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تقدمي الطبعة الأوىل

1
اأ. د. حممد عمارة 

جوامع،  خم�صة  على  االإ�صالمية  االأمة  االإ�صالم  جمع  لقد 

 توحدها وتوؤلف بينها وهي: العقيدة وال�رضيعة واحل�صارة واالأمة

ودار االإ�صالم.

ل�صعوبها  اجلامع  االإطار  هي  االأمة  وحدة  كانت  وعندما 

وقومياتها واأجنا�صها واأقطارها، كانت جامعتها االإ�صالمية ج�صداً 

بال�صهر  اجل�صد  �صائر  له  تداعى  ع�صو  منه  ا�صتكى  اإذا  واحداً، 

ديار  يف  اال�صتجابة  جتد  اإ�صالماه”  “وا  �صيحة  وكانت  واحلمى... 

عامل االإ�صالم.

ثمانني  يف  امل�صلمون،  فتح  االإ�صالمية،  اجلامعة  تلك  ظّل  ويف 

بني  و�صتان  قرون،  ثمانية  يف  الرومان  فتح  مما  اأو�صع  عاماً، 

الغزاة  اأ�رض�س  امل�صلمون  وقهر  اال�صتعباد...  وفتح  التحرير  فتح 

والدرا�صات،  الكتب  من  للكثري  وحمقق  وموؤلف  معروف،  م�رضي  اإ�صالمي  مفكر   
1

االأزهر،  علماء  كبار  هيئة  وع�صو  باالأزهر،  االإ�صالمية  البحوث  جممع  وع�صو 

اال�صت�صارية  الهيئة  وع�صو  مب�رض،  االإ�صالمية  لل�صوؤون  االأعلى  املجل�س  وع�صو 

الفكرية  الدوريات  من  الكثري  يف  اأ�صهم  واال�صت�صارات.  للدرا�صات  الزيتونة  ملركز 

يف  اهلل  رحمه  تويف  العلمية.  واملوؤمترات  الندوات  مئات  يف  و�صارك  املتخ�ص�صة، 

.2020/2/28
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غربية  عاملية  حرباً  �صنوا  الذين  ال�صليبيني  من  التحديات  واأخطر 

)489-690هـ(  الزمان  من  قرنني  دامت  وامل�صلمني  االإ�صالم  على 

ثم  �صوكتهم،  امل�صلمون  ك�رض  الذين  التتار،  اإىل  )1096-1291م(، 

هداهم االإ�صالم فاأ�صبحوا قوة �صاربة مدافعة عن ديار امل�صلمني.

اأمة  بوحدة  حتققت  التي  واالنت�صارات،  الفتوحات  هذه  ومع 

االإ�صالم، مثّل امل�صلمون يف هذه احل�صارة “العامل االأول” على ظهر 

يف  يغط  الغرب  كان  بينما  قرون...  ع�رضة  من  الأكرث  االأر�س  هذه 

�صبات ع�صور اجلهالة، والظالم.

التي  احلديثة،  االأوروبية  اال�صتعمارية  الغزوة  جاءت  فلما 

عامل  حول  وااللتفاف  1492م(  )897هـ/  “غرناطة”  ب�صقوط  بداأت 

1798م(  )1213هـ/  “بونابرت”  بحملة  قلبه  �رضب  ثم  االإ�صالم... 

والتهام اأقاليمه اإقليماً وراء اإقليم، وحتى اإ�صقاط اخلالفة العثمانية 

)1342هـ/ 1924م(... وعّمت بلوى هذه الغزوة اال�صتعمارية احلديثة، 

رابطة  حمل  والقطري  والقومي  الوطني  الت�رضذم  الغرب  فاأحّل 

جامعة االإ�صالم، وان�صغل كل �صعب وكل قطر بتحرره الوطني عن 

ق�صايا غريه من �صعوب اأمة االإ�صالم.

اأّي  والإعاقة  القطرية،  هذه  ولتاأبيد  الت�رضذم  هذا  ولتكري�س 

حماولة للنه�صة التي تعيد احلياة والتكامل اإىل اأع�صاء ج�صد االأمة 

االإ�صالمية، اأقام اال�صتعمار الكيان ال�صهيوين على اأر�س فل�صطني 

حقائق وثوابت يف الق�سية الفل�سطينية
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كل  ويهدد  االأمة،  اأر�س  وحدة  يقطع  غريباً،  عن�رضياً  �رضطاناً 

م�صاريع النه�صة والوحدة للعرب وامل�صلمني.

* * *

ا�صتوعبت  قد  والقطرية  ال�صعوبية  النزعات  كانت  اإذا  لكن، 

ال�رضائح التي تغّربت من مثقفي ال�صعوب العربية واالإ�صالمية، تلك 

وال�صيا�صية  االإدارية  اأجهزتها  يف  القطرية  الدول  ا�صتخدمتها  التي 

لرابطة  الفطري  والئها  على  االأمة  جماهري  ظلت  فلقد  والثقافية 

التي  الفل�صطينية  الق�صية  “مركزية”  االإ�صالمية... وكانت  اجلامعة 

جت�صدت فيها وحدة دوائر االنتماء: الوطنية الفل�صطينية، والقومية 

العربية، والعقدية االإ�صالمية كانت مبثابة الرباط االإ�صالمي اجلامع 

الق�صية  هذه  كانت  كما  االإ�صالم...  عامل  امتداد  على  االإ�صالم،  الأمة 

التحديات  جتاه  االإ�صالمية  للم�صاعر  املفجرة  الطاقة  هي  املركزية 

االأق�صى، والقد�س  “ال�صهيونية - اال�صتعمارية” املحدقة بامل�صجد 
ال�رضيف، والوطن الفل�صطيني الذي ربط اهلل بينه وبني احلرم املكي 

ال�رضيف.

ومركزيتها  االإ�صالمي  ببعدها  الفل�صطينية،  الق�صية  اأحيت  لقد 

ج�صد  اأع�صاء  بني  اجلامع  االإ�صالمي  الرباط  االأمة،  ق�صايا  بني 

االأمة االإ�صالمية... وكما جعل االإ�صالم امل�صجد االأق�صى واحداً من 

امل�صاجد التي ال ُت�صدُّ الرحال اإال اإليها... فاإن الق�صية الفل�صطينية قد 

غدت حمور الق�صايا االإ�صالمية التي ُت�صدُّ اإليها رحال �صعوب االأمة 
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بذلك  مغالبة  االإ�صالم،  عامل  وقارات  اأقطار  امتداد  على  االإ�صالمية 

معّوقات النزعات القطرية التي تغل اأيدي االأمة عن االنت�صار لهذه 

الق�صية املركزية.

* * *

والأن هذا الكتيّب، الذي نقدم بني يديه، قد جنح يف ا�صتخال�س 

احلقائق االأ�صا�صية لهذه الق�صية املركزية، ويف تقدمي هذه احلقائق 

االأ�صا�صية يف اإطار الوعي ال�صيا�صي والفكري واحل�صاري املتميّز... 

اأن ت�صتظهره وتعيه  “املنت” الذي يجب  فقد غدت �صفحاته مبثابة 

وتفقهه ذاكرة كل عربي وكل م�صلم، بل وكل اإن�صان �رضيف ين�صد 

العظمي” احلامل  “الهيكل  احلقيقة والعدل واالإن�صاف... ومبثابة 

لكل تفا�صيل هذا ال�رضاع املحتدم على اأر�س فل�صطني.

االأ�صتاذ كتبه  الذي  والنفي�س”  “ال�صغري  الكتيب،  هذا   اإن 

الدكتور/ حم�صن حممد �صالح، هو “دفرت اأحوال” ق�صية امل�صلمني 

االأوىل... فاخلطر ال�صهيوين اإمنا ي�صتهدف كل عامل االإ�صالم، من 

خط  جنوب  اإىل  الفوجلا  نهر  حو�س  ومن  “فرغانة”،  اإىل  “غانة” 
اال�صتواء، ولذلك كانت هذه الق�صية رمزاً لل�رضاع بني كل امل�صلمني 

القد�س  حول  التاريخي  ال�رضاع  وكان  االإ�صالم...  اأعداء  كل  وبني 

كل  على  االإ�صالمي  االنت�صار  بوابة  اليوم،  هو  كما  واالأق�صى، 

االأعداء و�صائر التحديات.
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الكاتب  الدين  عماد  اال�صرتاتيجية”   - “احلقيقة  هذه  وعى  لقد 

)519-597هـ/ 1125-1201م( عندما خاطب �صالح الدين االأيوبي 

فقال:

الت�صّوقوهيّْجَت للبيت املقد�س لوعًة اإليك  منه  بها  يطول 

فما بعده باب من ال�صام مغلق!هو البيت اإن تفتحه، واهلل فاعل

الق�صية  الوعي مبركزية وا�صرتاتيجية  املهمة، مهمة  وتلك هي 

هي  تلك  اأي�صاً،  واإن�صانياً  واإ�صالمياً  وعربياً  وطنياً  الفل�صطينية، 

املهمة التي تقدمها �صفحات هذا الكتاب ال�صغري... الذي ندعو اهلل 

�صبحانه وتعاىل اأن يجعله نافعاً لكل قارئ... واأن يجعله يف ميزان 

واأن يجزي  فيه...  الواردة  ي�صيع ويذيع احلقائق  ح�صنات كل من 

كاتبه خري اجلزاء... اإنه �صبحانه اأف�صل م�صوؤول واأكرم جميب.

اأ. د. حممد عمارة      

               جمادى الآخرة 1422هـ

                 اآب/ اأغ�سط�س 2001م
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مقدمة املوؤلف

املر�صلني  �صيد  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

خمت�رضة  مكثفة  بيانات  قاعدة  تقدمي  اإىل  الكتيب  هذا  ي�صعى 

الفل�صطينية.  للق�صية  االإ�صالمي  للفهم  منطلقاً  تكون  اأن  ت�صلح 

وهو يجمع بني دفتيه جمموعة من املعلومات واحلقائق والثوابت 

واملفاهيم التي يرى املوؤلف اأنه ال غنى عنها عند التعامل مع الق�صية 

معه  ت�صلح  ال  الذي  “املتـن”  اإىل  اأقرب  لذلك  وهي  الفل�صطينية. 

التف�صيالت والهوام�س. ومع ذلك فقد حر�س املوؤلف على اال�صتناد 

الواردة فيه. واإنَّ  املعلومات  انتقاء  املوثوقة يف  العلمية  اإىل امل�صادر 

اأنها  بال�رضورة  تعني  ال  وثوابت...”  بـ“حقائق  الكتيب  ت�صمية 

حقائق مطلقة، فهو جهٌد ب�رضٌي قابل للخطاأ وال�صعف والنق�صان، 

والباب مفتوح لكل ن�صح وتوجيه.

مدار  على  الكتيب،  لهذا  كثرية  طبعات  بعد  الطبعة  هذه  وتاأتي 

الع�رضين �صنة املا�صية، غري اأنها طبعة حمدثة ومنقحة، حتى اأواخر 

طبعٌة  الطبعة  هذه  اإ�صدار  مع  ترافق  قد  اأنه  العلم  مع  2020؛  �صنة 

اأخرى مزودة بال�صور والر�صوم التو�صيحية.

)منذ  االأوىل  طبعاته  يف  �صدر  قد  كان  الكتيب  هذا  فاإن  وللعلم 

الق�صية  يف  االأربعون  “احلقائق  عنوان  حتت  وانت�رض   )2001 �صنة 
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حتت  قو�صني  بني  العنوان  هذا  على  اأبقينا  ولذلك  الفل�صطينية”؛ 

العنوان اجلديد، لتاأكيد اأن العنوانني للكتاب نف�صه.

