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عدد املتطرفني اليهود املقتحمني للم�شجد الأق�شى املبارك، خالل 
عام 2018م؛ حيث بلغ 30000 متطرف، بزيادة ما ن�شبته حوايل ٪17 
عن العام املا�شي 2017م الذي بلغ 26000؛ وتتم تلك القتحامات حتت 

حماية ال�شرطة والقوات اخلا�شة وبقرار �شيا�شي من �شلطات الحتالل.
وتزداد تلك القتحامات مع الأعياد اليهودية على مدار العام، حيث تنظم وت�شمح �شرطة 
الحتالل للمتطرفني باقتحام امل�شجد من خالل باب املغاربة وهو اإحدى بوابات امل�شجد 

املوؤدية اإىل �شاحة الرباق.
فقد متادى الحتالل ال�شهيوين وموؤ�ش�شاته واأذرعه يف اعتداءاتهم على امل�شجد الأق�شى، 
و�شعدوا من ممار�شاتهم الإجرامية يف الآونة الأخرية، وما زال الكيان ال�شهيوين الغا�شب 
يفتعل الأحداث يف امل�شجد الأق�شى بهدف ال�شيطرة عليه، ومن تلك 

العتداءات التي �شعدها اليهود يف الآونة الأخرية: 
معها  يرتادف  والتي  اليهودية  اجلماعات  من  اليومية  اجلولت   .1
يف  امل�شلمني  للم�شلني  وال�شتفزازية  التلمودية،  الطقو�س  ممار�شة 

امل�شجد الأق�شى. 
2. دعوات اأطلقها وزراء واأع�شاء برملان يهود  اإىل بناء “الهيكل” مكان 

امل�شجد الأق�شى املبارك. 
الهيكل«،  اإىل جبل  »عائدون  علناً جماعة  تنظمها  التي   املمار�شات   .3
»الهيكل  �شعيد  على  النا�شطة  اليهودية  اجلماعات  من  واحدة  وهي 

املزعوم« والتي تهدف من خاللها للدعوة لبناء الهيكل بعد خرابه.

عـــــدد املــتــطــرفــني 
اليهود املقتحمني 
للم�شجد الأق�شى 
املـــــــــــــــبـــــــــــــــارك  يف 
تــزايــد وتــتــم تلك 
القــــــتــــــحــــــامــــــات 
حتــــــــــت حـــــمـــــايـــــة 
والقوات  ال�شرطة 
اخلــا�ــشــة وبــقــرار 
�ـــــشـــــيـــــا�ـــــشـــــي مـــن 
�شلطات الحتالل

رئي�س التحرير

ازداد
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متــــادى الحــتــالل 
الـــــــ�ـــــــشـــــــهـــــــيـــــــوين 
وموؤ�ش�شاته واأذرعه 
يف اعتداءاتهم على 
الأقــ�ــشــى، امل�شجد 
الـــكـــيـــان  زال  ومــــــا 
الـــــــ�ـــــــشـــــــهـــــــيـــــــوين 
الـــغـــا�ـــشـــب يــفــتــعــل 
الأحداث يف امل�شجد 
ــــى بـــهـــدف  الأقــــ�ــــش
الـــ�ـــشـــيـــطـــرة عــلــيــه

4. املوؤمترات التي تعقدها اجلماعات واملنظمات اليهودية العاملة لإقامة الهيكل املزعوم 
على اأنقاط الهيكل، كور�شة عمل نظمها مركز اإرث بيغن، والتي بحث خاللها �شبل اقتحام 
على  املزعوم  الهيكل  بناء  خمطط  اإىل  وتطرق  فيه،  وال�شالة  الأق�شى  للم�شجد  اليهود 

اأنقا�س امل�شجد الأق�شى.
وال�شرطة  املحاكم  ونظام  الداخلية  ووزارة  القد�س  كبلدية  الر�شمية  الدولة  اأجهزة   .5
وغريهم، تعمل يداً بيد مع هيئات غري ر�شمية مثل جمعيات املغت�شبني التي تقوم مبهام 

ل ت�شتطيع الدولة القيام بها، اإما لأ�شباب قانونية، اأو لأنها غري لئقة. 
بدعم  وتزودهم  متول  فهي  وباملقابل  للحكومة،  الطوىل  اليد  امل�شتوطنني  جمعيات  وت�شكل 
ورعاية احلكومة، وبالتعاون مع كل �شلطة تابعة للحكومة، ابتداًء من البلدية وحتى ال�شرطة.
ونذكر امل�شلمني باأن امل�شجد الأق�شى  لن يكون له عٌز اإل من خالل هذا الدين، واأهله امل�شلني 

املوحدين املوؤدين فرائ�شه، واملجتنبني معا�شيه، وربط الر�شول �شلى اهلل 
عليه و�شلم الأر�س املقد�شة باأ�شلها الأ�شيل وهو الإ�شالم،  فهو م�شتقبلها 
ال�شاجدة،  للجباه  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  موعود  والن�شر  حياتها  وبه 
والقلوب املوحدة، والأيدي املتو�شئة، قال تعاىل: { وعد اهلل الذين اآمنوا 
الذين  ا�شتخلف  كما  الأر�س  يف  لي�شتخلفنهم  ال�شاحلات  وعملوا  منكم 
من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارت�شى لهم، وليبدلنهم من بعد 
خوفهم اأمناً يعبدونني ل ي�شركون بي �شيئاً فمن كفر بعد ذلك فاأولئك 

هم الفا�شقون } النور/ 55.  
ن�شاأل اهلل تعاىل اأن يرد كيد اليهود، ويحفظ امل�شجد الأق�شى واأر�س 

امل�شرى من دن�س اليهود ومن كل ظامل جحود.





أ. حسام حلمي األغــا

نظرة الكيان الصهيوني لبيت المقدس وفلسطين•
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الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا 
الـــــ�ـــــشـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة 
اأحــــــــاطــــــــت اأر�ـــــــــس 
فـــلـــ�ـــشـــطـــني بــهــالــة 
مــن الــقــدا�ــشــة، من 
خـــــالل تــ�ــشــديــدهــا 
ـــــــــى عـــــــالقـــــــة  عـــــــــل
ثــالثــيــة مــزعــومــة، 
تــــــنــــــفــــــ�ــــــشــــــم  ل 
»اهلل  بـــــني  عـــــراهـــــا 
والأر�ــس« وال�شعب 

الأر�س حيزاً كبرياً يف ال�شراع الفل�شطيني ال�شهيوين امل�شتمر، وتعود 
اأ�شول هذا ال�شراع اإىل ن�شوء احلركة ال�شهيونية، واإقامة امل�شتوطنات 
اأخذ  اليهودية يف فل�شطني، منذ ما ينوف عن مائه وع�شرين عاماً، ثم 
باأنه  ال�شعبني  واقتناع كل من  القوميتني،  الأيديولوجيتني  الت�شارب بني  �شدة  يتبلور مع 
وحده �شاحب احلق التاريخي يف اأر�س فل�شطني؛ فتحويل فل�شطني اإىل كيان يهودي كان 
هدفاً يراود احلركة ال�شهيونية والوكالة اليهودية منذ زمن طويل، وقبل تاأ�شي�س »الكيان 
على  لل�شيطرة  ال�شهيونية  املخططات  اإىل  التلميح  جرى  حيث  1948م  عام  ال�شهيوين« 

فل�شطني وتهويدها منذ وقت مبكر؛ يعود اإىل الن�شف الثاين من القرن 19م. 
خالل  من  القدا�شة،  من  بهالة  فل�شطني  اأر�س  اأحاطت  ال�شهيونية  فالأيديولوجيا 
»اهلل  بني  عراها  تنف�شم  ل  مزعومة،  ثالثية  عالقة  على  ت�شديدها 
وال�شعب والأر�س« كما رفعت الأيديولوجيا مهمة »افتداء الأر�س« اأي 
ال�شتيالء على اأرا�س فل�شطني "اأر�س اإ�شرائيل" اإىل م�شتوى الفري�شة 
ا�شتند عليها  التي  اأحد الأ�ش�س  الدينية؛ لذا كان مفهوم غزو الأر�س 
الربنامج ال�شتيطاين ال�شهيوين، الذي ينادي بال�شتيالء على اأر�س 
ال�شتيالء  وكان  الأغيار،  اأيدي  من  اإنقاذها  ميكن  حتى  فل�شطني؛ 
اأو باأخرى، ال�شرط ال�شروري امل�شبق، ل�شتيطان  على الأر�س ب�شورة 
الأنحاء املختلفة من فل�شطني، �شواء اأكانت التي احتلت �شنة 1948م اأم 
تلك التي احتلت �شنة 1967م، ول تفرق �شيا�شة الحتالل بني ال�شتيالء 
على الأرا�شي العربية داخل التجمعات العربية وخارجها، لأن الهدف 

اأ. ح�شام حلمي الأغــا

حتتل
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فل�شطني  حتويل 
يهودي  كيان  اإىل 
كــــــــــــــــان هــــــــدفــــــــاً 
يـــــــــراود احلـــركـــة 
الــــ�ــــشــــهــــيــــونــــيــــة 
والــــــــــــوكــــــــــــالــــــــــــة 
الـــيـــهـــوديـــة مــنــذ 
زمن طويل، وقبل 
»الكيان  تاأ�شـــي�س 
الـــــ�ـــــشـــــهـــــيـــــوين« 
1948م عــــــــــــــام 

تزال  الأر�س ول  �شكلت  الأرا�شي يف فل�شطني؛ حيث  ال�شتيالء على جميع  الرئي�س، هو 
اليوم،  وحتى  ن�شاأته  منذ  ال�شهيوين  ال�شتيطاين  امل�شروع  يف  عنه  فكاك  ل  هاماً  عن�شراً 
فطول عدة عقود كانت ال�شيا�شة ال�شهيونية؛ تهدف اإىل و�شع جميع الأرا�شي يف فل�شطني 
يف اأيدي ال�شعب اليهودي، وذلك بجعل اأغلبية الأرا�شي والعقارات ملكاً للدولة واحلركة 
الأر�س  باعتبارها  فل�شطني  اأر�س  ال�شهيونية  الأيديولوجيا  �شيجت  لذا  ال�شهيونية، 
والتاريخية،  والتلمودية  التوراتية  الن�شو�س  من  م�شتمدة  القدا�شة؛  من  بهالة  املقد�شة 
اأحقيتهم يف فل�شطني، فتداخلت البواعث الدينية والقومية وال�شيا�شية يف ن�شيج  لإثبات 
يدح�س  نف�شه  الوقت  يف  فل�شطني.  على  ال�شتيالء  اإىل  الرامية  ال�شهيونية  احلركة 
الفل�شطينيني الدعاءات ال�شهيونية ويوؤكدون على اأحقيتهم باأر�س فل�شطني باعتبارهم 
وال�شنة  الكرمي  القراآن  من  لن�شو�س  ذلك  يف  م�شتندين  ال�شرعيني،  الأر�س  اأ�شحاب 

النبوية واحلقوق التاريخية، فمن هو �شاحب الأر�س، وانطالقاً من 
هذه امل�شكلة مت �شياغة الأهداف التالية للدرا�شة.

فلسطين والقدس في الفكر الصهيوني اإلسرائيلي
1- مكانة فل�شطني والقد�س يف الفكر ال�شهيوين.

مكوناته؛  بكل  الإ�شرائيلي  املجتمع  باإجماع  القد�س  مدينة  حتظى 
العلمانية والدينية، بزعم اعتبارها عا�شمة موحدة واأبدية لإ�شرائيل، 
توراتية  ن�شية  وم�شامني  يهودية،  دينية  معتقدات  من  انبثاقاً 
وتلمودية، حيث ي�شحب اليهود مزاعم الوعد الإلهي واحلق التاريخي 
يف اأر�س فل�شطني على مدينة القد�س، يف وقت حر�شت فيه ال�شهيونية 
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هدف ال�شهيونية هو 
»اإقــامــة وطــن لليهود 
يف »اأر�ــــس اإ�ــشــرائــيــل« 
ومــــعــــرتف بــــه وفـــقـــاً 
ـــــــدويل  لــــلــــقــــانــــون ال
وكــــــــــان مــــــن دوافــــــــع 
ــــيــــار فــلــ�ــشــطــني  اخــــت
لال�شتيطان  مــوقــعــاً 
الـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــودي هــــو 
»قـــــــوة الأ�ـــــشـــــطـــــورة« 
لــال�ــشــم يف حـــد ذاتـــه

على تكري�س تقدي�شها »لأر�س اإ�شرائيل« ومدينة القد�س يف طار توظيفها للدين؛ لتحقيق 
تعبويُّ مهم،  ُت�شكله من م�شدر  ملا  اليهود حولها،  املحتلة، وتوحيد  فل�شطني  اأهدافها يف 
اأور�شليم القد�س عا�شمة  اإىل الأر�س املقد�شة، واتخاذ  العودة  من خالل تر�شيخ مفاهيم 
�شم  واعتبار  حترير،  اإىل  الحتالل  حتوير  بعد  فيها،  املزعوم  الهيكل  وبناء  لدولتهم، 
اجلانب ال�شرقي من القد�س نوًعا من توحيد للمدينة، واإطالق الت�شميات الدينية على 

املدينة والأر�س الفل�شطينية لإ�شفاء القدا�شة عليها.
فمو�شوع القد�س وفل�شطني ي�شغل حيزاً هاماً من درا�شات الباحثني، ويف الإعالم العربي 
فل�شطني  جتاه  واخلفية  العلنية  وخمططاته  الحتالل  ممار�شات  وتت�شدر  والأجنبي، 
اأقدمت  اأن  بعد  الإ�شالمية،  ال�شعوب  من  وكثري  والعرب،  الفل�شطينيني  هموم  والقد�س، 
حكومة اإ�شرائيل اأعقاب هزمية حرب حزيران 1967م. على �شم مدينة القد�س اإىل حيزها 
اجلغرايف الذي َت�شّكل بعد النكبة يف عام 1948م واإعالن القد�س املوحدة 

عا�شمة »لدولة ا�شرائيل« عام 1980م.
من هنا تنبع اأهمية درا�شة مكانة فل�شطني والقد�س يف الفكر ال�شهيوين 
والإ�شرائيلية  ال�شهيونية  املخططات  على  والوقوف  والإ�شرائيلي، 
لتهويد فل�شطني والقد�س، وتزوير هوية فل�شطني الدينية والتاريخية 
العرب  لقاطنيها  الإ�شالمية  العربية  الهوية  وطم�س  وال�شيا�شية، 

وامل�شلمني، بهدف تركيب تاريخ يهودي مزّور لفل�شطني املحتلة. 
 اأ. مكانة فل�شطني يف الفكر ال�شهيوين الإ�شرائيلي.

اإىل  اليهود  اإرجاع  اإىل  الداعي  ال�شهيونية)1(مبفهومها  الفكرة  اإن 
فل�شطني - واإقامة دولة لهم فيها- مل تكن وليدة القرن التا�شع ع�شر 
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لتربير  امل�شتخدمة  احلجة 
ال�شيادة، وحق تقرير امل�شري 
لـــلـــيـــهـــود عـــلـــى فــلــ�ــشــطــني، 
هــي حــجــة ديــنــيــة تــاريــخــيــة، 
حق  بوجود  مبوجبها  ُيزعُم 
تاريخي توراتي لليهود على 
اأر�س فل�شطني، وبذلك منح 
ال�شهيونية  للقومية  الدين 
ـــــاجـــــات الــــديــــنــــيــــة، ـــــب ـــــدي ال

مفكرون  ظهر  )17-18م(  القرنني  فخالل  الوراء،  اإىل  قرنني  لنحو  تاريخها  يرجع  اإذ 
املوؤمتر  اأقر  لذا  حتقيقها)2(  اإىل  ودعوا  الفكرة،  بتلك  اأمنوا  اليهود  بني  من  عديدون 
ال�شهيوين الأول)3( املنعقد يف بازل خالل املدة 19-31 اأغ�شط�س1897م اأن هدف ال�شهيونية 
هو »اإقامة وطن لليهود يف »اأر�س اإ�شرائيل« ومعرتف به وفقاً للقانون الدويل)4( وكان من 
حد  يف  لال�شم  الأ�شطورة«  »قوة  هو  اليهودي  لال�شتيطان  موقعاً  فل�شطني  اختيار  دوافع 

ذاته؛ فا�شم فل�شطني هو »�شرخة جامعة عظيمة«)5( وهو »يجذب �شعبنا بقوة هائلة«)6(.
العن�شرية  العبارات  ل�شياغة  الدينية؛  الرموز  من  ال�شتفادة  اإىل  عمدت  فال�شهيونية 
مثل العرق النقي و�شعب اهلل املختار واأر�س امليعاد  terra repromissionisلتربير 
ال�شرعـة التاريخيـة حلقوق اليهود على ما ي�شمونه “اأر�س اإ�شرائيل” ولتوظيف اأهدافها 
لل�شيا�شات  الأيديولوجية  املربرات  وتقدمي  فل�شطني،  يف  ال�شتيطانية  ال�شتعمارية 

الإ�شرائيلية التهويدية، التي ت�شتند اإىل املعتقدات الدينية اليهودية، 
ل�شاريت  له  ر�شالة  يف   )7(Ben Gurion غوريون  بن  اأكده  ما  وهو 
Sharett)8( عام 1954م. قائاًل: »لي�س لنا اأن نف�شل الدين عن الدولة، 
فهناك وحدة م�شري بني دولة اإ�شرائيل وال�شعب اليهودي«)9( فاحلجة 
امل�شتخدمة لتربير ال�شيادة، وحق تقرير امل�شري لليهود على فل�شطني، 
هي حجة دينية تاريخية، ُيزعُم مبوجبها بوجود حق تاريخي توراتي 
اأر�س فل�شطني، وبذلك منح الدين للقومية ال�شهيونية  لليهود على 
ا�شتخدام  عن  ف�شاًل  والأ�شماء،  واللغة  لالأر�س  الدينية،  الديباجات 
التاريخية،  واحلدود  اخلال�س،  وفكرة  اإ�شرائيل،  ك�شعب  مفردات؛ 
وهذا  �شيا�شي،  قومي  لغـــر�س  ا�شتخدامها  بهــدف  الإلهي؛  والختيار 
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جــــــــــرى تــــ�ــــشــــويــــر 
فـــلـــ�ـــشـــطـــني بـــاأنـــهـــا 
ممـــلـــوكـــة لــلــيــهــود، 
ومـــــــــــن الـــــــواجـــــــب 
 !! ـــــــرتدادهـــــــا  ـــــــش ا�
" ل   : ويــــقــــولــــون 
لل�شهيونية  وجــود 
اأو  لال�شتيطان  اأو 
لــلــدولــة الــيــهــوديــة 
دون تهجري العرب، 
اأر�شهم" وم�شادرة 

وتاأ�شي�س  ما�شينا  على حتديث  نعمل  »نحن  1949م:  عام  لالأثريني  بن غوريون  قاله  ما 
 Menaem  ا�شتمراريتنا التاريخية يف هذه الأر�س«)10( وكذلك ا�شتخدم مناحيم بيغن
اأمام  خطابه  يف  لفل�شطني  اليهود  احتالل  لتربير  الدينية  الثيولوجية)12(   )11(Begin
على  احلق  »....تلقينا  قائاًل:  1977م  حزيران  يف  للحكومة  رئي�شاً  �شار  بعدما  الكني�شت 
بها  ت�شبثنا  التي  الوحيدة  الآباء، بالدنا  اإ�شرائيل هي حتفة  اأر�س  اآبائنا..  اإله  بالدنا من 

جياًل بعد جيل، مل نربحها، ومل نقطع عالقتنا بها يوماً...«)13(.
فاحلركـة ال�شهيونية ارتبطت بفكرة اخلال�س Redemption والأر�س املوعودة، حيث 
�شبياًل  ال�شهيونية غدت  باأن احلركة  لفكرة، ترى فيها،  ال�شهيونية تروج  الدوائر  بداأت 
تروج  الدوائر  هذه  وباتت  ال�شتقرار،  حلياة  واملنفى،  ال�شتات  حياة  من  اليهود  لتحرير 
مرتبطة  اأنها  اأي  اليهودية،  يف  اخلال�س  لفكرة  امتداد  اإل  هي  ما  ال�شهيونية  اأن  لفكرة 
العودة  اأن تتحقق  اليهود، �شريطة  الذي �شوف يحرر  بقدوم املخل�س 
اإىل الأر�س املوعودة، لذا و�شفها البع�س؛ باأنها حركة خال�س علمانية 
يف الفكر والتنفيذ، وهو ما يعني اأن زعماء ال�شهيونية ا�شتغلوا فكرة 
دينية هامة يف الدين اليهودي، وهي فكرة اخلال�س لتحقيق اأهدافهم 
املختار  ال�شعب  »مفاهيم  اإلغاء  ال�شهيونية  يف  مت  فلو  ال�شيا�شية)14( 

والأر�س املوعودة لنهارت ال�شهيونية من اأ�شا�شها«) 15(.
وهكذا كان ال�شتيالء على الأرا�شي العربية ب�شورة اأو باأخرى ال�شرط 
لذلك  فل�شطني،  من  املختلفة  الأنحاء  ل�شتيطان  امل�شبق  ال�شروري 
من  القدا�شة  من  بهالة  الأر�س  ال�شهيونية  الأيديولوجية  اأحاطت 
تنف�شم عراها بني  ت�شديدها على عالقة ثالثية مزعومــة ل  خالل 
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عـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــت 
الـــثـــيـــولـــوجـــيـــة 
دوراً  الـــديـــنـــيـــة 
اإ�شفاء  يف  بـــارزاً 
الــــــ�ــــــشــــــرعــــــيــــــة 
الـــديـــنـــيـــة عــلــى 
ــــيــــطــــان  ــــت ال�ــــش
فـــلـــ�ـــشـــطـــني  يف 
املــحــتــلــة بــهــدف 
تـــــــهـــــــويـــــــدهـــــــا، 
اأر�شية  واإعــــداد 
تــــ�ــــشــــاعــــد عــلــى 

»اهلل وال�شعب والأر�س« كما رفعت هذه الأيديولوجية مهمة »افتداء الأر�س« اأي ال�شتيالء 
على فل�شطني، وطرد �شكانها اإىل م�شتوى الفري�شة الدينية)16(.

كما طالب احلاخام اإ�شرائيل اأرئيلIsrael Ariel  بطرد الفل�شطينيني كما تن�س عليـــــــــه 
الو�شايا الدينية اليهودية فقال: “من ناحية هنالك و�شية بالتوطني يف اأر�س اإ�شرائيل.... 
اإنها و�شية الإرث والإقامة، وهي و�شية ورد ذكرها مرات عدة يف التوراة، ويدرك كل طالب 
�شاب اأن و�شية الإرث والإقامة تعني الفتح وا�شتيطان الأر�س) 17( والتوراة ت�شتخدم عبارة 
الطرد عدداً من املرات فتقول: »مبا اأنكم �شتطردون �شكان البلد مب�شاعدتي.....«فجوهر 
هذه الو�شية هو طرد �شكان الأر�س.... غري اليهود من اإ�شرائيل)فل�شطني( وتوطني اليهود 
فيها«)18( هكذا مت تر�شيخ �شورة طرد العرب وا�شتيطان اأر�س فل�شطني يف عقول اليهود؛ 
باأنه عملية تطهري كربى للمكان Spatial Cleansing تهدف اإلـى احتالل فل�شطني، 

وا�شتيطانها، وتهجري �شكانها ليحل حملهـم العن�شر اليهودي.
الواجب  ومن  لليهود،  مملوكة  باأنها  فل�شطني  ت�شوير  جرى  وبذلك 
Ts - كوك ت�شيفي  احلاخام  و�شف  فقد  وا�شرتدادها،  عنها   للدفاع 
مرياث  باأنها  فل�شطني  1967م  عام  له  خطاب  يف   )19(  phy coke
الآباء فقال: »اإن جميع هذه البالد لنا... ورثناها عن اآبائنا.... وكان 
واجباً علينا حتريرها، وعــدم التخلي عنها«)20( ووفق احلاخام �شلومو 
غورين Shlomo Gorenحاخام اجلي�س فاإن “اأي قانون قومي اأو 
اإ�شرائيل  اأر�س  اأن  دويل، ل ي�شتطيع تغيري موقفنا وحقوقنا......هو 
املَلكّية  ال�شيادة  عليها  وت�شري  كامل،  ب�شكل  اليهودي  احلكم  حتت 
Yoram Ben-Porat يف  بورات   بن  يورام  الكاملة”)22( وكتب 
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)تـــاملـــون (فــ�ــشــر طــرد 
الــــفــــلــــ�ــــشــــطــــيــــنــــيــــني 
مــــن اأر�ــــشــــهــــم بـــاأنـــه 
اإلهية،  مل�شيئة  تنفيذ 
وهرتزل كان يتحدث 
عـــن ال�ــشــتــيــطــان يف 
فــلــ�ــشــطــني بــاعــتــبــاره 
والهجرة  »اخلــــروج«، 
اإىل  ال�ـــشـــتـــيـــطـــانـــيـــة 
فــــلــــ�ــــشــــطــــني بــــا�ــــشــــم 
»عاليا« اأي »ال�شعود«

مقال له اأنه “ل وجود لل�شهيونية اأو لال�شتيطان اأو للدولة اليهودية بدون تهجري العرب، 
وم�شادرة اأر�شهم”)23( فالهجرة وال�شتيطان وال�شيادة بالقوة، ت�شكل اأهم وظائف الدولة 
واأهدافها، ب�شفتها اأدوات التج�شيد ال�شهيوين لإعادة ال�شعب املختار اإىل اأر�شه)24( ح�شبما 
كتب بيغن: »عدنا اإىل اأر�س اإ�شرائيل ل بحق القوة؛ بل بقوة احلق، وحمداً هلل لدينا القوة 

الالزمة ملمار�شة هذا احلق«)25(. 
وقد لعبت الثيولوجية الدينية دوراً بارزاً يف اإ�شفاء ال�شرعية الدينية على ال�شتيطان يف 
فل�شطني املحتلة بهدف تهويدها، واإعداد اأر�شية ت�شاعد على ا�شتدعاء الن�شو�س الدينية)26( 
يف  امل�شتوطنني  جمتمعات  عن  يختلف  ال�شهيوين  ال�شتيطان  فاإن  كيمرلينغ  يوؤكد  فكما 
اأمريكيا واأ�شرتاليا؛ »لأن الأر�س امل�شتهدفة لال�شتيطان مل يجِر اختيارها ب�شبب ثرائها 
الطبيعي، واإمنا وفق فكرة اثنوقومية ب�شاأن عودة اليهود اإىل اأر�س اإ�شرائيل؛ كي يعيدوا 

اإحياء قوميتهم التوراتية«)27(.
لت�شوير  واإ�شرائيل؛  ال�شهيونية  زعماء  من  كثريون  قادة  �شعى  لذا 
�شعب،  بال  اأر�س  واأنها  ومن�شيه،  جرداء،  �شحراء  اأنها  على  فل�شطني 
اإذا  اإل  ماأهولة  تكون  ل  »فالأر�س  الرب  �شعب  اأيدي  يف  لي�شت  لأنها 
مدريد  موؤمتر  يف   �شامري  ردد  لذلك  الرب«)28(  ب�شعب  ماأهولة  كانت 
نف�س ال�شعار فقال: اإن فل�شطني »اأر�س مهجورة انتظرت قدوم ال�شعب 
املختار«)29( وراأت جولدا مائري Golda Meir )30( يف ت�شريح لها اأنه 
»لي�س هناك �شعب فل�شطيني.... ومل يكن الأمر اأننا جئنا واأخرجناهم 
من ديارهم، واغت�شبنا اأر�شهم، فهم)الفل�شطينيون( لي�س لهم وجود 
Peel Co )31( وادعى بن غوريون يف �شهادته اأمام جلنة بيل - «أأ�شاًل
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الـــــــ�ـــــــشـــــــريـــــــعـــــــة 
الــــــــيــــــــهــــــــوديــــــــة 
للتفريق  تــدعــو 
بـــــــــني الـــــيـــــهـــــود 
اأي  والأغــــــيــــــار- 
بـــــــــني الـــــيـــــهـــــود 
التي  والــ�ــشــعــوب 
تقع خــارج دائــرة 
على  الــقــدا�ــشــة- 
اعتبار اأن اليهود 
هــــــــــم »�ــــــشــــــعــــــُب 
ـــــار املـــــخـــــت اهلل 

mission )32( عام 1937م »اأن اليهود هم املجموعة القومية الوحيدة التي ظهرت للعيان 
يف  كاملة  تاريخية  حقوق  له  �شعباً  باعتبارهم  اليهود  وبا�شتثناء  فل�شطني،  حدود  داخل 
فل�شطني، ل يوجد �شعب اآخر هناك يعترب البالد وطناً له«)33( ولكي َيت�شنى القتناع باأن 
»اإ�شرائيل« مل تكن �شوى �شحراء فارغة، َدكت مئات القرى، و�شويت  فل�شطني قبل قيام 

بالأر�س بيوتها واأ�شوارها وقبورها)34(.
مقد�شـــة  مهمة  اأدت  ال�شهيونيــة  باأن   )35(  yaequb talamun تاملون  يعقوب  ويرى 
ولكنها  امليعاد،  اأر�س  اإىل  اهلل  �شعب  اإعادة  وهي مهمة  التاريخ،  �شياق حركة  خارجـــــة عن 
ل�شعب  الإلهي  احلق  �شياق  عن  اأخرجتها  التي  التاريخية،  العقبات  ببع�س  ا�شطدمت 
اإ�شرائيل)36( ويرى اأن ال�شهاينة قد حتملوا عبء القيام باملهمة املقد�شة، وهي اإعادة يهود 
ال�شتات اإىل اأر�س امليعاد)37(معنى ذلك اأن تاملون ف�شر طرد الفل�شطينيني من اأر�شهم باأنه 

تنفيذ مل�شيئة اإلهية، وهرتزل Herzl)38( كان يتحدث عن ال�شتيطان 
اإىل فل�شطني  باعتباره »اخلروج«، والهجرة ال�شتيطانية  يف فل�شطني 
با�شم »عاليا« اأي »ال�شعود«، وفل�شطني بعد احتاللها وطرد �شكانها �شار 
ا�شمها اإ�شرائيل)39( وبالتايل فاإن ال�شتيطان فيها »واجب ديني يوازي 
كواجب  بعد،  فيما  الفري�شة  هذه  تف�شري  مت  وقد  التوراة«،  فرائ�س 
مزدوج ُيلزم اليهود بالهجرة اإىل اأر�س اإ�شرائيل والعي�س فيها متهيداً 
Ha )40( فال�شتيطان كما يرى حنان بورات - «ججيء »امل�شيح املخل�س

ويرى  اهلل«)42(  لإرادة  وتاريخي  �شيا�شي  جت�شيد  »هو   )41(an Porat
اإ�شحق تبنكني Yetzhak Tabenkin املنظر الرئي�شي حلركة من 
“اأن احلق يف كامل البالد)فل�شطني(  اإ�شرائيل” الكاملة  “اأر�س  اأجل 
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ـــــــعـــــــت احلـــــــــركـــــــــة  ـــــــش �
الــــ�ــــشــــهــــيــــونــــيــــة بـــعـــد 
اإىل  بــــــــــازل  مــــــوؤمتــــــر 
تــــــطــــــويــــــر مــــفــــاهــــيــــم 
�ــشــيــا�ــشــيــة تــعــبــويــة يف 
الــعــامل،  يــهــود  �شفوف 
لـــــتـــــحـــــويـــــل مــــفــــهــــوم 
الفكرة الدينية لليهود 
مــن املــ�ــشــتــوى الــديــنــي 
العقائدي اإىل امل�شتوى 
ــيــا�ــشــي الــــقــــومــــي الــ�ــش

قومية  �شيادة  اإحالل  طريق  وعن  ال�شتيطان  طرق  عن  تغيريها  على  القدرة  من  ينبع 
يهودية” عليها)43(.

ال�شتيطاين  الربنامج  عليها  ا�شتند  التي  الأ�ش�س  اأحد  الأر�س،  غزو  مفهوم  كان  وهكذا 
اأيدي  اإنقاذها من  اأر�س فل�شطني؛ حتى ميكن  الذي ينادي بال�شتيالء على  ال�شهيوين، 
تدعو  اليهودية  فال�شريعة  نف�شه،  اليهودي  يطهر  الأر�س  غزو  طريق  فعن  الأغيار)44( 
اأي بني اليهود وال�شعوب التي تقع خارج دائرة القدا�شة-  للتفريق بني اليهود والأغيار- 
فبناء  الإله«)45(  فيه  يحل  مقد�س  و�شعٌب  املختار،  اهلل  »�شعُب  هم  اليهود  اأن  اعتبار  على 
اليهودي ال�شهيوين ح�شبما اأو�شح كيمرلينغ، قد �شمم على بناء هوية ا�شتيطانية قومية 
اأثناء  بن غوريون عملياً  ما طبقه  الأخر)46(وهو  لوجود  والإنكار  النفي  �شياق  مقاتلة، يف 
حرب 1948م حيث قال يف خطاب له عام 1950م: اأن »ال�شتقالل والأمن والهجرة ل ميكن 
اأن تتحقق من غري هذا الفتح.... الذي �شوف يحقق وجودنا وحريتنا 
الأر�س)فل�شطني(...وتخلي�س هذه  فتح هذه  اإنه  واقت�شادنا؛  وقوتنا 

الرتبة...من اأعدائنا«)47(.
والعلمانية، عن تقدمي  القومية  ادعاءاتها  تتوقف رغم  فاإ�شرائيل مل 
نف�شها باأنها دولة يهودية قائمة على الوعد الإلهي املقطوع يف اأ�شفارها 
ل  اأخرى  اإ�شرتاتيجية  باأية  العمل  اأنهت  وبالتايل  املختار،  اهلل  ل�شعب 
ال�شيا�شة)48( لذلك ذهبت  ال�شراع، يف ح�شابات  الديني يف  البعد  تاأخذ 
للقول:   Tzipi Hotobla  ت�شيبي حوتوبلي نائبه وزير اخلارجية 
بــ “اأن اأر�س اإ�شرائيل اأعطيت ل�شعب اإ�شرائيل”)49( وكتب اإ�شحق رابني 
�شعب  اأنف�شنا  ونعترب  التوراة،  منلك  كنا  »اإذا   )50(Ishaq Rabin
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الأمـــــــــــــــــر الـــــــــذي 
تــــثــــريه الـــقـــد�ـــس 
الـــــــــــذاكـــــــــــرة  يف 
الإنــ�ــشــانــيــة اأعــمــق 
مــــــــن الأهـــــمـــــيـــــة 
الـــنـــ�ـــشـــبـــيـــة الـــتـــي 
كــــان مـــن املــتــوّقــع 
ا�شتناداً  تثريه  اأْن 
اإىل الكرب الن�شبي 
ملــ�ــشــاحــتــهــا، وعـــدد 
املا�شي �شكانها يف 

احلدود  ذات  التوراة«  »جغرافيا  اإىل  ا�شتناداً  التوراة«  اأر�س  امتالك  من  بد  فال  التوراة؛ 
»املمتدة من النيل اإىل الفرات« التي حتدث بها بن غوريون منذ عام 1937م)51( وحني �شئل 
والتاريخية  الدينية  اإ�شرائيل  مطالب  كانت  اإذا  عما   )52(  Moshe Dian ديان  مو�شية 
الإ�شرائيلية؟.  ال�شيا�شة  يف  دور  لها  يكون  اأن  اأيجب  فل�شطني؛  اأجزاء  بع�س  بخ�شو�س 
التي  الثالثة  العنا�شر  من  واأحد  اإنه  الإ�شرائيلي،  الوجود  اأ�شا�س  هو  »هذا  قائاًل:  اأجاب 
لذلك  اليهود،  واأر�س  املقد�س،  والكتاب  اليهودي،  ال�شعب  وهي  اإ�شرائيل،  ُت�شكل  اأن  يجب 
الــتوراة«)53(  اأر�س  اأي�شـــــــاً  معهـــا  تكــــــون  اأن  بد  فال  التوراة؛  واأمـــــة  التوراة  اجتمعت  اإذا 
واعترب مريون بنفن�شتي Meron Benvenisti)54( ال�شراع  املُحتدم بني الفل�شطينيني 
اأنهـــم  والإ�شرائيليني؛ باأنه �شراع بني جمموعة �شرعية)اليهود( و�شكان حمليني �شادف 
يحتلون تلك الأر�س)فل�شطني( بغري وجه حق«)55(. ويف خطاب له اأمام جمل�س الوزراء عام 

1967م قال بيغن: »اإن حق ال�شعب )اليهودي( يف اأر�س اآبائه ل ميكن اأن 
ينف�شل عن حقه يف ال�شالم والأمن«)56(.

الأر�س  وورثـــــة  فل�شطني،  اأر�س  اأ�شحاب  اأنف�شهم  اليهود  اعترب  هكذا 
فلي�س  اآبائهم،  عن  ورثوها  اأنهم  باعتبار   terra sancta املقد�شــــة 
على  تتكُئ  اإمنا  ممار�شاتها،  كما  وقراراتها  اإ�شرائيل  موقف  اأن  خفياً 
اأفرزها اخلطاب  املنحنى،  واأ�شطورية  الروؤية  دينية، غيبية  اأيدلوجية 
التوراتي الذي جعلت احلركة ال�شهيونية منه �شنداً ومنطلقاً لدعواها 
فل�شطني،  على  ال�شتيالء  يف  اليهود  حق  تدعي  التي  ال�شيا�شية، 
اأنها امتداد بل وا�شتمرار �شرعي  اأر�شها، باعتبار  واإقامة دولتهم على 
عن�شر  يثبت  اأن  يحاول  الذي  اخلطاب  وهذا  املتخيَّلة،  داوود  ململكة 
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يــــــجــــــزم بــــاحــــث 
اإ�ــشــرائــيــلــي اآخـــر 
بــــاأن الــقــد�ــس مل 
تــــكــــن عـــا�ـــشـــمـــة 
لـــــفـــــلـــــ�ـــــشـــــطـــــني 
الإ�ــــــشــــــالمــــــيــــــة، 
اأن  ويــــــــنــــــــفــــــــي 
ـــــة  تـــكـــون لـــهـــا اأّي
اأهــمــيــة اإطـــالقـــاً 
الــعــرب  نــظــر  يف 
!! املــــ�ــــشــــلــــمــــني 

ال�شتمرارية التاريخية بني مملكة داوود وبني »دولة اإ�شرائيل« احلديثة، هو نف�س اخلطاب 
الذي يتجاهل تاريخ فل�شطني وتاريخ �شعبها العربي الفل�شطيني على اأر�س وطنها خالل 
»اأن  للقول:   )58(Abba Eban اإيبان  اآبا  دفع  ما  وهذا  عام)57(  اآلف  اأربعة  على  يربو  ما 
الأبدية  احلقوق  فاأ�شطورة  70م«)59(  عام  حتى  اليهود  باأر�س  عاملياً  عرفت  املنطقة  هذه 
لليهود يف اأر�س فل�شطني، هو حق اإلهي، وحق مطلق قائم منذ بدايـــــــة التاريخ كما اأكده 
اأ�شا�س وجودنا كله هو حقنا  »اإن  )60( بقوله:   Hayem Weizmann حاييم وايزمان 
ال�شنني،  اآلف  اإ�شرائيل)فل�شطني( وهو حق منلكه منذ  اأر�س  اإقامة وطن قومي فوق  يف 
اأنحاء العامل كله طوال حياة حافلة  وم�شدره وعد الرب لإبراهيم، وقد حملناه معنا يف 

بالتقلبات«)61(.
ب. مكانة القد�س يف الفكر ال�شهيوين الإ�شرائيلي

اإن احلركة ال�شهيونية �شعت منذ اأن تبلورت بنيتها التنظيمية ب�شكل 
وا�شح بعد موؤمتر بازل �شنة 1897م اإىل تطوير مفاهيم �شيا�شية تعبوية 
اأذهانهم  اإىل  الأفكار  من  جملة  ب�شخ  وذلك  العامل،  يهود  �شفوف  يف 
امل�شتوى  من  لليهود  الدينية  الفكرة  مفهوم  حتويل  لأجل  وعقولهم، 
الديني العقائدي اإىل امل�شتوى القومي ال�شيا�شي، ولي�س هذا فح�شب؛ 
بل َعمَد اآباء ومفكرو احلركة ال�شهيونية اإىل توظيف وا�شتغالل بع�س 
وامل�شاعر  العواطف  لتوجيه  القد�س؛  مدينة  حول  الدينية  املفاهيم 
اليهودية نحوها، لتحقيق هدف ال�شهيونية باإقامة وطن قومي لليهود 

على اأر�س فل�شطني)62(.
القد�س«  مدينــــــة  تاريخ  يف  درا�شات  »القد�س:  كتاب  مقدمة  يف  وجاء 
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احلر�س على اإبراز 
اليهودية  الرابطة 
ـــــــة  ـــــــاريـــــــخـــــــي ـــــــت ال
والــــــــــديــــــــــنــــــــــيــــــــــة 
للقد�س  والقومية 
ـــــــطـــــــني  ـــــــ�ـــــــش وفـــــــل
يــــعــــكــــ�ــــس َمــــ�ــــشــــعــــاً 
ُمـــــوؤدجلـــــاً بــالــفــكــر 
الــــــ�ــــــشــــــهــــــيــــــوين، 
لتربير  وحمـــاولـــًة 
املـــــــــمـــــــــار�ـــــــــشـــــــــات 
الإ�ـــــشـــــرائـــــيـــــلـــــيـــــة

متمّيزة عن  “القد�س هي مدينة  ن�شه:  ما   amnun kohin اأمنــــون كوهني   ملحرره 
�شائر املدن يف اأيامنا هذه، وكذلك كانت ظاهرة غري عادية على مدى التاريخ الإن�شاين، 
فاإذا تطّلعنا اإىل خريطة ال�شرق الأو�شط التاريخية؛ ل�شهدنا قيام مراكز حكم وح�شارات 
اأقدم منها لي�س فقط يف فل�شطني فح�شب، بل يف غريها من املناطق كم�شر والعراق، حيث 
ن�شاأت مدن اأهم منها اأ�شعاًفا م�شاعفة يف ع�شوٍر مل تكْن القد�س فيها معروفة اأبداً، ومع 
ذلك فاإّن الأمر الذي تثريه القد�س يف الذاكرة الإن�شانية اأعمق من الأهمية الن�شبية التي 
كان من املتوّقع اأْن تثريه ا�شتناداً اإىل الكرب الن�شبي مل�شاحتها، وعدد �شكانها يف املا�شي، اأو 
املدينة  يف  اأكان  �شواء  لتاريخها  الأوىل  املراحل  من  بقيت  التي  املادية  احل�شارة  اآثار  اإىل 
اأم يف املتاحف املختلفة يف العامل، كما اأن م�شدر النطباعات القوية التي تعك�شها  نف�شها 
عن  بالطبع  ناجمة  هذه  اأيامنا  وحتى  التاريـــخ  عرب  واخلا�شة  العامة  اأذهان  يف  القد�س 

 )64(Dore Gold وكتب دوري غـــولـــد )اأهميتها الدينية والثقافية”)63
اليهودي  لل�شعب  الأهم  الديني  ال�شيا�شي-  »املركز  ت�شكل  القد�س  اأن 
»نظرة  الإ�شالم  اإىل  يعزو  اأن  درا�شته،  يف  وحاول  التاريخ«)65(  مّر  على 
انتقائية« اإزاء القد�س، تتميز باعتبارها »مدينة هام�شية« من الناحية 
الدينية، وادّعى اأن املكانة اخلا�شة للقد�س يف الإ�شالم مرتبطٌة، اأكرث 
الأنبياء والر�شل الذين �شبقوا الدين الإ�شالمي،  �شيء، بعالقتها مع 

وورد ذكرهم يف القراآن الكرمي)66(.
وكانت هذه النظرة قد انعك�شت يف كتابات بع�س امل�شت�شرقني والباحثني، 
بنظرية  تقّدم  الذي   Gwld zihr زيهر  جولد  امل�شت�شرق  كاأمثال 
للقد�س  يكْن  ومل  متاأّخرة،  جاءت  القد�س  قدا�شة  فكرة  “اأّن  مفادها: 
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ال�شهيونية  تفقد  مل 
�ـــشـــالتـــهـــا الــعــمــيــقــة 
بـــــالـــــثـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة 
عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
تــــــ�ــــــشــــــريــــــحــــــاتــــــهــــــا 
الــــعــــلــــمــــانــــيــــة، فــقــد 
ال�شهيونية  متــيــزت 
بكون الوعي القومي 
لــديــهــا مــنــذ الــبــدايــة 
تف�شري  مبــثــابــة  كـــان 
الدينية لــالأ�ــشــطــورة 

اأّي قيمة قبل وجود اخلليفة عبد امللك بن مروان الذي ق�شد من وراء بناء قبة ال�شخرة 
التغّلب على مناف�شه عبد اهلل بن الزبري، وحماولة حتويل احلج من الكعبة اإىل امل�شجد 
الفرتا�س  لهذا  وتبعاً  اأ�شحابه،  بع�س  واإىل  النبي  اإىل  ن�شبت  لأقواٍل  ا�شتناداً  الأق�شى 
ظهرت اأعداد هائلة من الأحاديث املوؤّيدة لالأهمية الدينية لبيت املقد�س وحْرمته كاأ�شلحٍة 

يف احلرب بني املتناف�شني على اخلالفة”)67(.
ورّدد هذه الفرية كّل من جاء بعد جولد زيهر، واإْن اختلف ب�شيٍء قليل يف طريقة العر�س، 
ولكن كان اجلوهر واحداً، فزعم اأحد الباحثني باأنه بعد الق�شاء على ا�شتقاللية اليهود، 
هناك  يعد  مل  فاإنه   135 �شنة  باركوخبا  ثورة  واإخماد  70م  عام  للهيكل  الثاين  واخلراب 
على  اأنه  مف�شراً  ذلك  بعد  ي�شتدرك  مُتَّ  لفل�شطني؟  �شيا�شي  تاريخ  عن  للحديث  جمال 
يقم يف  ا�شرائيل، مل  دولة  قيام  الروماين وحتى  الحتالل  اأعقبت  التي  مدى 1870عاماً 
فل�شطني اأي كيان �شيا�شي م�شتقل ي�شنع تاريخاً �شوى مملكة القد�س 

الالتينية)68(.
داود  امللك  جعل  اأن  منذ  باأنه  القول  اإىل   Brouwer براور  ويذهب 
راأت  التي  الأمم  لكل  كذلك  ولتكون  ململكته،  عا�شمة  القد�س  مدينة 
يف التوراة جزءاً من مرياثها الروحي والديني. فاإن ال�شعوب الأخرى 
والعرب  والبيزنطيني،  والبابليني  والفر�س  القدماء  كامل�شريني 
والأتراك ممن حكموا فل�شطني على مدى اأربعة اآلف عام من التاريخ، 

