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مقدمة الطبعة الأوىل

مقدمة الطبعة الأوىل
�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ،ومن �سيئات
�أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أ�شهد
�أن حممدا ً عبده ور�سوله.
حظيت ق�ضية فل�سطني ب�أعداد هائلة من الدرا�سات والكتب وامل�صنفات يف �شتى
املجاالت ،وما تزال حمورا ً الهتمام الكتاب من عرب ويهود و�أوروبيني ،و�أمريكان
وغريهم .غري �أن �إعداد الأبحاث والكتب يف ق�ضية فل�سطني من وجهة نظر �إ�سالمية هو
مما ما تزال تفتقر �إليه املكتبة الفل�سطينية ،بالرغم من �أن عددا ً من هذه الدرا�سات �أخذت
يف ال�صدور خ�صو�صا ً منذ الثمانينيات من هذا القرن.
لقد كان الدافع الرئي�س من �إعداد هذا الكتاب هو حماولة ت�سليط ال�ضوء على التجربة
الإ�سالمية التاريخية على �أر�ض فل�سطني ،وفق ر�ؤية �إ�سالمية علمية مو�ضوعية ،ووفق
ت�صور ينبع من فهم امل�سلمني لهذه الق�ضية املقد�سة ومبا يتوافق مع تراثهم وهويتهم
احل�ضارية .وهي ر�ؤية ت�ستفيد من �إ�سالمية املعرفة ومن النظر يف �سنن اهلل �سبحانه يف
الكون واحلياة واالعتبار منها.
وعلى الرغم من �أن هذا الكتاب كتاب �أكادميي موثق من الناحية العلمية� ،إال �أن م�ؤلفه
�سعى �أال يح�رص ق ّراءه يف املثقفني والأكادمييني فقط ،فحر�ص على �أن يكون �أ�سلوبه
�سهالً ،وابتعد عن اجلفاف واجلمود قدر الإمكان ،بحيث يطلع عليه ،وي�ستفيد منه �أكرب
عدد من القراء ،وهو مع ذلك حافل باملعلومات بعيد عن اخلطابة العاطفية والإن�شاء.
وي�أمل امل�ؤلف �أن ي�ستجيب هذا الكتاب لرغبة الكثري من القراء الذي يودون التعرف
على تاريخ فل�سطني وق�ضيتها -من وجهة نظر �إ�سالمية -يف كتاب واحد مركز يجمع بني
دفتيه جممل ال�صورة املرادة .ولعله بذلك يكون مدخالً مهما ً لكل مبتدئ ،و�أ�سا�سا ً ينطلق
منه كل من يرغب -بعد ذلك -يف التخ�ص�ص والتو�سع .كما يرجو امل�ؤلف �أن يقدم هذا
الكتاب تعريفا ً �شامالً بق�ضية فل�سطني وتاريخها وجتربتها الإ�سالمية ،دومنا حاجة �إىل
�أن يقر�أ كتبا ً كثرية للو�صول �إىل ال�صورة املرجوة .ونح�سبه -بذلك -م�صدرا ً للم�سلمني
الذين ال يعاي�شون ق�ضية فل�سطني دائماً ،وال ت�شكل حمور اهتمامهم الأ�سا�س اليومي.
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الطريق �إىل القد�س
لقد حاولنا يف هذا الكتاب انتقاء املعلومات واخت�صارها والرتكيز على مواطن العربة
والعظة ،وال�رشح والتف�صيل حيثما اقت�ضت امل�صلحة ،واالخت�صار والإجمال -يف مواطن
�أخرى -دون �إخالل بال�صورة العامة .ودار الكتاب حول حمور �أ�سا�س هو التجربة
الإ�سالمية على �أر�ض فل�سطني �ساعيا ً �إىل �إثبات عمقها وعراقتها و�أ�صالتها ،مبينا ً �أن
الراية الإ�سالمية هي الراية التي جنح امل�سلمون حتت ظلّها يف احلفاظ على مقد�ساتهم
وحتريرها من كل غا�صب.
وبعد ،فن�س�أل اهلل �سبحانه �أن يكون هذا العمل خال�صا ً لوجهه الكرمي ،وال�صدر مفتوح
لكل اقرتاح ونقد بنَّاء.
واحلمد هلل رب العاملني
د .حم�سن حممد �صالح
1995
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مقدمة الطبعة اخلام�سة

مقدمة الطبعة اخلام�سة
�صدر هذا الكتاب يف طبعته الأوىل �سنة  ،1995حيث لقيت بف�ضل اهلل قبوالً وا�سعاً،
فتبعتها طبعة ثانية ما لبثت ن�سخهما �أن نفذت يف ب�ضعة �أ�شهر .وبناء على رغبة العديد
من الزمالء والقراء يف التو�سع يف طرح التجربة املعا�رصة وخ�صو�صا ً فرتة االنتفا�ضة
املباركة وما بعدها ،فقد جاءت الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة حيث غطت ب�شيء من
التف�صيل الأحداث حتى �شهر �آب� /أغ�سط�س  .1996ولذلك يجد القارئ للف�صل الرابع
�إ�ضافات حول عالقة حركة الإخوان بفتح ،وحول مع�سكرات ال�شيوخ ،واالنتفا�ضة،
والتطورات ال�سيا�سية ،وموقف الإ�سالميني من الت�سوية ،ويجد تو�سعا ً يف احلديث حول
حركة حما�س وفكرها وتواجدها ال�شعبي وقيادتها ال�سيا�سية وعملياتها اجلهادية ،كما
يلحظ �إ�ضافات حول حركة اجلهاد الإ�سالمي وفكرها وجهادها .بالإ�ضافة �إىل �أن هناك
مبحثا ً حول عالقة التيار الإ�سالمي بال�سلطة الفل�سطينية يف مناطق احلكم الذاتي.
وقد قام مركز الإعالم العربي يف القاهرة ب�إعادة طباعة هذا الكتاب �سنة � .2002أما
هذه الطبعة فهي طبعة �إلكرتونية ظلت فيها معلومات الكتاب كما هي ،مكتفية بالأحداث
حتى �صيف  .1996غري �أنه ّ
مت مراجعة الن�ص نف�سه ،ومعاجلة بع�ض الأخطاء املطبعية
وتدقيق بع�ض املعلومات ،كما �أ�ضيفت للكثري من الأ�سماء الأجنبية ما يقابلها باللغة
الإجنليزية.
ولعل امل�ؤلف مل يرغب بتعطيل ن�رش الكتاب �إلكرتونياً ،بانتظار �أن يجد وقتا ً لتحديثه
وحتريره ،وهو وقت قد يطول .ثم �إن هناك العديد من الدرا�سات املف�صلة التي غطت
�أن�شطة و�أدوار االجتاه الإ�سالمي الفل�سطيني يف ال�سنوات الأخرية .كما �أن هناك مادة
غنية يف الف�صول الثالثة الأوىل تعطي للكتاب قيمة مميزة.
وال�شكر اجلزيل لكل من �أ�سهم باقرتاح �أو نقد �أو توجيه وال زال ال�صدر مفتوحا ً

للمزيد.

واحلمد هلل رب العاملني
د .حم�سن حممد �صالح
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تقدمي

تقدمي

*

بقلم� :أ .د .عماد الدين خليل
عندما قر�أت كتاب “الطريق �إىل القد�س” للدكتور حم�سن حممد �صالح يف طبعته الثانية
ال�صادرة يف لندن �سنة � 1995ضمن من�شورات “فل�سطني امل�سلمة” لفتت انتباهي تلك
وحتى
التغطية ال�شاملة واملتوازنة للتاريخ الفل�سطيني منذ ع�صور الأنبياء
�أواخر قرننا الع�رشين هذا ،والقدرة على الإم�ساك املنهجي بالبعد الإ�سالمي الأ�صيل عرب
هذه امل�سرية الطويلة ،مما ال يكاد املرء يلحظه يف معظم ما كتب يف املو�ضوع.
�إن الأخ امل�ؤلف عرب كتابه هذا ي�ضع الأمور يف ن�صابها� ،سواء وهو يتحدث عن مرحلة
ما قبل الفتح الإ�سالمي �أو املراحل التي تلته ،بعد �أن عبثت بتاريخ هذه الأر�ض املباركة
رياح الت�رشيق والتغريب.
ومنذ الف�صل الأول يجد املرء نف�سه قبالة ما ميكن ت�سميته باملنهج الإ�سالمي يف
التعامل مع التاريخ بحثا ً ودرا�سة وت�أليفاً ،فهو يحيل املعطيات التاريخية مبروياتها
و�آثارها على ال�شاهد القر�آين ،ويجعله حاكما ً عليه ،ولي�س العك�س ،كما يفعل �أن�صاف
امل�ؤرخني والآثاريني ممن ال ميلكون من احلقيقة التاريخية ع�رش مع�شارها ،بينما تغيب
الأع�شار الأخرى عن الأنظار فال يعلم بها �إال اهلل �سبحانه.
أم�س احلاجة �إىل هذا الأ�سلوب يف التعامل مع التاريخ القدمي ،من �أجل
ها هنا نحن ب� ّ
�أال جنعل الظن والهوى والعلم الن�سبي ،احلكم الف�صل يف الواقعة التاريخية ،ويكفي �أن
نتذكر ،قبالة كل ادعاءات امل�ؤرخني والآثاريني التقليديني تلك املحاولة القيمة التي نفذها
العامل الفرن�سي موري�س بوكاي  Maurice Bucailleيف كتابه “التوراة والإجنيل والقر�آن
يف �ضوء املعارف احلديثة” La Bible, le Coran et la science: Les Écritures
 saintes examinées à la lumière des connaissances modernesوالتي قارن
فيها بني معطيات هذه الكتب املقد�سة الثالثة ،وبني الك�شوف املعرفية احلديثة يف
�سياقات �شتى من بينها التاريخ والآثار وبدايات اخللق.
* كتب �أ.د .عماد الدين خليل م�شكورا ً هذا التقدمي للطبعة الثالثة املزيدة واملنقحة التي �صدرت يف �سنة .1998
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الطريق �إىل القد�س
وكانت النتيجة ارتطام العهدين القدمي واجلديد بهذه الك�شوف ،وتوافق مده�ش
بينهما وبني �آيات اهلل البيّنات.
مي�ضي امل�ؤلف يف الف�صول التالية لكي يتابع :الفتح الإ�سالمي لفل�سطني ،وامل�سلمني
يف مواجهة ال�صليبيني والتتار و�صوالً �إىل التجربة الإ�سالمية احلديثة واملعا�رصة يف
فل�سطني ،وهو يف طبعته اجلديدة للكتاب يعيد �صياغة الف�صل الأخري ،وي�ضيف �إليه
�صفحات قيمة ،تبلغ ال�ستني ،عن دور حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) يف االنتفا�ضة
واجلهاد ،وهو بهذا يظ ّل �صادقا ً مع نف�سه ،ومع املنهج الذي اعتمده يف متابعة املعطيات
التاريخية ذات الثقل احلقيقي يف تاريخ فل�سطني...
لقد تلقى الأخ امل�ؤلف من �إحدى امل�ؤ�س�سات العلمية اجلائزة الأوىل على كتابه هذا،
ولكن ما هو �أهم و�أعمق داللة يف ظنّي هو �أن ي�صدر الكتاب يف طبعة ثالثة ،ومل مي�ض ِعلى
الطبعة الأوىل �سوى �أقل من �سنتني ...ومعنى ذلك �أنه ُقبل لدى جماهري القراء واملهتمني
بالق�ضية...
وتلك هي اجلائزة احلقيقية التي يتلقاها ،ويطمح �إليها �أي م�ؤلف يف كل مكان.
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الف�صل الأول

�صراع احلق والباطل
على �أر�ض فل�سطني قبل الفتح الإ�سالمي

�صراع احلق والباطل

�صراع احلق والباطل
على �أر�ض فل�سطني قبل الفتح الإ�سالمي
�أو ًال� :شرعية مرياث الأنبياء:
ق ّدر اهلل �سبحانه وتعاىل �أن تكون فل�سطني �أر�ضا ً للر�سل والأنبياء الذين حملوا راية
التوحيد ،ودعوا �أقوامهم �إىل االلتزام بها .وقد �شهدت فل�سطني يف تاريخها القدمي مناذج
�رصاعات عنيفة يف �سبيل تثبيت
من قيادة الأنبياء وحكمهم لأقوامهم ،وخا�ضوا
راية احلق على الأر�ض املباركة.
وقبل �أن نخو�ض يف التفا�صيل ،يجب �أن نثبت حقيقة مهمة ،وهي �أن امل�سلمني ي�ؤمنون
بكل الأنبياء ،ويع ّدون تراث الأنبياء تراثهم ،ويع ّدون ر�سالتهم الإ�سالمية امتدادا ً
لر�ساالت الأنبياء الذين جا�ؤوا من قبلهم ،و�أن الدعوة التي دعا �إليها الأنبياء هي الدعوة
نف�سها التي دعا �إليها حممد [ ،وبالتايل ف�إن ر�صيد جتربة الأنبياء يف دعوتهم للحق،
وعبادة اهلل وحده ال تنف�صم عن دعوة امل�سلمني ،ور�صيد جتربتهم.
وانظر �إىل قوله �سبحانه ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﭼ ،1فهي ر�سالة التوحيد التي يدعو �إليها كل ر�سول .وعندما كان يك ّذب �أي
قوم ر�سولهم ،فقد كان ذلك تكذيبا ً جلميع املر�سلني ،وت�أمل قوله تعاىل يف ﭽﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﭼ ،ﭽﮡ ﮢ ﮣﭼ ،ﭽﭮ ﭯ ﭰﭼ ،ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ ،ﭽﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﭼ.2

ويغرق العديد من امل�ؤرخني عند مواجهتهم الدعاءات اليهود املعا�رصين بحقهم يف
فل�سطني يف االن�شغال بعلوم الآثار ،وذكر ال�شعوب التي ا�ستوطنت �أو حكمت �أو م ّرت
على فل�سطني ،وكم حكم كل منها هذه الأر�ض ،ليخرجوا يف النهاية بنتيجة م�ؤداها �ض�آلة
الفرتة وامل�ساحة التي حكم فيها اليهود عرب التاريخ مقارنة بالعرب وامل�سلمني .وبالرغم
من �أن هذا اجلانب مفيد يف ر ّد ادعاءات اليهود من النواحي التاريخية والعقلية واملنطقية،
�إال �أن كثريا ً من ه�ؤالء الكتّاب وامل�ؤرخني يقعون يف خط�أين كبريين ح�سبما يظهر لنا:
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الأول :اعتبار تراث الأنبياء الذي �أر�سلوا �إىل بني �إ�رسائيل �أو قادوهم تراثا ً خا�صا ً

باليهود فقط ،وهذا ما يريده اليهود!!