بن�رضه،  يعتني  من  الكتيّب  لهذا  ي�رضَّ  اأن  �صبحانه  اهلل  ونحمد 

م�رض،  يف  العربية  باللغة  الن�صخ  من  االآالف  مئات  منه  فطبعت 

كما  وماليزيا،  واملغرب،  واالأردن،  ولبنان،  والكويت،  واالإمارات، 

االأخرى، كاالإجنليزية، والفرن�صية،  اللغات  ُترجم ون�رض بعدد من 

واالأملانية، وال�صواحلية، واالأوردو، وبها�صا ماليزيا، واالإندوني�صية، 

واالألبانية، والكردية، والرتكية، والفار�صية، والترتية، والتايلندية.

ن�صاأل اهلل �صبحانه اأن يجعل هذا العمل خال�صاً لوجهه الكرمي.

اأ. د. حم�سن حممد �سالح2

التاريخ  ق�صم  رئي�س  احلديث،  العرب  وتاريخ  الفل�صطينية  الدرا�صات  اأ�صتاذ   
2

واحل�صارة يف اجلامعة االإ�صالمية العاملية مباليزيا �صابقاً، املدير العام ملركز الزيتونة 

للدرا�صات واال�صت�صارات ببريوت حالياً.
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1   اأر�ض فل�سطني

لبالد  الغربي  اجلنوبي  الق�صم  على  “فل�صطني”  ا�صم  يطلق 

ال�صام، وهي اأر�س عربية اإ�صالمية تقع على �صاحل البحر االأبي�س 

املتو�صط، غربي قارة اآ�صيا، وتعّد �صلة الو�صل بني اآ�صيا واإفريقيا، 

قلب  يف  تقع  نف�صه،  الوقت  يف  وهي  اأوروبا.  من  بقربها  تتميز  كما 

جناحي  بني  ما  وتربط  االإ�صالمي،  العامل  قلب  ويف  العربي  العامل 

ويحّدها  كبرية.  ا�صرتاتيجية  قيمة  ذات  يجعلها  مما  منهما؛  كلٍّ 

�صماالً لبنان، ومن ال�صمال ال�رضقي �صورية، ومن ال�رضق االأردن، 

ومن اجلنوب واجلنوب الغربي م�رض. وتبلغ م�صاحة فل�صطني يف 

بتنّوع  تتميز  وهي   .
2
كم  27,009 ً حاليا عليها  املتعارف  حدودها 

ت�صاري�صها، كما تتمتع مبناخ معتدل )مناخ البحر املتو�صط(.  

2   اأر�ض ح�سارية عريقة

وهناك  العامل.  يف  احل�صارية  املناطق  اأقدم  من  فل�صطني  اأر�س 

األف ق.م.(   14 األف -  اإىل الع�رض احلجري القدمي )500  اآثار تعود 

حيث  ق.م.(  اآالف   8  - األف   14( الو�صيط  احلجري  والع�رض 

وح�صب  النطوفية.  احل�صارة  فل�صطني  يف  الع�رض  هذا  على  يطلق 

�صهدت  اأر�س  اأول  اأنها  املرجح  فمن  احلديثة  االأثرية  االكت�صافات 
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 حتول االإن�صان اإىل حياة اال�صتقرار والزراعة قبل نحو 11 األف �صنة

التاريخ  يف  مدينة  اأقدم  اأن�صئت  ربوعها  ويف  ق.م.(،   9000(

زاخرة  معمورة  زالت  وما  ق.م.،  �صنة   8000 نحو  اأريحا(  )مدينة 

باحل�صارات املختلفة اإىل ع�رضنا هذا.

3   مكانة فل�سطني الدينية

اأر�س  فهي:  م�صلم،  كل  قلب  يف  عظيمة  مكانة  فل�صطني  الأر�س 

 بن�س القراآن الكرمي، وفيها امل�صجد االأق�صى اأول 
3
مقد�صة ومباركة

امل�صاجد  وثالث  االأر�س،  يف  هلل  ُبنِي  م�صجد  وثاين  للم�صلمني،  قبلة 

مبحمد �رضي 
ُ
اأ فاإليها  االإ�رضاء،  اأر�س  وهي  االإ�صالم.  يف   مكانة 

�صلى اهلل عليه و�صلم، وهي اأر�س االأنبياء، فقد ولد يف هذه االأر�س 

ال�صالم  عليهم  االأنبياء  من  الكثري  ثراها  يف  ودفن  عليها  وعا�س 

االإ�صالمي  املنظور  يف  تعّد  وهي  الكرمي.  القراآن  يف  ذكروا  الذين 

اأر�س املح�رض واملن�رض، وعقر دار االإ�صالم، واملقيم املحت�صب فيها 

كاملجاهد يف �صبيل اهلل، ومركز الطائفة املن�صورة الثابتة على احلق 

اإىل يوم القيامة.

باحلدود  بال�رضورة  مرتبطة  غري  فل�صطني  الأر�س  والبكة  القدا�صة  حدود  اإن   
3

يف  البيطاين  االحتالل  و�صعها  حدود  وهي  حالياً،  عليها  املتعارف  اجلغرافية 

اإن دائرة البكة تت�صع لت�صمل  القرن الع�رضين. ثم  الن�صف االأول من ع�رضينيات 

بالد ال�صام كلها.
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اأي�صاً:  اليهود والن�صارى  لدى  اأر�س مقد�صة  واأر�س فل�صطني 

ومرقد  تاريخهم،  وحمور  املوعودة،  اأر�صهم  اليهود  فيُعدُّها 

ويُعدُّها  واخلليل.  القد�س  يف  مقد�صاتهم  مركز  وبها  اأنبيائهم، 

الن�صارى مهد ديانتهم حيث ولد عي�صى عليه ال�صالم وقام بدعوته، 

وبها مراكزهم الدينية العظيمة يف القد�س وبيت حلم والنا�رضة.

4   امل�سلمون ورثة راية التوحيد

مبرياث  اجلديرون  احلقيقيون  الورثة  اأنهم  امل�صلمون  يوؤمن 

حكموا  ممن  و�صاحليهم،  اإ�رضائيل  بني  واأنبياء  و�صليمان  داود 

فل�صطني ردحاً من الزمن حتت راية التوحيد، واأن �رضعية حكمها 

هوؤالء  بعد  من  التوحيد  راية  رافعو  الأنهم  امل�صلمني  اإىل  حتولّت 

اأن امل�صلمون  ويعتقد  االأنبياء.  درب  على  وال�صائرون   الر�صل، 

تعد  فلم  كتبهم،  وحّرفوا  احلق،  طريق  عن  تنكبوا  اإ�رضائيل  بني 

االأر�س املقد�صة حقاً لهم، بل للم�صلمني الذين ا�صتمروا يف حمل راية 

احلق واالإميان. 

5   حكم امل�سلمني احل�ساري اجلامع

لفل�صطني،  حكمهم  اأثناء  يف  للم�صلمني  العام  لوك  ال�صُّ كان 

على  مبنياً  جامعاً،  ح�صارياً  �صلوكاً  املقد�س،  بيت  وخ�صو�صاً 

دينياً،  يخالفهم  من  مع  واالإح�صان  والعدل  والتعاي�س،  الت�صامح 
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ومنع  وحمايتهم،  وغريهم،  والن�صارى  اليهود  حقوق  وكفالة 

اإليهم، بل واال�صتفادة من طاقاتهم واإمكاناتهم  االإ�صاءة  اأو  ظلمهم 

كان  فقد  لغريهم  العام  ال�صلوك  ا  اأمَّ االإ�صالمية.  احل�صارة  بناء  يف 

وي�صطهد  االأخرى،  الديانات  مع  التعاي�س  يرف�س  مانعاً  �صلوكاً 

وال�صليبيون  الرومان  فعل  كما  منهم؛  للتخل�س  وي�صعى  اأتباعها 

وغريهم من قبل، وكما يفعل اليهود ال�صهاينة هذه االأيام.

6   �سعب فل�سطني

هم  بطابعه  وطبعها  فل�صطني،  �صكن  معروف  �صعب  اأقدم  اإن 

“الكنعانيون”، الذين قدموا من جزيرة العرب منذ نحو 4,500 عام، 
“اأر�س كنعان”. و�صعب فل�صطني احلايل  االأمر با�صم  اأول  وعرفت 

هم �صالئل الكنعانيني ومن اختلط بهم بعد ذلك من �صعوب �رضقي 

العربية.  والقبائل  الفل�صطينيون،  اأو  الـ“بل�صت”  املتو�صط  البحر 

وبالرغم من اأن فل�صطني حكمها اأقوام �صتى بني فرتة واأخرى، اإال 

هوؤالء  فل�صطني  اأهل  واإن  انقطاع.  دومنا  يعمرونها  ظلوا  اأهلها  اأن 

مع  لغتهم  وتعربت  ال�صاحقة  اأغلبيتهم  اأ�صلمت  الذين  اأنف�صهم  هم 

الأر�س  واالإ�صالمية  العربية  الهوية  تاأكدت  حيث  االإ�صالم،  قدوم 

االإ�صالمي لها  الفتح  فل�صطني الأطول فرتة تاريخية متوا�صلة منذ 

�صنة 15هـ/636م وحتى االآن، وال عبة باإخراج جزء من اأهلها قهراً 

حتت االحتالل ال�صهيوين منذ �صنة 1948.
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7   حّق امل�سلمني يف اأر�ض فل�سطني

اإن مزاعم احلق التاريخي لليهود يف فل�صطني تتهافت اأمام حّق 
 

االأر�س  هذه  عمروا  فل�صطني  فاأبناء  اأر�صهم،  يف  وامل�صلمني  العرب 

قبل نحو 1,500 عام من اإن�صاء بني اإ�رضائيل دولتهم )مملكة داود(، 

وا�صتمروا يف اأثنائها، ثم بعد اأن انقطعت �صلة اليهود عملياً بها اإىل 

االآن. لقد حكم بنو اإ�رضائيل اأجزاء من فل�صطني )ولي�س كلها( نحو 

 وزال حكمهم 
4
اأربعة قرون )خ�صو�صاً يف الفرتة 1000-586 ق.م(

والفراعنة  والفر�س  كاالآ�صوريني  الدول  من  غريهم  حكم  زال  كما 

اأر�صه.  يف  را�صخاً  فل�صطني  �صعب  ظّل  بينما  والرومان،  واالإغريق 

1,200 عام  ا�صتمر نحو  االأطول حيث  االإ�صالمي هو  وكان احلكم 

)636-1917م( با�صتثناء الفرتة ال�صليبية )90 عاماً(. وقد انقطعت 

قدرة اليهود على التاأثري عملياً يف حركة االأحداث يف فل�صطني نحو 

لهم  يكن  ومل  الع�رضين(،  القرن  حتى   - 135م  )منذ  عام   1,800

اأو ح�صاري وريادي فيها، بل وحرَّمت تعاليمهم  تواجد �صيا�صي 

املعا�رضين،  اليهود  من   %80 من  اأكرث  واإن  اإليها.  العودة  الدينية 

ال�صهري الكاتب  مثل  اأنف�صهم  اليهود  من  عدد  درا�صات   ح�صب 

بعد وفاة �صليمان عليه ال�صالم �صنة 923 ق.م. انق�صمت مملكته اإىل دولتني: اإ�رضائيل   
4

التي  يهودا  ودولة  االآ�صوريني،  يد  على  ق.م.   722 �صنة  �صقطت  التي  ال�صمال،  يف 

�صقطت على يد البابليني �صنة 586 ق.م.
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اآرثر كو�صتلر، ال ميتّون تاريخياً باأّي �صلة لفل�صطني، كما ال ميتّون 

اإىل  تعود  اليوم  ليهود  ال�صاحقة  فاالأغلبية  اإ�رضائيل،  لبني  قومياً 

يهود اخلزر )االأ�صكناز( وهي قبائل كانت تقيم يف �صمايل القوقاز، 

عودة”  “حق  ثمة  كان  فاإن  امليالدي.  الثامن  القرن  يف  وتهوَّدت 

لهوؤالء اليهود، فهو لي�س اإىل فل�صطني واإمنا اإىل جنوب رو�صيا!! 