مل يقدروا القد�س حق قدرها، ومل يجعلوها عا�شمة لهم)69(.
لفل�شطني  عا�شمة  تكن  مل  القد�س  باأن  اآخر  اإ�شرائيلي  باحث  ويجزم 
العرب  نظر  يف  اإطالقاً  اأهمية  اأّية  لها  تكون  اأن  وينفي  الإ�شالمية، 
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تـــداخـــلـــت الــبــواعــث 
الــديــنــيــة والــقــومــيــة 
ــــيــــة يف  ــــيــــا�ــــش والــــ�ــــش
ــــيــــج احلــــــركــــــة  ــــ�ــــش ن
الرامية  ال�شهيونية 
على  ال�شتيالء  اإىل 
فن�شجت  فل�شطني؛ 
الـــــ�ـــــشـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة 
مــــــقــــــولتــــــهــــــا مـــن 
مـــ�ـــشـــامـــني ديـــنـــيـــة 
نــ�ــشــو�ــس  يف  واردة 
الـــــتـــــوراة والــتــلــمــود

امل�شلمني)70( بل وينفي هذا الباحث اأن يكون ملدينة القد�س اأّية قدا�شة دينية يف وعي العامل 
الإ�شالمي اآنذاك، واأن قد�شّية هذه البقعة كانت مق�شورة على �شكان املدينة، وعلى �شكان 
�شواحيها القريبة ومل تتعداهم، واإنها كانت باهته الربيق يف نفو�س اأهل فل�شطني وبالد 
ال�شام عموماً)71( ويقطع باحث اإ�شرائيلي خام�س باأن القد�س؛ لي�س فقط مل تكن عا�شمة 
لفل�شطني؛ فح�شب بل اإنها مل تكن ترقى اإىل م�شتوى مركز الناحية اأو املنطقة التي حتيط 

بها)72(.
لإبراز  اأنها يف الوقت الذي تبدي فيه حر�شاً كبرياً  ال�شابقة؛  الدرا�شات  من املالحظ يف 
الرابطة اليهودية التاريخية، الدينية والقومية؛ بفل�شطني عامة ومدينة القد�س خا�شة، 
فاإنها يف موازاة ذلك حتر�س على التقليل من اأهمية وقيمة الرابطة العربية والإ�شالمية 

التاريخية بفل�شطني والقد�س، وهو ما ي�شري اإىل اأمرين هما)73(:
- اإن هذا احلر�س يعك�س َم�شعاً ُموؤدجلاً بالفكر ال�شهيوين، وحماولًة 
لتربير املمار�شات الإ�شرائيلية امليدانية التي يجري تطبيقها لرت�شيخ  

اأقدام هذا الفكر.
واإزاء  والقد�س،  فل�شطني  اإزاء عروبة  ال�شهيوين  الفكر  اإ ن مقاربة   -
الرواية  جتاهل  مبداأ  على  يزال  ول  تاأ�ش�س  الإ�شالمي؛  تاريخها 
املقالت  من  ذلك  على  اأدل  ولي�س  والفل�شطينية،  العربية  التاريخية 
التي وردت يف كتاب “القد�س: درا�شات يف تاريخ مدينة القد�س” وكلها 
متحورت حول التاأكيد على اأن التواجد العربي الإ�شالمي على اأر�س 
القد�س كان حمدوداً، واأنه كان هام�شياً، فلم ي�شتقر العرب فيها منذ 
الفتح الإ�شالمي اإىل الع�شر احلديث، لأنها مل متثل لهم موطناً دائماً 
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الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــون 
ــــرون هــم  املــــعــــا�ــــش
ــــحــــاب احلـــــق،  اأ�ــــش
والــكــنــعــانــيــون هم 
�ـــشـــكـــان فــلــ�ــشــطــني 
عـــــــرب الــــــتــــــاريــــــخ، 
واإ�ـــــــشـــــــرائـــــــيـــــــل يف 
الأ�ـــــــشـــــــل قــبــيــلــة 
ــــغــــرية، قـــامـــت  �ــــش
ـــــغـــــزو طـــمـــعـــاً  ـــــال ب
كــنــعــان اأر�ــــــــس  يف 

على حد زعمهم.
“نتيجة  اأنه  املتعمد قائاًل:  التجاهل  Joseph Ryanعلى هذا  ريان   ويعلق جوزيف 
للحجج ال�شهيونية فاإن النطباع الذي َتكّون يف بع�س الأو�شاط هو اأن اأي تاريخ ذي اأهمية 
يذكر يف فل�شطني قد يقف يف عام 70م، واأنه مل يبداأ ال�شري ثانية اإل مع احلركة ال�شهيونية 

بقيادة ثيودور هرتزل”)74(.
ولكن اإن هذا الزعم الذي يفتقر اإىل ال�شند التاريخي، بل اإىل احلّد الأدنى من املو�شوعية 
التاريخية  بالفرتة  منها  يتعلق  فيما  خا�شة  التاريخية،  الوقائع  مع  يتناق�س  العلمية، 
املبكرة للحكم العربي الإ�شالمي يف فل�شطني، حيث ُجِعلًّت مدينة القد�س عا�شمة جلند 
اإىل  امل�شلمون كفاحتني، وحتى نقل مقر عا�شمة جند فل�شطني  اأن دخلها  فل�شطني منذ 

مدينة الرملة)75(.
ويوؤكد ليون كارنييف  Leone Carniev عروبة فل�شطني و�شكانها 
والكنعانيون  احلق،  اأ�شحاب  هم  املعا�شرون  “فالفل�شطينيون  قائاًل: 
الأ�شل قبيلة �شغرية،  واإ�شرائيل يف  التاريخ،  �شكان فل�شطني عرب  هم 
�شميت  التي  العالية،  الثقافة  ذات  اأر�س كنعان  يف  بالغزو طمعاً  قامت 
Arnold Toy - توينبي  اأرنولد  ويقول   )76(” فل�شط ذلك  نيععد 

اإ�شرائيل بكاملها ل زالت من الوجهة ال�شرعية ملكاً لعرب  bee “اإن 
فل�شطني الذين نزحوا عنها اأثناء القتال بني الدول العربية من خارج 

فل�شطني، وبني الإ�شرائيليني”)77(.
العلمانية قد جنحت عرب عقود طويلة  ال�شهيونية  فاإذا كانت  وهكذا 
من تاريخها يف �شهينة �شامله ومكثفة للدين اليهودي، وحتويله اإىل 
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الـــ�ـــشـــهـــيـــونـــيـــة 
الـــتـــي اعـــتـــربت 
مبـــثـــابـــة ثـــــورة 
قومية علمانية 
ولــــّدت تــوتــرات 
عـــــمـــــيـــــقـــــة بــــل 
ومـــتـــنـــاقـــ�ـــشـــة 
مــــنــــطــــقــــة  يف 
الـــــتـــــمـــــا�ـــــس مـــا 
بـــــــــني الــــــديــــــن 
والــــــقــــــومــــــيــــــة 
والــــعــــلــــمــــانــــيــــة

اأيديولوجيا �شيا�شية لت�شيد م�شروعها الكولونيايل، وقو�شت كل الآراء الدينية الأخرى 
التي كانت راف�شة للفكرة ال�شهيونية واإقامة الدولة اليهودية. فاإن اخلطاب القومي يقوم 
اليوم بتديني ال�شهيونية وتوظيفها خلدمة ت�شورات املتع�شبني والعن�شريني يف م�شروع 
اليمني  الإ�شرائيلي نحو  املجتمع  الإ�شرائيلي، وهذا النزياح يف  العرقي والديني  التفوق 
املجتمع  بنية  ت�شهدها  التي  التحولت  اأخطر-  -ورمبا  اأهم  اأحد  اليوم  »ميثل  الديني؛ 

الإ�شرائيلّي«)78(.
1- تداخل الديني بالقومي من اجل ال�شتمالك ال�شهيوين لفل�شطني والقد�س.

اإن ال�شهيونية التي اعتربت مبثابة ثورة قومية علمانية ولّدت توترات عميقة بل ومتناق�شة 
يف منطقة التما�س ما بني الدين والقومية والعلمانية، وقد جنح ُدعاة الدين يف َتطويع 
ثيولوجية دينية  اأبعاداً  العلمانية لت�شتوعب  القومية  ال�شهيونية  الكثري من الطروحات 

تربط امل�شروع اليهودي “باأر�س اإ�شرائيل” “و�شعب اهلل املختار”، فما 
امل�شيانية  الدينية  لالأ�شطورة  تاأميم  مبثابة  “كان  َعلمنة  باأنه  عرف 
امل�شياين  املبداأ  يختِف  مل  وبذلك  قومية”  اإ�شطورة  باأنها  وو�شفها 
الديني، واإمنا مت تاأميمه فقط، وبقى قائماً؛ بل وتعزز حتت �شتار دقيق 
حدثاً  ال�شهيوين  الكيان  اإن�شاء  يف  راأى  غوريون  فنب  العلمنة)79(  من 
بتجديد  امل�شياين.....  احلدث  يكون  اأن  القدر  »�شاء  فقال:  م�شيانياً 
املوؤمتر  اأمام  له  خطاب  يف  هرتزل  واعترب  اليهودية«)80(  الدولة  عهد 
ال�شهيوين الأول: »اأن ال�شهيونية هي عودة اإىل الطبيعية اليهودية؛ 
اليهودية)فل�شطني(«)81( ويف خطاب  الأر�س  اإىل  ت�شبح عودة  اأن  قبل 
لبيغن بتاريخ 1978/12/12م قال: »لقد وعدنا بهذه الأر�س، ولنا احلق 
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عمدت ال�شهيونية اإىل 
الرموز  من  ال�شتفادة 
الــــديــــنــــيــــة لــ�ــشــيــاغــة 
العن�شرية  الــعــبــارات 
لــــتــــربيــــر الـــ�ـــشـــرعـــيـــة 
التاريخية لليهود على 
مــــا يــ�ــشــمــونــه »اأر�ــــــس 
ولتوظيف  اإ�ــشــرائــيــل« 
ال�شتعمارية  اأهدافها 
ال�ــــــشــــــتــــــيــــــطــــــانــــــيــــــة 
فــــــلــــــ�ــــــشــــــطــــــني يف 

فيها«)82( معترباً »اأن اأر�س اإ�شرائيل الكربى �شتعود اإىل �شعب اإ�شرائيل كلها ولالأبد«)83(.
ت�شريحاتها  من  الرغم  على  بالثيولوجية  العميقة  �شالتها  تفقد  »مل  فال�شهيونية 
كان مبثابة  البداية  لديها منذ  القومي  الوعي  بكون  ال�شهيونية  العلمانية، فقد متيزت 
الوعي  علمنة  نحو  التوجه  اأن   Shenhav �شنهاف  وراأى  الدينية«  لالأ�شطورة  تف�شري 
الديني مل يعرب عن نف�شه فقط يف حتييد هذا الوعي مبعزل عن الأ�شطورة الدينية، واإمنا 
كذلك يف التف�شري القومي الذي اأعطي لها، باعتبار اأن ال�شاحة القومية هي املكان الذي 
تتالقى فيه العلمنة والثيولوجية، كما وتتحقق فيها عملية تهجني الثيولوجية بالقومية، 
باعتبارها ثيولوجية قومية متثل ن�شيجاً هجينياً للعلمانية والدين)84( وهو ما عرب عنه 
الروح  بلورة  يف  ي�شاهم  اأن  ميكن  اليهودي  الدين  »اإن  بقوله:   )85(Klatzkin كالتزكني 
تعلم  �شرورة  اإىل   )87(Ha-am Ahad هاعام  اآحاد  ودعا  اليهودي«)86(  لل�شعب  القومية 
الدين والقومية متداخالن ول ميكن  »اأ�ش�س قومية لأن  الدين على 

ف�شلهما«)88(.
ن�شيج  يف  وال�شيا�شية  والقومية  الدينية  البواعث  تداخلت  وهكذا 
فن�شجت  فل�شطني؛  على  ال�شتيالء  اإىل  الرامية  ال�شهيونية  احلركة 
التوراة  ن�شو�س  يف  واردة  دينية  م�شامني  من  مقولتها  ال�شهيونية 
اليهود  يحملها  واأفكار  مفاهيم  جانب  اإىل  وتف�شرياتهما،  والتلمود 
امل�شروع  خدمة  يف  الدين  توظيف  بغر�س  اأنف�شهم  ال�شهيونية  وقادة 
ال�شهيوين ال�شتعماري الإحاليل يف فل�شطني، م�شتفيدة من الأفكار 
بوبر  فمارتن  19م  الـ  القرن  يف  �شادت  التي  العن�شرية  والنظريات 
وحياً  حتمل  اأمَة؛  اليهودي  ال�شعب  باأن  يرى   )89(Martin Buber
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الــديــن مل يــكــن يف 
امل�شروع ال�شهيوين 
عــــــــلــــــــى هـــــامـــــ�ـــــس 
الأيــــديــــولــــوجــــيــــة 
الــــ�ــــشــــهــــيــــونــــيــــة، 
واإمنـــــــــــا »ا�ـــشـــتـــقـــت 
رمـــوزهـــا الــقــومــيــة 
واأفـــــــكـــــــارهـــــــا، مــن 
الـــــــرتاث الـــديـــنـــي، 
ثـــم اأفـــرغـــتـــهـــا من 
الروحي  حمتواها 
والأخــــــــــــــــالقــــــــــــــــي

دينياً، وطائفة مت اختيارها من الرب كما الأر�س، فالأمة اليهودية براأيه مل »تاأِت للوجود 
من خالل تطور تاريخي، واإمنا عرب تدخل اإلهي مبا�شر، وبذلك يتحول اليهود اإىل �شعب 
من الأنبياء)90( يف حني يرى مناحيم كابالن Menachim Kaplan )91( اأن الرابطة 
الدينية واحل�شارية ت�شد يهود العامل اإىل اأر�س اإ�شرائيل)92( وهو املفهوم الذي روجت له 
ال�شهيونية الدينية؛ فقد قال احلاخام اأبراهام  كوك  Abraham Cook: باأن “اأر�س 
اأداة  جمرد  اإ�شرائيل  “اأر�س  اأن  القومي” واعترب  وجودنا  جوهر  من  جزء  هي  اإ�شرائيل 

لإقامة وحدتنا القومية”)93(.
اأيديولوجي  مغزى  اإعطاء  ويف  جهة،  من  الدين  تاأميم  »يف  نف�شها  عن  عربت  فالعلمنة 
للن�شاط ال�شيا�شي من جهة اأخرى« وذلك عرب اأجهزة القوة والتربير للخطاب ال�شهيوين، 
حيث بلور قادة ال�شهيونية ومن ثم اإ�شرائيل اأيديولوجية قومية ميينية متطرفة ممهورة 

الديانة  ت�شخري  على  وعملوا  املتطرف)94(  اليهودي  الديني  باملوروث 
ما  على  بالرتكيز  ال�شيا�شية،  واأهدافهم  اأغرا�شهم  خلدمة  اليهودية 
ب�شكل  وعر�شوها  وفل�شطني،  اليهود  بني  التاريخية  العالقة  ي�شمى 
ال�شهيونية  الأيديولوجية  يف  مت  فلو  ال�شهيونية،  املطامع  يخدم 
ال�شهيونية  لنهارت  املوعودة  والأر�س  املختار،  ال�شعب  مفاهيم  اإلغاء 
له يف  Netanyahu)96( يف خطاب  نتنياهو  ردد  اأ�شا�شها)95( فقد  من 
م�شتوطنة بركان)97( بتاريخ 2017/8/28م باأن فل�شطني مرياث الآباء 
اآبائنا ُعدنا اإىل هنا كي نبقى اإىل الأبد،  “هذه اأر�شنا ومرياث  فقال: 
لن يكون هناك اأي اقتالع مل�شتوطنات يف اأر�س اإ�شرائيل”)98( بينما قال 
رئي�س حزب العمل اأيف غباي Avi Gabay)99( بتاريخ 2017/10/17م 
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يــــحــــر�ــــس الــــيــــهــــود 
على حتويل الرواية 
الــديــنــيــة الــيــهــوديــة 
تاريخية  روايـــة  اإىل 
مــــع اإ�ــــشــــفــــاء �ــشــفــة 
ــــدقــــيــــة عـــلـــى  الــــ�ــــش
والأفــكــار  الن�شو�س 
املـــــــرويـــــــة بـــالـــنـــقـــل 
والتو�شع  ال�شفهي، 
يف الـــــدور الــيــهــودي 
فل�شطني تـــاريـــخ  يف 

اإ�شرائيل  اأر�س  باأن كل  واأوؤمن  اأوؤمن بعدالة وجودنا هنا،  »اأنا  الثقافة:  اأ�شبوع  يف برنامج 
اأما وزير الأمــن الداخلــي جلعاد  اإ�شرائيل«)100(  اأر�س  اإبراهيم بكل  اأن اهلل وعد  لنا، حيث 
اأردان Gilad  Erdan)101()فقـــــال بتاريــــــخ 2017/2/13م: »اإن اأر�س اإ�شرائيل كلها ملك 
لل�شعب اليهودي....هذا عهد ن�شتطيع احلديث فيه علناً عن اأن اأر�س اإ�شرائيل لنا، ون�شدد 
روؤرين  الإ�شرائيلي  الــــرئي�س  ذكـــــــــر  2017/2/13م.  وبتاريـــــخ  لــــنا«)102(  اأنها  جديــد  مـــــن 
ريفلنيReuven Rivlin31( اأنه يوؤمن باأن »�شهيون كلها لنا، واأن �شيادة اإ�شرائيل يجب 

اأن ت�شري على كل موقع«)104(.
فمن  ال�شهيوين،  وللكيان  ال�شهيونية،  للحركة  اأولياً  هدفاً  الدوام  على  �شكلت  فالأر�س 
خالل امتالك الأر�س، ميكن تنفيذ النقالب الدميوغرايف؛ فامل�شروع ال�شهيوين ب�شفته 
اليهود  املهاجرين  ل�شتقدام  الأر�س؛  واحتالل  امتالك  اإىل  يهدف  ا�شتيطانياً،  م�شروعاً 
الفل�شطينية حمل  الأرا�شي  واإحاللهم يف  املختلفة،  ال�شتات  من بالد 

اأ�شحابها ال�شرعيني بعد تهجريهم وطردهم منها.
الفكر  يف  مر�شخة  كانت   Transfer والرتحيل  الطرد  ففكرة 
وتعود  البداية،  منذ  يهودي  حق  فل�شطني  اأن  باعتبار  ال�شهيوين، 
العرب  فاإن  ثم  ومن  ككل،  اليهودي  ال�شعب  اإىل  ح�شرية  ب�شورة 
الفل�شطينيني هم غرباء عنها ومعتدون عليها، لهذا كان من املفرت�س 
اأن يكون الف�شاء الفل�شطيني نقياً، بهدف حتقيق اأق�شى ما ميكن من 
ال�شيطرة اليهودية؛ لذا كان من الطبيعي اأن يتم تقدمي فل�شطني على 
Salv -  أأنها الأر�س القفر الفارغـــة التي تنتظر اخلال�س اليهـــــودي

مروج   )105(Israel zangwill زانغويل  اإ�شرائيل  عمل  لذلك   tion
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ـــــــــت  ـــــــــمـــــــــن ـــــــــ�ـــــــــش ت
ـــــــريـــــــحـــــــات  تـــــــ�ـــــــش
امل�شئولني  ومواقف 
الإ�ــــشــــرائــــيــــلــــيــــني 
ـــيـــادة  تــــعــــزيــــز الـــ�ـــش
على  الإ�ــشــرائــيــلــيــة 
الـــ�ـــشـــفـــة الــغــربــيــة 
واحلــــرم الــقــد�ــشــي، 
ـــــاأكـــــيـــــد عــلــى  والـــــت
“حق  يـــ�ـــشـــمـــى  مـــــا 
جــبــل  يف  الــــيــــهــــود 
 ” لهيكل ا = لبيت ا

احلل القائم على الرتحيل على ن�شر ال�شعار القائل باأن فل�شطني »اأر�س بال �شعب ل�شعب 
اأ�شار حاييم ويزمن اإىل الفكرة نف�شها حني قال: »هناك  بال اأر�س«)106( ويف �شنة 1914م. 
اليهودي  ال�شعب  هنالك  الآخر  اجلانب  ويف  �شعب،  بال  فل�شطني  ي�شمى  اأنه  �شودف  بلد 
اأر�شاً خالية؛ لأنها مل  ال�شهيونية اعتربت فل�شطني  له«)107( فالأيديولوجيا  بلد  وهو ل 
يهودية  �شيادة  هناك  يكن  مل  طاملا  بالنفي  عليها  »فحكم  اليهود،  قبل  من  ماأهولة  تكن 
عليها«)108( لذا ففي كلمة لنتنياهو اأمام موؤمتر احلزب القومي بتاريخ 2017/9/12م قال: 
»�شرين �شماع اأنكم تكر�شون النقا�س يف املوؤمتر ملو�شوع م�شتقبل اأر�س اإ�شرائيل، قبل �شنوات 
لي�شت كثرية كانت هذه البالد جرداء ومهجورة، ومنذ عودتنا اإىل �شهيون بعد اأجيال من 
ال�شتات تزدهر اأر�س اإ�شرائيل«)109( وخاطب اأيف غابي زعيم حزب العمل يف خطاب له بتاريخ 
ال�شحراء  لقد جعلتم  الرواد،  اأنتم  امل�شتوطنون  »اأيها  قائاًل:  امل�شتوطنني  2017/10/16م 

القاحلة التي وهبها اهلل لكم جنات خلد«)110(.
يتبني لنا من القتبا�شات ال�شابقة، باأن ال�شلة بني ملكية اأر�س فل�شطني 
فالأر�س  اليهودي،  الكتابي  الفقه  كانت متجذره يف  �شكانها،  وترحيل 
الرب  اأ�شدره  الذي  العهد  مبوجب  املتوارث،  اإ�شرائيل  بني  ملك  هي 
وطردهم  اليهود  غري  واإخراج  الإنقاذ  فاإن  وبالتايل  الآباء)111(  جليل 
منها هو فعل �شرعي، له �شوابقه ال�شرعية القدمية، عندما طهر بنو 
اإ�شرائيل اأر�س كنعان من الأقوام التي كانت ت�شكنها، لذلك حاجج بن 
اإل تكرار لفتح يو�شع  غوريون باأن عودة اليهود اإىل فل�شطني، ما هي 
لفل�شطني القدمية، وبالتايل فاإن اإعادة فتحها ت�شتوجب طرد �شكانها 
بالقوة فقال: »اإن علينا اأن نطرد العرب ونحل حملهم، واإذا كان علينا 
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اخلــــطــــاب  كـــــــان  اإذا   
الــقــومــي الــ�ــشــهــيــوين 
الــــعــــلــــمــــاين قــــــد قــــام 
بـــــعـــــلـــــمـــــنـــــه مـــكـــثـــفـــة 
و�ـــــشـــــامـــــلـــــة لــــلــــديــــن 
لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــ�ـــشـــروعـــه 
ـــيـــطـــاين؛ فــــاإن  ـــت ال�ـــش
اخلـــــــطـــــــاب الــــديــــنــــي 
الــقــومــي يــقــوم الــيــوم 
بـــــعـــــلـــــمـــــنـــــة حــــثــــيــــثــــة 
لــــتــــديــــني الـــقـــومـــيـــة

اأن ن�شتخدم القوة.... فاإننا منتلك القوة«)112( اأما زانغويل فكتب يف اإحدى مقالته »علينا 
اأن نتجهز لطردهم من الأر�س بال�شيف، متاماً مثلما فعل اأ�شالفنا يف �شاأن القبائل التي 

كانت قد احتلتها«)113(.
ب�شورة اإجمالية، فال�شهيونية عمدت اإىل ال�شتفادة من الرموز الدينية ل�شياغة العبارات 
اإ�شرائيل«  »اأر�س  ي�شمونه  اليهود على ما  التاريخية حلقوق  ال�شرعية  العن�شرية لتربير 
ولتوظيف اأهدافها ال�شتعمارية ال�شتيطانية يف فل�شطني، ولتقدمي املربرات الأيديولوجية 
لل�شيا�شات الإ�شرائيلية، التي ت�شتند على املعتقدات الدينية اليهودية، وهو ما اأكده نتنياهو 
يف ندوة التناخ التي ا�شت�شافها يف منزله يف اأوائل �شهر اأكتوبر 2017م: قائاًل: »لي�س هناك 
وجود يهودي بدون الكتاب املقد�س، واعتقد اأنه لي�س هناك م�شتقبل يهودي بدون الكتاب 

املقد�س، وهذا هو الأ�شا�س الأول والأعلى الذي نقف عليه«)114(.
امليعاد«  واأر�س  املختار  »ال�شعب  مقولتي  بني  �شهيوين  ربط  فثمة 
لت�شويغ عودة اليهود اإىل »اأر�شهــــــــم املوعودة فـي فل�شطني« التي ترتبط 
cohen Fis - كـــوهني في�شمان اإ�شرائيل ح�شب احلاخام ج.ل   ـــــع 

اإ�شرائيلي لل�شوؤون الدينية- برباط رباين مقد�س  man -اأول وزيــر 
واأبدي، وفق عهد بني اهلل واليهود، ومعتقد توراتي باأن اأر�س فل�شطني 
اأن  والأر�س)115( مبعنى  ال�شعب  على  القدا�شة  �شمة  م�شبغاً  لهم،  ملٌك 
ال�شهيونية خلعت القدا�شة التي اأ�شفيت على ال�شعب اليهودي باملعنى 
يرى  لذا  والثني،  العرقي  باملعنى  اليهودي  ال�شعب  على  الديني، 
الذي ي�شد  واأر�شها لي�س كالرابط  اإ�شرائيل  الرابط بني  باأن  في�شمان 
�شائر الأمم اإىل بالدها، فهو لدى تلك الأمم، ويف اأجلى مظاهره رباط 
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اليهودي  ال�شعب  بني  القائم  الرباط  بينما  موؤقت،  وعر�شي  وخارجي  علماين،  �شيا�شي 
وبالده كناية عن �شر خفي من القدا�شة....فال�شعب والأر�س قد اأنعم عليهما تاج القدا�شة، 
حتى يف زمن خرابهما، والرباط الذي ي�شدهما رباط �شماوي واأبدي- اإنه رباط رباين«)116( 
باعتبار »اأن روح الأمة اليهودية تكمن يف توراته التي ُنقحت لتمجيد الذات اليهودية«)117(.

ال�شهيوين على هام�س  امل�شروع  يكن يف  الدين مل  اأن  ال�شابقة،  الن�شو�س  لنا من  يتبني 
الأيديولوجية ال�شهيونية، واإمنا »ا�شتقت رموزها القومية واأفكارها، من الرتاث الديني، 
حيث  الديني،  جمالها  من  ونقلتها  والأخالقي،  الروحي  حمتواها  من  اأفرغتها  ثم 
بتبني  ل  ال�شهيونية  متتاز  وبذلك  ال�شيا�شي«)118(  املجال  اإىل  الوحيدة،  �شرعيتها  جتد 
ال�شتيطان والهجرة،  اأو  التوراتية  اأو احلدود  املختار،  دينية، مثل �شعب اهلل  م�شطلحات 
وحتويلها اإىل اأفكار قومية، فح�شب بل اأي�شاً »بتبني �شمة بنيوية اأ�شا�شية يف التيار احللويل 

والقومي  املقد�س  بني  الع�شوي؛  املزج  نحو  الجتاه  وهو  اليهودي، 
واملطلق والن�شبي«)119( فمفهوم اخلال�س اأي ا�شتعادة اأر�س امليعاد ينبثق 
عند ال�شهيونية، بعد اإحاطتها بهالة من ن�شو�س املقد�شة امل�شتمدة من 
التوراة والتلمود، والتي تربر �شيا�شة الحتالل والتو�شع لالأر�س؛ التي 
يعتقد اليهود بوجوب عودتها اإليهم وفق تعبري رئي�س الوزراء ا�شحاق 
املقولت طريقها  تلك  وقد وجدت   )120(Yitzhak Shamir �شامري 
للتنفيذ عرب الن�شاط ال�شتيطاين الذي ي�شكل عند موؤ�ش�س ال�شهيونية 
الرئي�شة  كال�شري  Hirsch Kalischer”الدعامة  هري�س  الدينية 

لحتالل الأر�س املقد�شة وفق نبوءة الأنبياء”)121(.
واإذا كان غزو اأرا�شي عام 1967م وال�شتيالء عليها والذي �شكل ا�شتكماًل 

اإن الغزو ال�شهيوين 
ـــــــطـــــــني  ـــــــ�ـــــــش لـــــــفـــــــل
بـــــــــــالإرهـــــــــــاب  مّتَ 
واغــتــ�ــشــاب الأر�ــــس 
مــــــــن اأ�ــــشــــحــــابــــهــــا 
الــــــــ�ــــــــشــــــــرعــــــــيــــــــني، 
فـــــــــــــــاحلـــــــــــــــركـــــــــــــــة 
الـــــ�ـــــشـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة 
حـــــركـــــة  تــــــكــــــن  مل 
فح�شب،  ا�شتعمارية 
واإمنـــــــــا هـــــي حـــركـــة 
ا�شتيطانية اإحاللية
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للم�شروع الحتاليل ال�شتعماري الذي ن�شجت اأوىل ثماره مع اأحداث النكبة عام 1948م 
ال�شيا�شية واحلزبية  اإعادة ت�شكيل اخلارطة  اأ�شا�شي يف  اإىل عامل  واأدى لتحول الحتالل 
بنيوية على الهوية الداخلية للمجتمع الإ�شرائيلي من  اآثاراً  الإ�شرائيلية، فاإنه قد ترك 
خالل تقوية البعد امل�شياين التوراتي لل�شراع، لذا فاإن تبلور تدين ال�شراع يرتبط ارتباطاً 
يف  اليهود  حلق  للتاأ�شي�س  الديني  للموروث  ال�شهيونية  با�شتخدام  واأ�شا�شياً  جوهرياً 
فل�شطني، وبالدور الذي لعبه قادة دولة الحتالل الإ�شرائيلي يف حتويل املوروث التوراتي 
اأيديولوجية  �شيغه  بذلك  فبلوروا  العربية)122(  للدولة  القومية  الهوية  من  جزء  اإىل 
متكاملة حول مدينة القد�س، والهيكل اليهودي، ت�شمنت اإجراء مطابقة م�شطنعة، بني 
اليهودية  املقولت  من  منظومة  تكوين  ومت  القد�س،  وجغرافية  القدمي  العهد  ن�شو�س 
حول الرتباط التاريخي بني اليهود والقد�س، ومتحورت املقولت التقليدية لدى اليهود 

ب�شاأن القد�س والهيكل، حول جملة من الدعاوى اأبرزها:
1. حتويل الرواية الدينية اليهودية اإىل رواية تاريخية مع اإ�شفاء �شفة 
والتو�شع  ال�شفهي،  بالنقل  املروية  والأفكار  الن�شو�س  على  ال�شدقية 
يف الدور اليهودي يف تاريخ فل�شطني التي يحر�شون على ت�شميتها بــ 
»اأر�س اإ�شرائيل«، والتاأكيد اليهودي على قدا�شة الأر�س املقد�شة اأر�س 
فل�شطني وتتفق جميع الكتابات اليهودية على اأن النواة الأ�شا�شية لهذه 
القدا�شة تتمثل يف مدينة القد�س التي حتتل مكانة هامة يف جميع هذه 

الكتابات)123(.
حول  املكتوب  الديني  الن�س  باأهمية  اليهودية  القناعات  تعميق   .2

يرتبط  ال�شراع  تدين 
ارتـــــبـــــاطـــــاً جــــوهــــريــــاً 
واأ�ــشــا�ــشــيــاً بــا�ــشــتــخــدام 
للموروث  ال�شهيونية 
الـــديـــنـــي لــلــتــاأ�ــشــيــ�ــس 
حلــــــــــق الــــــــيــــــــهــــــــود يف 
فل�شطني، ودور قادتها 
املــــــــوروث  حتــــويــــل  يف 
جـــزء  اإىل  الــــتــــوراتــــي 
القومية  الــهــويــة  مــن 
لــــــلــــــدولــــــة الــــعــــربيــــة
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الهيكل، واعتباره املكان املف�شل لل�شالة، واملالحظ اأن املو�شوعة اليهودية يف مادتها حول 
بها، وهي بذلك ل تختلف  اأ�شهبت يف احلديث عنه، واعتربته حقيقة م�شلَّماً  الهيكل قد 
عن التقليد الذي درج عليه ُكتاب اليهود املتدينني من حيث ت�شخيم الهالة الذهنية حول 
الهيكل يف الوجدان والإدراك اليهودي)124( حتى اتخذ بعداً �شيا�شياً عرب عنه بن غوريون 

بالقول: »ل معنى لإ�شرائيل دون القد�س ول معنى للقـد�س دون الهيكـــل«)125(.
لذا ت�شمنت الت�شريحات واملواقف التي �شدرت عن امل�شئولني الإ�شرائيليني تعزيز ال�شيادة 
الإ�شرائيلية على ال�شفة الغربية واحلرم القد�شي، والتاأكيد على ما ي�شمى “حق اليهود 
الإ�شرائيلي  الأديان  وزير  ت�شريح  ح�شب   - املكان  هذا  واعتبار  البيت=الهيكل”  جبل  يف 
بعد  غوريون  بن  و�شرح  لليهود”)126(،  بالن�شبـة  الأقـدا�س  قـد�س  هــو”  1967/8/12م.  يف 
احتالل القد�س قائاًل: »اإن �شعبي الذي يقف على اأعتاب املعبد)الهيكل( الثالث ل ميكن 

اأن يتحلى بال�شرب على النحو الذي كان اأجداده يتحلون به«)127( يف 
يعاد  اأن  »اآمل  فقال:  حياته  يف  الهيكل  بناء  اإعادة  بيغن  متنى  حني 
بناء املعبد يف اأقرب وقت، وخالل فرتة حياة هذا اجليل«)128( وخالل 
القد�س قال نفتايل بنيت  الـ48 لحتالل �شرقي  الحتفال بالذكرى 
اليهود  »اإن  اليهودي:  البيت  Naftali Bennett)129()رئي�س حزب 
جبل  اإىل  ال�شعود  من  القادمة  القريبة  الأيام  خالل  �شيتمكنون 
خمت�س  طاقم  ت�شكيل  يعتزم  باأنه  و�شرح  فيه«)130(  وال�شالة  املعبد 
امل�شجد  يف  اليهودي  الوجود  وتو�شيع  لتعزيز  وو�شائل  اأجندة  لو�شع 
الأق�شى)131( وهذه الت�شريحات »ل تبعد كثرياً عن خمطط التق�شيم 

ت�شمنت الت�شريحات 
ــــتــــي  واملـــــــــــواقـــــــــــف ال
�ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــدرت عــــــن 
ـــــــــني  ـــــــــول ـــــــــئ ـــــــــش ـــــــــ� امل
تعزيز  الإ�شرائيليني 
الإ�شرائيلية  ال�شيادة 
الغربية  ال�شفة  على 
واحلـــــــرم الــقــد�ــشــي، 
والـــــــتـــــــاأكـــــــيـــــــد عـــلـــى 
“حق  يــــ�ــــشــــمــــى  مـــــــا 
جـــبـــل  يف  الــــــيــــــهــــــود 
! ” لهيكل ا - لبيت ا
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الزماين واملكاين للم�شجد الأق�شى، وترتيب وجدولة �شلوات يهودية يف امل�شجد الأق�شى، 
بح�شب برنامج اأعده نائب وزير الأديان الإ�شرائيلي اإيلي كوهني Eli Cohen من حزب 
البيت اليهودي)132( وادعى حاخام اجلي�س الإ�شرائيلي رايف بريت�س Rafi Peretz اأَْن ل 
القد�س،  لكلمة  واحد  ذكر  القراآن  فلي�س يف  الأق�شى  امل�شجد  امل�شلمني يف  لوجود  �شرعية 
اجلزيرة  يف  مكة  اأق�شى  هو  القد�شية  له  تعزو  الذي  الوحيد  وامل�شجد  تلميح،  حتى  ول 
له  كلمة  Yinon Magal فقد �شرح يف   ينون ماجال  الكني�شت  اأما ع�شو  العربية)133( 
اأمام املنتدى ال�شيا�شي الذي نظم يف 2015/6/17م حول ق�شية �شلوات اليهود يف امل�شجد 
الأق�شى قائاًل: “اإننا ما�شون نحو ال�شالة يف جبل املعبد و�شياأتي اليوم الذي نطبق فيه 
ال�شنني”)134( وكان قد حتدث يف خطاب له  اآلف  املكان الذي ن�شلي نحوه  �شالتنا، لأنه 
واأن  قريباً،  ال�شالة يف احلرم  اليهود  ي�شتطيع  »اأن  له:  الكني�شت عن هدفني خا�شني  يف 
نائب وزير خارجية  اأما  املمكنة)135(  وبال�شرعة  الهيكل هناك  بناء  يتم 
اإ�شرائيل ت�شيبي حوتوبيلي فقد �شرحت يف مقابلة لها مع قناة الكني�شت 
مرفوعاً  الإ�شرائيلي  العلم  بروؤية  »حتلم  باأنها  2015/10/27م  بتاريخ 
يف  الإ�شرائيلي  الكني�شت  اأمام  لنتنياهو  خطاب  ويف  احلرم«)136(  فوق 
اإ�شرائيل  والأربعني ل�شتيالء  الذكرى اخلام�شة  اأيار 2012م مبنا�شبة 
على القد�س ال�شرقية قال: »جبل الهيكل يف اأيدينا، و�شيظل يف اأيدينا 
اإىل الأبد، والتخلي عنه خطاأ قاتل، ولن يحل ال�شالم«)137( واأردف يف 
خطاب له يف الكني�شت مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية الــ50 لتوحيد القد�س 
عام 2017م قائاًل: »اإن جبل الهيكل )احلرم الق�شي ال�شريف( وحائط 

زورا  يــــقــــولــــون 
ننا  اإ " : نا بهتا و
مــــا�ــــشــــون نــحــو 
جبل  يف  ال�شالة 
املــعــبــد و�ــشــيــاأتــي 
الــــــــيــــــــوم الــــــــذي 
نـــــــطـــــــبـــــــق فــــيــــه 
�ـــشـــالتـــنـــا، لأنــــه 
املــــــــكــــــــان الــــــــذي 
ـــي نـــحـــوه  ـــل نـــ�ـــش
اآلف ال�شنني"!!
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الأبد«1)138( وهو ما ردده وزير  اإىل  اإ�شرائيل  �شيادة  املبكى)حائط الرباق( �شيظالن حتت 
الرابع ع�شر  القد�س  اأردان خالل م�شاركته يف موؤمتر  الداخلي يف حكومته جلعاد  الأمن 
قدا�شة  الأكرث  املكان  القد�شي(هو  الهيكل)احلرم  جبل  »اإن  قائاًل:  2017/2/13م  بتاريخ 

لل�شعب اليهودي، وفقط لل�شعب اليهودي«)139(.
وبناًء على ما �شبق ميكن القول: اأنه اإذا كان اخلطاب القومي ال�شهيوين العلماين قد قام 
بعلمنه مكثفة و�شاملة للدين لتنفيذ م�شروعه ال�شتيطاين؛ فاإن اخلطاب الديني القومي 
يقوم اليوم بعلمنة حثيثة لتديني القومية، فكما يرى فر�شيكو فاإن خال�شة الكوكية من 
الناحية الثيولوجية »تتمثل يف النتقال من ال�شهيونية الدينية اإىل الدين ال�شهيوين؛ 
اأي روؤية القومية اليهودية كدين والدين اليهودي كقومية« فهي �شهيونية دينية »تركز يف 

جوهرها على البعد الإثني القومي«)140(.
فالنخبة الأ�شكنازية العلمانية التي اأ�ش�شت اإ�شرائيل عام 1948م، وحكمتها 
)141(زرعت  مهيمنة-   �شيا�شية  كنخبة  1977م-  عام  حتى  هويتها  وبلورت 
انت�شارها عام 1967م؛ ولكن بخالف جناحها  الفكري مع  نقي�شها  بذور 
نف�شها  تَر  مل   - 1948م  عام  انت�شارها  عقب  ال�شتيطانية  التجربة  يف   -
قادرة على اإعادة التجربة ال�شتيطانية ذاتها وبالأهداف نف�شها يف ال�شفة 
الغربية كما فعلت داخل الأرا�شي التي احتلت عام 1948م؛ عدا امل�شتوطنات 
الزراعية التي اأن�شاأتها يف غور الأردن؛ فال�شهيونية الكولونيالية اعتربت 
اإ�شرائيل يف  اأنها اأدت دورها التاريخي يف امل�شروع ال�شهيوين باإقامة دولة 
الكولونيالية  اليهودية  ل�شيطرة  معار�شة  اأي  ُتبِد  مل  لذلك  1948م  �شنة 
امل�شروع ال�شتيطاين والتنظري له، باعتبارها م�شيطرة على النخب  على 

ــــــهــــــيــــــونــــــيــــــة  الــــــ�ــــــش
الكولونيالية اعتربت 
دورهــــــــا  اأدت  اأنــــــهــــــا 
امل�شروع  يف  التاريخي 
الــ�ــشــهــيــوين بــاإقــامــة 
دولـــــــة اإ�ــــشــــرائــــيــــل يف 
لــذلــك  1948م  �ــشــنــة 
معار�شة  اأي  ُتــبــِد  مل 
لــ�ــشــيــطــرة الــيــهــوديــة 
على  الــكــولــونــيــالــيــة 
ال�شتيطاين امل�شروع 
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اأرادت  1948م  عام  م�شروع  فنخب  ال�شتيطاين،  امل�شروع  اأداة  هو  الذي  اجلي�س،  يف  الع�شكرية 
�شرعنه م�شروعها اإقليمياً، لذا اعتربت احتاللها لأرا�شي عام1967م  تكري�شاً خلدمة م�شروعها 

ال�شتيطاين لعام 1948م.
والعربي  الدويل  املجال  ل�شرعنته يف  م�شاحة  �شيعطيها  مل�شروٍع جديٍد، مما  بدايًة  ولي�س 
اإىل  الدينية  ال�شهيونية  اأبناء  دخل  حني  يف  1967م)142(  اأرا�شي  على  التفاو�س  بوا�شطة 
ذات  الدينية  بال�شبغة  ف�شبغوه  اجلديد،  ال�شتيطاين  للم�شروع  كرواد  الغربية  ال�شفة 
اإطار قومي، ورافق ذلك �شعود نخب يهودية كانت مهم�شة  امل�شيانية، لكن يف  التوجهات 
يف فرتة حكم الأ�شكناز واأهمها اليهود ال�شرقيون واملتدينون؛ قوميون منهم، واأرثوذك�س 
القوميون=  الأرثوذك�س  هي  جديدة  فئة  اأوجد  ال�شتيطان  اأن  عن  ف�شاًل  حريدمي)143( 
اأو  الثالثة)145(  اإ�شرائيل  اأبناء  ا�شم  �شنهاف  عليهم  اأطلق  التي  الفئات  وهي  حردليم)144( 
القوى  فاإن  وعليه  بن)146(  األوف  ح�شب  والأقليات«  القبائل  »جمتمع 
الدينية لعبت دوراً بارزاً، يف اإطفاء ال�شرعية الدينية على ال�شتيطان، 
بهدف  القد�س،  فيها  مبا  1967م؛  عام  املحتلة  الأرا�شي  يف  وبخا�شة 
الدينية  الن�شو�س  ا�شتدعاء  على  ت�شاعد  اأر�شية  واإعداد  تهويدها 

التوراتية لرت�شيخ حقوق اليهود فيها)147(.
الإ�شرائيلية  وال�شيا�شات  والنك�شة،  النكبة  بني  فل�شطني  احتالل   -2

التهويدية؛ لتعزيز �شيطرتها على الأر�س:
من  الأر�س  واغت�شاب  بالإرهاب  مّتَ  لفل�شطني  ال�شهيوين  الغزو  اإن 
ا�شتعمارية  ال�شهيونية مل تكن حركة  ال�شرعيني، فاحلركة  اأ�شحابها 
فح�شب، واإمنا هي حركة ا�شتيطانية اإحاللية، وهو ما يعني �شرورة اأن 

نــخــب مــ�ــشــروع 
1948م  عــــــــــام 
�شــــــرعنه  اأرادت 
مـــــــ�ـــــــشـــــــروعـــــــهـــــــا 
اإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــاً، لــــذا 
اعتربت احتاللها 
لأرا�شي فل�شطني 
عــــــــــــــــــــــام1967م  
تكري�شاً خلدمة 
مـــــ�ـــــشـــــروعـــــهـــــا 
ال�ـــشـــتـــيـــطـــاين 
الـــــــــذي بـــــداأتـــــه



39
العدد اخلام�س والع�شرون - رجب 1440هـ- مار�س 2019م

تخلى الأر�س التي �شينفذ فيها امل�شروع ال�شهيوين من �شكانها الأ�شليني، ول ميكن اأن يتم 
هذا الإخالء والرتحيل؛ اإل من خالل اإتباع اأق�شى درجات العنف والإرهاب)148( فالهجرة 
وال�شتيطان وال�شيادة بالقوة، ُت�شكل اأهم وظائف الدولة واأهدافها ب�شفتها »اأدوات التج�شيد 
ال�شهيوين لإعادة ال�شعب)املختار( اإىل اأر�شه«)149( فمن يدر�س الأيديولوجية ال�شهيونية، 
حتى  الإ�شرائيلي  العربي  ال�شراع  ومراحل  فل�شطني،  يف  ال�شهيوين  ال�شتيطان  وتاريخ 
الأغيار، هي مبثابة  الإ�شرائيلية �شد  اأن احلروب  الأوىل  للوهلة  يدرك  اأن  اليوم، ميكنه 
اأ�شطورة مغلقة تدخل يف اإطار البنية العامة للعقيدة ال�شهيونية، �شاأنها يف ذلك �شاأن �شائر 
الأ�شاطري املغلقة التي يتعامل معها الفكر ال�شهيوين، مثل اأ�شطورة اأر�س امليعاد واحلق 
اأر�س  بال  �شعب  اأ�شطورة  مثل  اأكاذيب  التي هي  املختار،  وال�شعب  فل�شطني،  التاريخي يف 

لأر�س بال �شعب)150(.
ولقــــد حتّول املوقف اليهودي من الأغيار اإلــــى اأيديولوجيــــة عدوانيــــة 
ثم حتولت اإىل ممار�شــــة عملية، فتفريغ فل�شطني مـن كامل �شكانها اأو 
اأو�شى بن غوريون  اأحد ثوابت الفكـر ال�شهيوين، فقد  معظمهم كان 
املدن  حتطيم  بهدف  بق�شوة  تقرتفوا  اأن  عليكم  »اإن  قائاًل:  جي�شه 
مو�شيه  وكتب  منها«)151(  اليهود  ن  ّكْ مُيْ حتى  �شكانها  طرد  اأو  العربية 
اأتينا  بل  نزرعها،  خاليه  اأر�ٍس  اإىل  ناأتي  مل  »اأننا  1914م  عام  �شاريت 
لننزع بالًد من �شكانها.... اإننا اإن توقفنا عن النظر اإىل اأر�شنا اأر�س 
اإ�شرائيل باعتبارها لنا وحدنا و�شمحنا ل�شريك باأن يدخل يف اأمالكنا، 
من  فل�شطني  فاإفراغ  ومعناه«)152(  م�شروعنا  حمتوى  �شن�شّيُع  فاإننا 
اأر�س  اأ�شطورة  منطق  يحتمها  و�شرورة  �شهيوين  هدف  هو  �شكانها 