الثاين :الإ�ساءة �إىل �سرية عدد من �أنبياء بني �إ�رسائيل با�ستخدام اال�ستدالالت امل�ستندة
�إىل توراة اليهود املحرفة نف�سها ،...وهم عندما ي�ستخدمونها ف�إمنا يق�صدون الإ�شارة �إىل
“ال�سلوك امل�شني” ملن كفر وف�سق من بني �إ�رسائيل وقادتهم عندما حلُّوا يف فل�سطني،
لي�ضعفوا من قيمة دولتهم ويبينوا انحطاط م�ستواهم احل�ضاري ،...و ُيدخلون يف
اال�ستدالالت ما ذكرته الإ�رسائيليات من اتهام للأنبياء بالغ�ش والكذب والزنى واغت�صاب
احلقوق وقتل الأبرياء ،يف حماوالت لت�شويههم وت�شويه �صورة حكمهم ودولتهم يف
ذلك الزمان.
لقد كفانا القر�آن الكرمي م�ؤونة التعرف على �أخالق من كفر وف�سق من اليهود
وف�سادهم و�إف�سادهم ،غري �أن �أنبياءهم و�صاحليهم �أمر �آخر ،فالأنبياء خري الب�رش،
وال ينبغي الإ�ساءة �إليهم ،واالجنرار خلف الروايات الإ�رسائيلية املحرفة ،التي ال
ت�سيء للأنبياء فقط ،و�إمنا �إىل اهلل تبارك وتعاىل** .وعلى �سبيل املثال تذكر التوراة
املحرفة والتلمود �أن اهلل (تعاىل عما يقولون علوا ً كبرياً) يلعب مع احلوت والأ�سماك كل
يوم ثالث �ساعات ،و�أنه بكى على هدم الهيكل حتى �صغر حجمه من �سبع �سموات �إىل
�أربع �سموات ،و�أن الزالزل والأعا�صري حتدث نتيجة نزول دمع اهلل على البحر ندما ً
على خراب الهيكل 3...هذا ف�ضالً عما ذكره القر�آن من ادعاءاتهم ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﭼ ،4ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭼ ،5ﭽﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ. ...6
كما ين�سب من ح َّرف التوراة من اليهود �إىل �سيدنا يعقوب \ �رسقة �صنم ذهبي
من �أبيه ،و�أنه �صارع اهلل!! قرب نابل�س و�سمي لذلك ب�إ�رسائيل ،كما تن�سب له ر�شوة �أخيه
�س على ذلك ما ذكروا عن
وخدعة �أبيه ،و�أنه �سكت عن زنا ابنتيه ،و�أنه �أ�رشك بربه !!...و ِق ْ
.7
باقي الأنبياء
** نحن هنا نعر�ض الفهم الإ�سالمي لليهود و�سلوكهم ،و�إنَّ طرح �أي من امل�سلكيات اخلاطئة ال يعني �إطالقا ً عدا ًء
لليهود ملجرد كونهم يهوداً� ،أو ما يعرف بامل�صطلحات املعا�رصة “العداء لل�سامية”؛ لأن الفهم الإ�سالمي
مييز بني �أنبياء اليهود و�صاحليهم وبني من ف�سد وكفر وانحرف منهم؛ ولأنه يتعامل معهم كب�رش ،ي�صيبون
ويخطئون ،وي�ؤمنون ويكفرون ،وينجحون ويف�شلون...؛ ويتعامل معهم بح�سب �أو�ضاعهم ك�أهل ذمة �أو
كمعاهدين �أو كمحاربني؛ ولك ٍّل �أحكامه التي يبنيها الإ�سالم على �أ�س�س العدل والت�سامح وحرية االعتقاد،
و�إعطاء ك ِّل ذي حقٍّ حقهِّ ،
بغ�ض النظر عن دينه �أو لونه �أو جن�سه.
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�إن �أولئك الذين ح َّرفوا التوراة من اليهود ،قد �ساروا على نهجها املحرف يف
�أخالقهم وف�سادهم و�إف�سادهم ،حمتجني مبا ن�سبوه �إىل �أنبيائهم كذبا ً وزوراً .ومن
الواجب على امل�ؤرخني وخ�صو�صا ً امل�سلمني �أال يندفعوا يف ا�ستقرائهم لتاريخ فل�سطني
�إىل اتهام �أنبياء اهلل ور�سله مبا افرتاه عليهم ه�ؤالء اليهود ،وذلك يف �سبيل �إثبات حقّ
الأقوام الأخرى يف فل�سطني.
و�إذا كانت رابطة العقيدة والإميان هي الأ�سا�س الذي يجتمع عليه امل�سلمون مهما
اختلفت �أجنا�سهم و�ألوانهم ،ف�إن امل�سلمني هم �أحق النا�س مبرياث الأنبياء ،مبا فيهم
�أنبياء بني �إ�رسائيل ،لأن امل�سلمني هم الذين ما يزالون يرفعون الراية التي رفعها
الأنبياء ،وهم ال�سائرون على دربهم وطريقهم ،وه�ؤالء الأنبياء هم م�سلمون موحدون
ح�سب الفهم القر�آين.
وانظر �إىل قوله تعاىل ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﭼ ،8وقوله تعاىل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭼ،9
وقوله تعاىل ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ .10هذه الآيات من
الو�ضوح مبا ال يحتاج معه �إىل ال�رشح .ويف املقابل ف�إن الإ�سالم يع ّد الإميان بالأنبياء
والر�سل �أحد �أركان الإميان ،ت�أمل قوله تعاىل ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ.11
وب�شكل عام ف�أمة التوحيد هي �أمة واحدة من لدن �آدم \ حتى يرث اهلل الأر�ض
ومن عليها ،و�أنبياء اهلل ور�سله و�أتباعهم هم جزء من �أمة التوحيد ،ودعوة الإ�سالم هي
امتداد لدعوتهم ،وامل�سلمون هم �أحق النا�س ب�أنبياء اهلل ور�سله ومرياثهم.
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فر�صيد الأنبياء هو ر�صيدنا ،وجتربتهم هي جتربتنا ،وتاريخهم هو تاريخنا،
وال�رشعية التي �أعطاها اهلل للأنبياء و�أتباعهم يف حكم الأر�ض املباركة املقد�سة ،هي
داللة على �رشعيتنا وحقنا يف هذه الأر�ض وحكمها.
نعم ،لقد �أعطى اهلل �سبحانه هذه الأر�ض لبني �إ�رسائيل عندما كانوا م�ستقيمني على
�أمر اهلل ،وعندما كانوا ميثلون �أمة التوحيد يف الأزمان الغابرة .ول�سنا نخجل �أو نرتدد يف
ذكر هذه احلقيقة ،و�إال خالفنا �رصيح القر�آن ،ومن ذلك قول مو�سى \ لقومه ﭽﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ .12غري �أن
هذه ال�رشعية ارتبطت مبدى التزامهم بالتوحيد ،وااللتزام مبنهج اهلل ،فلما كفروا باهلل
و َع�صوا ر�سله وقتلوا الأنبياء ونق�ضوا عهودهم وميثاقهم ،ورف�ضوا اتباع الر�سالة
الإ�سالمية التي جاء بها حممد [ ،وهو النبي الذي ب�شرَّ به �أنبياء بني �إ�رسائيل قومهم
ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ 13وقوله تعاىل
ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭼ ،14فلما فعلوا ذلك حلَّت عليهم لعنة اهلل وغ�ضبه
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﭼ 15وقال تعاىل ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ.16
وبذلك حتولت �رشعية حكم الأر�ض املقد�سة �إىل الأمة التي �سارت على منهج الأنبياء،
وحملت رايتهم وهي �أمة الإ�سالم .فامل�س�ألة يف فهمنا لي�ست متعلقة باجلن�س والن�سل
والقوم ،و�إمنا باتباع املنهج.

وا�ستطرادا ً يف مناق�شة االدعاءات اليهودية بحقهم يف فل�سطني وفق ن�صو�ص التوراة،
ن�شري �إىل ما يذكرونه يف التوراة املحرفة من �إعطاء هذه الأر�ض لإبراهيم \ ون�سله.
ومما جاء فيها “وقال الرب لإبراهيم :اذهب من �أر�ضك ومن ع�شريتك ومن بيت �أبيك �إىل
الأر�ض التي �أريك ...فذهب �إبراهيم كما قال الرب ...ف�أتوا �إىل �أر�ض كنعان ...وظهر الرب
لإبراهيم ،وقال :لن�سلك �أعطي هذه الأر�ض” .17وجاء يف التوراة املحرفة �أي�ضا ً “و�سكن
[�إبراهيم \[ يف �أر�ض كنعان ،فقال له الرب :ارفع عينيك ،وانظر من املو�ضع الذي �أنت
فيه �شماالً وجنوبا ً و�رشقا ً وغرباً؛ لأن جميع الأر�ض التي �أنت ترى لك �أعطيها ولن�سلك
�إىل الأبد“ .18وجاء فيها �أي�ضا ً “قطع الرب مع �إبراهيم ميثاقا ً قائالً :لن�سلك �أعطي هذه
الأر�ض .من نهر م�رص �إىل النهر الكبري نهر الفرات”.19
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وللرد على ذلك -ف�ضالً عن فهمنا للم�س�ألة يف �أ�صلها ال�رشعي -نقول:
� .1إذا كان هناك عهد ،فقد �أعطي لإبراهيم \ ولن�سله ،ولي�س بنو �إ�رسائيل وحدهم
ن�سل �إبراهيم ،فالعرب امل�ستعربة هم من ن�سله �أي�ضا ً (�أبناء �إ�سماعيل \) ومنهم
حممد [.
� .2إذا كانت امل�س�ألة مرتبطة بالن�سل والتنا�سل ،فالدالئل ت�شري �إىل �أن الأغلبية ال�ساحقة
لليهود يف ع�رصنا لي�ست من ن�سل �إبراهيم \ ،وذلك �أن معظم يهود اليوم هم
من يهود اخلزر  ،Khazarsالذين دخلوا هذا الدين يف القرنني :التا�سع والعا�رش
امليالديني!!
� .3إن القر�آن الكرمي يو�ضح م�س�ألة �إمامة �سيدنا �إبراهيم وذريته يف �شكل ال لب�س فيه،
وت�أمل قوله تعاىل ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ.20
فعندما �س�أل �إبراهيم اهلل تعاىل �أن تكون الإمامة يف ذريته بينَّ اهلل له �أن عهده لذريته
بالإمامة ال ي�ستحقه ،وال يناله الظاملون ،و�أي ظلم وكفر و�ص ٍّد عن �سبيل اهلل� ،أكرب مما
فعله بنو �إ�رسائيل بح�سب ما ت�شري م�صادرهم نف�سها ،وبح�سب ما ي�شري القر�آن الكرمي؟!
�أما ما يتعلق بادعاءات اليهود التاريخية ،فقد كفانا الكثري من امل�ؤرخني م�ؤونة الرد
عليها ،ففرتة حكم فل�سطني حتت راية الإ�سالم هي �أطول الفرتات التاريخية ،وال�شعوب
التي ا�ستوطنت فل�سطني قبل جميء اليهود ب�أكرث من �ألف عام ظلّت م�ستقرة فيها حتى
الآن ،وقد اندجمت بها الهجرات العربية قبل وبعد الفتح الإ�سالمي ،وهي التي يت�شكل
منها �شعب فل�سطني احلايل بدينه الإ�سالمي ولغته و�سماته العربية.21

ثاني ًا :نظرة تاريخية:
ت�شوب درا�سة التاريخ القدمي الكثري من ال�صعوبات ،وعادة ما يلج�أ امل�ؤرخون �إىل
درا�سة الآثار ،وف ِّك رموز اللغات القدمية التي متت الكتابة بها على بع�ض الآثار ،كما
ي�ستفيدون مما يكت�شفونه من لفائف و�أوراق وجلود وعظام عليها بع�ض الكتابات،
وكذلك مما ي�ستح�صلونه من خمطوطات وكتب التاريخ والرتاث القدمية .ويف درا�ستهم
لتاريخ فل�سطني القدمي كانوا كثريا ً ما يلج�أون �إىل ما كتبته التوراة ،وما تناقله اليهود ،غري
�أن االعتماد تزايد يف هذا الع�رص على الآثار . ...ونحن يف درا�ستنا املخت�رصة �سنحاول
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اال�ستفادة مما ذكره القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،ثم نحاول ا�ستكمال ال�صورة مبا
لدينا من �أخبار و�آثار ،ال تتعار�ض مع �صحيح ما نعتقده .و�سنلتزم هنا باالخت�صار غري
املخل باملعنى املراد ،ويف حدود درا�ستنا للتجربة الإ�سالمية على �أر�ض فل�سطني.
�سكن الإن�سان �أر�ض فل�سطني منذ الع�صور املوغلة يف القدم ،وهناك �آثار تعود �إىل
الع�رص احلجري القدمي (� 500ألف � 14 -ألف ق.م) والع�رص احلجري الو�سيط
(� 14ألف � 8 -آالف ق.م) حيث يطلق على هذا الع�رص يف فل�سطني احل�ضارة النطوفية
ن�سبة �إىل مغائر النطوف �شمال القد�س ،و�أ�صل النطوفيني غري معروف حتى الآن،
تركزت ح�ضارتهم على ال�ساحل وعا�شوا يف املغائر والكهوف كمغائر جبل الكرمل.
ويف الع�رص احلجري احلديث ( 4500-8000ق.م) انتقلت حياة الإن�سان يف فل�سطني
�إىل اال�ستقرار ،وحتول من جمع الغذاء �إىل �إنتاجه ،ويف �أريحا ظهرت �أول الدالئل على
حياة اال�ستقرار ،وهي تع ّد ،حتى الآن� ،أقدم مدن العامل؛ حيث �أن�شئت نحو  8000ق.م.
وامتد الع�رص احلجري النحا�سي من  3300-4500ق.م ،وقد ك�شف عن مواقع
ح�ضارية �أثرية تعود �إىل تلك الفرتة يف منطقة بئر ال�سبع ،وبني جبال اخلليل والبحر
امليت ،واخل�ضرية على ال�سهل ال�ساحلي.
ومتيزت بداية الألف الثالث ق.م بظهور الإمرباطوريات القدمية يف ال�رشق ،وقد رافق
ذلك التو�صل �إىل الكتابة والبدء بتدوين التاريخ ،ومن هنا تبد�أ الع�صور التاريخية يف
فل�سطني.
ويطلق على الفرتة املمتدة من  2000-3200ق.م ا�سم الع�رص الربونزي القدمي،
وقد متيزت هذه الفرتة بظهور املدن التح�صينية الدفاعية التي قامت على ه�ضاب
مرتفعة ،وانت�رشت ب�أعداد كبرية ،وكانت غالبيتها يف و�سط و�شمال فل�سطني ،ومن �أهم
املواقع بي�سان وجم ُّدو والعفولة ور�أ�س الناقورة وت ّل الفارعة غربي نابل�س ،ويف الألف
الثالث ق.م زاد عدد �سكان فل�سطني ،ومنت املدن ،و�أ�صبح لها قوة �سيا�سية واقت�صادية
مما ميكن ت�سميته ع�رص “دويالت املدن”.
وخالل الألف الثالث ق.م هاجر �إىل فل�سطني العموريون “الأموريون“ والكنعانيون،
وكذلك اليبو�سيون والفينيقيون (وهما ُيعدان من البطون الكنعانية) ،وعلى ما يظهر
فقد كانت هجرتهم �إىل فل�سطني حوايل  2500ق.م ،حيث ا�ستقر الكنعانيون يف �سهول
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فل�سطني ،وتركز العموريون يف اجلبال ،وا�ستقر اليبو�سيون يف القد�س وما حولها ،وهم
الذين �أن�ش�أوا مدينة القد�س و�أ�سموها “يبو�س“ ثم “�أور�سامل”� ،أما الفينيقيون فا�ستقروا
يف ال�ساحل ال�شمايل لفل�سطني ويف لبنان.
ويرى ثقات امل�ؤرخني �أن العموريني والكنعانيني واليبو�سيني والفينيقيني قد خرجوا
من جزيرة العرب ،و�أن �سواد �أهل فل�سطني احلاليني ،وخا�صة القرويني هم �أن�سال تلك
القبائل وال�شعوب القدمية �أو من العرب وامل�سلمني الذين ا�ستقروا يف البالد �إثر الفتح
الإ�سالمي لها.
لقد كانت هجرة الكنعانيني وا�سعة يف تلك الفرتة بحيث �أ�صبحوا ال�سكان الأ�سا�سيني
للبالد ،وا�سم �أر�ض كنعان هو �أقدم ا�سم عرفت به �أر�ض فل�سطني ،وقد �أن�ش�أ الكنعانيون
معظم مدن فل�سطني ،وكان عددها ،ح�سب حدود فل�سطني احلالية ،ال يقل عن  200مدينة
خالل الألف الثاين ق.م وقبل قدوم العربانيني اليهود مبئات ال�سنني ،ومن املدن القدمية
ف�ضالً عن �أريحا والقد�س مدن �شكيم “بالطة ،نابل�س“ وبي�سان وع�سقالن وعكا وحيفا
واخلليل و�أ�سدود وعاقر وبئر ال�سبع وبيت حلم. ...
ثم جاء الع�رص الربونزي الو�سيط ( 1550-2000ق.م) حيث �شهد الن�صف الأول
من الألف الثاين ق.م حكم الهك�سو�س الذين �سيطروا على فل�سطني خالل القرون
 16-18ق.م.
وبد�أ الع�رص الربونزي املت�أخر ( 1200-1550ق.م) بانزواء حكم الهك�سو�س
ودخول فل�سطني حتت �سيطرة احلكم امل�رصي املطلق� ،أما الع�رص احلديدي
( 330-1200ق.م) فيظهر �أنه يف بدايته ( 1200ق.م تقريباً) ا�ستقبلت فل�سطني
جمموعات مهاجرة من مناطق خمتلفة �أبرزها هجرات “�شعوب البحر“ التي يظهر �أنها
جاءت من غرب �آ�سيا ومن جزر بحر �إيجه (كريت وغريها) وقد هاجمت هذه ال�شعوب
يف البداية �سواحل ال�شام وم�رص ،ولكن فرعون م�رص ،رعم�سي�س الثالث� ،صدها عن
بالده يف معركة بلوزيون “قرب بور �سعيد“ و�أذن لها �أن ت�ستقر يف اجلزء اجلنوبي
من فل�سطني ،وورد يف النقو�ش الأثرية ا�سمها “ب ل �س ت” ،ومنها جاءت ت�سميتهم
“فل�سطيون“ ثم زيدت النون �إىل ا�سمهم (رمبا على اعتبار اجلمع) ف�أ�صبحوا فل�سطينيني،
وقد �أقام الفل�سطيون خم�س ممالك هي مدن غزة ،و�أ�شدود ،وجت ،وعقرون ،وع�سقالن،
وهي مدن املرجح �أنها كنعانية قدمية ،غري �أنهم و�سعوها ونظموها ،ثم �أن�ش�أوا مدينتني
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جديدتني هما اللد و�صقلغ ،وا�ستولوا على بقية ال�ساحل حتى جبل الكرمل ،كما ا�ستولوا
على مرج ابن عامر ،...و�رسعان ما اندمج الفل�سطيون بالكنعانيني ،وا�ستعملوا لغتهم
وعبدوا �آلهتهم “داجون وبعل وع�شتار“ .وبالرغم من �أن الفل�سطيني ذابوا يف ال�سكان �إال
�أنهم �أعطوا هذه الأر�ض ا�سمهم ف�أ�صبحت تعرف بفل�سطني.22
ويظهر من الدالئل التاريخية املقارنة �أن مو�سى \ قاد بني �إ�رسائيل باجتاه الأر�ض
املقد�سة يف الن�صف الأخري من القرن  13ق.م� ،أي �أواخر الع�رص الربونزي املت�أخر،
الذي �شهد هو وبداية الع�رص احلديدي بداية الدخول اليهودي �إىل فل�سطني ،ثم قيام
( 923-1004ق.م) ،التي انق�سمت �إىل مملكة �إ�رسائيل
مملكة داود و�سليمان
( 722-923ق.م) ،ومملكة يهودا ( 586-923ق.م) ،والتي حكمت كل منها جزءا ً
حمدودا ً من �أر�ض فل�سطني ،ومنذ  730ق.م دخلت فل�سطني ب�شكل عام حتت النفوذ
الآ�شوري القادم من العراق حتى  645ق.م .ثم ورثهم البابليون يف النفوذ حتى  539ق.م،
وكان الآ�شوريون والبابليون يتداولون النفوذ على فل�سطني مع م�رص .ثم �إن الفر�س
غزوا فل�سطني وحكموها خالل الفرتة  332-539ق.م.
ثم دخلت فل�سطني يف الع�رص الهلين�ستي اليوناين ،حيث حكمها البطاملة حتى  198ق.م،
ثم ورثهم ال�سلوقيون  Seleucidحتى  64ق.م .عندما جاء الرومان ،و�سيطروا على
فل�سطني ،وبعد انق�سام الإمرباطورية الرومانية ،ظلّت فل�سطني تتبع الإمرباطورية
الرومانية ال�رشقية “دولة الروم“ وعا�صمتها الق�سطنطينية حتى جاء الفتح الإ�سالمي،
و�أعطاها �صبغتها العربية الإ�سالمية �سنة 636م.23