ثم اإن دعوى تعلق اليهود بفل�صطني وارتباطهم بها ال تقف اأمام 

عليه  مو�صى  اإىل  االن�صمام  رف�س  اإ�رضائيل  بني  معظم  اأن  حقيقة 

العودة  معظمهم  رف�س  كما  املقد�صة،  لالأر�س  م�صريته  يف  ال�صالم 

قور�س  الفار�صي  االإمباطور  عليهم  عر�س  اأن  بعد  بابل  من  اإليها 

ذلك، وطوال التاريخ وحتى ن�صوء امل�رضوع ال�صهيوين ظّل اليهود 

اأقلية �صغرية يف فل�صطني، مقارنًة باأهل فل�صطني، وكذلك بالن�صبة 

اإىل يهود العامل.

8   اأ�سباب ن�ساأة احلركة ال�سهيونية

الإن�صاء  �صعت  التي  ال�صهيونية،  احلركة  ن�صاأة  اأ�صباب  تعود 

املوؤيدة  ال�صهيونية،  النـزعات  اإىل ظهور  كيان يهودي يف فل�صطني، 

اأوروبا، وخ�صو�صاً  اليهود يف فل�صطني، و�صط م�صيحيي  لتجميع 

اأي�صاً  وتعود  امليالدي.  ع�رض  ال�صاد�س  القرن  منذ  البوت�صتانت 

اإىل  �صعت  التي  “اله�صكال”  اليهودية  اال�صتنارة  حركة  ف�صل  اإىل 
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اإىل  تعود  كما  فيها.  يعي�صون  التي  املجتمعات  يف  اليهود  دمج 

القومية  الدولة  ون�صوء  والوطنية  القومية  االأيديولوجيات  ظهور 

اإىل  وحتولهم  اليهود”  “حترر  من  عليها  انبنى  وما  اأوروبا،  يف 

مواطنني، خ�صو�صاً يف القرن التا�صع ع�رض ورغبة اأعداد من اليهود 

يف اأن تكون لهم اأر�س يحكمونها، ويعي�صون فيها قوميتهم. وتعود 

من جهة اأخرى اإىل ن�صاأة “امل�صكلة اليهودية” خ�صو�صاً يف اأوروبا 

ال�رضقية، وما تعر�س له اليهود من ا�صطهاد على يد الرو�س، والتي 

خا�صة  وبدولة  لهم  اآمن  مبالذ  للمطالبة  اليهود  من  عدداً  دفعت 

ن بع�صهم  باليهود، وقد ا�صتفاد اليهود يف �صبيل حتقيق ذلك من متكُّ

اإن  ثم  واأمريكا.  اأوروبا  يف  والقرار  النفوذ  دوائر  اإىل  الو�صول  من 

با�صتيعاب  يرغب  يكن  مل  واأمريكا  الغربية  اأوروبا  بلدان  من  عدداً 

تريد  وكانت  اأوروبا،  �رضق  من  القادمة  اليهودية  الهجرة  موجات 

حتويل هذه املوجات اإىل خارج بلدانها.

9   خطر امل�سروع ال�سهيوين

اإن فكرة اإن�صاء الكيان اليهودي ال�صهيوين ليقوم بدور “الدولة 

اال�صتعمار  دعمها  والتي  لال�صتعمار،  املتقدمة  والقلعة  احلاجزة”  

اال�صتعماري  اخلطر  ذروة  متثل  بريطانيا،  وخ�صو�صاً  الغربي، 

اإذ تهدف اإىل �صطر  الغربي - ال�صهيوين يف قلب العامل االإ�صالمي. 
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اإىل �صطرين منف�صلني.  اآ�صيا واإفريقيا  جناحي العامل االإ�صالمي يف 

وهي بذلك ت�صعى اإىل اإ�صعافه ومنع وحدته، واإبقائه مفككاً عاجزاً 

االأولية و�صوقاً  للمواد  التبعية، منتجاً  دائرة  يف  قابعاً  النه�صة،  عن 

قوة  ظهور  منع  اإىل  تهدف  كما  الغربية.  للمنتجات  ا�صتهالكيًة 

طور  يف  كانت  التي  العثمانية  الدولة  مكان  حتل  كبى،  اإ�صالمية 

وا�صتقراره  ال�صهيوين  اليهودي  الكيان  بقاء  معادلة  اإن  االنهيار. 

من  حوله  ما  �صعف  ب�صمان  مرتبطٌة  معاٍد،  و�صٍط  يف  ومنوه، 

اأقطار امل�صلمني وتفككها وتخلفها. وكذلك فاإن معادلة نه�صة االأمة 

ال�صهيوين  امل�رضوع  على  بالق�صاء  مرتبطٌة  وقوتها  ووحدتها 

اجلاثم على قلبها.

10  املنظمة ال�سهيونية العاملية

اآب/  يف  ب�صوي�رضا  بال  يف  العاملية  ال�صهيونية  املنظمة  تاأ�ص�صت 

دولة  اإن�صاء  اإىل  و�صعت  هرتزل،  ثيودور  بقيادة   1897 اأغ�صط�س 

اال�صتعماري  بامل�رضوع  نف�صها  وربطت  فل�صطني،  يف  لليهود 

اأي �صيء ذي قيمة حتى نهاية  الغربي، وف�صلت يف احل�صول على 

احلرب العاملية االأوىل. واحلركة ال�صهيونية حركة عن�رضية قائمة 

و�رضط  يهودية،  وقومية  وتراثية  دينية  وخلفيات  ديباجات  على 

واحللول  اأر�صهم  يف  فل�صطني  اأهل  حقوق  باإلغاء  مرتبط  جناحها 

مكانهم. وال فرق يف جوهر الفكرة ال�صهيونية بني تيارات علمانية 
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يف  كلهم  فال�صهاينة  �صيا�صية،  اأو  ثقافية  اأو  دينية  اأو  ا�صرتاكية  اأو 

النهاية �صهاينة توفيقيون ي�صعون اإىل االأهداف العليا نف�صها.

11  تبّني بريطانيا للم�سروع ال�سهيوين

ت�رضين   2 يف  فاأ�صدرت  ال�صهيوين،  امل�رضوع  بريطانيا  تبنَّت 

يف  لليهود  قومي  وطن  باإن�صاء  بلفور  وعد   1917 نوفمب  الثاين/ 

اأيلول/ �صبتمب  اإمتام احتاللها لفل�صطني يف  فل�صطني، ومتكنت من 

1918، وتنكرت لوعودها للعرب بزعامة ال�رضيف ح�صني باحلرية 

بينها  والعراق  ال�صام  بالد  يف  النفوذ  دوائر  وق�ّصمت  واال�صتقالل، 

وبني فرن�صا وفق اتفاقيات �صايك�س - بيكو )اأيار/ مايو 1916( التي 

ا�صتاأثرت  بريطانيا  اإن  ثم  دولية.  منطقة  فل�صطني  جلعل  خططت 

 ،)1920 اإبريل  )ني�صان/  رميو  �صان  اتفاقيات  وفق  بفل�صطني 

ومتكنت من اإدماج وعد بلفور يف �صك انتدابها على فل�صطني الذي 

اأقرته لها ع�صبة االأمم يف متوز/ يوليو 1922.

12  فل�سطني حتت االحتالل الربيطاين

 1948-1918 لفل�صطني  احتاللها  خالل  بريطانيا  َفتََحْت 

األفاً �صنة   55 االأبواب للهجرة اليهودية، فت�صاعف عدد اليهود من 

1918 اإىل 646 األفاً �صنة 1948 )اأي من 8% اإىل 31.7% من ال�صكان(. 
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كما دعمت متلك االأرا�صي فتزايدت ملكية اليهود لالأر�س من نحو 

األف  و700  مليون  نحو  اإىل  االأر�س(  من   %1.6( دومن  األف   420

دومن )6.3% من اأر�س فل�صطني(، ت�رضبت اإىل اليهود يف الغالب من 

احلكم البيطاين اأو من اأيٍد اإقطاعية غري فل�صطينية؛ ومتّكن �صعب 

فل�صطني، على الرغم من ق�صوة الظروف واملعاناة، من ال�صمود يف 

اأر�صه طيلة ثالثني عاماً حمتفظاً باأغلبية ال�صكان )68.3%( ومبعظم 

االأر�س )%93.7(.

 وقد متكن اليهود ال�صهاينة حتت حماية القوات البيطانية من 

والع�صكرية  والتعليمية  وال�صيا�صية  االقت�صادية  موؤ�ص�صاتهم  بناء 

م�صتعمرة،   292 اأ�ّص�صوا  قد  كانوا   1948 �صنة  ويف  واالجتماعية، 

وكّونوا قوات ع�صكرية من منظمات الهاجاناه واالأرغون و�صترين، 

يزيد جمموعها عن 70 األف مقاتل، وا�صتعدوا الإعالن دولتهم.  

13  املقاومة الفل�سطينية 1917–1948

من  بكثري  اأكب  كانت  فل�صطني  على  املوؤامرة  اأن  من  الرغم  على 

 اإمكانات ال�صعب الفل�صطيني، اإال اأن �صعب فل�صطني رف�س االحتالل 

وقامت باال�صتقالل.  وطالب  ال�صهيوين،  وامل�رضوع   البيطاين 

احل�صيني كاظم  مو�صى  بزعامة  واالإ�صالمية  الوطنية   التيارات 

والتحركات  ال�صعبية  بالتعبئة  ورفاقهم  احل�صيني  اأمني  واحلاج 
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القد�س  وانتفا�صات  ثورات  فكانت  العارمة،  والثورات  ال�صيا�صية 

1920، ويافا 1921، والباق 1929، وت�رضين االأول/ اأكتوبر 1933، 

وحركة اجلهادية بقيادة ال�صيخ عز الدين الق�ّصام، ومنظمة اجلهاد 

الثورة  �صغط  وحتت  احل�صيني.  القادر  عبد  بقيادة  املقد�س 

)اأيار/ االأبي�س  1936-1939 ا�صطرت بريطانيا يف كتابها   الكبى 

مايو 1939( اأن تتعهد بقيام الدولة الفل�صطينية خالل ع�رض �صنوات، 

اإالّ يف حدود �صيِّقة، وباأن توقف لليهود  االأر�س  بيع   وباأن توقف 

 الهجرة اليهودية بعد خم�س �صنوات. ولكنها تنكرت اللتزاماتها بعد

انتهاء احلرب العاملية الثانية، عب ت�رضيح بيفن يف ت�رضين الثاين/ 

جديد  من  ال�صهيوين  للم�رضوع  احلياة  وعادت   ،1945 نوفمب 

اأمريكية.  برعاية 

14  قرار تق�سيم فل�سطني �سنة 1947

العامة  اجلمعية  اأ�صدرت   1947 نوفمب  الثاين/  ت�رضين   29 يف 

لالأمم املتحدة قرارها رقم 181 بتق�صيم فل�صطني اإىل دولتني: عربية 

العربية،  للدولة  و%44.8  اليهودية،  للدولة   %54.7( ويهودية 

و0.5% منطقة دولية هي منطقة القد�س(. وقرارات اجلمعية العامة 

نف�صها.  املتحدة  االأمم  مواثيق  �صمن  حتى  ملزمة  قرارات  لي�صت 

املتحدة،  االأمم  عليه  قامت  الذي  لالأ�صا�س  خمالف  نف�صه  والقرار 
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اإن  ثم  بنف�صها.  م�صريها  وتقرير  احلرية  يف  ال�صعوب  حّق  وهو 

وال  ا�صت�صارته  تتم  مل  باالأمر  اأ�صا�صاً  املعني  الفل�صطيني  ال�صعب 

ا�صتفتاوؤه. هذا، باالإ�صافة اإىل الظلم الفادح يف اإعطاء االأقلية اليهودية 

ال�صهيونية الدخيلة املهاجرة اجلزء االأكب واالأف�صل من االأر�س. 

