


الف�صل الأول

خلفيات الق�سية الفل�سطينية

حتى �سنة 1918





11
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خلفيات الق�صية الفل�صطينية حتى �صنة 1918

مقدمة:

ثالثة جو�نب جتعل �لق�صية �لفل�صطينية �لق�صية �الأبرز �لتي �صغلت، وما تز�ل ت�صغل، 

�لعامل �لعربي و�الإ�صالمي:

�لعرب  قلوب  يف  ومركزيتها  وبركتها،  بقد�صيتها  �الأر�ص  طبيعة  �الأول:  �جلانب 

و�مل�صلمني؛ ومكانتها لدى �أتباع �لديانات �ل�صماوية. وموقع �الأر�ص �ال�صرت�تيجي يف قلب 

�لعامل �لعربي وقلب �لعامل �الإ�صالمي.

�الإحاللية  وبروحه  و�لتاريخية،  �لعقائدية  بادعاء�ته  �لعدو  طبيعة  �لثاين:  و�جلانب 

�لتو�صعية، �لتي ت�صعى لطرد �صعب فل�صطني، و�إلغاء حقوقه �الأ�صيلة يف �أر�صه ومقد�صاته.

و�جلانب �لثالث: طبيعة �لتحالف �لغربي - �ل�صهيوين �لذي هدف �أ�صا�صاً �إىل متزيق 

للقوى  �لتبعية  فلك  يف  تدور  �الأو�صال،  مفككة  و�إبقائها  و�إ�صعافها  �الإ�صالمية،  �الأمة 

�لكبى.

�لعامل  قلب  فل�صطني،  يف  �نزرع  �لذي  �ل�صهيوين،  �ليهودي  �لتحدي  يثل  ولذلك 

تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أبرز  و�حل�صارية،  و�ل�صيا�صية  �لع�صكرية  باأ�صكاله  �الإ�صالمي، 

�الأمة �مل�صلمة، و�صعيها نحو �لتحرر و�لوحدة و�لنه�صة، ال�صرتد�د مكانتها وريادتها بني 

�الأمم.

�إن�صاء  �لفل�صطينيني وحدهم؛ الأن  ٍ�أن هذه �لق�صية مل تكن يوماً ق�صية  ولي�ص بخاف 

لتنفيذ هذ�  �إال مركز�ً متقدماً  �أر�ص فل�صطني مل يكن  �ل�صهيوين على  �ليهودي -  �لكيان 

م�صكلة  حّل  من  �أخرى  �أهد�ف  مع  ذلك  �لتقى  و�صو�ء  �ل�صهيوين.   - �لغربي  �لبنامج 

�ليهود يف �أوروبا، �أم �لتعاطف �لديني مع رغباتهم، فاإن �حلقيقة �ل�صارخة تك�صف مدى 

�لعامل  وتعري�ص  كيانه،  وتدمري  فل�صطني  �صعب  تهجري  يف  �لغرب  يرتكبه  �لذي  �لظلم 

�أهد�فهم  حتقيق  �صبيل  يف  لالنفجار،  �لعاملي  و�ال�صتقر�ر  للخطر،  و�الإ�صالمي  �لعربي 

تلك، يف عامل ٍيزعمون فيه دعوتهم لل�صالم �لعاملي وحقوق �الإن�صان.
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اأواًل: فل�سطني:

يطلق ��صم فل�صطني على �لق�صم �جلنوبي �لغربي لبالد �ل�صام، وهي �الأر�ص �لو�قعة 

غربي �آ�صيا، على �ل�صاحل �ل�رشقي للبحر �ملتو�صط. ولفل�صطني موقع ��صرت�تيجي مهم، 

�إذ ُتعدُّ �صلة �لو�صل بني قارتي �آ�صيا و�إفريقيا، ونقطة �لتقاء جناحي �لعامل �الإ�صالمي.

�لقدم، كما تدل �حلفريات  �أر�ص فل�صطني منذ ع�صور موغلة يف  �الإن�صان  وقد �صكن 

�إىل  �لرعي  من  �لتحول  يف  وىل 
ُ
�الأ �الإن�صاين  �لتطور  مر�حل  �أر�صها  و�صهدت  و�الآثار، 

�لزر�عة، كما �أن �أول مدينة جرى ت�صييدها يف �لتاريخ هي مدينة “�أريحا” �لو�قعة �صمال 

�رشقي فل�صطني وذلك نحو �صنة 8000 ق.م ح�صبما يذكر علماء �الآثار.

هذه  �صكن  �صعب  �أول  الأن  كنعان”؛  “�أر�ص  هو  �الأر�ص  لهذه  معروف  ��صم  و�أقدم 

�الأر�ص ومعروف لدينا تاريخياً هم “�لكنعانيون”، �لذين قدمو� من جزيرة �لعرب نحو 

2500 ق.م. و��صم فل�صطني هو ��صم م�صتق من ��صم �أقو�م بحرية، لعلها جاءت من غرب 

�آ�صيا �ل�صغرى ومناطق بحر �إيجة نحو �لقرن �لثاين ع�رش ق.م، وورد ��صمها يف �لنقو�ص 

�مل�رشية با�صم “ب ل �ص ت”، ورمبا �أ�صيفت �لنون بعد ذلك للجمع، وقد �صكنو� �ملناطق 

�أعطو�  �أنهم  �صوى  مميز  �أثر  لهم  يبَق  فلم  ب�رشعة،  بالكنعانيني  و�ندجمو�  �ل�صاحلية، 

.
1
�الأر�ص ��صمهم

�أما �أر�ص فل�صطني بحدودها �جلغر�فية �ملتعارف عليها فلم تتحّدد بدقة �إال يف �أيام 

ظلت  وقد   .1923-1920 �لفرتة  خالل  وخ�صو�صاً  لفل�صطني،  �لبيطاين  �الحتالل 

عام  ب�صكل  تعبِّ  ظلت  �أنها  غري  �لتاريخ،  عب  وتت�صع  ت�صيق  فل�صطني  �أر�ص  حدود 

�لعهد  ويف  �الأردن.  ونهر  �مليت  �لبحر  وبني  �ملتو�صط  �لبحر  بني  �لو�قعة  �الأر�ص  عن 

على  رفح  من  يتد  فل�صطني  جند  وكان  “�أجناد”،  �إىل  �ل�صام  بالد  ُق�صمت  �الإ�صالمي 

�صمايل غرب مدينة  18 كم  بعد  تقع على  �لتي  ون  �للجُّ �إىل  �مل�رشية  �صيناء  �حلدود مع 

فل�صطني ظلت جزء�ً  فاإن  �ملختلفة،  �الإ�صالمية  �لعهود  �لتق�صيمات يف  كانت  و�أياً  جنني. 

من  �صيئاً  لتغرّي  ت�صييقاً  �أو  تو�صيعاً  �لتق�صيمات  هذه  مثل  تكن  ومل  �ل�صام،  بالد  من 

يهتز  ال  للحكم  والءهم  و�أن  و�حدة،  م�صلمة  �أمة  �أبناء  باأنهم  �أبنائها  �صعور  حقيقة 

وفق   
2

كم  27,009 تبلغ  فل�صطني  م�صاحة  فاإن  حال،  �أي  وعلى  حقاً.  م�صلماً  د�م  ما 

.
2

�ملعا�رشة �لتق�صيمات 
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وتتمتع فل�صطني مبناخ معتدل هو مناخ �لبحر 

�ال�صتقر�ر  على  ي�صجع  مناخ  وهو  �ملتو�صط، 

ثالثة  �إىل  فل�صطني  تق�صم  �أن  ويكن  و�الإنتاج. 

قطاعات رئي�صية، هي �ل�صهل �ل�صاحلي و�ملرتفعات 

و�ل�صهل  �الأردين.  و�الأخدود  �لو�صطى  �جلبلية 

حيث  �لفل�صطينيني،  غالب  تركز  منطقة  �ل�صاحلي 

�القت�صادي  و�لن�صاط  �لتجارة  ومر�كز  �ملو�نئ 

�لو�صطى  �جلبلية  �ملرتفعات  وت�صمل  و�لزر�عي. 

�لنقب،  وه�صبة  و�خلليل  ونابل�ص  �جلليل  جبال 

�صمال  �جلرمق  جبل  هو  �رتفاعاً  جبالها  و�أعلى 

وقد  �أمتار.   1,207 �رتفاعه  يبلغ  �لذي  فل�صطني 

�لفل�صطيني  �لفالح  �ملرتفعات  هذه  يف  �صكن 

و�لفو�كه  باحلبوب  وزرعها  �ل�صنني  �آالف  منذ 

�الأردين،  �الأخدود  �أما  �ملا�صية.  ورعى  و�خل�صار، 

�مليت،  �لبحر  يف  لي�صب  �الأردن  نهر  يجري  حيث 

فهو ُيعدُّ �أكرث �ملناطق �نخفا�صاً عن م�صتوى �صطح 

�آخر على وجه �الأر�ص، حيث  �أي مكان  �لبحر من 

�صطح  حتت  مرت   400 نحو  �إىل  �النخفا�ص  ي�صل 

�لبحر، وهي مناطق تتميز بحر�رتها طو�ل �لعام، 

وت�صتهر بزر�عتها للنخيل و�ملوز و�خل�رشو�ت. 

ثانيًا: فل�سطني يف االأديان ال�سماوية: 

و�لن�رش�نية  )�الإ�صالم  �ل�صماوية  �لديانات  خمتلف  �أتباع  لدى  خا�صة  �أهمية  لفل�صطني 

و�ليهودية(، و�لذين ي�صّكلون نحو 55% من �صكان �لعامل.

1. مك�نة فل�شطني االإ�شالمية:

الأر�ص فل�صطني مكانة عظيمة يف نفو�ص �مل�صلمني فهي:

.
�أر�ص مقد�صة بن�ص �لقر�آن �لكرمي چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭچ3  •

• جغرافية فل�شطني
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  �أر�ص مباركة بن�ص �لقر�آن �لكرمي   •
، وقوله تعاىل: چې ې ې 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ4
.
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئچ5

وفيها �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، �أول قبلة للم�صلمني، وثالث �مل�صاجد مكانة يف �الإ�صالم   •
500 �صالة عما �صو�ه من �مل�صاجد، قال  �إليه، و�ل�صالة فيه تعدل  وُي�صنُّ �صّد �لرحال 

وم�صجدي  �حلر�م  �مل�صجد  م�صاجد:  ثالثة  �إىل  �إال  �لرحال  ت�صد  “ال   :[ �هلل  ر�صول 

�ألف �صالة،  �مل�صجد �حلر�م مبائة  “�ل�صالة يف   :\ ، وقال 
�الأق�صى”6 هذ� و�مل�صجد 

.
و�ل�صالة يف م�صجدي باألف �صالة، و�ل�صالة يف بيت �ملقد�ص بخم�صمائة �صالة”7

وفل�صطني �أر�ص �الأنبياء ومبعثهم، عليهم �ل�صالم، فعلى �أر�صها عا�ص �إبر�هيم ولوط   •
ويحيى  وزكريا  و�صالح  و�صليمان  ود�ود  ويو�صف  ويعقوب  و�إ�صحق  و�إ�صماعيل 

وعي�صى عليهم �ل�صالم ممن ورد ذكرهم يف �لقر�آن، كما ز�رها حممد ]. وعا�ص على 

كانت  عندما  �لقر�آن،  يف  ذكرهم  يرد  مل  ممن  �إ�رش�ئيل،  بني  �أنبياء  من  �لعديد  �أر�صها 

ت�صو�صهم �الأنبياء، وممن ورد ذكرهم يف �حلديث �ل�صحيح يو�صع \.

م�رشى  ليكون  �الأق�صى  �مل�صجد  �صبحانه  �هلل  �ختار  فقد  �الإ�رش�ء،  �أر�ص  وفل�صطني   •
ر�صول �هلل ] من �مل�صجد �حلر�م �إىل �مل�صجد �الأق�صى، ومنه كان معر�جه �إىل �ل�صماء، 

�مل�صجد  يف  وهناك  عظيماً.  ت�رشيفاً  فل�صطني  و�أر�ص  �مل�صجد  هذ�  �صبحانه  �هلل  ف�رشَّف 

�الأق�صى جمع �صبحانه �الأنبياء حيث �أّمهم ر�صول �هلل يف �ل�صالة، داللة على ��صتمر�ر 

و�أعباء  و�الإمامة  �الأنبياء  مري�ث  �نتقال  وعلى  �الأنبياء،  بها  جاء  �لتي  �لتوحيد  ر�صالة 

�لر�صالة �إىل �الأمة �الإ�صالمية.