ثالث ًا :دعوة احلق وم�سرية الأنبياء على الأر�ض املقد�سة:
كان �إبراهيم \ �أول الأنبياء الذين نعلم �أنهم عا�شوا يف فل�سطني ،وماتوا فيها،
و�إبراهيم \ هو �أبو الأنبياء ،فمن ن�سله جاء الكثري من الأنبياء ك�إ�سحق ويعقوب
ويو�سف و�إ�سماعيل وحممد عليهم �أف�ضل ال�صالة وال�سالم.
ولد �إبراهيم \ ،ح�سبما ورد من �آثار ،يف “�أور” يف العراق 24وعا�ش هناك ردحا ً من
الزمن؛ حيث قام بتحطيم الأ�صنام ،ودعا �إىل التوحيد ،وواجه النمرود ،و�ألقمه احلجة،
و�ألقي يف النار عقابا ً له على حتطيم الأ�صنام فجعلها اهلل عليه بردا ً و�سالماً ،وهاجر
�إبراهيم ومعه ابن �أخيه لوط يف �سبيل اهلل 25ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ.26
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ويظهر �أن �إبراهيم يف البداية هاجر ومن معه �إىل ح َّران (الرها) وهي تقع الآن يف
جنوب تركيا �إىل ال�شمال من �سورية ،ومن هناك هاجر ومعه ابن �أخيه لوط �إىل �أر�ض
كنعان “فل�سطني” نحو  1900ق.م ،27قال تعاىل ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﭼ .28وكان هذا التاريخ بالن�سبة لتاريخ العراق القدمي ميثل نهاية عهد “�أور
الثالثة” التي حكمها ال�سومريون وبداية الع�رص البابلي القدمي الذي �سيطرت فيه
العنا�رص ال�سامية القادمة من جزيرة العرب “العموريون” .وهناك يف فل�سطني ولد
.
�إ�سماعيل و�إ�سحق ويعقوب
نزل �إبراهيم \ يف �شكيم قرب نابل�س ،ومنها انتقل �إىل جهات رام اهلل والقد�س ،وم ّر
باخلليل ثم ببئر ال�سبع؛ حيث ا�ستقر حولها زمناً ،ثم ارحتل �إىل م�رص ،وكان ذلك يوافق
تقريبا ً عهد الأ�رسة الـ � 11أو الـ  12لفراعنة م�رص ،وعاد من م�رص ومعه “هاجر” التي
�أهداها الزعيم امل�رصي له ،وذكر يف رواية �أنها ابنة فرعون �أو �إحدى الأمريات ،ثم عاد
�إىل فل�سطني ،فم ّر بجوار غزة؛ حيث التقى �أبا مالك �أمري غزة ،ثم جت ّول بني بئر ال�سبع
واخلليل ،ثم �صعد �إىل القد�س .ثم �إن لوطا ً \ انتقل �إىل جنوب البحر امليت؛ حيث
�أُر�سل لأهل تلك املنطقة ،بينما مكث �إبراهيم \ يف جبال القد�س واخلليل .وقد
ولد �إ�سماعيل \ لإبراهيم من زوجته هاجر ،ثم رزق ب�إ�سحق بعد ذلك بـ  13عاما ً من
زوجته �سارة .29ويبدو �أن �إبراهيم رزق ب�أبنائه وهو يف �س ٍّن كبرية ن�ست�شف ذلك من قوله
تعاىل على ل�سان �سارة ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭼ.30

ويبدو �أن �إبراهيم \ تردد على احلجاز �أكرث من مرة ،فقد �أح�رض �إ�سماعيل و�أمه
هاجر �إىل مكة ،وق�صة �سعي هاجر بني ال�صفا واملروة ،وتفجر ماء زمزم م�شهورة ،ثم �إن
�إبراهيم عاد فبنى مع �إ�سماعيل الكعبة ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ .31غري �أن مركز ا�ستقرار �إبراهيم كان يف ظ ّل فل�سطني ،وفيها
تويف حيث دفن يف مغارة املكفيلة قرب “اخلليل” ،وهي املدينة التي �سميت با�سمه \
وقيل �إنه ع َّمر � 175سنة.32
موحداً ،وكان
عا�رص �إبراهيم \ حاكم القد�س “ملكي �صادق” وكان على ما يبدو َّ
�صديقا ً له ،33ويف تلك الفرتة كان امل�ؤمنون باهلل قلة نادرة ،فقد ذكر ر�سول اهلل [ �أن
�إبراهيم قال لزوجته �سارة عندما �أتى على جبار من اجلبابرة “لي�س على الأر�ض م�ؤمن
غريي وغريك” ،34ويظهر �أن ذلك حدث عندما ذهبا مل�رص .ولعلنا ن�ست�شف هذا املعنى
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من قوله تعاىل ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ .35وعلى كل حال ف�إن �أبا الأنبياء
�إبراهيم اخلليل كان ر�سوالً من �أويل العزم من الر�سل ،وكان له دوره الدعوي يف ن�رش
ر�سالة التوحيد يف فل�سطني؛ حيث كان ي�ؤ�س�س امل�ساجد ،ويقيم املحاريب لعبادة اهلل يف
كل مكان ذهب �إليه .ويظهر �أنه مل يجِ د عناء �أو عنتا ً من �أهل فل�سطني ،ومل ي�ضطر لرتكها
ب�سبب دينه ودعوته ،فظل م�ستقرا ً يتنقل بحرية فيها حتى توفاه اهلل.
�أما لوط \ فقد ا�ستقر جنوب البحر امليت؛ حيث �أر�سل �إىل قرية “�سدوم” وه�ؤالء
كانوا يفعلون الفاح�شة بالرجال “اللواط”وقد نهاهم لوط عن هذا ،ف�أعر�ضوا وا�ستكربوا،
فانتقم اهلل منهم ،فجعل عاليها �سافلها ،و�أمطر عليهم حجارة من �سجيل ﭽﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ ،36ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ.37

وي�شري القر�آن الكرمي �إىل �أن �إبراهيم \ قد عا�رص ر�سالة لوط وهالك قومه .فقد
جاءته املالئكة ،وب�رشوه ب�إ�سحق ،و�أخربوه ب�أنهم مر�سلون لتدمري قوم لوط ،فقال لهم
ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭼ .38وهكذا َن�صرَ َ اهلل
�سبحانه ر�سوله لوطاً ،وط ّهر �أر�ضه املباركة من ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭼ،39
وجاءت الب�رشى لإبراهيم ب�إ�سحق ليحمل راية التوحيد من بعده على الأر�ض املباركة،
وليتوا�صل انت�شار النور الإلهي فيها.
وعا�ش �إ�سحق يف �أر�ض فل�سطني ،ورزقه اهلل �سبحانه يعقوب \ (�إ�رسائيل) والذي
يع ّده اليهود �أباهم ،وكان �إ�سحق ويعقوب منارات للهدى بعد �إبراهيم \ ،وانظر
�إىل البيان القر�آين يف �إيجازه وروعته ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ.40