15  حرب 1948 ونتائجها

اأعلن ال�صهاينة دولتهم “اإ�رضائيل” م�صاء 14 اأيار/ مايو 1948، 

بائ�صاً  منوذجاً  َمثَّلت  التي  العربية  اجليو�س  هزمية  من  ومتكنوا 

عدٌد  كان  والتي  اخلبة،  وقلة  التن�صيق  و�صعف  القيادة  ل�صوء 

منها ما يزال واقعاً حتت النفوذ اال�صتعماري. وا�صتوىل ال�صهاينة 

(، و�رضدوا بالقوة
2
 على نحو 77% من اأر�س فل�صطني )20,770 كم

800 األف فل�صطيني خارج املنطقة التي اأقاموا عليها كيانهم، وذلك 

املجموع  )كان  املنطقة  هذه  يف  ي�صكنون  كانوا  األفاً   925 اأ�صل  من 

األف  و390  مليون  نحو   1948 �صنة  نهاية  يف  للفل�صطينيني  الكلي 

ر ال�صهاينة 478 قرية فل�صطينية من اأ�صل 585 قرية  ن�صمة(، ودمَّ

كانت قائمة يف املنطقة املحتلة، وارتكبوا ع�رضات املجازر.

اأما بالن�صبة ملا تبقى من فل�صطني فقد قام االأردن ب�صم ال�صفة 

غزة  قطاع  م�رض  و�صعت  كما   )
2
كم  5,876( اإليه  ر�صمياً  الغربية 

دخول  على  املتحدة  االأمم  وافقت  وقد  اإدارتها.  حتت   )
2
كم  363(
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ال�صماح  �رضط  ع�صويتها،  يف  “اإ�رضائيل”  ال�صهيوين  الكيان 

بعودة الالجئني الفل�صطينيني اإىل اأر�صهم، وهو ما مل يفعله الكيان 

الظلم،  على  قائم  كيان  هو  ال�صهيوين  والكيان  مطلقاً.  ال�صهيوين 

اأ�ص�س عن�رضية ودينية، وهو كيان مل يحدد حدوده ولي�س  وعلى 

الدولة  موا�صفات  اأبرز  يخالف  بذلك  وهو  مكتوب،  د�صتور  له 

احل�صارية احلديثة. 

16  طبيعة مرحلة 1948–1967

متثَّلت القيادة الفل�صطينية يف الهيئة العربية العليا برئا�صة احلاج 

لت  حكومة عموم فل�صطني يف 1948/9/23،  اأمني احل�صيني، التي �صكَّ

اأنها  اإال   ،1948/10/1 يف  غزة  موؤمتر  يف  فل�صطني  ا�صتقالل  واأعلنت 

جوبهت بخ�صومة بع�س االأنظمة العربية وبتجاهل بع�صها االآخر، 

)ال�صفة  فل�صطني  من  تبقى  فيما  �صلطتها  ممار�صة  من  وُمنعت 

التالية.  ال�صنوات  يف  اخلارج  يف  تاأثريها  َذَوى  بينما  والقطاع(؛ 

التحرير”  طريق  و“الوحدة  املعركة”،  “قومية  �صعارا  �صاد  وقد 

1948-1967، وتولت االأنظمة العربية بقيادة جمال  خالل الفرتة 

الوطني  القيادي  الدور  تراجع  بينما  املبادرة،  زمام  النا�رض  عبد 

الفل�صطيني  اإف�صاحاً للمجال اأمام احللِّ العربي الر�صمي.

واجلدية  ال�صحيحة  املنهجية  افتقدت  العربية  االأنظمة  اأن  غري 

الثالثي  العدوان  للقتال، ومل ت�صتفد من جتربة  واالإرادة احلقيقية 
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 1956 �صنة  م�رض  على  والفرن�صي(  والبيطاين  )ال�صهيوين 

املقاومة  وتبنَّت  و�صيناء؛  غزة  لقطاع  ال�صهيوين  واالحتالل 

خطة  �صمن  ولي�س  مرحلية،  تكتيكية  الأ�صباب  الفل�صطينية 

بدالً  اجلماهري  عواطف  بدغدغة  وان�صغلت  �صاملة،  ا�صرتاتيجية 

” ي�صتد  من اإعدادها للمعركة، بينما كان الكيان ال�صهيوين “الَغ�سُّ

من  الفرتة  هذه  تخُل  مل  اأخرى،  جهة  من  ور�صوخاً.  قوة  ويزداد 

احلدودية  االخرتاقات  مئات  خالل  من  املقاوم،  الفل�صطيني  العمل 

والعمليات ذات الطبيعة الفردية واجلماعية.

17  منظمة التحرير الفل�سطينية

 1964 �صنة  )م.ت.ف(  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  اأُن�صئت 

النا�رض  عبد  جمال  من  مبا�رض  وبدعم  ال�صقريي،  اأحمد  برئا�صة 

الذي خ�صي اأن يفلت زمام الق�صية من يديه، بعد اأن بداأت ال�صاحة 

وخ�صو�صاً  والتنظيمات،  ال�رضية  باحلركات  متوج  الفل�صطينية 

اإىل  املنظمة  وهدفت   .1957 �صنة  اإىل  جذورها  ترجع  التي  “فتح” 
الكفاح  على  ميثاقها  و�صدَّد   ،1948 �صنة  املحتلة  االأر�س  حترير 

الفل�صطينيني  عامة  رحب  وقد  للتحرير.  وحيداً  طريقاً  امل�صلح 

باإن�صائها باعتبارها جت�صيداً للهوية الوطنية والكيانية الفل�صطينية 

بعد تغييب طويل.
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االأوىل.  ر�صا�صتها  فتح  حركة  اأطلقت   ،1965 �صنة  مطلع  ويف 

وعلى  الفل�صطينية  الفدائية  املنظمات  ان�صمت   1968 �صنة  ويف 

قيادتها  فتح  زعيم  عرفات  يا�رض  وتوىل  املنظمة  اإىل  “فتح”  راأ�صها 

الثاين/ نوفمب  1969 وحتى وفاته يف ت�رضين  منذ �صباط/ فباير 

2004. ويف �صنة 1974 اأقرت االأنظمة العربية ملنظمة التحرير باأنها 

ال�صنة  الفل�صطيني، ومت متثيلها يف  الوحيد لل�صعب  املمثل ال�رضعي 

نف�صها ب�صفة ع�صو مراقب يف االأمم املتحدة. 

18  حرب 1967 ونتائجها

ة لالأنظمة العربية،  كانت حرب حزيران/ يونيو 1967 هزمية ُمرَّ

الكيان ال�صهيوين باقي فل�صطني، ف�صقطت  اأيام احتل  ففي ب�صعة 

القد�س، وقطاع غزة، ومت ت�رضيد  فيها �رضقي  الغربية مبا  ال�صفة 

 )
2
ال�صورية )1,150 كم األف فل�صطيني. كما �صقطت اجلوالن   330

.)
2
و�صيناء امل�رضية )61,198 كم

الوطني  العمل  �صعود  اإىل  الهزمية  اأدَّت  فقد  اأخرى،  جهة  من 

امل�صار  تراجع  بينما  املبادرة،  زمام  توىل  الذي  املقاوم  الفل�صطيني 

القومي الر�صمي العربي.
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19  تهويد االأر�ض واالإن�سان

وا�صل الكيان ال�صهيوين تهويد اأر�س فل�صطني ب�صكل حثيث، 

و�صعى الجتثاث هويتها العربية واالإ�صالمية ومعاملها احل�صارية، 

التي  االأر�س  من   %96 نحو  ت�رضُّفه،  حتت  و�صع  اأو  �صادر،  فقد 

الذين  الفل�صطينيني  اأرا�صي واأمالك  1948 مبا يف ذلك  احتلها �صنة 

قام بت�رضيدهم، ومعظم االأوقاف االإ�صالمية، والكثري من اأرا�صي 

والقرى  املدن  مئات  ال�صهاينة  بنى  كما  هناك؛  العرب  من  بقي  من 

اال�صتيطانية يف االأر�س املحتلة �صنة 1948.

من  وا�صعة  م�صاحات  ال�صهاينة  �صادر   1967 حرب  ومنذ 

باإجراءات تهويدها، ب�صكل منهجي حثيث  الغربية، وقاموا   ال�صفة 

بوؤرة  مائة  من  اأكرث  واأوجدوا  م�صتعمرة   160 من  اأكرث  فبنوا 

وو�صعوا  العازل،  العن�رضي  اجلدار  واأن�صاأوا  اأخرى،  ا�صتيطانية 

معظم  على  و�صيطروا  ال�صفة،  اأو�صال  ُتقّطع  التي  احلواجز  مئات 

اأ�صبه  وجعلوهما  والقطاع  ال�صفة  وحا�رضوا  املياه،  م�صادر 

حَرم  وبينما  جحيم.  اإىل  النا�س  حياة  وحّولوا  كبريين،  ب�صجنني 

فتح اأر�صهم،  اإىل  العودة  من  فل�صطني  اأبناَء  ال�صهيوين   الكياُن 

اأبواب الهجرة اليهودية اإىل فل�صطني، فهاجر اإليها نحو ثالثة ماليني 

الكلي  العدد  ليبلغ   ،2019-1948 الفرتة  األف يهودي خالل  و290 

لليهود نحو �صتة ماليني و770 األفاً نهاية �صنة 2019. 
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20  تهويد القد�ض

ركز ال�صهاينة على تهويد مدينة القد�س، ف�صيطروا على %86 

مقابل  يهودي  األف   560 )نحو  اليهود  باملهاجرين  ومالأوها  منها، 

مطلع يف  وغربيها  القد�س  �رضقي  يف  فل�صطيني  األف   340  نحو 

االأق�صى(  امل�صجد  )حيث  القد�س  �رضقي  منطقة  ويف   .)2018 �صنة 

اأ�صكنوا نحو 220 األف يهودي، واأحاطوها ب�صوار من امل�صتعمرات 

اليهودية يعزلها عن حميطها العربي االإ�صالمي. واأعلنوا اأن القد�س 

عا�صمة اأبدية للكيان ال�صهيوين.

االأق�صى،  امل�صجد  على  بال�صيطرة  ال�صهاينة  اليهود  واهتم 

الباق(،  )حائط  االأق�صى  للم�صجد  الغربي  احلائط  ف�صادروا 

ودمروا حّي املغاربة املجاور له، و�صادروا اأر�صه. وقاموا ب�صكل 

حثيث بعمل احلفريات حتت امل�صجد االأق�صى ويف حميطه، ب�صكل 

ونفقاً. حفرية   64 عددها  بلغ   2017 �صنة  وحتى  بانهياره؛   يهدد 

واملكاين الزماين  التق�صيم  لتحقيق  حثيث  ب�صكل  �صعوا   كما 

واأبناء املقد�صيني  �صمود  فيه  يقف  الذي  الوقت  يف   لالأق�صى؛ 

بع�رضات  ال�صهاينة  وقام  وجوههم.  يف  �صلباً  عائقاً  فل�صطني 

خ�صو�صاً  االأق�صى،  للم�صجد  االقتحامات  ومئات  االعتداءات 

امل�صجد  اإحراق  االعتداءات  اأ�صهر  وكان   ،1993 اأو�صلو  اتفاق  بعد 

االأق�صى يف 21 اآب/ اأغ�صط�س 1969. 
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21  الالجئون وحق العودة

اأر�صهم،  اإىل  العودة  يف  بحقهم  الفل�صطينيون  الالجئون  مت�صك 

من  الرغم  وعلى  اأر�صهم،  خارج  توطينهم  م�صاريع  كل  ورف�صوا 

اأن االأمم املتحدة اأ�صدرت قراراً بحق الالجئني يف العودة اإىل بيوتهم 

 194 1948 )قرار رقم  خرجوا منها �صنة 
ُ
اأ التي  وقراهم واأر�صهم 

يف �صنة 1948(، واأكدت هذا احلق دائماً يف اأكرث من 140 قراراً على 

مدى ال�صنوات املا�صية؛ اإال اأن اأياً منها مل ينفذ ب�صبب اإ�رضار الكيان 

واملجتمع  الكبى  الدول  جدِّية  وعدم  رف�صها،  على  ال�صهيوين 

الدويل يف اإجباره على ذلك.