.
ويف �حلديث �ل�صحيح �أن بيت �ملقد�ص هي “�أر�ص �ملح�رش و�ملن�رش”8  •

وبالد �ل�صام، وفل�صطني جزء منها، هي عقر د�ر �الإ�صالم وقت ��صتد�د �ملحن و�لفنت،   •
، و“�أال �إن �الإيان �إذ� وقعت �لفنت 

كما يف �حلديث �ل�صحيح “عقر د�ر �الإ�صالم بال�صام”9

.
بال�صام”10

و�ملقيم �ملحت�صب يف هذه �الأر�ص كاملجاهد و�ملر�بط يف �صبيل �هلل لقوله ]: “�أهل �ل�صام   •
و�أزو�جهم وذرياتهم وعبيدهم و�إماوؤهم �إىل منتهى �جلزيرة مر�بطون يف �صبيل �هلل، فمن 

.
�حتل مدينة من �ملد�ئن فهو يف رباط، ومن �حتل منها ثغر�ً من �لثغور فهو يف جهاد”11

و�لطائفة �ملن�صورة �لثابتة على �حلق �إىل يوم �لقيامة ت�صكن يف �ل�صام وخ�صو�صاً بيت   •
.
12

�ملقد�ص و�أكناف بيت �ملقد�ص
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وعلى ذلك، فال غرو �أن تتعلق قلوب �مل�صلمني و�أفئدتهم بهذه �الأر�ص �ملباركة �ملقد�صة 

ويفدونها بدمائهم و�أرو�حهم.

2. مك�نة فل�شطني لدى امل�شيحيني:

ولد  �مل�صيحي،  �الإيان  بح�صب  �إذ  �ملقد�صة،  بالديار  �مل�صيحيني  عند  فل�صطني  ت�صمى 

فيها ي�صوع �مل�صيح وحو�ريوه، وعا�صو� فيها. وحدثت معظم �الأحد�ث �ملذكورة يف �لعهد 

�جلديد و�لعديد من �الأحد�ث �ملذكورة يف �لعهد �لقدمي. وح�صب �لرت�ث �مل�صيحي �نطلقت 

�لب�صارة �مل�صيحية من �صمايل فل�صطني وو�صطها، و�نت�رشت يف �أنحاء �لعامل.  

مدينة  ر�أ�صها  وعلى  للم�صيحيني  �ملقد�صة  �الأماكن  من  �لعديد  على  فل�صطني  حتتوي 

بيت حلم، م�صقط ر�أ�ص �مل�صيح حيث كني�صة �ملهد؛ ومدينة �لنا�رشة حيث ترعرع �مل�صيح؛ 

طريق  على  �الأخرية  خطو�ته  خطى  �أن  �إىل  بدعوته،  �مل�صيح  قام  حيث  �لقد�ص،  ومدينة 

�الآالم، ومن ثم مّت )ح�صب �الإيان �مل�صيحي( “�صلبه ودفنه”. ويوؤمن �مل�صيحيون بوجود 

“قب �مل�صيح” يف كني�صة �لقيامة يف �لقد�ص، �لتي ُتعد �إحدى �أهم �لكنائ�ص يف �لعامل. ويقد�ص 
نهر  �صفة  وعلى  طبيا  بحرية  حول  وخ�صو�صاً  �جلليل،  يف  خمتلفة  �أماكن  �مل�صيحيون 

�الأردن. ومل تت�صاءل �أهمية هذه �ملدينة كمدينة مقدَّ�صة �إال بعد �صنة 590م، حني �أ�صبح 
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عر�ص �لبابا جريجوري �الأول هو مركز �ل�صلطة �مل�صيحية، و�أ�صبحت لروما �حلظوة على 

�لقد�ص. و�أ�صبح �أ�صقف �لقد�ص يحتل �ملرتبة �خلام�صة يف �ل�صل�صة �لهرمية لهيئة �لكهنوت 

�مل�صيحينّي  حياة  يف  عميقًة  �ملقدَّ�صة(  )�الأر�ص  فل�صطني  بقيت  ذلك،  ومع  �لكاثوليكية. 

وخيالهم ب�صكل عام.

3. مك�نة فل�شطني لدى اليه�د13:

ت�صغل �لقد�ص )“�أور�صليم” يف �مل�صطلح �لديني( مكاناً مركزياً يف �لوجد�ن �ليهودي. 

ثم بنى �صليمان عليه  �لعهد  تابوت  �إليها  ُنقل  �ل�صالم،  ��صتوىل عليها د�ود عليه  �أن  فبعد 

�ليهودي.  �لديني  “�صهيون” يف �ملوروث  ��صم  �ملدينة  �لهيكل. وُيطلَق على  �ل�صالم فيها 

للم�صجد  �لغربي  )�حلائط  �ملبكى  وحائط  د�ود  وقب  �صهيون  جبل  �أي�صاً  ت�صم  وهي 

�ليهود ويذكرونها يف  �إليها  �ليهودي يتَّجه  للدين  �أ�صبحت �ملدينة مركز�ً  �الأق�صى(. وقد 

�صلو�تهم، وخ�صو�صاً يف �الحتفال بعيد �لف�صح حيث يرددون: “نلتقي يف �لعام �لقادم 

يف �أور�صليم”.  

وقد �أحاط �لت�رشيع و�لرت�ث �ليهودي مدينة �لقد�ص بكثري من �لقو�نني و�الأ�صاطري. 

ة �لعامل، وال ي�صاهيها يف ُح�صنها مدينة �أخرى، و�أن �الإله خلق  وي�صفها �لتلمود باأنها �رُشَّ

�أور�صليم عند خلقه �لعامل، و�أنه �أقام خيمة �الجتماع فيها. و�ُصوِّرت �أور�صليم يف �لدين 

ع على بقية �لعامل.  �ليهودي كاأنها �ملكان �لذي �صيفي�ص فيه �خلري من �ل�صماء، ومنها يوزَّ

بالقد�ص  �لتالل  �لعامل. وحتيط  �لذي �صيحكم  �مللكوت  �أو  “�ل�صخيناه”  وهي بذلك تكون 

وح�صب  �ل�صخيناه.  مالئكة  حر��صتها  على  ويقوم  �لظالم”،  “قوى  �إليها  ت�صل  ال  حتى 

جماعة  �أدعية  كل  وت�صعد  �الإله،  عن  فا�صل  �أي  يف�صلها  ال  �أور�صليم  فاإن  �ليهودية، 

عملية  يف  مهماً  دور�ً  تلعب  �مللكوت،  باعتبارها  �أور�صليم،  �أن  كما  خاللها.  من  ي�رش�ئيل 

�الإ�صالح )تيقون(، �إذ �صتعلو جدر�نها وتقرتب من �لعر�ص �الإلهي؛ وبهذ�، يعود �لتو�زن 

�ملقدَّ�صة،  �الأربع  فل�صطني  مدن  �إحدى  و�لقد�ص  )�صفريوت(.  �لتجليات  ولعامل  للعامل، 

بح�صب �ليهودية، �لتي يجب �أال تنقطع فيها �ل�صالة )�إ�صافة �إىل �خلليل و�صفد وطبية(. 

َثمَّ  ومن  ي�رش�ئيل(  )�إرت�ص  فل�صطني  �إىل  �لعودة  �حلاخامية  �ليهودية  حُترِّم  هذ�  ومع 

 ”Mashiah أو “�ملا�صيح� ”Messiah لقد�ص، �إال يف �آخر �الأيام؛ وتربطها بظهور “�مل�صيّا�

�ملنتظر. وقد حاولت �ليهودية �الإ�صالحية �أن تخفِّف من �جلانب �لقومي يف �ليهودية باأن 

حُتوِّل فكرة �للقاء يف �لقد�ص �إىل فكرة معنوية، ال ينبني عليها برنامج عملي على �الأر�ص، 
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�حلركة  ولكن  �ليهود.  لدى  و�لفردو�ص  بال�صعادة  و�حللم  �لذهبي  �لع�رش  �أفكار  وت�صبه 

وَدعت  �صيا�صي؛  �صعار  �إىل  وحولته  حرفياً  تف�صري�ً  �لديني  �ل�صعار  ت  ف�رشَّ �ل�صهيونية 

�ل�صهيونية �لدينية �إىل جتميع �ليهود يف فل�صطني، ت�صهيالً وتعجيالً بظهور “�ملا�صيح”، 

وحتى يتم توفري �جلهد و�لوقت عليه يف جمعهم من بقاع �الأر�ص؛ يف �لوقت �لذي عدَّت 

فيه ِفَرق يهودية �أخرى ذلك هرطقة دينية، وتدخالً ب�رشياً ملحاولة فر�ص �إر�دة �لرب. ويف 

�إطار �لفهم �ل�صيا�صي �ل�صهيوين، قامت جماعات يهودية بتغيري �ل�صلو�ت، و��صتبدلو� 

بال�صيغة �لتقليدية يف �لدعاء �صيغة جديدة تقول: يف �لعام �لقادم “نعيد بناء” �أور�صليم. 

ثالثًا: فل�سطني عرب التاريخ:

�لقدمي �حلجري  �لع�رش  منذ  فل�صطني  �صكن  �الإن�صان  �أن  �إىل  ت�صري  �آثار   هناك 

 )500 �ألف - 14 �ألف ق.م(، كما ي�صري �لع�رش �حلجري �لو�صيط )14 �ألف - 8 �آالف ق.م(

قدم  وعندما  �لنطوفية.  باحل�صارة  يعرف  مبا  متثلت  ح�صارية  حياة  �أ�صكال  وجود  �إىل 

�لكنعانيون من جزيرة �لعرب )نحو 2500 ق.م( كانت هجرتهم و��صعة بحيث �أ�صبحو� 

فل�صطني،  يف  وقرية  مدينة  مئتي  عن  يقل  ال  ما  �أن�صاأو�  وقد  للبالد،  �الأ�صا�صيني  �ل�صكان 

 .
14

حلم وبيت  �ل�صبع  وبئر  و�أ�صدود  و�خلليل  وحيفا  وعكا  وع�صقالن  بي�صان  مدن  مثل 

هم  �لقرويني،  وخ�صو�صاً  �حلاليني،  فل�صطني  �أهل  معظم  �أن  �ملوؤرخني  ثقات  ويرى 

�لتي  �لعربية  �لقبائل  ومن  و�لفل�صطينية،  و�لعمورية  �لكنعانية  �لقبائل  �أن�صال  من 

��صتقرت يف فل�صطني قبل �لفتح �الإ�صالمي وبعده، حيث �ندمج �جلميع يف ن�صيج و�حد، 

طو�ل �الإ�صالمي  �حلكم  حتت  و��صتعربو�  �أ�صلمو�  �إذ  �لعربية،  و�للغة  �الإ�صالم   يجمعهم 

ثالثة ع�رش قرناً.