ولد يعقوب \ يف القرن  18ق.م (حوايل  1750ق.م) يف فل�سطني ،غري �أنه هاجر
على ما يظهر �إىل ح ّران “الرها” وهناك تزوج وولد له  11ابناً ،منهم يو�سف \
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و�أبنا�ؤه
بينما ولد ابنه الـ  12بنيامني يف �أر�ض كنعان “فل�سطني” .وقد رجع يعقوب
�إىل فل�سطني و�سكن عند “�س ّعري” قرب اخلليل ،41وق�صته وق�صة ابنه يو�سف م�شهورة
ومف�صلة يف �سورة يو�سف من القر�آن الكرمي .وهي التي حتكي ت�آمر �إخوة يو�سف على
�شب هناك
يو�سف ،و�إلقاءه يف البئر ،واكت�شاف قافلة له وبيعهم �إياه يف م�رص ،حيث ّ
ودعا �إىل اهلل ،و�صمد �أمام فتنة الن�ساء ،و�صرب يف ال�سجن حتى �أكرمه اهلل ب�أن يو�ضع على
خزائن م�رص بعد ت�أويله الر�ؤيا وثبوت براءته .ثم �إن يو�سف ا�ستقدم �أباه يعقوب و�إخوته
�إىل م�رص؛ حيث رد اهلل الب�رص �إىل يعقوب بعد �أن ابي�ضت عيناه على فراق يو�سف ،كما عفا
يو�سف عن �إخوته .وتذكر بع�ض الروايات �أن يعقوب عا�ش يف م�رص � 17سنة غري �أنه
دفن \ �إىل جوار جده و�أبيه �إبراهيم و�إ�سحق يف اخلليل.42
ويبدو �أن تلك الفرتة التي عا�ش فيها يعقوب و�أبنا�ؤه يف م�رص كانت توافق حكم
الهك�سو�س مل�رص ،وهم �أ�صالً من غري امل�رصيني ،وميثل حكمهم الأ�رستني الـ  15و 16من
الأ�رس التي حكمت م�رص ،واللتني امتد حكمهما مل�رص خالل الفرتة  1567-1774ق.م.
وعلى كل حال ،يظهر �أن يو�سف و�إخوته �أبناء يعقوب نعموا بحرية العمل والعبادة
يف م�رص ،وكان لهم دورهم يف الدعوة �إىل التوحيد ،غري �أن الأمر مل ي�ستمر على حاله
يف �أجيالهم املتعاقبة ،فوقع بنو �إ�رسائيل حتت اال�ضطهاد الفرعوين حتى �أر�سل اهلل
مو�سى \ �إىل فرعون لإخراج بني �إ�رسائيل منها �إىل الأر�ض املقد�سة.
لقد كان بنو �إ�رسائيل يف تلك الفرتة هم �أهل احلق وحملة راية التوحيد ،وكان فرعون
43
م�رص ذلك الزمان متكربا ً متعجرفا ً ي ّدعي الألوهية ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﮀﭼ
وكان مف�سدا ً ي�ضطهد بني �إ�رسائيل ،فيذ ِّبح �أبناءهم وي�ستحيي ن�ساءهم ﭽﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ .44وقد ولد مو�سى \ يف هذا اجلو وتربى ،يف بيت فرعون
يف تدبري رباين حمكم ،وهو الذي كان يجب �أن ُيقتل ،وق�صة مو�سى ون�ش�أته ودعوته
لفرعون وخروجه ببني �إ�رسائيل وهالك فرعون �أ�شهر من �أن تروى ،وهي من �أكرب
و�أكرث ق�ص�ص القر�آن ذكرا ً وتكرارا ً ملا فيها من الدرو�س والعرب ،ومن التعريف ببني
�إ�رسائيل وطبائعهم. ...
ق ّدر اهلل �سبحانه �أن يعطي تلك الفئة امل�ؤمنة يف ذلك الزمان �أر�ض فل�سطني ﭽﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭑﭒ
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ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭼ .45و�أر�سل
مو�سى \ �إىل فرعون بهذا الأمر ،يعاونه يف ذلك �أخوه هارون الذي ُبعث ر�سوالً �أي�ضا ً
ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ .46غري �أن فرعون
ي�أبى ويتكرب وال ي�ؤمن بالآيات واملعجزات التي جاء بها مو�سى .وي�ؤمن ال�سحرة الذين
ح�شدهم فرعون بدعوة مو�سى ،وي�سقط يف يد فرعون .47ويبدو �أن الذين �أظهروا
�إميانهم ،وان�ضموا �إىل بني �إ�رسائيل كانوا عددا ً حمدودا ً من فتيان بني �إ�رسائيل ،وكان
�إميانهم مقرونا ً بخوف من �أن يفتنهم فرعون ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ .48
قاد من �آمن من قومه �رشقا ً ف�أتبعهم فرعون وجنوده ،وحدثت ق�صة
ثم �إنّ مو�سى
ان�شقاق البحر ،و�إنقاذ اهلل �سبحانه لبني �إ�رسائيل ،وهالك فرعون وجنوده ﭽﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ.49
ونقف هنا عند بع�ض الآراء والروايات التاريخية التي يظهر منها �أن عدد من خرج مع
مو�سى من م�رص كان حوايل �ستة �آالف فقط �أو � 15ألفا ً على بع�ض الروايات� .أما تلك
الفرتة من الناحية التاريخية فكانت على ما يبدو خالل القرن ا لـ  13قبل امليالد.
وكان خروج بني �إ�رسائيل من م�رص حتديدا ً يف حوايل الثلث الأخري من ذلك القرن .وهي
فرتة توافق حكم “رعم�سي�س الثاين” امل�شهور يف هذا الع�رص بـ“رم�سي�س الثاين”،50
ومن تقدير اهلل �أن جثة هذا الفرعون معرو�ضة يف �أحد املتاحف امل�رصية الآن ،وهذا
يذكرنا بقوله �سبحانه ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﭼ .51بل وت�ؤخذ جثته بني فرتة و�أخرى لتعر�ض يف متاحف البالد
الغربية ،والنا�س الذين يزورون جثته ين�شغلون بالت�أمل يف علم التحنيط دون �أن يذكروا
�آيات اهلل يف هذا الفرعون!! فارجع لتقر�أ مرة �أخرى قوله تعاىل ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﭼ.52
وبعد �إنقاذ اهلل �سبحانه لبني �إ�رسائيل تربز ف�صول معاناة مو�سى وهارون معهم،
ويظهر من �صفات ه�ؤالء �ضعف الإميان واجلهل واجلنب ،فما كادوا يخرجون من البحر
حتى �أ َتوا على قوم يعبدون �أ�صناما ً ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ ،!!53ثم
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عندما يذهب مو�سى مليقات ربه ،يعبد قومه العجل على الرغم من وجود
54
هارون بينهم!! ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗﭼ
ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ ،55وكادوا يقتلون هارون عندما نهاهم عن
56
كفرهم ،وهو الذي قال لأخيه مو�سى ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ
وغريها من املواقف.
ثم يقود مو�سى بني �إ�رسائيل باجتاه الأر�ض املقد�سة ،ويقول لهم ﭽﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ ،57ولكنهم
يختارون االرتداد على �أدبارهم!! ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ ،58وال ينفع فيهم الن�صح فيكررون
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭼ. ...!!59
ويعلق �سيد قطب ،رحمه اهلل ،على موقف بني �إ�رسائيل هذا فيقول�“ :إن جبلة يهود
لتبدو هنا على حقيقتها ،مك�شوفة بال حجاب ولو رقيق من التجمل� ،...إن اخلطر ماثل
قريب ،ومن ثم ال يع�صمهم منه حتى وعد اهلل لهم ب�أنهم �أ�صحاب الأر�ض ،و�أن اهلل قد
كتبها لهم .فهم يريدون ن�رصا ً رخي�صاً ،ال ثمن له ،وال جهد فيه ،ن�رصا ً مريحا ً يتنزل
عليهم تنزل املن وال�سلوى”“ ....وهكذا يخرج اجلبناء فيتوقحون ،ويفزعون من اخلطر
�أمامهم ،هكذا يف وقاحة العاجز ال تكلفه وقاحة الل�سان �إال م ّد الل�سان ...ﭽﭛ ﭜ
ﭝﭼ! فلي�س بربهم �إذا كانت ربوبيته �ستكلفهم القتال! ﭽﭟ ﭠ ﭡﭼ
ال نريد ملكاً ،وال نريد عزاً ،وال نريد �أر�ض ميعاد ...ودونها لقاء اجلبارين ،هذه نهاية
املطاف مبو�سى \ ،نهاية اجلهد اجلهيد ،وال�سفر الطويل ،واحتمال الرذاالت،
واالنحرافات ،وااللتواءات من بني �إ�رسائيل!”.60

ويت�أمل مو�سى \ ويلج�أ �إىل ربه ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭼ ،61وي�ستجيب اهلل لنبيه ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ 62وهكذا يحكم عليهم بالتيه بعد �أن كانوا على �أبواب الأر�ض
املقد�سة ،ويظهر �أن اهلل �سبحانه قد حرمها على هذا اجليل من بني �إ�رسائيل حتى
ين�ش�أ جيل غريه ي�صلب عوده يف ج ٍّو من خ�شونة ال�صحراء ،فهذا اجليل “�أف�سده الذل،
واال�ستعباد ،والطغيان يف م�رص ،فلم يعد ي�صلح لهذا الأمر اجلليل”.63
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وتويف مو�سى \ قبل �أن ي�ستطيع دخول الأر�ض املقد�سة ،ويف احلديث املتفق عليه
عن �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل [ قال� :إن مو�سى عندما حان �أجله قال“ :رب �أدنني من
الأر�ض املقد�سة رمية بحجر” قال ر�سول اهلل [ “واهلل لو �أين عنده لأريتكم مكان قربه
�إىل جنب الطريق عند الكثيب الأحمر”.64
وبعد �أن ن�ش�أ جيل �صلب جديد ،وبعد �سنوات التيه قاد بني �إ�رسائيل نبي لهم هو
يو�شع بن نون \  Joshua son of Nunوي�سميه اليهود “ي�شوع” وهو الذي عرب
بهم نهر الأردن ،وانت�رص على �أعدائه ،واحتل مدينة �أريحا ،وكان عبوره نهر الأردن
حوايل  1190ق.م ،ثم غزا “عاي” بجوار رام اهلل ،وحاول فتح القد�س ،ولكنه مل
ي�ستطع ،وكان عدد اليهود قليالً بحيث ي�صعب عليهم االنت�شار ،واحتالل كافة املناطق،
وال�سيطرة عليها .65ومما نعلمه عن يو�شع من حديث ر�سول اهلل �أن يو�شع التقى
�أعداءه يف معركة طالت حتى كادت ال�شم�س �أن تغيب ،فدعا اهلل �أال تغيب ال�شم�س حتى
تنتهي املعركة ،وينت�رص ،فا�ستجاب اهلل لدعوته ،ف�أخر غروب ال�شم�س حتى انت�رص
يو�شع.66
توىل قيادة اليهود زعماء عرفوا بـ“الق�ضاة” وعرف ع�رصهم
وبعد يو�شع
بـ“ع�رص الق�ضاة” .وعلى الرغم من حماوالتهم �إ�صالح قومهم فقد �ساد ع�رصهم الذي
دام حوايل � 150سنة الفو�ضى والنكبات واخلالفات واالنحالل اخللقي والديني بني
بني �إ�رسائيل .وقد ا�ستوطنوا يف تلك الفرتة يف الأرا�ضي املرتفعة املحيطة بالقد�س ويف
ال�سهول ال�شمالية يف فل�سطني.67
نبي لهم ,يقال �أن ا�سمه
وملا �شعر بنو �إ�رسائيل بحالهم املرتدي طلب امللأ منهم من ّ
“�صموئيل”� ,أن يبعث عليهم ملكا ً يقاتلون حتت رايته يف �سبيل اهلل ،ولكن نبيهم الذي
يعرف طباعهم قال لهم ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﭼ و�أخربهم نبيهم �أن اهلل قد بعث عليهم طالوت ملكا ً فاعرت�ضوا
ب�أنهم ﭽﮞ ﮟ ﮠﭼ و�أنه ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﭼ فقال لهم نبيهم �إن اهلل
ا�صطفاه عليهم وزاده ب�سطة يف العلم واجل�سم.
وتوىل القائد امل�ؤمن طالوت املُلك على بني �إ�رسائيل ،وكان ذلك حوايل  1025ق.م،
وت�سميه الروايات الإ�رسائيلية “�شا�ؤول” ,وت�ساقط �أتباعه يف االختبار عندما ابتالهم
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اهلل بنهر ،ومنعهم من ال�رشب منه ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭼ ثم ت�ساقط الكثري من القليل الذي بقي يف االختبار التايل عندما ر�أوا جالوت
وجنوده فقالوا ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ ومل تثبت يف النهاية �إال ثلة
وكان فتى يف هذه املعركة-قليلة م�ؤمنة� ،أعطاها اهلل �سبحانه الن�رص ،وقتل داود
جالوت باملقالع.68
وال نعرف بعد ذلك ما ح�صل يقينا ً لطالوت ،غري �أن الروايات الإ�رسائيلية تذكر �أنه
يف  1004ق.م تقريبا ً ا�ستطاع الفل�سطيون االنت�صار على طالوت “�شا�ؤول” يف معركة
جلبوع ،و�أنهم قتلوا ثالثة من �أبنائه ،و�أكرهوه على االنتحار وقطعوا ر�أ�سه ،و�س ّمروا
ج�سده و�أج�ساد �أوالده على �سور مدينة بيت �شان “بي�سان”.69
ا ُ
حلكم بعد طالوت  1004ق.م ،ينفتح ف�صل جديد يف تاريخ بني
وبتويل داود
�إ�رسائيل ويف انت�شار و�سيطرة دعوة التوحيد على الأر�ض املباركة� .إذ ُيع ّد داود
امل�ؤ�س�س احلقيقي ململكة بني �إ�رسائيل يف فل�سطني ،فقد ق�ضى اليهود الفرتة التي �سبقت
داود دون �أن ميلكوا �سوى �سلطان �ضئيل يف �أجزاء حمدودة من فل�سطني ،ودون �أن
ي�ستطيعوا �أن يكونوا �سادتها ،...وم�ضى جميع ع�رص الق�ضاة يف القتال اجلزئي بجماعات
�صغرية ،حيث ُتدافع كل جماعة (قبيلة) مب�شقة عن قطعة الأر�ض التي ا�ستولت عليها.70
يف بيت حلم ،وا�ستمر حكمه �أربعني عاما ً تقريبا ً ( 963-1004ق.م)
ولد داود
وكانت عا�صمة حكمه يف البداية مدينة اخلليل حيث مكث فيها �سبع �سنوات ،ثم �إنه فتح
القد�س حوايل  995ق.م فنقل عا�صمته �إليها ،ووا�صل حربه �ض ّد الأقوام الكافرة يف
الأر�ض املقد�سة حتى متكن من �إخ�ضاعها  990ق.م تقريباً ،و�أجرب دم�شق على دفع
اخلراج ،و�أخ�ضع امل�ؤابيني والأيدوميني والعمونيني .71وهكذا �سيطر �أتباع التوحيد ،يف
يف �أغلب الظن مل
ذلك الزمان ،على معظم �أنحاء فل�سطني .غري �أن حدود مملكة داود
تالم�س البحر �إال من مكان قريب من يوبا “يافا” ،ويبدو �أن حدود اململكة الإ�رسائيلية
يف �أ ْوجِ ها كانت  120ميالً ( 191كيلو مرتاً) يف �أطول �أطوالها و 60ميالً ( 97كيلو مرتاً)
يف �أعر�ض عر�ضها ،و�أقل من ذلك بكثري يف �أغلب الأحيان� ،أي �أن م�ساحتها مل تزد عن
 7200ميل مربع �أي حوايل � 19ألف كم ،2وهذا �أقل من م�ساحة فل�سطني احلالية بحوايل
ثمانية �آالف كم .2لقد �سيطر اليهود على املناطق املرتفعة لكنهم �أخفقوا يف ال�سيطرة
على ال�سهول وخ�صو�صا ً �أجزاء كبرية من ال�ساحل الفل�سطيني ،وهي �أجزاء مل تتم
لدولتهم ال�سيطرة عليها �إطالقا ً طوال قيامها.72
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ويع ّدون �أنف�سهم حاملي لوائه
و�إذا كان يهود هذا الزمان يفاخرون بداود
ومرياثه ،ف�إن امل�سلمني يع ّدون �أنف�سهم �أحق بداود من بني �إ�رسائيل ،وهم ي�ؤمنون به
نبيا ً من �أنبياء اهلل ،ويحبونه ويكرمونه ،ويفاخرون به لأنه �أن�ش�أ دولة الإميان القائمة
على التوحيد يف فل�سطني ،وهم ال�سائرون على دربه احلاملون لرايته يف هذا الزمان بعد
�أن نك�ص عنها بنو �إ�رسائيل ،وكفروا و�أ�رشكوا ،ونق�ضوا عهودهم مع اهلل.
العلم واحلكمة ،و�أنزل عليه
ونعلم من القر�آن الكرمي �أن اهلل �سبحانه قد رزق داود
الزبور ،و�أنه �أوتي ملكا ً قوياً ،و�أن اجلبال والطيور كانت ت�سبح معه ،وتذكر اهلل عندما
كان يتلو مزامريه ب�صوته اخلا�شع امل�ؤثر ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ ،73ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈﭼ .74و�أالنَ اهلل �سبحانه لداود احلديد فكان بني يديه
كال�شمع �أو كالعجني ي�شكله كيف �شاء دون حاجة ل�صهره يف النار ،وهذه معجزة �أعطاها
اهلل لداود .وكان داود ،بالرغم مما �أوتي من ملك ،يعمل باحلدادة ،وال ي�أكل �إال من عمل
يده .وقد طور داود �صناعة الدروع يف زمانه ،فبعد �أن كان الدرع �صفيحة واحدة تثقل
حاملها ،وتعيق حركته هداه اهلل �إىل �أن تكون حلقا ً متداخلة ت�سهل احلركة ،وال تنفذ منها
ال�سهام ...ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ،75
ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ.76
وورث �سليمان \ �أباه داود يف العلم واحلكم والنبوة ،وت�شري الروايات �إىل �أن
�سليمان كان واحدا ً من  19ابنا ً لداود ،و�أن �سليمان ولد يف القد�س ،و�أن حكمه يف الأر�ض
املباركة ا�ستمر حوايل �أربعني عاما ً ( 923-963ق.م) .77وقد وهب اهلل �سبحانه
�سليمان ملكا ً ال يح�صل لأحد بعده ،فقد �سخر اهلل له اجلن خلدمته ،كما �سخر له الريح
جتري ب�أمره ،وا�شتهر �سليمان بحكمته وعدله وقوة �سلطانه ،كما علمه اهلل لغة الطري
واحليوانات.
لقد كان ملك �سليمان بحد ذاته معجزة ربانية �أعطاها اهلل له داللة على نبوته ،وقد
نعمت فل�سطني بهذا احلكم الإمياين املعجزة الذي تدعمه قوى اجلن والإن�س والطري
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والريح ،وكرم اهلل �سليمان مبعجزة �إ�سالة النحا�س له حتى كان يجري ك�أنه عني ماء
متدفقة من الأر�ض .و�شهدت مملكة �سليمان حركة بناء وعمران �ضخمة ،كما امتد نفوذه
لي�صل مملكة �سب�أ يف اليمن.
ولقد جاء ذكر �سليمان مرات عديدة يف القر�آن الكرمي م�شريا ً �إىل علمه وملكه ونبوته،
قال تعاىل متحدثا ً عن �سليمان ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽ ﯾﭼ.78