الالجئني  وت�صغيل  اإغاثة  وكالة  املتحدة  االأمم  اأ�ص�صت  وقد 

الفل�صطينيني )االأونروا( يف 1949/12/8، حيث ما زال عملها يغطي 

مناطق ال�صفة الغربية، وقطاع غزة، واالأردن، و�صورية، ولبنان.

بداية  يف  اخلارج  يف  املقيمني  الفل�صطينيني  الالجئني  عدد  ويبلغ 

�صنة 2020 نحو �صتة ماليني و714 األف الجئ، ويعي�س يف ال�صفة 

روا  ُهجِّ الجئ  األف  و129  مليونني  نحو  غزة  وقطاع  الغربية 

ر  ُمهجَّ األف   150 اإىل  باالإ�صافة   ،1948 �صنة  املحتلة  االأر�س  من 

فل�صطيني يعي�صون يف املناطق املحتلة �صنة 1948 بعيداً عن اأر�صهم 

األف  و990  ماليني  ثمانية  نحو  هناك  اأن  اأي  االأ�صلية،  وقراهم 
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فل�صطيني يعانون من اللجوء والتهجري وهو ما ميثل نحو 67% من 

 ال�صعب الفل�صطيني الذي يقّدر جمموعه يف بداية �صنة 2020 بنحو

�صعوب  بني  لالجئني  عدد  اأكب  ُيعّد  وهذا  ن�صمة.  مليون   13.35

عدد  اإىل  بالن�صبة  العامل  يف  لالجئني  ن�صبة  اأعلى  اأي�صاً  وهي  العامل، 

الالجئني  ق�صية  ومتثل  اآخر.  �صعب  اأّي  عن  كبري  وبفارق  ال�صكان 

الفل�صطينيني اأقدم واأطول واأكب ماأ�صاة اإن�صانية لالجئني منذ القرن 

الع�رضين وحتى االآن.  

22  االأمم املتحدة وق�سية فل�سطني

تعاملت االأمم املتحدة مع ق�صية فل�صطني على اأنها ق�صية الجئني 

ومنذ  الع�رضين.  القرن  من  ال�صبعينيات  بداية  وحتى   1949 منذ 

اجلمعية  عن  �صاحقة  باأغلبية  كثرية  قرارات  ت�صدر  اأخذت   1974

امل�صري،  تقرير  حّق  الفل�صطينيني  باإعطاء  املتحدة  لالأمم  العامة 

ال�صرتداد  امل�صلح(  الكفاح  فيه  )مبا  الفل�صطيني  الكفاح  وب�رضعية 

احلقوق املغت�صبة، وباعتبار ال�صهيونية �صكالً من اأ�صكال التفرقة 

اإىل  العودة  يف  للت�رضف  القابل  غري  الالجئني  وبحق  العن�رضية، 

ا�صتعداد  على  كانوا  وحلفاءها  املتحدة  الواليات  لكن  اأر�صهم. 

وجتاهلها  القرارات  هذه  رف�س  يف  ال�صهيوين  الكيان  لدعم  دائم 

العملي  التنفيذ  ملنع  “الفيتو”  النق�س  حّق  وا�صتخدام  واإجها�صها، 

الدولية  “ال�رضعية”  هذه  ا�صتخدموا  نف�صه  الوقت  يف  منها.  الأي 
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الإقامة الدولة ال�صهيونية على اأر�س فل�صطني وتر�صيخ وجودها، 

مما يك�صف عن الوجه القبيح الظامل لهذه “ال�رضعية”.

االإ�صكاليات  اإحدى  ظلت  الفل�صطينية  الق�صية  تاريخ  وطوال 

للم�رضوع  ال�صارخ  العظمى  القوى  انحياز  يف  تتمثل  الكبى 

اإن�صاء  يف  “حّقه”  ى  ي�صمَّ مبا  الت�صليم  يف  وخ�صو�صاً  ال�صهيوين، 

من  %77 اأي   ،1948 �صنة  اغت�صبها  التي  االأر�س  على   دولته 

اأر�س فل�صطني.

23  املقاومة الفل�سطينية بعد حرب 1967

مثلت الفرتة 1967-1970 فرتًة ذهبيًة للعمل الفدائي واملقاومة 

ال�صاحة  ا�صتخدام  من   1971 منذ  ُحرمت  اأنها  غري  الفل�صطينية، 

االأردنية، وبالرغم من تركزها بعد ذلك يف ال�صاحة اللبنانية اإال اأنها 

االأهلية  احلرب  خالل  واالجتثاث  اال�صتهداف  حماوالت  من  عانت 

على  امل�صتمر  ال�صهيوين  العدوان  واأ�صهم   .1990-1975 اللبنانية 

حلزام  وت�صكيله   1978 �صنة  اللبناين  اجلنوب  واجتياحه  لبنان، 

بريوت حتى  وو�صطه  لبنان  جنوب  اجتياحه  ثم  عميل،   اأمني 

منظمة  واإجبار  للمقاومة  التحتية  البنية  �رضب  يف   1982 �صنة 

وبذلك  لبنان.  من  االن�صحاب  على  ومقاتليها  الفل�صطينية  التحرير 

املقاومة  وجه  يف  ال�صهيوين  الكيان  مع  العربية  احلدود  كل  غلقت 
ُ
اأ

الفل�صطينية.
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24  تراجع الدعم العربي الر�سمي

ب�صكل عام، عانت الثورة الفل�صطينية ب�صدة من اأ�صقائها العرب 

االأنظمة  مع  �رضاعها  يف  ودماوؤها  طاقاتها  وا�صتُنـزفت  “االألدَّاء”، 
با�صمها  والتحدث  و�صبطها،  تروي�صها  حاولت  التي  العربية 

�صّد   1973 اأكتوبر  االأول/  ت�رضين  حرب  وبعد  فوقها.  والقفز 

انت�صارات معنوية مل�رض  اأ�صا�صاً  الكيان ال�صهيوين، والتي حققت 

وحيداً  �رضعياً  ممثالً  التحرير  منظمة  ُعدَّت  اأن  وبعد  و�صورية، 

العربي  ال�صعور  يت�صاءل  اأخذ   ،1974 �صنة  الفل�صطيني  لل�صعب 

بامل�صوؤولية جتاه فل�صطني. وبتوقيع م�رض التفاقيات كامب ديفيد 

ال�رضاع  من  عربية  قوة  اأكب  خرجت   ،1978 �صبتمب  اأيلول/  يف 

التي  االإيرانية   - العراقية  احلرب  اإن  ثم  ال�صهيوين،   - العربي 

املايل  الدعم  وتراجع   ،1988-1980 فرتة  طوال  الطرفني  اأنهكت 

يف  النفط  اأ�صعار  انخفا�س  ب�صبب  الفل�صطينية  للثورة  اخلليجي 

الثمانينيات، واالجتياح العراقي للكويت �صنة 1990، وما نتج عنه 

من حرب و�رضاع، ومن متّزٍق عربي اإ�صالمي وا�صع، ومن موقف 

اإىل انهيار االحتاد  �صلبي خليجي جتاه منظمة التحرير، باالإ�صافة 

املقاومة  اإ�صعاف  اإىل  اأدى  ذلك  كل  ال�رضقية،  والكتلة  ال�صوفيتي 

ال�صلمية،  الت�صوية  التحرير نحو  الفل�صطينية وتوجه قيادة منظمة 

وبالتايل ح�رض ن�صاطها يف دائرة “املمكن ال�صيا�صي”.
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بروز التيار الإ�سالمي:

من جهة اأخرى، اأخذ يبز ن�صاط التيار االإ�صالمي الفل�صطيني 

القرن  من  ال�صبعينيات  اأوا�صط  منذ  واخلارج،  الداخل  يف  ال�صعبي 

الطالبية  االحتادات  قيادة  يف  رئي�صياً  مناف�صاً  واأ�صبح  الع�رضين؛ 

ظهرت  كما  واملجتمعية.  اخلريية  والن�صاطات  املهنية  والنقابات 

اأواخر  اجلهاد  اأ�رضة  مثل  جهادية  اإ�صالمية  منظمات  بوادر 

االإ�صالمي  اجلهاد  وحركة   ،1948 املحتلة  فل�صطني  يف  ال�صبعينيات 

ال�صيخ  اأن�صاأه  الذي  الفل�صطينيون  1980، وتنظيم املجاهدون  �صنة 

الفرتة  ويف  الع�رضين.  القرن  ثمانينيات  اأوائل  يف  يا�صني  اأحمد 

نف�صها، ن�صط االإخوان امل�صلمون الفل�صطينيون يف اخلارج يف اإعداد 

املجموعات اجلهادية وتدريبها. 

25  االنتفا�سة املباركة 1987–1993

اأعطت االنتفا�صة املباركة )كانون االأول/ دي�صمب 1987 - اأيلول/ 

التيار  وبرز  الفل�صطيني،  للداخل  املبادرة  زمام   )1993 �صبتمب 

الفل�صطينية،  املقاومة  يف  اأ�صا�صياً  عن�رضاً  لي�صكل  بقوة  االإ�صالمي 

التي  )حما�س(،  االإ�صالمية  املقاومة  حركة  خالل  من  خ�صو�صاً 

“اأطفال  جيل  وظهر  االنتفا�صة.  بدء  مع  انطالقتها  عن  اأعلنت 

�رضب  مّت  كما  االجتماعي،  التكافل  مظاهر  وجتلت  احلجارة”، 
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والت�صامن  التعاطَف  االنتفا�صُة  واأحيت  والف�صاد.  العمالء  ظواهر 

العربي، واالإ�صالمي، والدويل؛ وت�صدَّرت ق�صية فل�صطني االهتمام 

العاملي، لكن الظروف ال�صائدة وطبيعة العقليات القيادية الفل�صطينية 

واإمنا  التحرير،  باجتاه  وتو�صيعها  بتاأجيجها  ت�صمح  مل  والعربية 

مع  الت�صوية  باجتاه  ال�رضيع  ال�صيا�صي  لال�صتثمار  ا�صتخدمتها 

الكيان ال�صهيوين الغا�صب.  

26  حتّول منظمة التحرير اإىل م�سار الت�سوية

للت�صوية  املوؤيد  التيار  اأخذ  التحرير  منظمة  �صعف  تزايد  مع 

اإىل  املنظمة  اأو�صاط  يف  االت�صاع  يف  ال�صهيوين  الكيان  مع  ال�صلمية 

باإعالن   1988 الثاين/ نوفمب  اأن جاء قرارها يف منت�صف ت�رضين 

دولة فل�صطني وباالعرتاف بقرار االأمم املتحدة 181 الداعي لتق�صيم 

فل�صطني بني العرب واليهود، وبقرار جمل�س االأمن 242 ال�صادر يف 

ت�رضين الثاين/ نوفمب 1967 الذي يتعامل مع ق�صية فل�صطني على 

اأ�صا�س اأنها ق�صية الجئني، ويدعو حلل الق�صية بالطرق ال�صلمية.

ويف ت�رضين االأول/ اأكتوبر 1991 دخلت منظمة التحرير والدول 

مدريد.  يف  ال�صهيوين  الكيان  مع  �صلمية  مفاو�صات  يف  العربية 

اإىل  التو�صل  الر�صمي  املنظمة  وفد  ي�صتطع  مل  �صنتني  نحو  وخالل 

من  اإال  انفراج  حالة  اأّي  حتدث  ومل  ال�صهيوين.  الكيان  مع  اتفاق 
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كانون  يف  فتحت  قد  كانت  خمتلفة  �رضية  مفاو�صات  قناة  خالل 

اأو اأو�صلو  باتفاق  يعرف  ما  اإىل  واأدت   ،1992 دي�صمب   االأول/ 

وقعت  والذي  بالرنويج،  اأو�صلو  يف  مت  الذي  اأوالً”،  اأريحا   - “غزة 
عليه ر�صمياً املنظمة مع الكيان ال�صهيوين يف وا�صنطن يف 13 اأيلول/ 

�صبتمب 1993. 