من يدر�س الأيديولوجية 
الـــ�ـــشـــهـــيـــونـــيـــة، وتــــاريــــخ 
فل�شطني،  يف  ال�شتيطان 
ومـــراحـــل الــ�ــشــراع حتى 
يــدرك  اأن  ميكنه  الــيــوم، 
اأن  الأوىل  لــــلــــوهــــلــــة 
احلــــــروب الإ�ــشــرائــيــلــيــة 
الأغيار، هي مبثابة  �شد 
تدخل  مغلقة  اأ�ــشــطــورة 
يف اإطـــــار الــبــنــيــة الــعــامــة 
لــلــعــقــيــدة الــ�ــشــهــيــونــيــة
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 Joseph  Waitz بال �شعب، والعنف الإدراكي ال�شهيوين)153( فقد ذكر جوزيف وايتز  
قد  ال�شهيونية  زعماء  من  واآخرين  هو  اأنه  اليهودية،  الوكالة  يف  ال�شتيطان  م�شوؤول 
واليهودي( يف  )الفل�شطيني  ال�شعبني  “ل يوجد مكان لكال  اأنه  لنتيجة مفادها  تو�شلوا 
هذا البلد )فل�شطني(” واأن حتقيق الأهداف ال�شهيونية يتطلب تفريغ فل�شطني اأو جزء 
املادية  قبل  من  وا�شتيطانيها  فل�شطني  احتالل  اأجل  ومن  لذلك  �شكانها)154(  من  منها 
الب�شرية ال�شهيونية الغازية، �شنت القوات اليهودية يف الفرتة ما بني 1948-1949م اأكرث 
من ثالثني عمليه ع�شكرية م�شتقلة)155( كان من نتائجها هدم نحو 530 قرية)156( وتهجري 
اأهايل �شتمائة وخم�س و�شبعون«675« مدينة وقرية فل�شطينية، اإىل حوايل �شتمائة منفى، 
وارتكبت الع�شابات ال�شهيونية اأكرث من �شبع �شبعون مذبحة وجمزرة ب�شرية)157( اأثارت 
الرعب والفزع بقلوب العرب، لذا اأرغم حوايل 935 األف فل�شطيني على الفرار، وطردوا من 
الأرا�شي التي احتلها ال�شهاينة)158( و�شيطرت اإ�شرائيل بعد هذا الغزو 
على م�شاحة 000‚560‚20 دومناً= 78٪ من م�شاحة فل�شطني النتدابية، 
 18‚825‚938 نحو  منها  فل�شطينية،  وقرية  مدينة   774 على  ت�شمل 
من  ُهّجروا  الذين  الفل�شطينيني  الالجئني  اأمالك  من   ٪93 دومناً= 
باإ�شرائيل)159( ي�شمى  اأ�شبح  الذي  فل�شطني  من  اجلزء  يف  اأرا�شيهم 

ومل تكن مت�س ب�شع �شنوات على قيام »اإ�شرائيل« حتى �شارت اأرا�شي 
الدولة ت�شكل 70،95٪ من جمموع الأر�س التي ت�شيطر عليها، يف حني 
اأن ما �شار ميلكه املواطنون العرب هو 28،4٪ اأي ما ي�شاوي 867 األف 
دوم)160( وبح�شب يفتاحئيل فاإن الن�شبة تدنت فيما بعد اإىل من ٪5،2-3 
)161( والواقع اأن نقل الأرا�شي العربية، ول �شيما الأرا�شي الزراعية اإىل 

امــــــــتــــــــدت الـــــ�ـــــشـــــورة 
املــ�ــشــوهــة لأنــبــيــاء اهلل 
تعاىل يف كتب املوؤرخني 
الـــــغـــــربـــــيـــــني الـــــذيـــــن 
العهد  روايــــات  تلقفوا 
على  وتفوقوا  القدمي، 
املقد�شة  الأ�شفار  كتبة 
وبالغوا بت�شويه �شورة 
به  واأل�شقوا  الأنــبــيــاء، 
مـــن الأو�ـــــشـــــاف مـــا ل 
به  يــو�ــشــف  اأن  ميــكــن 
الــ�ــشــفــلــة مــــن الــنــا�ــس
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امل�شتوطنات وامل�شاريع اليهودية عملية موثقة متاماً؛ حيث ت�شري الإح�شاءات املتوفرة، اإىل 
التغرّي الذي طراأ على حيازة الأرا�شي يف املناطق العربية املحتلة عام 1948م)162( حيث �شنت 

حكومة الحتالل واأ�شدرت 34 قانوناً ونظاماً لنهب اأرا�شي ال�شكان العرب)163(.
ولقد ات�شمت املذابح التي ارتكبتها قوات الإرهاب ال�شهيونية يف فل�شطني؛ باأنها كانت ذات 
طابع اإبادي لتبث الرعب والذعر يف نفو�س العرب الفل�شطينيني فيهربون، وبذا تتم عملية 
التطهري العرقي. كما كانت بع�س فرق الإرهاب ال�شهيونية)164( ترتكب املذابح لالنتقام 
ولتلقني العرب الفل�شطينيني در�شاً يف عدم جدوى املقاومة)165( ومن هذه املذابح؛ مذبحة 
دير يا�شني)166( يف 19اأبريل 1948م)167(حيث كانت هذه املذبحة وغريها من اأعمال الإرهاب 
والتنكيل اإحدى الو�شائل التي انتهجتها املنظمات ال�شهيونية امل�شلحـة من اأجل ال�شيطرة 
دير  مذبحة  »اإن  يقول:  بيغن  فكتب  ال�شهيونية،  الدولة  لإقامـة  متهيداً  فل�شطني،  على 

من  البالد  تفريغ  يف  الأخرى  املجازر  من  غريها  مع  اأ�شهمت  يا�شني 
�شتمائة وخم�شني األف عربي... ولول دير يا�شني ملا قامت اإ�شرائيل«)168( 
ويروي بن ت�شيون اأحد الأع�شاء يف منظمة ايت�شيل Etzel)169( والذي 
دير  قرية  اأهايل  اأ�شاب  وما  الفل�شطينيني،  تهجري  على  �شاهداً  كان 
دير  اأربع  اأو  ثالث  حينه  يف  كانت  »لو  فيقول:  الأهوال  من  يا�شني 

يا�شينات ملا بقي عربي واحد يف البالد«)170(.
وغريها  يا�شني،  دير  مذبحة  عليها  ارتكزت  التي  العقائدية  فالأ�ش�س 
من املذابح، وعمليات العنف والإرهاب ال�شهيونية، ُبنيت على نظرية 
الأر�س املوعودة، و�شعب اهلل املختار، التي ت�شع اليهود يف مرتبة اأعلى 
من بقية الب�شر، الأمر الذي ُت�شبح فيه جرمية اإبادة اجلن�س العربي 

العقائدية  الأ�ش�س 
الـــــــتـــــــي ارتـــــــكـــــــزت 
عــــلــــيــــهــــا مـــذبـــحـــة 
ديــــــــــــــر يــــــا�ــــــشــــــني، 
وغــــــــــــريهــــــــــــا مــــن 
وعمليات  املـــذابـــح، 
الــعــنــف والإرهــــــاب 
الــــ�ــــشــــهــــيــــونــــيــــة، 
نظرية  على  ُبنيت 
الأر�ـــــس املـــوعـــودة، 
املختار اهلل  و�شعب 
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املعامل  اإقامتها على طم�س  بعد  »اإ�شرائيل«  ذاته، ولهذا عملت  بحد  امل�شلم عماًل مطلوباً 
الإ�شالمية عنها،  الفل�شطينية  ال�شخ�شية  واإزالة  املدن والقرى،  التاريخية بهدم  العربية 
لتقيم امل�شتوطنات مكانها حتى ل يبقى ما يثبت عروبة فل�شطني يف امل�شتقبل)171( وخل�س 
بن غوريون عمليات التطهري العرقي التي اأفرغت فل�شطني من �شكانها ل�شرتداد الأر�س 
اأم غري  كانوا  يهوداً  التوراة  اأحد مف�شري  »اإن  بقوله:  يهودياً  باعتبارها مرياثاً  املقد�شة؛ 
يهود؛ يف الع�شور الو�شطى اأم يف الع�شر الراهن، مل يتمكن من تف�شري ف�شول يهو�شواع)172(  

كما فعلت مغامرات قوات اجلي�س الإ�شرائيلي يف العام 1948م«)173(.
اقرتفوا  قد  ال�شهاينــــة  اجلنـــود  فاإن   )174(Yossi Melman ميلمان  يـــو�شي  وبح�شب 
نت املجازر اجلماعية والقتل والغت�شاب والتخريب«  خالل احلــــرب »وح�شيات كبرية ت�شمَّ
ويقول قد اأخربين اإيريك بت�شامكن )الع�شو يف حزب العمال ووزير الزراعة الإ�شرائيلي 
اخلا�شة  الوحدات  لإحدى  قائداً  1948م  عام  حرب  يف  وكان  الأ�شبق( 
الذين  العرب،  املواطنني  لع�شرات  القتل  اأعمال  عينيه  باأم  “و�شاهد 
احتلت القوات الإ�شرائيلية قريتهم الواقعة يف �شحراء النقب بعد اأن 
اأحد  يف  بجثثهم  ورموا  بوح�شية،  النار  عليهم  واأطلقوا  اأيديهم  �شدوا 

الآبار املحلية”)175(.
وحتدث مو�شيه ديان Moshe Dayan)176( يف خطاب له اأمام طلبة 
التطهري  عن  1969م  عام  حيفا  يف  للتكنولوجيا  الإ�شرائيلي  املعهد 
1948م  �شنة  نكبة  يف  الفل�شطينيني  العرب  له  تعر�س  الذي  العرقي 
احليز  طال  الذي  ال�شامل  التدمري  خالل  من  امل�شهد  اإنتاج  واإعادة 
القرى  اأنقا�س  على  اليهودية  القرى  وت�شيد  �شكانه،  من  واإفراغه 

تــــنــــاقــــ�ــــس كــــبــــري يف 
مـــ�ـــشـــادر املــعــلــومــات 
الـــيـــهـــوديـــة، حــيــث ل 
يف  ورد  مــــا  يـــتـــوافـــق 
املـــ�ـــشـــنـــاة مــــع و�ــشــف 
املـــــــــــوؤرخ فـــالفـــيـــو�ـــس 
جـــــاء يف  مــــا  اأن  كـــمـــا 
الأول  املــلــوك  �شفري 
وحزقيال من التوراة 
ما  مع  كليا  يتناق�س 
الهيكل  درج  يف  جـــاء 
مــــن وثــــائــــق قـــمـــران
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العربية فقال: خماطباً الطلبة »اإنكم ل ت�شتطيعون حتى معرفة اأ�شماء هذه القرى، واأنا ل 
األومكم؛ لأن  كتب اجلغرافيا عادت غري موجودة، لي�شت الكتب فقط عادت غري موجودة، 

فالقرى العربية لي�شت قائمة اأي�شاً«)177(.
ي�شكل  بات  الذي  الفل�شطينيني من احليز  الباحثني تهجري وطرد  ناق�س عدد من  ولقد 
ما ي�شمى »باإ�شرائيل« وو�شعوا هذا الفعل يف ال�شياق الأعم الذي تقع فيه الأيديولوجيا 
على  لتدل  العربي  الوعي  يف  دخلت  النكبة  فمفردة   )178( التهويد  و�شيا�شة  ال�شهيونية، 
عمليات  من  رافقه  وما  لفل�شطني،  واحتالله  ال�شهيوين  الغزو  عنها  اأ�شفر  التي  النتائج 
م�شطلح  �شاغ  من  اأول  زريق  ق�شطنطني  فكان  اأر�شهم،  من  الفل�شطينيني  ل�شتئ�شال 
العرب يف فل�شطني  »لي�شت هزمية  اأحداث عام 1948م فكتب  اأجل و�شف كارثة  نكبة من 
بالنك�شة اأو بال�شر الهني العابر، واإمنا هي نكبة بكل ما يف هذه الكلمة من معنى، وحمنة 

من اأ�شد ما ابتلي به العرب يف تاريخهم الطويل، على ما فيه من حمن 
وماآ�شي«)179( ولكن الباحث يرى اأن النكبة لي�شت حدثاً تاريخياً مثلما 
�شورها زريق، واإمنا هي حا�شر م�شتمر، وم�شار تاريخي مل يتوقف يف 
الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة التي �شار اأ�شمها اإ�شرائيل وهذا امل�شار مّر 
مبراحل متعددة، واتخذ اأ�شكاًل متنوعة، فالنكبة كحدث واأثر ونتيجة 
ماثله اأمام اأعني الفل�شطينيني، فهي يف ذاكرة الفل�شطيني جرح مفتوح 
خوري  اليا�س  اأطلق  وقد  وامل�شتقبل،  احلا�شر  على  ومنه  املا�شي  على 
م�شطلح  ال�شهيوين  للم�شروع  ال�شتعمارية  ال�شتمرارية  هذه  على 
تاريخياً  حدثاً  لي�شت  النكبة  »اإن  بقوله:  وو�شفها  امل�شتمرة«  »النكبة 
ب�شفتها  قراءتها  م�شتمر....اإن  م�شار  هي  واإمنا  1948م  �شنة  يف  اأجنز 

تـــعـــر�ـــس الـــعـــهـــد الـــقـــدمي 
مــن  كـــثـــري  اإىل  واملــــ�ــــشــــنــــاة 
الــنــقــد مـــن قــبــل الــبــاحــثــني 
الـــغـــربـــيـــني، فــبــالــرغــم من 
قـــوة تــاأثــري الــعــهــد الــقــدمي 
على علم التاريخ والآثار اإل 
العلماء  مــن  نفرا  هناك  اأن 
عدم  اإىل  تنبهوا  والباحثني 
منطقية فكرة وجود الهيكل 
تــنــاقــ�ــس  واإىل  املــــــزعــــــوم، 
تتحدث عنه التي  الروايات 
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ما�شياً حتجب حقيقته، فامل�شار النكبوي م�شتمر ويتخذ اأ�شكاًل، بح�شب املراحل التاريخية، 
فالنكبة هي حا�شر فل�شطني ل ما�شيها«)180(.

تطهيــــر  م�شروع  هـــــــو  ال�شهيوين  ال�شتيطاين  امل�شــــروع  اأن  الباحثني  بع�س  واعتبــــــر 
Ilan pappeويائري  بابية   اإيالن  درا�شة  يف  ورد  كما   Ethnic Cleansing عرقـــي 
Yair Oron اللذان ك�شفا يف درا�شتهما كيف كان الرتحيل والتطهري العرقي  اأورون 
الإ�شرائيلية عن حرب  الرواية  بابية  وينقد  ال�شهيونية،  اإ�شرتاتيجية احلركة  من  جزءاً 
1948م. ليوؤكد اأن طرد الفل�شطينيني مل يكن جمرد هروب جماعي وطوعي لل�شكان؛ بل مت 
 Ben  لة جرى و�شع اللم�شات النهائية عليها يف اجتماع عقده بن غوريون وفق خطة مف�شّ
Gurionيف تل اأبيب يوم1948/3/10م بح�شور ع�شرة من القادة ال�شهيونيني، وت�شمنت 
اخلطة اأوامر �شريحة لوحدات الهاغانا با�شتخدام �شتى الأ�شاليب لتنفيذ اخلطة ومنها: 
اإثارة الرعب، وق�شف القرى، وحرق املنازل وزرع الألغام يف الأنقا�س 
تلك  تنفيذ  ا�شتغرق  وقد  منازلهم،  اإىل  العودة  من  املطرودين  ملنع 
اخلطة �شتة اأ�شهر، ومع اكتمال التنفيذ كان نحو 800 األف فل�شطيني 
قد اأرغموا على الهجرة اإىل الدول املجاورة، ودمرت 531 قرية، واأخليت 
احدى ع�شرة مدينة من �شكانها1)181( ويرى بابية اأن التطهري العرقي 
العرقي  التطهري  ذروة  مثلت  النكبة  واأن  للنكبة،  �شابق  فل�شطني  يف 

للفل�شطينيني)182(.
يف حني اعترب الباحث �شاري حنفي اأن امل�شروع ال�شتعماري الإ�شرائيلي 
علــــى  بل   Cleansing Ethnic العرقـــي  التطهري  على  يقوم  ل 
الأر�س  ي�شتهدف  كونـــه   Spatial Cleansing املكاين  التطهيــــــــر 

ُيـــــجـــــمـــــع الــــبــــاحــــثــــون 
املعنيون بتاريخ القد�س 
هناك  اأن  على  الــقــدمي 
ـــــات عـــــديـــــدة  ـــــعـــــوب �ـــــش
تـــــواجـــــهـــــهـــــم، نـــاجـــمـــة 
اأ�شا�شاً عن وجود ثغرات 
كثرية يف تاريخ املدينة، 
غام�شة  نقاط  وهــنــاك 
كـــثـــرية والــــعــــديــــد مــن 
املــــ�ــــشــــكــــالت املـــتـــعـــلـــقـــة 
بــاحلــقــائــق الــتــاريــخــيــة
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من اأجل ت�شهيل التهجري الطـــوعي لل�شعب الفل�شطيني، وجعله اأمراً حتمياً، وذلك عرب 
ا�شتهداف الف�شاء الذي يعي�س فيه الفل�شطينيون، وحتويل الإقليم الفل�شطيني اإىل جمرد 

اأر�س فارغة جرداء)183(.
بينما يرى مارتن �شو Martin Shaw وع�شام �شخنيني اأن النكبة ل تخرج عن م�شطلح 
باعتبار   Genocidal Project اإبادة اجلن�س =Genocidal acts الإبادة اجلماعية
اأن امل�شروع ال�شهيوين يف ن�شاأته و�شريورته ومراميه، هو بنية ا�شتئ�شالية اإق�شائية لالأخر 
بهدف احللول حمله يف الف�شاء اجلغرايف الذي كان ي�شغله، وبذلك ل تزيد اجلرائم التي 
تقع يف اإطار مفهوم الإبادة اجلماعية بتنويعاته ومرادفاته املختلفة، عن اأن تكون خمرجات 
التي  املذابح واملجازر  الق�شري، وارتكاب  البنية، فعمليات الطرد والتهجري  تلقائية لتلك 
كانت بع�س املدن والقرى الفل�شطينية م�شرحاً لها؛ بهدف خلق اأجواء من الرعب والهلع 

والفزع يف �شفوف الفل�شطينيني لتقوي�س اأمالهم بالبقاء يف وطنهم، 
ولتدفعهم كرهاً اإىل املغادرة. بالإ�شافة اإىل ما �شاحب هذه املجازر من 
على  يدل  رمزاً  باعتباره  نف�شه  ال�شعب  لوعي  وحرق  للمكان،  تدمري 
اأر�شه، تعد  وا�شتالب  ن�شيجه الجتماعي،  القومية، وتفكيك  كينونته 

رموزاً دالة على الإبادة اجلماعية= اإبادة اجلن�س)184(.
هو  لديهم  تف�شياًل  الأكرث  التعبري  اأن  راأوا  الباحثني  بع�س  اأن  غري 
 Population Expulsion ال�شكاين  الطرد  م�شطلح  ا�شتخدام 
النكبة)185(  اأحداث  واأهوال  والإخالء  الرتحيل  خمططات  لو�شف 
األون  اقرتح  كما    )186(Forced migration الق�شري  التهجري  اأو 

.)187(Alon Confino كونفينو

حاول الباحثون العرب 
دح�س نتائج الدرا�شات 
الـــــتـــــوراتـــــيـــــة ومـــنـــهـــم 
علم  اإىل  ا�ــشــتــنــد  مـــن 
املكت�شفات  واإىل  الآثــار 
الأثــــــــــــريــــــــــــة، وجــــعــــل 
الفل�شطينية  الأر�ـــــس 
ومنهم  درا�ــشــتــه،  حقل 
علم  اإىل  ا�ــشــتــنــد  مـــن 
واإىل  القدمية  اللغات 
اللغوية املــقــابــلــة  نــهــج 
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وا�شتكمال مل�شروع تهويد فل�شطني �شيطر اليهود فـــي 7 حزيران عام 1967م. على ال�شفة 
الغربية -مبا فيها القد�س ال�شرقية- والتي تقدر م�شاحتها بنحو000‚878‚5 دومناً، منها 
000‚705‚5 دومناً كاأرا�شي= 7‚21٪ من م�شاحة فل�شطني النتدابية)188(؛ ا�شتولت اإ�شرائيل 
الع�شكرية  املناطق  ذلك  يف  مبا  دومناً=8‚٪66-   3‚809‚151 على  1991م  عام  حتى  منها  
بناء  دومن  حوايل000‚11  منها  كان  ت�شجل)189(-  ومل  �شودرت  التي  والأر�س  واملتنزهات 
ونحو 000‚430 دومن زراعي=7‚7٪ م�شجلة يف ال�شجالت كاأمالك غائبني)190( ومنها نحو 
822‚2 كم2=40٪ كاأرا�شي دولة، خ�ش�س منها كما ذكرت �شحيفة هاآرت�س الإ�شرائيلية نحو 
169‚145‚2 دومن=8‚37٪ ل�شالح امل�شتوطنات)191( كما ا�شتولت على نحو 800‚113 دومن= 
فل�شطني  م�شاحة  من   ٪1‚4 دومناً=   363‚000 نحو  البالغة  غزة  قطاع  م�شاحة  من   ٪31
النتدابية)192( بوا�شطة 1200 اأمر ع�شكري اأف�شت مبجموعها اإىل تغيري الو�شع القانوين 

والإداري يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة عام 1967م)193(.
احلكم  اأ�شدرها  التي  املرا�شيم  اإ�شرائيل  ا�شتعملت  1967م  �شنة  فمنذ 
اأرا�شي ال�شفة الغربية  اأكرث من40٪ من  الع�شكري كي ت�شتويل على 
1991م  �شنة  ويف  منها   ٪52 على  1985م  �شنة  يف  �شيطرتها  واأحكمت 
ارتفعت الن�شبة اإىل 60٪ )194( وت�شببت قوات الحتالل يف حرب حزيران 
كان  وت�شريدهم،  فل�شطيني  األف   450-300)195( بني  ما  بطرد  1967م 
ن�شفهم 500‚193من الالجئني الذين �شبق اأن ُهّجروا يف العام 1948م 
يف  ديارهم  عن  فل�شطيني  مواطن   140‚000 جمموعه  ما  ُهّجر  بينما 

ال�شفة الغربية وقطاع غزة للمرة الأوىل يف حياتهم)196(.
اأحداث  لتو�شيف  عدة  م�شطلحات  1948م  اأيار  يف  النكبة  وّلدت  وكما 

اأظهر علم التاريخ وجود 
م�شكالت عدة وخمتلفة 
اأ�شفار  مبــ�ــشــادر  تعلقت 
الــعــهــد الـــقـــدمي وزمـــن 
و�ـــــشـــــعـــــهـــــا وطـــــريـــــقـــــة 
تـــ�ـــشـــنـــيـــفـــهـــا، خــــا�ــــشــــًة 
الأ�شفار اخلم�شة الأوىل 
)التوراة(، مما جعل من 
يف  الإ�شرائيليني  تــاريــخ 
عــلــى  الأوىل  مـــراحـــلـــه 
للجدل مــو�ــشــعــاً  الأقــــل 
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اأ�شطلح  فقد  عدة،  م�شطلحات  1967م  حزيران  كارثة  وّلدت  كذلك  1948-1949م  حرب 
ق�شطنطني زريق ت�شميتها بالنكبة فقال: »اليوم بعد ت�شعة ع�شر عاماً ن�شبت املعركة الثانية، 
فلم تكن الكارثة اجلديدة اأخف هوًل من الأوىل ولن تكون نتائجها املرتقبة اأقل وطاأة على 
ال�شعوب العربية؛ بل اأنها ونتائجها تبدو اأ�شخم واأوخم....لقد كانت نكبة ل نك�شة، ومثلها 
بل اأ�شر منها ما اأ�شابنا الآن«)197( يف حيني و�شعها كاًل من رام وغوردون وبابيه يف �شياق 

ال�شهيوين لفل�شطني)198(.  Ethnic Cleansing  م�شروع التطهري العرقي
ونظر اإليها بع�س الباحثني يف اإطار م�شاريع الطرد والرتحيل Transfer ال�شرائيلية)199( 
بينما  1967م)200(  حزيران  حرب  اأحداث  لتو�شيف  النك�شة  م�شطلح  �شاَغ  فقد  هيكل  اأما 

ا�شتخدم �شادق جالل العظم مفردة هزمية لو�شف ما جرى يف حرب عام 1967م)201(.
�شنة 1948م. فبدًل من  نكبة  نتائج  اإ�شرائيل يف مواجهة  �شنة 1967م  ولقد و�شعت حرب 

من  ال�شوء  ودائرة  الوعي  اإىل  اأعادتها  فاإنها  وتطم�شها؛  تخفيها  اأن 
حرب  يف  للفل�شطينيني  الق�شري  والتهجري  الطرد  فعمليات  جديد، 
�شنة 1967م وا�شلت واأكملت العمل الذي مل يتم اجنازه يف اأثناء نكبة 
Yigal Ayalon )203( فاأن حرب  اأيالون  1948م)202( فكما يرى يغال 
حزيران 1967م قد �شكلت املرحلة الأخرية من حــــرب 1948م حيث قال 
اأيدينا  كلـــــه لي�س يف  البلد  اأيار عام 1967م: »ما دام  لـــــه يف  يف خطاب 

هــذا معناه اأن حرب 1948م مل تنتِه بعد«)204(.
جندها  املكاين،  بعدها  �شوء  يف  التهويد  �شيا�شة  اإىل  نظرنا  ما  واإذا 
مت�شلًة ات�شاًل وثيقاً بالأيديولوجيـة ال�شهيونية ال�شيا�شية ل�شتعمار 
تزال  ول  »اإ�شرائيل«،  لقيام  ال�شابق  العهد  فـي  �شادت  التي  فل�شطني 

يكاد ُيجمع علماء 
احلــــ�ــــشــــارة عــلــى 
الإ�شرائيليني  اأن 
قـــــــــــــــد قــــــــــامــــــــــوا 
�ُشمي  ما  بتجميع 
بــــالــــتــــوراة خـــالل 
فــــــــــرتة الــــ�ــــشــــبــــي 
�شكل  يف  الــبــابــلــي 
وتعاليم،  �ــشــرائــع 
ـــبـــوا  واأنــــــــهــــــــم كـــت
هــــــذه الـــ�ـــشـــريـــعـــة 
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اإىل الآن)205( ول تفرق ال�شيا�شة الإ�شرائيلية بني ال�شتيالء على الأرا�شي العربية داخل 
ال�شتيالء على جميع  الرئي�س لالحتالل، هو  الهدف  العربية وخارجها، لأن  التجمعات 
الأرا�شي يف فل�شطني، �شواء اأكانت التي احتلت �شنة 1948م اأم تلك التي احتلت �شنة 1967م.

وعند تقومي تاأثري عملية التهويد �شوف يجد املرء انعكا�شاته يف الأمناط املتغرية جلغرافية 
ال�شتيطان؛ ذلك باأن العديد من الأماكن واملناطق التي كانت عربيه متاماً، اأو اأغلبيتها 
عربيه، �شارت يهودية يف اأكرثها، وقد و�شف هذا النمط اجلغرايف، باأنه »طم�س العروبة« 

.)206(de- Arabization
ويرى بنف�شتي باأن تاريخ امل�شروع ال�شهيوين منذ بداياته الأوىل هو »�شل�شلة من الوقائع 
الأهداف  اإىل  الو�شول  بق�شد  امل�شتعمرات  وبناء  الأر�س  حيازة  خالل  من  املفرو�شة 
ال�شيا�شية والع�شكرية والقومية«)207( م�شرياً اإىل اأنه من ناحية اأيديولوجية؛ فاإن الي�شار 

واليمني يجتمعان على تقدي�س اإ�شطورة ال�شتيطان)208(.
ويذكر األوف بن Aluf Benn)209( يف مقال له اأن احلركة ال�شهيونية 
�شيطرة  حتقيق  ميكن  »اأنه  القائلة:  ال�شتيطانية  الفكرة  انتهجت 
اإن�شاوؤه ب�شورة  ا�شتيطاين يتم  اليهود على فل�شطني بوا�شطة توا�شل 
Men )210( تلك الفكرة التي �شاغها مناحيم اأو�شي�شكني  - «ددريجية
hem Usishkinيف مقالته برناجمنا عام1904م الذي دعا فيه اإىل 
الربط بني القرى الزراعية اليهودية، وحتويلها اإىل كتل مت�شلة)211( 
واأكد بن Benn على اأن »هذه الفكرة ل تزال يف �شلب املنهج ال�شتيطاين 
منذئذ وحتى اليوم«)212( فواقع ال�شتيطان الإ�شرائيلي مبني على روؤية 
اإ�شرائيلية؛ تهدف اإىل اإمكانية �شيطرة اإ�شرائيل جغرافياً ودميغرافياً 

الــ�ــشــيــا�ــشــة  تـــفـــرق  ل 
الإ�ـــشـــرائـــيـــلـــيـــة بــني 
ال�ـــــشـــــتـــــيـــــالء عــلــى 
الأرا�ــــشــــي الــعــربــيــة 
داخــــــــل الــتــجــمــعــات 
الــعــربــيــة وخــارجــهــا، 
الرئي�س  الهدف  لأن 
لـــــــالحـــــــتـــــــالل، هـــو 
ال�ـــــشـــــتـــــيـــــالء عــلــى 
ــــــي  جـــمـــيـــع الأرا�ــــــش
فـــــلـــــ�ـــــشـــــطـــــني يف 
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على اأر�س فل�شطني، وهذه الروؤية م�شتمدة من املخططات والربامج املنفذة على الأر�س، 
وهذه املخططات والربامج الإ�شرائيلية، تعتمد على ا�شرتاتيجية »الإحاطة ثم التغلغل« 
وهي تهدف اأوًل اإىل اإقامة م�شتوطنات حميطة حول املدن الفل�شطينية كدائرة خارجية، 
داخل  يف  م�شتوطنات  اأو  اأحياء  بوا�شطة  الفل�شطينية  الأحياء  و�شرذمة  وتقطيع  واإحاطة 
الوجود  اأو�شال  لتقطيع  الفل�شطينية،  الأحياء  داخل  التغلغل  ذلك  وبعد  املدن،  حدود 
الفل�شطيني وعدم خلق توا�شل جغرايف فيما بينها)213(.ولقد مت تنفيذ امل�شروع ال�شتيطاين 

ال�شهيوين على ثالث مراحل:
المرحلة األولى: وهي املرحلة ال�شابقة للعام 1948م والتي امتدت من نهايات القرن التا�شع 
ع�شر حيث قامت موؤ�ش�شات احلركة ال�شهيونية ب�شراء الأرا�شي واإقامة امل�شتوطنات على 
الأرا�شي التي مت �شراوؤها اأو مت ت�شريبها من قبل حكومة النتداب الربيطاين ملوؤ�ش�شات 

الحتالل  َقبَل  الأر�س  على  ال�شيطرة  عملية  اأن  ورغَم  �شهيونية، 
اليهودي لفل�شطني وبعده اأخذ طابع النموذج الكولونيايل الغربي، فاإن 
هناك جدًل على طبيعة ومنوذج هذا الكولونيال، واأحد مركبَّات هذا 
اجلدل مرده اإىل التربير اليهودي ال�شهيوين ل�شراء الأر�س وال�شيطرة 
والقومي  الديني  املَُكِون  الربط بني  تعتمد على جدلية  والتي  عليها، 
واملكاين، وهذه الأيديولوجية كانت وما زالت تقف وراء عمليات ال�شلب 
َقبَل  ال�شهيونية  احلركة  اأجهزة  بها  تقوم  التي  وال�شراء  وامل�شادرة 
اأن امل�شروع ال�شهيوين كان  قيام الكيان ال�شهيوين وبعده )214(، ورغم 
مدعوماً من قبل النتداب الربيطاين؛ �شيا�شياً وتنظيمياً وع�شكرياً، 
َر له ُفر�س �شراء الأرا�شي يف غالب الأحيان؛ فاإن جممل امل�شاحة  و�َشخَّ

مـــديـــنـــة �ـــشـــور الــعــربــيــة 
مل  الفينيقية،  الــ�ــشــوريــة 
يحكمها يف تاريخها ملك 
با�شم )حــريام(، ويف زمن 
-عليهما  و�شليمان  داود 
العرب  كان  وقد  ال�شالم- 
ال�شوريون ول �شيما �شكان 
الــ�ــشــواحــل مــنــهــم الــذيــن 
عـــــرفـــــوا بــالــفــيــنــيــقــيــني 
قـــد بــ�ــشــطــوا �ــشــيــطــرتــهــم 
عـــلـــى حــــو�ــــس املــتــو�ــشــط
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مــــــا مــــــن اأحــــــــــد مــن 
املــــــــــــوؤرخــــــــــــني، مبـــن 
فــــيــــهــــم املــــــــوؤرخــــــــون 
كتبوا  الــذيــن  اليهود 
تــاريــخ الــقــد�ــس بـــاأدق 
اأو  الــتــفــا�ــشــيــل، ذكــــر 
ملا  امل�شلمني  اأن  ادعــى 
دخلوا القد�س وجدوا 
فــيــهــا مــعــبــدا يــهــوديــا 
اأثـــــرا  اأو  فــــهــــدمــــوه، 
يـــهـــوديـــا فــطــمــ�ــشــوه،

التي مت �شراوؤها من ِقبل �شركات يهودية خا�شة واأفراد يهود، وال�شندوق القومي اليهودي 
خالل قرن ح�شب اأبو �شته تقدر بـ 5،5٪=026¸429¸1 دومن)215( فيما قدرها البع�س بني 

4‚6٪ )216(- 3،7٪ )217( من م�شاحة فل�شطني النتدابية، اأقيمت عليها 283 م�شتوطنة)218(.
 المرحلة الثانية: فهي عملية النهب الكربى التي تعر�س لها ال�شعب الفل�شطيني يف العام 
1948م بطرده من اأر�شه وال�شتيالء عليها، وقيام كيان »دولة ا�شرائيل«، ومنع الالجئني 
الفل�شطينيني من العودة اإىل اأر�شهم، وخالل هذه الفرتة كانت �شيا�شة التهويد مت�شلة 
فـي  �شادت  التي  فل�شطني  ال�شيا�شية ل�شتعمار  ال�شهيونية  بالأيديولوجيـة  وثيقاً  ات�شاًل 
اإ�شرائيل، ول تزال اإىل الآن)219( ول تفرق ال�شيا�شة الإ�شرائيلية بني  العهد ال�شابق لقيام 
ال�شتيالء على الأرا�شي العربية داخل التجمعات العربية وخارجها، لأن الهدف الرئي�س، 
هو ال�شتيالء على جميع الأرا�شي يف فل�شطني، ومل تكن مت�شي ب�شع �شنوات على قيام 
الأر�س  جمموع  من   ٪93 ت�شكل  الدولة  اأرا�شي  �شارت  حتى  اإ�شرائيل 
هو  العرب  املواطنون  ميلكه  �شار  ما  اأن  حني  يف  عليها،  ت�شيطر  التي 
28،4٪ اأي ما ي�شاوي 867 األف دومن)220( بل اأن يفتاحئيل يذهب للقول 
اإىل اأن ما تبقى للفل�شطينيني يبلغ ما بني3٪-5،2٪ )212(. والواقع اأن 
امل�شتوطنات  اإىل  الزراعية  الأرا�شي  ول�شيما  العربية،  الأرا�شي  نقل 
الإح�شاءات  ت�شري  حيث  متاماً؛  موثقة  عملية  اليهودية  وامل�شاريع 
املتوفرة، اإىل التغري الذي طراأ على حيازة الأرا�شي يف املناطق العربية 
اأهم  بديل،  مركز  اأعدها  درا�شة  بينت  فقد  1948م)222(  عام  املحتلة 
الإ�شرائيلية  الحتالل  �شلطات  ا�شتعملتها  التي  الرئي�شية  الو�شائل 

لل�شيطرة على الأرا�شي العربية داخل حدود عام 1948م وهي)223(:
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بـــــديـــــع  د.  رّد 
درا�شته  يف  العابد 
املعمارية  الــهــويــة 
واأثرها يف حتديد 
ال�شيا�شية  الهوية 
ملـــديـــنـــة الـــقـــد�ـــس 
قــبــة الــ�ــشــخــرة اأم 
الــهــيــكــل املـــزعـــوم 
عــلــى  عــلــمــيــا  ردا 
ذلــــــــك الــــنــــمــــوذج 
لــلــهــيــكــل املـــزعـــوم

• �شيا�شة م�شادرة ملكية الأرا�شي والتهجري.
• �شم الأرا�شي التي تبعت تاريخياً ملناطق نفوذ البلدات العربية اإىل ال�شلطات املحلية 

اليهودية اأو لنفوذ الدولة املبا�شر.
• اإقامة مئات القرى والبلدات اليهودية، مقابل عدم اإقامة قرية عربية واحدة جديدة.

• ا�شتعمال الأدوات التخطيطية.
فمنذ عام 1948م وما زالت اإ�شرائيل، متار�س �شيا�شة ال�شبط املكاين وال�شيطرة، بوا�شطة 
ا�شتخدام التخطيط احل�شري كاأداة ل�شبط ا�شتعمالت الأر�شي، وال�شيطرة على احليز، 
حاولت  وقد  الأر�س،  امتالك  هو  فل�شطني  لتهويد  الرئي�شة  ال�شروط  اأحد  كان  فقد 
الأر�س،  من  عليه  ال�شتيالء  ميكن  ما  على  ال�شتيالء  املتتالية،  الإ�شرائيلية  احلكومات 
باأ�شاليب قانونية ابتدعتها خالل اأعوام الحتالل؛ واأن�شاأت عليها اأكرث من 782 م�شتوطنة 

كما هو مو�شح يف اجلدول رقم)1( ونحو ثالثني مدينة)224(.
جدول )1( امل�شتوطنات اليهودية يف اأرا�شي املحتلة عام 1948م و�شنوات 

اإقامتها)225(
عدد امل�شتوطنات التاريخ الإن�شاء  عدد امل�شتوطنات  التاريخ الإن�شاء 

122 1970م-1980م   283 حتى �شنة 1948م 
135 1981م-1990م   447 1948م- 1960م 

18 1991م-2000م   54 1961م- 1970م 
املجموع  الكلي 1065 م�شتوطنة  6 2000م- 2010م 

المرحلة الثالثة: فهي التي اأعقبت حرب حزيران عام 1967م واحتالل 
وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  فل�شطينية  اأرا�ٍس  من  تبقى  ملا  ا�شرائيل 
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على  اإ�شرائيل  ا�شتولت  حيث  التاريخي،  احلق  بينها  من  عدة  ذرائع  اإىل  م�شتندة  غزة؛ 
نحو 800‚113 دومن=31٪ من م�شاحة قطاع غزة البالغة نحو 000‚363 دومناً=4‚1٪ من 
م�شاحة فل�شطني النتدابية)226( واأن�شاأت عليها 19 م�شتوطنة)227(، وا�شتولت حتى عام 1991م 
الع�شكرية  املناطق  ذلك  يف  مبا  دومناً،   3‚809‚151=٪66‚8 نحو  اإىل  بني٪60)228(  ما  على 
واملتنزهات والأر�س التي �شودرت ومل ت�شجل)229( من م�شاحة ال�شفة الغربية التي تقدر 
فل�شطني  م�شاحة  من   ٪21‚7 كاأرا�شي=  دومناً   5‚705‚000 منها  دومناً،  بنحو000‚878‚5 
النتدابية)230( وت�شري الإح�شاءات لعام 2018م اإىل اأنه يعي�س اأكرث من 640 األف م�شتوطن 
مبوافقة  حتظى  135م�شتوطنة،  ونحو  ال�شرقية،  القد�س  يف  و�شاحية  رئي�شاً  12حياً  يف 
احلكومة الإ�شرائيلية، بالإ�شافة اإىل 100 م�شتوطنة ع�شوائية يف ال�شفة الغربية. من بينهم 
420 األف م�شتوطن يعي�شون يف م�شتوطنات بال�شفة الغربية، ونحو220 

األف م�شتوطن يعي�شون يف م�شتوطنات بالقد�س ال�شرقية)231(.
يف  الإ�شرائيلية  ال�شتيطاين  ال�شتعمار  �شيا�شة  فاإن  لبابيه  ووفقاً 
املناطق املحتلة اأبان عدوان 1967م »تهدف اإىل تق�شيم ال�شفة الغربية 
اإىل مناطق فل�شطينية واأخرى غري فل�شطينية، وبينما كان الدافع اإىل 
توطني اليهود يف املناطق الأوىل مقت�شراً على اجلماعات ال�شهيونية 
املتع�شبة، فاإن احلكومة كانت امل�شتوطن الأ�شا�شي يف املناطق الثانية« 
الغربية؛  ال�شفة  يف  التهويدي  ال�شتيطان  م�شروع  يهدف  وباملجمل 
ح�شب بابيه اإىل تنفيذ م�شروع تطهري عرقي بحق الفل�شطينيني ولكن 
الإ�شرائيلية  الكولونيالية  ال�شتيطانية  فال�شيا�شة  اأخرى)232(  بو�شائل 
مل تقت�شر على تهويد الأر�س واحليز، واإزالة الطابع العربي، بل قامت 

ال�شيا�شة ال�شتيطانية 
الــــــكــــــولــــــونــــــيــــــالــــــيــــــة 
الإ�ـــــشـــــرائـــــيـــــلـــــيـــــة مل 
تــقــتــ�ــشــر عــلــى تــهــويــد 
الأر�س، واإزالة الطابع 
الــــعــــربــــي، بــــل قــامــت 
عـــلـــى ا�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــة 
حمــــــــوري الـــتـــوا�ـــشـــل 
املــــــــنــــــــاطــــــــقــــــــي بــــني 
وتقطيع  امل�شتوطنات 
اأو�ـــــــــــشـــــــــــال الــــــقــــــرى 
والــــبــــلــــدات الــعــربــيــة
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اأي�شاً على ا�شرتاتيجية تعتمد على حمورين: اأولهما التوا�شل املناطقي بني امل�شتوطنات 
الإ�شرائيلية، وثانيهما تقطيع اأو�شال القرى والبلدات العربية)233(.

تنظيمية  مناذج  ثالثة  اإىل  الإ�شرائيلي  ال�شهيوين  ال�شتيطاين  ال�شتعمار  ا�شتند  ولقد 
وامل�شتوطنة  واملو�شاف)235(،  التعاونية=الكيبوت�س)234(  الزراعية  امل�شتوطنة  وهي:  رئي�شة 
ي�شيفوت  الع�شكرية=  الدينية  املدر�شة  وم�شتوطنة  ناحال)236(،  املدنية=  الع�شكرية 
الكيان  قيام  �شبق  قدمياً،  ا�شتيطانياً  واملو�شاف منوذجاً  الكيبوت�س  ه�شدير)237(، وقد مثل 
خم�شينيات  يف  املدنية  الع�شكرية  ناحال  م�شتوطنات  باإقامة  �ُشرع  فيما  ال�شهيوين، 
التخوم  يف  املواجهات  ملواقع  خا�شة  ب�شورة  مالئماً  النموذج  هذا  وكان  الع�شرين،  القرن 
ال�شتيطانية. غري اأن حتويل مدار�س دينية اإىل اإطار ا�شتيطاين منذ العام 1965م يعترب 
جتديداً غري م�شبوق يف العملية ال�شتيطانية، حيث لعبت املدار�س الدينية الع�شكرية التي 

يف  مركزياً  دوراً  الع�شكرية  اخلدمة  وبني  الديني  التعليم  بني  تدمج 
النماذج مع  وتتنا�شب هذه  املحتلة عام 1967م)238(  الأرا�شي  ا�شتيطان 
 Pure Settlement Colony»النقي »م�شتعمرة ال�شتيطان 
الإثنية”  املزرعة  “م�شتعمرة   Shafer �شافري  ي�شميه  مبا  اأو   )239(

Plantation Colony Ethnicity  التي تدمج بني �شيطرة 
على  احلفاظ  مع  حمليني،  عمال  وت�شغيل  الأر�س،  على  امل�شتوطنني 

احلواجز وال�شدود الإثنية بني املجموعات ال�شكانية )240(.
-------

الهوام�س:
)1( ال�شهيونية: حركة �شيا�شية عن�شرية اأحيت فكرة امليعاد واإقامة الوطن القومي لليهود 

لــعــبــت املـــدار�ـــس 
الـــــــــديـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
التي  الع�شكرية 
تـــــــــــدمـــــــــــج بـــــني 
الديني  التعليم 
وبــــــني اخلـــدمـــة 
الـــــعـــــ�ـــــشـــــكـــــريـــــة 
مـــركـــزيـــاً  دوراً 
ـــتـــيـــطـــان  ا�ـــش يف 
الأرا�شي املحتلة 
1967م عــــــــــــام 



54
العدد اخلام�س والع�شرون - رجب 1440هـ- مار�س 2019م

ال�شهيونية  وكلمة  اليهودية،  امل�شاألة  حلل  كو�شيلة  الأر�س  تلك  يف  لليهود  التاريخية  احلقوق  بحجة  فل�شطني  يف 

ا�شتقها الكاتب اليهودي ناثان برنباوم )1864- 1937م( من كلمة �شهيون لي�شف بها الجتاه اجلديد بني �شفف 

اليهود، و�شهيون ا�شم ربوة يف القد�س و�شحراء �شيناء، وقد ظهرت هذه احلركة يف منت�شف القرن)19م(. امل�شريي، 

1992م، ط1،  الكويت،  د.ن،  املعرفة  اجتماع  علم  درا�شة حالة يف  ال�شهيونية،  الأيديولوجية  املي�شري،  الوهاب  عبد 

�س95. التميمي، عبد املالك التميمي. ال�شتيطان الأجنبي يف الوطن العربي، �شل�شلة عامل املعرفة، العدد71، املجل�س 

الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1983م. �س109.

)2( جري�س، �شربي جري�س. تاريخ ال�شهيونية، ج1، ط1، د.ن.، القد�س، 1987م، ج1، �س142-75.

)3( املوؤمتر ال�شهيوين الأول: عقد يف مدينة بازل ال�شوي�شرية يف الفرتة ما بني 19-31 اأغ�شط�س1897م. ح�شره 

مائتان واأربعة اأع�شاء ميثلون �شبع ع�شرة دولة، جاء نحو �شبعون من اأولئك املندوبون من رو�شيا وحدها، ومت يف 

املوؤمتر انتخاب هرت�شل رئي�شاً له. احلوت، بيان نويه�س احلوت، فل�شطني الق�شية ال�شعب احل�شارة، دار ال�شتقالل، 

بريوت، �شنة 1991م ط1، �س347.

)4( جري�س، تاريخ ال�شهيونية،ج1، �س158-154. 

)5( الفكرة ال�شهيونية الن�شو�س الأ�شا�شية، ترجمة لطفي العابد ومو�شى عنز، اإ�شراف اأني�س �شايغ، تعريب اأ�شعد 

رزوق، �شل�شلة كتب فل�شطينية-21، مركز اأبحاث منظمة التحرير الفل�شطينية، بريوت، د.ت. �س120.  

)6( هريتزل، ثيودور هريتزل. الدولة اليهودية، ترجمة حممد فا�شل، مكتبة ال�شرق الدولية، القاهرة، عام 2007م، 

ط1، �س66.  