وقال تعاىل ﭽﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﭼ ،79وقال تعاىل ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﭼ ،80وقال تعاىل ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
82
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ .81وقد عرفنا من القر�آن ق�ص�ص �سليمان مع النملة
ومع الهدهد 83ومع بلقي�س ملكة �سب�أ 84حيث انتهى الأمر ب�إ�سالمها ﭽﰘ ﰙ ﰚ
ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢﭼ ،85وق�صته يف الق�ضاء ببع�ض الأمور،86
وق�صته يف حبه للخيل ورعايته لها.87

�أما يف حديث ر�سول اهلل [ فن�ست�شف منه �أن �سليمان كان ذا قوة بدنية هائلة ،و�أنه
كان حمبا ً للجهاد يف �سبيل اهلل ،و�أنه كان له زوجات كثريات ،فعن �أبي هريرة ] �أن
ر�سول اهلل [ قال“ :قال �سليمان :لأطوفن الليلة على ت�سعني ،ويف رواية :مبئة امر�أة،
كلهن ت�أتي بفار�س يجاهد يف �سبيل اهلل ،فقال له امللك :قل �إن �شاء اهلل ،فلم يقل ون�سي
فطاف عليهن ،فلم حتمل �إال امر�أة واحدة جاءت ب�شق رجل ،و�أمي الذي نف�س حممد بيده
لو قال� :إن �شاء اهلل جلاهدوا يف �سبيل اهلل فر�سانا ً �أجمعون”.88
وكانت وفاة �سليمان \ �آية من �آيات اهلل ودر�سا ً من الدرو�س للإن�س واجلن ،ب�أن
وقف ي�صلي يف املحراب وهو متكئ على
اجلن ال يعلمون الغيب؛ �إذ �إن �سليمان
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ع�صاه فمات وهو كذلك ،ومكث فرتة طويلة واجلن تعمل تلك الأعمال ال�شاقة دون �أن
تدري مبوته حتى �أكلت الأر�ضة ع�صاه ف�سقط على الأر�ض ،قال تعاىل ﭽﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ.89

رابع ًا :مملكتا �إ�سرائيل ويهودا:

ا�ستمر حكم داود و�سليمان حوايل ثمانني عاما ً وهو الع�رص الذهبي الذي ُحكمت فيه
فل�سطني حتت راية التوحيد والإميان قبل الفتح الإ�سالمي لها.
وبعد وفاة �سليمان انق�سمت مملكته �إىل ق�سمني �شكال دولتني منف�صلتني متعاديتني يف
كثري من الأحيان ،وعانتا من الف�ساد الداخلي وال�ضعف الع�سكري وال�سيا�سي والنفوذ
اخلارجي ،فعند وفاة �سليمان اجتمع ممثلو قبائل بني �إ�رسائيل الـ  12يف �شكيم “قرب نابل�س”
ملبايعة رحبعام بن �سليمان ،ولكن ممثلي ع�رش قبائل اتفقوا على عدم مبايعته؛ لأنه مل
يعدهم ،ح�سب الروايات ،بتخفيف ال�رضائب ،وانتخبوا بدالً منه “يربعام” من قبيلة
�أفرامي ملكاً ،و�أطلقوا ا�سم “�إ�رسائيل” على مملكتهم ،وعا�صمتهم �شكيم (ثم ترزة ثم
ال�سامرة)� .أما قبيلتا يهودا وبنيامني فقد حافظتا على والئهما لرحبعام بن �سليمان
 ،Rehoboam ben Solomonوك ّونتا حتت حكمه مملكة “يهودا“ وعا�صمتها القد�س.90
�أما مملكة “�إ�رسائيل” فقد ا�ستمرت خالل الفرتة  721-923ق.م ،وقد �سمتها
دائرة املعارف الربيطانية ازدراء “اململكة الذيلية” ،وقد خ�رست ب�سبب غزو الدم�شقيني
كل الأرا�ضي الواقعة �رشقي الأردن و�شمال الريموك .وكان “عمري” �أ�شهر ملوك
مملكة �إ�رسائيل  874-885ق.م بني ال�سامرة ،وجعلها عا�صمته� ،أما خليفته
“�آخاب”  852-874ق.م ،فقد �سمح لزوجته “�إيزابل” بنت ملك �صيدا و�صور
بفر�ض عبادة الإله الفينيقي “بعل” مما �أدى �إىل ثورة قام بها �أحد ال�ضباط وا�سمه
“ياهو” �أطاحت ب�آخاب ،و�أعاد عبادة يهوه .Yahweh
ويف عهد “يربعام الثاين”  745-785ق.م وهو الثالث من �ساللة ياهو تو�سعت
مملكته �شماالً على ح�ساب الآراميني ،لكن ذلك مل ي�ستمر طويالً؛ �إذ �أدى ظهور امللك
الآ�شوري “جتالت بل�سرَّ الثالث”  727-745ق.م �إىل احلد من هذا التو�سع ،وقام
خليفته “�شلمن�رص اخلام�س” ،ومن بعده “�رسجون الثاين” بت�أديب “هو�شع” �آخر
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ملوك �إ�رسائيل ،وق�ضى على دولته �سنة  721ق.م .وقام الآ�شوريون بنقل �سكان
�إ�رسائيل �إىل حران واخلابور وكرد�ستان وفار�س و�أحلوا مكانهم جماعات من الآراميني.
ويظهر �أن املنفيني الإ�رسائيليني اندجموا متاما ً يف ال�شعوب املجاورة لهم يف املنفى ،فلم
يبقَ بعد ذلك �أثر للأ�سباط الع�رشة من بني �إ�رسائيل.91
�أما مملكة “يهودا”  586-923ق.م فح�سب الروايات الإ�رسائيلية (وهي ت�ؤخذ
بتفح�ص وحذر؛ حيث ال يوجد بني �أيدينا ما ينفي �أو يثبت الكثري مما فيها) فقد انت�رشت
يف حكم يربعام بن �سليمان  916-923ق.م العبادة الوثنية ،وف�سدت �أخالق القوم
ب�شيوع اللواط ،وعندما خلفه ابنه “�أبيام”  913-915ق.م بقيت الأخالق فا�سدة،...
وعندما حكم يهورام بن يهو�شفاط  842-849 Jehoram ben Jehoshafatق.م َقتَل
�إخوته ال�ستة مع جماعة من ر�ؤ�ساء القوم� ،...أما يوحاز بن يوتام  715-735ق.م،
فيُقال �أنه علق قلبه بحب الأوثان حتى �إنه �ضحى ب�أوالده على مذابح الآلهة الوثنية ،و�أطلق
لنف�سه عنان ال�شهوات وال�رشور .و�أما من�سي بن حزقيا Manasseh ben Hezekiah
الذي حكم  642-687ق.م فيُقال �أنه �أ�ض ّل قومه عن عبادة اهلل ،و�أقام معابد وثنية.92
ول�سنا ن�ستغرب هذا عن بني �إ�رسائيل فتلك �أخالقهم مع مو�سى \ ت�شهد بذلك،
كما �أن القر�آن الكرمي ي�شري �إىل �أنهم غريوا وبدلوا وحرفوا كالم اهلل وقتلوا الأنبياء
ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ .93ويحدثنا التاريخ �أنهم قتلوا النبي “حزقيال”
حيث قتله قا�ض ٍمن ق�ضاتهم ،لأنه نهاه عن منكرات فعلها؛ و�أن امللك من�سي (بن حزقيا)
قتل النبي �أ�شعيا بن �أمو�ص� ،إذ �أمر بن�رشه على جذع �شجرة ،لأنه ن�صحه ووعظه؛ و�أن
اليهود قتلوا النبي �إرميا رجما ً باحلجارة ،لأنه وبخهم على منكرات فعلوها.94
ويظهر �أن مملكة يهودا قد اعرتتها عوامل ال�ضعف والوقوع حتت النفوذ اخلارجي
فرتات طويلة ،فقد هوجمت مرات عديدة وهزمت ،ودخل املهاجمون القد�س نف�سها ،كما
فعل �شي�شق فرعون م�رص عندما دخل القد�س وا�ستوىل على ما فيها (�أواخر القرن  10ق.م)،
وهاجم الفل�سطينيون والعرب القد�س يف عهد يهورام  842-849ق.م فدخلوها
وا�ستولوا على ق�رص يهورام و�سبوا بنيه ون�ساءه� ،أما امللك حزقيا  687-715ق.م
فقد ا�ضطر لإعالن خ�ضوعه التام مللك الآ�شوريني �رسجون الثاين بعد �أن �أ�سقط مملكة
�إ�رسائيل.
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ودفع من�سي بن حزقيا اجلزية لـ“�أ�رسحدون”  Esarhaddonو“�آ�شور بانيبال”
 Ashurbanipalملكي �آ�شور ،...وقد قيد الآ�شوريون هذا امللك ب�سال�سل من نحا�س،
وذهبوا به �إىل بابل ،ثم عاد للقد�س ومات بها .و �أيام حكم “يو�شيا بن �آمون“
 609-640ق.م تقدم فرعون م�رص “نخاو” �إىل فل�سطني ،حيث هزم يو�شيا ،و�أر�سله
مل�رص �أ�سرياً؛ حيث مات هناك ،وو�ضع مكانه “يهوياقيم بن يو�شيا”  598-609ق.م،
وقد �أرهق هذا احلاكم ال�شعب بال�رضائب ليدفع اجلزية ل�سيده امل�رصي ،ورجع �إىل عبادة
الأوثان .ويف �أيام يهوياقيم هزم نبوخذ ن�رص “بختن�رص”  Nebuchadnezzarالبابلي
“نخاو” امل�رصي �شمال �سورية  605ق.م ،وزحف �إىل �أن و�صل للقد�س ،و�أخ�ضع
يهوياقيم و�أذله ،و�أدخل البلد حتت نفوذه ،وملا ثار يهوياقيم على بختن�رص دخل الأخري
وجي�شه القد�س ،وقيد يهوياقيم ب�سال�سل من نحا�س؛ حيث مات بعد مدة.95
وعندما حكم يهوياكني  597-598ق.م حا�رص بختن�رص القد�س ،و�أَ َخ َذ امللك
يهوياكني مع عائلته ور�ؤ�ساء اليهود وحوايل ع�رشة �آالف من �سكانها (فيما يعرف
بال�سبي الأول) وبع�ض خزائن الهيكل �إىل بابل ،ثم �إن بختن�رص عينَّ �صدقيا
بن يو�شيا  586-597 Zedekiah son of Josiahق.م حيث �أق�سم له ميني الوالء،
غري �أن �صدقيا ثار يف �آخر حكمه على البابليني ،الذين ما لبثوا �أن زحفوا للقد�س
وحا�رصوها � 18شهرا ً حتى �أ�سقطوها ،و�أُخذ �صدقيا �أ�سريا ً وربط ب�سال�سل من
نحا�س و�سيق �إىل بابل؛ حيث ُيذكر �أنه ُقتل �أبنا�ؤه �أمامه و�سُ ملت عيونه ،وخرب نبوخذ
ن�رص القد�س ،ودمر الهيكل ونهب اخلزائن والرثوات ،وجمع حوايل � 40ألفا ً من
اليهود و�سباهم �إىل بابل (ال�سبي البابلي الثاين) وهاجر من بقي من يهود �إىل م�رص
ومنهم النبي �إرميا .وبذلك �سقطت مملكة يهودا  586ق.م.96
وي�سجل التلمود �أن �سقوط دولة اليهود وتدمريها مل يكن �إال “عندما بلغت ذنوب
بني �إ�رسائيل مبلغها ،وفاقت حدود ما يطيقه الإله العظيم ،وعندما رف�ضوا �أن ين�صتوا
لكلمات وحتذيرات �إرميا” .وبعد تدمري الهيكل ،وجه النبي �إرميا كالمه �إىل نبوخذ ن�رص
قائالً“ :ال تظن �أنك بقوتك وحدها ا�ستطعت �أن تتغلب على �شعب اهلل املختار� ،إنها ذنوبهم
الفاجرة التي �ساقتهم �إىل هذا العذاب”.97
وت�شري التوراة �إىل �آثام بني �إ�رسائيل التي ا�ستحقوا ب�سببها �سقوط مملكتهم،
فتذكر على ل�سان �أ�شعيا ،وهو �أحد �أنبيائهم قوله “ويل للأمة اخلاطئة ،ال�شعب الثقيل
الآثم ،ن�سل فاعلي ال�رش� ،أوالد مف�سدين تركوا الرب ،ا�ستهانوا بقدو�س �إ�رسائيل،
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
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ارتدوا �إىل وراء” �سفر �أ�شعيا  -الإ�صحاح الأول ( ،)4وتقول التوراة “والأر�ض
تدن�ست حتت �سكانها؛ لأنهم تعدوا ال�رشائع ،غريوا الفري�ضة ،نكثوا العهد الأبدي”
�سفر �أ�شعيا  -الإ�صحاح .)5( 24