27  اتفاق اأو�سلو )غزة - اأريحا(

اتفاق خالل  من  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  قيادة   اعرتفت 

وب�رضعية  الوجود،  يف  “اإ�رضائيل”  حّق  ُي�صمى  مبا  اأريحا   - غزة 

املنظمة  وتتعهد  فل�صطني،  اأر�س  من   %77 لـ  وملكيتها  احتاللها 

بالتوقف عن املقاومة امل�صلحة واالنتفا�صة، كما تتعهد قيادة املنظمة 

وتدمري  فل�صطني  كل  لتحرير  الداعية  البنود  كافة  واإلغاء  بحذف 

كافة  بحل  اأي�صاً  وتتعهد  الوطني،  ميثاقها  من  ال�صهيوين  الكيان 

امل�صاكل بالطرق ال�صلمية. وبهذه االتفاقية ت�صطب منظمة التحرير 

عملياً نف�صها واأهدافها وميثاقها. وحت�صل قيادة املنظمة، يف مقابل 

ال�صعب  ممثلة  باعتبارها  بها  “اإ�رضائيل”  من  اعرتاف  على  ذلك، 

الفل�صطيني، وُتعطى حكماً ذاتياً حمدوداً يف قطاع غزة واأجزاء من 

ال�صفة الغربية، على اأن يتم حلُّ الق�صايا الرئي�صية االأخرى خالل 

خم�س �صنوات.
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دائرة  تت�صع  مل  املفاو�صات  من  �صنوات  �صت  من  اأكرث  وطوال 

 1999/9/4 يف  ال�صيخ  �رضم  اتفاق  بعد  اإال  لل�صلطة  الذاتي  احلكم 

لتغطي قطاع غزة، ولتب�صط �صيطرتها االإدارية واالأمنية على %18 

فقط من ال�صفة )مناطق اأ(، و�صيطرتها االإدارية فقط على 22% من 

ال�صفة )مناطق ب(، اأما باقي الـ 60% من ال�صفة فيتابع االحتالل 

االإدارية واالأمنية عليه. وهو ما جعل مناطق  ال�صهيوين �صيطرته 

حيث  وترتكز  االحتالل،  بحر  يف  معزولة  جزراً  ال�صلطة  �صيطرة 

حتى  ر�صمياً  يتغري  مل  و�صع  وهو  الفل�صطينية.  ال�صكانية  الكثافة 

االآن )اأواخر 2020(.

28  اأوُجه االعرتا�ض على اتفاق اأو�سلو

وم�رضوع  خا�س  ب�صكل  اأريحا(   - )غزة  اأو�صلو  اتفاق  ُووجه 

الت�صوية ال�صلمية القائمة على التنازل عن احلقوق مبعار�صة قوية 

فل�صطينياً وعربياً واإ�صالمياً، وكانت اأبرز نقاط االعرتا�س: 

لقد اأفتى علماء امل�صلمني املوثوقون بعدم جواز الت�صوية ال�صلمية   .1

مع الكيان ال�صهيوين، ح�صبما يريد الداعون اإليها، وب�رضورة 

اجلهاد لتحرير االأر�س املغت�صبة واإرجاعها كاملة اإىل اأ�صحابها 

تتوارثها  وباطل  حّق  بني  املعركة  هذه  وباعتبار  ال�رضعيني. 

االأجيال حتى ياأذن اهلل بالن�رض والتمكني. وباأن فل�صطني اأر�س 

وقف اإ�صالمي ال ميلك اأحد حّق التنازل عنها، وال يجوز جليل اإن 
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انتابته حالة �صعف اأن يحرم االأجيال القادمة من حقها. كما اأن 

ق�صية فل�صطني هي ق�صية كل امل�صلمني الذين يرف�صون التنازل 

الفل�صطينيني  الزمن، ولي�صت ق�صية  عن حقهم فيها مهما طال 

وحدهم، ف�صالً عن اأن تكون ق�صية منظمة التحرير اأو قيادتها.

دون  اأو�صلو  اتفاق  باإقرار  التحرير  منظمة  قيادة  انفردت   .2

قوية  معار�صة  توجد  حيث  الفل�صطيني،  ال�صعب  اإىل  الرجوع 

والي�صاريني  والوطنيني  االإ�صالميني  اأو�صاط  يف  االتفاق  لهذا 

على حدٍّ �صواء، وحتى يف اأو�صاط حركة فتح نف�صها.

واأكرثها  الرئي�صية  الق�صايا  اأهم  يف  البّت  االتفاق  هذا  اأّجل   .3

الطرف  “كرم”  مبدى  مرتبطاً  ح�صمها  واأ�صبح  ح�صا�صية، 

على  عملياً  ت�صوره  لفر�س  قوته  ا�صتغل  الذي  ال�صهيوين، 

واأبرز  االأ�صعف،  الفل�صطيني  الطرف  ح�صاب  وعلى  االأر�س، 

هذه الق�صايا:

م�صتقبل مدينة القد�س. اأ. 

م�صتقبل الالجئني الفل�صطينيني. ب. 

5
م�صتقبل امل�صتعمرات  اليهودية يف ال�صفة الغربية. ج. 

و�صالحياته،  امل�صتقبلي،  الفل�صطيني  الكيان  طبيعة  د. 

وحدوده، و�صيادته على اأر�صه.

ان�صحب االإ�رضائيليون من امل�صتعمرات يف قطاع غزة يف خريف �صنة 2005.  
5
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من  التخل�س  اإىل  هدفت  �صهيونية  رغبة  امل�رضوع  هذا  وافق   .4

من  حتمله  مبا  الفل�صطينية  ال�صكانية  الكثافة  مناطق  عبء 

م�صاكل اأمنية واقت�صادية.

�صالحيات  ذات  ذاتي،  حكم  اإدارة  لالتفاق  العملية  احل�صيلة   .5

تنفيذية حمدودة، مرتبطة باالحتالل وحتت هيمنته املبا�رضة، 

قراراتها  على  “الفيتو”  النق�س  حّق  ال�صهيوين  وللكيان 

وقوانينها الت�رضيعية، كما ُحِرمت ال�صلطة الفل�صطينية من حّق 

اأ�صلحة  اأّي  ُتدخل  اأن  متلك  ال  وهي  بها،  خا�س  جي�س  ت�صكيل 

اإليها اإال باإذن الكيان ال�صهيوين. 

اأّي  و�صحق  لقمع  م�صطرة  الذاتي  احلكم  اإدارة  اأ�صبحت   .6

والقب�س  ال�صهيوين،  الكيان  �صّد  م�صلحة  وعمليات  جهاد 

نواياها”  “ح�صن  الإثبات  الفل�صطينية  املنظمات  جماهدي  على 

اأمنية حت�صي  اأجهزة  لها  “ال�صالم”، وت�صكلت  وحر�صها على 

امليادين  يف  اأكرث �صعفاً  اأداوؤها  بينما كان  اأنفا�صهم،  النا�س  على 

االقت�صادية، وال�صيا�صية، واالجتماعية، وا�صت�رضى الف�صاد يف 

اأجهزتها.

دخول  وظل  “االإ�رضائيلية”،  ال�صيطرة  حتت  احلدود  ظلت   .7

“بحّق”  مرتبطاً  منها  اخلروج  اأو  الفل�صطينية  ال�صلطة  مناطق 

ال�صهاينة يف اإعطاء االإذن بذلك اأو منعه.
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ال ت�صري االتفاقية اإىل حّق الفل�صطينيني يف تقرير امل�صري، واإن�صاء   .8

غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  عن  تتحدث  وال  امل�صتقلة،  دولتهم 

باعتبارها اأرا�سٍ حمتلة.

العربية  للدول  م�رضاعيه  على  الباب  االتفاق  هذا  فتح   .9

الكيان  مع  عالقات  وبناء  اتفاقيات  لعقد  واالإ�صالمية 

املنطقة  يف  ال�صهيوين  للتغلغل  الفر�صة  واأعطى  ال�صهيوين، 

االإ�صالمية  القوى  و�رضب  االقت�صادية،  الهيمنة  وحتقيق 

والوطنية يف املنطقة.

الكيان  جنح  اأو�صلو،  اتفاقية  على  قرن  ربع  من  اأكرث  بعد   .10

حتويل  من  ومتّكن  ال�صلمية،  الت�صوية  اإدارة  يف  ال�صهيوين 

اأكرث  االحتالل  اأغرا�س  تخدم  �صلطة  اإىل  الفل�صطينية  ال�صلطة 

الت�صوية  غطاء  من  وا�صتفاد  الفل�صطيني،  ال�صعب  تخدم  مما 

تهويد  برامج  اإىل  فباالإ�صافة  واالإن�صان.  االأر�س  تهويد  يف 

الغربية  ال�صفة  يف  م�صتوطنيه  اأعداد  مب�صاعفة  قام  القد�س، 

م�صاحة  و�صاعف  األف،   800 من  اأكرث  اإىل  األفاً   280 نحو  من 

الوقت  يف  امل�صادرة.  الفل�صطينية  واالأرا�صي  امل�صتعمرات 

ترامب”،  “�صفقة  وتبنى  اأو�صلو،  التفاقية  فيه  تنّكر  الذي 

وفكرة �صّم اأجزاء وا�صعة من ال�صفة الغربية؛ مع اال�صتمرار 

يف ح�صار قطاع غزة. 
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29  انتفا�سة االأق�سى 2000–2005

اأكدت انتفا�صة االأق�صى التي اندلعت يف 29 اأيلول/ �صبتمب 2000، 

مت�ّصك ال�صعب الفل�صطيني بحقه يف اأر�صه، واأكدت تفاعل ال�صعوب 

البعد  اأّكدت  كما  االنتفا�صة،  مع  الوا�صع  واالإ�صالمية  العربية 

القبيح  والوجه  ال�صهاينة  �رضا�صة  وك�صفت  للق�صية،  االإ�صالمي 

مل�رضوع  كبرية  لطمة  وجهت  كما  ال�صهيوين،  ال�صالم  الأدعياء 

الت�صوية الذي يجري على ح�صاب حقوق االأمة وثوابتها.

واأعاد  الق�صوة،  غاية  يف  ظروف  من  فل�صطني  اأبناء  وعانى 

ال�صهاينة احتالل معظم اأرا�صي ال�صلطة الفل�صطينية. لكن �صمود 

كافة  فيها  �صاركت  التي  البطولية،  ومقاومته  الفل�صطيني  ال�صعب 

الف�صائل الفل�صطينية، اأحدثت الأول مرة نوعاً من “توازن الرعب” 

كل  يف  قا�صية  ل�رضبات  تعّر�س  الذي  ال�صهيوين،  الكيان  مع 

امل�رضوع  عليهما  يقوم  اللتني  الدعامتني  االنتفا�صة  وهزت  مكان. 

ال�صهيوين، وهما االأمن واالقت�صاد.

غزة  قطاع  من  االن�صحاب  اإىل  ال�صهيوين  الكيان  ا�صطر  وقد 

وتفكيك م�صتعمراته يف اأيلول/ �صبتمب 2005 اإثر املقاومة البطولية 

الثاين/  ت�رضين  يف  عرفات  يا�رض  وفاة  كانت  وقد  فل�صطني.  ل�صعب 

نوفمب 2004 الذي قاد ال�صلطة الفل�صطينية منذ اإن�صائها، ودخول 
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الفل�صطينيني يف اأجواء االنتخابات الرئا�صية والبلدية والت�رضيعية، 

وموافقة الف�صائل يف القاهرة على التهدئة )17 اآذار/ مار�س 2005( 

اأثره يف انح�صار موجة انتفا�صة االأق�صى.  