�إ�رش�قة لنور �لتوحيد يف هذه  �إىل فل�صطني )نحو 1900 ق.م(   \ �إبر�هيم  كان قدوم 

�الأر�ص �ملباركة، وقد عا�رش حاكم �لقد�ص “ملكي �صادق” �لذي كان على ما يبدو موحد�ً 

مل  �أنه  ويبدو  �لتوحيد،  ر�صالة  ن�رش  يف  دوره  �إبر�هيم  �الأنبياء  الأبي  وكان  له.  و�صديقاً 

فظل  دعوته،  �أو  دينه  ب�صبب  لرتكها  ي�صطر  ومل  فل�صطني،  �أهل  من  عناًء  �أو  عنتاً  يجد 

��صمه  حملت  �لتي  �ملدينة  يف  �هلل  توفاه  �أن  �إىل  ي�صاء  حيث  بُحّرية  ويتنقل  فيها،  م�صتقر�ً 

�إ�صماعيل، �لذي ��صتقر يف مكة،  �أبناوؤه �الأنبياء من بعده  “�خلليل”. وقد �صار على دربه 
و�إ�صحق و�بنه يعقوب �للذين ��صتقر� يف فل�صطني. وكان ليعقوب \ �ثنا ع�رش �بناً هم 
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�إىل  \( وقد هاجرو�  �إ�رش�ئيل )و�إ�رش�ئيل هو لقب ليعقوب  �الأ�صباط �ملعروفون ببني 

 م�رش و��صتقرو� فيها، حيث عانو� من ��صطهاد �لفر�عنة ب�صعة قرون. و�أر�صل �هلل لهم

ـ 13 ق.م( لينقذهم من فرعون وطغيانه، و�أهلك �هلل فرعون وجنوده،  مو�صى \ )يف �لقرن �ل

غري �أن بني �إ�رش�ئيل يف ذلك �لزمان كانو� قد ُطبعو� على �لذلِّ و�جلنب، فرف�صو� �لذهاب �إىل 

 .
�الأر�ص �ملقد�صة قائلني ملو�صى: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ15

من �صلب  جديد  جيل  ن�صاأ  وعندما  فل�صطني،  يدخل  �أن  قبل   \ مو�صى   وتويف 

1190 ق.م(  \ )نحو  �أربعني �صنة من �لتيه، قادهم يو�صع بن نون  �إ�رش�ئيل بعد  بني 

�جلزء  يف  �إ�رش�ئيل  لبني  �ل�صيطرة  بع�ص  حتقيق  و��صتطاع  �الأردن،  نهر  بهم  عب  حيث 

�ل�صمايل �ل�رشقي من فل�صطني. وملدة 150 �صنة تالية �صادت �لنكبات و�لفو�صى و�خلالفات 

و�النحالل �خللقي و�لديني بني بني �إ�رش�ئيل. ومل يتح�صن حالهم �إال بقدوم طالوت ملكاً 

عليهم، و�لذي ��صتطاع �النت�صار على �أعد�ئه.

�لتوحيد  لنور  ببدء مرحلة جديدة  �إيذ�ناً  �لذي خلف طالوت   \ وكان ظهور د�ود 

يف �الأر�ص �ملباركة، حيث �آتاه �هلل �مللك )نحو 1004 ق.م( وقد و��صل حربه �صّد �الأقو�م 

�لقد�ص  �إىل  عا�صمته  نقل  و��صتطاع  �أخ�صعها  حيث  �ملقد�صة،  �الأر�ص  على  �لكافرة 

�صنة 995 ق.م، و�صيطر على معظم فل�صطني، با�صتثناء معظم �ملناطق �ل�صاحلية �لتي مل 

 \ 963 ق.م عندما خلفه �بنه �صليمان  \ حتى �صنة  تخ�صع له. و��صتمر يف حكمه 

)963-923 ق.م( حيث �صهدت فل�صطني حركة بناء وعمر�ن و�زدهار �صخمة، و�صّخر 

�هلل له �لريح و�جلّن، و�أعطاه ملكاً ال ينبغي الأحد من بعده. وكان حكم د�ود و�صليمان هو 

�لع�رش �لذهبي، �لذي ُحكمت فيه فل�صطني نحو ثمانني عاماً، حتت ر�ية �الإيان و�لتوحيد 

قبل �لفتح �الإ�صالمي لها.

من  كثري  يف  متعاديتني  منف�صلتني  دولتني  �إىل  مملكته  �نق�صمت  �صليمان  وفاة  وبعد 

�الأحيان، فن�صاأت مملكة “�إ�رش�ئيل” �صمال فل�صطني خالل �لفرتة 923-721 ق.م، �لتي 

�صمتها د�ئرة �ملعارف �لبيطانية �زدر�ء “�ململكة �لذيلية”، حيث �صعفت وف�صد حكامها، 

و�نتهى �أمرها ب�صيطرة �الآ�صوريني بقيادة �رشجون �لثاين عليها، وتدمريها ونقل �صكانها 

من بني �إ�رش�ئيل �إىل حّر�ن و�خلابور وكرد�صتان وفار�ص، و�أحلو� مكانهم جماعات من 

لو� هذه �لدولة.  �الآر�ميني، ومل يبق بعد ذلك �أثر الأ�صباط بني �إ�رش�ئيل �لع�رشة �لذين �صكَّ

�لقد�ص، 923-586 ق.م، وكانت عا�صمتها  �لفرتة  “يهود�” فا�صتمرت خالل   �أما مملكة 
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فقد  طويلة،  فرت�ت  �خلارجي  �لنفوذ  حتت  و�لوقوع  �ل�صعف  عو�مل  �عرتتها  وقد 

هزمها ودخل عا�صمتها �صي�صق فرعون م�رش )�أو�خر �لقرن �لعا�رش ق.م(، وفعل مثله 

�لفل�صطينيون يف عهد يهور�م )849-842 ق.م(، و��صطرت لدفع �جلزية لالآ�صوريني...، 

ر �لهيكل،  ثم �إنها �صقطت �أخري�ً بيد �لبابليني بقيادة نبوخذ ن�رشَّ �لذي خرَّب �لقد�ص، ودمَّ

و�صبى نحو 40 �ألفاً من �ليهود، وبذلك �صقطت مملكتهم �صنة 586 ق.م.

فتذكر  ملكهم،  دمار  ب�صببها  ��صتحقو�  �لتي  �إ�رش�ئيل  بني  �آثام  �إىل  �لتور�ة  وت�صري 

�الآثم،  �لثقيل  �ل�صعب  �خلاطئة،  لالأمة  “ويل  �أنبيائهم:  �أحد  وهو  �أ�صعيا،  ل�صان  على 

ن�صل فاعلي �ل�رّش، �أوالد مف�صدون تركو� �لرب، و��صتهانو� بقدو�ص �إ�رش�ئيل، �رتدو� 

حتت  تدن�صت  “و�الأر�ص  �لتور�ة:  وتقول  �الأول،  �الإ�صحاح  �أ�صعيا،  �صفر  ور�ء”  �إىل 

�أ�صعيا،  �صفر  �الأبدي”  �لعهد  نكثو�  �لفري�صة،  غرّيو�  �ل�رش�ئع،  تعّدو�  الأنهم  �صكانها 

.24 �الإ�صحاح 

وهكذ� فلم َتُطل مملكة بني �إ�رش�ئيل يف فل�صطني �أكرث من �أربعة قرون حكمو� يف معظم 

�لوقت بع�صاً من �أر�صها، وكان حكمهم غالب �لوقت �صعيفاً مفككاً، وخ�صع �أحياناً لنفوذ 

وهيمنة دول قوية جماورة. ويف �لوقت نف�صه ظّل �أبناء فل�صطني من �لكنعانيني وغريهم يف 

�أر�صهم، ومل يهجروها �أو يرحتلو� عنها. 

وقد �صمح �الإمب�طور �لفار�صي قور�ص Cyrus لليهود بالعودة �إىل فل�صطني، فعادت 

قلّة منهم، عا�صت �إىل جانب �أبناء فل�صطني، ومتتعت منطقة �لقد�ص بنوع من �حلكم �لذ�تي 

ع�رش  ذلك  وتال  ق.م.   332-539 �لفرتة  خالل  ��صتمرت  �لتي  �لفار�صية  �ل�صلطة  حتت 

يدير  و��صتمر  ق.م،   63-332 �لفرتة  خالل  فل�صطني  على  �الإغريقية  �لهللينية  �ل�صيطرة 

�صوؤون �ليهود “�لكاهن �الأكب”، و��صتطاع �ليهود حتقيق حكم ذ�تي منذ �صنة 164 ق.م 

�أخذ ي�صيق ويت�صع، وتزد�د مظاهر ��صتقالله وت�صعف ح�صب �رش�ع �لقوى �لكبى يف 

ذلك �لوقت على فل�صطني )�لرومان، �لبطاملة، �ل�صلوقيني...(. 

63 ق.م، و�أخ�صعوها حلكمهم  وقد متكن �لرومان من �ل�صيطرة على فل�صطني �صنة 

�ملبا�رش منذ �ل�صنة �ل�صاد�صة �مليالدية حيث �ألغو� �حلكم �لذ�تي �ليهودي يف منطقة �لقد�ص. 

 Titus تيتو�ص  �لروماين  �لع�صكري  �لقائد  لكن  66-70م  �لفرتة  خالل  �ليهود  ثار  وقد 

�أخمد ثورتهم ودّمر �لهيكل، ثم ثار �ليهود مرة �أخرى و�أخرية خالل �لفرتة 132-135م 

ودمرها،  �لقد�ص  �حتل   Julius Severus �صيفرو�ص  جوليو�ص  �لروماين  �لقائد  لكن 
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�صماها  خر�ئبها  فوق  جديدة  مدينة   Hadrian هادريان  �لروماين  �الإمب�طور  و�أقام 

�إيليا كابيتولينا Aelia Capitolina حيث ُعرفت بعد ذلك با�صم �إيلياء، وهو ��صم هادريان 

، وندرت �أعد�دهم ن�صبة 
16

�الأول. وحظر على �ليهود دخول �لقد�ص نحو مئتي �صنة تالية

�إىل �ل�صكان طو�ل 18 قرناً تالية. بينما ظّل �أهل �لبالد �الأ�صليني من كنعانيني ومن �ختلط 

�أثناء وجودهم،  �إ�رش�ئيل ويف  �لبالد قبل قدوم بني  �لعرب، م�صتقرين يف  بهم من قبائل 

وظلو� م�صتمرين كذلك بعدهم �إىل �أيامنا هذه. 

�لرومانية منذ  �لدولة  �لق�صم �ل�رشقي من  �لروم(  �لبيزنطية )دولة  �لدولة  وقد تولت 

394م، و��صتمرت يف �لهيمنة على فل�صطني، عد� فرت�ت �صئيلة من �لنفوذ �لفار�صي، حتى 

جاء �لفتح �الإ�صالمي لفل�صطني �صنة 15هـ/636م.

رابعًا: فل�سطني يف العهد االإ�سالمي:

�مل�صت�صعفة  �لقلّة  �أنظار  �ملنورة، كانت  �ملدينة  �الإ�صالمية يف  �لدولة  �أن تت�صكل  قبل 

من �مل�صلمني يف مكة تتجه �إىل �مل�صجد �الأق�صى وبيت �ملقد�ص يف فل�صطني. �إذ �إن معجزة 

�الإ�رش�ء متت من �مل�صجد �حلر�م �إىل �مل�صجد �الأق�صى. وكان �مل�صجد �الأق�صى هو �لقبلة 

)8هـ(، موؤتة  وغزوتا  )7هـ(،  وفدك  خيب  فتح  كان  وقد  �ل�صالة.  يف  للم�صلمني   �الأوىل 

بالد  �إىل  �مل�صلمني  لتطلع  مقدمة  )11هـ(   ] زيد  بن  �أ�صامة  وحملة  )9هـ(،  وتبوك 

�ل�صام.

�أجنادين  معركة  هي  فتحها  �إىل  �أدت  �لتي  �ملعارك  �أبرز  فكانت  فل�صطني  فتح  �أما 

634م قرب 30 متوز/ يوليو  13هـ -  �الأوىل  27 جمادى  [ يف  �لوليد   بقيادة خالد بن 

يف بي�صان   - فحل  ومعركة  �لروم،  من  �آالف  ثالثة  نحو  فيها  قتل  �لتي  جبين   بيت 

28 ذي �لقعدة 13هـ - 23 كانون �لثاين/ يناير 635م و�لتي كان ميد�نها غربي نهر �الأردن 

�الأردن  �صمايل  �لريموك  معركة  فكانت  �لفا�صلة  �ملعركة  �أما  بي�صان.  من  �إىل �جلنوب 

636م و�لتي و�جه فيها جي�ُص �مل�صلمني، �ملكون  �أغ�صط�ص  12 �آب/  15هـ -  5 رجب  يف 

�لبالغ  �لروم  جي�ص   ،] �لوليد  بن  وخالد  �جلر�ح  بن  عبيدة  �أبي  بقيادة  �ألفاً   36 من 

�ألف   130 بنحو  �ملوؤرخني  بع�ص  قدَّرها  �لروم  يف  كبى  كارثة  حلَّت  وقد  �ألف.   200

[ بنف�صه  �ل�صام. وجاء عمر بن �خلطاب  �إىل فتح بالد  �أدت هذه �ملعركة  قتيل. وقد 

ورغب  �أ�صهر،  ب�صعة  �مل�صلمون  حا�رشها  �أن  بعد  �ملقد�ص،  بيت  مفاتيح  ال�صتالم 
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[ �لعقد بنف�صه. وهي �ملدينة �لوحيدة يف عهد  �أن يتوىل عمر  �أهلها يف �ل�صلح �رشط 

نحو  �لفتح  يف  عمر  �صارك  وقد  مفاتيحها،  ��صتالم  بنف�صه  خليفة  توىل  �لتي  �لر��صدين 

كان  �أن  بعد  باالأذ�ن،  فيها  رباح  بن  بالل  �صوت  و�صَدح  �ل�صحابة،  من  �آالف  �أربعة 

عهد�ً،  �لقد�ص  الأهل  �خلطاب  بن  عمر  كتب  وقد   .
17[ �لنبي  وفاة  منذ  ذلك  عن  �متنع 

فيه: وجاء   ،
�لعمرية”18 “�لعهدة  با�صم  ��صتهر 

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم. هذ� ما �أعطى عبد �هلل عمر �أمري �ملوؤمنني �أهل �إيلياء 

�أماناً الأنف�صهم و�أمو�لهم ولكنائ�صهم و�صلبانهم و�صقيمها  �أعطاهم  من �الأمان، 

وبريئها و�صائر ملتها، �أنه ال ت�صكن كنائ�صهم وال تهدم، وال ينتق�ص منها وال من 

حيِِّزها وال من �صليبهم، وال من �صيء من �أمو�لهم، وال يكرهون على دينهم، وال 

ي�صار �أحد منهم، وال ي�صكن باإيلياء معهم �أحد من �ليهود.