خام�س ًا :تـداول الهيمنـة الفـار�سيـة والإغريـقيـة
والرومانية على فل�سطني:
عا�ش اليهود بعد �سقوط ملكهم يف فل�سطني مرحلة “ال�سبي البابلي” يف العراق ،وهي
الفرتة التي يظهر �أنهم بد�أوا فيها بتدوين التوراة� ،أي بعد ما ال يقل عن � 700سنة من
ظهور مو�سى \ ،ومل ينتهوا من تدوينها �إال �أواخر القرن الثاين ق.م (بعد �أكرث من
� 400سنة) وخالل هذه الفرتة كان اليهود قد تركوا االلتزام بدينهم ،وقلدوا الدول التي
يعي�شون فيها بعبادة الأوثان.
والحت الفر�صة لليهود للعودة مرة �أخرى �إىل فل�سطني عندما �أ�سقط الإمرباطور
الفار�سي قور�ش الثاين  Cyrus IIالدولة البابلية الكلدانية  539ق.م مب�ساعدة يهودية،
وانت�رص على ميديا ،وم َّد نفوذه �إىل فل�سطني التي دخلت يف ع�رص ال�سيطرة الفار�سية
 332-539ق.م ،فقد �سمح قور�ش بعودة اليهود �إىل فل�سطني كما �سمح لهم ب�إعادة
بناء الهيكل يف القد�س ،غري �أن القليل من اليهود انتهزوا الفر�صة؛ لأن الكثري من ال�سبي
�أعجبتهم الأر�ض اجلديدة ،ولكن القلة املت�شددة التي عار�ضت االندماج حفظت
بني �إ�رسائيل من االندثار.
ويذكر �أحد امل�ؤرخني �أن عدد الراجعني كانوا � 42ألفا ً وهم �أقلية بالن�سبة للعدد
احلقيقي .وقام ه�ؤالء اليهود ببناء الهيكل؛ حيث اكتمل بنا�ؤه يف  515ق.م ،ويف منطقة
القد�س متتع اليهود بنوع من اال�ستقالل الذاتي حتت الهيمنة الفار�سية ،وهو حكم مل
يكن يتجاوز ن�صف قطره ع�رشين كيلو مرتا ً يف �أي اجتاه (�أي ما ال يزيد عن  1257كم،2
وهو �أقل من  ٪5من م�ساحة فل�سطني).98
ويف  332ق.م احتل الإ�سكندر املقدوين  Alexander III of Macedonفل�سطني يف
�إطار حملته ال�شهرية التي احتل خاللها بالد ال�شام وم�رص والعراق و�إيران و�أجزاء من
الهند ،وقد ترك الإ�سكندر اليهود دون �أن مي�سهم ،ومنذ ذلك التاريخ دخلت فل�سطني يف
ع�رص ال�سيطرة الهللينية الإغريقية الذي ا�ستمر حتى  63ق.م.
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وبعد موت الإ�سكندر ن�شب نزاع بني قادته �أدى �إىل توزيع مملكته بينهم فكانت
فل�سطني (وباقي �سورية املجوفة من جنوب الالذقية ولبنان و�أجزاء من �سورية
كدم�شق) وم�رص وبرقة (ليبيا) وبع�ض جزر البحر الإيجي من ن�صيب القائد بطليمو�س
الأول  ،Ptolemy I Soterو�سمي حكمه وحكم خلفائه من بعده بـ”ع�رص البطاملة“ وقد
ا�ستمر يف فل�سطني من  198-302ق.م ،وقد عطف البطاملة على اليهود الذين كان يدير
�ش�ؤونهم “الكاهن الأكرب” .ثم �إن ال�سلوقيني (الذين كان ن�صيبهم بعد وفاة الإ�سكندر
�سورية ال�شمالية و�آ�سيا ال�صغرى والرافدين واله�ضبة الإيرانية) ا�ستطاعوا ال�سيطرة
على فل�سطني �إثر معركة بانيون  Paneionالتي حقق فيها امللك ال�سلوقي �أنطيوخو�س
الثالث  Antiochus III the Greatن�رصا ً كامالً على البطاملة ،وقد ا�ستمرت �سيطرة
ال�سلوقيني على فل�سطني حتى  63ق.م.99
وقد حاول ال�سلوقيون �صبغ اليهود بال�صبغة الهللينية الإغريقية ،فحاول �أنطيوخو�س
الرابع � Antiochus IV Epiphanesرصف اليهود عن دينهم و�أر�سل يف  167ق.م �أحد
قادته وكلفه �إلغاء الطقو�س الدينية اليهودية واال�ستعا�ضة بالإله زيو�س  Zeusالأوليمبي
عن الإله يهوه ،وعينَّ لهم كاهنا ً �إغريقيا ً وثنيا ً يف القد�س ،وح َّرم اخلتان ،واقتناء الأ�سفار
املقد�سة ،و�أوجب �أكل حلم اخلنزير ،ومبوجب هذه الأوامر انق�سم اليهود �إىل ق�سمني:
ق�سم ان�رصف عن ال�رشيعة مقتنعا ً �أو مكرها ً وهم “املتهلنون” �أو “املت�أغرقون” و�أقاموا
يف القد�س واملدن الإغريقية ،وق�سم �آخر �أقل عددا ً هربوا من القد�س ،و�أطلق عليهم ا�سم
“حزب القدي�سني” .وب�شكل عام ت�أثر اليهود بالإغريقية فحلت الآرامية حمل العربية،
و�أ�صبحت اليونانية لغة الطبقة املثقفة ،ون�ش�أ يف اليهود جماعة تنا�رص اليونانيني متكنوا
من الو�صول للحكم بقيادة كبري الكهنة جي�سون .100Jason
�أما الذين هربوا من القد�س “حزب القدي�سني” فقد اعتمدوا لقيادتهم متاثيا�س (متاييه)
كبري عائلة الأ�شمونيني ،والذي مات بعد فرتة ق�صرية ،فخلفه ابنه يهوذا امللقب “املكابي”
�أي املطرقة ،وقد ثار على ال�سلوقيني وانت�رص عليهم �أكرث من مرة  165-166ق.م ،وان�ضم
�إليه ق�سم كبري من املرتددين اليهود .وهذا دفع �أنطيوخو�س الرابع لإيقاف ا�ضطهاد
اليهود ف�سمح لهم مبمار�سة دينهم جنبا ً �إىل جنب مع �أن�صار الت�أغرق .وعاد “املكابيون“
�إىل القد�س يف  164/1/25ق.م ،وما زال اليهود يحتفلون بهذه املنا�سبة حتت ا�سم عيد
الأنوار “حانوكا” .101Hanukkah
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ت�أ�س�س لليهود بعد ذلك حكم ذاتي يف القد�س �أخذ يت�سع �أو ي�ضيق وتزداد مظاهر
ا�ستقالله �أو ت�ضعف ح�سب �رصاع القوى الكربى على فل�سطني (الرومان ،البطاملة،
ال�سلوقيني .)...و�أ�صبح احلكم وراثيا ً يف ذرية يهودا املكابي ،وقد حكم املكابيون كـ”كبار
كهنة” ،و�رسعان ما �سموا �أنف�سهم ملوكا ً على الرغم من �أنهم كانوا تابعني ،ويدفعون
اخلراج لل�سلوقيني ،ويف  143ق.م �أعفى الإمرباطور دميرتيو�س الثاين Demetrius II
اليهود من ال�رضائب ،و�أعطى لقب حاكم لـ”�سيمون”  Simonواتفق اليهود على اعتباره
ملكهم ،وبذلك ت�أ�س�س حكم ملكي اعرتف به ال�سلوقيون الذين “�أعطوا �سيمون �أي�ضا ً حق
�صك النقود”.102
ويف عهد امللك اليهودي �ألك�سندر جانيو�س  76-103 Alexander Jannaeusق.م
�شمل حكمه �رشق الأردن الذي �سماه اليهود برييا ،وتوغل �إىل ال�ساحل �أي�ضاً ،وكادت
حدود مملكته تالم�س حدود مملكة �سليمان .وقد حكمت بعده �أرملته �سالوم �ألك�سندرا
 Alexandra Salomeحتى  67ق.م ،ثم تخا�صم ابناها على احلكم ،وتدخل العرب الأنباط
يف م�ساعدة هريكانو�س الثاين � Hyrcanus IIض ّد �أخيه �أري�ستوبولو�س .Aristobulus
ويف  63ق.م ق�ضى القائد الروماين ال�شهري بومبي  Pompeyعلى “الدويلة” اليهودية،
َّ
وحطم �أ�سوار القد�س ،وبرت الأجزاء الأخرى من
ون�صب هريكانو�س الثاين كبريا ً للكهنة،
َّ
�أيدي اليهود ،و�أبقى على ا�ستمرار الأ�رسة املكابية يف ظ ّل الرومان.103
ويف الفرتة  40-47ق.م دخلت “امل�ستعمرة” اليهودية حتت �سيطرة حاكم
�أيدومية “ �أنتي بيرت”  Antipater I the Idumaeanويف  40ق.م هاجم الفر�س فل�سطني
ون�صبوا “�أنتي جونو�س” � Antigonusأخو “هركانو�س الثاين” حاكما ً وكبريا ً للكهنة،
حيث ا�ستمر حكم “�أنتي جونو�س” ثالث �سنوات ،وكان هو �آخر حكام الأ�رسة املكابية.
ويف  37ق.م انت�رص الرومان على الفر�س ،وا�ستعادوا ال�سيطرة على فل�سطني،
ون�صبوا هريدو�س  Herodبن �أنتي بيرت حاكماً ،وبالرغم من �أن هريدو�س قد ته ّود،
وحاول ا�سرت�ضاء اليهود �إال �أنه كان مبغو�ضا ً من قبلهم ،وكان هو ب�شكل عام طاغية
ظاملا ً �شديد الوالء للرومان ،وقد قام بتجديد الهيكل ف�ضاعف م�ساحته ورفع �سطحه
وجعله على جانب عظيم من الإتقان والهند�سة.104
ا�ستمر حكم هريدو�س حتى �سنة  4ق.م ،وعا�رصه من الأنبياء زكريا وابنه يحيى
 ،ويف �آخر �أيامه ولد امل�سيح \.
كما عا�رصته مرمي بنت عمران
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كان زكريا \ يعمل جناراً ،وقد توىل كفالة مرمي بنت عمران ،ورزقه اهلل �سبحانه
ولدا ً هو يحيى \ ،بعد �أن بلغ الكرب وكانت امر�أته عاقراً .وكان لزكريا ويحيى جهود
كبرية يف دعوة بني �إ�رسائيل للهداية واحلق .وقد جاءت الب�شارة بيحيى ب�أنه �سيكون
ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ � ،105أي ي�سود قومه ويفوقهم ويحب�س نف�سه عن
ال�شهوات عفة وزهدا ً ويكون نبيا ً .106فلما ولد يحيى وبلغ ال�سن الذي ي�ؤمر فيه ،قال
له تعاىل ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭼ� ،107أي ُخذ ما يف كتاب اهلل بجد واجتهاد ،و�آتاه
اهلل احلكمة ورجاحة العقل منذ �صغره ﭽﭖ ﭗ ﭘﭼ .108وقام يحيى بواجبه
يف الدعوى والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وقد ا�شتهر يف الأدبيات امل�سيحية با�سم
“يوحنا املعمدان”؛ واملعمدان ن�سبة �إىل ما ُذكر �أنه كان ُيع ِّمد النا�س (يغ�سلهم باملاء)
لتطهريهم من اخلطايا ،وكان يحيى يب�رش بقدوم امل�سيح \.

وقد دفع يحيى \ حياته ثمنا ً ملوقفه ال�صلب من رغبة هريدو�س بالزواج من ابنة
�أخيه (وقيل ابنة �أخته) حني �أنكر ذلك ،وكانت هذه الفتاة وا�سمها “هريوديا” بارعة
اجلمال ،فحقدت �أم الفتاة والفتاة على يحيى ،وتزينت البنت ،ودخلت على هريدو�س
فرق�صت �أمامه حتى ملكت م�شاعره ،فطلب منها �أن تتمنى فتمنت ر�أ�س يحيى ،فا�ستجاب
لها وقتل يحيى وقدم ر�أ�سه على طبق هدية لها 109ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱﭼ.110
ِ
يكتف هريدو�س بجرميته هذه؛ �إذ �إنه قتل زكريا \ �أي�ضاً؛ حيث ن�رشه
ومل
باملن�شار؛ لأنه دافع عن ابنه يحيى ،وعار�ض �صحة الزواج ملانع القرابة.111

وكانت �أمها قد نذرتها
�أما مرمي� ،سيدة ن�ساء العاملني ،فقد ولدت قبل يحيى
وهي جنني يف بطنها يف �سبيل اهلل ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﭼ 112وا�صطفى اهلل مرمي ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ.113

وقدر اهلل �سبحانه �أن يجري معجزته العظيمة ب�أن تلد مرمي ابنها امل�سيح من دون
�أب ،و�أن يتم ذلك بكلمة من اهلل “كن” ،ونقف هنا لنقر�أ الن�ص القر�آين املوجز املعجز
حول ق�صة امل�سيح ور�سالته ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
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ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﭼ .114

ولد عي�سى بن مرمي حوايل  4ق.م يف بيت حلم ،وتذكر الروايات �أن مرمي هربت
بعي�سى مع يو�سف “النجار” �إىل م�رص خوفا ً على ابنها من ظلم هريود�س وبط�شه ،ثم
و�شب على عوده هناك،
ما لبثوا �أن عادوا ب�رسعة �إىل مدينة النا�رصة؛ حيث عا�ش طفولته
ّ
ولذلك عرف با�سم “ي�سوع النا�رصي” و�سمي �أتباعه “الن�صارى”.115
لقد كان عي�سى بن مرمي �آية من �آيات اهلل ح�سم حقيقة �أمره �أمام النا�س وهو ر�ضيع
يف مهده ،ف�أكد �أنه عبد اهلل وب�رشهم بنبوته ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ.116
وهناك يف الأر�ض املباركة فل�سطني قام عي�سى \ بواجب الدعوة �إىل اهلل ،وبذل
جهودا ً كبرية يف هداية بني �إ�رسائيل ،وب�رشهم بقدوم خامت الأنبياء حممد [ ﭽﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭼ .117وعلى الرغم من املعجزات التي �أجراها اهلل على يديه وما
ت�ضمنته ر�سالته من حقّ ونور �إال �أن بني �إ�رسائيل جحدوا و�أنكروا ونا�صبوه العداء ،ومل
ي�ؤمن به �إال عدد �ضئيل.

ويذكر التاريخ �أنه ملا جاء عيد الف�صح يف 30م ذهب امل�سيح �إىل �أور�شليم (القد�س)
وزار الهيكل وا�ستنكر وجود ال�صيارفة والباعة ،118ويف �إجنيل متى ()13-12/21
“ودخل ي�سوع �إىل هيكل اهلل ،و�أخرج جميع الذين كانوا يبيعون وي�شرتون يف الهيكل،
وقلب موائد ال�صيارفة وكرا�سي باعة احلمام ،وقال لهم :مكتوب �أن بيتي [هكذا الن�ص]
بيت ال�صالة ُيدعى ،و�أنتم جعلتموه مغارة ل�صو�ص”.119
وقد حقد زعماء اليهود والوجهاء على امل�سيح ،ويف �إجنيل لوقا (“ )47/19وكان يعلّم
كل يوم يف الهيكل وكان ر�ؤ�ساء الكهنة والكتبة مع وجوه ال�شعب يطلبون �أن يهلكوه”،120
و�سارع جمل�س اليهود الديني “ال�سنهدرين” � Sanhedrinإىل االجتماع ،وقرر القب�ض
على امل�سيح ،و�أ�صدر يف احلال حكما ً ب�إعدامه بتهمة التجديف ،واخلروج عن الدين ،ثم
�إنهم �ساقوه �إىل الوايل الروماين -يف ذلك الوقت -بيالط�س البنطي  ،Pontius Pilateالذي
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يحق له وحده تنفيذ الإعدام ،ومل يجد هذا جرما ً من امل�سيح يوجب قتله ،فقامت قيامة
خ�صومه من اليهود ،و�أخذوا ي�رصخون ب�صوت واحد :ا�صلبه ،ا�صلبه “دمه علينا وعلى
�أوالدنا”.121
وقد ا�ضطر كارها ً �إىل املوافقة على �إعدامه ،غري �أن اهلل �سبحانه �أدركه برحمته ،فرفعه
�إليه يف الوقت الذي ظ ّن فيه اليهود �أنهم قتلوه ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﭼ،
ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﭼ.122

