذوم الفين كما عطل اليهو ... واألطفال 
 
 :خالصــة

  
يتضح من خالل العرض التارخيي السابق، ومبا ال يدع جماالً للشك، أن اليهود حينمـا 
جــاءوا إىل أرض فلســطني، فــإهنم مل يــأتوا إىل صــحراء مهاــورة، ومل يكونــوا أول مــن قطــن هــذه 

 02عـــام، وجاءهـــا اآلراميـــون يف القـــرن  811األرض، فقـــد وصـــل إليهـــا األموريـــون قـــبلهم بــــ 
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ومعـــــروب لـــــدى . م، وبعـــــدهم بقليـــــل نـــــزل الفلســـــطينيون والعمـــــاليق يف املنطقـــــة الســـــاحلية.م
وهـذا  .امل رخني أن اآلراميني واألموريني والعماليق من القبائل العربية القادمـة مـن جزيـرة العـرب

يعين من ناحية تارخيية جمـردة عـن الـدين، أن العـرب الفلسـطينيني أوىل هبـذه األرض مـن اليهـود 
ومل يكن اليهود يف فلسطني أكثر من عابري سبيل، . أقاموا فيها قبلهم بفرتة امنية طويلةألهنم 

  .َوفندوا إليها مث رحلوا عنها، وتشتتوا يف األقطار
وبالنظر إىل املوضوع من ناحية تارخيية اتة كذلك، فإنه يتبنيَّ أّن دعوى اليهـود بـاحلق 

لُّك اليهود لرقعة حمدودة من أرض فلسطني يف فـرتة التارخيي يف فلسطني باطلة، ألنه إ ا كان مت
امنية حمدودة يعطيهم احلق فيها، دون أهلها العرب األصـالء، فـإنَّ هـذا احلـقِّ يثبـت للمصـريني 
والفــرس والرومــان أكثــر ممــا يثبــت لليهــود، ألّن املصــريني والفــرس والرومــان حكمــوا ُمــدداً أطــول 

دعــوى هــ الء الصــهيونيني، ألهنــم عرفــوا احلــق إْ  َعرفــوا بقــرون مــن اليهــود، ومــع هــذا مل يــدَّعوا 
أهنم مل يكونوا غري حمتلني غاصبني، وعرفوا أّن كّل دعوى من هذا القبيـل باطلـة، وألهنـم ليسـوا 

أّما اليهود ـ والصهيونيون خباصة ـ فقوٌم جمبولون على الباطل الـذي مل يَعـرب التـاريخ لــه . يهوداً 
مر لــي  قائمــاً علــى احلــق، وإمنــا هــو الباطــل الصــرب الــذي صــول فــاأل. شــبهاً يف كــّل العصــور

جولتــــه يف هــــذا العصــــر ليغتصــــب األمــــم والشــــعوب، وليقضــــي علــــى القــــيم الدينيــــة واحلضــــارة 
 .اإلنسانية
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 المبحث الثالث

 نظـرة قرآنيـة

 

تـاون احلقيقة األوىل الال صب تأكيـدها، هـي أنَّ املسـلمني ي منـون بكـل األنبيـاء، ويع 
تـــراث األنبيـــاء تـــراثهم، ويعتـــاون رســـالتهم اإلســـالمية امتـــداداً لرســـاالت األنبيـــاء الـــذين جـــاءوا 
قــبلهم، وأن الــدعوة الــال دعــا إليهــا األنبيــاء هــي نفــ  الــدعوة الــال دعــا إليهــا حممــد صــلى اهلل 

ه، ال وبالتـــان فـــإن رصـــيد جتربـــة األنبيـــاء يف دعـــوهتم إىل احلـــق وعبـــادة اهلل وحـــد. عليـــه وســـلم
َوَلَقْي بَهَعثْهَ   ِفَ ك هِّ  : وهذا ما يدل عليه قوله تعاىل. ينفصم عن دعوة املسلمني ورصيد جتربتهم

 َُ ْ هههي وْا الل ههه ُْ ْ هههنْا الغهههه   ن َ  أ مهههه   رهال هههنلً َأِب ا َواْعَتِ 
فهـــي رســـالة التوحيـــد الـــال يـــدعو إليهـــا كـــل . 62