30  التدافع بني تياري الت�سوية واملقاومة

الفل�صطيني  الت�رضيعي  املجل�س  انتخابات  يف  حما�س  فوز  كان 

بالتيار  الفل�صطينيني  ثقة  تزايد  على  موؤ�رضاً   ،2006 �صنة  مطلع  يف 

ال�صلمية  الت�صوية  م�صار  تراجع  وعلى  املقاومة،  وبخط  االإ�صالمي 

حماوالت  وكانت  يتبناها.  الذي  الفل�صطيني  الر�صمي  واخلط 

من  هنية  اإ�صماعيل  حكومة  لها  تعر�صت  التي  واالإف�صال  االإ�صقاط 

على دليالً  ودولية  وعربية  فل�صطينية  اأطراف  ومن   “اإ�رضائيل” 
ازدواجية  وعلى  واملقاوم،  االإ�صالمي  للخط  هوؤالء  خ�صومة  مدى 

املعايري، حيث ال حُترتم “العملية الدميوقراطية” ونتائج االنتخابات، 

عندما يفوز اأن�صار هذا اخلط. 

وقد ا�صطرت حكومة ال�صلطة وحما�س للقيام بح�صم ع�صكري 

غزة،  قطاع  على  �صيطرتها  اإىل  اأدى  2007؛  يونيو  حزيران/  يف 

الغربية،  ال�صفة  بال�صيطرة على  ال�صلطة وفتح  بينما قامت رئا�صة 

املقاومة.  تيارات  وقمع  الت�صوية،  مب�رضوع  االلتزام  ومبتابعة 

وعانى الفل�صطينيون من تعّمق االنق�صام الفل�صطيني، وتدهور دور 
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املوؤ�ص�صات املمثلة لل�صعب الفل�صطيني وخ�صو�صاً منظمة التحرير 

واملجل�س الوطني واملجل�س الت�رضيعي، واإ�رضار ف�صيل فل�صطيني 

)فتح( على ا�صتمرار هيمنته على املوؤ�ص�صات الر�صمية الفل�صطينية، 

وعلى �صناعة القرار الفل�صطيني.

وقد مّت توقيع عدة اتفاقات للم�صاحلة الفل�صطينية، كان اأبرزها 

اتفاقات  عدة  تلته  )الذي  االتفاق  هذا  اأن  غري   ،2011 مايو  اأيار/  يف 

الأ�صباب   ، والتعرثُّ ل  التعطُّ من  يعاين  زال  وما  عانى  وتفاهمات( 

وخلفيات مرتبطة بتعار�س م�صاري الت�صوية واملقاومة، وبتحديد 

الثوابت الفل�صطينية، وباأولويات العمل الوطني والبنامج الوطني 

املرحلي، وباأزمة الثقة بني فتح وحما�س، وبالتاأثريات والتدخالت 

اخلارجية.

املحافظة  من  املقاومة  تيار  متكن  فقد  اأخرى،  ناحية  من 

القرن من  الثاين  العقد  يف  الفل�صطينية  ال�صاحة  يف  مكانته   على 

اإف�صاله  حماوالت  ا�صتمرار  من  بالرغم  والع�رضين،  احلادي 

بوجه  ال�صمود  من  غزة  قطاع  ومتكن  �رضعيته.  ونزع  واإق�صائه 

حروب ثالث  يف  املتميز  واالأداء  ال�صمود  ومن  اخلانق،   احل�صار 

مع االحتالل االإ�رضائيلي )2009/2008، و2012، و2014(، واأبدع 

يف تطوير قدراته الع�صكرية، وو�صائل املقاومة “اخل�صنة والناعمة”، 

القد�س  يف  املقاوم  العمل  ا�صتمر  كما  العودة.  م�صريات  ذلك  يف  مبا 
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ومطاردات  ال�صهيوين،  القمع  من  بالرغم  الغربية  ال�صفة  وباقي 

االأجهزة االأمنية لل�صلطة الفل�صطينية.

اال�سرتاتيجي التقدم  بني  ال�سهيوين  الكيان    31

     واملخاطر الوجودية

من  ال�صهيوين  الكيان  متّكن  عاماً،  �صبعني  من  اأكرث  خالل 

العربية  املنطقة  قلب  يف  متقدم  ا�صرتاتيجي  و�صع  اإىل  الو�صول 

واالإ�صالمية، فاأ�صبح ي�صّم التَّجّمع االأكب ليهود العامل )نحو %47 

جيو�س  على  متفوق  ع�صكري  بو�صع  ومتتع  العامل(،  يهود  من 

اختالفاته  اإدارة  على  قادر  موؤ�ص�صي  �صيا�صي  وبنظام  املنطقة، 

اقت�صادي متقدم وبدخل فرٍد مرتفع ي�صارع  بكفاءة، ومب�صتوى 

بلدان اأوروبا الغربية، وبتفوق علمي وتكنولوجي و�صناعي على 

وبدعم  م�صطنعة،  دولية  “�رضعية”  وبغطاء  املنطقة،  دول  جميع 

اخرتاقات  حتقيق  يف  جنح  كما  الكبى،  القوى  من  م�صبوق  غري 

الفتة يف جمال التطبيع مع البيئة الر�صمية العربية. وجنح كذلك يف 

اإدارة ملف الت�صوية ال�صلمية مبا يخدم اأهدافه التو�صعية، ومبا ُيقزِّم 

امل�رضوع الوطني الفل�صطيني وُي�صعفه.

يف املقابل، فاإن امل�رضوع ال�صهيوين يواجه حتديات ا�صرتاتيجية 

القلق دائرة  يف  دائماً  جتعله  م�صتقبلية،  وجودية   وخماطر 
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اأر�صه،  على  �صامداً  زال  ما  الفل�صطيني  فال�صعب  ا�صتقرار.  والال 

واأعداد اأبنائه اأخذت تتجاوز اأعداد اليهود يف فل�صطني التاريخية.

وتنامت من ناحية ثانية قوة املقاومة الفل�صطينية، وحتول قطاع 

غزة اإىل قلعة للمقاومة التي تطورت اأ�صلحتها، وغطت �صواريخها 

املقاومة  قوى  ت�صاعدت  كما  التاريخية؛  فل�صطني  م�صاحة  كافة 

للم�رضوع ال�صهيوين خارج فل�صطني. وف�صل امل�رضوع ال�صهيوين 

زالت  وما  املنطقة،  يف  طبيعي  كياٍن  اإىل  التحول  يف  ثالثة  ناحية  من 

يحتل  وكعدو  ك�رضطان  اإليه  تنظر  واالإ�صالمية  العربية  ال�صعوب 

متثلها  التي  ال�صطحية  الق�رضة  عن  النظر  بغ�ّس  املقد�صة،  اأر�صهم 

االأزمات  ازدادت  فقد  رابعة،  ناحية  الر�صمية. ومن  االأنظمة  بع�س 

التعار�صات  ب�صبب  فل�صطني،  يف  ال�صهيوين  للتجمع  الداخلية 

بني  امل�صاكل  وتزايد  والعلمانية،  الدينية  االجتاهات  اأ�صحاب  بني 

اليهود ال�رضقيني والغربيني، وتف�صي مظاهر االنحالل والف�صاد... 

الكبى  القوى  قدرة  تراجعت  فقد  خام�صة،  ناحية  ومن  وغريها. 

املنطقة  فيه  ت�صهد  الذي  الوقت  يف  املنطقة  يف  املبا�رض  التدخل  على 

خما�صاً )واإن كان ع�صرياً( جتاه تغيري نه�صوي، ُيعيد لالأمة زمام 

املبادرة وال�صري باجتاه التكافوؤ والتفوق اال�صرتاتيجي يف مواجهة 

امل�رضوع ال�صهيوين.
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32  م�سيحيو فل�سطني

نف�صه  والت�رضيد  والقهر  الظلم  اإىل  فل�صطني  م�صيحيو  تعر�س 

الوطنية  احلركة  يف  و�صاركوا  فل�صطني.  م�صلمو  له  تعر�س  الذي 

الفل�صطينية منذ بدء االحتالل البيطاين لفل�صطني. وقّدموا منوذجاً 

للتما�صك والوحدة الوطنية يف وجه امل�رضوع ال�صهيوين، و�صاركوا 

يف الدفاع عن عروبة فل�صطني بالكلمة والقلم والبندقية. وعّبوا عن 

انتمائهم احل�صاري للمنطقة بهويتها ولغتها وتراثها.

33  االإ�سالم والوطنية

اإن ُحب الوطن والدفاع عن اأر�صه و�صعبه ومقد�صاته هو واجب 

�رضعي وحق اإن�صاين، واإن امل�صاعر الوطنية وُحب القوم والع�صرية 

هو �صلوك طبيعي ما دام ال يحّرم حالالً وال ُيِحّل حراماً، وال ينتق�س 

من حقوق االآخرين. واإن دوائر العمل لفل�صطني �صواء كانت وطنية 

اأم عربية اأم اإ�صالمية اأم اإن�صانية هي دوائر تركيز متكاملة متناغمة، 

ويجب اأال تكون متعار�صة.

ومن جهة اأخرى، فاإن ال�صعي لعالج اأمرا�س املجتمع وحتقيق 

وال�صعي  االأر�س،  يف  االإ�صالم  لدولة  والتمكني  احل�صاري  التطور 

لتحرير  ال�صعي  وكذلك  واالإ�صالمية،  العربية  الوحدة  لتحقيق 
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اأن  وميكن  بع�صاً،  بع�صها  يخدم  متكاملة،  جهود  هي  فل�صطني، 

ت�صري جنباً اإىل جنب دومنا تعار�س اأو ت�صاد.

34  االإ�سالم وال�سالم وفل�سطني

فيما  امل�صلمني  وحتية  ال�صالم،  هو  فاهلل  ال�صالم،  دين  االإ�صالم 

االإ�صالم  يف  والعالقة  ال�صالم.  دار  هي  واجلنة  ال�صالم،  بينهم 

والتعاي�س  والتعارف  الديني  الت�صامح  على  قائمة  االآخرين  مع 

هو  االإ�صالم  فاإن  وبالتايل،  اأح�صن.  هي  بالتي  واحلوار  ال�صلمي 

نف�صه  الوقت  يف  واالإ�صالم  االأبرياء.  قتل  و�صّد  “االإرهاب”  �صّد 

اأن ُيظلموا كما ياأبون  اأتباعه  هو دين احلق والعدل واحلرية، ياأبى 

اأن يعطوا الدنيّة يف دينهم، ويبذلون الغايل  اأن َيظلموا، ويرف�صون 

والنفي�س دفاعاً عن كرامتهم واأر�صهم ومقد�صاتهم.

وال ميكن الأي “�صالم” يف فل�صطني اأن يقوم بناء على ظلم اأهلها 

�رضوط  فر�س  واإن  اأر�صهم.  من  واإخراجهم  حقوقهم  واغت�صاب 

“ت�صوية”  اإىل  يو�صل  قد  م�صت�صعف  �صعب  على  الغا�صب  القاهر 

لتحرير  اجلهاد  و�صيظل  ال�صالم.  اإىل  يوؤدي  لن  ولكنه  موؤقتة، 

فل�صطني واجباً و�رضفاً وو�صاماً على �صدر كل �رضيف، وال عبة 

باألفاظ  يتالعب  الذي  والغربي  ال�صهيوين  االإعالمي  بالطغيان 

وم�صطلحات “االإرهاب” و“ال�صالم”.
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35  املوقف من اليهود

فاالأ�صل  يهوداً،  كونهم  د  ملجرَّ اليهود  يقاتلون  ال  امل�صلمني  اإن 

يف عالقة امل�صلمني باأهل الكتاب اأو اأهل الذمة هو العدل واالإح�صان 

الكاملة  املواطنة  وحقوق  الدينية  واحلقوق  احلريات  كافة  واإعطاء 

لل�صامية  والعداء  اليهودية”  “امل�صكلة  واإن  االإ�صالم.  ظّل  يف  لهم 

اليهود  كان  الذي  االإ�صالمي،  العامل  يف  ولي�س  اأوروبا  يف  ن�صاأت 

يف  والقومي  الديني  والتع�صب  اال�صطهاد  من  اآمنني  اإليه  يلجاأون 

الذين  املعتدين،  ال�صهاينة  اليهود  يقاتلون  امل�صلمني  اإن  اأوروبا. 