عام  �شكرتري  من�شب  1906م.�شعل  عام  فل�شطني  اإىل  هاجر  ببولندا  بلون�شك  مدينة  يف  ولد  غوريون:  بن   )7(

اله�شتدروت يف الفرتة ما بني 1921-1933م. ويف �شنة 1935م. انتخب رئي�شاً لإدارة الوكالة اليهودية وبقى يف من�شبه 

الن�شاط  اعتزل  العمل حالياً-  اإ�شرائيل، ويعترب هو منظر حزب مباى- حزب  لوزراء  انتخابه رئي�شاً  هذا حتى مت 

ال�شيا�شي عام 1971م. وتوفى يف اأواخر عام 1973م. وله من العمر �شبع وثمانون �شنة. من�شور، جوين من�شور. معجم 
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الأعالم وامل�شطلحات ال�شهيونية والإ�شرائيلية، مركز مدار للدرا�شات ال�شرائيلية، رام اهلل،، ت�شرين الثاين 2009م، 

ط1، �س107.

ا�شتانبول،  يف  املحاماة،  در�س  1906م.  �شنة  فل�شطني  اإىل  وهاجر  1894م.  عام  اأوكرانيا  يف  ولد  �شاريت:  مو�شي   )8(

و�شاهم يف اإقامة الهاغانا، واعتب الرجل الثاين بعد بن غوريون يف جمل�س ال�شعب عام 1949م. ثم ع�شو يف جمل�س 

الدولة، دخل الكني�شت من الأوىل حتى اخلام�شة، وتوىل عدة حقائب وزارية ثم رئا�شة احلكومة يف عام 1953م. توفى 

عام 1965م. من�شور، معجم، �س277.

لدرا�شة  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شة  �شارون،  حتى  الدولة  يهودية  من  اإب�شارة،  عزمي  ب�شارة،  عن  نقاًل   )9(

الدميقراطية)مواطن(، رام اهلل، �شنة 2005م.، ط1، �س23.

ترجمة  اإ�شرائيل/فل�شطني،  يف  والهوية  الأر�س  �شيا�شة  الإثنوقراطية  يفتاحئيل،  اأورن  يفتاحئيل،  عن  نقاًل   )10(

�شالفة حجاوي، املركز الفل�شطيني للدرا�شات الإ�شرائيلية )مدار(، رام اهلل، عام2012م، ط1، �س212.

)11( بيغن: عمل وزيراً بال حقيبة يف حكومة الوحدة الوطنية عام 1967م. و�شغل من�شب رئي�شاً لوزراء اإ�شرائيل 

منذ عام 1977-1983م وزعيم حركة حريوت منذ ما قبل قيام الكيان الإ�شرائيلي وحتى نف�س التاريخ. بيغن، مناحيم 

بيغن. التمرد ق�شة الأرغون، الهيئة امل�شرية العامة، القاهرة، عام1977م، ط1.

)12( الثيولوجية: تعني الإلهيات بالإجنليزية Theology  ويف اليونانية تعني THEOS اأي اهلل اأو الإله، وهي درا�شة 

منطقية منهجية تتعلق بالدين والروحانية والآلهة. يحاول علماء الإلهيات اأن يحللوا منطقياً حجج وجود الإله اأو 

اهلل الواحد عن طريق النقا�س واملجادلة. ي�شتخدم هذا العلم عادة لإ�شفاء معقولية وعقالنية على العقائد الدينية 

باختالفها. اأو لت�شهيل املقارنة بني كافة العقائد وال�شرائع. مو�شوعة ويكيبيديا،http://cutt.us/nutmy  مت زيارة 

املوقع بتاريخ 2018/6/2م.

)13( �شيلون، اآيف �شيلون. موقف مناحيم بيغن من الديانة اليهودية، ترجمة وديع عواودة، جملة ق�شايا اإ�شرائيلية، 

ع69، مركز مدار للدرا�شات ال�شرائيلية، رام اهلل، �س58.   
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الدينية  احلركات  الدين،  �شعد  نادية  الدين،  �شعد  �س130-117.  ال�شهيونية،  الأيديولوجية  امل�شريي،   )14(

وال�شيا�شية وم�شتقبل ال�شراع العربي الإ�شرائيلي، مركز اجلزيرة للدرا�شات قطر، والدار العربية للعلوم نا�شرون، 

بريوت، 2012م.، ط1، �س142،141.

املوؤ�ش�شة  الأ�شاطري  جارودي.  رجاء  جارودي،  عن  نقال   ،315 �س  ال�شهيونية،  �شد  اإ�شرائيل  ون�شتون،  ناثان   )15(

لل�شيا�شة ال�شرائيلية، دار الغد العربي، القاهرة، عام 1996م، ط1، �س 155.

)16( امل�شريي، الأيديولوجية، �س133-128.

هـــذه  تعيد  والتوراة  ممتلكاتهم«  من  الأر�س  �شكـــان  جميـــع  �شتجردون  »اإنكم  ن�شــــه  ما  التوراة  فـــــي  جـــــاء   )17(

الو�شيــــة ع�شرات املرات وي�شرح را�شيل= 

»�شوف  باأنكم  القول  ع�شر(  احلادي  القرن  يف  والتلمود  التوراة  على  الأكرب  املعلق  بت�شحاقي  �شلومو  )احلاخام   =

جتردون اأي �شوف تطردوا«. م�شاحلة، نور الدين م�شاحلة. اأر�س اأكرث وعرب اقل، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، 

بريوت، 1997م، ط1، �س226،225. 

)18( م�شاحلة، اأر�س، �س226،225. 

)19( احلاخام ت�شفي كوك: هــو احلاخام ت�شفي يهودا كــــــــوك كان اأبوه حاخاماً لدولــــــــة الكيان، لعب دوراً بارزاً يف 

ن�شر التعليم الديني الثانوي يف=   

=  اإ�شرائيل، واأ�شبح رئي�شاً ملدر�شة مركاز هراب يف القد�س، التي تخرج منها زعماء حركة غو�س اأمونيم، كان يدعو 

اإىل التقرب اليهود من الديانة اليهودية من خالل املحبة ولي�س من خالل الإكراه. روبن�شتاين، داين روبن�شتاين، 

غو�س اأمونيم الرجة الآخر لل�شهيونية، ترجمة غازي ال�شعدي، دار اجلليل للن�شر، عمان، 1983م، ط1، �س14،13

)20( روبن�شتاين، غو�س اأمونيم، ملحق رقم )1( �س87.

)21( احلاخام �شلومو غورين: ولد �شنة 1917م يف بولندا وهاجر اإىل فل�شطني عام 1925م ودر�س يف املعهد الديني 

اليهودي يف اخلليل، اأن�شم اإىل الهاغانا عام 1936م و�شارك يف حرب عام 1948م عني حاخاماً رئي�شيا للجي�س منذ 
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اإقامته حتى �شنة 1971م ويف العام 1972م انتخب حاخاماً كبرياً لإ�شرائيل، وبقى يف من�شبه حتى العام 1982م، تويف 

يف القد�س �شنة 1994م. م. من�شور، معجم الأعالم وامل�شطلحات، �س322.

اإليه، جريدة القد�س،  املفعول وال�شهيونية لي�شت بحاجة  الوعد الإلهي لي�س �شاري  اأرئيلي.  اأرئيلي، �شاوؤول   )22(

)ع17310(، بتاريخ 2017/10/20م، القد�س، �س11.

)23( �شحيفة يديعوت اأحرونوت، بتاريخ1972/7/14م. نقاًل عن احلارثي، اإبراهيم احلارثي، ال�شهيونية من بابل 

اإىل بو�س، دار الب�شري للثقافة والعلوم، القاهرة، د.ط.، �س340.

)24( �شامري، مذكرات، �س31.

)25( مناحيم بيغن، احلق الذي خلق القوة لدى يو�شف منداف ن�شالنا من اأجل ار�س اإ�شرائيل، �س27، نقاًل عن 

�شاند، �شلومو �شاند. اخرتاع اأر�س ا�شرائيل، ترجمة انطوت �شلحت وا�شعد زعبي، مدار للدرا�شات ال�شرائيلية، رام 

اله، عام 2013م، ط1، �س235.

)26( �شيلغ، يائري �شيلغ، املتدينون اجلدد نظرة راهنة على املجتمع الديني يف اإ�شرائيل،  ترجمة �شعيد عيا�س، مركز 

مدار للدرا�شات الإ�شرائيلية، رام اهلل، مايو 2002م، ط1، �س41-39.

العبد  البلد، ترجمة هاين  الإ�شرائيلي: مهاجرون م�شتعمرون مواليد  املجتمع  باروخ كيمرلينغ.  )27( كيمرلينغ، 
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ع�شرة،  وتوفى بتاريخ 2012/6/30م. من�شور. عجم الأعالم وامل�شطلحات ال�شهيونية، �س283.

)121( �شعد الدين، احلركات الدينية وال�شيا�شية، �س141.

)122( اأريئيلي، �شاوؤول اأريئيلي. الوعد الإلهي لي�س �شاري املفعول وال�شهيونية لي�شت بحاجه اإليه، جريد القد�س، 

)ع17310( بتاريخ 2017/10/20م، القد�س، �س11. فريتر، يو�شي فريتر، »دعاة  بناء الهيكل متنفذون يف احلكومة 
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الدين  ال�شهيونية:  �شا�شون،  القد�س، �س13. بن  بتاريخ 2015/10/31م.،  القد�س، )ع16600(،  والكني�شت«، جريدة 

وامل�شيانية التي بينهما، �س57،54.

بريوت  عربية،  �شوؤون  جملة  والوقائع«،  الذرائع  يف  توثيقية  درا�شة  القد�شي:  احلرم  »تهويد  الكرمي،  عبد   )123(

1998م. ع96، �س124،123. 

)124( ظاظا، ح�شن ظاظا. الفكر الإ�شرائيلي اأطواره ومذاهبه، القاهرة، 1971م. �س30. 

)125( اخلطيب، روحي اخلطيب. املوؤامرات الإ�شرائيلية على القد�س ما بني1965-1975م، اأمانة القد�س، كانون اأول 

1975م، �س41. 

)126( اخلطيب، روحي اخلطيب، تهويد القد�س، وقع يف املو�شوعة الفل�شطينية، ق2، ج6، هيئة املو�شوعة الفل�شطينية، 

بريوت، عام 1990، ط1، �س39.

)127( ملزيد ينظر موؤ�ش�شة الأق�شى للوقف والرتاث، الهيكل املزعوم، درا�شات، »يف بوؤرة احلدث، هدم الأق�شى وبناء 

الهيكل املزعوم«، ج5، اإجماع قومي وديني لبناء الهيكل املزعوم http://www.iaqsa.com  متت زيارة املوقع بتاريخ 

.2018/5/6

)128( امل�شدر نف�شه.

)129( نفتايل بنيت: ولد يف مدينة حيفا بتاريخ 1972/3/25م لوالني هاجرا من الوليات املتحدة عام 1967م. وهو 

الع�شكرية »�شرية الأركان«  و�شارك يف  يعترب من اجليل اجلديد يف ال�شهيونية الدينية فهو خريج فرقة النخبة 

حرب لبنان عام 2006م انخرط للعمل يف احلياة ال�شيا�شة بعد م�شاركته يف حرب لبنان كمدير مكتب لنتنياهو، ثم 

�شغل من�شب املدير العام ملجل�س امل�شتوطنات من2010-2012م. اأ�ش�س مع اأييلت �شاكيد حركة اإ�شرائيل يل التي كانت 

تعني ب�شوؤون الإعالم املعادي لإ�شرائيل يف عام 2012م ان�شم اإىل �شفوف احلزب الديني اليميّني البيت اليهودي، وهو 

حتالف بني )حزب املفدال والحتاد القومي الذي يتاألف من موليدت وتكوماه واأحي( الذي ت�شكل عام 2008م. ومن 

ثم اأ�شبح رئي�شاً لكتلة البيت اليهودي عقب النتخابات الداخلية للكتلة وح�شل حزب البيت اليهودي على 12 مقعداً 
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يف انتخابات الكني�شت التا�شعة ع�شر. ينظر  نفتايل بنت رئي�س حزب البيت اليهودي، �شل�شلة �شخ�شيات يف ال�شيا�شة 

الإ�شرائيلية)1(، برنامج درا�شات اإ�شرائيل، مركز مدى الكرمل، اإبريل 2013م.

)130( يعقوب، ه�شام يعقوب )حمرر(، عني على الأق�شى التقرير ال�شنوي التا�شع، موؤ�ش�شة القد�س الدولية، بريوت، 

عام 2015م، ط1، �س17.

)131( جريدة الد�شتور الأردنية، بتاريخ 2014/6/12م، ال�شنة 48، )ع 16852(، �س16.

)132( امل�شدر نف�شه.

)133( �شحيفة هاآرت�س 28-11-2014م نقاًل عن �شحيفة الأخبار اللبنانية، بتاريخ 2014/11/29، )ع2457(.

)134( يعقوب، )حمرر(، عني على الأق�شى، التقرير ال�شنوي التا�شع، �س17.

)ع16600(،  القد�س،  جريدة  والكني�شت«،  احلكومة  يف  متنفذون  الهيكل  بناء  »دعاة   فريتر،  يو�شي  فريتر،   )135(

بتاريخ 2015/10/31م،  القد�س، �س13.

)136( امل�شدر نف�شه.

)137( جريدة الد�شتور الأردنية، بتاريخ 2012/5/23م. ال�شنة 43، )ع16115(، �س14.

)ع1619(،  العربية،  ال�شحف  من  خمتارات  عن  نقاًل  2017/5/25م.  بتاريخ  الإ�شرائيلية  معاريف  �شحيفة   )138(

بتاريخ 207/5/26م، حترير رندة، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، �س7. وينظر عوزي برعام، القد�س فقدت 

روحها بعد حرب 1967م. �شحيفة هاآرت�س بتاريخ 2017/5/24م. نقاًل عن �شحيفة الأيام الفل�شطينية، ال�شنة22، )ع 

7676(، بتاريخ 2017/5/25م، �س12. 

)139( جاء ذلك يف كلمة له خالل م�شاركته يف موؤمتر القد�س الرابع ع�شر الذي تنظمه ا�شبوعية ه�شيبع بتاريخ 

بتاريخ  )ع7576(،  ال�شنة،22،  الفل�شطينية،  الأيام  �شحيفة  الغربية  بالقد�س  كروان  بالزا  فندق  يف  2017/2/13م 

2017/2/14م، �س1. 

)140( فر�شيكو، متر فر�شيكو. حول التجربة اليهودية الأخرية للتغلب على عملية العلمنة �شعود و�شقوط غو�س 
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اإميونيم، جملة ق�شايا اإ�شرائيلية، ع63، مركز مدار للدرا�شات الإ�شرائيلية، رام اهلل، نوفمرب 2016م، �س49،44.

)141( بيلغ مويل بيلغ. خمتلفون ومعادون ن�شوء العقلية القبيلة يف اإ�شرائيل، جملة ق�شايا اإ�شرائيلية، ع16، مدار 

للدرا�شات الإ�شرائيلية، رام اهلل، اأكتوبر 2004م، �س74.

)142( م�شطفى، مهند م�شطفى، لأ�شول الجتماعية الإثنية لالنق�شام ال�شيا�شي يف انتخابات الكني�شت الع�شرين، 

جملة الدار�شات الفل�شطينية، مج26، ع103،موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، 2015م، �س136.

)143( احلريدمي: ت�شمية للجمهور اليهودي الذي يقيم طقو�شه الدينية ويعي�س حياته اليومية وفق التفا�شيل 

الدقيقة لل�شريعة اليهودية. وللحريدمي منظمات وموؤ�ش�شات خدمية تخ�شهم يف كافة مواقع عي�شهم وانت�شارهم، 

ويحافظ احلريدمي بدقة متناهية على كافة الأنظمة والقوانني الوارد ذكرها يف التوراة والكتب الدينية املقد�شة، 

اأن ت�شري وفق  اليهود يجب  اإ�شرائيل ونظم حياة  اأن دولة  اأي تغيري فيها. ويعتقد هوؤلء  اإحداث  ويعار�شون ب�شدة 

قوانني واأنظمة ال�شريعة اليهودية ولي�س مبوجب قوانني حددها ونظمها بني الب�شر. ويحاول هوؤلء بني الفينة 

الدينية  الناحيتني  من  احلريدمي  وينق�شم  اإ�شرائيل،  يف  احلياتي  امل�شهد  على  التوراة  �شرائع  فر�س  والأخرى 

وال�شيا�شية اإىل جمموعتني: اأقلية �شغرية وحتمل ا�شم الطائفة احلريدية، واأغلبية �شاحقة اأكرث اعتداًل حم�شوبة 

على حزب اأغودات اإ�شرائيل وموؤيديهم، ومن اأبرز جمموعات احلريدمي جماعة ناطوري كارتا اأما املجموعة التي 

تدور يف فلك حزب اأغودات اإ�شرائيل فهي تنق�شم اإىل جمموعتني فرعيتني، هما: موؤيدون )ح�شيدمي( وليطائييم 

معار�شون، وهاتان املجموعتان ت�شمان يف �شفوفها فرق وحوزات لرجالت دين لهم تاأثري على ال�شارع احلريدي. 

فمثال هناك اأكرث من 80 جماعة �شغرية من�شوية حتت لواء حزب �شا�س ال�شفارادي. من�شور، معجم، �س197،196.

)144( م�شطفي، امل�شتوطنون من الهام�س اإىل املركز، مدار للدار�شات الإ�شرائيلية، رام اهلل، �شبتمرب/اأيلول2013م، 

ط1، �س41-9.

)145( �شنهاف، يف م�شيدة اخلط الأخ�شر، �س83،117.

اإ�شرائيل نحو مزيد من القبلية، �شحيفة العربي اجلديد، ال�شنة الثانية، )ع544(؛  )146( من�شور، رامي من�شور 
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بتاريخ 2015/11/30م، �س16.

)147( �شيلغ، املتدينون اجلدد، �س39-41. روبن�شتاين، غو�س اأمونيم، �س19.

)148( امل�شريي، عبد الوهاب األي�شري، ال�شهيونية والعنف، دار ال�شروق، القاهرة، 2001م، ط1، �س29.، �س41.

)149( �شامري، مذكرات اإ�شحاق �شامري، �س31.

املعرفة  العدوانية، �شل�شلة عامل  الإ�شرائيلية والروح  اليهودية  ال�شخ�شية  ال�شامي.  ال�شامي، ر�شاد عبد اهلل   )150(

الوهاب  عبد  اجلبوري،   .206 �س  1996م.  يونيو  الكويت،  والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�س   ،)102 )رقم 

حممد اجلبوري. نغمــة التمرد والحتجاج يف الأدب العبــــــــري، جمعية الرتجمة العربية وحوار الثقافات، اأ�شيف يف 

2011/12/25م. http://cutt.us/LsICm مت زيارته يف 2018/6/3م.

)151( جبارة،  تي�شري جبارة. »فر�س الهجرة الق�شرية على ال�شعب الفل�شطيني زمن النتداب الربيطاين«، املجلة 

الفل�شطينية للدرا�شات التاريخية، موؤ�ش�شة الأ�شوار، عكا، 1998م. مج1، ع1، �س175.

)152( �شخنيني، اجلرمية املقد�شة، �س78.

)153( امل�شريي، ال�شهيونية والعنف، �س230.

)154( �شحيفة دافار الإ�شرائيلية، بتاريخ 1957/6/29م. نقاًل عن امل�شريي، ال�شهيونية والعنف، �س226.

)155( تقرير فل�شطيني و�شوي�شري يذر : حل الدولتني.... بات م�شتحياًل. جملة حق العودة، ال�شنة الثانية، )ع10-

11( مركز بديل اأيار 2005م، �س17. �شحيفة الد�شتور الأردنية، ال�شنة 9، )ع13584( بتاريخ 2005/5/14م، �س17.

)156( بقى يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة عام 1948م نحو 99 قرية فل�شطينية حتت احلكم الع�شكري الإ�شرائيلي، 

اأن  ويذكر  1948م؛  عام  فل�شطني  من  املحتل  اجلزء  يف  الفل�شطينية  البلدات  جمموع  من  نحو٪87=675  وهجر 

وقرية  مدينة   773 ونحو  يهودية  م�شتعمره   183 منها  وقرية  مدينة   956 نحو  على  �شيطر  الإ�شرائيلي  الحتالل 

فل�شطينية. اأبو �شتة، �شلمان ح�شن اأبو �شته. اأطل�س فل�شطني )1917-1966م(، هيئة اأر�س فل�شطني، ط1، لندن، عام 

2011م، ط1، �س106،105.
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)157( اأبو �شتة، اأطل�س فل�شطني 191-1966م، ج1، �س121،118،106.

اأبو �شتة، اأطل�س فل�شطني، ج1، �س117. وعن تقديرات الباحثني لعدد الالجئني ينظر، بني موري�س، طرد   )158(

الفل�شطينيني، ملحق رقم)1( �س273- 275. ذكر اأبو �شته يف كتاب اأطل�س فل�شطني عدد املدن والقرى وامل�شتعمرات 

يف فل�شطني بلغ عام 1947م نحو 1304  منها 1113 قربة ومدينة فل�شطينية و 185 م�شتعمره يهودية و�شتة مدن 

قرية   1004 بلغ   1945 اإح�شاء  ح�شب  القرى  عدد  اأن  اأطل�شه  يف  واأورد    .13/2 جدول  �س38  خمتلطة،  ومناطق 

فل�شطينية، �س31-37. وذكر باأن اإ�شرائيل �شيطرت بعد عام 1948م 77٪ ت�شم 975 بلده منها 183 م�شتعمره يهودية 

�س1.5. 

)159( اأبو �شتة، اأطل�س فل�شطني، ج1، �س106،105،58،57،.  اأبو �شتة، »حق العودة مقّد�س وقانوين وممكن«، �شحيفة 

http://www.rorcongress. من  املعلومات  ا�شتقاء  مت   .1997/9/13  -9/10-9/4 حلقات:9/3-  اأربع  الد�شتور، 

htm.1997-09-com/arabic/articles/13. مركز الإح�شاء الفل�شطيني، ال�شعب الفل�شطيني من خالل الأرقام 

واحلقائق مبنا�شبة الذكرى الثامنة وال�شتني لنكبة فل�شطني، �س1.

الإ�شرائيلي،  امل�شهد  عن  نقال  ركازة.  ال�شحية  واخلدمات  للبحوث  القطرية  اجلمعية  عن  �شادر  تقرير   )160(

)ع188(، ال�شنة6، �س8.

)161( يفتاحئيل، الإثنوقراطية، �س140.

www.adalah.org/features/land/flash )162(

النا�شرة،  ع1،2،  مج1،  املواكب،  جملة  الإ�شرائيلية،  وال�شيا�شة  العربية  الأرا�شي  ك�شك:  اأبو  بكر  ك�شك،  اأبو   )163(

1984م.، �س41-30.

)164( عن هذه املنظمات ينظر، امل�شريي، ال�شهيونية، �س266- 274.

)165( امل�شريي، ال�شهيونية والعنف، �س252.

)166( دير يا�شني: تقع غرب مدينة القد�س، ن�شاأة فوق بقعة جبلية ترتفع نحو 770م عن �شطح البحر، وقد تعر�شت 
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القرية عام1948م. لعدوان اليهود الذين ارتكبوا فيها مذبحة وح�شية، ودمروها واأقاموا على اأنقا�شها م�شتوطنة 

جفعات �شاوؤول. الدباغ، مراد م�شطفي الدباغ. مو�شوعة بالدنا فل�شطني، دار الهدي، كفر قرع، 2000م. ق2، ج8، ط1، 

�س131.

)167( امل�شريي، ال�شهيونية والعنف، �س254،253.

)168( بيغن، التمرد، �س203.

)اإرغون  الكامل  لال�شم  اخت�شار  هو  واإيت�شيل  اإرهابية،  ع�شكرية  يهودية  منظمة  وهي  اليت�شيل:  منظمة   )169(

يد  علي  تاأ�شي�شها  جرى  اإ�شرائيل،  اأر�س  يف  القومية  الع�شكرية  املنظمة  اأي  ي�شرائيل(  باإرت�س  لئومي  ت�شفائي 

الت�شحيحيني وحركتي ال�شبيبة بيتار، وبريت هحيال، واحلركة الأخرية عبارة عن تنظيم للجنود اليهود املحررين 

من اجليو�س الأوربية، اأعلن عن تاأ�شي�س منظمة اليت�شيل عام 1931م و�شعارها يد مت�شك بندقية فوق خارطة اأر�س 

الهاغانا  قوات  واندمج جنودها مع  1948م  معارك  اليت�شيل يف  عا�شبة  �شاركت  الأردن،  نهر  �شفتي  على  اإ�شرائيل 

الذين كونوا معا اجلي�س الإ�شرائيلي، نفذت ع�شابة اليت�شيل مذبحة دير يا�شني يف 1948/4/9م. من�شور، معجم 

الأعالم وامل�شطلحات ال�شهيونية والإ�شرائيلية، �س76،75.

ع7725،  ال�شنة22،  الأيام،  �شحيفة  اأديرت،  عوفر  اأديرت،  مرة،  لأول  تن�شر  احلرب  ملجرمي  جديدة  �شهادات   )170(

بتاريخ17/7/15م، رام اهلل، �س22.

)171( التميمي، ال�شتيطان، �س95.

)172( عن العمليات الع�شكرية التي قام بها يو�شع بن نون والإ�شرائيليني يف اأر�س كنعان/فل�شطني ينظر، �شخنيني، 

اجلرمية املققد�شة، �س50-37.

)173( بيرتبريغ، املفاهيم ال�شهيونية، �س230،229.

)174( يو�شي ميلمان: ولد يف بولندا عام 1950م هو كاتب و�شحفي اإ�شرائيلي، اأنهى درا�شته من العربية يف القد�س. 

)175( ميلمان. يو�شي ميلمان. الإ�شرائيليون اجلدد، ترجمه مالك البديري، دار الأهلية للن�شر، ط1، د.ت.، الأردن، 
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�س 77.

اإىل منظمة  )176( مو�شى ديان: ولد عام 1915م يف كيبوت�س دغانيا، مبنطقة طربية ان�شم وهو يف عمر 18 �شنة 

الهاغانا، اأوكلت له مهمة ال�شرتاك يف وحدة داين التي احتلت مدينة اللد، عني يف �شنة 1950م قائداً للواء اجلنوب 

يف اجلي�س الإ�شرائيلي ثم قائداً للواء ال�شمال، عني �شنة 1953م رئي�شاً لالأركان العامة حتى العام 1958م وبعد اأن 

اأنهى اخلدمة يف اجلي�س تعلم املحاماة ودخل اإىل الكني�شت يف قائمة مباي وتوىل وزار  الزراعة، توىل وزارة الدفاع 

يف حكومة لوحدة الوطنية التي �شكلها يفي اأ�شكول ع�شية حرب 1967م وتوىل وزارة الدفاع يف حكومة جولدا مائري 

يف عام 1973م، ويف عام 1977م دخل الكني�شت �شمن قائمة حزب العمل، ثم ان�شحب منه و�شكل حزب تيلم ودخل يف 

ائتالف حكومي مع الليكود برئا�شة بيغن، توفى يف �شنة 1981م. من�شور، معجم الأعالم، �س236.

)177( جريدة هاآرت�س، بتاريخ 1969/4/4م نقاًل عن اأيوب، نزار اأيوب، التطهري العرقي يف القد�س، جملة حوليات 

القد�س، ع13، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، �شيف 2012م، �س6.

)178( يفتاحئيل، الإثنوقراطية، 142-137.

)179( زريق، ق�شطنطني زريق، معنى النكبة، دار العلم للماليني، بريوت، اآب 1948م، �س7. معنى النكبة جمدداً، دار 

العلم للماليني، بريوت، اآب 1969م، �س8.

)180( خوري، اليا�س خوري، النكبة امل�شتمرة، جملة الدرا�شات الفل�شطينية، مج، ع89، بريوت، 2012م، �س37.

الفل�شطينية،  الدرا�شات  موؤ�ش�شة  خليفة،  اأحمد  ترجمة  فل�شطني،  يف  العرقي  التطهري  بايه،  اإيالن  بايه،   )181(

املركز  اأ�شعد زعبي، مدار:  النكبة، ترجمة  النبعاث  املحرقة  اأورون.  يائري  اأورون،  رام اهلل، 2012م، ط5، �س20-2. 

الفل�شطيني للدرا�شات الإ�شرائيلية، رام اهلل، حزيران 2015م، ط1، �س80،387-63.

)182( بايه، التطهري العرقي يف فل�شطني، �س28-25.

)183( حنفي، �شاري حنفي. »التطهري املكاين: حماولة جديدة لفهم ا�شرتاتيجيات امل�شروع الكولونيايل الإ�شرائيلي«، 

جملة امل�شتقبل العربي،  بريوت، فرباير، �شنة 2009م، )ع360(، �س84-67.
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)184( ع�شام �شخنيني، اجلرمية املقد�شة، �س100-15،16،91. 

)185( م�شاحلة، نورالدين م�شاحلة، اأر�س اأكرث عرب اأقل �شيا�شة الرتان�شفري يف التطبيق1949-1996م، موؤ�ش�شة 

الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، عام 1997م، ط1، �س3.

)186( الق�شي�س والعزة، اأجمد الق�شي�س ون�شال العزة)حمرران(. التهجري الق�شري لل�شكان: احلالة الفل�شطينية، 

)ورقة عمل رقم 15(، مركز بديل، حزيران 2005م. 

 Alon Confino »Miracles and Snoww in palestine and Israel:Tantura،a History of  )187(

.61-1948«، Israel Studies 17 )2( 2012 pp25

مولوي،  ور�شوان  زايد  حممود  ترجمة  اليهودي،  القومي  ال�شندوق  ديفز،  واأوري  لني  وولرت  وديفز،  لني   )188(

موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، عام 1991م، ط1، �س169.

اإن ن�شبة الأر�س امل�شادرة يف  )189( لني وديفز، ال�شندوق القومي اليهودي، �س184-187. ذكرت بع�س الدرا�شات 

ال�شفة بلغت نحو 000‚480‚2=52٪ عابد، ال�شتعمار ال�شتيطاين للمناطق العربية املحتلة، �س37.

)190( بنفين�شتي، مريون بنفين�شتي. ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �س100. 

املوقع يف  زيارة  http://www.maannews.net/Content.aspx?id=586947 مت  الإخبارية  )191( وكالة معا 

2016/7/1م. بنفين�شتي، ال�شفة وقطاع غزة، �س107.

)192( بنفين�شتي، ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �س74. 

)193( �شحادة، رجا �شحادة. قانون املحتل اإ�شرائيل وال�شفة الغربية، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، عام 

1990م، ط1، �س75-63.

اأخرى، جملة  العرقي بو�شائل  الغربية، الحتالل والتطهري  ال�شفة  اليهودية يف  امل�شتوطنات  بابيه.  اإيالن   )194(

الدرا�شات الفل�شطينية، مج23، ع91، �شيف 2012م، �س122.

)195( م�شاحلة، اأر�س اأكرث عرب اأقل، �س77.
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)196( الق�شي�س والعزة، )حمرران(. التهجري الق�شري لل�شكان: احلالة الفل�شطينية، �س24.

)197( زريق، ق�شطنطني زريق، معنى النكبة جمددا، دار العلم للماليني، ط1، بريوت، اآب 1967م، �س8،7.

)198( غوردون ورام‘ نيف غوردون ومورييل رام. التطهري الإثني وت�شكيل اأمناط جغرافيا ال�شتعمار ال�شتيطاين، 

جملة ق�شايا اإ�شرائيلية، ع62، مركز مدار للدرا�شات ال�شرائيلية، رام اهلل، �س70-87. بابيه، اإيالن بابيه. امل�شتوطنات 

اليهودية يف ال�شفة الغربة، الحتالل والتطهري= 

= العرقي بو�شائل اأخرى، جملة الدرا�شات الفل�شطينية، مج، ع91، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، �شيف 

2012، �س122-106.

)199( م�شاحلة، اأر�س اأكرث وعرب اأقل، �س3،100.

ريا�س،  املنعم  عبد  اإىل  عودة   ،)10/7( ج  حدود،  بال  هيكل  برقا�س  اأحاديث  ال�شناوي.  اهلل  عبد  ال�شناوي،   )200(

�شحيفة، الأخبار اللبنانية، )ع3111(، بتاريخ 2017/2/23م، �س12.

)201( العظم، �شادق جالل العظم، النقد الذاتي بعد الهزمية، دار ممدوح عدوان للن�شر والتوزيع، دم�شق، ني�شان 

2007م، د.ط.، �س11،29.

)202( ملزيد ينظر غادي الغازي. ق�شية الالجئني بني نكبة 1948م وحرب 1967م. جملة الدرا�شات الفل�شطينية، 

مج29، ع113، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، �شتاء 2018م، �س91.

)203( اإيغال اأيالون: ولد يف عام 1918 يف م�شتوطنة كفار تابور من قرى طربية، ويعد اأحد القادة الكبار يف حرب عام 

1948م، ومن روؤ�شاء حركة الكيبوت�شات وحزب العمل، ان�شم اإىل منظمة الهاغانا، وملا اأعلن عن تاأ�شي�س البلماخ قاد 

الفرقة الأوىل فيه، ثم قاد فرقة امل�شتعربني ثم نائباً لرئي�س البلماخ بني 1943-1945م ثم رئي�شا له عام 1945م وقاد 

خالل حرب 1948 كتيبة يفتاح، يف عام 1949 ترك العمل الع�شكري ودخل اإىل الكني�شت �شمن قائمة حزب مباي وكان 

ع�شواً يف الكني�شت 3-9 و�شغل بني �شنوات 1961-1968 من�شب وزير اعمل يف حكومة ليفي اأ�شكول ويف العام1968 

توىل من�شب نائب رئي�س احلكومة ووزير ال�شتيعاب فيها ثم وزيراً للرتبية والتعليم بني 1969-1974م اأ�ش�س عام 
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1980 حركة الكيبوت�شات املوحدة. توفى يف فرباير 1980م. من�شور، معجم الأعالم، �س54.

)204( جاء ذلك يف كلمه له عام 967م، اأمام جمل�س الكيبوت�س املوحد الذي عقد قبيل نحو ا�شبوعني من احلرب، 

نقاًل عن غادي الغازي. ق�شية الالجئني بني نكبة 1948م وحرب 1967م. جملة الدرا�شات الفل�شطينية، مج29، ع113، 

موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، �شتاء 2018م، �س103-91.

 K.Nijim and B. Granott، Agraran Reform and the Record of Israel. Muammar،  )205(

.Toward the de-Araization of Palestine، p. 104

)206( فالح، غازي فالح. اجلليل وخمططات التهويد، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، 1993م، ط1، �س23.

)207( بنفين�شتي. ال�شفة الغربية وقطاع غزة بيانات وحقائق، �س68،67.

)208( امل�شدر نف�شه، �س222.

)209( األوف بن: باحث يف معهد درا�شات الأمن القومي الإ�شرائيلي التابع جلامعة تل اأبيب. 

)210( امل�شهد الإ�شرائيلي، بتاريخ 2008/11/18م.  رام اهلل، ال�شنة ال�شاد�شة، )ع198(، �س7.

)211( جري�س، تاريخ ال�شهيونية، ج1، �س202- 205.

)212( امل�شهد الإ�شرائيلي؛ بتاريخ 2008/11/18م. رام اهلل، ال�شنة ال�شاد�شة، )ع198(، �س7.

)213( امل�شهد الإ�شرائيلي، بتاريخ 2009/11/17م، رام اهلل، ال�شنة ال�شابعة، ع 223(، �س7.

مدار  ع54،  اإ�شرائيلية،  ق�شايا  جملة  ال�شيطرة،  واأدوات  �شيا�شات  اأيديولوجية  خماي�شي.  را�شم  خماي�شي،   )214(

للدرا�شات ال�شرائيلية، رام اهلل، اأغ�شط�س 2014م، �س17.

)215( اأبو �شتة، اأطل�س فل�شطني،ج1، �س57.

)216( خماي�شي، اأيديولوجية �شيا�شات واأدوات ال�شيطرة، �س18.

)217( لني وديفز، ال�شندوق القومي اليهودي، �س120.

مدار  مركز  والهيمنة،  الإق�شاء  اإ�شرتاتيجيات  اإ�شرائيل  يف  القومي  التخطيط  جبارين.  يو�شف  جبارين،   )218(
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للدرا�شات الإ�شرائيلية، رام اهلل، فرباير 2014م، ط1، جدول رقم4، �س41.

 Granott، Agraran Reform and the Record of Israel.. K.Nijim and B. Muammar،  )219(

 .Toward the de-Araization of Palestine، p. 104

الإ�شرائيلي،  امل�شهد  عن  نقال  ركازة.  ال�شحية  واخلدمات  للبحوث  القطرية  اجلمعية  عن  �شادر  تقرير   )220(

)ع188(، ال�شنة6، �س8.

)221( يفتاحئيل، الإثنوقراطية، �س140.

)222( مركز عدالة. www.adalah.org/features/land/flash. مت زيارة املوقع بتاريخ 2018/6/22م.

)223( املركز العربي للتخطيط البديل »الأرا�شي الفل�شطينية داخل اخلط الأخ�شر بني املا�شي واحلا�شر« بتاريخ 

2008/5/14م. http://www.ac-ap.org/index.asp?lang=1&i=812. مت زيارة املوقع بتاريخ 2018/6/22م.

)224( يفتاحئيل، الإثنوقراطية، �س260.

)225( جبارين، التخطيط القومي يف اإ�شرائيل جدول رقم4، �س41.

)226( بنفين�شتي، ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �س74. 

http:// .227( حممد ال�شيخ، درا�شة عن امل�شتوطنات يف قطاع غزة، موقع دنيا الوطن، اأ�شيف بتاريخ 2004/4/29م(

cutt.us/xBASf  مت زيارة املوقع بتاريخ 2018/5/28م.  بنفين�شتي، ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �س258-249.

)228( بابيه. امل�شتوطنات اليهودية يف ال�شفة الغربية، �س122.

اإن ن�شبة الأر�س امل�شادرة يف  )229( لني وديفز، ال�شندوق القومي اليهودي، �س184-187. ذكرت بع�س الدرا�شات 

ال�شفة بلغت نحو 000‚480‚2=52٪. عابد، ال�شتعمار ال�شتيطاين، �س37.

)230( لني وديفز، ال�شندوق القومي اليهودي، �س169.

)231( موقع �شحيفة اليوم ال�شابع امل�شرية، بتاريخ 2018/2/5م. http://cutt.us/i498p  مت زيارة املوقع بتاريخ 

الغربية والقد�س خ�شائ�س دميوغرافية  الإ�شرائيلي يف ال�شفة  2018/6/2م. كيو�شف كرباح واآخرون. ال�شتيطان 
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و�شيا�شات الدعم املايل، لدى اأمطان�س �شحادة وعميد �شعابنة، التحولت الدميوغرافية يف اإ�شرائيل واملناطق املحتلة 

عام 1967م، برنامج درا�شات ا�شرائيل، )ملف رقم 3-2015م(، مدى الكرمل، حيفا، �س18.

)232( بابيه، امل�شتوطنات اليهودية يف ال�شفة الغربية: الحتالل، جملة الدرا�شات الفل�شطينية، مج23، ع91، �شيف 

2012م، �س107.   

)233( امل�شدر نف�شه، �س122.

)234( الكيبوت�س: �شكل من اأ�شكال ال�شتيطان ال�شهيوين، الإ�شرائيلي، وتعتمد احلياة يف الكيبوت�س على ال�شرتاكية 

الكيبوت�س القطري،  اإىل جمموعات مثل  اإ�شرائيل �شيا�شياً  الكيبوت�شات يف  الإنتاج وال�شتهالك، وتنتمي  التامة ي 

الكيبوت�س املوحد، الكيبوت�س املتدين، تاأ�ش�س اأول  كيبوت�س �شنة 1909م على �شاحل بحرية طربية وحمل ا�شم دغانيا 

�شنة 1909م بلغ عدد الكيبوت�شات عام 2004م نحو278 كيبوت�شاً ي�شكن فيها 126800 ن�شمة. من�شور، معجم الأعالم، 

�س368-366.

)235( مو�شاف: �شكل من اأ�شكال ال�شتيطان ال�شهيوين، يعتمد على الدمج بني اأ�ش�س ال�شتيطان اخلا�س واأ�ش�س 

ال�شتيطان ال�شرتاكي، تاأ�ش�شت املو�شافيم الأوىل يف ع�شرينات القرن الع�شرين، و�شل عددها عام 1948م 85 مو�شافاً 

اأن حل عام 1956م حتى و�شل عددها اإىل 365 مو�شافاً لرتتفع عام 2003م اإىل نحو 450 مو�شافاً، من نظامه  وما 

حت�شل كل اأ�شرة على قطعة اأر�س مع بقاء الأر�س تابعة مو�شافيم عام 2003 للدولة، و�شل عدد �شكان املو�شافيم �شنة 

1003 لنحو 300الف ن�شمة. من�شور، معجم الأعالم، �س461،460.

اخلدمة  بني  يجمع  لل�شباب  جنود ناحال )برنامج  اأن�شاأها  قد  كانت  م�شتوطنات  هي  ناحال:  م�شتوطنة   )236(

ال�شتيطاين  النمو  املحتلة لتدعم  الأرا�شي  يف  الطرفية(  املناطق  يف  غالبا  زراعية،  م�شتوطنات  واإقامة  الع�شكرية 

اإ�شرائيل وكانت هدف كل  اأنحاء  التو�شع يف جميع  الع�شكري الرئي�س وقتها هو  اذ كان هدف لواء ناحال  اليهودي 

م�شتوطنة تابعة لناحال اأن ت�شبح م�شتوطنة مدنية وتكون مبثابة خط الدفاع الأول �شد الغزوات العربية املحتملة 

يف امل�شتقبل. وكان هذا الأ�شلوب لت�شجيع ال�شتيطان الفعال وب�شكل خا�س يف املناطق الأقل جاذبية لال�شتيطان. 
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مو�شوعة ويكيبيديا، http://cutt.us/vct4i مت زيارة املوقع بتاريخ 2018/5/29م.

)237( ي�شيفوت ه�شدير: وهي مدار�س دينية توراتية خا�شة تدمج ما بني التعليم العايل للتوراة وما بني اخلدمة 

الع�شكرية يف اجلي�س، هي ممولة من وزارتي الدفاع والتعليم وتدوم الدرا�شة فيها خم�شة �شنوات يق�شي من بينها 

التلميذ �شنتني يف التكوين الع�شكري يف اجلي�س ويف نهاية درا�شتهم يلتحقون يف وحدات قتالية متجان�شة ملدة 16 

�شهراً ثم يعودون يف الي�شيفاة لفرتة اإ�شافية وقد زاد عدد املعاهد الدينية التي متهد للخدمة الع�شكرية من �شتة 

معاهد يتعلم فيها �شبعمائة طالب يف عام 1997م. اإىل اأربع وثالثني معهداً يتعلم فيها 1600طالب �شنوياً يف العام 

ال�شنة10، )ع307(؛ بتاريخ 2013/5/14م.، �س7.  امل�شهد الإ�شرائيلي،  2008م ثم زادت  لنحو اثنني واأربعني معهداً 

2009/12/4م،  بتاريخ  )ع6375(؛   ،25 ال�شنة  العربي،  القد�س  �شحيفة  �س58.  اجلديدة،  الع�شكرية  النخبة  بريي، 
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أيمن الشعبان

صور من بركة نبي اهلل عيسى عليه السالم في األرض المباركة•
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اإله اإل اهلل وحده  اأن ل  هلل الذي خلق ف�شوى وقدر فهدى، واأ�شهد 
ل �شريك له، له يف كل خملوق حكمة باهرة واآية ظاهرة، واأ�شهد اأن 
حممدا عبده ور�شوله �شلى اهلل عليه وعلى اآله و�شحابته و�شلم ت�شليما 

كثريا، وبعد:
فاإن اهلل �شبحانه وتعاىل حلكمة ربانية بالغة ي�شطفي بع�َس خملوقاته على بع�س، من 
الأزمنة والأمكنة والأفراد والأحوال، َفَخلََق اخللق واجتبى منهم الأنبياء، ثم من الأنبياء 
النَِّبيِّنَي  ِمَن  اأََخْذَنا  {َواإِْذ  تعاىل:  بقوله  العزم ممن ذكرهم  اأويل  اختار منهم  ثم  الر�شل، 
يَثاًقا  مِّ ِمْنُهم  َخْذَنا  َواأَ َمْرمَيَ  اْبِن  َوِعي�َشى  َوُمو�َشى  َواإِْبَراِهيَم  وٍح  نُّ َوِمن  َوِمنَك  ِميَثاَقُهْم 

َغِليًظا}.
من الأماكن التي ا�شطفاها اهلل �شبحانه وتعاىل، تلك الأر�س الطيبة 
املباركة، موطن ومعدن  الأر�س  املقد�س  املباركة بيت  املقد�شة  املعظمة 
واأر�س الأنبياء ومولد ون�شاأة ومبعث روح اهلل وكلمته وعبده ور�شوله 

امل�شيح عي�شى ابن مرمي عليه ال�شالة وال�شالم.
ات�شافها  الأر�س  تلك  خ�شائ�س  واأعظم  واأو�شح  واأجل  اأظهر  من 
وو�شفا  و�شعارا  وا�شما  عنوانا  لها  اأ�شبحت  التي  بالربكة،  وا�شتهارها 
و�شورة ور�شما، ل تنفك عنها ومال�شقٌة لذكرها ومقرتنة معها، فقد 
احل�شية  والزمانية..  املكانية  الربكة؛  اأنواع  كل  الأر�س  تلك  جمعت 

واملعنوية.. الدينية والدنيوية.
امْلَ�ْشِجِد  ِمَن  َلْياًل  ِبَعْبِدِه  اأَ�ْشَرى  الَِّذي  {�ُشْبَحاَن  وتعاىل:  �شبحانه  قال 

بــــيــــت املـــقـــد�ـــس 
الأر�س املباركة، 
ومعدن  مــوطــن 
الأنبياء  واأر�ـــس 
ومـــولـــد ونــ�ــشــاأة 
روح  ومـــــبـــــعـــــث 
وكـــلـــمـــتـــه  اهلل 
ور�شوله  وعبده 
عي�شى  املــ�ــشــيــح 
ابــــــــــــــــن مــــــــرمي 
ــيــه الــ�ــشــالة  عــل
ــــــــــالم ــــــــــ�ــــــــــش وال

اأمين ال�شعبان

احلمد
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رُي }،  ِميُع اْلَب�شِ َيُه ِمْن اآَياِتَنا اإِنَُّه ُهَو ال�شَّ َراِم اإِىَل امْلَ�ْشِجِد اْلأَْق�َشى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلرُنِ احْلَ
قال حممد بن �شهاب الدين: فلو مل يكن لبيت املقد�س من الف�شيلة غري هذه الآية لكانت 

كافية، وبجميع الربكات وافية؛ لأنه اإذا بورك حوله فالربكة فيه م�شاعفة.
مما اخت�س اهلل �شبحانه به نبيه ور�شوله عي�شى عليه ال�شالم، ا�شتغراق الربكة له فكاأنه 
اأحاط بها واأحاطت به من �شدة الرتباط واللت�شاق، ولنتاأمل ذلك الو�شف الرائع واملعنى 
اجلميل ذو الدللة املتنوعة ال�شمولية حلقيقة الربكة لنبي اهلل عي�شى عليه ال�شالم، قال 

تعاىل عنه:{َوَجَعلَِني ُمَباَرًكا اأَْيَن َما ُكْنُت}.
فهو مبارك يف نف�شه وعلمه وعمله ووقته واأحواله، ومبارك يف دعوته واأثره وثماره وعبادته 
و�شدقه واإخال�شه، فقد اأفا�س اهلل عليه اخلريات والربكات، فكان مع اهلل قلبا وقالبا يف حله 
وترحاله، ويف يقظته ونومه، فهو كثري اخلري والنفع يف دعوته وجهاده من خالل �شدقه 

واملعجزات التي اأيده اهلل بها، وهمته العالية يف دعوة النا�س للتوحيد.
والكفاية يف  العي�س  والنماء وكرثة اخلري وهناء  الزيادة  الربكة: هي 
كل �شيء، وهي ثبوت اخلري الإلهي يف ال�شيء؛ فاإنها اإذا حلت يف قليل 
كرثته، واإذا حلت يف كثري نفع، ومن اأعظم ثمار الربكة يف الأمور كلها 
ا�شتعمالها يف طاعة اهلل عز وجل، وهي دوام اخلري وا�شتقراره وثباته.