ب أي قــومر وعنــدما ُيكــذِّ . ســواهادة مــا فكلهــم يــدعون إىل عبــادة اهلل وينهــون عــن عبــ. رســول
، كذبت َنم ينح الَرالهلوَّ: رسوهلم فكأهنم كذبوا مجيع املرسلني، كما هو مدلول قوله تعاىل

َّكهههذبت ُههه س الَرالهههلو ،َّكهههذبت دَهههنس الَرالهههلو ،َّكهههذبت َهههنم لهههنن الَرالهههلو ، كهههذبت
أصح ب األَِ  الَراللوَّ

بو . 63 ا إال رسـوهلم، ولكـنهم صـارت ومعلوٌم هنـا أّن كـّل قـومر مل ُيكـذِّ
 .حاهلم كحال من كذَّب كّل الرسل

ويغـــرم العديـــد مـــن املـــ رخني عنـــد مـــواجهتهم الدعـــاءات اليهـــود املعاصـــرين اقهـــم يف 
فلسطني يف االنشغال بعلوم اآلثار، و كر الشعوب الـال اسـتوطنت أو حكمـت أو مـّرت علـى 

يف النهايــة بنتياــة م داهــا ضــآلة الفــرتة فلســطني، وكــم َحَكــَم كــل  منهــا هــذه األرض، ليخرجــوا 
ورغـم أن هـذا اجلانـب . واملساحة الال حكم فيها اليهود عا التاريخ مقارنـة بـالعرب واملسـلمني

مفيــد يف رّد ادعــاءات اليهــود مــن النــواحي التارخييــة والعقليــة املنطقيــة، إال أن كثــرياً مــن هــ الء 
 :64الكتاب وامل رخني يقعون يف خطأين كبريين، مها

اعتبـــار تـــراث األنبيـــاء الـــذين أرســـلوا إىل بـــين إســـرائيل أو قـــادوهم تراثـــاً خاصـــاً : األو 
 .باليهود فقط، وهذا ما يريده اليهود

اإلســــاءة إىل ســــرية عــــدد مــــن أنبيــــاء بــــين إســــرائيل باســــتخدام االســــتدالالت : الثهههه يَ
صـدون اإلشـارة إىل السـلوك املسـتندة إىل تـوراة اليهـود ايرَّفـة، وهـم عنـدما يسـتخدموهنا فإمنـا يق

املشـــني لبـــين إســـرائيل وقـــادهتم عنـــدما حلّـــوا يف فلســـطني، ليضـــعفوا مـــن قيمـــة دولـــتهم ويبينـــوا 
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احنطـــاط مســـتواهم احلضـــاري، ويُـــدخلون يف االســـتدالالت مـــا  كرتـــه اإلســـرائيليات مـــن اهتـــام 
ثبات قسوة ومكر لدنبياء بالغ  والكذب والزنا واغتصاب احلقوم وقتل األبرياء، يف حماولة إل

 .ول م اليهود وتشويه صورة حكمهم ودولتهم يف  لك الزمان
ومن هنا كان ال بّد من توضيح مـنهج القـرآن الكـرمي يف احلـديث عـن اليهـود، لنحـدد بنـاًء 

 .عليه موقفنا من تارخيهم
ل ال بــّد مــن التأكيــد أوالً علــى أنَّ القــرآن الكــرمي ال ينظــر إىل أحــد باعتبــار اجلــن  أو النســ

 .أو القوم، لذلك فال بد من إلغاء النظرة القومية جتاه بين إسرائيل
إن اليهود ينظرون إىل أجدادهم نظرة قوميـة مغاليـة، ويفهمـون تـارخيهم فهمـاً قوميـاً مغاليـاً، 

ونظـــراً هلـــذه النظـــرة القوميـــة . ومـــن مث يتعـــاملون مـــع بعضـــهم يف هـــذا الزمـــان تعـــامالً قوميـــاً عنصـــرياً 
بعو العرب املعاصرين يَردُّون علـيهم بنظـرة قوميـة عربيـة، فيعتـاون كـل فـرد مـن أفـراد اليهودية، فإن 

. بين إسرائيل السابقني عدواً هلم، ويعتاون كل فرتات تارخيهم فرتات بغيضـة، ألهنـا تـاريخ أعـدائهم
واملســـلم الـــذي ينظـــر يف التـــاريخ مبنظـــار القــــرآن، ويتعامـــل مـــع اآلخـــرين ونفـــق حقـــائق وتوجيهــــات 