وعلى �أهل �إيلياء �أن يعطو� �جلزية كما يعطي �أهل �ملد�ئن. وعليهم �أن يخرجو� 

منها �لروم و�لل�صو�ص، فمن خرج منهم فاإنه �آمن على نف�صه وماله حتى يبلغو� 

ماأمنهم، ومن �أقام منهم فهو �آمن وله مثل ما على �أهل �إيلياء من �جلزية...

وعلى ما يف هذ� �لكتاب عهد �هلل وذمة ر�صوله وذمة �خللفاء وذمة �ملوؤمنني �إذ� 

�أعطو� �لذي عليهم من �جلزية.

�صهد على ذلك خالد بن �لوليد، وعمرو بن �لعا�ص، وعبد �لرحمن بن عوف، 

ومعاوية بن �أبي �صفيان، وكتب وح�رش �صنة 15هـ.

ي�صوده  كان  عامل  يف  �مل�صلمني،  عند  �لديني  �لت�صامح  مدى  �لن�ص  هذ�  ويعك�ص 

�الآخر  يف ربيع  �الأرجح  �لقد�ص على  فتح  مّت  �لدين. وقد  على  و�الإكر�ه  �الأعمى  �لتع�صب 

 16هـ - �أيار/ مايو 637م. وكانت قي�صارية �آخر مدينة تفتح يف فل�صطني يف �صو�ل 19هـ -

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 640م، وكانت ميناء ومدينة عامرة قوية، �صعى �لروم لالحتفاظ 

بها قدر ��صتطاعتهم.

�لذي  �ل�صام  “�أجناد”  من  “جند�ً”  فل�صطني  �أ�صبحت  �الإد�رية  �لتق�صيمات  وح�صب 

�الأموية.  �لدولة  عهد  يف  خم�صاً  و�أ�صبحت  �لر��صدين،  عهد  يف  �أجناد  �أربعة  على  توزع 

�أ�صيالً يف �لدولة �الإ�صالمية ومتفاعالً مع تطور�تها �ل�صيا�صية  وقد ظلت فل�صطني جزء�ً 

�أهل فل�صطني  �أن  و�حل�صارية. ومل يكن تغريُّ �لدول و�الأ�رش �حلاكمة ليوؤثر على حقيقة 

عرب م�صلمون مو�لون لدولة �الإ�صالم وحكم �الإ�صالم.
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�صنة  حتى  �لر��صدين  حكم  ��صتمر  وقد 

حتى  �أمية  بني  حكم  تبعه  ثم  41هـ/661م، 

132هـ/750م، ثم �لعبا�صيون، �لذين ��صتمر 

بد�أ  �أن  �إىل  فل�صطني  على  �ملبا�رش  حكمهم 

�نتهاء  مع  و�لتفكك،  �ل�صعف  من  يعاين 

�خلليفة  مبقتل  �الأول  �لعبا�صي  �لع�رش 

247هـ/861م  �صنة  �ملتوكل  �لعبا�صي 

ي�صكلو�  �أن  �إىل  للوالة  �لفر�صة  �أعطى  مما 

كما  ور�ثية،  حملية  �صلطات  الأنف�صهم 

حكمت  �لتي  �لطولونية  �لعائلة  مع  حدث 

�لفرتة  �إليها خالل  م�رش و�صمَّت فل�صطني 

حذ�  وقد  878-905م،  �أي  264-292هـ 

عندما  �لطولونيني  حذو  �الأخ�صيديون 

حكمو� م�رش، ف�صموها �إىل نفوذهم خالل 

وقد  935-969م.  �أي  323-358هـ  �لفرتة 

حتت  و�الأخ�صيديون  �لطولونيون  حكم 

�لظل �الإ�صمي للدولة �لعبا�صية.

�لذين  �لفاطميون،  متكن  358هـ  ويف 

من  �الإ�صماعيلي،  �ملذهب  �إىل  ينتمون 

�ل�صيطرة على فل�صطني، وخا�صو� �رش�عات 

مع �لثور�ت �ملحلية ومع �لقر�مطة و�الأتر�ك 

�ل�صالجقة لل�صيطرة على فل�صطني. ثّم �إن �ل�صالجقة متكنو� يف 464هـ/1071م من �ل�صيطرة 

وبني وبينهم  �أنف�صهم  �ل�صالجقة  بني  ليحتدم  عاد  �ل�رش�ع  لكن  فل�صطني.  معظم   على 

�لفاطميني، وقد متّكن �لفاطميون من �ل�صيطرة على �صور �صنة 1097م وبيت �ملقد�ص يف 

�صباط/ فب�ير 1098م. وقد كان هذ� �ل�رش�ع يف غمرة �حلملة �ل�صليبية �الأوىل �لتي بد�أت 

عار�صني  �ل�صليبيني،  مبر��صلة  �لفاطميون  وقام  �ل�صام.  بالد  �إىل  �لو�صول  يف  طالئعها 

�ل�صام  بالد  من  �ل�صمايل  �لق�صم  يكون  �أن  مقابل  �ل�صالجقة،  قتال  يف  �لتعاون  عليهم 

.
19

لل�صليبيني وفل�صطني للفاطميني
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20

�ل�صليبية �أن نتحدث عن تف�صيالت �حلروب  �لدر��صة  ولي�ص من منهجنا يف هذه 

�لقد�ص  على  و�صيطرو�  فل�صطني،  �حتالل  من  متكنو�  �ل�صليبيني  �أن  نذكر  ولكننا 

�لقد�ص  يف  منهم  وقتلو�  �مل�صلمني،  دماء  من  بحر  يف  خا�صو�  �أن  بعد  492هـ/1099م 

وكانت  و�حليوية  �لقوة  من  �لكثري  متلك  تز�ل  ما  كانت  �مل�صلمة  �الأمة  لكن  �ألفاً.   70 نحو 

من  تعانيه  كانت  ما  من  �لرغم  على  �الأوروبيني،  �ل�صليبيني  من  وعلمياً  ح�صارياً  �أرقى 

ت�رشذم و�رش�ع �صيا�صي وحروب د�خلية. فقد ظهر �أبطال جماهدون �أنهكو� �ل�صليبيني 

زنكي �لدين  وعماد  )508-520هـ(،  �لب�صقي  �أق�صنقر  �أمثال  من  حكمهم،  فرتة   طيلة 

حممود  �لدين  نور  و�بنه  �ل�صليبية،  �لرها  �إمارة  �أ�صقط  �لذي  )521-540هـ( 

وتبنى  �مل�صلمة،  للقيادة  فذ�ً  منوذجاً  قدَّم  �لذي  1146-1174م(،  �أي  )541-569هـ 

فتمكن  حكمه،  طيلة  �صغله  �لذي  �لتحرير  مل�رشوع  مو�زياً  ح�صارياً  نه�صوياً  م�رشوعاً 

و�أ�صقط  حكمه،  �إىل  م�رش  �صمَّ  ثم  �ل�صام،  بالد  يف  بقيادته  �الإ�صالمية  �لقوى  توحيد  من 

حترير  من  ومتكن  �الأيوبي،  �لدين  �صالح  هناك  و�ليه  يد  على  فيها  �لفاطمية  �خلالفة 

نحو خم�صني مدينة وقلعة من �ل�صليبيني. �إال �أنه تويف رحمه �هلل بعد �أن ��صتكمل تثبيت 

فكي �لكما�صة )م�رش و�ل�صام( على عنق �ل�صليبيني.

رفع �صالح �لدين �الأيوبي ر�ية �جلهاد بعد نور �لدين خالل �لفرتة 569-589هـ �أي 

مع  حطني  معركة  وخا�ص  قيادته،  حتت  وم�رش  �ل�صام  توحيد  و�أعاد  1174-1193م، 

1187م وهي معركة فا�صلة يف  4 متوز/ يوليو  �أي  583هـ  24 ربيع �الآخر  �ل�صليبيني يف 

�أي  583هـ  رجب   27 يف  �ملقد�ص  بيت  وفتح  �ل�صليبي  �لوجود  حتطيم  �إىل  �أدت  �لتاريخ 

تابع  �ل�صليبي. وقد  88 عاماً من �حلكم  �أي بعد نحو  1187م،  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين   2

�ل�صيطرة على �رشيط �صاحلي بني يافا و�صور، كما  �ل�صليبيون حمالتهم ومتكنو� من 

�صيطرو� مرة �أخرى على �لقد�ص )ب�صبب �ل�رش�عات �لد�خلية يف �لدولة �الأيوبية( معظم 

�الإ�صالم،  حظرية  �إىل  نهائياً  عادت  �أن  �إىل  1229-1244م  �أي  626-642هـ  بني  �لفرتة 

و��صتمرت كذلك حتى �الحتالل �لبيطاين لفل�صطني �صنة 1917م.

�ملغويل  �لزحف  وو�جهو�  648هـ/1250م  �صنة  �الأيوبية  �لدولة  �ملماليُك  خلف  وقد 

�صبتمب  �أيلول/   6 �أي  658هـ  رم�صان   25 جالوت  عني  معركة  يف  فل�صطني  �أر�ص  على 

1260م بقيادة قطز )حممود بن ممدود( و�لتي تعدُّ من �ملعارك �لفا�صلة يف �لتاريخ. ثم 

�لظاهر  فقام  �ل�صليبيني،  بقايا  من  �ل�صام  وبالد  فل�صطني  حترير  م�رشوع  �ملماليك  تابع 

 بيب�ص بجهد كبري يف ذلك، حيث ��صرتد �لعديد من �ملناطق يف فل�صطني و�ل�صام ثم تابعه
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�صيف �لدين قالوون، ثم �بنه �الأ�رشف خليل بن قالوون، �لذي مّت على يديه �إنهاء �لوجود 

 �ل�صليبي يف بالد �ل�صام باإ�صقاطه مملكة عكا �ل�صليبية. �إذ حّرر عكا يف 17 جمادى �الأوىل

1291م، و��صتوىل بعد ذلك ب�رشعة على �صيد� و�صور وحيفا  �أيار/ مايو   18 �أي  690هـ 

وعتليت. لتعود �ل�صيطرة �لكاملة على فل�صطني و�ل�صام من جديد حلكم �الإ�صالم.

بالد  وباقي  فل�صطني  على  بال�صيطرة  �لعثمانيون  قام  �ملماليك  �صاأن  �صعف  وعندما 

1516م، و�صيطرو� على م�رش و�حلجاز و�ليمن  �ل�صام )�صورية و�الأردن ولبنان( �صنة 

عو� �صيطرتهم خالل ن�صف �لقرن �لتايل لت�صمل معظم  و�جلز�ئر يف �ل�صنة �لتالية، وو�صَّ

�لعامل �لعربي، مبا يف ذلك �لعر�ق و�رشق �جلزيرة �لعربية، وليبيا وتون�ص.  وقد ��صتمر 

حكمهم لفل�صطني حتى نهاية �حلرب �لعاملية �الأوىل �صنة 1918م.