وطويت هذه ال�صفحة من تاريخ ال�رصاع بني احلق والباطل على الأر�ض املقد�سة،
فقد كذب بنو �إ�رسائيل ب�آخر نبي �أر�سل �إليهم ،واتهموه بال�سحر وت�آمروا عليه.
و�آمن بعي�سى احلواريون ،و�أخذوا ين�رشون دعوته من بعده ،ويالقون يف �سبيلها
اال�ضطهاد والأذى ،وا�ستمر احلواريون يف دعوة اليهود ،وكانوا يخطبون يف الهيكل،
وملا ت�ضاعف عدد الن�صارى بعد ب�ضع �سنوات خاف اليهود من انت�شار الدعوة ،وطلبوا
القب�ض على بطر�س  Peterوغريه ملحاكمتهم �أمام “ال�سنهدرين” �إال �أن املجل�س اكتفى
بجلدهم و�أطلق �رساحهم ،وهرب املهتدون اجلدد �إىل ال�سامرة وقي�سارية و�أنطاكية
ف�أن�ش�أوا اجلماعات امل�سيحية .وو�صل بطر�س �إىل روما؛ حيث �أن�ش�أ جماعة م�سيحية،
وكان يركز يف دعوته على اليهود� ،أ ّما بول�س  Paulفكان يدعو الوثنيني كما يدعو اليهود،
وا�ستخدم يف دعوته امل�صطلحات واملفاهيم الفل�سفية لتف�سري امل�سيحية مبا يتالئم مع
الثقافة الهلن�ستية ال�سائدة �آنذاك.
وانتهى الأمر ببول�س وبطر�س ب�أن حكم عليهما بالإعدام يف عهد الإمرباطور الروماين
نريون  Neroneيف 64م ،غري �أن ر�سالة عي�سى \ ما لبثت �أن تعر�ضت للت�شويه،
وما لبث الإجنيل الذي جاء به �أن تعر�ض للتحريف ،وت�أثر �أتباعه من بعده باحل�ضارة
الهلن�ستية ونظام احلكم الروماين ،واختلطت دعوتهم بالكثري من التقاليد والطقو�س
والتعاليم ال�سائدة يف البلدان التي انت�رشت فيها ،ف�أ�صبح من ال�سهل على ال�شعوب اعتناقها،
غري �أن امل�سيحية مل تنطلق من �إطارها املحدود �إال بعد �أن �آمن بها الإمرباطور ق�سطنطني
 Constantineيف 325م و�أ�صبحت الديانة الر�سمية للإمرباطورية الرومانية ،123وقد
اهتم ق�سطنطني بفل�سطني ،وبنى يف القد�س كني�سة ال�رضيح املقد�س التي �أ�صبحت �أعظم
الكنائ�س امل�سيحية �ش�أناً ،وبنى فوق جبل الزيتون كني�سة ال�صعود ،و�أقام كني�سة امليالد
يف بيت حلم ،وعلى كل حال ،فقد دخل �أهل فل�سطني يف ذلك الوقت يف الن�رصانية �إىل �أن جاء
الفتح الإ�سالمي لها.124
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�ساد�س ًا:نهايةالوجودال�سيا�سياليهودييففل�سطني:
ونعود مرة �أخرى لرنى �أحوال بني �إ�رسائيل يف فل�سطني بعد �صعود امل�سيح ،فقد
كان الرومان قد بد�أوا حكما ً مبا�رشا ً على القد�س وباقي فل�سطني منذ 6م ،بعد �أن خلعوا
�أرخيليو�س الذي خلف �أباه هريدو�س ل�سوء حكمه ،ويف عهد واليهم بيالط�س البنطي
36-26م حدثت وقائع ال�سيد امل�سيح \ ،وقد ثار اليهود على حكم الرومان يف
ت�رشين الثاين /نوفمرب 66م يف عهد الإمرباطور نريون ،وا�ستطاع القائد الع�سكري
الروماين تيتو�س � Titusإخماد هذه الثورة يف �أيلول� /سبتمرب 70م بعد �أن ا�ستمرت
�أربع �سنوات فدخل القد�س بعد ح�صار �شديد ،و�أعمل القتل والنهب واحلرق ،ودمر
الهيكل الذي بناه هريدو�س حتى مل يبقَ حجر على حجر ،و�أ�صبحت مدينة القد�س قاعا ً
�صف�صفاً ،وبيع كثري من الأ�رسى عبيدا ً يف �أ�سواق الإمرباطورية الرومانية ب�أبخ�س
الأثمان ،وكانت �أمنية اليهودي �أن ي�شرتيه من يرفق به ،فال ير�سله �إىل حلقة امل�صارعة
مع الوحو�ش التي اعتاد الرومان التلذذ مبنظرها وهي تلتهم النا�س ،وبنى هذا القائد
قو�سا ً يف روما مبنا�سبة ن�رصه على اليهود ،وهو ما يزال قائما ً �إىل الآن ،وعليه نقو�ش
ذكرى ذلك االنت�صار ،و ُيرى فيه ال�شمعدان ذو الر�ؤو�س ال�سبعة امل�شهور عند اليهود،
والذي �أخذه من الهيكل.125
ثار اليهود مرة �أخرى على الرومان بقيادة باركوخبا  Bar Kokhbaوا�سمه الأ�صلي
�سيمون  Simonوا�ستمرت ثورتهم ثالث �سنوات 135-132م ،واجتمع حتت لوائه
عدد كبري من اليهود ،وا�ستطاع احتالل القد�س ،غري �أن الإمرباطور الروماين هادريان
� Hadrianأر�سل جي�شا ً كبريا ً بقيادة جوليو�س �سيفرو�س  Julius Severusالذي احتل
القد�س ثانية وهزم اليهود ،الذين هربوا �إىل بتِّري؛ حيث ما تزال خرائب القلعة التي حت�صن
فيها اليهود ،وهزموا ,و�سماها العرب “خربة اليهود” .وقد ن َّكل هادريان بالثائرين �أ�شد
تنكيل ،ودمر “�أور�شليم” وحرث موقعها الذي كانت قائمة عليه ،وقتل و�سبى �أعدادا ً
كبرية من اليهود ،ثم منع اليهود من دخول القد�س وال�سكن فيها ،بل والدن ّو منها ،و�سمح
للم�سيحيني بالإقامة فيها على �أال يكونوا من �أ�صل يهودي .و�أقام هادريان مدينة جديدة
فوق خرائب “�أور�شليم” �سماها �إيليا كابيتولينا ،حيث عرفت بعد ذلك بـ“�إيلياء” وهو
ا�سم هادريان الأول ،و�أقام هيكالً وثنيا ً لإله الرومان جوبيرت  Jupiterعلى مكان الهيكل
القدمي نف�سه.126
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الطريق �إىل القد�س
وا�ستمر حظر دخول القد�س على اليهود حوايل � 200سنة تالية ،127وندر دخولهم �إليها
و�إقامتهم فيها طوال القرون التالية حتى القرن الـ  .19وت�رشد بنو �إ�رسائيل يف الأر�ض ،ومل
يعد لهم يف فل�سطني �سوى الذكريات التي �أكرثها كفر وف�سق وبغي وقتل للأنبياء ،فكان
جزا�ؤهم غ�ضب اهلل عليهم ولعنته وحرمانهم من الأر�ض املقد�سة وت�رشدهم يف الأر�ض.
ويف نهاية هذا الف�صل نذكر �أهم اخلال�صات:
•
•

•

•

•

•

�إن �سكان فل�سطني قد جاء معظمهم من جزيرة العرب ،و�إنهم ظلّوا �سكان هذه
البالد حتى ع�رصنا هذا.
�إن اهلل قد وعد بني �إ�رسائيل الأر�ض املقد�سة عندما كانوا م�ستقيمني على �أمر اهلل،
وعندما كانت ت�سو�سهم الأنبياء ،فلما بدلوا و�أعر�ضوا وكفروا ذهب هذا احلق من
�أيديهم.
�إن امل�سلمني هم �أوىل من بني �إ�رسائيل ب�أنبيائهم ،وهم الورثة احلقيقيون لرتاثهم،
ودعوة الإ�سالم هي ا�ستمرار لدعوة ه�ؤالء الأنبياء ،و�إن احلق الذي �سعوا لتكري�سه
هو احلق الذي ي�سعى امل�سلمون لتكري�سه.
�إن ُملك بني �إ�رسائيل مل ي�شمل يف �أي يوم من الأيام كل فل�سطني املعروفة بحدودها
احلالية ،و�إن املدة التي حكموا فيها ب�شكل م�ستقل متاما ً هي مدة �ضئيلة قيا�سا ً �إىل
تاريخ فل�سطني ،و�إنهم حتى عندما كانت لهم مملكتان كانوا يف كثري من الأحيان
خا�ضعني لنفوذ قوى �أكرب منهم.
�إن احلكم الذاتي الذي متتع به اليهود بعد عودتهم من ال�سبي البابلي كان �ضعيفا ً
وحمدودا ً مبنطقة القد�س و�ضواحيها ،ومل يتمتعوا بعد ذلك �إال با�ستقالل حمدود
يف عهد املكابيني.
�إن اليهود بعد ذلك ت�رشدوا يف الأر�ض ،ومل تعد لهم �صلة بفل�سطني لفرتة ا�ستمرت
حوايل � 1900سنة مت�صلة.

ويف اخلتام نذكر قول هـ.ج .ولز  H.G. Wellsيف كتاب موجز تاريخ العامل
 A Short History of the Worldحول جتربة بني �إ�رسائيل يف فل�سطني بعد ال�سبي
البابلي“ :كانت حياة العربانيني [يف فل�سطني] ت�شبه حياة رجل ي�رص على الإقامة و�سط
طريق مزدحم ،فتدو�سه احلافالت وال�شاحنات با�ستمرار ،ومن الأول �إىل الآخر مل تكن
مملكتهم �سوى حادث طارئ يف تاريخ م�رص و�سورية و�آ�شور وفينيقية ،ذلك التاريخ
الذي هو �أكرب و�أعظم من تاريخهم”.128
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

40

�صراع احلق والباطل
ويذكر امل�ؤرخ امل�شهور جو�ستاف لوبون � Gustave Le Bonأن بني �إ�رسائيل عندما
ا�ستقروا يف فل�سطني “مل يقتب�سوا من تلك الأمم العليا �سوى �أخ�س ما يف ح�ضارتها� ،أي مل
يقتب�سوا غري عيوبها وعاداتها ال�ضارة ودعارتها وخرافاتها ،فقربوا جلميع �آلهة �آ�سيا،
قربوا لع�شرتوت ولبعل وملولوخ من القرابني ما هو �أكرث جدا ً مما قربوه لإله قبيلتهم
يهوه العبو�س احلقود ،الذي مل يثقوا به �إال قليالً” ويقول“ :اليهود عا�شوا عي�ش الفو�ضى
الهائلة على الدوام تقريبا ً ومل يكن تاريخهم غري ق�صة ل�رضوب املنكرات�“ ...”...إن تاريخ
اليهود يف �رضوب احل�ضارة �صفر ...و(هم) مل ي�ستحقوا �أن يعدوا من الأمم املتمدنة ب�أي
وجه” ،ويقول غو�ستاف لوبون �أي�ضا ً “وبقي بنو �إ�رسائيل حتى يف عهد ملوكهم بدوا ً
�أ ّفاقني مفاجئني مغريين �سفاكني ...مندفعني يف اخل�صام الوح�شي” ،ويقول� :إن مزاج
اليهود النف�سي “ظ ّل على الدوام قريبا ً جدا ً من حال �أ�شد ال�شعوب ابتدائية فقد كان اليهود
ُعنُدا ً مندفعني غفالً �سذجا ً جفاة كالوحو�ش والأطفال”“ ...وال جتد �شعبا ً عطل من الذوق
الفني كما عطل اليهود”.129
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الفتح الإ�سالمي لفل�سطني
�أو ًال :مكانة فل�سطني الإ�سالمية:
تتمتع �أر�ض فل�سطني مبكانة خا�صة يف الت�صور الإ�سالمي ،وهي املكانة التي جعلتها
حمط �أنظار ومهوى �أفئدة امل�سلمني ،و�سن�شري هنا باخت�صار �إىل �أهم النقاط التي جعلتها
حتظى بهذه املكانة:
• يف �أر�ض فل�سطني امل�سجد الأق�صى املبارك ،وهو �أول قبلة للم�سلمني يف �صالتهم ،كما
يع ّد ثالث امل�ساجد مكانة ومنزلة يف الإ�سالم بعد امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي،
و ُي�سنُّ �ش ّد الرحال �إليه وزيارته ،وال�صالة فيه بـ � 500صالة عما �سواه يف امل�ساجد.
فعن �أبي هريرة ] عن النبي [ قال“ :ال ت�شد الرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد :امل�سجد
احلرام وم�سجدي هذا وامل�سجد الأق�صى”.1
وقال [“ :ال�صالة يف امل�سجد احلرام مبائة �ألف �صالة ،وال�صالة يف م�سجدي ب�ألف
�صالة ،وال�صالة يف بيت املقد�س بخم�سمائة �صالة”.2
• �أر�ض فل�سطني �أر�ض مباركة بن�ص القر�آن الكرمي ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ ،3وقال تعاىل ﭽﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ ،4قال ابن كثري :بالد ال�شام ،5وقوله تعاىل ﭽﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯﭼ ،6قال ابن كثري :بالد ال�شام ،7وقال
تعاىل ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ ،8قال ابن عبا�س:
القرى التي باركنا فيها هي بيت املقد�س.9
والربكة هنا ح�سية ومعنوية ...ملا فيها من ثمار وخريات ،وملا ُخ�صت به من مكانة،
ولكونها مقر الأنبياء ،ومهبط املالئكة الأطهار.10
ﭽﮫ
• هي �أر�ض مقد�سة بن�ص القر�آن الكرمي ،قال تعاىل على ل�سان مو�سى
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ .11قال الزجاج :املقد�سة هي الطاهرة،
وقيل �سماها مقد�سة لأنها طهرت من ال�رشك ،وجعلت م�سكنا ً للأنبياء وامل�ؤمنني،
قال الكلبي :الأر�ض املقد�سة هي دم�شق وفل�سطني وبع�ض الأردن ،وقال قتادة :هي
ال�شام كلها.12
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فعلى �أر�ضها عا�ش �إبراهيم ،و�إ�سحق،
فل�سطني �أر�ض الأنبياء ومبعثهم
ويعقوب ،ويو�سف ،ولوط ،وداود ،و�سليمان ،و�صالح ،وزكريا ،ويحيى وعي�سى
 ،ممن ورد ذكرهم يف القر�آن الكرمي ،كما عا�ش على �أر�ضها الكثري من �أنبياء
بني �إ�رسائيل الذين كانت ت�سو�سهم الأنبياء كلما هلك نبي جاءهم نبي ،وممن ورد
.
ذكرهم يف احلديث ال�صحيح :نبي اهلل يو�شع
عندما يقر�أ امل�سلمون القر�آن الكرمي ي�شعرون بارتباط عظيم بينهم وبني هذه الأر�ض؛
لأن ميدان ال�رصاع بني احلق والباطل تركز على هذه الأر�ض ،ولأنهم ي�ؤمنون ب�أنهم
حاملو مرياث الأنبياء ،ورافعو رايتهم.
امل�سجد الأق�صى هو م�رسى ر�سول اهلل [ ومنه كان معراجه �إىل ال�سماء ،ويف هذا
امل�سجد جمع اهلل لر�سوله الأنبياء من قبله ،ف�أ ّمهم داللة على انتقال الإمامة والريادة
و�أعباء الر�سالة �إىل الأمة الإ�سالمية.
املالئكة تب�سط �أجنحتها على �أر�ض فل�سطني ،التي هي جزء من ال�شام ،ففي
احلديث ال�صحيح عن زيد بن ثابت ] قال� :سمعت ر�سول اهلل [ يقول“ :يا طوبى
مب ذلك؟ قال :تلك مالئكة اهلل با�سطة
لل�شام ،يا طوبى لل�شام ،قالوا :يا ر�سول اهلل و َ
�أجنحتها على ال�شام”.13
هي �أر�ض املح�رش واملن�رش ،فقد روى الإمام �أحمد ب�سنده عن ميمونة بنت �سعد موالة
النبي [ قالت :يا نبي اهلل �أفتنا يف بيت املقد�س فقال�“ :أر�ض املح�رش واملن�رش”.14
هي عقر دار الإ�سالم وقت ا�شتداد املحن والفنت ،فعن �سلمة بن نفيل قال :قال
ق ـ ــال:
ر�سول اهلل [“ :عقر دار الإ�سالم بال�شام” ،15وعـن عبـد اهلل ب ــن عمـرو
“قال ر�سول اهلل [� :إين ر�أيت عمود الكتاب انتزع من حتت و�سادتي ،فنظرت ف�إذا
نور �ساطع عمد به �إىل ال�شام� ،أال �إن الإميان �إذا وقعت الفنت بال�شام”.16
املقيم املحت�سب فيها كاملجاهد واملرابط يف �سبيل اهلل ،فعن �أبي الدرداء ] قال :قال
ر�سول اهلل [�“ :أهل ال�شام و�أزواجهم وذرياتهم وعبيدهم و�إما�ؤهم �إىل منتهى
اجلزيرة مرابطون يف �سبيل اهلل ،فمن احتل مدينة من املدائن فهو يف رباط ،ومن احتل
منها ثغرا ً من الثغور فهو يف جهاد”.17
الطائفة املن�صورة الثابتة على احلق ت�سكن ال�شام ،وخ�صو�صا ً بيت املقد�س و�أكنافها،
وذ ل ــك يف �أحاد ي ــث يف�ســر ويقــوي بع�ضــها بع�ضاً؛ فعن �أبي �أمامة مرفوعا ً �إىل
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ر�سول اهلل [ قال“ :ال تزال طائفة من �أمتي ظاهرين على احلق لعدوهم قاهرين
حتى ي�أتيهم �أمر اهلل وهم كذلك ،قيل يا ر�سول اهلل �أين هم؟ قال :ببيت املقد�س و�أكناف
بيت املقد�س”.18
هذه مكانة فل�سطني من الناحية الدينية ،وهي مكانة جعلتها جزءا ً من عقيدة امل�سلمني
ووجدانهم .وقد تعمقت هذه املكانة بالفتح الإ�سالمي لفل�سطني ،ووقوع عدد من املعارك
الفا�صلة يف التاريخ الإ�سالمي على �أر�ضها ك�أجنادين ،وفحل  -بي�سان ،والريموك،
وحطني ،وعني جالوت .وباختالط دماء ال�صحابة والتابعني واملجاهدين برثاها املبارك،
وبهجرة و�إقامة الكثري من ال�صحابة والتابعني والعلماء و�أن�سالهم فيها ،وبربوز عدد من
�أبنائها كعلماء وقادة ورجال حكم.
وهذا يقودنا �إىل الإ�شارة �إىل �أحد معامل احلل الإ�سالمي املن�شود لتحرير الأر�ض
املباركة ،وهو تو�سيع دائرة ال�رصاع لت�شمل كافة امل�سلمني امل�ؤمنني بحقهم فيها ،وعدم
التفريط ب�أي جزء منها باعتبارها �أر�ضا ً �إ�سالمية مقد�سة ،وباعتبارها جزءا ً من عقيدة
امل�سلمني ووجدانهم .و�إن ا�ست�شعار امل�سلمني بواجبهم جتاه حترير �أر�ض الإ�رساء،
وقيامهم بخطوات عملية يف هذا الإطار هو �ضمانة حقيقية لل�سري بخطوات جادة لتحقيق
�آمال امل�سلمني با�ستعادة �أر�ضهم ومقد�ساتهم.