 .قرآن، يرفو كلال النظرتني املغاليتنيال
والنظــرة القرآنيــة يف هــذا اهــال منهايــة موضــوعية، وتــدعو املســلمني الــذين يصــدرون عــن 
القــرآن، وينطلقــون مــن حقائقــه، إىل أن يكونــوا موضــوعيني منهايــني يف احلــديث عــن بــين إســرائيل 

 :إسرائيل السابقني صنفان فالقرآن الكرمي يُبنيِّ أنَّ بين. السابقني، وتقومي أفرادهم
 .م منون صاحلون مكرمون عند اهلل .0
 .كافرون يفاملون ملعونون عند اهلل .2

َولَهْن أَيههي هْم أَََه م ناْ : قـال تعـاىل. ويقرُّ القرآن الكرمي بأن غالبية اليهود هم مـن الصـنف الثـاين
ََِ  ِإلَههوِيم م ههَّ رهب ِيههْم ألكَ  ل ههناْ ِمههَّ فَهههْنَِِيْم َوِمههَّ ََْحههِت َأْرع ِلِيههم م هه هْي ْم أ مههه   مُّْقَتِصههَي   التههههْنرَاَ  َواِنيِيوههَِّ َوَمهه  أ يهه

ََل ههنبَ  َِهْع وََكثِوههر  م هه هْي ْم اَلهه ي َمهه  
ْ ِم  ههنَب : وقــال. 65  َ ي م  اْل ههًرا لهي ههم م هه هْ هه َب ََّوهْ ََ َِتَهه ِب َل َولَههْن ََمههََّ َأْهههِّ  اْل

َوَأْكثَهر ه م  اْلَف اِلق نبَ 
66. 

ل الســابقني، الــذين كــانوا قبــل جمــيء اإلســالم، يفــاملون عصــاة جمرمــون، ومعظــم بــين إســرائي
وعلـــى هـــذا . ناقضـــون للعهـــود واملواثيـــق، متبعـــون للباطـــل واهلـــوى، حمـــاربون للحـــق والرســـل واألنبيـــاء

الصــنف البــاغي، تنطبــق اآليــات القرآنيــة الــال تــذم بــين إســرائيل، وتســاِّل علــيهم خمالفــاهتم، وتقــرر 
 .67ب اهلل عليهملعنتهم وعذاهبم وغض
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لقد كفانا القرآن الكرمي، مئونة التعرب على أخـالم اليهـود وفسـادهم وإفسـادهم، غـري أن 
أنبياءهم وصـاحليهم شـيء آخـر، فاألنبيـاء خـري البشـر، وال ينبغـي اإلسـاءة إلـيهم واال ـراب خلـف 

 .عاىلالروايات اإلسرائيلية املنحرفة، الال ال تسيء لدنبياء فقط وإمنا هلل تبارك وت
  

يلعــب مــع  -تعــاىل عمــا يقولــون علــواً كبــرياً –فعلــى ســبيل املثــال يــذكر التلمــود أن اهلل 
احلوت واألمساك كل يوم ثالث ساعات، وأنه بكـى علـى هـدم اهليكـل حـىت صـغر حامـه مـن 
ســـبع مســـاوات إىل أربـــع مســـاوات، وأن الـــزالال واألعاصـــري حتـــدث نتياـــة نـــزول دمـــع اهلل علـــى 

َو لهت الويهنس هـذا فضـالً عمـا  كـره القـرآن مـن ادعـاءاهتم . 68اهليكـل رابخالبحر ندماً على 
ِي اهلل مغلنل 

69، لقي الهَ  اهلل َهن  الهذَِّ َه لنا إب اهلل فقوهر ويحهَّ أ  وه ي
70،  َو لهت الويهنس

َِر ابَّ اهلل ُ
71. 