�هلل  دين  يف  �أهلها  ودخل  �لعمري،  �لفتح  منذ  �الإ�صالمي،  طابعها  فل�صطني  �كت�صبت 

�جلزيرة  من  �لقادمة  �لعربية  �لقبائل  مع  بامتز�جهم  لغتهم  وتعربت  وتعربو�  �أفو�جاً، 

لتوؤثر كثري�ً  �ل�صليبية  �الإ�صالمية. ومل تكن فرتة �حلروب  �لعربية حتت لو�ء �حل�صارة 

على هوية �الأر�ص و�ل�صكان، �إذ �صمد �لفل�صطينيون يف �أر�صهم، بينما كان �ل�صليبيون يف 

�أحيان كثرية يف و�صع دفاعي ُمنهك.

وعلى �أي حال، فاإن �حلكم �الإ�صالمي لفل�صطني ��صتمر نحو 1,200 �صنة حتى 1917م، 

و�ل�صعب  م�صلماً،  فيها  �حلكم  كان  �آخر،  حكم  باأي  مقارنة  تاريخية  فرتة  �أطول  وهي 

م�صلماً، وغطى �حلكم كلَّ فل�صطني ولي�ص بع�صها، كما �رشب �مل�صلمون �ملثل �الأعلى يف 

�لت�صامح �لديني وحرية �الأديان، فكانو� خري من خدم �الأر�ص �ملقد�صة، وحمى حرمتها.

يف  و��صتقر�رهم  �ل�صحابة   من  عدد  بقدوم  فل�صطني  يف  �الإ�صالم  تر�صخ  وقد 

�أو�ص،  فل�صطني ون�رشهم لالإ�صالم فيها، وكان منهم: عبادة بن �ل�صامت، و�صد�د بن 

�لكلبي،  ودحية  �لديلمي،  وفريوز  �الأ�صقع،  بن  وو�ثلة  حارثة،  بن  زيد  بن  و�أ�صامة 

�ل�صامت،  بن  و�أو�ص  �لكناين،  جمزر  بن  وعلقمة  �الأ�صعري،  غنم  بن  �لرحمن  وعبد 

�الأن�صاري،  �صمعون  ريحانة  و�أبو  روح،  بن  وزنباع  زيد،  بن  �أو�ص  بن  وم�صعود 

�الأن�صاري، حر�م  �أم  بن  بّي 
ُ
�أ و�أبو  �لتميمي،  �الأ�صابع  وذو  زيد،  بن   و�صويد 

و�أنيف بن ملة �جلذ�مي، و�أبو رويحة �لفزعي... وغريهم من �ل�صحابة �لذين عا�صو� 

يف فل�صطني وُدفنو� يف ثر�ها.
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ومن �لتابعني من �أبناء فل�صطني رجاء بن حيوة �لكندي من مو�ليد بي�صان، وهو �لذي 

�أ�صار على �صليمان بن عبد �مللك بتولية عمر بن عبد �لعزيز �خلالفة. ومن �لتابعني �أي�صاً 

�لتابعني  �أو ز�رها من  فل�صطني  �لكندي، وروح بن زنباع، وممن �صكن  ن�صي  عبادة بن 

و�صفيان  �للخمي،  �هلل  عبد  بن  وحميد  كلثوم،  بن  وهانئ  و�الأوز�عي،  دينار،  بن  مالك 

�لثوري، و�بن �صهاب �لزهري.

ومن كبار �الأئمة و�لفقهاء �لذين ولدو� يف فل�صطني �الإمام �ل�صافعي �لذي ولد يف مدينة 

غزة، وممن عا�صو� يف فل�صطني �أو ز�روها من �الأئمة �إبر�هيم بن �أدهم، و�لليث بن �صعد، 

و�أبو بكر حممد �لطرطو�صي، و�أبو بكر �جلرجاين، و�بن قد�مة �ملقد�صي.

و�إىل فل�صطني ينت�صب فاحت �الأندل�ص �لقائد مو�صى بن ن�صري �للخمي، كما ينت�صب �إليها 

عبد �حلميد بن يحيى رئي�ص فن �لكتابة و�صيّد �الإن�صاء و�لدو�وين يف ع�رشه، وينت�صب 

وال  �الأموي.  يزيد  بن  خالد  �الإ�صالمي  �لتاريخ  يف  �لكبار  �لكيمياء  علماء  �أول  �أي�صاً  �إليها 

�الإ�صالمية،  للح�صارة  مركز�ً  �ملقد�صة  �الأر�ص  كانت  فقد  لال�صتطر�د،  �ملجال  يت�صع 

ومهوى الأفئدة �مل�صلمني، و�صارك �أبناوؤها بفعالية يف بناء �رشح �الأمة �الإ�صالمية �ل�صامل 

.
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ويف �الرتقاء بنه�صتها

خام�سًا: املـزاعـم الديـنـيـة والتـاريخيـة لليهـود فـي 

فل�ســطيـن:

�أن يهود هذ� �لزمان يبنون �حتاللهم لفل�صطني على مز�عم دينية  �إىل  جتدر �الإ�صارة 

�رتباطهم  �إىل  وي�صريون  �الأر�ص،  هذه  وعدهم  �صبحانه  �هلل  �أن  فيّدعون  وتاريخية، 

�لنف�صي  و�رتباطهم  �أر�صها،  على  وبتو�جدهم  زمناً،  �إياها  بحكمهم  بها،  �لتاريخي 

و�لروحي بها، وقد�صيتها عندهم. ونحن نوؤمن �أن لليهود حريتهم �لدينية، ولي�ص من حّق 

�أحد �أن يكرههم على تغيري عقائدهم، ولكن لي�ص من حقهم �أن يلزمو� �الآخرين بعقيدتهم. 

كما �أنه لي�ص من حقهم �أن ي�رشدو� �صعباً من دياره، ويغت�صبو� �أر�صه و�أمالكه ومقد�صاته 

حتت دعاو�هم �لدينية.

�أما �مل�صلمون فال يرون لليهود حقاً يف هذه �الأر�ص، فمن ناحية دينية، فاإن هذه �الأر�ص 

�أعطيت لبني �إ�رش�ئيل عندما رفعو� ر�ية �لتوحيد، و��صتقامو� عليها، حتت قيادة ر�صلهم 
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بعد  ف�صاد�ً  �الأر�ص  يف  وعاثو�  �أنبياءهم،  وقتلو�  وبّدلو�  �نحرفو�  ولكنهم  و�صاحليهم. 

�أنهم �لورثة �حلقيقيون لر�ية �لتوحيد،  ذلك، ففقدو� تلك �ل�رشعية. و�مل�صلمون يوؤمنون 

هي  �الإ�صالم  دعوة  و�أن  �لر�صل،  ودعوة  �لتوحيد  الأمة  �لوحيد  �حلقيقي  �المتد�د  و�أنهم 

�متد�د و��صتمر�ر لدعوة �إبر�هيم و�إ�صحق ويعقوب و�إ�صماعيل ومو�صى ود�ود و�صليمان 

�أن �نحرف  وعي�صى... عليهم �ل�صالم. فامل�صلمون �الآن هم �أحق �لنا�ص بهذ� �ملري�ث بعد 

�الآخرون. و�مل�صاألة غري مرتبطة باجلن�ص و�لن�صل و�لقومية، و�إمنا مرتبطة باتباع �ملنهج، 

وعلى هذ� فنحن �مل�صلمني نوؤمن �أن ر�صيد �الأنبياء هو ر�صيدنا، وجتربتهم هي جتربتنا، 

�الأر�ص  حكم  يف  و�تباعهم  لالأنبياء  �هلل  �أعطاها  �لتي  و�ل�رشعية  تاريخنا،  هو  وتاريخهم 

ڭ  چۓ  تعاىل:  قال  وحكمها.  �الأر�ص  هذه  يف  وحقنا  �رشعيتنا  على  داللة  هي  �ملقد�صة 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
، وقال تعاىل: 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئچ22
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چہ 
، وقال تعاىل: چۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ 

ڭچ23
�أن   \ �إبر�هيم  . وهكذ� فاإن �هلل �أخب 

ۈچ24 ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 
�الإمامة و�لقيادة ال ينالها �لظاملون من ن�صله وذريته، الأن �الأمر مرتبط باال�صتقامة على 

�أن يق�رشوه على  �إ�رش�ئيل  بالتنا�صل فال ينبغي لبني  �الأمر مرتبطاً  منهج �هلل، ولو كان 

�أنف�صـهم، وال�صـتحق �إ�صـماعيـل \ ون�صـلـه هذ� �لــوعد �لـذي �أُعطي الإبر�هيم، وال�صتحقه 

�لعرب �ملنت�صبون �إىل �إ�صماعيل جد �لعرب �لعدنانية، ومنهم قري�ص و�صيدها حممد ].

ومل  �صئيلة  فرتة  كان  لفل�صطني  �إ�رش�ئيل  بني  حكم  فاإن  �لتاريخية،  �لناحية  من  �أما 

فقد  �الإ�صالمي  �حلكم  �أما  كلها.  ولي�ص  فل�صطني،  من  �أجز�ء  على  قرون  �الأربعة  تتجاوز 

�ل�صليبية.  �حلروب  فرتة  �صئيلة  لفرتة  قطعته  )636-1917م(  قرناً   12 نحو  ��صتمر 

قرناً،   18 مدة  بها  �لفعلية  �صلتهم  و�نقطعت  فل�صطني،  غادر  قد  �ليهود  معظم  كان  و�إذ� 

طو�ل يغادروها  مل  �الأ�صليني  فل�صطني  �أهل  فاإن  �لع�رشين،  �لقرن  وحتى  135م   منذ 

يد  على  ق�رش�ً  منهم  كبري  عدد  ُطرد  �أن  �إىل  �ملا�صية،  �صنة  وخم�صمائة  �آالف  �الأربعة 

�لع�صابات �ل�صهيونية �صنة 1948م، وما ز�لو� �إىل �الآن يجاهدون ال�صرتد�د �أر�صهم دون 

�أن يتنازلو� عنها. 
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ح�صب  �لزمان،  هذ�  يهود  من   %80 من  �أكرث  �إن  ثم 

ر�أ�صهم  وعلى  �أنف�صهم  �ليهود  و�لعلماء  �لباحثني  بع�ص 

�لقبيلة  كتاب  �صاحب   Arthur Koestler كو�صتلر  �آرثر 

 The Thirteenth Tribe: The Khazar ع�رش  �لثالثة 

بوالك ن.  �أ.  جانبه  )و�إىل   Empire & Its Heritage 

A. N. Polak، وك. ل. بروك K. L. Brook، و�ص. �صاند 

S. Sand، و�إ. �إلياك E. Eliak(، ال ُيتّون �إىل بني �إ�رش�ئيل 

معظم  الأن  تاريخ،  �أو  ن�صب  �صلة  باأي  فل�صطني  �إىل  وال 

�ليهود �ملعا�رشين هم من يهود “�خلزر” �لذين ترجع �أ�صولهم �إىل قبائل ترتية - تركية 

�لثامن  �لقرن  يف  وتهودت  رو�صيا(  )جنوب  �لقوقاز  �صمال  منطقة  ��صتوطنت  قدية 

يف  �نت�رشو�  ملكهم  �صقط  وعندما  740م،  �صنة   Bulan بوالن  ملكها  بقيادة  �مليالدي 

، فاإن كان لهم ثمة حّق يف 
25

رو�صيا و�رشق �أوروبا، وهم ما يعرف �الآن باليهود �الأ�صكناز

�لعودة فليعودو� �إىل جنوب رو�صيا!!

�ساد�سًا: خلفيـات ظهــور الق�سيـة الفل�سـطينيـة فـي 

التـاريخ احلديث: 

يكن  ومل  عام،   1,800 مدة  عملياً  بفل�صطني  �صلتهم  �ليهود  َفَقَد  �صابقاً،  �أ�رشنا  كما 

حتويلها  وقادتهم  وحاخاماتهم  �أحبارهم  رف�ص  �لتي  �لدينية،  �لعاطفة  �صوى  لديهم 

�أنهم ��صتحقو� تدمري دولتهم و�صتاتهم ب�صبب  �إىل برنامج عملي؛ الأنهم كانو� يوؤمنون 

“�مل�صيّا”،  �أو  “�ملا�صيح”  بهم  �خلا�ص  �ملخلِّ�ص  �مل�صيح  �نتظار  عليهم  و�أن  خطاياهم، 

وعند ذلك يجوز لهم �ال�صتقر�ر يف فل�صطني و�إقامة كيانهم.