الربكة يف الغالب تكون مقيدة بزمان اأو مكان اأو حال اأو َعَر�ٍس متعلٍق 
بفرد، كالربكة يف الوقت واملال والذرية والعلم والعمل وهكذا، ولكن 
عي�شى عليه ال�شالم متيز ب�شمولية عجيبة وا�شتغراق منقطع النظري، 
يف بركته قبل ولدته وعند ولدته ويف مهده وبعثته ورفعه ونزوله بل 

الأعجب من ذلك متتد هذه الربكة لت�شمل الدار الآخرة!

مما اخت�س اهلل 
�شبحانه به نبيه 
عي�شى  ور�شوله 
عــلــيــه الــ�ــشــالم، 
ا�ـــــــشـــــــتـــــــغـــــــراق 
الــــــــــربكــــــــــة لــــه 
فـــكـــاأنـــه اأحـــــاط 
بـــهـــا واأحــــاطــــت 
بــــــه مــــــن �ـــشـــدة 
الرتـــــــــــــبـــــــــــــاط 
ـــــاق واللـــــتـــــ�ـــــش
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نــــتــــعــــرف اإجـــــمـــــال 
عــلــى مــعــاين قوله 
َوَجَعلَِني  تــعــاىل:{ 
ــــــــَن َمــا  ــــاَرًكــــا اأَْي ُمــــَب
ُكــــــْنــــــُت}، واأقــــــــوال 
اأهـــــــــــل الـــتـــفـــ�ـــشـــري 
املتنوعة  الــ�ــشــامــلــة 
تت�شح  حــتــى  فــيــهــا 
ولطائف  روائع  لنا 
ومــــــــــعــــــــــامل تــــلــــك 
الـــــربكـــــة لــعــيــ�ــشــى 
عـــــلـــــيـــــه الـــــ�ـــــشـــــالم

حتى تت�شح لنا روائع ولطائف ومعامل تلك الربكة لعي�شى عليه ال�شالم، نتعرف اإجمال 
اأَْيَن َما ُكْنُت}، واأقوال اأهل التف�شري ال�شاملة  على معاين قوله تعاىل:{ َوَجَعلَِني ُمَباَرًكا 

املتنوعة فيها:
- قال الطربي: اختلف اأهل التاأويل يف معنى ذلك، فقال بع�شهم: معناه: وجعلني نفاعا. 
اآخرون معنى ذلك:  املنكر. وقال  والنهي عن  باملعروف  الأمر  بركته  كانت  اآخرون:  وقال 

جعلني معلم اخلري.
- {وجعلني مباركا} اأي ذا بركات ومنافع يف الدين والدعاء اإليه ومعلما له.

ْنَيا، اأَُكوُن َعلَى  - َجَعلَِني يِف َجِميِع اْلأَْحَواِل َغاِلًبا ُمْفِلًحا ُمْنِجًحا ِلأَينِّ َما ُدْمُت اأَْبَقى يِف الدُّ
َماِء. ْفِع اإِىَل ال�شَّ ُ َتَعاىَل ِبالرَّ ِة َفاإَِذا َجاَء اْلَوْقُت امْلَْعُلوُم ُيْكِرُمِني اهللَّ جَّ اْلَغرْيِ ُم�ْشَتْعِلًيا ِباحْلُ

ْبَراُء اْلأَْكَمِه َواْلأَْبَر�ِس. ُل ِب�َشَبِب ِدَعاِئيِّ اإِْحَياُء امْلَْوَتى َواإِ - ُمَباَرٌك َعلَى النَّا�ِس ِبَحْيُث َيْح�شُ
- اأي نافعا للخلق ير�شدهم اإىل اأمور دينهم، ومينعهم من ارتكاب الّزّلة 
التي فيها هالكهم، ومن ا�شت�شاء بنوره جنا. فهذه بركاته التي كانت 
ت�شل اإىل اخللق. ومن بركاته اإغاثة امللهوف، واإعانة ال�شعيف، ون�شرة 
وكّف  للخلق،  والن�شيحة  ال�شال،  واإر�شاد  الفقري،  وموا�شاة  املظلوم، 

الأذى عنهم وحمل الأذى منهم.
- ِقيَل: ُمَباَرًكا َعلَى َمْن َتِبَعِني.

اِهد {َوَجَعلَِني ُمَباَرًكا} َقاَل: هادياً مهدياً. - َعن جُمَ
وكبح  النفو�س  لتقوم  ربي  وحي  اأبلغ  وجدت.  حيثما  اخلري  كثري   -

ال�شهوات والأخذ مبا هو مناط ال�شعادات.
لأن  كنت  اأينما  دين اهلل وطاعته  "مباركاً"ثابت على  وقيل: معنى،   -
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بــالــنــظــر لأ�ـــشـــرة 
عــــيــــ�ــــشــــى عـــلـــيـــه 
الــــــ�ــــــشــــــالم جنـــد 
الــرجــل  جـــده  اأن 
الــ�ــشــالــح عــمــران 
وجـــــدتـــــه امـــــــراأة 
بنت  حنة  عمران 
فـــــــاقـــــــوذا، الـــتـــي 
نـــــــــــــــذرت مـــــــــا يف 
بــطــنــهــا خــالــ�ــشــا 
حمررا لوجه اهلل

اأ�شل الربكة الثبات على ال�شيء، ماأخوذ من بروك البعري.
- َجَعلَِني ُمباَركاً نفاعا كثري اخلري والربكة لأهل ال�شالح من الربية اأَْيَن ما ُكْنُت وحيثما 

توطنت وجل�شت معهم ي�شل خريى ونفعي اإليهم.
- {َوَجَعلَِني ُمَباَرًكا اأَْيَنَما كنت} َيُقول: جعلني معلما موؤدبا.

ازدانت  ال�شالم،  عليه  لعي�شى  املتعددة  املتنوعة  اجلميلة  الرائعة  املعاين  هذه  خالل  من 
العزم  اأويل  اإ�شرائيل ومن  اأنبياء بني  اآخر  اأنه  اأ�شف لذلك  تلك الأر�س بركة على بركة، 
من الر�شل، والعجيب يف كل ذلك اأن عي�شى ُبعث بالنبوة وعمره ثالثون �شنة، ورفع على 
ال�شحيح وله من العمر ثالثة وثالثون �شنة! مبعنى اأن عمره من البعثة اإىل الرفع ثالث 

�شنني فقط!
ولنتاأمل �شويا روائع الربكة قبيل ولدة عي�شى عليه ال�شالم مرورا بحياته املليئة باملعجزات 

والربكات، ثم رفعه ثم نزوله اآخر الزمان وبعدها، جند العجب العجاب 
كما ياأتي خمت�شرا.

عيسى عليه السالم من أسرة مباركة:
بالنظر لأ�شرة عي�شى عليه ال�شالم جند اأن جده الرجل ال�شالح عمران 
وجدته امراأة عمران حنة بنت فاقوذا، التي نذرت ما يف بطنها خال�شا 
تتمناه  وكانت  املقد�س،  بيت  ورعاية  بخدمة  للقيام  اهلل  لوجه  حمررا 
ذكرا ليت�شنى له ذلك، ولكن ملا �شدقت تقبل اهلل منها نذرها واأجنبت 

�شيدة ن�شاء العاملني مرمي عليها ال�شالم.
زكريا عليه ال�شالم زوج خالة عي�شى عليه ال�شالم، مبعنى اأنه ابن خالة 
يحيى عليه ال�شالم ال�شيد احل�شور النقي التقي الزكي الذي اآتاه اهلل 
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احلكم �شبيا، فهما اأ�شرتان كرميتان بينهما م�شاهرة ا�شطفاهما اهلل �شبحانه وتعاىل كما 
َطَفى اآَدَم َوُنوًحا َواآَل اإِْبَراِهيَم َواآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلَعامَلنَِي}. َ ا�شْ اأخرب { اإِنَّ اهللَّ

من بركة عي�شى عليه ال�شالم اأن اأمه مرمي الطاهرة العفيفة القانتة ال�شادقة ال�شديقة 
اخلا�شعة املخبتة املخل�شة العابدة العذراء البتول، �شيدة ن�شاء العاملني اأعطاها اهلل كرامات 
يف حمرابها واأن اهلل تقبلها بقبول ح�شن وي�شر لها كفالة نبي من �شاحلي بني اإ�شرائيل 
َها ِبَقُبوٍل َح�َشٍن  لََها َربُّ هو زكريا عليه ال�شالم، بعد اأن اخت�شموا يف رعايتها وكفالتها {َفَتَقبَّ
َقاَل  ِرْزًقا  ِعْنَدَها  َوَجَد  امْلِْحَراَب  ا  َزَكِريَّ َعلَْيَها  َدَخَل  ُكلََّما  ا  َزَكِريَّ لََها  َوَكفَّ َح�َشًنا  َنَباًتا  َواأَْنَبَتَها 
َ َيْرُزُق َمْن َي�َشاُء ِبَغرْيِ ِح�َشاٍب}، فكان يجد  ِ اإِنَّ اهللَّ َياَمْرمَيُ اأَنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اهللَّ

عندها فاكهة ال�شيف يف ال�شتاء وفاكهة ال�شتاء يف ال�شيف.
بينما  به  اأمه  ب�شر  ال�شالم  عليه  جربيل  القد�س  روح  اأن  ال�شالم  عليه  عي�شى  بركة  ومن 
َر�ُشوُل  اأََنا  ا  َ اإِمنَّ {َقاَل  حمرابها،  يف  هلل  متعبدة  قومها  عن  بعيدة  هي 
َربِِّك ِلأََهَب َلِك ُغاَلًما َزِكيًّا}، هو الطاهر من الذنوب، الذي ينمو على 

النزاهة والعفة، وقيل املراد بالزكي النبي.
من روائع الربكة: اأمر رباين للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم بذكر ق�شة 
مرمي وولدة عي�شى عليهما ال�شالم، {َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب َمْرمَيَ اإِِذ اْنَتَبَذْت 

ِمْن اأَْهِلَها َمَكاًنا �َشْرِقيًّا}.
بركة عيسى عليه السالم بعد والدته:

املعجزة  الولدة  تلك  الوا�شحة،  اجللية  ال�شالم  عليه  عي�شى  بركة  من 
املبهرة التي مل ت�شهد لها الب�شرية مثيال، اإذ خلق اهلل �شبحانه اآدم من 
تراب بال اأب ول اأم دون اأن ي�شهد خلقه اأحدا من الب�شرية، ثم خلق حواء 

عي�شى  بــركــة  مـــن 
ــــالم  ــــش ــــ� ــــه ال ــــي عــــل
مــــرمي  اأمــــــــــه  اأن 
العفيفة  الطاهرة 
ال�شادقة  القانتة 
الــــــــ�ــــــــشــــــــديــــــــقــــــــة 
املخبتة  اخلــا�ــشــعــة 
الــعــابــدة  املخل�شة 
الــــعــــذراء الــبــتــول، 
�ــــــشــــــيــــــدة نــــ�ــــشــــاء 
الــعــاملــني اأعــطــاهــا 
كـــــــــرامـــــــــات اهلل 
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من اأب دون اأم، وخلق �شائر اخللق من اأب واأم، وعي�شى عليه ال�شالم من اأم بال اأب يف اأعجب 
ولدة عرب التاريخ ي�شهدها النا�س.

ملَّا ا�شت�شعرت مرمي حملها ابتعدت بجنينها خمافة الالئمة، وعند اقرتاب حلظات الولدة 
الطعام  انعدام  اآلم  وتقا�شي  اأهلها  عن  وبعيدة  وحيدة  فهي  املوقف،  ل�شعوبة  املوت  متنت 
وال�شراب والرعاية، والأ�شعب من ذلك كله اأمل الكالم الذي �شي�شدر من قومها اإزاء هذا 

احلدث الكبري!
من روائع بركة عي�شى عليه ال�شالم التي متيز بها هو واأمه فقط دون �شائر الب�شر، اأنه جنا 
لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َشلََّم َقاَل:  عند ولدته من نخ�شة ال�شيطان، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، اأَنَّ َر�ُشوَل اهلِل �شَ
اْبَن  اإِلَّ  ْيَطاِن،  ال�شَّ َنْخ�َشِة  ِمْن  اِرًخا  َفَي�ْشَتِهلُّ �شَ ْيَطاُن،  ال�شَّ َنَخ�َشُه  اإِلَّ  ُيوَلُد  َمْوُلوٍد  ِمْن  »َما 
ْيَطاِن  َتَها ِمَن ال�شَّ يَّ ُه« ُثمَّ َقاَل اأَُبو ُهَرْيَرَة: اْقَرُءوا اإِْن �ِشْئُتْم: )َواإِينِّ اأُِعيُذَها ِبَك َوُذرِّ َمْرمَيَ َواأُمَّ

ِجيِم(. الرَّ
نخلة  جذع  اإىل  الولدة  خما�س  اأجلاأها  الع�شيبة  اللحظات  تلك  يف 
ياب�س، وح�شلت الولدة املعجزة يف تلك الأر�س املباركة، لتح�شل معجزة 
اأخرى من روائع بركات ذلك النبي الزكي اإذ اأنطقه اهلل �شبحانه وتعاىل 
ِك  َزيِن َقْد َجَعَل َربُّ ِتَها اأَلَّ حَتْ بتلك الكلمات العجيبة، ) َفَناَداَها ِمْن حَتْ
ا (، اأي نهرا ت�شربني منه فخفف عنها انعدام املاء، ) َوُهزِّي  َتِك �َشِريًّ حَتْ
اإَِلْيِك ِبِجْذِع النَّْخلَِة ُت�َشاِقْط َعلَْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا (، اأي: طريا لذيذا نافعا، 

فخفف عنها انعدام الطعام.
 ثم اأر�شدها للطعام وال�شراب كي تقر عينها وتطيب نف�شها ويهناأ قلبها، 
كبري  ويقني  عالية  بثقة  قومها  ملواجهة  واأر�شدها  هها  وجَّ بركته  ومن 

مــــــــن روائـــــــــــع 
بـــركـــة عــيــ�ــشــى 
عــلــيــه الــ�ــشــالم 
الـــــــتـــــــي متـــيـــز 
بــهــا هـــو واأمــــه 
دون  فـــــــقـــــــط 
الب�شر،  �ــشــائــر 
ـــــــــــــــــــــــه جنـــــا  اأن
عــــنــــد ولدتـــــــه 
مـــــــن نـــخـــ�ـــشـــة 
الـــــ�ـــــشـــــيـــــطـــــان
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اأََحًدا َفُقويِل  اْلَب�َشِر  َتَرِينَّ ِمَن  ا  َفاإِمَّ َعْيًنا  ي  َوَقرِّ َوا�ْشَرِبي  َفُكِلي  وتوكل منقطع النظري، { 
ْوًما َفلَْن اأَُكلَِّم اْلَيْوَم اإِْن�ِشيًّا}. ْحَمِن �شَ اإِينِّ َنَذْرُت ِللرَّ

وت�شتمر بركة ذلك الر�شيع يف مهده لينطق مرة اأخرى اأمام قومها مبعجزة عظيمة واآية 
مبهرة على ثرى تلك الأر�س الطيبة املباركة ُمربئا اأمه، ومقيما احلجة بالتوحيد على 
قومه بالرد عليهم اأن اهلل واحٌد فرٌد �شمٌد مل يلد ومل يولد، ليتكلم بتلك الكلمات التي 
اأنواع الربكات وجميع اخلريات: {َقاَل  الدرو�س والعرب والفوائد والدرر لت�شتغرق  فيها 
اَلِة  ايِن ِبال�شَّ ِ اآَتايِنَ اْلِكَتاَب َوَجَعلَِني َنِبيًّا. َوَجَعلَِني ُمَباَرًكا اأَْيَن َما ُكْنُت َواأَْو�شَ اإِينِّ َعْبُد اهللَّ
اَلُم َعلَيَّ َيْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم  اًرا �َشِقيًّا. َوال�شَّ ا ِبَواِلَدِتي َومَلْ َيْجَعْلِني َجبَّ َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا. َوَبرًّ َوالزَّ

اأَُموُت َوَيْوَم اأُْبَعُث َحيًّا}.
من روائع بركة عيسى عليه السالم في حياته:

من روائع بركته عليه ال�شالم: قال ابن عا�شور يف تف�شريه: َوامْلَُباَرُك: 
ِلأَنَّ  َذِلَك،  َوَنْحِو  اَوَرِتِه  َوحُمَ اأَْعَماِلِه  يِف  اأَْحَواَلُه  َكُة  اْلرَبَ ُتَقاِرُن  الَِّذي 
امْلَُباَرَك ا�ْشُم َمْفُعوٍل ِمْن َباَرَكُه، اإَِذا َجَعلَُه َذا َبَرَكٍة، اأَْو ِمْن َباَرَك ِفيِه، اإَِذا 

رْيُ َواْلُيْمُن. َكُة: اخْلَ َكَة َمَعُه، َواْلرَبَ َجَعَل اْلرَبَ
َم  َ اأَْر�َشلَُه ِبَرْحَمٍة ِلَبِني اإِ�ْشَراِئيَل ِلُيِحلَّ َلُهْم َبْع�َس الَِّذي ُحرِّ َذِلَك اأَنَّ اهللَّ
وا ِمْن  ُ َعلَْيِهْم َوِلَيْدُعَوُهْم اإِىَل َمَكاِرِم اْلأَْخاَلِق َبْعَد اأَْن َق�َشْت ُقُلوُبُهْم َوَغريَّ
يِف  ُحُلوَلُه   ُ اهللَّ َجَعَل  اأَْن  َبَرَكِتِه  َوِمْن  ُتَقاِرُنُه.  َبَرَكٍة  اأَْعَظُم  َفَهِذِه  ِديِنِهْم، 
ِبَها َواْهِتَداِء اأَْهِلَها َوَتْوِفيِقِهْم  رْيِ اأَْهِل ِتْلَك اْلُبْقَعِة ِمْن ِخ�شْ امْلََكاِن �َشَبًبا خِلَ
اْنَقلَُبوا  َوامْلُْف�ِشُدوَن  َواْلُق�َشاُة  َهلَُة  اجْلَ َلِقَيُه  اإَِذا  َكاَن  َوِلَذِلَك   ، رْيِ اخْلَ اإِىَل 
اأَْكرَثَ  َتَرى  َوِلَذِلَك  ْكَمِة،  َواحْلِ ِلاْلإِمَياِن  ُقُلوُبُهْم  َواْنَفَتَحْت  نَي  احِلِ �شَ

مـــــــــــن روائـــــــــــــــع 
بــــركــــتــــه الأمـــــــر 
للنبي  الـــربـــاين 
عليه  اهلل  �شلى 
و�ـــــشـــــلـــــم بــــذكــــر 
قـــــ�ـــــشـــــة مـــــرمي 
عــيــ�ــشــى  وولدة 
ال�شالم،  عليهما 
َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب 
َمْرمَيَ اإِِذ اْنَتَبَذْت 
ــــــا  ــــــَه ــــــِل ِمــــــــــْن اأَْه
�َشْرِقيًّا} َمــَكــاًنــا 
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َوَفا�َشْت  َهًدى  ُدَعاَة  َف�َشاُروا  اِريَن  َوَع�شَّ يَّاِديَن  �شَ ِمْن  يِّنَي  اْلأُمِّ ِة  َعامَّ ِمْن  َكاُنوا  َواِريِّنَي  احْلَ
ْكَمِة. اأَْل�ِشَنُتُهْم ِباحْلِ

ا، َفلَْم َيُكْن يِف َقْوله َوَجَعلَِني  َوِبَهَذا َيْظَهُر اأَنَّ َكْوَنُه ُمَباَرًكا اأََعمُّ ِمْن َكْوِنِه َنِبيًئا ُعُموًما َوْجِهيًّ
نبيئا ُغْنَيٌة َعْن َقْوِلِه َوَجَعلَِني ُمباَركاً.

كان عي�شى - عليه ال�شالم - وا�شح الربكات: كان يخربهم مبا ياأكلون وما يدخرون يف 
باإذن اهللَّ ويحيي املوتى، وينادي املوتى فيخرجون  بيوتهم، وكان يربئ الأكمه والأبر�س 
لأولهم  تكون عيدا  اأن  ال�شماء، على  املائدة من  يديه  تعاىل على  اهللَّ  واأنزل  قبورهم  من 

واآخرهم، فاأي بركة اأعظم يعطاه مبارك؟!
ومن روائع بركته عليه ال�شالم اأنه النبي الوحيد الذي ُذكر يف القراآن بب�شارته على ثرى 
بعد  بعث  نبي  من  ما  اأنه  مع  وال�شالم،  ال�شالة  عليه  النبي  ببعثة  املباركة  الأر�س  تلك 

اإبراهيم عليه ال�شالم اإل ب�شر بقدوم النبي عليه ال�شالة وال�شالم، قال 
ًرا ِبَر�ُشوٍل َياأِْتي ِمْن َبْعِدي  تعاىل عن ل�شان عي�شى عليه ال�شالم { َوُمَب�شِّ

ا�ْشُمُه اأَْحَمُد }.
قال عليه ال�شالة وال�شالم: اأنا دعوة اأبي اإبراهيم، وكان اآخر من ب�ّشر 

بي عي�شى ابن مرمي عليه ال�شالة وال�شالم.
ومن بركات عي�شى عليه ال�شالم كرثة معجزاته املبهرة، التي اأيده اهلل 

بها وكانت عونا له على دعوته، من ذلك:
معجزات إبراء األكمه واألبرص وإحياء الموتى:

فاإن اهلل �شبحانه اأر�شل عي�شى عليه ال�شالم يف قوم يفاخرون مبهاراتهم 
بالطب، بل و�شلوا مرحلة متقدمة يف التفوق الطبي بح�شب زمانهم، 

مــــــــــن روائــــــــــــــع 
ــيــه  بــــركــــتــــه عــل
الـــــ�ـــــشـــــالم اأنــــــه 
الــنــبــي الــوحــيــد 
الـــــــذي ُذكـــــــر يف 
القراآن بب�شارته 
تلك  ثــرى  على 
املباركة  الأر�ــس 
بـــبـــعـــثـــة الــنــبــي 
عــلــيــه الــ�ــشــالة 
والــــــــــ�ــــــــــشــــــــــالم
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فاأجرى اهلل على يديه معجزات مبهرات ت�شاكل ومتاثل تلك املهارة ومن جن�س ما برعوا 
به، ل ي�شتطيع الطب بالغا ما بلغ اأن ي�شل اإليها.

يَل. َوَر�ُشوًل اإِىَل َبِني اإِ�ْشَراِئيَل اأَينِّ  ْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواْلإِجْنِ قال �شبحانه :{َوُيَعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواحْلِ
ا  رْيِ َفاأَْنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطرْيً نِي َكَهْيَئِة الطَّ َقْد ِجْئُتُكْم ِباآَيٍة ِمْن َربُِّكْم اأَينِّ اأَْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّ
ِخُروَن  ا َتاأُْكُلوَن َوَما َتدَّ ُئُكْم مِبَ ِ َواأَُنبِّ ِ َواأُْبِرُئ اْلأَْكَمَه َواْلأَْبَر�َس َواأُْحِي امْلَْوَتى ِباإِْذِن اهللَّ ِباإِْذِن اهللَّ

يِف ُبُيوِتُكْم اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَيًة َلُكْم اإِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننَي}.
اأعده و�شكله من الطني، فينفخ فيه فيكون طريا حقيقيا  1- نفخ الروح يف الطري الذي 

يطري بجناحيه باإذن اهلل، وهذه معجزة فوق طاقة الب�شر.
2- اأنه مي�شح الأكمه فيربئه باإذن اهلل، والأكمه هو الذي ُولد اأعمى، ما راأى النور يف حياته.

3- اأنه مي�شح على الأبر�س في�شفيه باإذن اهلل، والرب�س من اأعقد الأمرا�س التي ت�شتع�شي 
على الطب.

قال:  وبع�شهم  بالنداء،  قال:  بع�شهم  اهلل،  باإذن  املوتى  يحيي  اأنه   -4
بالنفث.

5- اأنه ُينبئ النا�س مبا ياأكلون وما يدخرون يف بيوتهم، وهذا نوع من 
الّطالع على الأ�شياء املحجوبة والبعيدة، ونفوذ العلم بها اإىل ما وراء 

احلجب م�شتحيل. 
واألقى  قتله،  اأرادوا  حينما  عنه  اإ�شرائيل  بني  كّف  �شبحانه  اهلل  اأن   -6
�شبهه على من دّل على مكانه اأو اأحد تالمذته، ثم رفع عي�شى اإليه، قال 

َه َلُهْم}. لَُبوُه َوَلِكْن �ُشبِّ تعاىل:{ َوَما َقَتُلوُه َوَما �شَ
ذوي  واإبراء  حيوانا،  اجلماد  جعل  من  اأعظم  اآية  واأي  ال�شعدي:  قال 

مـــــــــن بــــــركــــــات 
عـــيـــ�ـــشـــى عــلــيــه 
الـــ�ـــشـــالم كـــرثة 
مـــــــعـــــــجـــــــزاتـــــــه 
املــــبــــهــــرة، الــتــي 
بــهــا  اهلل  اأيــــــــده 
له  وكــانــت عونا 
على دعوته واأنه 
يـــحـــيـــي املـــوتـــى 
واأن  اهلل   بـــــاإذن 
بــنــي  كـــــــّف  اهلل 
عنه اإ�ـــشـــرائـــيـــل 
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الغيبية،  بالأمور  والإخبار  املوتى،  واإحياء  معاجلتها،  يف  لالأطباء  قدرة  ل  التي  العاهات 
اإذا اجتمعت و�شدق بع�شها  فكل واحدة من هذه الأمور اآية عظيمة مبفردها، فكيف بها 

بع�شها؟ فاإنها موجبة لالإيقان وداعية لالإميان.
معجزة المائدة:

ُينزل اهلل عليهم مائدة من ال�شماء لياأكلوا  اأن  طلب احلواريون من عي�شى عليه ال�شالم 
منها، ولتطمئن قلوبهم بالإميان فيثبتوا عليه، فدعا عي�شى ربه فاأنزل عليهم املائدة التي 

طلبوها فكانت معجزة كبرية له.
نََّنا  ِباأَ َوا�ْشَهْد  اآَمنَّا  َقاُلوا  َوِبَر�ُشويِل  ِبي  اآِمُنوا  اأَْن  َواِريِّنَي  احْلَ اإِىَل  اأَْوَحْيُت  تعاىل:{َواإِْذ  قال 
َل َعلَْيَنا َماِئَدًة ِمَن  َك اأَْن ُيَنزِّ وَن َيا ِعي�َشى اْبَن َمْرمَيَ َهْل َي�ْشَتِطيُع َربُّ َواِريُّ ُم�ْشِلُموَن. اإِْذ َقاَل احْلَ
َ اإِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننَي. َقاُلوا ُنِريُد اأَْن َناأُْكَل ِمْنَها َوَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبَنا َوَنْعلََم اأَْن  َماِء َقاَل اتَُّقوا اهللَّ ال�شَّ

اِهِديَن. َقاَل ِعي�َشى اْبُن َمْرمَيَ اللَُّهمَّ  َدْقَتَنا َوَنُكوَن َعلَْيَها ِمَن ال�شَّ َقْد �شَ
َواآَيًة  َواآِخِرَنا  ِلَنا  ِلأَوَّ ِعيًدا  َلَنا  َتُكوُن  َماِء  ال�شَّ ِمَن  َماِئَدًة  َعلَْيَنا  اأَْنِزْل  َربََّنا 
َفَمْن  َعلَْيُكْم  ُلَها  ُمَنزِّ اإِينِّ   ُ اهللَّ َقاَل  اِزِقنَي.  الرَّ َخرْيُ  َواأَْنَت  َواْرُزْقَنا  ِمْنَك 

ُبُه اأََحًدا ِمَن اْلَعامَلنَِي}. ُبُه َعَذاًبا َل اأَُعذِّ َيْكُفْر َبْعُد ِمْنُكْم َفاإِينِّ اأَُعذِّ
نزول تلك املائدة العجيبة بثمار واأطعمة متنوعة من اجلنة، لربكات 
عظيمة لعي�شى عليه ال�شالم، وقد ذكر البغوي يف تف�شريه بع�س الآثار 

لطعام تلك املائدة من ذلك:
َماِء  َقاَل َكْعُب اْلأَْحَباِر: َنَزَلْت َماِئَدٌة َمْنُكو�َشٌة َتِطرُي ِبَها امْلاََلِئَكُة َبنْيَ ال�شَّ

َعاِم اإِلَّ اللَّْحَم. َواْلأَْر�ِس، َعلَْيَها ُكلُّ الطَّ
اإِلَّ  �َشْيٍء  ُكلُّ  امْلَاِئَدِة  َعلَى  اأُْنِزَل  َعبَّا�ٍس:  اْبِن  َعِن  ُجَبرْيٍ  ْبُن  �َشِعيُد  َوَقاَل 

واأي  الــ�ــشــعــدي:  قــــال 
اآيــــة اأعــظــم مــن جعل 
اجلـــــــمـــــــاد حـــــيـــــوانـــــا، 
العاهات  ذوي  واإبــــراء 
التي ل قدرة لالأطباء 
واإحياء  معاجلتها،  يف 
املــــــوتــــــى، والإخــــــبــــــار 
بــــــالأمــــــور الــغــيــبــيــة، 
فـــــكـــــل واحــــــــــــــدة مـــن 
هــــــــذه الأمـــــــــــــور اآيــــــة 
عـــظـــيـــمـــة مبـــفـــردهـــا
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ْبَز َواللَّْحَم. اخْلُ
نَِّة. َقاَل َقَتاَدُة: َكاَن َعلَْيَها َثَمٌر ِمْن ِثَماِر اجْلَ

َماِء �َشَمَكٌة ِفيَها َطْعُم ُكلِّ �َشْيٍء. : َنَزَلْت ِمَن ال�شَّ ُة اْلَعْويِفُّ َوَقاَل َعِطيَّ
من بركات عيسى عليه السالم نزول اإلنجيل متمما للتوراة:

الإجنيل كتاب عظيم متمم للتوراة، اأنزله اهلل على عي�شى عليه ال�شالم فيه هدى ونور، ورد 
ذكره يف القراآن اثنا ع�شر مرة.

ويغلب عليه احِلَكم والأمثال مع ما فيه من اأحكام، وجاء م�شدقا ملا يف احلق من التوراة 
ومبينا املحرف فيها.

ًقا مِلَا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َواآَتْيَناُه  ْيَنا َعلَى اآَثاِرِهْم ِبِعي�َشى اْبِن َمْرمَيَ ُم�َشدِّ قال تعاىل:{َوَقفَّ
ًقا مِلَا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقنَي}. يَل ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُم�َشدِّ اْلإِجْنِ

كثرة معاني لقب عيسى عليه السالم بالمسيح:
ا�شتهر عي�شى عليه ال�شالم بلقب امل�شيح، والذي ذكر يف عدة موا�شع من 

القراآن، وكلمة “امل�شيح” لها دللت ومعاٍن كثرية من ذلك:
1- كثري التنقل من بلد اإىل اآخر، ي�شيح يف الأر�س لي�س له مكان ي�شتقر 

به، من �شدة دعوته وحر�شه على هداية النا�س.
واآيات  معجزات  من  اهلل  اأعطاه  ملا  في�شفيهم،  النا�س  مي�شح  الذي   -2
مبهرات، فياأتي ل�شاحب العاهة كالأكمه والأبر�س وامليت، فيم�شح على 

هوؤلء فيقومون وكاأنه مل يكن فيهم �شيء.
3- الذي فيه َم�شحٌة من جمال، وقد و�شفه عليه ال�شالة وال�شالم باأنه 
جميل،  بيا�س  واإمنا  اأبر�س  ول  اأ�شمر  هو  ل  باحلمرة،  م�شرب  اأبي�س 

الإجنـــــيـــــل كــتــاب 
عــــظــــيــــم مـــتـــمـــم 
لـــلـــتـــوراة، اأنـــزلـــه 
عي�شى  عــلــى  اهلل 
عـــلـــيـــه الـــ�ـــشـــالم 
ونــور،  فيه هــدى 
يف  ذكــــــــــــره  ورد 
اثنا ع�شر  القراآن 
مــــــــــــرة ويــــغــــلــــب 
عــــلــــيــــه احِلــــــَكــــــم 
والأمـــثـــال مــع ما 
فــيــه مـــن اأحـــكـــام
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ومن �شدة و�شاءته وح�شنه ) كاأمنا خرج من دميا�س ( اأي حمام.
4- املم�شوح الأخُم�س من القدم، اأي اأن قدمه خممو�شة قطعة واحدة لي�س فيها التجويف 

الداخلي.
اإن بركة عي�شى عليه ال�شالم بركة �شمولية مرتامية الأطراف متنوعة املجالت متعددة 
اجلوانب، ومن بركاته ا�شتمرار حياته اإىل الآن يف ال�شماء، لأن اهلل رفعه بروحه وج�شده 
ومل ميت حتى الآن، وقد اأخرب عليه ال�شالة وال�شالم ال�شادق امل�شدوق بنزول عي�شى اآخر 

الزمان، بل جعل نزوله من عالمات ومقدمات ال�شاعة الكربى.
اأبي  ال�شحيحة من حديث  ال�شل�شلة  الألباين يف  اأحمد يف م�شنده و�شححه  الإمام  اأخرج 
ٍت: ِديُنُهْم  هريرة ر�شي اهلل عنه، اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال:"اْلأَْنِبَياُء اإِْخَوٌة ِلَعالَّ
 ، نَُّه مَلْ َيُكْن َبْيِني َوَبْيَنُه َنِبيٌّ ، ِلأَ َهاُتُهْم �َشتَّى، َواأََنا اأَْوىَل النَّا�ِس ِبِعي�َشى اْبِن َمْرمَيَ َواِحٌد، َواأُمَّ

ْمَرِة  احْلُ ىَل  اإِ َمْرُبوٌع  َرُجٌل  َفاإِنَُّه  َفاْعِرُفوُه،  ْيُتُموُه  َراأَ َفاإَِذا  َناِزٌل،  َواإِنَُّه 
 ، َرَتنْيِ �شَّ ْبُه َبلٌَل، َبنْيَ مُمَ َواْلَبَيا�ِس، �َشْبٌط َكاأَنَّ َراأْ�َشُه َيْقُطُر، َواإِْن مَلْ ُي�شِ
َحتَّى  امْلِلََل،  ُل  َوُيَعطِّ ْزَيَة،  اجْلِ ُع  َوَي�شَ ْنِزيَر،  اخْلِ َوَيْقُتُل  ِليَب،  ال�شَّ َفَيْك�ِشُر 
امْلَ�ِشيَح  َزَماِنِه  يِف  اهلُل  َوُيْهِلُك  اْلإِ�ْشاَلِم،  َغرْيَ  َها  ُكلُّ امْلِلَُل  َزَماِنِه  يِف  َتْهِلَك 
اْلأُ�ْشِد  َمَع  اْلإِِبُل  َتْرَتَع  َحتَّى  اْلأَْر�ِس  يِف  اْلأََمَنُة  َوَتَقُع  اَب،  اْلَكذَّ اَل  جَّ الدَّ
ْبَياُن  ال�شِّ َوَيْلَعَب  اْلَغَنِم،  َمَع  َئاُب  َوالذِّ اْلَبَقِر،  َمَع  ُموُر  َوالنُّ َجِميًعا، 
اأَْن  اهلُل  �َشاَء  َما  َفَيْمُكُث  ا،  َبْع�شً ُهْم  َبْع�شُ رُّ  َي�شُ َل  يَّاِت،  ِباحْلَ َواْلِغْلَماُن 

ى َفُي�َشلَِّي َعلَْيِه امْلُ�ْشِلُموَن َوَيْدِفُنوَنُه". ُكَث، ُثمَّ ُيَتَوفَّ مَيْ
لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َشلََّم: »َوالَِّذي  ِ �شَ ويف رواية عند البخاري َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ
َيْنِزَل ِفيُكْم اْبُن َمْرمَيَ َحَكًما َعْدًل، َفَيْك�ِشَر  اأَْن  ِبَيِدِه، َلُيو�ِشَكنَّ  َنْف�ِشي 

بـــــركـــــة عــيــ�ــشــى 
عـــلـــيـــه الـــ�ـــشـــالم 
بـــركـــة �ــشــمــولــيــة 
ــــــــــة  مــــــــــرتامــــــــــي
الأطـــــــــــــــــــــــــــــراف 
مـــــــــتـــــــــنـــــــــوعـــــــــة 
املجالت متعددة 
اجلـــوانـــب، ومــن 
ا�شتمرار  بركاته 
اإىل  حـــــــيـــــــاتـــــــه 
ال�شماء يف  الآن 
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َع اجِلْزَيَة، َوَيِفي�َس املَاُل َحتَّى َل َيْقَبلَُه اأََحٌد، َحتَّى َتُكوَن  ِليَب، َوَيْقُتَل اخِلْنِزيَر، َوَي�شَ ال�شَّ
ْنَيا َوَما ِفيَها«، ُثمَّ َيُقوُل اأَُبو ُهَرْيَرَة: “َواْقَرُءوا اإِْن �ِشْئُتْم:  ا ِمَن الدُّ ْجَدُة الَواِحَدُة َخرْيً ال�شَّ

ِمنَنَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتِه، َوَيْوَم الِقَياَمِة َيُكوُن َعلَْيِهْم �َشِهيًدا}. لَّ َلُيوؤْ {َواإِْن ِمْن اأَْهِل الِكَتاِب اإِ
حناُء والتَّباُغ�ُس  ويف رواية عند م�شلم: )وَلُترَتَكنَّ الِقال�ُس فال ُي�شَعى عليها. وَلَتْذَهنَبَّ ال�شَّ

والتَّحا�ُشُد. وَلُيدَعُونَّ ) وَلَيدُعَونَّ ( اإىل املاِل فال َيقَبُله اأحٌد (.
يوؤذن  امل�شيح  ال�شالة وال�شالم: )طوبى لعي�س بعد  ويف �شحيح اجلامع لالألباين قال عليه 
لل�شماء يف القطر ويوؤذن لالأر�س يف النبات حتى لوبذرت حبك على ال�شفا لنبت وحتى مير 
الرجل على الأ�شد فال ي�شره ويطاأ على احلية فال ت�شره ول ت�شاح ول حتا�شد ول تباغ�س (.

وهنا العديد من الآثار والثمار والربكات جنملها باخت�شار:
1- عي�شى عليه ال�شالم اأقرب نبي لنبينا عليه ال�شالة وال�شالم.

2- فيك�شر ال�شليب: اأي اإبطال الن�شرانية واحلكم ب�شريعة الإ�شالم.
3- ويقتل اخلنزير: فيحرم اقتناءه واأكله.

ملة  اإل  تبقى  فال  والديانات  امللل  جميع  بهالك  امْلِلََل:  ُل  َوُيَعطِّ  -4
الإ�شالم دينا قيما.

5- الق�شاء على عنوان ال�شالل وراأ�س الكفر امل�شيح الدجال.
6- يعم الأمن والأمان يف ربوع الأر�س، يقول عليه ال�شالة وال�شالم: 

)ُطوَبى لعي�ٍس بْعَد امل�شيِح (.
7- ل جتد فقريا حمتاجا، اإذ يفي�س املال حتى ل يقبله اأحد.

اأَنَّ  اأَْعلَُم   ُ َواهللَّ َمْعَناُه  ِفيَها:  َوَما  ْنَيا  الدُّ ِمَن  ا  َخرْيً الَواِحَدُة  ْجَدُة  ال�شَّ  -8
اَعاِت لق�شر اآمالهم وعلمهم  اَلِة َو�َشاِئِر الطَّ النَّا�َس َتْكرُثُ َرْغَبُتُهْم يِف ال�شَّ

ــي  ــ�ــشِ ــْف ــــــــــِذي َن  »َوالَّ
ْن  اأَ َلُيو�ِشَكنَّ  ِبــَيــِدِه، 
ــــِزَل ِفـــيـــُكـــْم اْبــــُن  ــــْن َي
َعــْدًل،  َمــْرمَيَ َحَكًما 
ِليَب،  ال�شَّ َفــَيــْكــ�ــِشــَر 
َوَيـــْقـــُتـــَل اخِلـــْنـــِزيـــَر، 
ـــَع اجِلــــْزَيــــَة،  َوَيـــ�ـــشَ
َحتَّى  املـَـاُل  َوَيِفي�َس 
َل َيْقَبلَُه اأََحٌد، َحتَّى 
ـــَدُة  ـــْج ـــشَّ ـــ� ـــــوَن ال ـــــُك َت
ا ِمَن  الــَواِحــَدُة َخــرْيً
ــا َوَمــــا ِفــيــَهــا« ــَي ْن الــدُّ
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َمْعَنى  ِمْن  اِهُر  الظَّ ُهَو  َوَهَذا  اإَِلْيَها  اَجِة  احْلَ ِلَعَدِم  ْنَيا  الدُّ يِف  َرْغَبِتِهْم  َوِقلَِّة  اْلِقَياَمِة  ِبُقْرِب 
ِديِث. احْلَ

9- يغلب على النا�س الزهد يف الدنيا وق�شر الأمل، “وَلُترَتَكنَّ الِقال�ُس فال ُي�شَعى عليها”، 
ة اْلأَْمَوال َوقلة  َفاَل ي�ْشَعى َعلَْيَها اأَي يزهد ِفيَها َوَل يرغب يِف اقتنائها َوَل يعتني بَها ِلَكرْثَ

الآمال.
10- ذهاب العداوة وال�شحناء وال�شغائن والبغ�شاء بني النا�س.