كمــا ينســب اليهــود إىل ســيدنا يعقــوب عليــه الســالم ســرقة صــنم  هــل مــن أبيــه، وأنــه 
رب نــابل  ومُســي لــذلك بإســرائيل، كمــا تنســب لـــه رشــوة أخيــه وخدعــة أبيــه وأنــه صــارع اهلل قــ

وقـ  علـى  لـك مـا  كـروا عـن بـاقي األنبيـاء علـيهم !!! سكت عن انا ابنتيه وأنـه أشـرك بربـه 
 .72السالم

لقـــد حـــرَّب اليهـــود التـــوراة، وســـاروا علـــى هنـــج التـــوراة ايرفـــة يف أخالقهـــم وفســـادهم 
ومـن الواجـب علـى املـ رخني وخصوصـاً . نسبوه إىل أنبيائهم كذباً واوراً وإفسادهم، حمتاني مبا 

املسـلمني أال ينـدفعوا يف اســتقرائهم لتـاريخ فلسـطني إىل اهتــام أنبيـاء اهلل ورسـله مبــا افـرتاه علــيهم 
 .اليهود، و لك يف سبيل إثبات حق األقوام األخرى يف فلسطني

 منــة مــن بــين إســرائيل، ويف مقــدمتهم الرســل لــذا فــإّن القــرآن الكــرمي قــد أنصــف القلَّــة امل
ُِ َوَعَعْل َهه    ه ههًي  ل َْ ِههَ : قــال تعــاىل. واألنبيــاء ههَّ ِفههَ ِمْرَِهه   م ههَّ ل َق  ِهه  َ َِتَهه َب فَههي ََ ََهوهْ َهه  م ناَلههى اْل َولََقههْي َ
َْهر وا وََكهه  *ِإاْلههَرا ِوَِّ  هه  َصهه َه َِهْيههي وَب بََِْمرِيَهه  َل ههً   َه ي ْم أَِ  ي نا بِآَِ َِ َهه  ِ نَِ  ههنبَ َوَعَعْل َهه  ِمهه هْ

وهــذه القلّــة هــي  .73
نفســها الــال عانــت مــن طغيــان بــين إســرائيل واحنــرافهم عــن املــنهج القــومي، فمــا كــان مــنهم إال أن 

َُلَهههى ِلَ ههه ِب َساو وَس  ل ِعهههََّ الههههِذََِّ : قـــال تعـــاىل. تـــاءوا مـــنهم ومـــن أعمـــاهلم َكَفهههر وْا ِمهههَّ بَ ِهههَ ِإاْلهههَرا ِوَِّ 
ُِوَ ى َِهْعَتي وبَ اْبَِّ  َو ََُصنا وهَك ي نْا    ََ َِ ِب َمْرََِم َذِل

74. 
وإ ا كانـــت رابطـــة العقيـــدة واإلنـــان هـــي األســـاس الـــذي صتمـــع عليـــه املســـلمون مهمـــا 

مبــا فــيهم أنبيــاء  -اختلفــت أجناســهم وألــواهنم، فــإن املســلمني هــم أحــق النــاس مبــرياث األنبيــاء 
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وا يرفعــــون الرايــــة الــــال رفعهــــا األنبيــــاء، وهــــم ألن املســــلمني هــــم الــــذين مــــا االــــ –بــــين إســــرائيل 
. السائرون على درهبم وطريقهم، وه الء األنبياء هم مسـلمون موحـدون حسـب الفهـم القـرآين

 : هذا ما نفهمه من قوله تعاىل
 ََك ب ََِّ ًَ  َوَم  َك َب ِمََّ  َم  َك َب ِإبْهَراِهوم  َِهي نِسًّ  َوَل َيْصَرايِوًّ  َوَل َ ْشرِِكوََّ  َحِ وًف  مُّْ ِل ِإبه  *اْل

َُّ  َأْوَلى ال ه سِ  ُ  َوِل َُّ َوالهِذََِّ ََم  نْا َوالل  ْ ِمِ وََّ  بِِإبْهَراِهوَم لَلهِذََِّ اَههَْهع ن   َوَهَذا ال هِْ  َ اْل
75. 