�نعك�صت  �حلديث،  �الأوروبي  �لتاريخ  يف  حدثت  �ملهمة  �لتغري�ت  من  عدد�ً  �أن  على 

�مليالدي  ع�رش  �ل�صاد�ص  �لقرن  فمنذ  �ل�صهيوين.  �مل�رشوع  و�إن�صاء  �ليهود  على  بدورها 

 Protestant Reformation ”ظهرت حركة االإ�شالح الديني “�حلركة �لبوت�صتانتية

لليهود  ونظرت  “�لتور�ة”،  �لقدمي  بالعهد  �الإيان  على  ركزَّت  �لتي   “Protestantism”

من  �لكثري  و�آمن  �الأر�ص،  يف  �مل�رشدين  فل�صطني”  “�أهل  باأنهم  تور�تية  روؤية  وفق 

• اآرثر ك��شتلر
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�لبوت�صتانت بنبوءة �لعهد �الألفي �ل�صعيد، باأن �ليهود �صيُجمعون من جديد يف فل�صطني، 

��صتعد�د�ً لعودة �مل�صيح �ملنتظر �لذي �صيقوم بتن�صريهم، ثم يقودهم يف معركة �آرجمدون 

Armageddon، حيث ينت�رش على �أعد�ئه، ليبد�أ بعد ذلك عهد يتد �ألف �صنة من �ل�صعادة. 

وقد �صكل �أتباع �لكنائ�ص �لبوت�صتانتية �أغلبية �صكان بريطانيا و�لواليات �ملتحدة وهولند� 

ونحو ن�صف �صكان �أملانيا. وهكذ� ظهرت “�ل�صهيونية غري �ليهودية” خ�صو�صاً و�صط 

.
26

هوؤالء �لبوت�صتانت، �لذين دعمو� �مل�رشوع �ل�صهيوين بناء على خلفية دينية

حتوالت  �صهدت  ع�رش،  �لتا�صع  �لقرن  يف  خ�صو�صاً  �أوروبا،  فاإن  �أخرى  جهة  ومن 

تت�صكل  �أخذت  1789م  �صنة  �مللكي  �حلكم  على  �لفرن�صية  �لثورة  فمنذ  مهمة،  �صيا�صية 

ومّت  �لوطنية،  و�مل�صاعر  الق�مية  الفكرة  و�نت�رشت  احلديثة،  االأوروبية  الدولة 

“حترير”  ومّت  �لكني�صة.  دور  وهّم�صت  �لدولة  عن  �لدين  ف�صلت  علمانية  �أنظمة  �إن�صاء 

على  �صهل  مما  �لغربية،  �أوروبا  يف  خ�صو�صاً  �ملو�طنة،  حقوق  كافة  و�إعطاوؤهم  �ليهود، 

و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  مبكانتهم  و�الرتقاء  و�الأنظمة،  �ملجتمعات  هذه  �خرت�ق  �ليهود 

و�القت�صاد  �ل�صيا�صة  دو�ئر  يف  �لنفوذ  من  �أعلى  م�صتويات  وحتقيق  و�الجتماعية، 

و�الإعالم.

قد  �ل�رشقية  و�أوروبا  رو�صيا  يف  �لوطنية  و�مل�صاعر  �لقومية  �لدولة  فاإن  �ملقابل،  ويف 

�أخذت منحى �آخر، حيث كان يتو�جد غالبية يهود �لعامل. �إذ قاوم يهود رو�صيا عمليات 

بالفوقية و�لق�رش و�الإرهاب. وز�دت م�صاركة  �لتي متيزت  �لرو�صية،  �لدمج و�لتحديث 

�لرو�صية  �لقي�رشية  �لي�صارية من عد�ء �حلكومة  �لثورية  �ليهود يف �حلركات  �لكثري من 

لهم، و�نفجرت �لعد�وة �صدهم ب�صكل مك�صوف �إثر �غتيال قي�رش رو�صيا �ألك�صندر  �لثاين 

Alexander II �صنة 1881م، و�لذي �تهم به �ليهود. وبد�أت موجة من �الإجر�ء�ت �لعنيفة 

لكونهم  لليهود  �لعد�ء  �أي   ،”anti-Semitism �صامية  بـ“�لال  �صميت  �صدهم  �لقا�صية 

؛ 
اليه�دية”27 “امل�شكلة  ن�ش�ء  �إىل  ذلك  �أدى  وقد  �ل�صامي،  �لعن�رش  �إىل  ينتمون  يهود�ً 

�إذ �إن ماليني �ليهود يف رو�صيا �أخذو� يبحثون عن فر�صة للخال�ص مما هم فيه، وبد�أت 

�أعد�د هائلة منهم يف �لهجرة �إىل �أوروبا �لغربية و�أمريكا �ل�صمالية و�جلنوبية. وكانت هذه 

فر�صة �حلركة �ل�صهيونية للظهور و�لدعوة �إىل حّل �مل�صكلة �ليهودية، باإن�صاء كيان �آمن 

م�صتقل لليهود يف فل�صطني. وتعاطف �لكثري من �الأوروبيني و�الأمريكان مع هذه �لدعوة، 

�صو�ء خللفياتهم �لدينية، �أم تخل�صاً من �أعباء �لتدفق �ليهودي على �أر�صهم. 
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�لفرتة  خالل  حكمها  حتت  فل�صطني  كانت  �لتي  العثم�نية،  الدولة  �شعف  و�أ�صهم 

�أف�صل  �أجو�ء عملية  �إىل بروز  �أر��صيها،  �لغربية لتقا�صم  �لدول  1516-1917م، و�صْعُي 

لتاأ�صي�ص �مل�رشوع �ل�صهيوين. �إذ كانت هناك رغبة غربية مبلئ �لفر�غ �لذي �صينتج عن 

�صقوط �لدولة �لعثمانية، ومنع نهو�ص قوة �إ�صالمية كبى َتْخلُف �لعثمانيني.

وقد ظهرت يف ذلك �لوقت فكرة �إن�صاء دولة ح�جزة �رشقي قناة �ل�صوي�ص وغربي 

بالد �ل�صام، يف �أو�خر �لقرن �لتا�صع ع�رش، بحيث يتم غر�ص كيان غريب يف قلب �لعامل 

وي�صمن  وحدته،  وينع  �الإفريقي،  جناحه  عن  �الآ�صيوي  جناحه  يف�صل  �الإ�صالمي، 

حوله.  من  �صعف  مبدى  مرتبط  �لكيان  هذ�  مثل  ��صتمر�ر  �إن  �إذ  وتفككه،  �صعفه 

و�صي�صغل  �ملنطقة،  يف  قوي  ح�صاري  منو  �أي  ل�رشب  بالتايل  �لكيان  هذ�  و�صي�صعى 

�لعامل �الإ�صالمي مب�صكلة طويلة معقدة ت�صتنزف طاقته وجهوده، وتبقيه �إىل �أبعد مدى 

ممكن يف فلك �لتبعية و�ل�صعف و�حلاجة للعامل �لغربي، كما تبقيه م�صدر�ً للمو�د �خلام 

و�صوقاً للمنتجات �لغربية. وكما �أن هذ� �لكيان �صيكون بحاجة �إىل دعم �لغرب ل�صمان 

�الإ�صالمي  �لعامل  �صعف  ل�صمان  �إليه  بحاجة  �صيكون  كذلك  �لغرب  فاإن  ��صتمر�ره، 

يفهم  �أن  �أهمية  تكمن  وهنا  ينف�صم.  ال  حتالف  بينهما  ين�صاأ  وبذلك  وتبعيته.  وتفككه 

و�لتقدم  و�لنه�صة  �لوحدة  يف  و�آماله  م�صلم  كل  �صّد  موّجه  �مل�رشوع  هذ�  �أن  �مل�صلمون 

�لفل�صطينيني وحدهم.  ولي�ص �صّد 

�لطوىل  �ليد  فيه  كانت  �مل�صلمني،  مع  �ل�رش�ع  من  طويلة  قروناً  �لغرب  عا�ص  لقد 

للم�صلمني نحو 11 قرناً، وما كانت لتنتهي دولة م�صلمة حتى حتل مكانها دولة م�صلمة 

جتدد �حليوية يف هذه �الأمة، وحتفظ عزتها وكر�متها، فكانت دول �لر��صدين، و�الأمويني، 

و�لعبا�صيني، و�ملماليك، و�لعثمانيني �لذين خلفو� �ملماليك ومتكنو� من فتح معظم �أوروبا 

�ل�رشقية، ومن توحيد �لعامل �لعربي حتت ر�يتهم فكانو� ح�صناً عظيماً لالإ�صالم قرون 

�أن �صعف �لدولة �لعثمانية خ�صو�صاً يف �لقرن �لتا�صع ع�رش و�أو�ئل �لقرن  عديدة. غري 

�لع�رشين جعل �الأوروبيني يفكرون بطريقة ت�صمن �أال تقوم بعد ذلك للعامل �الإ�صالمي 

فيهم،  و�لنه�صة  �حليوية  تبعث  جديدة،  م�صلمة  دولة  �لعثمانيني  حمل  حتل  و�أال  قائمة، 

فكانت فكرة الدولة احل�جزة، �لتي تو�فقت مع فكرة حّل �مل�صكلة �ليهودية، ومع فكرة 

حماية �جلناح �ل�رشقي لقناة �ل�صوي�ص.



30

الق�سية الفل�سطينية

�سابعًا: التطور ال�سيا�سي للق�سية الفل�سطينية حتى 

�سنة 1914:

 Napoleon بونابرت  نابليون  حملة  لفتت 

ب�صهولة  �حتلها  �لتي  م�رش،  �إىل   Bonaparte

يف متوز/ يوليو 1798، �الأنظار �إىل مدى �صعف 

�ال�صتعمار  �صهية  وفتحت  �لعثمانية،  �لدولة 

�الأوروبي القت�صام تركة هذه �لدولة. 

يف  فل�صطني  على  حملًة  نابليون  نّفذ  وقد 

فل�صطني  جنوب  فاحتل   ،1799 فب�ير  �صباط/ 

يافا،  �حتلَّ   1799/3/6 ويف  ب�رشعة،  وو�صطها 

وح�صية  مذبحة  فيها  �لفرن�صيون  �رتكب  حيث 

الأن  ��صت�صالمها،  بعد  حاميتها  من  �ألفني  بقتل 

�إطعامهم وحر��صتهم. وبد�أ ح�صار �لفرن�صيني  نابليون مل يكن يرغب يف حتمل تكاليف 

لعكا يف 18 �آذ�ر/ مار�ص؛ غري �أنهم ف�صلو� �أمام �أ�صو�ر عكا و�صمود حاميتها و�أهلها، ولذلك 
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عرفت عكا بـ“قاهرة نابليون”. و�ن�صحب �لفرن�صيون �إىل م�رش يف 1799/5/20.

ت�صري بع�ص �ملر�جع �أن نابليون كان �أول زعيم �صيا�صي �أوروبي ي�صدر دعوة ر�صمية 

لليهود لتحقيق �آمالهم، و�إقامة كيانهم على �أر�ص فل�صطني، و�أنه قد ن�رش دعوته هذه يف 

ما  ووثائقياً  علمياً  يوجد  ال  يبدو  ما  على  �أنه  غري   .
29

لعكا ح�صاره  �أثناء  يف   1799/4/20

ُيثبت ذلك.

�لذين  �لبيطانيني  �أعني  عن  لتغيب  �ل�صام  وبالد  مل�رش  �خلا�صة  �الأهمية  تكن  ومل 

�صنة  �لقد�ص  يف  لها  قن�صلية  بريطانيا  فافتتحت  �لعامل،  يف  �الأوىل  �لكبى  �لقوة  كانو� 

منه  �لبيطانية  �خلارجية  طلبت  �لقد�ص،  يف  �لقن�صل  لنائب  ر�صالة  �أول  ويف   .1838

�لقن�صلية  هذه  ظلت  ولذلك  بريطانيني،  غري  كانو�  و�إن  حتى  لليهود،  �حلماية  توفري 

 .
301914 �صنة  �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  ن�صوب  حتى  �ليهود  م�صالح  عن  للدفاع  مركز�ً 

 ،1882 �صنة  وم�رش   ،1878 �صنة  قب�ص  على  �ل�صيطرة  للبيطانيني  مّت  وعندما 

�ملتو�صط.  �لبحر  �رشقي  قو�عد  لها  �لتي  �لوحيدة  �ال�صتعمارية  �لدولة  �أ�صبحت 

�صوء  يف  فل�صطني  �إىل  تنظر  �أ�صبحت  و�لتاريخية،  �لدينية  �خللفيات  �إىل  وباالإ�صافة 

ب�ن�برت ن�بلي�ن   •
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لقناة  �ل�رشقي  �جلناح  حلماية  حاجتها  �صوء  ويف  �ملنطقة،  على  �ال�صتعماري  �لتناف�ص 

�إىل  خ�صو�صاً  �لبيطانية  للمو��صالت  �حليوي  �ل�رشيان  �أ�صبحت  �لتي  �ل�صوي�ص 

فاإنها  �حلاجزة،  �لدولة  فكرة  وظهرت  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  تاأ�ص�ص  وعندما  �لهند. 