مقد�صاتها،  وانتهكوا  �صعبها،  و�رضدوا  فل�صطني،  اأر�س  اغت�صبوا 

و�صيقاتل امل�صلمون اأّي فئة اأو جماعة حتاول احتالل اأر�صهم، مهما 

كان دينها اأو قوميتها.

36  فل�سطني الق�سية املركزية لالأمة

االأمة  اأعداء  مع  وال�رضاع  التحرر  بق�صايا  االأمر  يتعلق  عندما 

لالأمة  املركزية  الق�صية  هي  فل�صطني  ق�صية  فاإن  واال�صتعمار؛ 

اأي�صاً  الدينية واال�صرتاتيجية، واإمنا  لي�س فقط ملكانتها  االإ�صالمية؛ 

من  يتّخذ  عدوانياً  عاملياً  م�رضوعاً  ال�صهيوين  امل�رضوع  لكون 

فل�صطني قاعدة الإ�صعاف االأمة ومتزيقها ومنع نه�صتها.
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من ناحية اأخرى، فاإن ق�صية فل�صطني هي الق�صية اجلامعة التي 

مهما  ُن�رضتها  على  ويجتمعون  وامل�صلمون  العرب  عليها  يتوّحد 

كانت خالفاتهم.

بو�صلة  توجيه  تعيد  الأنها  البو�صلة  هي  فل�صطني  وق�صية 

العرقية  اخلالفات  عن  بعيداً  امل�صرتك،  املركزي  عدوها  �صّد  االأمة 

والطائفية والُقطرية.

باالأمة  مرتبط  حتريرها  الأن  الرافعة  هي  فل�صطني  وق�صية 

والأن  احل�صاري؛  �صهودها  وحتقيق  �صوّيتها،  ورفع  ونه�صتها، 

اإلهام وقوة دفع  منوذج ال�صمود واملقاومة يف فل�صطني مُيثل حالة 

االأمة، ملن يدعمها  كبى لالأمة و�صعوبها، والأنها رافعة، يف عيون 

كا�صفة  ق�صية  املقابل  يف  وهي  لتحريرها.  ويجاهد  ويوؤازرها 

خاف�صة ملن يخذلها؛ ففي ال�رضاع على االأق�صى والقد�س واالأر�س 

املباركة ُيعرف ال�صادق، وينك�صف املتخاذل وي�صقط يف عني االأمة 

املنافق والعميل والعدو.

37  الروؤية االإ�سالمية لتحرير فل�سطني

اإليها  ي�صتند  التي  القاعدة  هو  يكون  اأن  ينبغي  االإ�صالم  اإن 

م�رضوع التحرير وتتبري امل�رضوع ال�صهيوين:

الأن اهلل �صبحانه تكفل بن�رض عباده ال�صادقني.  •

والأن االإ�صالم هو عقيدة االأمة، وبه خريها وفالحها.  •
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والأن االإ�صالم هو االأقدر على تعبئة اجلماهري وح�صد طاقاتها.  •

من  حتريرها  اأم  القد�س  فتح  يف  )�صواء  التاريخ  جتارب  والأن   •

الفرجنة والتتار( اأثبتت جناح احلل االإ�صالمي، كما اأثبت تاريخنا 

احلديث واملعا�رض ف�صل االأيديولوجيات االأخرى.

اإن احلل االإ�صالمي لي�س حالً طائفياً وال عن�رضياً وال انعزالياً، 

وهو ال يعني ظلماً اأو تهمي�صاً لالأقليات، وال يعني اإكراهاً يف الّدين، 

وا�صتيعاب  واملرونة،  باالنفتاح  يت�صم  ح�صاري  م�رضوع  هو  بل 

التحرير،  م�رضوع  يف  لالإ�صهام  ال�صاعية  والقوى  ال�رضائح  كافة 

والتي �صتاأخذ مواقعها وفق اإخال�صها وكفاءتها.

اإن اأبرز معامل احلل االإ�صالمي لق�صية فل�صطني تتمثل يف:

1. تبني االإ�صالم عقيدة و�صلوكاً ومنهج حياة، واحلكم مبا اأنزل اهلل 

�صبحانه وتعاىل.

ملواجهة  موؤهلة  تكون  �صادقة،  كفوؤة  موؤمنة  قيادة  من  بّد  ال   .2

امل�رضوع ال�صهيوين وهزميته.

3. تو�صيع دائرة ال�رضاع مع العدو ال�صهيوين ليكون )باالإ�صافة 

اإىل كونه م�صوؤولية كل فل�صطيني وعربي( م�صوؤولية كل م�صلم، 

اإن�صان يدافع عن احلق والعدل واحلرية، وعدم ق�رض  بل وكل 

الأن  العربية.  الدائرة  اأو  الفل�صطينية  الدائرة  على  ال�رضاع  هذا 

والأن  م�صلم،  كل  على  عني  فر�س  اأ�صبح  فل�صطني  حترير 
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من  بّد  فال  منظم،  عاملي  ب�صكل  م�رضوعهم  ُينفذون  ال�صهاينة 

مواجهة مكافئة ترتقي اإىل م�صتوى التحدي.

4. دعم �صعب فل�صطني وم�صاندته وتاأهيله بكافة الو�صائل، باعتبار 

على  َيثبَُت  حتى  االإ�صالمية،  االأمة  عن  االأول  الدفاع  خّط  اأنه 

اأر�صه، وي�صتمر يف �صموده وجهاده.

5. ال�صعي لتحقيق نه�صة ح�صارية تكون مدخالً للتغيري واالرتقاء 

واقت�صادياً  �صيا�صياً  امل�صلمة  جمتمعاتنا  يف  ال�صامل  االإيجابي 

البيئة  يف  خ�صو�صاً  للوحدة  ومدخالً  وع�صكرياً،  وعلمياً 

اال�صرتاتيجية املحيطة بفل�صطني؛ حتى يكون امل�صلمون قادرين 

وحتقيق  التحرير،  واأعباء  اجلهاد  تكاليف  مواجهة  على  ذاتياً 

�رضوط التمكني واال�صتخالف يف االأر�س وريادة االإن�صانية.

38  الُبعد االإن�ساين للق�سية

اإذ  كبى،  اإن�صانية  اأبعاد  ذات  ق�صية  الفل�صطينية  الق�صية  اإن 

وتك�صف  االإن�صان،  حقوق  اأدعياء  وجه  يف  املظلوم  �رضخة  متثل 

املقيت  بالنفاق  الدويل و�صوءاته، وُتزري  للنظام  املزدوجة  املعايري 

العامل  قلب  فل�صطني،  يف  ال�صهيوين  الكيان  وجود  اإن  حل�صارته. 

االأمريكي  والدعم  ال�صامل،  الدمار  الأ�صلحة  وح�صده  االإ�صالمي، 

يهدد  الذي  امل�صتعل  الفتيل  يظل  �صوف  له،  املحدود  غري  والغربي 
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اأ�صباب  ما  فامل�صلمون �صيمتلكون يوماً  باالنفجار؛  العاملي  ال�صالم 

القوة، وهم مل ولن يتنازلوا عن اأر�صهم.

اإن احلركة ال�صهيونية واحتاللها لفل�صطني هي النموذج املتبقي 

لال�صتعمار التقليدي االأوروبي الغربي الذي زال عن اأرجاء العامل، 

ويجب اأن يزول عاجالً اأم اآجالً عن فل�صطني.

اإن مهمة حترير فل�صطني هي مهمة اإن�صانية وح�صارية يجب اأن 

ت�صارك فيها �صعوب االأر�س واأقطارها.

39  العلو اليهودي ال�سهيوين

اإن علو “بني اإ�رضائيل” اأو العلو اليهودي ال�صهيوين يف االأر�س 

دوائر  يف  ال�صهيوين  اليهودي  النفوذ  واإن   
6
فيها، مراء  ال  حقيقة 

القرار والتاأثري العاملية وا�صح م�صهود، �صواء كان ذلك يف ال�صيا�صة 

املتحدة.  الواليات  يف  وخ�صو�صاً  االقت�صاد،  يف  اأم  االإعالم  يف  اأم 

علواً  مرتني  اإ�رضائيل  بني  علو  عن  االإ�رضاء  �صورة  فواحت  يف  �صبحانه  اهلل  حتدث   
6

كبرياً، ويظهر من عدد من املوؤ�رضات والقرائن اأن العلو احلايل هو العلو االأول، نظراً 

اأيام داود و�صليمان عليهما  لقوته وات�صاعه وتاأثريه. ثم اإن علو بني اإ�رضائيل على 

يف  ُيذكر  �صاأن  ذلك  بعد  لهم  يكن  ومل  اإف�صاد،  علو  ولي�س  اإ�صالح  علو  كان  ال�صالم 

اأو دولياً. وكان كاتب هذه ال�صطور حتدث  حركة التاريخ وتوجيه االأحداث اإقليمياً 

بذلك منذ �صنة 2001؛ وهناك من العلماء واملهتمني من مييل اإىل هذا الراأي كال�صيخ 

بني  الزمنية  الفرتة  اأن  االأ�صقر  عمر  ال�صيخ  ويرى  �صويدان.  وطارق  عمراالأ�صقر 

الُعلوين االأول والثاين �صتكون متقاربة وق�صرية ن�صبياً. واهلل اأعلم.
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“عداًء لل�صامية”  اأو  اإذ نقّر ذلك، ال نذكره بدوافع عن�رضية  ونحن 

حممود  اأمر  احل�صاري  التفوق  الأن  والكراهية؛  للبغ�س  ن�رضاً  اأو 

اأن ي�صتخدم يف خدمة االإن�صانية وَتقدُّمها، ولي�س  ومطلوب، �رضط 

يف ن�رض الظلم والف�صاد واغت�صاب حقوق االآخرين.

واإذا كان اهلل �صبحانه قد قّدر لهم �ُصبل العلو والنفوذ، فاإن هذا 

االأمر ال ينبغي اأن ُي�صّخم، كما ال ينبغي اأن ُينظر اإليهم وكاأنهم وراء 

الغالب. فهم  اهلل  كاأنهم قدر  اأو  االأحداث،  اأو كبرية من  كل �صغرية 

ب�رض خلقهم اهلل، وجتري عليهم �صنن اهلل يف الكون والتدافع وتداول 

االأيام. واإذا كانوا ينجحون، بقدر اهلل، وبدعٍم من قوى عاملية )بحبلٍ 

النا�س(، وبِجدِّهم ومثابرتهم وح�صن تنظيمهم،  من اهلل وحبٍل من 

فقد وقعت لهم كوارث وماآ�سٍ كثرية يف تاريخهم. وينبغي اأن ُينظر 

هذا  ملواجهة  لال�صتجابة  للم�صلمني  حافزاً  باعتباره  العلو  هذا  اإىل 

والنه�صة  االأر�س  يف  اال�صتخالف  �رضوط  وال�صتكمال  التحدي، 

احل�صارية.

40  هزمية امل�سروع اليهودي ال�سهيوين

اإن هزمية امل�رضوع اليهودي ال�صهيوين يف فل�صطني واندحاره 

لي�صت اأمراً ممكناً فقط، واإمنا هي حقيقة اأكيدة الأنها ب�رضى ربانية، 

الباطل من بني يديه وال من  ياأتيه  الذي ال  الكرمي  القراآن  جاءت يف 
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اهلل ر�صول  املع�صوم  عنها  حدثنا  نبوية،  ب�رضى  والأنها   خلفه، 

اهلل  �صنن  الأن  ثم  الهوى.  عن  ينطق  ال  الذي  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى 

�صبحانه يف الكون وجتارب التاريخ تخبنا اأن الظلم ال يدوم، واأنه 

الدوائر، واأنه ال ي�صيع حّق وراءه ُمطالِب، واأن  الباغي تدور  على 

اأ�صباب  وت�صرتجع  وحدتها،  وحتقق  ربها،  اإىل  تعود  عندما  االأمة 

عزتها وقوتها، قادرة باإذن اهلل على حتقيق الن�رض والتحرير.
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