لقـد  "فهاتان اآليتان جاءتا يف معرض إثبات حقيقة ما كان عليه إبراهيم عليـه السـالم 
واهلل ون املــــ منني . وأوليــــاؤه هــــم الــــذين يســــريون علــــى هناــــه. ديــــن اهلل ،اإلســــالمكــــان علــــى 
ومــن مث تســقط ادعــاءات هــ الء وهــ الء، ويتبــني خــط اإلســالم الواصــل بــني رســل اهلل . أمجعــني

 .76"وامل منني هبم على توان القرون
وهناك العديد من اآليات القرآنية الدالة على هذا املفهوم الذي أشرنا إليه، ومنها 

ُِوِّ  رَبههَ   ََهَقْهِّْ : إىل ما سبق، قوله تعاىلإضافة   ََ َُِي ِمََّ اْلَْهْوِت َوِإاْل ِم ه   َوِإْذ َِهْرَف   ِإبْهَراِهوم  اْلَقَنا
و   اْلَعِلوم   َِ َِ َأيَت ال ه ْوَِّ  *ِإيه ََ َِ  رَبههَ   َواْعَعْلَ   م ْ ِل ً  له ََ َِ َوِمَّ ذ ر ِهِتَ   أ مهً  مُّْ ِل َل

77. 
ََُّ: تعاىلوقوله  يْهَو  َوَمَّ َِهْرَ ب   َ     ِفَ اليُّ ُ  َوَلَقِي اْصَغَفوهْ َُ يَهْفَ   م لهِ  ِإبْهَراِهوَم ِإله َمَّ اَلِف
ََّ الصه ِلِحوََّ  َوِإيهُ  ِفَ اآلََِّر ِ  َِ ُ  رَبُُّ  َأاْلِلمْ  *َل وََّ  ِإْذ ََ َ  َل َِ ت  ِلَرب  اْلَع َل َْ َوَوصهى ِبَي  * ََ َ  َأاْلَل

ُِ ِإبْهرَ  َ نَ َّه َإله  اِهوم  بَِ و ََِّ َفَي ََ َ م  الي  َُ اْصغََفى َل َه ِإبه الل  َ نَب  َوَِهْعق نب  َِ  بَِ  َأْم ك  ت ْم  *َوَأيت م مُّْ ِل
ُِ َم  ََهْعْ ي وَب ِمَّ بَهْعِيا ََ ل نْا يَهْعْ ي   ش َيَياي ِإْذ َحَضَر َِهْعق نبَ  ْن   ِإْذ ََ َ  ِلَِْ و ََ َِ  اْل َِ ِإَلَي َُ َبَ ِ  َوِإَل
ُِوَِّ َوِإاْلح  ََ َ نبَ  َق ِإَلًي  َ ِإبْهَراِهوَم َوِإاْل ُ  م ْ ِل َواِحًيا َوَيْحَّ  َل

78. 
ويف املقابل فإن اإلسالم يعتا . واآليات السابقة من الوضوح ايث ال حتتاو إىل شرح

ُِ َومَ َ نل نْا ََم ه  : اإلنان باألنبياء والرسل أحد أركان اإلنان، قال تعاىل ََِ    بِ لل  َ   َوَم  أ ي ََِ  ِإلَوهْ أ ي
ُِوَِّ َوِإاْلح  ََ ََ ال هِْوُّنبَ  َق َوَِهْعق نبَ  َ ِإَلى ِإبْهَراِهوَم َوِإاْل ُِوَ ى َوَم  أ وَِ ََ م ناَلى َو ِمَّ  َواألاْلَْ ِن َوَم  أ وَِ

َ نبَ  ُ  م ْ ِل ي ْم َوَيْحَّ  َل رهب ِيْم َل يه َفر ق  بَهْوََّ َأَحي  م  هْ
79. 

وبشكل عام فأمة التوحيد هي أمة واحدة، من لدن آدم عليه السالم حىت يرث اهلل 
األرض ومن عليها، وأنبياء اهلل ورسله وأتباعهم هم جزء من أمة التوحيد، ودعوة اإلسالم هي 

فرصيد األنبياء هو . امتداد لدعوهتم، واملسلمون هم أحق الناس بأنبياء اهلل ورسله ومرياثهم
ربتهم هي جتربتنا، وتارخيهم هو تارخينا، والشرعية الال أعطاها اهلل لدنبياء رصيدنا، وجت
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وأتباعهم يف حكم األرض املباركة املقدسة هي داللة على شرعيتنا وحقنا يف هذه األرض 
 .80وحكمها

نعم، لقد أعطى اهلل هذه األرض لبين إسرائيل عندما كانوا مستقيمني على أمر اهلل،  
ولسنا خنال أو نرتدد يف  كر هذه . ثلون أمة التوحيد يف األامان الغابرةوعندما كانوا ن