و�خللفيات  �لدو�فع  خمتلف  �صّك،  بال  تخدم  كانت 

و�ال�صرت�تيجية.  و�ل�صيا�صية  و�حل�صارية  �لدينية 

عملية  �أبعاد�ً  تتخذ  و�أ�صبحت 

�لتدهور  �صوء  يف  تنفيذها  يكن 

�ملت�صارع.  �لعثماين 

ومل تكن �أ�صد�ء �لدعو�ت �لتي 

غري  و�ل�صهاينة  �ليهود  �أطلقها 

فل�صطني  �إىل  لـ“�لعودة”  �ليهود 

نهايات  قبل  جدية  �أبعاد�ً  لتاأخذ 

ظهرت  فقد  ع�رش.  �لتا�صع  �لقرن 

�لقرن  يف  �لدعو�ت  هذه  بو�كري 

باأول  مرور�ً  ع�رش،  �ل�صاد�ص 

�ملو�صوع  هذ�  حول  �صدر  كتاب 

هرني  �لبيطاين  �ملحامي  بقلم 

�صنة   Henry Finch فن�ص 

�لعاملي  “�لبعث  بعنو�ن   1621

كما  �ليهود”،  عودة  �أو  �لكبري 

ودعو�ت  كتابات  يف  ظهرت 

نيوتن �إ�صحاق  �أمثال   �لن�صارى 

 ،)1727-1643( Isaac Newton

 Jean-Jacques وجان جاك رو�صو

 ،)1778-1712( Rousseau

 Joseph بري�صتلي  وجوزيف 

 ،)1804-1733( Priestley

 .Laurence Oliphant ولورن�ص �أوليفانت ،Shaftesbury و�صافت�صبي

ني�تن اإ�شح�ق   •

• ج�ن ج�ك رو�ش�

بري�شتلي ج�زيف   •

• زيف هري�س ك�لي�رش

• يه�دا الق�يل

• م�زي�س ه�س
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،)1676-1626( Shabbetai Tzvi وظهرت كذلك دعو�ت �ليهود �أمثال �صبتاي ت�صفي 

�لقايل ويهود�   ،)1874-1795( Zvi Hirsch Kalischer كالي�رش  هري�ص   وزيف 

  )1875-1812( Moses Hess ه�ص  وموزي�ص   ،)1878-1798( Judah Alkalai

. غري �أن قدوم �ليهود ظّل مرتبطاً بالعاطفة �لدينية �لتقليدية يف زيارة �الأماكن 
31

وغريهم

�ملقد�صة، �أو �ل�صكن بجو�رها، كما �رتبط مب�صاريع ��صتيطانية “خريية”، ومل ياأخذ طابع 

1799 نحو  �لبنامج �ل�صيا�صي �ملنظم �ملك�صوف. فقد كان عدد �ليهود يف فل�صطني �صنة 

.
33ً

، ويف �صنة 1876 بلغ 13 �ألفاً و920 يهوديا
32

5 �آالف

• امل�ؤمتر ال�شهي�ين االأول، 1897

�أخذت �لهجرة �ليهودية تتخذ طابعاً �أكرث تنظيماً وكثافة منذ �صنة 1882 �إثر ت�صاعد 

ملنع  �الإجر�ء�ت  من  بعدد  �لعثمانية  �ل�صلطات  وقامت  رو�صيا،  يف  �ليهودية”  “�مل�صكلة 
والية  عن  �لقد�ص  �صنجق  بف�صل   1887 �صنة  وقامت  فل�صطني،  يف  �ليهودي  �ال�صتيطان 

�صورية، وو�صعته مبا�رشة حتت �إ�رش�ف �حلكومة �ملركزية )�لباب �لعايل( الإعطاء رعاية 

. وبالرغم من �أن عدد �ليهود �لذين تركو� بلد�نهم �الأ�صلية، 
34

و�هتمام �أكب لهذه �ملنطقة

�ألف �صخ�ص خالل �لفرتة  �أوروبا، بلغ نحو مليونني و367  خ�صو�صاً رو�صيا و�رشقي 

1881-1914، �إال �أن عدد من ��صتطاع �لهجرة منهم �إىل فل�صطني بلغ نحو 55 �ألفاً، �أي ما 

�لغربية  و�أوروبا  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  �ل�صاحقة  �الأغلبية  هاجرت  بينما   ،%2.32 ن�صبته 

. وهذ� يدل على جناح ن�صبي لل�صلطات �لعثمانية يف �حلد من �لهجرة 
35

و�أمريكا �جلنوبية

�ليهودية �إىل فل�صطني.
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الث�ين احلميد  عبد  ال�شلط�ن   •

�لهجرة �ليهودية �إليها مقابل عرو�ص مغرية، كانت �لدولة �لعثمانية يف �أَم�صِّ �حلاجة �إليها، �إال 

�أن �ل�صلطان عبد �حلميد �لثاين )1876-1909( وقف �صد�ً منيعاً �صّد رغبات �ليهود، وردَّ 

�إليه قائالً:   على من نقل �قرت�ح هرتزل 

�أبيع ولو قدماً و�حد�ً من �لبالد؛  �أن  �أقدر  �أبد�ً يف هذ� �الأمر. ال  �أال ي�صري  �أن�صحه 

باإر�قة  �الإمب�طورية  هذه  على  �صعبي  ح�صل  ولقد  ل�صعبي.  بل  يل  لي�صت  الأنها 

دمائهم، وقد غذوها فيما بعد بدمائهم، و�صوف نغطيها بدمائنا قبل �أن ن�صمح الأحد 

فقد  �الإمب�طورية،  ق�صمت  فاإذ�  بباليينهم،  �ليهود  ليحتفظ  منا...  باغت�صابها 

�أقبل  �إال على جثثنا، ولن  �إمنا لن تق�صم  يح�صل �ليهود على فل�صطني دون مقابل، 

.
36

بت�رشيحنا الأيِّ غر�ص كان

�لعاملية  �ل�صهيونية  �ملنظمة  �إن�صاء  كان  وقد 

 World Zionist Organization )WZO(

ب�صوي�رش�  بال  يف  �الأول  موؤمترها  و�نعقاد 

ثيودور  بزعامة   1897/8/31-29 يف 

�لعمل  فاحتة   Theodor Herzl هرتزل 

�ملنظم،  �ملوؤ�ص�صي  �ل�صيا�صي  �ل�صهيوين 

�أر�ص  على  �ليهودية  �لدولة  لتاأ�صي�ص 

على  هرتزل  حر�ص  وقد  فل�صطني. 

خالل  من  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  حتقيق 

وحماولة  �لديبلوما�صية،  �الت�صاالت 

وخ�صو�صاً  �لكبى،  �لقوى  ت�صجيع 

يف  �مل�رشوع،  هذ�  تبنّي  على  بريطانيا، 

�أن  يكن  �لتي  و�لفو�ئد  �مل�صالح  �صوء 

�ل�صليبي،  �ال�صتعماري  �لغرب  يجنيها 

�لدولة  �إقناع  عبثاً  هرتزل  حاول  وقد 

�لعثمانية ببيعه فل�صطني و�إعطاء �ليهود حكماً 

ذ�تياً فيها حتت �ل�صيادة �لعثمانية، وفتح �أبو�ب 
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خالل  من  من�صبه،  من  �حلميد  عبد  �ل�صلطان  �إ�صقاط  يف  بفعالية  �ليهود  �صارك  وقد 

�نبثاثهم ونفوذهم �لكبري يف جمعية تركيا �لفتاة وذر�عها جلنة �الحتاد و�لرتقي، و�لتي 

قامت باالنقالب �لع�صكري عليه، و�إجباره على �لتنازل عن �لعر�ص، وتعمدت �إر�صال �أحد 

زعمائها، وهو �إيانويل قره �صو Emmanuel Carasso )وهو زعيم يهودي �صهيوين 

�أبلغ �ل�صلطان عبد �حلميد بقر�ر عزله. وكان قره �صو هذ�  ما�صوين( �صمن �لوفد �لذي 

  .
37

قد حاول �لتاأثري على �ل�صلطان عبد �حلميد الإ�صكان �ليهود يف فل�صطني، فقام بطرده

وقد ��صتمتع �ليهود بنفوذ كبري حتت حكم �الحتاد و�لرتقي خالل �لفرتة 1914-1909، 

�لتي  و�لرتقي  �الحتاد  حكومة  يف  وزير�ً   13 �أ�صل  من  وزر�ء  ثالثة  لليهود  كان  فبينما 

.
38

ت�صكلت �صنة 1913، كان للعرب �لذين يزيد عددهم عن ن�صف �ل�صكان وزير و�حد

نهر  �إىل  م�رش  نهر  من  “�مل�صاحة!! 
�لفر�ت، نريد فرتة �نتقالية يف ظّل موؤ�ص�صاتنا 

�لفرتة.  هذه  خالل  يهودياً  وحاكماً  �خلا�صة، 

ما  منطقة  يف  �ليهود  �ل�صكان  ي�صبح  �أن  وما 

�ليهودية  �الإد�رة  ت�صبح  حتى  �صكانها  ثلثي 

�صارية �ملفعول على �ل�صعيد �ل�صيا�صي”.

موؤ�ص�ص  هرتزل،  ثيودور   >

�ل�صهيونية  �ملنظمة  ورئي�ص 

�أ�صعد زروق،  عن:  نقالً  �لعاملية، 

اإ�رشائيل الكربى، �ص 87–89.

�أوىل  وكانت  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  مو�جهة  يف  مبكر  ن�صاط  فل�صطني  الأبناء  كان  وقد 

 ،1886 �صنة  �ل�صهاينة  �لفل�صطينيني و�مل�صتوطنني  �لفالحني  �مل�صلحة بني  �ال�صطد�مات 

�خلطر  تبيان  يف  �ل�صحف  ن�صطت  كما  �لعثمانية،  لل�صلطات  �لعر�ئ�ص  بتقدمي  وقامو� 
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ثامنًا: ق�سيـة فل�سـطني فـي احلـرب العـامليـة االأولـى 

:1918–1914
 1914 �صنة  �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  بد�ية  ومع 

�ألفاً،   80 نحو  فل�صطني  يف  �ليهود  عدد  بلغ  قد  كان 

وحلفائها  لبيطانيا  �ملمالئ  �ليهود  موقف  �أن  غري 

�صّد �لدولة �لعثمانية قد جعل �لعثمانيني ي�صيقون 

فانخف�ص   ،)1918-1914( �حلرب  فرتة  عليهم 

عددهم مع نهايتها �إىل نحو 55 �ألفاً.