11- ال�شماء متطر مطرا كثريا نافعا.
ال�شفا  لو بذرت حبك على  "حتى  والزراعة،  للنبات  الأر�س جميعها ت�شبح �شاحلة   -12

لنبت" اأي احلجر الأمل�س!
من بركته القضاء على عنوان الفساد يأجوج ومأجوج:
عنوان  على  الق�شاء  الزمان،  اآخر  يف  ال�شالم  عليه  عي�شى  بركات  من 
الف�شاد ياأجوج وماأجوج يف فل�شطني، بعد الق�شاء على عنوان ال�شالل 
والباطل، كما يف حديث النوا�س بن �شمعان ر�شي اهلل عنه الطويل يف 
حتى  ال�شالم-  عليه  عي�شى  -اأي  )فيطلبه  فيه:  وجاء  م�شلم  �شحيح 
. فيقتله -اأي امل�شيح الدجال-، ثم ياأتي عي�شى ابَن مرمَي  يدرَكه بباِب ُلدَّ
قوٌم قد ع�شمهم اهلُل منه. فيم�شح عن وجوِههم ويحدُثهم بدرجاِتهم 
يف اجلنِة. فبينما هو كذلك اإذ اأوحى اهلُل اإىل عي�شى: اإين قد اأخرجُت 
ْز عبادي اإىل الطور. ويبعث اهلُل  عباًدا يل، ل يَداِن لأحٍد بقتالهم. فحرِّ
ياأجوَج وماأجوَج. وهم من كلِّ حَدٍب ين�ِشلوَن. فيمرُّ اأوائُلهم على بحريِة 
بهذه،  كان  لقد  فيقولون:  اآخُرهم  وميرُّ  فيها.  ما  في�شربون  َة.  َطرِبَيّ

مــــــــــن بـــــــركـــــــات 
عـــيـــ�ـــشـــى عــلــيــه 
الــ�ــشــالم يف اآخــر 
الزمان، الق�شاء 
عـــــلـــــى عـــــنـــــوان 
الــفــ�ــشــاد يــاأجــوج 
ومــــــــــاأجــــــــــوج يف 
بعد  فــلــ�ــشــطــني، 
ـــاء عــلــى  الـــقـــ�ـــش
ال�شالل  عنوان 
والــــــــــبــــــــــاطــــــــــل
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الثَّوِر لأحِدهم خرًيا من  راأ�ُس  مرًة، ماًء. ويح�شر نبيُّ اهلِل عي�شى واأ�شحاُبه. حتى يكون 
مائِة ديناٍر لأحِدكم اليوَم. فريغب نبيُّ اهلِل عي�شى واأ�شحاُبه. فرُي�ِشُل اهلُل عليهم النََّغَف 
واأ�شحاُبه  عي�شى  اهلِل  نبيُّ  يهبط  ثم  واحدٍة.  نف�ٍس  كموِت  فْر�َشى  في�شبحون  رقاِبهم.  يف 
نبيُّ  ونْتُنهم. فريغب  َزهُمهم  اإل مالأه  �شرٍب  الأر�ِس مو�شَع  يِجدون يف  الأر�ِس. فال  اإىل 
فتطرحهم  فتحمُلهم  الُبخِت.  كاأعناِق  طرًيا  اهلُل  فري�شل  اهلِل.  اإىل  واأ�شحاُبه  عي�شى  اهلِل 
َوَبٌر. فيغ�شل الأر�َس حتى  َيِكنُّ منه بيُت َمَدٍر ول  حيث �شاء اهلُل. ثم ير�شل اهلُل مطًرا ل 
اأَنِبتي ثمَرك، وُردِّي بركَتك. فيومئٍذ تاأكل الع�شابُة  لَفِة. ثم يقال لالأر�س :  يرتكها كالزَّ
لتكفي  الإبِل  اللقحَة من  اأنَّ  �ْشِل. حتى  الرَّ ويبارك يف  بِقْحِفها.  وي�شتِظلُّون  انِة.  مَّ الرُّ من 
الِفئاَم من النا�س. واللَّقحُة من البقِر لتكفي القبيلَة من النا�س. واّللقحُة من الغنِم لتكفي 
اآباِطهم.  حتت  فتاأخُذهم  َبًة.  طِيّ ريًحا  اهلُل  بعث  اإذ  كذلك  هم  فبينما  النا�س.  من  الَفِخَذ 
يتهاَرجون  النا�ِس،  �ِشراُر  ويبقى  م�شلٍم.  وكلِّ  موؤمٍن  كلِّ  ُروَح  فتقب�س 

فيها تهاُرَج احُلُمِر، فعليهم تقوم ال�شاعُة.
من بركات عيسى عليه السالم يوم القيامة:

وتدنو  واحد،  �شعيد  يف  والآخرين  الأولني  اهلل  يجمع  القيامة  يوم 
ي�شفع  فيبحثون عمن  والكرب،  الغم  في�شيبهم  ال�شم�س من اخلالئق 
لهم اإىل ربهم لياأذن ببدء احل�شاب، فياأتون اآدم اأبو الب�شر فيذكر ذنبا 
ثم يقول: اذهبوا اإىل نوح، فياأتونه ثم يذكر ذنبا ثم يقول: اذهبوا اإىل 
اإبراهيم، فياأتونه فيذكر كذباته ثم يقول: اذهبوا اإىل مو�شى، فياأتونه 
ثم يذكر ذنبه ثم يقول: اذهبوا اإِىَل ِعي�شى؛ َفَياأُْتوَن ِعي�شى َفَيُقوُلوَن: 
اأَْلَقاَها  ِمْنُه  َوَكِلَمٌة  امْلَْهِد،  يِف  النَّا�َس  َوَكلَّْمَت   ، اهلّلِ َر�ُشوُل  اأَْنَت  ِعي�شى:  َيا 

مــــــــن بـــــركـــــاتـــــه 
الـــــنـــــا�ـــــس  اأن 
يــقــ�ــشــدونــه يــوم 
القيامة بقولهم  
ـــا ِعــيــ�ــشــى اأَْنــــَت  َي
 ، اهلّلِ ـــــــوُل  َر�ـــــــشُ
ــا�ــَس  ــْمــَت الــنَّ ــلَّ َوَك
َوَكِلَمٌة  امْلَْهِد،  يِف 
اإِىَل  اأَْلَقاَها  ِمْنُه 
َوُروٌح   ، ـــــــــْرمَيَ َم
ــَفــْع  ِمــــْنــــُه. َفــا�ــشْ
ـــــَك َربِّ اإِىَل  ـــا  ـــَن َل
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، َوُروٌح ِمْنُه. َفا�ْشَفْع َلَنا اإِىَل َربَِّك. اأََل َتَرى َما َنْحُن ِفيِه؟ اأََل َتَرى َما َقْد َبلََغَنا؟  اإِىَل َمْرمَيَ
َب َبْعَدُه  ْب َقْبلَُه ِمْثلَُه َوَلْن َيْغ�شَ باً مَلْ َيْغ�شَ َب اْلَيْوَم َغ�شَ َفَيُقوُل َلُهْم ِعي�شى: اإِنَّ َربِّي َقْد َغ�شِ
َفَياأُْتويّن  ٍد.  مَّ اإِىَل حُمَ ي. اذهبوا  اإِىَل َغرْيِ َذْنباً. َنْف�ِشي. َنْف�ِشي. اْذَهُبوا  َلُه  َيْذُكْر  ِمْثلَُه. َومَلْ 
َم ِمْن َذْنِبَك َوَما  ُد اأَْنَت َر�ُشوُل اهلّلِ َوَخامَتُ الأَْنِبَياِء. َوَغَفَر اهلل َلَك َما َتَقدَّ مَّ َفَيُقوُلوَن: َيا حُمَ
َت  َر. ا�ْشَفْع َلَنا اإِىَل َربَِّك. اأََل َتَرى َما َنْحُن ِفيِه؟ اأََل َتَرى َما َقْد َبلََغَنا؟ َفاأَْنَطِلُق َفاآِتي حَتْ َتاأَخَّ
َناِء َعلَْيِه  اِمِدِه َوُح�ْشِن الثَّ َوُيْلِهُمِني ِمْن حَمَ َيْفَتُح اهلل َعلَيَّ  ِلَربِّي. ُثمَّ  َقُع �َشاِجداً  َفاأَ اْلَعْر�ِس 
ْع....  ُد اْرَفْع َراأْ�َشَك. �َشْل ُتْعَطْه. ا�ْشَفْع ُت�َشفَّ مَّ �َشْيئاً مَلْ َيْفَتْحُه لأََحٍد َقْبِلي. ُثمَّ ُيَقاُل: َيا حُمَ

احلديث.
يف احلديث دللة لطيفة ل�شتمرار بركة عي�شى عليه ال�شالم اإىل ما بعد انق�شاء الدنيا، ويف 
اأ�شعب اللحظات على الب�شرية يف انتظار اخلالئق ف�شل الق�شاء، من خالل تلك امل�شورة 

العظيمة التي ب�شببها ياأذن اهلل يف ال�شفاعة وبدء احل�شاب.
باملنجزات  حافلة  يجدها  ال�شالم  عليه  عي�شى  حلياة  املتاأمل  ختاما: 
والربكات واخلريات، والأحداث واملواقف التاريخية املتميزة، يف فرتة 
وجيزة حمدودة وثمار كبرية ومنافع عظيمة تعدت جميع اخلالئق، 

ف�شلى اهلل عليه وعلى نبينا و�شلم ت�شليما كثريا.

املــــتــــاأمــــل حلــيــاة 
عــــيــــ�ــــشــــى عـــلـــيـــه 
يجدها  الــ�ــشــالم 
باملنجزات  حافلة 
والـــــــــــــــربكـــــــــــــــات 
واخلــــــــــــــــــــــــريات، 
والأحـــــــــــــــــــــــــــداث 
واملـــــــــــــــــواقـــــــــــــــــف 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة 
املتميزة، يف فرتة 
وجــيــزة حمــدودة





د.عيسى القدومي

صفقة القرن... والحرب على المخيمات والالجئين •
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اأن  اإل  ر�شمي،  ب�شكل  اللحظة  هذه  حتى  تعلن  مل  القرن  �شفقة 
و�شائل اإعالم عربية وعاملية �شربت معلومات قالت اإنها من بنودها 
ق�شايا  القد�س  تتناول  �شاملة  خطة  باأنها  وو�شفتها  وتفا�شيلها، 

واحلدود والالجئني وال�شتيطان والدولة الفل�شطينية القادمة.
وتت�شمن اخلطة بح�شب ما قيل: اإقامة دولة فل�شطينية يف غزة واأجزاء من اأرا�شي �شيناء 
مب�شاحة 720كم2، وذلك باإ�شافة م�شتطيل ميتد من رفح حتى حدود مدينة العري�س طوله 
30كم وعر�شه 24كم،  وتلتزم الدول املانحة بتوفري ع�شرة مليارات دولر  لإقامة  الدولة 
الفل�شطينية التي �شت�شتمل بنيتها التحتية على مطار  وميناء يف غزة وم�شاكن وم�شاريع 
الإ�شرائيلية يف  الإعالمّية  الت�شريبات  بح�شب  ذلك  كل  ومدن جديدة،  و�شناعية  زراعية 

الدرجة الأوىل، والتي مل يتم تبنيها ر�شميا من اأي طرف.
»�شفقة  و  ترامب«  »م�شروع  عليه  اأطلق  الذي  امل�شروع  جاء  وهكذا 
وتعميق  وتو�شيع  فل�شطني،  اأر�س  على  الحتالل  لتاأبيد  القرن«، 
ال�شفقة  هذه  وتفر�س  بل  املتوا�شلة؛  التهويد  وعمليات  ال�شتيطان 
والعرتاف  يهودية،  دولة  باإ�شرائيل  والعامل  الفل�شطينيني  اعرتاف 

بالقد�س عا�شمة لإ�شرائيل.
وا�شتخدمت املفردات ال�شهيونية خلداع الراأي العام العاملي بت�شمية ما 
يحدث على اأر�س فل�شطني بالنزاع بني اليهود والفل�شطينيني، وت�شمية 
الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة بالأرا�شي املتنازع عليها، يف �شياق تهيئة 
)النزاع(،  من  احلالة  هذه  اإنهاء  ل�شرورة  امل�شوغات  وخلق  الأجواء 

تــتــ�ــشــمــن اخلــطــة 
بـــــــحـــــــ�ـــــــشـــــــب مـــــا 
قـــــــيـــــــل: اإقـــــــامـــــــة 
فل�شطينية  دولـــة 
واأجـــــــزاء  غـــــزة  يف 
ـــــــــي  مـــــــــن اأرا�ـــــــــش
�ــشــيــنــاء مبــ�ــشــاحــة 
720كـــــم2، وذلـــــك 
باإ�شافة م�شتطيل 
ميــــتــــد مـــــن رفــــح 
حــــــــتــــــــى حـــــــــــدود 
مــديــنــة الــعــريــ�ــس

د.عي�شى القدومي

رغم اأن
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وو�شع الفل�شطينيني حتت الأمر الواقع، وجعلهم يواجهون اإدانة عاملية بو�شفهم الطرف 
املتعنت والراف�س حلّل النزاع.

ومن اأهم امل�شطلحات وامل�شميات التي ت�شعى القيادة الأمريكية اإىل اإلغائها:
المخيمات الفلسطينية:  

املخيمات �شواء يف داخل فل�شطني اأو خارجها هي واقٌع ت�شبب به الحتالل ال�شهيوين على 
حملهم  ِلُيحل  واأعمالهم  وبيوتهم  اأر�شهم  من  هجرهم  الذين  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء 

اليهودي الغا�شب والقادم من الغرب وال�شرق.
اأو�شاع  خارجها،  اأو  فل�شطني  داخل  يف  �شواء  املخيمات  هي  واملخيمات  احلني  ذلك  ومنذ 
ماأ�شاوية تفتقر اإىل الحتياجات الإن�شانية يف حدودها الدنيا، اأزقة وحواري �شيقة، وبيوت 
يف  ت�شيل  وجماري  ب�شرية،  زرائب  وكاأنها  ال�شجون،  زنازين  تتال�شق  مثلما  متال�شقة 

امل�شمى  الب�شري  للكائن  ت�شلح  فهي حياة ل  واأمرا�س،  تلوث  الزقاق، 
�شاع  وقد  التعبري-!!  �شح  -اإن  املوؤقتة  املنازل  عليها  يطلق  »اإن�شان«، 
وداٍع  م�شتقل  �شبب  الفل�شطينية  املخيمات  داخل  احلياة  اأّن  ا  اجتماعيًّ
للّدعم  باحتياجه  واجلزم  ال�شاكن،  بهذا  والراأفة  ال�شفقة  دواعي  من 

وامل�شاعدة، ل �شيما املعنوية والنف�شية.
الفل�شطينية، لهذا  اأبناء املخيمات  اإرادة  اليهود من  واأخوف ما يخاف 
على  هذا  يومنا  واإىل  بدايته  منذ  اليهودي  الحتالل  تركيز  كان 
قد  الذي  ال�شامت  للغ�شب  والرتقب  اأبنائها،  اإرادة  لك�شر  املخيمات 
�شّكان  التي عانى منها  املرتاكمة  لالآلم  اأي حلظة!! نظراً  ينفجر يف 

املخيمات عرب اأربعة اأجيال كاملة!

اأخوف ما يخاف 
اليهود من اإرادة 
املخيمات  اأبــنــاء 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة، 
لهذا كان تركيز 
الحـــــــــــــتـــــــــــــالل 
الـــيـــهـــودي مــنــذ 
واإىل  بــــدايــــتــــه 
على  هــذا  يومنا 
لك�شر  املخيمات 
اأبـــنـــائـــهـــا اإرادة 
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اليهودية يف املخيمات  الع�شكرية  الآلة  بالبارحة!! فما يجري من توغل  اليوم  اأ�شبه  وما 
جميع  فاإن  ذلك  ومع  وت�شريد،  قتل  من  املخيمات  اأبناء  حق  يف  يرتكب  وما  الفل�شطينية 
يون�س وخميم جباليا  رفح وخان  بدًءا من خميم  فل�شطني  داخل  الفل�شطينية  املخيمات 
وطولكرم وخميم جنني وبالطة والدهي�شة والفارعة وغريها جميعها اأثبتت اأنها اأ�شطورة 
اليهود مل ول ولن  واأن  تقاوم الحتالل،  �شتبقى مناطق مترد  واأنها  الغا�شبني،  يف وجه 
ي�شتطيعوا اأن يحققوا الأمن والأمان ل�شتاتهم على اأر�س فل�شطني، و�شتبقى املخيمات التي 

اأمعنوا يف العدوان عليها وقتل اأهلها �شوكة تنغ�س عليهم هنائهم باأر�شنا ومقد�شاتنا.
اإّن  اإذ  وطم�س م�شّمى املخيمات مل تت�شّمن الت�شريبات اأي �شيء بخ�شو�شه، ول داعي لذلك، 
ل املخيمات اإىل جتمعات �شكنية اعتيادية ملواطنني لتكون هي وطنهم البديل عن اأرا�شيهم  حتوُّ
لإنهاء  تلقائّية  نتيجة  ذلك  و�شيكون  ال�شتثنائّية،  ال�شفة  عنها  �شريفع  منها،  ُهّجروا  التي 
امل�شيفة  الدول  باإلزام  لق�شيتهم  عادل  غري  حّل  ولفر�س  الغوث،  وكالة 

لهم بتجني�شهم وتوطينهم، اأو بنقل جزء منهم اإىل �شيناء كما �شبق.
تناقص عدد الفلسطينيين في المخيمات: 

يف لبنان عام 2013 بلغ عدد الالجئني الفل�شطينيني يف لبنان )477000(.
ويف عام 2017 بلغ عدد الالجئني الفل�شطينيني يف املخيمات والتجمعات 
الفل�شطينية يف لبنان 174422، بينها 114106 فقط يف املخيمات، ون�شبة 

البطالة ٪92.3 .
مع العلم اأن عدد الالجئني امل�شجلني يف وكالة غوث وت�شغيل الالجئني 

الفل�شطينيني )الأونروا( يف بريوت يبلغ 449 األفاً.
املا�شية  ال�شتة  الأ�شهر  وقد مت ت�شجيل هجرة 1500 فل�شطيني خالل 

ــــمــــات  ــــخــــي جـــــمـــــيـــــع امل
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة داخــــل 
اأنــهــا  اأثــبــتــت  فل�شطني 
وجــــه  يف  اأ�ــــــشــــــطــــــورة 
الــــغــــا�ــــشــــبــــني، واأنـــــهـــــا 
متــرد  مــنــاطــق  �شتبقى 
تــــــــقــــــــاوم الحـــــــتـــــــالل 
ول  مل  الــــيــــهــــود  واأن 
ـــتـــطـــيـــعـــوا  ــــــــــن يـــ�ـــش ول
الأمــــــن  يـــحـــقـــقـــوا  اأن 
والأمــــــــــــان لــ�ــشــتــاتــهــم 
فل�شطني اأر�ـــــس  عــلــى 
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اآخر مبغادرة نحو 4000  اأفاد م�شدر  فيما  املقدح،  »فتح« منري  القيادي يف حركة  بح�شب 
عائلة فل�شطينية ما بني عامي 2017 و 2018 لفتاً اإىل اأن 3200 عائلة غادرت ما بني 1991 

و2016.
ويف �شوريا قبل اندلع الثورة ال�شورية عام 2011 كان يعي�س فيها 650 األف فل�شطيني ويف 
عام 2018 عدد الالجئني الفل�شطينيني يف �شوريا بلغ 410 من اأ�شل 650 األفا كانوا يعي�شون 
يف �شوريا، حيث مت تهجر اكرث من 150 األف لجئ خارج �شوريا و60٪ نزحوا ملرة واحدة 

على الأقل.
وبلغ عدد الالجئني الفل�شطينيني الذين كان يف �شوريا وو�شلوا اإىل اأوروبا حتى نهاية 2016م 
)85000(؛ اأما عدد الالجئني الفل�شطينيني ال�شوريني يف لبنان يقدر بحوايل 31000، ويف 
الأردن 17000، ويف م�شر 6000، ويف تركيا 8000، ويف غزة 1000 فل�شطينيي �شوريا ، و50 

لجئاً فل�شطينياً �شورياً ق�شوا غرقاً خالل حماولتهم الو�شول للدول 
اأُعدموا ميدانياً منذ بداية الأحداث  الأوروبية، و89 لجئاً فل�شطينياً 

الدائرة يف �شورية وذلك حتى يوم 15 اآذار/ مار�س 2018.
فل�شطينياً  التعذيب يف �شجون النظام 565 لجئاً  اأما ح�شيلة �شحايا 
بينهم ن�شاء واأطفال، و 1711 معتقاًل فل�شطينياً يف ال�شجون ال�شورية، 
و 204 لجئ ولجئة فل�شطينية ق�شوا نتيجة نق�س التغذية والرعاية 

الطبية ب�شبب احل�شار غالبيتهم يف خمّيم الريموك.
وح�شيلة جمموع ال�شحايا الفل�شطينيني يف �شوريا 3911 منذ اندلع 
الثورة، وقد مت تدمري خميم الريموك وهو اأكرب خميم للفل�شطينيني 

يف ال�شرق الأو�شط.

جمموع  ح�شيلة 
ــــــا  ــــــحــــــاي ــــــ�ــــــش ال
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني 
 3911 �ــشــوريــا  يف 
مــــــنــــــذ انـــــــــــدلع 
الـــثـــورة، وقـــد مت 
تـــــدمـــــري خمــيــم 
الــــريمــــوك وهــو 
اأكـــــــــــــــرب خمـــيـــم 
للفل�شـــــــــطينيني 
يف ال�شرق الأو�شط
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اأما يف العراق: وح�شب اح�شائية مفو�شية الالجئني التابعة لالأمم املتحدة عام 2003 بعد 
الحتالل باأ�شهر بلغ عدد الفل�شطينيني 22800، وبعد الأحداث الطائفية وو�شول اىل عام 
2011 اأ�شبح عدد الفل�شطينيني يف العراق ما بني 9000 اىل 11000 لجئ، ويف عام 2018 

عدد الالجئني الفل�شطينيني يف العراق 4500 اىل 5000 لجئ.
مت الت�شريد والتهجري اىل خميمات ال�شحراء بني �شوريا والعراق وبني الأردن والعراق 
يقارب  ما  بها  يوجد  الأ�شد حيث  لها ح�شة  التي  ال�شكندنافية  الدول  واإىل  اأوروبا  واإىل 
املتحدة وكندا  الوليات  اإىل  التهجري  العراق، كما مت  اآلف لجئ فل�شطيني من  الـ8000 
والربازيل واأ�شرتاليا و�شوريا وتركيا ودول اأ�شيا كتايلند وماليزيا واأندوني�شيا حيث يعانون 

يف هذه الدول اأو�شاع معي�شية �شعبة.
وهناك ما يقارب الـ40 فل�شطيني من العراق ق�شوا غرقا يف البحار واملحيطات بحثا عن 
منايف جديدة واآمنة بينهم ن�شاء واأطفال، وهنالك من هجر من العراق 
ثم هجر من �شوريا وهم الأن اإما يف تركيا اأو ماليزيا وو�شعهم ماأ�شاوي. 
اآخرها  كان  العراق  فل�شطينيي  �شد  القرارات  تلو  قرارات  ا�شدار  ومت 
القرار الذي �شدر نهاية عام 2017 و�شادق عليه جمل�س النواب العراقي 
قبل اأ�شبوع وهو حرمان الفل�شطيني من العمل والتعليم املجاين ومت 

قطع التقاعد واحل�شة التموينية .
صفقة القرن وموقفها من الالجئين: 

الالجئني  م�شطلح  لإلغاء  ال�شعي  املخيمات  على  احلرب  مع  ترادف 
واللجوء، فبعد اأن اأ�شبح جون بولتون املذكور اآنفاً، واملعروف بانحيازه 
عدائية  �شيا�شات  �شياغة  يف  املوؤّثرة  واإ�شهاماته  لل�شهيونية،  ال�شديد 

الــــتــــ�ــــشــــريــــد  مت 
والـــــــــتـــــــــهـــــــــجـــــــــري 
خمـــــيـــــمـــــات  اىل 
ــــحــــراء بــني  الــــ�ــــش
�ـــشـــوريـــا والــــعــــراق 
الأردن  ـــــــــــني  وب
واإىل  والـــــــعـــــــراق 
اأوروبا واإىل الدول 
ال�ـــشـــكـــنـــدنـــافـــيـــة 
الــــــــــــــتــــــــــــــي لــــــهــــــا 
ــــــد  ــــة الأ�ــــــش حــــ�ــــش
مــــــــن الــــتــــهــــجــــري
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يف  الأمريكي  القومي  لالأمن  م�شت�شاراً  اأ�شبح  اإ�شرائيل،  ل�شالح  امل�شرقية  الق�شايا  جتاه 
اآخرين ي�شاركونه  اإدارة دونالد ترامب، الرئي�س احلايل للوليات املتحدة الأمريكية، مع 
ليكون  ال�شيا�شّيني  واملحّللني  املراقبني  باإجماع  اختياره  مّت  فريق  وهو  التوجهات،  نف�س 

�شهيويّن الهوى ب�شكل كامل.
هذا  يف  �شني  واملتخ�شّ واملراقبني  املتابعني  من  عدد  اآراء  اإىل  وا�شتناداً  الت�شريبات،  ووفق 
امل�شار  وطبيعة  الغمو�س،  من  �شيء  يكتنفه  الفل�شطينّيني  الاّلجئني  و�شع  فاإّن  ال�شاأن، 
الذي �شي�شري فيه هذا امللف لي�شت وا�شحة، ففي حني قّدم الدكتور �شائب عريقات كبري 
 2018 يناير   15-14 يف  انعقد  الذي  املركزي  للمجل�س  تقريراً  الفل�شطينيني  املفاو�شني 
تقريراً من 13 بنداً عن �شفقة القرن، كان البند الأخري منها هو: اإيجاد حّل عادل لق�شية 

الالجئني من خالل دولة فل�شطني!
ودولة فل�شطني املذكورة هنا هي الرتتيبات اجلديدة التي �شتقت�شيها 
ال�شفقة نف�شها، وهي كيان حكم ذاتي اأبدي منزوع ال�شيادة، كما متت 
الإ�شارة اإليه اآنفاً، بحيث يتم اإيداع عدد من الالجئني الذين �شيعودون 
اإىل )فل�شطني اجلديدة( يف الأرا�شي التي �شيتم اإحلاقها بقطاع غزة 
من �شيناء امل�شرية، بل يرى بع�س املحّللني اأّن العملّيات التي قام بها 
اجلي�س امل�شري يف الفرتة الأخرية لتهجري �شكان من مناطق �شمال 

�شيناء هي من اأجل هذا الهدف.
وهي  1948م،  عام  املحتلة  الأرا�شي  اإىل  الالجئني  عودة  احتمال  اأما 
اأرا�شيهم واأمالكهم التي خرجوا منها، فقبول كيان الحتالل به غري 
وارد، بل �شعى كيان الحتالل اإىل اإعدام هذا الحتمال متاماً باإقراره 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة 
الـــــــالجـــــــئـــــــني 
الأرا�ـــشـــي  اإىل 
املــــحــــتــــلــــة عــــام 
وهـــي  1948م، 
اأرا�ـــــــشـــــــيـــــــهـــــــم 
واأمـــــــالكـــــــهـــــــم 
الـــتـــي خـــرجـــوا 
مــنــهــا، وقــبــول 
كيان الحتالل 
وارد  غـــــري  بـــــه 
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اإىل  واإمنا  الالجئني،  عودة  منع  اإىل  فقط  لي�س  يذهب  قد  الذي  الدولة،  يهودية  قانون 
اجلن�شية  ويحملون  فيها  يعي�شون  ظلوا  عربي  مليون  نحو  من  املحتلة  الأرا�شي  اإفراغ 

الإ�شرائيلية.
 - فل�شطيني  فقد ظهر خالف  الالجئني،  واملرتاكمة يف ملف  البالغة  للتعقيدات  ونظراً 
متم�شكاً  يبقى  اأن  الفل�شطيني  الالجئ  على  هل  العودة،  حق  مفهوم  تف�شري  حول  عربي 

ا كان �شكلها؟! بحقه يف العودة اإىل اأر�شه التي خرج منها اأم يقبل بالعودة اإىل فل�شطني اأيًّ
كما ُعر�شت مقرتحات لنزع �شفة اللجوء عّمن يرغب من الالجئني بتوطينهم يف بلدان 

اللجوء اختيارياً، اأو يف بلدان اأخرى.
ومن اأجل فر�س اأّي حّل من احللول اجلائرة املقرتحة لق�شية الالجئني با�شتثناء العودة 
اإىل  املتحدة  لالأمم  التابعة  الالجئني  وت�شغيل  غوث  وكالة  تعّر�شت  فقد  احلقيقية، 

حماولت للتهمي�س اأو التجميد اأو حتى الإلغاء. 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(: 

اأونروا هي اخت�شار لـ »وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني 
التي تعمل على غوث  الوكالة  ال�شرق الأدنى«،  تلك  الفل�شطينيني يف 
وتعليم وتنمية حلوايل 5 ماليني لجئ فل�شطيني م�شجلني لديها يف 
الأردن ولبنان و�شوريا وال�شفة الغربية وقطاع غزة، اإىل اأن يتم اإيجاد 

حل ملعاناتهم.
لإغاثة  املتحدة  الأمم  »هيئة  1948م  نوفمرب  يف  املتحدة  الأمم  اأ�ش�شت 
الفل�شطينيني  لالجئني  املعونة  لتقدمي  الفل�شطينيني«،  الالجئني 
الفل�شطينية،  النكبة  اأثر  على  اأرا�شيهم  من  ت�شريدهم  مت  الذين 

تــــعــــّر�ــــشــــت وكــــالــــة 
غــــــــــوث وتـــ�ـــشـــغـــيـــل 
الــالجــئــني الــتــابــعــة 
اإىل  املتحدة  لــالأمم 
حماولت للتهمي�س 
اأو  الـــتـــجـــمـــيـــد  اأو 
حــتــى الإلــــغــــاء  من 
اأّي  فـــــر�ـــــس  اأجـــــــــل 
حــــــّل مـــــن احلـــلـــول 
اجلـــائـــرة املــقــرتحــة 
الــالجــئــني  لق�شية 
ــتــثــنــاء الـــعـــودة  بــا�ــش
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منظمات  وبع�س  احلكومية  غري  املنظمات  طرف  من  لهم  تقدم  التي  اخلدمات  وتن�شيق 
الأمم املتحدة الأخرى.

ويف 8 دي�شمرب 1949 ومبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 302، تاأ�ش�شت وكالة الأمم املتحدة 
 )UNRWA( بـ اإىل اليوم اخت�شاراً  لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني التي ُتعرف 
لتعمل كوكالة خم�ش�شة وموؤقتة، على اأن جتدد وليتها كل ثالث �شنوات، لغاية اإيجاد حل 

عادل للق�شية الفل�شطينية، ومقرها الرئي�س يف فيينا وعّمان.
ويتم متويل الأونروا بالكامل تقريباً من خالل التربعات الطوعية التي تقدمها الدول 
واملفو�شية  املتحدة  الوليات  لها هي  املانحني  واأكرب  املتحدة؛  الأمم  الأع�شاء يف منظمة 
والدول  العربية  اخلليج  دول  مثل  اأخرى  ودول  وال�شويد  املتحدة  واململكة  الأوروبية 

الإ�شكندنافية واليابان.
بداأت الأونروا عملياتها يوم الأول من مايو/ اأيار 1950، وتولت مهام 
هيئة الإغاثة التي مت تاأ�شي�شها من قبل وت�شّلمت �شجالت الالجئني 

الفل�شطينيني من اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر.
كان  الذي  ال�شخ�س  باأّنه:  الفل�شطيني  الالجئ  الأونروا  عّرفت  وقد 
اأول يونيو/ حزيران 1946 حتى  يقيم يف فل�شطني خالل الفرتة من 
15 مايو/ اأيار 1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948، 
وعليه فاإن الالجئني الفل�شطينيني الذين يحق لهم تلقي امل�شاعدات 
اإىل  اإ�شافة  اأعاله  التعريف  عليهم  ينطبق  الذين  هم  الأونروا  من 

اأبنائهم.
الإغاثي  لدورها  -بالإ�شافة  الوكالة  لهذه  اأ�شبح  فقد  املعنى،  وبهذا 

يــــــــــتــــــــــم متــــــــويــــــــل 
الأونـــــــروا بــالــكــامــل 
تــقــريــبــاً مــن خــالل 
التربعات الطوعية 
التي تقدمها الدول 
الأع�شاء يف منظمة 
املــــتــــحــــدة؛  الأمم 
واأكـــــــــــرب املـــانـــحـــني 
لــهــا هـــي الـــوليـــات 
واملفو�شية  املتحدة 
الأوروبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة
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الالجئني،  بق�شية  ا  وم�شتمرًّ دائماً  تلقائيًّا  وتذكرياً  رمزّيًة،  �شفًة  والأ�شا�شي-  املركزي 
وكونها من الق�شايا التي تنتظر حالًّ عادًل، لأّن وكالة الأونروا ُيفرت�س اأن تبقى عاملًة 
طاملا �شفة اللجوء باقية على هذا اجلزء من الفل�شطينيِّني، وطاملا بقي تعريُفها لاّلجئ 

الفل�شطيني ينطبق على اأحد.
واإىل جانب الأونروا، فقد اأ�ّش�شت الأمم املتحدة اأي�شاً يف كانون الأّول من عام 1949 مكتب 
مفو�شّية الأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني )UNHCR(، وبداأ عمله يف 1 كانون ثاين 1951م، 
وكان الهدف الأ�شا�شي منه التعامل مع ق�شايا الالجئني الذين تركتهم احلرب العاملية 
الثانية بال ماأوى يف اأوروبا، ثم مّت تو�شيع �شالحيات املكتب لي�شمل ق�شايا الالجئني يف 
الأونروا، ل  يغادر منطقة عملّيات  الذي  الفل�شطيني  الالجئ  فاإّن  باأ�شره، وعليه،  العامل 
املتحدة  ال�شبب، واإمنا يتوىل �شوؤونه مكتب مفو�شّية الأمم  اللجوء بهذا  ُتنزع عنه �شفة 

ل�شوؤون الالجئني.
مكتب  تكليف  »يغطي  نف�شها  الأونروا  من�شورات  يف  جاء  ما  وبح�شب 
املتحدة،  لالأمم  التابع  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  الأمم  مفو�شية 
الالجئني  اتفاقية  عليه  تن�ّس  الذي  باملعنى  الالجئني  الفل�شطينيني 
كما  الفل�شطينيني  الالجئني  ي�شمل  اأن  ميكن  والذي   ،1951 لعام 
تعّرفهم وكالة الأونروا، وبطبيعة احلال، يتوىل مكتب مفو�شية الأمم 
فيما  الأمور  زمام  املتحدة  لالأمم  التابع  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة 
موجودين  هوؤلء  كان  حال  يف  فقط  الفل�شطينيني  بالالجئني  يتعلق 

خارج نطاق عمليات وكالة الأونروا«.
ي�شّم  »ل  الآتي:  تقول  تكليفها  لطبيعة  الأونروا  تو�شيح  �شياق  ويف 

اأ�ـــشـــبـــح لــلــوكــالــة 
-بـــــــالإ�ـــــــشـــــــافـــــــة 
لــدورهــا الإغــاثــي 
املـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــزي 
والأ�شا�شي- �شفًة 
وتذكرياً  رمــزّيــًة، 
ـــا دائــــمــــاً  تـــلـــقـــائـــيًّ
ا بق�شية  وم�شتمرًّ
الـــــــــالجـــــــــئـــــــــني، 
وكـــــــونـــــــهـــــــا مـــن 
الـــقـــ�ـــشـــايـــا الــتــي 
تنتظر حالًّ عادل
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وق�شية  الفل�شطيني  الإ�شرائيلي  للنزاع  �شامل  حل  اإيجاد  مهمة  الأونروا  وكالة  تكليف 
وغريها  املتنازعة  الأطراف  م�شوؤولية  املهمة  بهذه  القيام  يعترب  واإمنا  فل�شطني،  لجئي 
الإن�شانية  احلاجات  تناول  يف  الأونروا  وكالة  دور  يكمن  ال�شيا�شية،  الفاعلة  اجلهات  من 

ومتطلبات التنمية الب�شرية لالجئني الفل�شطينيني يف الفرتة املوؤقتة«.
وعلى هذا الأ�شا�س فمن الطبيعي اأن يكون اإنهاء عمل الوكالة خطوة مطلوبة لأي �شفقة 
جائرة لت�شفية الق�شية الفل�شطينّية، لأّن عجز الوكالة عن تاأدية مهاّمها �شيوؤّدي اإىل اأن 

تتحّمل جهات اأخرى امل�شوؤولّية عن �شوؤون الاّلجئني الفل�شطينيني.
م�شري  جتعل  القرن،  �شفقة  ت�شريبات  �شمن  ُوجدت  والتي  املتوّقعة،  وال�شيناريوهات 
الاّلجئني الفل�شطينيِّني موّزعاً ما بني اأن يعود بع�شهم اإىل فل�شطني التي �شيتم ا�شطناعها 

يف �شيناء امل�شرية، اأو اإلزام الّدول امل�شيفة لهم )الأردن، �شوريا، لبنان( بتوطينهم.
بهذا  الدفع  احلايل  احلاكم  بفريقها  املتحدة  الوليات  بداأت  وقد 
ن�شيبها  تقدمي  عن  وتراجعها  بان�شحابها  واقٍع  اأمٍر  وفر�س  الجتاه، 

من امل�شاهمة يف ميزانية الأمم املتحدة.
نقل موقع اخلليج اأونالين بتاريخ 5 كانون ثاين 2018م عن �شحيفة 
»ميدل اإي�شت اآي« الربيطانية »اأّن تهديدات الرئي�س الأمريكي دونالد 
�شي�شاهم  فل�شطني،  يف  »الأونروا«  لوكالة  امل�شاعدات  بوقف  ترامب 
الالجئني  الآلف من  يهدد حياة  ما  وال�شحة،  التعليم  برامج  بوقف 

الذين تخدمهم الوكالة.
الفل�شطينية  والكاتبة  الباحثة  الهواري،  ليارا  مقال  يف  ذلك  جاء 
الربيطانية، الذي بينت فيه اأّن اجلزء اخلا�س بالتمويل الذي تقدمه 

ــيــنــاريــوهــات  مــــن الــ�ــش
املــــتــــوّقــــعــــة لــ�ــشــفــقــة 
الــــــــــــــــقــــــــــــــــرن، جـــــعـــــل 
مــــ�ــــشــــري الــــاّلجــــئــــني 
موّزعاً  الفل�شطينيِّني 
مــا بــني عــودة بع�شهم 
الــتــي  فــلــ�ــشــطــني  اإىل 
يف  ا�ــشــطــنــاعــهــا  �شيتم 
اأو  املـــ�ـــشـــريـــة،  �ــشــيــنــاء 
امل�شيفة  الـــّدول  اإلـــزام 
لــــــهــــــم بــــتــــوطــــيــــنــــهــــم
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الوليات املتحدة، ي�شكل ثلثي امليزانية.
اإل اأّنها عاودت التاأكيد مرة اأخرى، وفق ما ترجمت “�شبكة ر�شد”، اجلمعة، على اأن وكالة 
الأونروا وغريها من الوكالت العاملة يف خدمة ال�شعب الفل�شطيني، تخ�شع يف الأ�شا�س 

لأجندات �شيا�شية، وترتبط م�شائرها بالقرارات ال�شيا�شية ب�شكل عام...
ر�شالة  املتحدة، وجهت،  الأمم  املتحدة يف  الوليات  �شفرية  نيكي هايل،  اأّن  الكاتبة  وبّينت 
تهديد غام�شة رداً على �شوؤال حول ا�شتمرار الوليات املتحدة يف متويل برنامج الالجئني 
الفل�شطينيني لدى الأمم املتحدة )الأونروا(، واأكدت اأن ترامب لن يقدم اأي متويل اإ�شايف 

حتى يوافق الفل�شطينيون على العودة اإىل طاولة املفاو�شات«. 
الخالصة : 

• تعي�س الق�شية الفل�شطينية اأ�شعب مراحلها، وتطبيقات عملية ملا خط منذ اأكرث من 50 
بدائل  وفر�س  الفل�شطينية،  الق�شية  لت�شفية  كمراحل جديدة  عاما، 

جديدة ل يقبلها عقل ول منطق.
ال�شتمرار يف خداع  اإل ملهاة جديدة هدفها  ما هي  القرن  �شفقة   •
ال�شهيوين  الحتالل  اأمد  واإطالة  فل�شطني،  واأهل  وامل�شلمني  العرب 

لفل�شطني.
• �شفقة القرن �شريف�شها الفل�شطينيون بعد اإخراجها، و�شتبقى حربا 

على ورق كما حدث للم�شاريع ال�شلمّية الأمريكّية التي �شبقتها. 
حّل  اأي  لإف�شال  وا�شحة  �شيا�شاتهما  ال�شهيوين  والكيان  اأمريكا   •
عادل لل�شراع، لأنهما يعتقدان اأن هذا ال�شعف والتفكك العربي يخدم 

اأهدافهما ال�شرتاتيجية الرامية اإىل ال�شيطرة على املنطقة.

· تعي�س الق�شية 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة 
اأ�ـــــــــــــشـــــــــــــعـــــــــــــب 
مـــــــراحـــــــلـــــــهـــــــا، 
وتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات 
عــمــلــيــة ملـــا خط 
مــــــــنــــــــذ اأكــــــــــــرث 
عـــامـــا،   50 مــــن 
كـــــــــــمـــــــــــراحـــــــــــل 
جديدة لت�شفية 
الـــــــقـــــــ�ـــــــشـــــــيـــــــة 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة
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الأمريكية احلالّية  الإدارة  باأن  اأوهامهم  اأن يتخّل�شوا من  الفل�شطينيني والعرب  على   •
�شت�شاعدهم يف اإيجاد حّل عادل للق�شية الفل�شطينية. 

• دونالد ترامب وبيبي نتنياهو وجهان ل�شيا�شة عن�شرّية عنجهّية تو�شعّية واحدة؛ ولهذا 
“�شفقة القرن” املزعومة، وم�شاريع ال�شالم واحلديث عن ال�شالم، �شتظل جميعها  فاإن 
جزءا من م�شرحّية اأمريكّية �شهيونّية هدفها ا�شتمرار الحتالل، وك�شب الوقت، وا�شتغالل 

العرب وخداعهم.
حقيقة �شفقة القرن اأنها طبخة القرن، ول اأظن اأن اجلميع يتقبل اأكلها وال�شتمتاع   •

مبذاقها، حيث مذاقها هجني من عدة مطابخ، ولن تخرج لنا طعاماً مقبوًل.
• م�شروع �شفقة القرن يهدف لنزع ال�شيادة والرعاية الأردنية على املقد�شات املقد�شية.

• احلرب قائمة لإزالة كل ما يذكر بالحتالل واآثاره من عدة اأطراف وبالأخ�س الطرف 
�ــشــفــقــة الــقــرن ال�شهيوين الأمريكي.

ما هي اإل ملهاة 
هدفها  جــديــدة 
ال�ـــشـــتـــمـــرار يف 
خـــــــداع الـــعـــرب 
واملـــــ�ـــــشـــــلـــــمـــــني 
واأهل فل�شطني، 
واإطــــــالــــــة اأمـــــد 
الحــــــــــــتــــــــــــالل 
الــــ�ــــشــــهــــيــــوين 
لــــفــــلــــ�ــــشــــطــــني





د. سمر سحقي

التداعيات الجيوسياسية لقرار ترامب إعالن القدس عاصمة للكيان الصهيوني •
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ترامب مر�شحا عن احلزب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأثار فوز 
ت�شاوؤلت   2016 الأخرية  الأمريكية  النتخابات  يف  اجلمهوري 
كثرية حول م�شتقبل ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية وكيفية حتديد 
م�شالح هذه الدولة العظمى مع و�شول رئي�س جديد يفتقر اإىل اخلربة ال�شيا�شية، 
فرغم كونه مل يتحدث كثريا عن اأولويات �شيا�شته اخلارجية من خالل تركيزه على 
بداأت  النتخابية  التي قطعها يف حملته  وعوده  بع�شا من  اأن  اإل  الأمريكي،  الداخل 
تتج�شد على اأر�س الواقع اأهمها قرار نقل ال�شفارة الأمريكية اإىل القد�س، وعليه تبحث 
هذه الورقة يف تداعيات قرار الرئي�س الأمريكي ترامب يف نقل ال�شفارة الأمريكية اإىل 
القد�س، بحيث اأنه ي�شعب ف�شل املواقف الأمريكية حول القد�س والنزاع الفل�شطيني 

الإ�شرائيلي عن ال�شيا�شة العامة الأمريكية، 
وبالرجوع اإىل ال�شواهد التاريخية جند اأن م�شاألة القد�س قد دخلت 
الن�شف  يف  النتخابية  احلمالت  وبالتحديد  الأمريكية  ال�شيا�شة 
يف  الظهور  يف  ال�شفارة  م�شاألة  وبداأت  الع�شرين،  القرن  من  الأول 
احلمالت النتخابية يف �شنوات 1970 من قبل احلزب الدميقراطي، 
من  ت�شريعات  لقرتاح   1980 �شنوات  يف  حماولت  تبعتها  ثم 
نقل  قانون  اعتماد  ال�شفارة حلني  مكان  تغيري  وفر�س  الكونغر�س 

موقع ال�شفارة يف عام 1995.
اإلشكالية المركزية:

بنقل  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  قرار  يوؤثر  اأن  ميكن  كيف 

مـــ�ـــشـــاألـــة الــقــد�ــس 
دخـــلـــت الــ�ــشــيــا�ــشــة 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة يف 
الأول من  الن�شف 
الع�شرين،  الــقــرن 
وبـــــــــــداأت مـــ�ـــشـــاألـــة 
ال�شفارة يف الظهور 
احلـــــــــمـــــــــالت  يف 
النــــتــــخــــابــــيــــة يف 
 1970 �ــــــشــــــنــــــوات 
مــــن قـــبـــل احلــــزب 
الــــــدميــــــقــــــراطــــــي

د. �شمر �شحقي

مقدمة
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ال�شفارة الأمريكية اإىل القد�س على الأمن والتفاعالت ال�شيا�شية بني الكيان ال�شهيوين 
وفل�شطني من جهة واحلكومات العربية من جهة اأخرى وعلى عملية ال�شالم يف ال�شرق 

الأو�شط؟
فرضية الدراسة:

اأكرب  ب�شكل  يعزز  اأن  ميكن  الأبي�س  للبيت  ترامب  دونالد  اجلمهوري  الرئي�س  و�شول 
الرتابط امل�شلحي الأمريكي مع الكيان ال�شهيوين، نظرا لتوجهات ترامب الإيديولوجية 
املتقاربة مع اليمني الإ�شرائيلي وروؤيته لل�شرق الأو�شط التي توحي مبزيد من النق�شام 
ال�شنية احلليف  الدول  تكون فيها  ت�شكيل حتالفات  اإعادة  والطائفي، عن طريق  املذهبي 

الأبرز للكيان ال�شهيوين.
�شن�شتعني يف اإطار درا�شتنا باملحاور الأ�شا�شية التالية:

• املحور الأول: ت�شورات ترامب للم�شلحة الوطنية الأمريكية جتاه 
الكيان ال�شهيوين.

• املحور الثاين: �شيا�شات اأوباما يف مقابل ترامب –ا�شتمرارية اأم تغري؟
• املحور الثالث: الدوافع الفعلية وراء نقل ال�شفارة الأمريكية للقد�س.
• املحور الرابع: الأبعاد اجليوتاريخية والقانونية للقرار الأمريكي.

حمليا  الأمريكي  للقرار  اجليو�شيا�شية  التداعيات  اخلام�س:  املحور 
واإقليميا. 

• الكلمات املفتاحية: ترامب، القد�س، ال�شفارة الأمريكية، النعزالية، 
ال�شيا�شة اخلارجية، امل�شلحة الوطنية.