 :احلقيقة وإال خالفنا صريح القرآن، ومن  لك ما ورد على لسان موسى عليه السالم
    ََهْنِم اْسَّ ل نا ََُلى َأْسبَ رِك   َِ   ََهْرََيُّوا  َ ْم َوَل  ُ  َل َ َقيهاَلَ  الهِتَ َكَتَب الل  فَهَت َقِلْ نا ََّ اِلرََِِّ  مْ األَْرَض ال

81 .
غري أن هذه الشرعية ارتبطت مبدى التزامهم بالتوحيد وااللتزام مبنهج اهلل، فلما كفروا باهلل 
وعصوا رسله وقتلوا األنبياء ونقضوا عهودهم وميثاقهم، ورفضوا اتباع الرسالة اإلسالمية الال 

َه اء بين إسرائيل قومهم والذي بّشر به أنبي صلى اللخ عليه وسلمجاء هبا حممد  الرهال نَ  ال هِْ
ُِ َيه مْ  ت نبً   َْ ُ  َم َه الهِذا َِِيي وَي ِفَ التههْنرَاِ  َواِنْيِيوِِّ  األ م 

82 ، ًَ بَهْوََّ ََِياه ِمََّ التههْنرَاِ  َوم َْش ًرا  مَُّصي  ََ ل 
ََي   ُ  َأْح  َ بَِرال ن   ََََِِْ ِمَّ بَهْعِيا ااْل

ََ   لك حّلت عليهم لعنة اهلل وغضبه  فلما فعلوا. 83 فَِْ
َه ل نبَهي ْم ََ اِلَو  ََهي ْم لَع ه ه ْم َوَعَعْلَ    يَهْقِضِيم م وثَ 

َِ َمث نبًَ   َ ِّْ : وقال تعاىل. 84 َ م ِبَشرٍّ م َّ َذِل َهِّْ أ يَهْ ئ 
ُ  َوَ ِضب ُ  الل  ُِ َوَعَعَِّ ِم هْي م  اْلِقَرسَ  ُِ َي الل ُِ َمَّ لهَعَ  َِ َشر  ََُلْو َََُْي الغه   نَ  أ ْولَِئ ََ ي ً َوَأَضُِّّ  َ  َواْلَخَ  زَِِر َو مه

ََُّ اَلَناي ال هِْوِِّ 
85. 

وبذلك حتوَّلت شرعية حكم األرض املقدسة إىل األمة الال سارت على منهج 
فاملسألة يف فهمنا ليست متعلقة باجلن  والنسل . األنبياء، ونلت رايتهم، وهي أمة اإلسالم

 .القوم وإمنا باتباع املنهجو 
وهذا الذي يُقرّه القرآن يعرتب به عدٌد من اليهود واملسيحيني املتبحرين يف دراسة 

من الواضح أّن الوعود اإلهلية إىل " :ويف  لك يقول ألفرد جلوم. العهدين القدمي واجلديد
  .86"أولئك األنبياء قد أُلغيت بسبب ردَّة األّمة اليهودية عن الدين

اًء على ما سبق، فإّن الفهم الصحيح لنصوح القرآن الكرمي، يشري وبشكلر وبن
واضح، إىل أّن وجود اليهود اآلن يف فلسطني، هو اغتصاٌب غري شرعي ألرضر عربية 

ويف هذه احلالة فإّن املطلوب من املسلمني العمل على اسرتجاع هذا اجلزء . إسالمية
 .املغتصب
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 خاتمـة

 :، وهيوالتوصيات ذكر أهم ا الصاتيف هناية هذا البحث ن
 ال ت  ج: أولً 

يــّدعي اليهــود بنــاًء علــى معتقــداهتم الدينيــة أن فلســطني هــي أرض امليعــاد؛ أي األرض  .0
 .الال منحهم اهلل إياها، ووعدهم بالعودة إليها

مـــا  ُكـــر يف كتـــب اليهـــود الدينيـــة مـــن نصـــوح، يـــدل علـــى أن اهلل مـــنح هـــذه األرض  .2
ليسـوا اليهـود  ا دليـٌل علـى أهنـا هلـم وحـدهم، ألنولـي  يف هـذ"  األبـدإلبراهيم ونسـله إىل"

صـلى اهلل  عليه السالم، بل من نسله أيضاً العرب، ومـنهم حممـد وحدهم من نسل إبراهيم
 .عليه وسلم