• ي��شف �شي� اخل�لدي • اإ�شع�ف الن�ش��شيبي

• ح�ييم وايزم�ن

�مل�صلح  ر�صا  ر�صيد  حممد  لل�صيخ  وكان  وفل�صطني.  �لكرمل  جريدتي  مثل  �ل�صهيوين 

برز  كما  ذلك.  يف  ر�ئد  دور  �ملنار  جملة  خالل  من  م�رش  يف  �ملقيم  “�للبناين”  �الإ�صالمي 

و�إ�صعاف  �لفاروقي  �لتاجي  و�صليمان  �خلالدي  �صيا  يو�صف  فل�صطني  رجاالت  من 

�لن�صا�صيبي...  ممن حتدثو� عن �خلطر �ل�صهيوين. وكانت �صيا�صات “�لترتيك” و�ملحاباة 

لل�صهيونية �لتي مار�صتها حكومة �الحتاد و�لرتقي باعثاً رئي�صياً الأبناء فل�صطني و�لعرب 

لالن�صمام للجمعيات �لعربية، �لتي �أخذت تطالب باالإ�صالح �صمن �لدولة �لعثمانية، مثل 

 .
39

حزب �لال مركزية و�لعربية �لفتاة وغريها
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وقد كانت �حلرب �لعاملية �الأوىل خطر�ً هائالً على �جلميع، لكنها مثلت يف �لوقت نف�صه 

فر�صة �أمام كل طرف لالنتفاع من نتائجها يف حالة �النت�صار، فن�صط �صوق �ملفاو�صات 

�ملنظمة  �أن  من  �لرغم  وعلى  �حلرب.  بعد  ما  لرتتيبات  و�ملعاهد�ت  �ل�رشية  و�الت�صاالت 

�ل�صهيونية �لعاملية عانت موؤقتاً من حالة من �لت�صتت ب�صبب وجود �لكثري من قياد�تها 

�أور�قها،  ترتيب  �إعادة  ��صتطاع   Chaim Weizmann و�يزمان  حاييم  �أن  �إال  �أملانيا،  يف 

وقيادتها عملياً من خالل مركزه يف بريطانيا. �أما بريطانيا فقد �صعت �إىل �صمان نفوذها 

يف بالد �ل�صام و�لعر�ق من خالل �ل�صري يف ثالثة �جتاهات متعار�صة مت�صاربة، ومل تباِل 

بهذ� �لتعار�ص كثري�ً يف �صبيل حتقيق �أهد�فها و�النت�صار يف �حلرب. 

مع  �لتفاو�ص  االأول  االجت�ه  كان 

�حلجاز،  �أمري  علي  بن  ح�صني  �ل�رشيف 

مكماهون    – ح�صني  مبر��صـالت  ُعرف  فيما 

 Hussein-McMahon Correspondence

 ،1916 مار�ص  �آذ�ر/   -  1915 يوليو  متوز/ 

�لعثمانيني  على  �لعربية  �لثورة  الإعالن  لدفعه 

�لعربية  �ملناطق  معظم  با�صتقالل  وعود  مقابل 

حتت  و�لعر�ق  �ل�صام  وبالد  �لعرب  جزيرة  يف 

قد  �لعرب  رجاالت  من  �لكثري  وكان  زعامته. 

�الحتاد  �صيا�صات  جّر�ء  باالإحباط  �أ�صيبو� 

�أفقدت �لدولة �لعثمانية م�صد�قيتها �الإ�صالمية، كما غ�صبو� لقيام جمال  و�لرتقي، �لتي 

�مل�صانق  �أعو�د  على  �لعربية  �لقياد�ت  من  �لعديد  بتعليق  �صورية  و�يل  �ل�صغري  با�صا 

�أعلنت يف بد�ية  1915، بالرغم من �أن زعامات �جلمعيات �لعربية كانت قد  �أيار/ مايو  يف 

�حلرب تنا�صي خالفاتها مع �لعثمانيني، و�لوقوف �إىل جانبها يف حماربة “�لكفار”. 

وقد تعمدت بريطانيا �صيا�صة عدم �لو�صوح يف حتديد �لتز�ماتها، و�صغط �ل�رشيف 

ح�صني على بريطانيا لتكون �أكرث حتديد�ً، خ�صو�صاً فيما يتعلق بحدود �لدولة �لعربية 

�حلدود،  على  �لتحفظات  من  عدد�ً   1915/10/24 يف  بريطانيا  فاأر�صلت  �ملقرتحة، 

من  �لغرب  �إىل  تقع  �لتي  �ملناطق  وكذلك  و�أ�صنة،  مر�صني  �إقليَمي  �صّم  بعدم  كمطالبتها 

�صناجق حلب وحم�ص وحماة ودم�صق، باالإ�صافة �إىل ��صتمر�ر ��صتعمارها جلنوب �ليمن 

و�إمار�ت �خلليج �لعربي، ومطالبتها بو�صع �إد�ري خا�ص جلنوب �لعر�ق يكفل �مل�صالح 

• ال�رشيف ح�شني بن علي
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�لبيطانية. وبالرغم من �أن �ل�رشيف ح�صني كان يفهم �أنه ال ي�صتطيع تغيري �صيء بالن�صبة 

للبلد�ن �لعربية �مل�صتعَمرة، كما عب عن ��صتعد�ده ملناق�صة �مل�صالح �لبيطانية يف جنوب 

�أنه �أ�رش على عروبة �ملناطق غربي مناطق حلب وحم�ص ودم�صق )وهو ما  �لعر�ق، �إال 

فهم �أن �ملق�صود منها ما يعرف �الآن بلبنان(. وقد مّت �التفاق على �رشورة �مل�صارعة يف 

�إعالن �لثورة على �أن تتم مناق�صة �الأمور �ملعلقة بعد �نتهاء �حلرب. فقام �ل�رشيف ح�صني 

�لبيطانيني، و�أيدته يف ذلك  1916/6/10 وحتالف علناً مع  �لثورة يف �حلجاز يف  باإعالن 

�لفتاة  كالعربية  �ل�صام،  بالد  يف  خ�صو�صاً  قوي  نفوذ  لها  كان  �لتي  �لعربية،  �جلمعيات 

و�لال مركزية و�لعهد.

رو�صيا  ذلك  بعد  )�ن�صمت  فرن�صا  مع  �لتفاو�ص  فكان  الث�ين  الربيط�ين  االجت�ه  �أما 

للمفاو�صات( ب�صاأن م�صتقبل �لعر�ق وبالد �ل�صام. وقد مّت �التفاق فيما يعرف باتفاقية 

�صايك�ص-بيكو Sykes-Picot Agreement يف �أيار/ مايو 1916 على �إعطاء �لبيطانيني 

�أما  معظم �لعر�ق )مقارنة بحدوده �حلالية( و�رشقي �الأردن ومنطقة حيفا يف فل�صطني، 

يف  �الأطر�ف  كافة  لرغبة  ونظر�ً  �لفرن�صي.  �ال�صتعمار  حتت  فتو�صعان  و�صورية  لبنان 

��صتعمار فل�صطني فقد �ُتفق على �أن تو�صع حتت �إ�رش�ف دويل.

مع  �لتفاو�ص  هو  الث�لث  الربيط�ين  االجت�ه  وكان 

فل�صطني.  م�صتقبل  حول  �لعاملية  �ل�صهيونية  �ملنظمة 

�لنفوذ  ال�صتخد�م  �ملا�صة  حاجتهم  ذلك  �إىل  دفعهم  وقد 

�ليهودي يف �لواليات �ملتحدة لدفعها للم�صاركة يف �حلرب 

يف فعالً  حدث  ما  )وهذ�  وحلفائها  بريطانيا  جانب   �إىل 

�آذ�ر/ مار�ص 1917(، باالإ�صافة �إىل وجود �لنفوذ �ليهودي 

�ل�صهيوين يف بريطانيا ويف �حلكومة �لبيطانية نف�صها، 

هربرت  �ل�صهيوين  �ليهودي  �لد�خلية  وزير  خالل  من 

�ملت�صهينني  و�لن�صارى   ،Herbert Samuel �صمويل 

 ،Lloyd George جورج  لويد  �لوزر�ء  رئي�ص  مثل 

 Arthur James بلفور  جيم�ص  �آرثر  �خلارجية  ووزير 

�إليه �صابقاً من دو�فع وخلفيات دينية و�صيا�صية  �أ�رشنا  �إىل ما  Balfour. هذ� باالإ�صافة 

و��صرت�تيجية... . وكانت �لنتيجة �صدور ت�رشيح بلفور �لذي ��صتهر بـ“وعد بلفور” يف 

• هربرت �شم�يل
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من  هذ�  كان  وقد  فل�صطني.  يف  لليهود  قومي  وطن  باإن�صاء  بريطانيا  بتعهد   1917/11/2

�أغرب �لوعود يف �لتاريخ �الإن�صاين، فباالإ�صافة �إىل تعار�صه مع �ملعاهد�ت �الأخرى، فقد 

جتاوز ب�صلف وغرور رغبات و�أماين �أ�صحاب �لبالد �ل�رشعيني، وتعهد �أن يعطي �أر�صاً 

ال يلكها، بل ومل يكن قد �حتلها بعد، �إىل �أنا�ص ال ي�صتحقونها، وكان ذلك يف ذروة �حلديث 

عن �ل�رشف �لبيطاين، و�لدفاع عن �لقيم و�ملبادئ.

• م�رك �ش�يك�س

ج�رج بيك� •

• خريطة اتف�قية �ش�يك�س - بيك�
مرتجم عن �الأ�صل، �جلمعية �لفل�صطينية �الأكاديية لل�صوؤون �لدولية PASSIA - �لقد�ص.
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طّي  �صايك�ص-بيكو  �تفاقية  تبَق  مل 

�أن  بعد  بك�صفها  �لرو�ص  قام  �إذ  �لكتمان، 

على  �لق�صاء  �ل�صيوعية  �لثورة  ��صتطاعت 

�الأول/  ت�رشين  يف  رو�صيا  يف  �لقي�رشي  �حلكم 

�حلرب.  من  �ن�صحابها  و�أعلنت   ،1917 �أكتوبر 

مل  �لذي  بلفور  بوعد  مبكر�ً  �لنا�ص  عرف  كما 

�لبالد  يف  لل�صحافة  و�صل  �أن  بعد  �رش�ً،  يعد 

�أ�صبوع  من  �أقل  بعد  بالتحديد،  م�رش  �لعربية، 

كبرية  �صدمة  ذلك  كان  وقد  �صدوره.  من 

هذه  �أبد�ً  �لثو�ر  يتخيل  مل  �إذ  �لعربية،  للثورة 

�لعربية �ال�صتمر�ر ما مل  �لثورة  �لدرجة من �خلد�ع �لبيطاين، ولذلك رف�ص جنود 

تو�صح �الأمور، فاأر�صلت بريطانيا �إمعاناً يف �لت�صليل �أحد مبعوثيها، ديفيد هوجارث 

حيث  ح�صني،  �ل�رشيف  لطماأنة   1918 يناير  �لثاين/  كانون  يف   ،David Hogarth

م�صالح  مع  تتعار�ص  لن  لفل�صطني  �ليهودية  �لهجرة  باأن  بريطانياً  ت�رشيحاً  حمل 

�لبيطاين  �لت�رشيح  حمل  �أخرى،  جهة  ومن  و�القت�صادية.  �ل�صيا�صية  �ل�صكان 

على  و��صحة  تاأكيد�ت   1918 يونيو  حزير�ن/  يف  �ل�صبعة  �ل�صوريني  �لقياديني  �إىل 

�صوف  �لعر�ق(  وجنوب  فل�صطني  )جنوب  �لبيطانيون  يحتلها  �لتي  �الأر�ص  �أن 

يز�ل  ما  كان  ما  ��صتقالل  على  �ملو�فقة  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صكان،  رغبات  وفق  حتكم 

ولبنان  و�صورية  �الأردن  و�رشقي  فل�صطني  �صمال  من  �لعثمانية  �ل�صيادة  حتت 

�الإجنلو-فرن�صي �لت�رشيح  �صدر  �لعاملية  �حلرب  �نتهت  وعندما  �لعر�ق.   و�صمال 

�لعثماين يف �حلرية  �لذين كانو� حتت �حلكم  للعرب  �لتعهد�ت  بتاأكيد   1918/11/7 يف 

.
40

و�ال�صتقالل

• وعد بلف�ر
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“بالن�صبة لفل�صطني، نحن ال نقرتح حتى جمرد 
�إن  للبلد...  �حلاليني  �ل�صكان  رغبات  ��صت�صارة 

�ل�صهيونية.  بدعم  ملتزمة  �الأربع  �لكبى  �لقوى 

باطل،  �أو  حّق  على  �ل�صهيونية  �أكانت  و�صو�ء 

�لتقاليد،  يف  �جلذور  عميقة  فاإنها  �صيئة،  �أو  ح�صنة 

و�أعظم  �مل�صتقبل.  و�آفاق  �حلا�رش،  �حتياجات  ويف 

عربي  �ألف   700 ورغبات  ظالمات  من  بكثري 

هذ�  يف  �الآن  ي�صكنون 

�لبلد �لقدمي”.

�إىل  بلفور  �لبيطاين  �خلارجية  وزير  مذكرة  من   >

 ،1919/8/11 يف   ،Lord Curzon كريزون  �للورد 

�لبيطاين �لوطني  �الأر�صيف  يف   و�ملحفوظة 

.F.O. 371/4183

الل�رد كريزون •

• اآرثر جيم�س بلف�ر
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