Keywords: Trump، Jerusalem ، US embassy ،Isolation-

و�ــــشــــول الــرئــيــ�ــس 
دونالد  اجلمهوري 
تـــــــرامـــــــب لـــلـــبـــيـــت 
اأن  ميكن  الأبي�س 
اأكــرب  ب�شكل  يــعــزز 
امل�شلحي  الرتابط 
الأمــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــي 
مـــــــــــــع الــــــــكــــــــيــــــــان 
نظرا  ال�شهيوين، 
لــتــوجــهــات تــرامــب 
الإيــــديــــولــــوجــــيــــة
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.ism، Foreign policy، National interest

المحور األول: ت�شورات ترامب للم�شلحة الوطنية يف ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية:
الفرتا�شات  على   2016 الأمريكية  الرئا�شية  النتخابات  يف  ترامب  دونالد  فوز  اأثر 
فخطاب  للدولة،  ال�شرتاتيجية  والأولويات  الأمريكية  اخلارجية  لل�شيا�شة  التقليدية 
ال�شيا�شة اخلارجية لرتامب حمدد مبعار�شته لال�شرتاتيجية الكربى لبناء نظام ليربايل 
واإذا ما نفذ خطابه بالكامل من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل خف�س حجم اللتزامات الأمريكية يف 

اخلارج، ف�شال عن ال�شطرابات القت�شادية واجليو�شيا�شية العاملية.
اجلدل حول ال�شرتاتيجية الأمريكية يف ظل اإدارة ترامب ل يعني اأن ال�شيا�شة اخلارجية 
املدرا�س  باأهم  �شرتتبط  لكنها  الفكر  من  معينة  مدر�شة  مع  مت�شقة  �شتكون  لرتامب 
الفكرية الأمريكية نظرا لرتباط ال�شيا�شة اخلارجية لرتامب من ناحية بالإجابة على 

الت�شاوؤلت التالية:
من  طويلة  قائمة  من  احليوية  الوطنية  امل�شالح  بني  التمييز  كيفية 
وكيفية  الع�شكرية  القوة  ل�شتخدام  الأدنى  احلد  هو  ما  ؟  امل�شالح 
مع  املعقدة  العالقات  تاأطري  كيفية  و�شرعية؟  فعالة  ب�شورة  تطبيقه 
امللفات بني الدول؟ مدى  املناف�شني لتحقيق نتائج على �شعيد تعاون 
مالءمة التحالفات وال�شراكات للقوة والأمن الأمريكي؟ كيفية اإقناع 
واحلفاظ  اأمنهم  لتحقيق  اجلهد  من  املزيد  لبذل  وال�شركاء  احللفاء 
هو  الواقعي  التفكري  فاإن  اأخرى  ناحية  من  مفتوح؟  دويل  نظام  على 
ترامب  كون  رغم  الأمريكية  اخلارجية  ال�شيا�شة  مواقف  يحدد  الذي 
اأكرث حتفظا، بحيث ي�شعى اإىل تقلي�س اللتزامات يف اخلارج والرتكيز 

اأثــــــر فـــــوز دونـــالـــد 
تـــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــب يف 
النـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 
الــــــــرئــــــــا�ــــــــشــــــــيــــــــة 
 2016 الأمـــريـــكـــيـــة 
عــلــى الفــرتا�ــشــات 
الـــــــتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــديـــــــة 
لل�شيا�شة اخلارجية 
الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة 
والأولــــــــــــــــويــــــــــــــــات 
ال�ــــشــــرتاتــــيــــجــــيــــة 
لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــدولـــــــــــــــــة
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على امل�شالح الوطنية الأ�شا�شية، فرغم كون هذا التيار مل ينل الكثري من الهتمام منذ 
اأخذ �شدى على نحو متزايد مع انتخاب  عقود بني اجلمهوريني والدميقراطيني ولكن 
الواقعية،  الأفكار  مع  تتما�شى  اخلارجية لرتامب  ال�شيا�شة  مواقف  بع�س  اليوم،  ترامب 
لكن هذا ل يعني اأن الواقعية �شوف حتدد بال�شرورة ال�شيا�شة اخلارجية لرتامب، بل تتجه 

نحو تقليد ال�شيا�شة الأمريكية اجلاك�شوين)(.
ترتكز �شيا�شة ترامب على حمورين اإيديولوجيني يف ال�شيا�شة اخلارجية حتدد مناق�شات 
اجلمهوريني منذ 11 �شبتمرب 2001، وعليه يتبنى ترامب اإعادة توجيه ال�شيا�شة اخلارجية 

»القومية« وتعبئة الأفكار النعزالية التي كانت �شائدة يف فرتة ما بعد احلرب الباردة )(.
يعترب ترامب اأن العاملية والتدخل الدويل الذي �شيطر على ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية 
منذ نهاية احلرب العاملية الثانية، مثل ديناميكية كارثية اأ�شرت بامل�شالح احليوية للبالد، 

 »Nation-Building« الدولة«  ب«بناء  يعرف  ما  ب�شدة  ينتقد  وعليه 
نظرا  وليبيا  والعراق  الفيتنام  يف  ماحدث  مثل  الع�شكري  والتدخل 
النعزالية  فروؤيته  وعليه  املتحدة،  الوليات  باقت�شاد  اأ�شرت  لكونها 
تت�شمن نهاية دور “�شرطي العامل” الذي تلعبه الوليات املتحدة بدل 
ا�شتثمار  اإعادة  الذي ي�شمل  الكامل  اإىل فك الرتباط  من ذلك يدعو 
التهديدات  مع  التفاعل  على  قادرة  تكون  امل�شلحة  القوات  يف  �شخم 

القوية عند حدوثها)(.
والعامل وفقا لرتامب يتكون من املناف�شني والأعداء الذين ا�شتفادوا 
ال�شابقة، وعليه يعتزم  الرئا�شات  الرخاء الأمريكي نتيجة �شعف  من 
اإعادة  املثال،  �شبيل  على  املتحدة  الوليات  م�شالح  �شمان  ترامب 

الــــــــــعــــــــــامل وفـــــقـــــا 
لـــــرتامـــــب يــتــكــون 
ـــني  ـــش ـــافـــ� ـــن مـــــــن امل
والأعـــــــــداء الــذيــن 
ا�ــــــشــــــتــــــفــــــادوا مـــن 
الــرخــاء الأمــريكــي 
نــــتــــيــــجــــة �ـــشـــعـــف 
الرئا�شات ال�شابقة، 
ويــــعــــتــــزم تـــرامـــب 
ــالــح  �ـــشـــمـــان مــ�ــش
الـــوليـــات املــتــحــدة
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التفاو�س حول التفاق على النووي الإيراين الذي قادته اإدارة اأوباما. 
 هذا املوقف الذي يرتكز على امل�شالح الرئي�شية للوليات املتحدة �شوف ينطبق اأي�شا على 
احللفاء حتت رئا�شة ترامب، فاإن هذه البلدان يجب عليه توفري اجلزء الأكرب من التكاليف 
القت�شادية والع�شكرية اخلا�شة باأمنهم وعليه �شت�شاهم الوليات املتحدة ت�شاهم بح�شة 
اإعادة تنظيمها مهمتها  اإىل  �شتوؤدي  الأطل�شي، ما  �شمال  اأ�شغر من متويل منظمة حلف 

ملحاربة الإرهاب.
لقوة  والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون  جمال  يف  الثورة  من  كنوع  ترامب  ت�شور  ميكن  وعليه 
بني  تتاأرجح  التي  ال�شعبية  التقاليد  من  جزء  ترامب  فروؤية  اأمريكا  يف  تتمثل  عاملية 
النعزالية والوظيفية كرد فعل عن �شعود وتراجع التهديدات املوجهة لالأمن الأمريكي 
 Walter “اجلاك�شوين”، على حد تعبري والرت را�شيل ميد   اإرث النهج  الذي يرتكزعلى 

.)(Russell Mead

الصراع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني:
خالل حملته النتخابية، وبعد فوزه بالرئا�شة، اأ�شدر الرئي�س ترامب 
�شيا�شة  يف  جذرية  تغيريات  باإحداث  وعدت  التي  الإعالنات  بع�س 
والنهج  والفل�شطينيني،  ال�شهيوين  الكيان  جتاه  املتحدة  الوليات 

الأمريكي لل�شالم بني الطرفني)(.
العالقات مع الكيان الصهيوني و فلسطين:

اليمني  اإىل  تدريجيا  حتول  الذي  اجلمهوري  احلزب  ترامب  ميثل 
اأن  كما  الأخرية  ال�شنوات  يف  ال�شهيوين  بالكيان  املتعلقة  الق�شايا  يف 
العالقات ال�شخ�شية لرتامب ت�شري اإىل وجود حتول كبري، فال�شخ�شني 

ميـــــــثـــــــل تـــــــرامـــــــب 
اجلمهوري  احلــزب 
الــــــــــــــــــــــذي حتـــــــــول 
اإىل  تــــــدريــــــجــــــيــــــا 
الق�شايا  اليمني يف 
املــتــعــلــقــة بــالــكــيــان 
الـــــ�ـــــشـــــهـــــيـــــوين يف 
الــ�ــشــنــوات الأخـــرية 
الــعــالقــات  اأن  كــمــا 
الـــــ�ـــــشـــــخـــــ�ـــــشـــــيـــــة 
اإىل  ت�شري  لرتامب 
وجـــود حتـــول كبري
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ديفيد  هم  الأو�شط  وال�شرق  ال�شهيوين  الكيان  بني  العالقات  مع  بالتعامل  كلفا  اللذين 
David M. Friedman الذي اختري ليكون �شفريا للكيان ال�شهيوين والذي  فريدمان 
و�شع  يف  �شاعد  الذي   Jared Kushner كو�شرن  وجاريد  فل�شطينية  دولة  اإقامة  يرف�س 

م�شاريع ا�شتيطانية �شمن �شندوق فريدمان)(.
المحور الثاني: �شيا�شات اأوباما يف مقابل ترامب –ا�شتمرارية اأم تغري؟

1- مبادئ أوباما في السياسة الخارجية:
اأوباما حتديا كبريا من �شبط الدور  اإدارة  املا�شية، واجهت  ال�شنوات الثماين  على مدى 
العمل  على  املفرو�شة  القيود  وتزايد  العميق  التغيري  ع�شر  يف  املتحدة  للوليات  العاملي 
الدويل، وعليه فقد خ�شع �شجل الرئي�س اأوباما لنقا�س حمتدم، يوؤكد موؤيدو اأوباما اأنه قد 
ر�شم م�شارا واقعيا لدفع م�شالح الوليات املتحدة الأ�شا�شية، والعمل مع ال�شركاء والتعامل 

مع املناف�شني، يف حني يرى منتقدوه اأنه قد قو�س م�شداقية الوليات 
املتحدة يف العامل واأ�شعف موقفها. 

فقد عك�شت املبالغة الكبرية يف التدخالت الع�شكرية الأمريكية الطويلة 
ال�شرتاتيجي  الرتكيز  حتول  الأو�شط  ال�شرق  يف  احلا�شمة  وغري 
للوليات املتحدة يف ظل اإدارة اأوباما نحو اآ�شيا و�شملت حماور تعلقت 
بالقت�شاد العاملي، ال�شتثمار يف �شراكات متعددة اجلن�شيات والتعاون 

للتعامل مع التحديات املعقدة والتم�شك بالنظام الدويل الليربايل.
الظروف  من  معينة  جمموعة  عن  ناجتة  الأولويات  هذه  وكانت 
الركود  منها   2008 عام  يف  اأوباما  بفوز  اأحيطت  التي  والتوقعات 
القت�شادي العميق الناجت عن النهيار املايل 2007-2008، الأمر الذي 

عــــــــــــلــــــــــــى مــــــــــــدى 
الثماين  الــ�ــشــنــوات 
املــا�ــشــيــة، واجــهــت 
اأوباما حتديا  اإدارة 
�شبط  مـــن  كـــبـــريا 
الــــــــــــــدور الــــعــــاملــــي 
لــلــوليــات املــتــحــدة 
التغيري  عــ�ــشــر  يف 
الـــعـــمـــيـــق وتــــزايــــد 
الــقــيــود املــفــرو�ــشــة 
على العمل الدويل



122
العدد اخلام�س والع�شرون - رجب 1440هـ- مار�س 2019م

تطلب الرتكيز على ا�شتعادة الأ�ش�س املحلية للنفوذ الدويل الأمريكي )ال�شيا�شة اخلارجية 
تبداأ من الداخل(.

ومن ناحية اأخرى فاإن ت�شويه اإدارة بو�س لعقيدة ال�شيا�شة اخلارجية )احلروب ال�شتباقية( 
اأدى اإىل احلاجة لإعادة بناء �شمعة الوليات املتحدة وا�شتخدامها ملا يعرف بالقوة الناعمة 

يف اأجزاء كثرية من العامل )(.
2- مبادئ ترامب في السياسة الخارجية:

تعترب روؤية ترامب قومية  تتلخ�س يف �شعار “اأمريكا اأول”، حيث تعترب امل�شالح الوطنية 
املوجه الوحيد لعمل الوليات املتحدة يف العامل، ويعرف ترامب تلك امل�شالح بفارق �شئيل 
املتحدة،  الوليات  تفوق  الرتكيز على احلفاظ على  لي�س  ال�شابقة، اجلديد  الدارات  عن 
و”ال�شتثنائية” الأمريكية اأو حتى الإ�شرار على “جعل اأمريكا عظيمة مرة اأخرى” فتلك 
الأفكار كانت موجودة يف كل الإدارات الأمريكية ال�شابقة منذ احلرب 

العاملية الثانية، على الرغم من اختالف ال�شيغ وال�شيا�شات املختلفة.
خالل  من  الأهداف  تلك  حتقيق  و�شيلة  هو  ترامب  نهج  يف  اجلديد 
الن�شحاب من امل�شاركة الدولية. فرتامب ل ينظر للم�شالح الوطنية 
كجزء ل يتجزاأ من التحالفات وال�شراكات واملوؤ�ش�شات املتعددة الأطراف 
التي �شاهمت الوليات املتحدة يف خلقها وت�شري البيانات اإىل انخفا�س 
قيمة التحالفات يف ظل ادارة ترامب، من اأوروبا اإىل اآ�شيا، يف اإطار لأمن 

القومي للوليات املتحدة والنفوذ العاملي.
للعوملة  جذري  رف�س  مع  جنب  اإىل  جنبا  ي�شري  القومية  تعزيز   -
املعاهدات  على  املوافقة  خالل  من  الأمريكية  اخلارجية  واللتزامات 

تـــعـــتـــرب روؤيــــــة 
ترامب قومية  
تـــتـــلـــخـــ�ـــس يف 
“اأمريكا  �شعار 
حــيــث  اأول”، 
تعترب امل�شالح 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة 
املـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــه 
لعمل  الوحيد 
الــــــــــــوليــــــــــــات 
ــــــحــــــدة يف  ــــــت امل
الــــــــــــعــــــــــــامل!!
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الدولية التي من �شاأنها اأن ت�شر بالأمريكيني �شواء على ال�شعيد التجاري اأو الأمني.
- كما ك�شف ترامب عن وجهة نظر وظائفية لل�شيا�شة اخلارجية، بحيث يتم احلكم على 
العالقات بناء على ما تقدمه هذا العالقات للوليات املتحدة، وعليه العالقات التي ترتكز 

على القيم امل�شرتكة والروابط التاريخية امل�شرتكة تظهر ثانويا.
الأمريكية  الع�شكرية  القوة  ا�شتعادة  �شرورة  على  الرتكيز  من  الكثري  ترامب  و�شع   -
بعد ب�شع �شنوات من انخفا�س امليزانيات، وا�شتخدامها بطريقة اأكرث حزما �شد اأعداء 
اأمريكا، ويعترب ترامب “الإرهاب” وخ�شو�شا تنظيم الدولة ال�شالمية تهديدا للوليات 

املتحدة )(.
3- أوباما في مقابل ترامب:

ترامب  منظور  حني  يف  ال�شتعمار،  مكافحة  يف  تتمثل  نظر  وجهة  لديها  اأوباما  اإدارة   -
خمتلف جدا يتمثل  القومية الدميقراطية.

املتحدة  الوليات  اأوباما لديها توجه دويل ينطوي على تقيد  اإدارة   -
باملعايري واملنظمات الدولية، يف حني توجه ترامب ينادي با�شتقاللية 

ال�شرتاتيجية الأمريكية.
 Daniel Quinn Mills ميلز  كوين  دانيال  الباحثان  ويعترب   -
 The كتابهما  يف   Steven Rosefielde رو�شفيلد   و�شتيفن 
 Trump Phenomenon and The Future of US
ل�شياغة  ا�شتعداد  لديها  لي�س  اأوباما  اإدارة  اأن   Foreign Policy
اأن  حيث  وال�شرتاتيجية،  التكتيكات  بني  تخلط  بحيث  ا�شرتاتيجية 
اإدارة  اأن  غري  وا�شح،  ا�شرتاتيجي  مبفهوم  تلتزم  ال�شليمة  ال�شيا�شة 

و�شع ترامب الكثري 
الــرتكــيــز على  مـــن 
�ــــشــــرورة ا�ــشــتــعــادة 
الــــقــــوة الــعــ�ــشــكــريــة 
الأمــــــريكــــــيــــــة بــعــد 
ـــــنـــــوات  ـــــع �ـــــش ـــــ�ـــــش ب
مـــــــــن انـــــخـــــفـــــا�ـــــس 
املــــــــــيــــــــــزانــــــــــيــــــــــات، 
وا�ـــــشـــــتـــــخـــــدامـــــهـــــا 
بطريقة اأكرث حزما 
اأمــريكــا اأعـــداء  �شد 
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اأوباما ت�شتخدم م�شطلح “ال�شرب ال�شرتاتيجي” لتمويه الرتدد عن حتركها يف العامل، 
“القيادة من اخللف” لو�شف عدم قدرتها على تقدمي  النقاد ي�شفونها بعبارة  ما جعل 
التوجيه اإىل العامل، يف حني يجب اأن تتميز ال�شيا�شة العقالنية بالقرار والعمل، وتكون 
قادرة يف نف�س الوقت على اإعطاء التوجيهات للعامل حول الرغبات والنوايا الأمريكية، يف 

حني اأثار دونالد ترامب هذه الأفكار يف احلياة العامة الأمريكية)(.
اأ�شا�س  على  تقوم  ال�شهيوين  الكيان  مع  الأمريكية  العالقات  اأن  القول عموما  وعليه ميكن 
حتالف قوي تلعب فيه العديد من العوامل املت�شابكة دورا هاما، بحيث توؤكد الوليات املتحدة 
يربر  ما  ال�شهيوين  الكيان  اأمن  حماية  ب�شرورة  مرهونة  الأو�شط  ال�شرق  يف  م�شاحلها  اأن 
قيام  عن  امل�شوؤوم  العالن  منذ  امل�شتمر  وال�شيا�شي  القت�شادي  الع�شكري  الأمريكي  الدعم 
الكيان ال�شهيوين عام 1948 على الأرا�شي الفل�شطينية املغت�شبة، وقد ت�شاعف هذا التحالف 
الإ�شالم، ومن  بعد 11 �شبتمرب 2001 مع وجود عدو م�شرتك متمثل يف 
خالل تتبع تطور العالقات بني الدولتني اإىل غاية فوز الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب ميكن قوله اأن التحالف الأمريكي مع الكيان ال�شهيوين ل 
يزال ثابتا حلني و�شول الرئي�س الأمريكي اجلديد دونالد ترامب للبيت 
الرغم من  على  ال�شهيوين  للكيان  موؤيدة  التزم مبواقف  الذي  الأبي�س 
لدى  املف�شل  اجلمهوري  احلزب  مر�شح  فكونه  الإ�شكالية،  ت�شريحاته 
الكيان ال�شهيوين، فاإنه ميثل امل�شالح ال�شهيونية، وعليه يتوقع اأن تزيد 
الرئا�شة،  توليه  فرتة  يف  اأكرب  ب�شورة  الطرفني  بني  العالقة  هذه  قوة 
مر  على  ال�شهيوين  للكيان  الأمريكي  الدعم  ا�شتمرار  فر�شية  يوؤكد  ما 

الإدارات الأمريكية.

العالقات الأمريكية 
الــــــ�ــــــشــــــهــــــيــــــونــــــيــــــة 
تـــقـــوم عـــلـــى اأ�ـــشـــا�ـــس 
تلعب  قـــوي  حتــالــف 
ــــعــــديــــد مــن  فــــيــــه ال
دورا  الــــــــعــــــــوامــــــــل 
هـــامـــا بــحــيــث تــوؤكــد 
اأن  املتحدة  الوليات 
م�شاحلها يف ال�شرق 
الأو�ـــــشـــــط مــرهــونــة 
ب�شرورة حماية اأمن 
ال�شهيوين الــكــيــان 
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المحور الثالث: الدوافع الفعلية وراء نقل ال�شفارة الأمريكية للقد�س - قراءة يف املنطق 
ال�شرتاتيجي لرتامب -

كرونولوجيا نقل السفارة األمريكية إلى القدس:
القرار  املتحدة  العامة لالأمم  اعتمدت اجلمعية  1947 حيث  عام  القد�س يف  بداأت ق�شية 
181 على تق�شيم فل�شطني اإىل دولتني: الدولة العربية باأكرث من 45٪ من اأر�س فل�شطني 
ودولة يهودية ح�شلت على اأكرث من 54٪ من الأر�س و املتبقي 1٪ كمنطقة دولية ملدينة 
القد�س. هذا القرار مل ي�شع القد�س داخل حدود اأي من اجلانبني، لكنه عينها كمنطقة 
دولية حتت الو�شاية على الأمم املتحدة، تدار من قبل وحتت اإ�شراف الأمم املتحدة، ومع 
انتهت مع  والتي  ال�شهيوين عام 1948  الكيان  العربية مع  اندلع احلروب بني اجليو�س 

الفل�شطينية  الأرا�شي  املزيد من  ال�شهيوين” على  “الكيان  ا�شتيالء 
من  الغربي  اجلزء  ذلك  يف  مبا  فل�شطني،  اأر�س  من   ٪  78 يعادل  مبا 
مدينة  م�شاحة  من   ٪84 من  اأكرث  على  ا�شتولت  كما  القد�س،  مدينة 
يف  الغربية،  بالقد�س  اجلزء  هذا  تعيني  ومت  كم2(   16.45( القد�س 
حني اأن ما تبقى من م�شاحة القد�س اأي ما يعادل 1.5٪، مبا يف ذلك 
امل�شجد الأق�شى كانت  التي يوجد فيها  املدينة القدمية )2.25 كم2( 
حتت �شيطرة القوات الأردنية، واأ�شبحت تعرف با�شم القد�س ال�شرقية 

وا�شتمر الو�شع حتى عام 1967.
ويف 30 يوليو 1980 �شن الكيان ال�شهيوين “القانون الأ�شا�شي: القد�س 
كعا�شمة للكيان ال�شهيوين”، باعتبار القد�س العا�شمة الأبدية للكيان، 

تـــــوؤكـــــد الـــــوليـــــات 
اأن  املـــــــــتـــــــــحـــــــــدة 
مـــــ�ـــــشـــــاحلـــــهـــــا يف 
الـــ�ـــشـــرق الأو�ــــشــــط 
بحماية  مــرهــونــة 
اأمــــــــــــــــن الــــــكــــــيــــــان 
ال�شهيوين ما يربر 
الـــدعـــم الأمــريــكــي 
الــــــــعــــــــ�ــــــــشــــــــكــــــــري 
القــــــــتــــــــ�ــــــــشــــــــادي 
امل�شتمر وال�شيا�شي 
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اإل عملية تهويد القد�س ا�شتمرت من خالل  على الرغم من النداءات الدولية امل�شتمرة 
بناء  ا�شتمرار  �شيما  املختلفة، ل  واملمار�شات  والتدريجية  املتعاقبة  الإجراءات  �شل�شلة من 
امل�شتوطنات يف القد�س، �شواء عن طريق املوافقة على خطط لتو�شيع امل�شتوطنات القائمة 
ملا  املدينة  حدود  وخارج  داخل  جديدة  �شركات  لإن�شاء  خطط  على  املوافقة  طريق  عن  اأو 
ي�شمى “القد�س الكربى” من خالل جمموعة من القوانني والإجراءات اتبعها “الكيان 

ال�شهيوين” لتنفيذ هذه ال�شرتاتيجية)(.
وخالل حروب 1947-1948، بذل بن غوريون اأول رئي�س وزراء للكيان ال�شهيونيي جهداً 
ع�شكرياً خا�شاً لإبقاء القد�س يف يد اليهود على الرغم من ذلك احتفظ الكيان ال�شهيوين 
بال�شيطرة على الق�شم الغربي من املدينة فقط لكنه فقد الق�شم ال�شرقي الذي احتفظت 
الكيان  قيام  اإعالن  بعد  مبا�شرة  الرباق،  وحائط  اليهودي  احلي  ذلك  يف  مبا  الأردن،  به 
ال�شهيوين �شنة 1948 قامت العديد من البلدان، مبا يف ذلك الوليات 
املتحدة والحتاد ال�شوفياتي ال�شابق بالعرتاف بالكيان ال�شهيوين ويف 
دي�شمرب  املتحدة، ويف  الأمم  ال�شهيوين ع�شوا يف  الكيان  اأ�شبح   1949
1949، اأعلن الكيان ال�شهيوين الق�شم الغربي من القد�س عا�شمة له 
وقام بنقل الكني�شت والرئا�شة واملحاكم والوزارات والوكالت احلكومية 

هناك.
لك�شب  ال�شهيوين  الكيان  جهود  جميع  ف�شلت   1967 و   1948 وبني 
الالتينية،  اأمريكا  بلدان  من  ع�شر  �شتة  فقط  بالقد�س،  العرتاف 
كينيا،  زائري،  العاج،  �شاحل  هايتي،  هولندا،  املدينة:  يف  �شفاراتها  تقع 
بوليفيا، �شيلي، كولومبيا، كو�شتاريكا، جمهورية الدومينيكان، اإكوادور، 

عـــمـــلـــيـــة تــهــويــد 
ا�شتمرت  القد�س 
مــــــــــــــــن خـــــــــــالل 
�ــــشــــلــــ�ــــشــــلــــة مـــن 
الإجـــــــــــــــــــــــــراءات 
املـــــــتـــــــعـــــــاقـــــــبـــــــة 
والــــتــــدريــــجــــيــــة 
ــــــات  واملــــــمــــــار�ــــــش
املـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، ل 
�ــشــيــمــا ا�ــشــتــمــرار 
امل�شتوطنات  بناء 
الـــــــقـــــــد�ـــــــس يف 



127
العدد اخلام�س والع�شرون - رجب 1440هـ- مار�س 2019م

يف  �شفاراتها  اأخرى  دول  و�شعت  فيما  وفنزويال،  واأوروغواي  بنما  ال�شلفادور، غواتيمال، 
منطقة تل اأبيب.

وقام  ال�شرقية  القد�س  ال�شهيوين  الكيان  احتل   ،1967 عام  ال�شتة  الأيام  حرب  وخالل 
بتوحيد املدينة،  ومنذ ذلك احلني، اأ�شبح نقل ال�شفارة الأمريكية من الق�شايا املطلوب 
ت�شويتها يف املفاو�شات العربية مع الكيان ال�شهيوين، وبعد حرب يوم الغفران عام 1973، 
قطعت كل من �شاحل العاج والزائري وكينيا العالقات الدبلوما�شية مع الكيان ال�شهيوين 
وقامت باإغالق �شفاراتها يف القد�س بعد قرار من دول عدم النحياز، ويف عام 1980 اأغلقت 
للكيان  القد�س كعا�شمة  قانون  الكني�شت  اأعقاب مترير  �شفاراتها يف  الدول  تبقى من  ما 
ال�شهيوين، هذا القانون الذي اعترب القد�س كعا�شمة موحدة للكيان ال�شهيوين، ومنذ 
كعا�شمة  ال�شرقية  بالقد�س  الفل�شطينيون  طالب   ،1993 عام  يف  لل�شالم  اأو�شلو  اتفاقيات 

فل�شطني امل�شتقلة.
“قانون  اأكتوبر 1995، مرر الكونغر�س الأمريكي باأغلبية �شاحقة  ويف 
�شفارة القد�س”، واأكد الكونغر�س على القد�س اأن تبقى موحدة، واأنه 
على الوليات املتحدة اأن تنقل ال�شفارة من تل اأبيب اإىل القد�س بحلول 
31 مايو 1999 ومع ذلك، �شمح القانون للرئي�س بالتوقيع على تنازل كل 
�شتة اأ�شهر لدواعي “الأمن القومي”، حيث قام الروؤ�شاء بيل كلينتون، 
القانون،  بالتنازل ومل ينفذ  اأوباما جميعا  جورج دبليو بو�س، وباراك 
مع  الفل�شطينية  باملفاو�شات  �شي�شر  ال�شفارة  نقل  اأن  اعتربوا  بحيث 
الكيان ال�شهيوين واإثارة الحتجاجات العنيفة �شد الوليات املتحدة 

عرب العامل الإ�شالمي)(.

خــــــــــــــــــــالل حــــــــــرب 
الأيـــــــــــــــــام الـــ�ـــشـــتـــة 
احــتــل   ،1967 عـــــام 
ال�شهيوين  الكيان 
الــقــد�ــس الــ�ــشــرقــيــة 
وقـــــــــــــام بــــتــــوحــــيــــد 
املدينة،  ومنذ ذلك 
نقل  اأ�شبح  احلــني، 
الأمريكية  ال�شفارة 
مـــــــــن الــــقــــ�ــــشــــايــــا 
ت�شويتها  املــطــلــوب 
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الدوافع الكامنة وراء قرار ترامب حول نقل السفارة األمريكية للقدس:
مل يحظ قرار ترامب حول نقل ال�شفارة الأمريكية للقد�س باإجماع م�شرتك بني كبار م�شت�شاريه، 
فبينما وزير اخلارجية تيلر�شون ووزير الدفاع جيم�س ماتي�س، ومدير وكالة املخابرات املركزية 
مايك بومبيو عار�شوا القرار، اأيد نائب الرئي�س مايك بن�س ومبعوث الوليات املتحدة اإىل الأمم 
املتحدة نيكي هايل، و�شفري الوليات املتحدة لدى الكيان ال�شهيوين ديفيد م. فريدمان هذه 
اخلطوة، وكان القرار اأي�شا بت�شجيع من كو�شرن واملبعوث الأمريكي اخلا�س لل�شالم يف ال�شرق 

الأو�شط جي�شون جرينبالت.
 ت�شتند حجج اجلهة املعار�شة للقرار يف الإدارة الأمريكية على التهديد املحتمل للم�شالح 
الأمريكية يف املنطقة العربية والإ�شالمية، كما اأن القرار �شي�شعف املفاو�شات الفل�شطينية 
مع الكيان ال�شهيوين ويدمر اأي مقرتحات لل�شالم يف املنطقة، وبالتايل 
�شيوؤدي اإىل جولة جديدة من العنف يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة 
من  العرب  وحلفاءها  املتحدة  الوليات  بني  التوتر  يثري  اأن  ميكن  ما 

جهة واحللفاء الغربيني من جهة اأخرى.
من ناحية اأخرى، املع�شكر الداعم للقرار جادل باأن مثل هذا الإعالن 
ومنحه  ال�شهيوين،  للكيان  بالن�شبة  ترامب  م�شداقية  من  �شيعزز 

القدرة على املناورة مع حكومة نتنياهو اليمينية.
يف  قدما  للم�شي  لرتامب  احلقيقية  الدوافع  يف  الغو�س  عند  وعليه 
الإعالن عن تقريره ب�شاأن نقل ال�شفارة الأمريكية للقد�س والعرتاف 
كبار  معار�شة  من  بالرغم  ال�شهيوين  للكيان  كعا�شمة  بالقد�س 

قـــــــــرار  يــــــحــــــظ  مل 
تــــرامــــب حـــــول نــقــل 
الأمريكية  الــ�ــشــفــارة 
لـــلـــقـــد�ـــس بــــاإجــــمــــاع 
مـــ�ـــشـــرتك بــــني كــبــار 
م�شت�شاريه  واملع�شكر 
الــــــــداعــــــــم لــــلــــقــــرار 
بـــاأن مثل هذا  جـــادل 
الإعـــــــــــــالن �ـــشـــيـــعـــزز 
ــــداقــــيــــة  مــــــــن مــــ�ــــش
ــبــة  تـــــرامـــــب بــالــنــ�ــش
لــلــكــيــان الــ�ــشــهــيــوين
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ال�شابقني  الثالثة  الروؤ�شاء  اأن  اإىل  التلميح  الرتدد يف  وعدم  القومي،  لالأمن  م�شت�شاريه 
القرار  اأن هناك بعدا �شخ�شيا لتخاذ هذا  القرار جند  ال�شجاعة لتنفيذ  مل تكن لديهم 
بحيث اأنه مل ينجح يف حتقيقه اأي من وعوده النتخابية، اإ�شافة اإىل عوامل اأخرى ن�شلفها 

كالآتي:
اأمام جلنة ال�شوؤون العامة  اأثناء حملته النتخابية  1.اللوبي ال�شهيونيي: يف خطاب لرتامب 
بني  ومن  القد�س،  اإىل  الأمريكية  ال�شفارة  بنقل  تعهد   ،)AIPAC( ال�شرائيلية  الأمريكية 
الأمثلة حول تاأثري كبار رجال الأعمال ال�شهيونيني على اإدارة ترامب جند اأنه وفقا لتقارير 
خمتلفة دعم امللياردير اليهودي �شيلدون اأديل�شون لرتامب يف حملتة الرئا�شية وتربع مببلغ 20 
مليون دولر حلملته، اإ�شافة اإىل مبلغ اإ�شايف قدره 1.5 مليون دولر للجنة التي نظمت اتفاقية 
احلزب اجلمهوري، كما عار�س ا�شت�شالم ترامب ل�شغوط م�شت�شاريه للتنازل على التوقيع على 

تنازل لتاأجيل نقل ال�شفارة رغم �شغط م�شت�شاريه للدفاع.
حوايل  الإجنيليون  امل�شيحيون  ي�شكل  الإجنيليون:  2.امل�شيحيون 
25٪ من ال�شكان الأمريكيني، مع حوايل 20٪ من الإجنليني البي�س 
نقل  م�شاألة  وعليه  الرئا�شية،  النتخابات  يف  ترامب  ل�شالح  �شوتوا 
ال�شفارة الأمريكية من تل اأبيب اإىل القد�س كانت اأولوية لهذه الكتلة 
�شيا�شية،  م�شاألة  لي�شت  ال�شفارة  الإجنيليني  اإىل  بالن�شبة  النتخابية، 
واإمنا حتقيق النبوة مما ميهد الطريق لعودة امل�شيح وفقا لعقيدتهم، 
رمبا ل يوؤمن ترامب بهذه العقيدة، لكنه من غري املرجح اأن يعار�س 

هذا العدد الكبري من الكتلة النتخابية)(.
حديث  ا�شتطالع  اأظهرت  الداخلي:  امل�شتوى  على  ترامب  ف�شل   .3

�شي�شعف  الــقــرار   
املـــــــــفـــــــــاو�ـــــــــشـــــــــات 
الـــفـــلـــ�ـــشـــطـــيـــنـــيـــة 
مـــــــــــــع الـــــــكـــــــيـــــــان 
ال�شهيوين ويدمر 
مــــقــــرتحــــات  اأي 
وبــالــتــايل  لل�شالم 
اإىل  �ــــــــشــــــــيــــــــوؤدي 
من  جديدة  جولة 
العنف يف الأرا�شي 
الـــفـــلـــ�ـــشـــطـــيـــنـــيـــة
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ال�شفارة  بنقل  ترامب  قرار  يعار�شون  الأمريكيني  من   ٪63 اأن  بروكينغز  معهد  اأجراه 
الأمريكية للقد�س واعالنها عا�شمة للكيان ال�شهيوين، مقابل 31٪ ممن يوؤيدون القرار، 
فيما يعار�س الدميوقراطيون ب�شدة  القرار، يف حني اأن اجلمهوريني منق�شمون بالت�شاوي 

تقريبا)(.
كما اأن الإعالن قد يكون جزًءا من و�شعية التهديد وال�شغط على الفل�شطينيني لقبول 

�شفقة �شعيفة عندما يك�شف ترامب عن مقرتحه لل�شالم املتوقع يف اأوائل العام املقبل.
وعليه فنظرية ترامب غري من�شفة ومنحازة ول تندرج من ا�شرتاتيجية منطقية، بحيث 
جند اأن جاريد كو�شرن، واملبعوث جي�شون جرينبالت وغريهما من املبعوثني الأمريكيني 
ويقودون  اخلربة  اإىل  ويفتقرون  ال�شهيوين  للكيان  ب�شدة  متحيزون  الأو�شط  ال�شرق  يف 
ترامب اإىل م�شار خطري، فجميعهم ملتزمون اأيديولوجيا بالكيان ال�شهيوين وال�شيطرة 
على 100٪ من اأرا�شي فل�شطني التاريخية، دون العرتاف باأي حقوق 

وطنية اأو حقوق اإن�شانية لل�شعب الفل�شطيني)(.
يف  ال�شهيوين  للكيان  كعا�شمة  بالقد�س  بالعرتاف  ترامب  قرار 

الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة ونقل ال�شفارة الأمريكية هناك.
 Source : » Attitudes Towards the Recognition of Jerusalem 

 as Israeli Capital «، Gallup International Association opinion

..poll in 24 countries across the globe، December 2017، p.5

فقد ظهرت احتجاجات عارمة �شد قرار ترامب يف املجتمع العربي مبا 
يف ذلك بني الفل�شطينيني، م�شرية اإىل تزايد امل�شاعر املعادية لأمريكا.

وقد اأعربت رئي�شة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي والرئي�س الفرن�شي 

نــــــظــــــريــــــة تــــــرامــــــب 
غـــــــــــــري مـــــنـــــ�ـــــشـــــفـــــة 
تندرج  ول  ومــنــحــازة 
مـــــن ا�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــة 
منطقية، بحيث جند 
كــو�ــشــرن،  جـــاريـــد  اأن 
واملـــبـــعـــوث جــيــ�ــشــون 
جرينبالت وغريهما 
مــــــــــن املـــــبـــــعـــــوثـــــني 
لـــلـــ�ـــشـــرق الأو�ـــــشـــــط 
مــــتــــحــــيــــزون بـــ�ـــشـــدة 
لــلــكــيــان الــ�ــشــهــيــوين
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اميانويل ماكرون عن معار�شة قرار ترامب لنقل ال�شفارة الأمريكية اإىل القد�س بحيث 
ميكن اأن توؤثر على عملية ال�شالم يف ال�شرق الأو�شط وال�شتقرار الإقليمي، يف حني اتخذت 
كل من الأمم املتحدة والحتاد الأوروبي مواقف مماثلة، كما اأن املجتمع الدويل ككل قلق 

للغاية ب�شاأن قرار ترامب ب�شكل عام)(.
ردود األفعال العربية  

 Source : » Attitudes Towards the Recognition of Jerusalem as Israeli Capital «،

 Gallup International Association opinion poll in 24 countries across the

.globe، December 2017، p.5

المحور الرابع: الأبعاد اجليوتاريخية والقانونية للقرار الأمريكي:
للكيان  املوؤيدة  الرئي�شية  ال�شغط  جماعة  كانت  ال�شبعينيات،  اأوائل  من  ابتداًء 

العامة  ال�شوؤون  جلنة  واملتمثلة  املتحدة،  الوليات  يف  ال�شهيوين 
الوليات  على  بقوة  ت�شغط  )اأيباك(،  الإ�شرائيلية  الأمريكية 
 ،1988 عام  حتى  ولكن  ال�شفارة،  م�شاألة  حول  والكونغر�س  املتحدة 
مل ي�شدر الكونغر�س الأمريكي رغم دعمه للمو�شوع قرارات ت�شري 
من  ال�شهيوين  الكيان  يتمكن  ومل  القد�س،  اإىل  ال�شفارة  لنقل 
ما  �شدور  ومع  الكيان،  ل�شالح  ت�شريع  ب�شاأن  اتفاق  اإىل  التو�شل 
ي�شمى بتعديل هيلمزAmendment Helms بتاريخ 26 يوليو 
1988، والذي اأ�شبح يف اأكتوبر 1988 جزًءا من القانون العام -459 
واحد  وقت  يف  دبلوما�شية”  “مرافق  لإقامة  امل�شار  فتح  مت   ،100
اأمريكية  ك�شفارة  اأي منهما  ا�شتخدام  والقد�س، ميكن  اأبيب  تل  يف 

تــــــــــــرييــــــــــــزا مــــــــاي 
الفرن�شي  والرئي�س 
اميــانــويــل مــاكــرون 
يـــــــــعـــــــــربـــــــــون عــــن 
مـــــعـــــار�ـــــشـــــة قـــــــرار 
تـــــــــرامـــــــــب لـــنـــقـــل 
الأمريكية  ال�شفارة 
بحيث  القد�س  اإىل 
ميكن اأن توؤثر على 
عــمــلــيــة الــ�ــشــالم يف 
الـــ�ـــشـــرق الأو�ــــشــــط
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خا�شعة لتقدير الرئي�س)(.
ومنذ عام 1947، مرت القد�س باملراحل ال�شيا�شية والتغريات التالية:

 ■ ُحددت القد�س من قبل corpus separatum )16( بحوايل 100 كيلومرت مربع، 
و�شملت م�شاحة كبرية  تعرف بال�شفة الغربية )مثل بيت حلم(.

   ■ احتل الكيان ال�شهيوين القد�س بني 1949 و 1967 )املعروفة با�شم القد�س الغربية( 
و�شم حوايل 38 مربع كم.

   ■ �شمت الأردن جزءا من القد�س بني عامي 1949 و 1967 )تعرف بالقد�س ال�شرقية اأو 
العربية( وتقدر بحوايل 6 كيلومرت مربع ت�شمل املدينة القدمية وال�شواحي املجاورة.

   ■ ما بعد 1967 احتل الكيان ال�شهيوين الغا�شم حوايل 70 كيلومرتا مربع �شمال و�شرق 
وبلغت  ال�شرقية،  القد�س  من  املحتلة  لالأجزاء  اإ�شافتها  ومتت  القد�س  مدينة  وجنوب 

م�شاحتها الجمالية 108 كيلو مرت مربع.
جديدة  اقليمية  حدودا  ال�شهيوين  الكيان  اأ�شاف   1993 تو�شع  ■ بعد 
 126 اإىل  حدوده  مدد  فقد   1967 عام  قبل  ما  حدود  عن  تختلف 

كيلومرتا مربعا.
■ نتيجة لبناء الكيان ال�شهيوين الغا�شم حاجزا اأمنيا يف اأوائل 2000 
على طول احلدود اأدت لف�شل املدينة التي يعي�س فيها حوايل 60000 

عربي عن القد�س.
وعليه بناء على املعطيات ال�شابقة ميكن القول اأن اجلانب ال�شتفزازي 
ملبنى  اأبيب  تل  ال�شفارة” لي�س نقله من مبنى داخل حدود  “نقل  من 

داخل حدود القد�س، واإمنا ت�شمل نقاط اجلدل مايلي:

مــــــــــــن اأوائــــــــــــــــــــل 
الـــ�ـــشـــبـــعـــيـــنـــيـــات، 
ـــــــــت جلــــنــــة  كـــــــــان
العامة  الــ�ــشــوؤون 
ـــــــة  ـــــــكـــــــي الأمـــــــري
الإ�ــــشــــرائــــيــــلــــيــــة 
)اأيباك(، ت�شغط 
بـــــــــــقـــــــــــوة عـــــلـــــى 
املتحدة  الوليات 
والـــــكـــــونـــــغـــــر�ـــــس 
حــــــــول مـــ�ـــشـــاألـــة 
الــــــــــ�ــــــــــشــــــــــفــــــــــارة
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)1( اأين �شيتم نقل ال�شفارة الأمريكية بالتحديد داخل 126 كيلومرتات مربع من القد�س 
احلالية؟ 

)2( ماهي القرارات الأمريكية املرافقة لهذا العالن؟
أربعة خيارات ممكنة:

ي�شيطر  التي   1967 عام  قبل  ما  حدود  من  مربعا  كيلومرتا   38 داخل  ال�شفارة  ■ نقل 
وجود  باأي  العرتاف  يف  اأمريكا  ف�شل  يعالج  اخليار  هذا  ال�شهيوين:  الكيان  عليها 

اإ�شرائيلي �شيادي يف القد�س منذ العالن عن قيام الكيان.
التي   1967 عام  قبل  ملا  ال�شتة  املربعة  الكيلومرتات  داخل  الأمريكية  ال�شفارة  نقل   ■
ال�شهيوين  الكيان  ملطالبة  كتحقيق  اخليار  هذا  اإىل  �شُينظر  الأردن،  بها  حتتفظ  كانت 
باحلماية على املدينة القدمية اأو القد�س، مبا يف ذلك املواقع املقد�شة امل�شلمة وامل�شيحية، 

و�شيكون خطوة ا�شتفزازية دولية.
   ■ خارج املدينة القدمية ولكن داخل ال�شفة الغربية ال�شابقة امل�شافة 
الكيان  حفاظ  يحقق  اأن  ميكن  اخليار  هذا   :1967 عام  بعد  حلدود 
املرجح  ومن  الفل�شطينيون  بها  يطالب  التي  بالأرا�شي  ال�شهيوين 
اأقل من  رد فعل  �شيحدث  ولكن  الفل�شطينيني لال�شتجابة  ي�شتفز  اأن 

العامل العربي وال�شالمي.
القد�س: هذا اخليار هو  بعد 1993 من  ملا  املو�شعة  ■ داخل احلدود    

البديل الأكرث فعالية، لكن له اأهمية رمزية اأقل لـجميع الأطراف. 
الأول  للخيار  املتحدة  الوليات  �شتتجه  اخليارات،  هذه  اإىل  بالنظر 
من خالل نقل ال�شفارة الأمريكية اإىل داخل القد�س التي كانت حتت 

املعطيات  بناء على   
الــــ�ــــشــــابــــقــــة ميــكــن 
اجلــانــب  اأن  الـــقـــول 
ال�ــــشــــتــــفــــزازي مــن 
ال�شفارة”  “نقل 
لــــيــــ�ــــس نــــقــــلــــه مـــن 
حــدود  داخـــل  مبنى 
تل اأبيب ملبنى داخل 
حــــــــــدود الــــقــــد�ــــس، 
واإمنـــــــــــــــــــا تــــ�ــــشــــمــــل 
نــقــاط جـــدل كثرية
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�شيطرة الكيان ال�شهيوين عام 1967. 
هذا اخليار يعود بفوائد عديدة من بينها ت�شحيح القرار الذي اتخذته اإدارة ترومان بعد 
من  كجزء  م�شروع  ب�شكل  القد�س  من  جزء  باأي  العرتاف  عدم  حول   1949-1948 حرب 

الكيان ال�شهيوين)(.
المحور الخامس: التداعيات اجليو�شيا�شية للقرار الأمريكي حمليا و اقليميا

1. محليا:
اإدانة  دولة عربية  اأي  ت�شدر  ال�شفارة ومل  م�شاألة  ب�شاأن  ال�شمت  العربي  العامل  التزم 
للجنة  العام  الأمني  �شرح  حني  يف  القد�س؛  اإىل  الأمريكية  ال�شفارة  لنقل  ر�شمية 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية  �شائب عريقات  يف مقابلة له اعرتا�س ال�شلطة 
الفل�شطينية بقوة على الفكرة، واأكد اأن الفل�شطينيني ل يرف�شون فقط نقل ال�شفارة 
اإىل القد�س الغربية، حتت ال�شيطرة الإ�شرائيلية منذ عام 1949، بل 
اإىل اأي جزء من القد�س على الإطالق، وهذا يعني اأن الفل�شطينيني 
يلتزمون بفكرة مفادها اأن اليهود لي�س لهم مكان يف القد�س، ووا�شل 
الدكتور عريقات القول اإن هذا الإجراء �شي�شر بالفل�شطينيني لأنه 
�شيوؤدي اإىل اإلغاء قرار جمل�س الأمن رقم 2334 الذي حدد القد�س 

ال�شرقية على اأنها منطقة حمتلة.
اإن اإلغاء القرار 2334 �شيوؤدي اإىل اإحلاق �شرر بالغ بالق�شية الفل�شطينية 
التي تقوم عليها الدبلوما�شية  ال�شرعية الدولية  اأ�ش�س  لأنه �شيقو�س 
الفل�شطينية باأكملها والتي تهدف اإىل اإدانة الكيان ال�شهيوين يف الأمم 

املتحدة واإ�شدار اإدانات على ال�شاحة الدولية)(.