سكان فلسـطني األصـليني جـاء معظمهـم مـن جزيـرة العـرب، ويفلـوا سـكان هـذه الـبالد  .2
 .ني قبل أن يدخلها اليهود بفرتة امنية طويلةوقد سكن ه الء فلسط. حىت عصرنا هذا

إنَّ ُملــك بــين إســرائيل مل يشــمل يف أّي يــوم مــن األيــام كــل فلســطني املعروفــة اــدودها  .4
احلالية، وإّن املدة الال حكموا فيها بشكلر مستقل متاماً، هي مـدة ضـئيلة قياسـاً إىل تـاريخ 

كثـرير مـن األحيـان خاضـعني لنفـو    فلسطني، وأنه حىت عندما كانت هلم مملكتان، كـانوا يف
 .قوى أكا منهم

إن اهلل قــد وعــد بــين إســرائيل بــاألرض املقدســة عنــدما كــانوا مســتقيمني علــى أمــر اهلل،  .5
 .وعندما كانت تسوسهم األنبياء، فلما بّدلوا وأعرضوا وكفروا  هب هذا احلق من أيديهم

رثـة احلقيقيـون لـرتاثهم، ودعـوة إن املسلمني هم أوىل من بين إسرائيل بأنبيـائهم، وهـم الو  .6
 .اإلسالم هي استمراٌر لدعوة ه الء األنبياء

يتضح من كل ما سبق أّن فلسطني أرض مغتصبة ال أرض موعودة، فمـا يزعمـه اليهـود  .7
. اليوم من أن فلسـطني هـي أرضـهم املوعـودة ، كـالم باطـل مـن النـاحيتني التارخييـة والدينيـة

وواجبنــا .  فلســطني، ســوى كيــاٌن صــهيوين غاصــب حمتــلومــا دولــة إســرائيل القائمــة اآلن يف
الشــرعي كمســلمني، أْن نعمــل بكــل الوســائل املتاحــة، مــن أجــل حتريــر فلســطني مــن هــذه 

يني، فهـي العصابات املنحرفة املتعطشة لسفك الدماء، لنعيد األرض السليبة ألهلها الشـرع
 .أرض اإلسالم واملسلمني
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م من املسـاد احلـرام إىل املسـاد األقصـى املبـارك، اإلسراء بالرسول صلى اهلل عليه وسل .8
، وأن الرايـــة وإمامتـــه باألنبيـــاء، دليـــٌل واضـــح علـــى أن هـــذه األرض هـــي مـــرياٌث للمســـلمني

 .انتقلت إىل األمة اإلسالمية
 دراســة القــرآن الكــرمي عامــة والشــعب الفلســطيين املــرابط خاصــة علــى األمــة اإلســالمية .9

يف ختليش وحترير فلسـطني،  إىل الرؤية القرآنية احلقيقيةدراسة علمية موضوعية، حىت نصل 
ألن القــرآن الكـــرمي هـــو املــنهج الوحيـــد الـــذي يعــّد الدســـتور ا الـــد هلــذه األمـــة، فقـــد حـــرر 

وهــذا املــنهج، فــإ ا أرادت األمــة حتريــر  صــالح الــدين األيــوس األقصــى حســب هــذه الرؤيــة
 .بيت املقدس فهذا هو الطريق

 نصو  تال : ً د يو
 دعوة إىل تدري  العقيدة اليهوديـة والصـهيونية علـى مسـتوى العـامل العـرس واالسـالميال .0

يف مجيــع مراحــل التعلــيم وخاصــة اجلامعــات، للتعــرب علــى معتقــداهتم، ملــا لــذلك مــن أثــر 
 .واضح يف الصراع بني احلق والباطل

خمططـات العمل على جتميع وتوحيـد الطاقـات الفلسـطينية والعربيـة واإلسـالمية ملواجهـة  .2
 .اليهود االستعمارية

فالصـراع عقائـدي مي اقيقة الصراع مـع اليهـود، سالالدعوة إىل توعية العامل العرس واإل .2
 .ينتج عنه التوسع يف احتالل األراضي العربية

علــى احلكــام والشــعوب توحيــد الرؤيــة والعمــل علــى حتريــر فلســطني مــن هــذا الكــابوس  .4
 .اجلامث على أرضنا
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