الــــــــتــــــــزم الــــــعــــــامل 
الـــعـــربـــي الــ�ــشــمــت 
ـــاألـــة  بـــــ�ـــــشـــــاأن مـــ�ـــش
ومل  الــــــ�ــــــشــــــفــــــارة 
ـــــة  اإدان اأي  تــ�ــشــدر 
ر�ـــــشـــــمـــــيـــــة لـــنـــقـــل 
ال�شفارة الأمريكية 
الــــــقــــــد�ــــــس،  اإىل 
والــفــلــ�ــشــطــيــنــيــون 
الــيــهــود  اأن  يـــــرون 
لــيــ�ــس لـــهـــم مــكــان 
الـــــــــقـــــــــد�ـــــــــس يف 
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2. عربيا واقليميا:
لعبت العديد من الدول العربية دورا بارزا يف ال�شرق الأو�شط وكانت قادرة على لعب دور 
فعال يف مبادرات ال�شالم العربية مع الكيان ال�شهيوين لكن بانكفاء هذه الدول - �شوريا 
والعراق وليبيا واليمن - على اأو�شاعها الداخلية فاإنها مل تعد قادرة على لعب دور مناق�س 
للكيان ال�شهيوين، فيما حولت الدول العربية املتبقية - اململكة العربية ال�شعودية وم�شر 
والأردن والإمارات العربية املتحدة والبحرين - م�شاحلها الإقليمية واإدراكاتها للتهديدات 
اخلارجية ب�شكل يتزامن مع الكيان ال�شهيوين �شد طموحات اإيران الإقليمية الخرتاق 
اأنظمة  معظم  وعليه  داع�س،  الإ�شالمية  الدولة  تنظيم  تهديد  وكذلك  لإيران  القليمي 

هذه الدول تف�شل التعاون على نطاق اأو�شع واأ�شمل مع الكيان ال�شهيوين.
الفل�شطينيني  من   ٪90 من  اأكرث  اأن  الراأي  ا�شتطالعات  اأظهر  فقد 
تهديًدا  ي�شكل  باأنه  القد�س  عن  الأمريكي  الإعالن  اإىل  ينظرون 
يعتقدون  منهم  العظمى  الغالبية  اأن  كما  الفل�شطينية،  للم�شالح 
اأي�شا اأن الوليات املتحدة لن تقدم اأي خطة �شالم، بل اأكرث من ذلك 
تعتقد الأغلبية اأنه حتى لو فعلت ذلك، فاإن مثل هذه اخلطة لن تلبي 
دولة  وبناء  الحتالل  اإنهاء  من  الأ�شا�شية  الفل�شطينية  الحتياجات 

م�شتقلة.
العرب  وحلفائها  اأمريكا  دور  يف  الفل�شطيني  اجلمهور  فثقة  وعليه 
الإقليميني الرئي�شيني تال�شت، فما يقرب من ثالثة اأرباع الفل�شطينيني 
قد  وامل�شريني  ال�شعوديني  اأن  يوؤكدون  ال�شتطالع  �شملهم  الذين 

الـــــقـــــرار  ــــــغــــــاء  اإل  
�ــــشــــيــــوؤدي   2334
�شرر  اإحلــــاق  اإىل 
بــــالــــغ بــالــقــ�ــشــيــة 
لأنه  الفل�شطينية 
�ــشــيــقــو�ــس اأ�ــشــ�ــس 
الدولية  ال�شرعية 
تــقــوم عليها  الــتــي 
ـــيـــة  ـــومـــا�ـــش ـــل الـــدب
الـــفـــلـــ�ـــشـــطـــيـــنـــيـــة 
بـــــــــاأكـــــــــمـــــــــلـــــــــهـــــــــا
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ميكن  ل  وبالتايل  الأ�شا�شية،  الفل�شطينيني  باحتياجات  تفي  ل  اأمريكية  خطة  يقبلون 
العتماد عليهم كحلفاء يف عملية ال�شالم، اإ�شافة لذلك  اأكرث من 70٪ من الفل�شطينيني 
الذين �شملهم ال�شتطالع يعتقدون الآن اأن التحالف بني الكيان ال�شهيوين وبع�س القوى 

العربية الكربى بالفعل موجود.)(.
فالكيان ال�شهيوين حتت رئا�شة رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو واململكة العربية ال�شعودية 
حتت ويل العهد توجهوا نحو عزمهم امل�شرتك ملعار�شة اإيران، هذا القرب ال�شرتاتيجي 
اجلديد الذي ميكن اأن يعطي الأولوية ملتطلبات الكيان ال�شهيوين، كذلك تقارب العالقات 
بني م�شر والكيان ال�شهيوين ت�شري اأي�شا اإمكانية زيادة ال�شغط على حما�س للت�شالح مع 
ميكن  وعليه  غزة،  يف  الراف�شني  وعزل  الغربية  ال�شفة  يف  املعتدلة  الفل�شطينية  القيادة 

روؤية قرار القد�س لرتامب مرتبط مبوقفه احلازم �شد ايران)(.
يف الأخري ميكن الو�شول اإىل اأهم ال�شتنتاجات والتو�شيات التالية:

ال�شيا�شة  اإطار  نهج الرئي�س الأمريكي اجلديد دونالد ترامب يف   •
اخلارجية يعترب ح�شب العديد من الباحثني واملحللني الأمريكيني 
جمد  لإعادة  �شعيه  خالل  من  واأوباما،  بو�س  من  كل  ملرياث  رف�شا 
ح�شبه  ال�شابقة  الإدارات  من  العديد  �شعي  بعد  ال�شائع  اأمريكا 
الأمريكي  الداخل  ح�شاب  على  دولية  ق�شايا  اإطار  يف  التورط  اإىل 
يتبع  وعليه  العاملي،  امل�شتوى  على  الأمريكي  الرتاجع  يف  وامل�شاهمة 
ترامب مقاربة انعزالية براغماتية تتج�شد يف الرتكيز على امل�شالح 
بالق�شايا  الكامل  الأمريكي  اللتزام  عن  بعيدا  البحتة  الأمريكية 

الدولية،

نــــهــــج الـــرئـــيـــ�ـــس 
الأمـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــي 
اجلـــديـــد دونـــالـــد 
ــــــــــــــــرامــــــــــــــــب يف  ت
اإطـــــــار الــ�ــشــيــا�ــشــة 
يعترب  اخلــارجــيــة 
حـــ�ـــشـــب الـــعـــديـــد 
مــــــن الـــبـــاحـــثـــني 
واملـــــــــحـــــــــلـــــــــلـــــــــني 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــني 
كل  ملــرياث  رف�شا 
واأوباما بو�س  من 
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• حجم انخراط اأمريكا يف ق�شايا العامل ب�شكل عام ومنطقة ال�شرق الأو�شط ب�شكل خا�س 
�شوف يتحدد مبقدار ما حتققه من منافع وم�شالح اقت�شادية للوليات املتحدة.

ال�شيا�شة  ق�شايا  مع  التعامل  يف  وظيفي  مفهوم  على  ترامب  دونالد  الرئي�س  ارتكاز   •
اخلارجية )مبداأ ال�شفقات(.

- امليل اإىل الجتاه النعزاىل وفقا ملبداأ اأمريكا اأول مبعنى عدم التورط يف الق�شايا التي ل 
تخدم امل�شلحة احليوية الأمريكية ب�شفة مبا�شرة.

اإدارة اأوباما للرتويج للدميقراطية والنفتاح على اخل�شوم �شكل دافعا لرتامب  �شعى   •
لإحداث تغيريات يف ال�شيا�شة اخلارجية ترتكز على ح�شابات املنفعة واخل�شارة.

• تراجع الدور املثايل لأمريكا يف ن�شر الدميقراطية واحلرية يف اخلارج والتدخل لأغرا�س 
ان�شانية حل�شاب امل�شالح املادية ال�شيقة.

• تبنى ترامب مقاربة واقعية جتمع بني العديد من التيارات الفكرية 
التي تتحكم يف �شياغة ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية تتمثل يف تيار 
ال�شوؤون  توجيه  يف  ال�شيقة  ترامب  توجهات  تعك�س  التي  القومية 
اخلارجية والتيار الليربايل الذي �شكل روؤية الرئي�س ال�شابق باراك 
اأوباما للق�شايا الدولية، وتيار املحافظني اجلدد الذي وجه الإدارة 
التيارات  ال�شابقة جلورج بو�س البن وعليه فاجتماع هذه كل هذه 
على  لرتامب  الأمريكية  اخلارجية  ال�شيا�شة  توجهات  يف  تنعك�س 
اأر�س الواقع من خالل تبنيه ملقاربة انعزالية تعزل فيها الوليات 
املتحدة نف�شها عن الأزمات واحلروب التي ل توجد فيها م�شلحة 
حيوية اأمريكية بحتة وهو ما مييز التيار القومي كما اأن ا�شتخدام 

اإدارة  �ـــــشـــــعـــــى 
للرتويج  اأوبـــامـــا 
لـــلـــدميـــقـــراطـــيـــة 
والنــــفــــتــــاح عــلــى 
اخلـــ�ـــشـــوم �ــشــكــل 
دافــــعــــا لـــرتامـــب 
لإحداث تغيريات 
الــــ�ــــشــــيــــا�ــــشــــة  يف 
ترتكز  اخلارجية 
عــــلــــى حـــ�ـــشـــابـــات 
واخل�شارة الربح 
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اإذا ما تعر�شت امل�شالح الأمريكية للخطر وهو  القوة الع�شكرية �شيبقى خيارا متاحا 
اإىل التن�شيق والتحالف مع الفواعل الدولية  اإ�شافة  ما مييز تيار املحافظني اجلدد، 

والقوى الكربى وهو ما ميثل التيار الليربايل.
اقت�شاد  اأن  جند  البحث  يف  تقدميها  مت  التي  والإح�شائيات  املعطيات  خالل  من   •
من  الع�شكرية  التهديدات  اأن  كما  كبرية،  بدرجة  ومتما�شك  قوي  ال�شهيوين  الكيان 
الدول العربية قد تال�شت مع ان�شغال كل دولة بالأو�شاع الداخلية والأمنية املتدهورة 
املنطقة  اجتاه  اإىل  اإ�شافة   ،2011 بعد  العربي  ال�شعبي  احلراك  اأحداث  بعد  خ�شو�شا 
نحو الفو�شى ومنوذج الدولة الفا�شلة، وعليه فاإن الكيان ال�شهيوين مل يعد يف خطر 
كما اأن فكرة العتماد على الكيان ب�شورة رئي�شية حلماية امل�شالح الأمريكية يف منطقة 
ال�شرق الو�شط قد تراجعت منذ نهاية احلرب الباردة، نظرا لربوز الهيمنة الع�شكرية 
وال�شيا�شية الأمريكية، وهو ما يلغي فر�شية قيام التحالف الأمريكي 
ال�شهيوين على العتبارات ال�شرتاتيجية فقط، واإمنا تلعب العديد 
و�شمود  ا�شتمرارية  يف  كبريا  دورا  املركبة  الداخلية  العوامل  من 

العالقة اخلا�شة.
يف  املوؤثرة  العوامل  من  والإيديولوجي  الديني  يعّدالعامل   •
ال�شهيوين،  الكيان  جتاه  الأمريكية  اخلارجية  ال�شيا�شة  توجيه 
هذا العامل الذي برز ب�شكل اأكرب منذ اأحداث 11 �شبتمرب 2001 يف 
ظل اإدارة جورج بو�س البن وعلى الرغم من التوجهات الليربالية 
القاهرة  يف  ال�شهري  بخطابه  رئا�شته  فرتة  وافتتاح  لأوباما  لإدارة 
تختلف  مل  اأجندته  اأن  اإل  الكرمي،  القراآن  من  باآيات  وا�شتدلله 

اقـــتـــ�ـــشـــاد الــكــيــان 
الــــــ�ــــــشــــــهــــــيــــــوين 
قـــــوي ومــتــمــا�ــشــك 
بـــــدرجـــــة كــــبــــرية، 
اأن التهديدات  كما 
الـــعـــ�ـــشـــكـــريـــة مــن 
الــــــــدول الــعــربــيــة 
ــــــت  قـــــــــــــد تــــــال�ــــــش
مــــع انـــ�ـــشـــغـــال كــل 
دولــــــة بـــالأو�ـــشـــاع 
الداخلية والأمنية 
املــــــــــــتــــــــــــدهــــــــــــورة
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ب�شكل  تتوافق  والتي  والإ�شالمي  العربي  العاملني  جتاه  البن  بو�س  اأجندة  عن  كثريا 
كبري مع ال�شرتاتيجيات التي يت�شمنها الكتاب املقد�س لتفتيت املنطقة العربية على 
من  ال�شهيوين  الكيان  على  العربي  اخلطر  تراجع  اإىل  توؤدي  وعرقية  طائفية  اأ�ش�س 
جهة وجتعلها كيانا طبيعيا مقبول و�شط كيانات منق�شمة اإىل هويات وطوائف متعددة، 
الإيديولوجية  بعودة  والتي توحي  الأمريكي اجلديد ترامب  الرئي�س  �شيا�شات  لتاأتي 
ال�شيا�شية اليمينية املتطرفة ب�شدة وتوافقها مع الإيديولوجية اليمينية ال�شهيونية، 
املتحدة جتاه  الوليات  �شيا�شة  الديني والإيديولوجي جزءا من  العامل  وعليه يف�شر 

ق�شايا ال�شرق الأو�شط وكيفية ت�شور امل�شالح الأمريكية جتاه الكيان ال�شهيوين.
- امل�شلحة الوطنية لي�شت املحدد الرئي�شي للعالقات الأمريكية ال�شهيونية، بحيث يلعب 
ال�شهيوين )املذهب الربوت�شتانتي(  للكيان  الأمريكي  الديني واللتزام الأخالقي  البعد 

ي�شتغل  كما  الطرفني،  بني  العالقات  طبيعة  حتديد  يف  كبريا  دورا 
ع�شكرية  كقاعدة  دوره  على  للتاأكيد  الأحداث  كل  ال�شهيوين  الكيان 
حلماية امل�شالح الأمريكية وهذا الدور ت�شطلع به �شبكة التنظيمات 
قيام  يف  املتمثلة  الكربى  امل�شلحة  لتحقيق  ت�شعى  التي  ال�شهيونية 
الدولة اليهودية على اأر�س فل�شطني عن طريق جت�شيد فكرة التجزئة 

العربية.
 - ق�شية القد�س ل حتتاج لغ�شب ال�شارع بل حتتاج لروؤية واعية وبلورة 
�شيا�شة ذكية عربية اإ�شالمية يف م�شتوى التحدي، ولعل قرار ترامب 

قد اأحيا الق�شية املركزية للعرب وامل�شلمني من جديد.
ال�شهيوين  للكيان  �شي�شمح  القد�س  اإىل  الأمريكية  ال�شفارة  نقل   •

املـــ�ـــشـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الرئي�شي  املحدد  لي�شت 
لــلــعــالقــات الأمــريــكــيــة 
الـــــ�ـــــشـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة، بـــل 
يــلــعــب الــبــعــد الــديــنــي 
واللـــــتـــــزام الأخـــالقـــي 
الأمــــــريــــــكــــــي لـــلـــكـــيـــان 
الــ�ــشــهــيــوين )املـــذهـــب 
دورا  الــربوتــ�ــشــتــانــتــي( 
كبريا يف حتديد طبيعة 
العالقات بني الطرفني
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الحتالل  �شيا�شة  ودعم  وامل�شيحية،  الإ�شالمية  املقد�شات  على  الكاملة  �شيطرته  بفر�س 
القائمة على التهويد والتهجري و�شم الأرا�شي.

• و�شع امل�شتوطنات الإ�شرائيلية يف القد�س وال�شفة الغربية اأخطر من نقل مكان ال�شفارة 
الأمريكية.
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آثار فلسطين 
تاأليف: كاثلني كينون

تعريب الأ�شتاذ: حممود العابدي

قامت وزارة الثقافة يف اململكة الأردنية الها�شمية بتقدمي 
“القراءة  م�شروعها  �شمن  2018م  لعام  الإ�شدار  هذا 
بالدرجة  الأردنية  الأ�شرة  ي�شتهدف  والذي  للجميع” 
تعميم  يزيد من  لكي  اإثراء مكتبتها  وي�شاهم يف  الأوىل 

الثقافة واملعرفة مع ربط الأجيال بالرتاث الثقايف واحل�شاري لالأمة ودعم ذلك بطبعات 
�شعبية زهيدة الأ�شعار لتكون مبتناول اجلميع.

 Archaeology in لكتاب  ترجمة  عن  عبارة  اأ�شله  يف  والكتاب   •
الأ�شتاذ/  برتجمتها  قام  كينون  كاثلني  للكاتبة   the holy land
حممود العابدي واألقاه يف حما�شرات على طلبة ق�شم الآثار يف اجلامعة 

الأردنية يف عمان.
• واملوؤلفة هي كاثلني ماري كينون اإجنليزية متح�شلة على لقب �شيدة 
الثقافة ما  الآثار يف  البيطاين، كانت قائدة علماء  امللكي  البالط  من 
ب�شبب  م�شهورة  اخل�شيب.  منطقة الهالل  يف  احلجرية  الفرتة  قبل 
وتعترب  الع�شرين،  القرن  خم�شينات  يف اأريحا يف  الأثرية  اإكت�شافاتها 

اأكرث عاملات الآثار تاأثرياً يف القرن الع�شرين.

جاء الكتاب يف اثني 
ع�شر ف�شاًل تناولت 
اآثـــــــــــــار فـــلـــ�ـــشـــطـــني 
مــــــنــــــذ الــــعــــ�ــــشــــور 
احلـــــجـــــريـــــة حــتــى 
�ـــشـــقـــوط ممــلــكــتــي 
“اإ�شرائيل” وفرتة 
مــــــا بــــعــــد الـــ�ـــشـــبـــي 
كتاب  وهو  البابلي. 
تـــاريـــخـــي بــامــتــيــاز 
تــــ�ــــشــــرب جــــــــذوره 
الـــتـــاريـــخ عـــمـــق  يف 

م. مبت�شم اأحمد احلجي

كتاب :



145
العدد اخلام�س والع�شرون - رجب 1440هـ- مار�س 2019م

لقراءة  اإ�شتثناء  ونالت  لندن  يف  ولدت  الربيطاين،  املتحف  ومدير  دين  رجل  اأبوها  كان 
التاريخ يف كلية �شومرفيلد بجامعة اأوك�شفورد، وحت�شلت على الو�شام الأزرق لت�شبح اأول 
عملها  رحلة  لتبداأ  1929م  �شنة  تخرجت  اأوك�شفورد لالآثار.  جلمعية جامعة  اأنثى  رئي�شة 
يف علم الآثار. نالت �شهرتها الأ�شا�شية يف علم الثار من اكت�شافاتها الأثرية يف اأريحا يف 

خم�شينيات القرن الع�شرين.
• وقد جاء الكتاب يف اثني ع�شر ف�شاًل تناولت اآثار فل�شطني منذ الع�شور احلجرية حتى 
بامتياز  تاريخي  كتاب  وهو  البابلي.  ال�شبي  بعد  ما  “اإ�شرائيل” وفرتة  مملكتي  �شقوط 
وقوة  الأر�س  هذه  الفل�شطيني يف  الإن�شان  قدم  مل�شاهدة  التاريخ  ت�شرب جذوره يف عمق 

ارتباطه بهذه الأر�س.
• والكتاب جاء يف اأكرث من ثالثمائة �شفحة وهو من القطع املتو�شط، متيز غالفه الورقي 

بر�شم يج�شد اآثار فل�شطني على طول ع�شورها، وقد قدم له الأ�شتاذ 
الدكتور/ �شلطان املعاين مبقدمة تكون مبثابة املدخل لهذا الإ�شدار.

وقد اأكد فيها على اأن حمى البحث والتنقيب وامل�شح الأثري الأجنبي يف 
فل�شطني منذ عام 1865م وهي ت�شعى اإىل تتبع تف�شري الكتاب املقد�س 
اأ�شا�شاً  واعتمادها  الهيكل،  بناء  وق�شة  الفل�شطينية،  الأر�س  على 
للوجود اليهودي يف اأر�س امليعاد! مع ال�شعي احلثيث يف الوقت احلا�شر 
الفل�شطيني،  الوجود  واإنكار  الثالث  الهيكل  بناء  اإعادة  يف  للم�شاعدة 
وال�شتعانة بكل دوائر النفوذ يف العامل واملوؤ�ش�شات والهيئات الداعمة 
والتخطيط  الهيكل  اإيجاد مكان  اأجل  ال�شخمة من  امليزنيات  لتوفري 

لإعادة بنائه على اأنقا�س امل�شجد الأق�شى!

اإذا نظرنا من منظور 
اأو�ـــشـــع واأطـــــول زمــنــاً 
اإ�شرائيل  تــاريــخ  فــاإن 
الـــــــــــقـــــــــــدمي يــــــبــــــدو 
كــلــحــظــة قــ�ــشــرية يف 
الفل�شطيني  التاريخ 
الـــــطـــــويـــــل ولــــذلــــك 
ركـــــــــــز املــــــــــوؤرخــــــــــون 
)الــــــــتــــــــوراتــــــــيــــــــون( 
ـــلـــك احلـــقـــب  ـــى ت عـــل
الق�شرية من التاريخ
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ويعزز ما يطرحه بكم كبري من النقولت مما يعزز ذلك، منها على �شبيل املثال ل احل�شر، 
تاريخ  فاإن  زمناً  واأطول  اأو�شع  منظور  من  نظرنا  “واإذا  يقول:  حيث  وايتالم  كيث  كالم 
فاإنه من  لذلك  الطويل،  الفل�شطيني  التاريخ  يبدو كلحظة ق�شرية يف  القدمي  اإ�شرائيل 
املنا�شب طبعاً للموؤرخني )التوراتيني( اأن يركزوا على هذه احلقب الق�شرية من التاريخ 

اأو املجتمعات املعنية فيها”.
التي جتري هنا وهناك على  الأثرية  “اأن احلفريات  زائيف هريت�شوغ قوله:  وينقل عن 
الأر�س التي تربط بني الأر�س املوعودة يف التوراة واأر�س فل�شطني، واأن الزمان التوراتي 
اإىل  تعود  الأثرية  املكت�شفات  عليها  توؤ�شر  بدايات  فال  باطل،  التاريخي  للت�شل�شل  املوازي 
واأن  اأر�س كنعان،  اإىل  امليالد، ول هجرة لإبراهيم  القرن احلادي ع�شر قبل  الأجداد من 
داود و�شليمان كانوا اأبناء مملكة قبلية حملية �شغرية! واأن الدليل مازال معلقاً على وجود 
اململكة املتحدة. ومع كل هذا الغياب للدليل املادي عما ورد يف التوراة 
يت�شاءل زائيف هريت�شوغ: اإذاً من نحن؟! ويختتم مقدم الكتاب تعليقه 
حقائق  يثبت  ما  وجود  عن  الدلئل  كل  غابت  فاإذا  كذلك:  بالت�شاوؤل 
التاريخ واجلغرافيا التوراتية يف اأر�س فل�شطني، فكيف �شاقت عليهم 
الدنيا ليحفروا حتت امل�شجد الأق�شى بحثاً عن هيكلهم املزعوم؟ فاإذا 

انتفى الأ�شل اأ�شا�شاً فكيف نبحث عن اآثاره!
العربي  الآثار  علم  يف  اليوم  والظاهري  ال�شكلي  التقدم  رغم  واأخرياً 
فاإن احلقيقة اجللية اأن موؤ�ش�شاتنا الأكادميية والبحثية تهتم بالدرجة 
العلوم  اإىل  ثالثة  اأو  ثانية  بدرجة  وتلتفت  البحتة،  بالعلوم  الأوىل 
الإن�شانية ومنها على الآثار الذي ُنفذ منه اإلينا، فهو يف وقت ما اأخطر 

غـــــــــــــــابـــــــــــــــت كــــــل 
الــــــــــدلئــــــــــل عـــن 
وجــــــود مــــا يــثــبــت 
حــقــائــق الــتــاريــخ 
واجلـــــــغـــــــرافـــــــيـــــــا 
الــــــتــــــوراتــــــيــــــة يف 
فل�شطني،  اأر�ـــــس 
عليهم  �شاقت  ثم 
ليحفروا  الــدنــيــا 
حتــــــــت املــــ�ــــشــــجــــد 
الأق�شى بحثاً عن 
هيكلهم املزعوم !!
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من ال�شيا�شة اأو هو من ي�شنعها وت�شنعه.
تاريخ  يف  فل�شطني  “مكانة  عن  ليتحدث  كتمهيد  الكتاب  من  األول  الفصل  أتى  وقد 
لنتقال  طبيعياً  وامتداداً  احل�شارات  مهد  �شهدت  املنطقة  هذه  كون  الأدنى”  ال�شرق 
الإن�شان من طور الإن�شان الأول البدائي اإىل طور القاطن يف جمتمع متح�شر، ولذا كان 
احلديث يف هذا الف�شل عن اخلطوات الأوىل لالإن�شان نحو التقدم نحو املدنية وبالتايل 
غرباً  النيل  وادي  من  املمتد  اخل�شيب  الهالل  منطقة  يف  ملركزها  فيها  فل�شطني  �شمول 
“اإن  التالية:  احلقيقة  الف�شل  نهاية  الكاتبة يف  وتقرر  �شرقاً،  والفرات  دجلة  وادي  حتى 
تاريخاً ي�شتند اإىل التقومي القدمي الذي ل ي�شتطيع اأن يذهب بنا اإىل اأبعد من �شنة 3000 
ق.م، وحتى وقت متاأخر كان هذا كل ما لدينا، وكل ما �شبق ذلك كان من �شبيل احلد�س 
والتخمني، وحتى تواريخ الفرتات املحددة بال�شنني هي اأي�شاً حد�س وتخمني، ومنذ �شنة 

حمدد....  تاريخ  اإىل  الو�شول  يف  جديدة  طريقة  ا�شتعملت  1944م 
تاأتي  اأن  ينتظر  ل  ولكن  الكربوين.....  الإ�شعاعي  الن�شاط  طريقة 

طريقة الكربون بنتائج دقيقة...!”
هذا مع تاأكيدها اأن التاريخ املمتد اإىل ما قبل 9000 ق.م اإمنا هو تاريخ 
ي�شتمد روايته من الرواية التوراتية فقط! ويالحظ يف هذا الف�شل 
اأو  تاريخية  اأية م�شادر  ذكر  التاريخي يخلو من  ال�شرد  اأن  -اإجماًل- 

مراجع يف هذا امل�شمار.
أما الفصل الثاني فقد خ�ش�س للحديث عن “بدء حياة التوطني” 
بجماعات  وانتهاًء  البدائي  احلجري  الع�شر  من  ابتداًء  فل�شطني  يف 
الع�شر احلجري احلديث التي بداأت بال�شتيطان م�شتخدمة الزراعة 

احلـــفـــريـــات الأثـــريـــة 
الــــــتــــــي جتـــــــــري هـــنـــا 
وهــنــاك عــلــى الأر�ـــس 
الــــــتــــــي تــــــربــــــط بـــني 
الأر�ـــــــــــــس املــــــوعــــــودة 
واأر�ـــــــس  الــــــتــــــوراة  يف 
فل�شطني، واأن الزمان 
ــــــــوازي  الـــــتـــــوراتـــــي امل
التاريخي  للت�شل�شل 
ول  بــــــــاطــــــــل،  اأمـــــــــــــر 
تــوؤ�ــشــر عليها بــدايــات 
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وال�شناعة البدائية فتقول الكاتبة: “ومن جهة اأخرى فمن املوؤكد حقاً اأن جماعات الع�شر 
احلجري احلديث يف فل�شطني لي�شت كلها قد �شاركت يف التطورات الرائعة التي ظهرت يف 
اأريحا. وقد مر وقت طويل قبل اأن تبني احلفريات التي جرت عام 1935-1936م الرتابط 
بني ال�شناعة الطاحنية مع اأقوام ا�شتقرت بقوة.... ويف م�شتوطنات �شغرية مبنية تعلن 

بداأ الإقت�شاد يف الع�شر احلجري احلديث”.
وجاء الفصل الثالث ليتحدث عن “بدء ال�شتقرار وحتى بداية احل�شارة”، حيث توؤكد 
الكاتبة اأنه ميكن اعتبار فل�شطني كما تظهر اآثار اأريحا -عن حق وجدارة- على اأنها اإحدى 
الأماكن التي تطورت احلياة فيها من حياة التنقل والرتحال اإىل حياة الهدوء وال�شتقرار، 

اأي اإىل ذلك النوع من احلياة ال�شروري لكل تطور نحو احل�شارة والرقي.
وكذلك تطور ال�شناعات فيها وخ�شو�شاً �شناعة الفخار والأدوات ال�شوانية والنحا�شية 
والأبنية ال�شكنية و�شناعة الأ�شلحة والتي تطورت يف مراحلها واأنواعها 
واأ�شكالها وتعابريها التي حتملها، ومقارنة ذلك مع املناطق الأخرى يف 
الهالل اخل�شيب ومدن قدمية كحلب وبي�شان وجمدو وغزة و�شمال 

فل�شطني ووادي الأردن و�شمال العراق.
أما الفصل الرابع فقد خ�ش�س للحديث حول “الع�شر الأول للمدن” 
به  ملا متتعتا  اأريحا وجمدو  الكاتبة حديثها حول مدينتي  وخ�ش�شت 
اأر�شية  طبقات  ثالث  اإىل  امتدت  التي  الأثرية  الك�شوف  يف  وفرة  من 

امتدت اإىل ما قبل اأربعة اآلف عام ق.م.
الربونزي  الع�شر  يف  املدنية  “املمالك  عن  الخامس  الفصل  وتحدث 
القدمي” وهو امتداد للف�شل الذي قبله مع و�شف اأكرث ملا متيزت به 

اأن  الـــكـــاتـــبـــة  تـــــوؤكـــــد 
ما  اإىل  املمتد  التاريخ 
اإمنـــا  ق.م   9000 قــبــل 
هـــــو تـــــاريـــــخ يــ�ــشــتــمــد 
روايـــتـــه مـــن الـــروايـــة 
الـــــتـــــوراتـــــيـــــة فـــقـــط! 
هـــــذا  يف  ويـــــــالحـــــــظ 
اأن  -اإجــمــاًل-  الف�شل 
ال�شرد التاريخي يخلو 
اأيـــة م�شادر  مــن ذكـــر 
مــراجــع  اأو  تــاريــخــيــة 
املــــ�ــــشــــمــــار هــــــــــذا  يف 
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البناء  املدنية وال�شناعات الأكرث حرفية مع تطور  هذه احلقبة نحو ال�شتقرار واحلياة 
لي�شمل الأ�شوار والقنوات واأنظمة البناء.

وجاء الفصل السادس ليتحدث عن جميء العموريني اإىل فل�شطني، وهم الذين نزحوا 
والتي  اإطار حياتهم  بقوا يف  ولكنهم  �شكناها،  الأر�س  اأهل  لي�شاطروا  يف هجرات متعددة 
تبدو اأقرب للبداوة مقارنة بامل�شتوى الذي كان يعي�شه اأهل الأر�س من الكنعانيني الذين 

اأ�ش�شوا حلياتهم املدنية ومدنهم يف كافة اأرجاء فل�شطني.
أما الفصل السابع فقد خ�ش�س للحديث عن “ع�شر الربونز املتو�شط والهك�شو�س” وما 
تعر�شت له فل�شطني يف هذه الفرتة من تقلبات �شيا�شية وغزو على يد جماعات وممالك 
ودمار  خراب  من  كذلك  تبعه  وما  والفنون  ال�شناعات  تقدم  على  اآثارها  انعك�شت  اأخرى 
يف بع�س الأحيان، اإل اأنه �شرعان ما عاد ال�شتقرار والأمن، وبداأ معه ظهور طوائف من 

الإ�شرائليني الذين انخرطوا يف احل�شارة الكنعانية التي كانت ت�شود 
البالد عام 1000 ق.م تقريباً يف مدن اأريحا وجمدو وتل العجول وجازر.
وجميء  احلديث  الربونزي  “الع�شر  الثامن  الفصل  وجاء 
املتعددة  احلوادث  �شاقت  اأن  بعد  الكاتبة:  تقول  حيث  الإ�شرائليني” 
حال  اأية  “على  فل�شطني  نحو  التوجه  نحو  الإ�شرائليني  قادت  التي 
هناك اعتقاد �شائد بني العلماء هو اأن ق�شة التوراة عبارة عن مزيج من 
عدة م�شادر قدمية خمتلفة”. وقد بينت الآثار مدى تاأثري وامتداد 
ال�شيطرة امل�شرية على خطوط ال�شري الربية ووجود حامياتها التي 
ازدهار  اإىل  دفع  مما  بها  متر  التي  املدن  عرب  ال�شتقرار  توؤمن  كانت 
التجارة يف منطقة حو�س املتو�شط. ويف هذه الفرتة تقرر الكاتبة اأنه 

تـــــــوؤكـــــــد الــــكــــاتــــبــــة 
اأنـــــه ميــكــن اعــتــبــار 
فــــلــــ�ــــشــــطــــني كـــمـــا 
تــظــهــر اآثـــــار اأريــحــا 
-عــن حق وجــدارة- 
عـــلـــى اأنــــهــــا اإحـــــدى 
الأمــــــــــاكــــــــــن الــــتــــي 
تطورت احلياة فيها 
مــــن حـــيـــاة الــتــنــقــل 
والرتحال اإىل حياة 
وال�شتقرار الهدوء 
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ــــــــــــــــــــــــــس  عــــــــــــــــــــــــــا�
ــ�ــشــطــيــنــيــون  الــفــل
والإ�ـــشـــرائـــيـــلـــيـــون 
�شنة  مـــائـــة  زهـــــاء 
اإىل  جنباً  جــريانــاً 
جــنــب، فــقــد عا�س 
يف  الفل�شطينيون 
ال�شاحلي  ال�شهل 
وعا�س  اخل�شيب، 
الإ�ــشــرائــيــلــيــون يف 
اجلبلية  املــنــطــقــة 
اجلرداء. القاحلة 

مت ا�شتقرار الإ�شرائليني نهائياً يف هذه البالد وهي تعود اإىل عام 1330 ق.م، ولكنها توؤكد 
�شري  كيفية  على  قاطعة  اأدلة  متت  التي  للحفريات  نتيجة  الآن  حتى  تتوفر  ل  اأنه  على 
عملية ال�شتقرار هذه. وتوكد كذلك اأنه مل يعرث املنقبون يف الطبقات التي مت حفرها يف 
بي�شان وغريها من املدن على اأي دليل خلراب اأو دمار داخل الهيكل والذي كان حتت وجود 

احلامية امل�شرية.
القدمي”  الع�شر احلديدي  “الفل�شطينيني وبداية  فقد حتدث عن  التاسع  الفصل  أما 
وتعود هذه احلقبة اإىل تاريخ ما قبل 1000 �شنة قبل امليالد، والتي �شهدت الكثري من احلروب 
�شتى  يف  والربونز  احلديد  �شناعة  تطور  ا�شتدعى  مما  فل�شطني  يف  املتوالية  والأحداث 
املجالت متا�شياً مع طبيعة ال�شراعات التي كانت قائمة والتي امتدت على طول ال�شاحل 
الفل�شطينيون  فيها  مار�س  والتي  �شرقاً  الأردن  وادي  اإىل  وو�شوًل  الفل�شطيني  وال�شمال 
�شتى اأنواع ال�شطهاد والظلم �شد جريانهم! تقول الكاتبة يف ختام هذا 
الف�شل على �شوء ما تبني لها من �شرد لالأحداث التاريخية التوراتية: 
“عا�س الفل�شطينيون والإ�شرائيليون زهاء مائة �شنة جرياناً جنباً اإىل 
ال�شاحلي اخل�شيب، وعا�س  ال�شهل  الفل�شطينيون يف  جنب، فقد عا�س 
الإ�شرائيليون يف املنطقة اجلبلية القاحلة اجلرداء. ويف �شنة 1080 ق.م 
بداأ الفل�شطينيون حماولتهم يف ب�شط �شيطرتهم على املنطقة اجلبلية، 
وقد �شاموا الإ�شرائليني يف هذه الفرتة �شنوف اخلبث والعذاب!، وقد 
ورد و�شف ذلك يف التوراة بالتف�شيل... ولكنها دفعت بالإ�شرائليني نحو 
الوحدة والقومية!....، وبنى داود مملكة اإ�شرائيل املتحدة وامل�شتقلة”.

مملكة  وهي  املتحدة”  “اململكة  عن  ليتحدث  العاشر  الفصل  وجاء 



151
العدد اخلام�س والع�شرون - رجب 1440هـ- مار�س 2019م

يف  احلــــــــفــــــــريــــــــات   
الــقــد�ــس لــقــرن من 
الـــــــــزمـــــــــان والـــــتـــــي 
قد�س  وجــود  اأثبتت 
اإىل  قـــدميـــة متـــتـــد 
اجلنوب من القد�س 
الــقــدميــة احلــالــيــة، 
توؤكد �شعف الرواية 
الإ�ــــــشــــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة 
الـــتـــي تــــّدعــــي قــيــام 
الــــهــــيــــكــــل هـــــنـــــاك!

وتعرتف  فقط!  القرن  اأرباع  ثالثة  زهاء  اإىل  امتدت  والتي  الكاتبة  تزعم  كما  اإ�شرائيل 
قوة  فيها  لهم  كان  والتي  اليهود  تاريخ  يف  الوحيدة  الفرتة  هي  الفرتة  هذه  اأن  الكاتبة 
�شيا�شية مهمة، وتقوم الكاتبة ب�شرد تفا�شيل هذه الفرتة وعظمتها وفق ن�شو�س الكتاب 
املقد�س ومدى تاأثريها يف اأفكار اليهود واآمالهم، على الرغم من اإقرارها بالتفاهة املتناهية 

لالإدلة الأثرية التي خلفتها هذه الفرتة كما ذكرت.
وعلى الرغم من اأن احلفريات يف القد�س بداأت �شنة 1867م والتي ا�شتمرت لنحو قرن من 
الزمان والتي اأثبتت وجود قد�س قدمية متتد اإىل اجلنوب من القد�س القدمية احلالية، 
وكل ما مت اكت�شافه زاد من التاأكيد على �شعف ووهن الرواية الإ�شرائيلية التي تّدعي قيام 
اإمنا  اأثرية  اأوان وقطع  اإليه من  الو�شول  اأن ما مت  اإىل  الكاتبة  ت�شري  بل  الهيكل هناك! 
انق�شمت يف �شمال وجنوب فل�شطني تبعاً لنق�شام مملكة اإ�شرائيل نتيجة ال�شراع الذي وقع 

فيها يف تلك احلقبة ومن ثم �شاهم يف اأفولها والتمرد على �شليمان يف 
نهاية حكمه!

يهوذا  “مملكتي  عن  الكاتبة  حتدثت  عشر  الحادي  الفصل  وفي 
“يهوذا” وقد اأطالت  “اإ�شرائيل” ويف اجلنوب  واإ�شرائيل” يف ال�شمال 
النف�س يف و�شف كال اململكتني وطبيعتهما املعمارية واحل�شارية، وما 
متيزت به كل منهما على حدة، وكذلك طبيعة ال�شراع الدائر بينهما 
وبني جريانهما، وكذلك تاأثر كل مملكة منهما باملحيط القائم وقتئذن 
يف جميع مناحي وطرازات احلياة. مع مالحظة ُبعد نفوذ كال اململكتني 

عن القد�س كمنطقة خارجة عن نطاق ال�شيطرة.
وجاء الفصل األخير ليتحدث حول “�شقوط مملكتي اإ�شرائيل وفرتة 
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ما بعد ال�شبي البابلي” والأحداث التي دارت على اأر�س فل�شطني من جراء الغزو الأ�شوري 
اأوًل ثم بعد ذلك الغزو البابلي والذي كان اأ�شد همجية ووح�شية يف تدمري املدن والأر�س 
و�شبي  ويهوذا  اإ�شرائيل  �شقوط مملكتي  واأ�شفر كذلك عن  ما هو موجود،  كل  وا�شتباحة 
البقاع،  لتلك  وا�شتيطانهم  البابلية  باحل�شارة  اليهود  تاأثر  مدى  فيه  وت�شرح  اليهود. 
وعزوف الكثري منهم عن الرجوع على الرغم من املحاولت التي بذلت بعد النفراج الذي 

حدث لهم يف بابل.
الفرتة  قبل  وما  ال�شبي  بعد  ما  فرتة  مميزات  بع�س  على  للدللة  الف�شل  هذا  وختم 
من  جانب  على  تكن  مل  اليهودية  احل�شارة  اأن  منه  ات�شح  والتي  فل�شطني،  يف  الهلينية 
التدهور  اإىل  بعد  اآل فيما  والذي  ذات طابع مدين،  كانت متجان�شة  واإن  والفن،  الأهمية 

والنحطاط وفقدت كل ميزاتها بعد تاريخ ال�شبي.
ويف ختام هذه القراءة نحب اأن ن�شري اإىل ما يلي:

- طبيعة الكتاب متيل اإىل �شرد هذا التاريخ الطويل على هيئة ق�ش�شية 
لعر�س الأحداث دون ذكر اأية م�شادر اأو مراجع علمية اأو عاملية، وهو 
ما خال منه الكتاب بالكلية، �شوى اعتماد الروؤية والرواية التوراتية يف 

كثري من ف�شول الكتاب.
- التزمت الكاتبة تر�شيخ النهج القومي والقبلي يف اإبراز ال�شراع الدائر 
ومنطقة  فل�شطني  واإبراز  ذكرت،  الذي  التاريخ  حقب  خمتلف  على 
الهالل اخل�شيب كاأر�س للهجرات على مر التاريخ واأن البقاء فيها كان 

يعتمد على القوة والنفوذ الذي كان ميده من اخلارج.
بو�شع  تقوم  اأن  الكتاب  هذا  اأ�شدرت  التي  باملوؤ�ش�شة  الأوىل  كان   -

احل�شارة اليهودية 
مل تكن على جانب 
مـــــــــن الأهــــــمــــــيــــــة 
كانت  واإن  والــفــن، 
ذات  مـــتـــجـــانـــ�ـــشـــة 
طــــــــابــــــــع مـــــــــدين، 
فــيــمــا  اآل  والــــــــذي 
الــتــدهــور  اإىل  بــعــد 
والنـــــــــحـــــــــطـــــــــاط 
وفــــــــــــــقــــــــــــــدت كـــــل 
مــــــيــــــزاتــــــهــــــا بـــعـــد 
تـــــــاريـــــــخ الـــ�ـــشـــبـــي
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اأنه كتاب  التعليقات الالزمة مع كل ما مي�س حقائق التاريخ والدين يف الكتاب وخ�شو�شاً 
الغث  بني  التمييز  على  الدربة  متلك  ل  -عادة-  والتي  الأوىل  بالدرجة  لالأ�شرة  موجه 
وال�شمني، اإل اإذا كان هذا اخللط مق�شود بحد ذاته لتمرير اأغرا�س اأخرى من خالل ثقافة 

اجليل القادم.
تبقى  اأنها  اإل  اأنها حمايدة-  -واإن زعمت  املقد�شة  الأر�س  الغربية لأحداث  الرواية  اأن   -
عن  ف�شاًل  وناق�شة،  م�شوهة  تبقى  ولذلك  التوراتية،  الإ�شرائيلية  الرواية  حبي�شة 
اإن كنا حري�شني على تقدمي روؤية حقيقية لواقع فل�شطني التاريخي  انحرافها، واأقول: 
فاإن الروؤية التي يقدمها امل�شلمون هي الأعدل والأقرب اإىل حقائق الواقع والتاريخ، وهي 
الكفيلة ببناء جيل واعي عامل فاعل ل�شتعادة اأر�شه ومقد�شاته بدًل من ال�شعي نحو ما 

هو باهت اأو ناق�س!

الأوىل  كـــــــــــــــان   
ـــة الـــتـــي  ـــ�ـــش بـــاملـــوؤ�ـــش
ــــــــــــدرت هــــــذا  اأ�ــــــــــــش
تــقــوم  اأن  الـــكـــتـــاب 
بــو�ــشــع الــتــعــلــيــقــات 
الــــــالزمــــــة مـــــع كــل 
مـــــا ميـــ�ـــس حــقــائــق 
الــتــاريــخ والــديــن يف 
الــكــتــاب لأنــــه كــتــاب 
مـــــوجـــــه لــــالأ�ــــشــــرة 
الأوىل بــــالــــدرجــــة 
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حديثاً عن مركز بيت املقد�س 
للدرا�شات التوثيقية م�شنف 
بعنوان: "اجلامع ل�شرية ال�شيخ 
العالمة يو�شف عبداهلل �شوفان القدومي" خامِتة 

العلماء احلنابله من اآل �شوفان القدومي 
)1290-1351هـ( =) 1873-1933م(.

القدومي �شرية  الباحث عي�شى �شوفان  فيه  جمع 
عبداهلل  ال�شيخ  بن  يو�شف  الفقيه  العالمة  ال�شيخ 

�شوفان القدومي ومواقفه واآثاره العلمية، و�شمنه 
نبذة عن �شرية والده العالمة ال�شيخ عبداهلل �شوفان، وتاريخ قريته 

وعلمائها، واأقوال العلماء والبلغاء فيها.
بالعلم(  لها  امل�شهود  �شوفان  اآل  عائلة  من  )وهو  الباحث  وبذل   •
لل�شيخ يو�شف  جهداً كبرياً يف احل�شول على �شور بع�س املخطوطات 
املتناثرة  الأوراق  وبع�س  القدومي،  عبيد  �شوفان  عبداهلل  ال�شيخ  بن 
كل  يف  املخطوطات  ومراكز  اجلامعات  ويف  نابل�س  ويف  قدوم  كفر  يف 
من ال�شعودية والكويت والأردن وجامعة النجاح يف نابل�س ومكتباتها، 

وكذلك من مكتبات اآل �شوفان.
• وحوت الرتجمة كثريا من املعلومات والوثائق واأ�شماء املخطوطات 
واجلهود العلمية والفتاوى والردود وخطبه واأحوال ع�شره التي تن�شر 

اإ�ـــــشـــــدار جـــمـــع فــيــه 
الــــــبــــــاحــــــث عـــيـــ�ـــشـــى 
�ـــشـــوفـــان الــقــدومــي 
�ــــــــشــــــــرية الــــ�ــــشــــيــــخ 
الــــعــــالمــــة الــفــقــيــه 
يــو�ــشــف بـــن الــ�ــشــيــخ 
ـــوفـــان  عـــــبـــــداهلل �ـــش
ومواقفه  الــقــدومــي 
واآثــــــــــــــاره الـــعـــلـــمـــيـــة  
و�ــشــمــنــه نـــبـــذة عــن 
�شرية والده، وتاريخ 
قـــريـــتـــه وعــلــمــائــهــا

جلنة البحث العلمي

�شدر 
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لأول مرة، ول �شك اأن هذا التاريخ وتلك الرتاجم تنقل -اإىل حٍد كبري- �شورة �شادقة ملا 
كانت عليه قرى ومدن فل�شطني من مكانٍة علمية حتى اأواخر العهد العثماين؛ فالكثري 
من هوؤلء العلماء اأدوا دوراً يف تاريخ بيئاتهم التي عا�شوا فيها وما حولها و�شغلوا منا�شب 

علمية رفيعة و�شاهموا يف ن�شر العلم وتعليمه.

حــــوت الــرتجــمــة 
الــــــــكــــــــثــــــــري مــــن 
املــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات 
والوثائق واأ�شماء 
املـــــخـــــطـــــوطـــــات 
واجلهود العلمية 
ــــــــــاوى  ــــــــــفــــــــــت وال
والـــردود وخطبه 
ع�شره  واأحــــــوال 
الـــــتـــــي تــنـــــــــــ�ــشــر 
... ــرة  ـــ ـــ مـــ لأول 
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بيت املقد�س للدرا�شات التوثيقية والبحوث

امل�شلمني  ق�شية  خلدمة  املوثقة  البحوث  ت�شجيع  على  منا 
اإثراء  اإىل  واملهتمني  والباحثني  املخت�شني  ندعو  فاإننا  الأوىل، 

ال�شل�شلة باإ�شهاماتهم مع الأخذ يف العتبار املعايري التالية:

الشروط:
ت�شرتط �شل�شلة بيت املقد�س للدرا�شات يف البحوث والدرا�شات املر�شحة ما يلي: 

• اأن يكون مو�شوع البحث يف جمال الدرا�شة حول فل�شطني، والقد�س، وامل�شجد 
الأق�شى، واليهود واليهودية، واأن يكون باللغة العربية.

قبل.  من  اإلكرتوين  موقع  اأو  جملة  اأو  كتاب  يف  ن�شر  قد  البحث  يكون  • األ 
بحيث  ال�شرف،  الأكادميي  الطرح  عن  وبعيدة  متما�شكة،  الدرا�شة  تكون  • اأن 

تكون ذات �شلة بامليدان والواقع ما اأمكن.
.)A4 )مقا�س  �شفحة   20 الدرا�شة  تتجاوز  • األ 

تر�شل ن�شخة من الدرا�شة املقدمة للن�شر اإىل امل�شرف العام ل�شل�شلة بيت
 املقد�س للدرا�شات على العنوان الإلكرتوين التايل:

chief-aqsa@hotmail.com

واهلل ويل التوفيق ،،

  

حر�شاً