ثاني ًا� :أنظار امل�سلمني تتجه �إىل فل�سطني:
ا�ستمرت الهيمنة الرومانية على فل�سطني بعد �أن رفع اهلل �سبحانه امل�سيح �إليه ،ويف عهد
الإمرباطور ق�سطنطني الكبري (337-306م) ّ
مت االعرتاف ر�سميا ً بامل�سيحية يف املر�سوم
ال�شهري مبر�سوم ميالن  Edict of Milanال�صادر �سنة 313م ،وقد تن�رص ق�سطنطني
نف�سه ،و�أقام يف مدينة القد�س “يف املكان الذي يعتقد الن�صارى �أن ال�سيد امل�سيح دفن فيه”
كني�سة ال�رضيح املقد�س التي �أ�صبحت �أعظم الكنائ�س �ش�أنا ً عند الن�صارى ،وبنى فوق
جبل الزيتون كني�سة ال�صعود ،و�أقام كني�سة امليالد يف بيت حلم ،وق�سطنطني نف�سه هو
الذي بنى مدينة الق�سطنطينية “�إ�سطنبول” 330م.
وقد انق�سمت الإمرباطورية الرومانية �إىل ق�سمني �رشقي وغربي ،وذلك بعد موت
الإمرباطور ثيودو�سيو�س الأول  Theodosius Iيف 395م ،فتكونت الإمرباطورية
الرومانية ال�رشقية (الدولة البيزنطية) وعا�صمتها الق�سطنطينية ،والإمرباطورية
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الرومانية الغربية ،وعا�صمتها روما ،وما لبثت الإمرباطورية الغربية �أن �سقطت يف
476م لكن الإمرباطورية ال�رشقية التي عرفها العرب بدولة الروم حافظت على الهيمنة
على فل�سطني با�ستثناء فرتات �ضئيلة حتى جاء الفتح الإ�سالمي.19
ولد ر�سول اهلل [ �سنة 570م وبعد �أربعني �سنة نزل عليه الوحي ،وحتمل �أمانة
الر�سالة والدعوة ،ولقي يف الفرتة املكية التي ا�ستمرت � 13سنة الكثري من العنت
والإيذاء ،20ومنذ هذه الفرتة وقبل �أن تت�شكل دولة الإ�سالم يف املدينة كانت �أنظار امل�سلمني
الأوائل ترنو �إىل امل�سجد الأق�صى يف فل�سطني فقد كان قبلتهم الأوىل يف ال�صالة ،21وجاءت
معجزة الإ�رساء من امل�سجد احلرام �إىل امل�سجد الأق�صى ،ثم املعراج �إىل ال�سماء يف
ال�سنة العا�رشة 22للبعثة النبوية لت�ؤكد عمق االرتباط بني الإ�سالم وبني �أر�ض فل�سطني
املقد�سة؛ حيث يوجد امل�سجد الأق�صى الذي بارك اهلل حوله.
وبعد �أن ت�شكلت الدولة الإ�سالمية يف املدينة املنورة ،وعندما وقعت غزوة اخلندق
5هـ ويف غمرة املوقف الع�صيب من ت�آلب قوى ال�رشك على امل�سلمني وح�صارهم
ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﭼ 23يف هذا املوقف �رضب ر�سول اهلل [ �صخرة تطاير منها �رشر،
فب�رش امل�ؤمنني بفتح بالد الروم ،كما ب�رشهم بفتح اليمن وفار�س ،24وهكذا ف�إن نفو�س
امل�ؤمنني مل تكن لتفارقها الآمال والثقة باهلل يف الن�رص وحترير الأر�ض من كل �سلطان غري
�سلطان اهلل حتى من تلك القوى الكربى التي كان يبعث جمرد ذكرها الرعب يف النفو�س.
وبعد �أن �أخذت �أركان الدولة الإ�سالمية تتوطد يف جزيرة العرب �أر�سل ر�سول اهلل [
ر�سائله �إىل احلكام وامللوك يدعوهم �إىل الإ�سالم باعتباره ر�سوالً �إىل كل الب�رشية ،فكانت
ر�سائله �سنة 7هـ �إىل ك�رسى فار�س ،وقي�رص الروم هرقل  ،Heracliusو�إىل املقوق�س
حاكم م�رص� ،أما ك�رسى فمزق كتاب ر�سول اهلل ،فدعا عليه الر�سول �أن ميزق اهلل
ملكه ،و�أما قي�رص الروم فيظهر من الروايات �أنه مال �إىل الإ�سالم ،ورغب يف الدخول فيه،
غري �أنه خاف من الروم على نف�سه وملكه ،25وكان هرقل يف تلك الفرتة قد انت�رص على
الفر�س ،و�أجالهم عن ال�شام ،ولعله عاد �إىل القد�س لي�شكر اهلل على ن�رصه ،26وهو الن�رص
الذي �أ�شار �إليه القر�آن الكرمي ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯛ ﯜﯝﭼ .27
وكان فتح خيرب وفدك 7هـ �إىل ال�شمال من جزيرة العرب مقدمة للتطلع �إىل
ال�شام ،فكانت غزوة م�ؤتة يف جمادى الأوىل �سنة 7هـ � -أيلول� /سبتمرب 628م والتي
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حدثت �إثر قتل �أحد زعماء الغ�سا�سنة “�رشحبيل بن عمرو الغ�ساين” لر�سول ر�سول اهلل
“احلارث بن عمري الأزدي” �إىل ملك ب�رصى .كان جي�ش امل�سلمني مكونا ً من
ثالثة �آالف رجل واجهوا ح�سب الروايات � 100ألف رجل من جند الروم ،و� 100ألف
�أخرى من العرب املنا�رصين للروم بقيادة مالك بن رافلة.
وقد وقعت املعركة يف �رشق الأردن جنوب مدينة الكرك بحوايل  11كيلومرتا ً وفيها
ا�ست�شهد �أمراء امل�سلمني الثالثة :زيد بن حارثة ،وجعفر بن �أبي طالب ،وعبد اهلل بن رواحة،
ومتكن خالد بن الوليد الذي توىل الزمام من حتقيق ان�سحاب كرمي موفق ،وقتل يف املعركة
مالك بن رافلة الزعيم العربي املوايل للروم .28
ثم كانت غزة تبوك 9هـ التي قادها ر�سول اهلل بنف�سه ،وحتت قيادته � 30ألفا ً بعد �أن
بلغه �أن الروم ومن يواليهم �أعدوا العدة �ضده ،ولكنه عندما و�صل تبوك (�شمال جزيرة
َ
وطد
العرب على م�شارف ال�شام) ا�ستبان له �أنه لي�س للروم جموع هناك ،غري �أنه
�سلطة امل�سلمني يف تلك املناطق ،و�أر�سل خالد بن الوليد ففتح “دومة اجلندل” و�صاحله
�أهل �أيلة (على خليج العقبة) و�أذرح وتيماء وجرباء على �أداء اجلزية.29
ومع نهاية العهد النبوي كانت بطون بع�ض القبائل يف �رشق الأردن قد �أ�سلمت،
ومن ذلك �إ�سالم �أهل تبالة وجر�ش وبطون من ق�ضاعة ،وقبيل وفاته [ كان يعد العدة
خلروج جي�ش �أ�سامة؛ حيث �أمره باالنطالق �إىل اجلهاد؛ حيث قتل �أبوه زيد بن حارثة،
وعقد له اللواء �آخر يوم من �صفر 11هـ � 28 -أيار /مايو 632م ،ولكن مر�ض ر�سول اهلل
ووفاته يف  12ربيع الأول � ّأخر خروج هذا اجلي�ش حتى �أمره اخلليفة �أبو بكر ال�صديق
بذلك ،فخرج يف �أول ربيع الثاين  11هـ  27 -حزيران /يونيو 632م ،وثبَّت جي�ش �أ�سامة
�شوكة الإ�سالم على تخوم ال�شام ،وعاد �رسيعا ً �إىل املدينة يف وقت ان�شغل فيه امل�سلمون
بحرب الر ّدة.30
وما نريد �أن نخل�ص �إليه هنا �أن �أنظار امل�سلمني وقلوبهم ظلّت �سنوات طويلة معلقة
ببيت املقد�س وامل�سجد الأق�صى حتى قبل �أن يتم لهم فتح فل�سطني .ف�ضالً عما �سبقت
الإ�شارة �إليه ،ف�إن كثريا ً من �سور القر�آن و�آياته التي كانت تنزل تباعا ً على ر�سول اهلل [
كانت تتحدث عن ق�ص�ص الأنبياء ،وكان ميدان العديد منها هو �أر�ض فل�سطني (يعقوب
) مما عمق االرتباط النف�سي
ولوط وزكريا ويحيى وداود و�سليمان وعي�سى...
والإمياين بهذه الأر�ض.
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ثالث ًا :وقفات مع منهج الفتح ودوافعه:
قبل �أن ن�ستطرد يف احلديث عن فتح الأر�ض املقد�سة ،ال ب ّد من وقفات ال�ستجالء
املنهج الذي بنيت على �أ�سا�سه فكرة الفتوحات ،والدوافع التي دفعت �إليها:
الوقفة الأوىل :يف الإ�شارة �إىل حقيقة اجلهاد؛ فلقد كان من الوا�ضح -لأي باحث
من�صف� -أن القيام بواجب اجلهاد يف �سبيل اهلل ،وتبليغ دعوة الإ�سالم �إىل الب�رشية،
وال�سعي �إىل الفوز ب�إحدى احل�سنيني �إما الن�رص و�إما ال�شهادة ،هي الأهداف احلقيقية
التي دفعت امل�سلمني لتحقيق �أعظم و�أرحم حركة فتح لبقاع الأر�ض يف التاريخ .ومل تكن
حركة الفتوح هذه مبنية على املنافع املادية �أو امل�صالح ال�شخ�صية �أو ب�سبب جدب الأر�ض
و�ضيق العي�ش ،كما مل تكن هذه الفتوح عمالً عدوانيا ً �أو �إكراها ً للنا�س على اتباع الإ�سالم
حتت تهديد ال�سيوف . ...بل كان اجلهاد هو �ض ّد تلك الأنظمة وال�سلطات التي حتول بني
الإ�سالم وبني دعوته للنا�س ،ون�رش نوره يف الأر�ض.
يقول �سيد قطب “�إن هذا الدين مو�ضوعه الإن�سان وجماله الأر�ض وهو �إعالن عام
لتحرير “الإن�سان” يف “الأر�ض” من كل �سلطان غري �سلطان اهلل ،وهو �إعالن حركي
واقعي �إيجابي يراد له التحقيق العملي يف �صورة نظام يحكم الب�رش ب�رشيعة اهلل”....
“�إن الإ�سالم لي�س جمرد عقيدة ،فهو يهدف ابتدا ًء �إىل �إزالة الأنظمة واحلكومات التي
تقوم على �أ�سا�س حاكمية الب�رش للب�رش بحيث يكون النظام الذي يحكم الب�رش قاعدته
العبودية هلل وحده ،وذلك بتلقي ال�رشائع منه وحده ،ثم ليعتنق كل فرد يف ظ ّل هذا النظام
العام ما يعتنقه من عقيدة”�“ ....إن الإ�سالم هلل هو الأ�صل العاملي الذي على الب�رشية كلها
�أن تفيء �إليه �أو �أن ت�سامله بجملتها ،فال تقف لدعوته ب�أي حائل من نظام �سيا�سي �أو قوة
مادية ،و�أن تخلي بينه وبني كل فرد يختاره �أو ال يختاره مبطلق �إرادته ،ولكن ال يقاومه
وال يحاربه ف�إن فعل ذلك كان على الإ�سالم �أن يقاتله .31”...
ثم �إن اجلهاد يف �سبيل اهلل ال يكون جهادا ً �إال �إذا ق�صد به وجه اهلل ،و�أن يكون وفق ما
�رشع اهلل ،يقول ح�سن البنا:
فر�ض اهلل اجلهاد على امل�سلمني ال �أداة للعدوان وال و�سيلة للمطامع
ال�شخ�صية ،ولكن حماية للدعوة ،و�ضمانا ً لل�سلم ،و�أداء للر�سالة الكربى التي
حمل عبئها امل�سلمون ،ر�سالة هداية النا�س �إىل احلق والعدل .وامل�سلم يخرج
للقتال ،ويف نف�سه �أمر واحد �أن يجاهد لتكون كلمة اهلل هي العليا ،وقد فر�ض
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دينه عليه �أن ال يخلط بهذا الق�صد غاية �أخرى ،فحب اجلاه عليه حرام ،وحب
الظهور عليه حرام ،وحب املال عليه حرام ،والغلول من الغنيمة عليه حرام،
وق�صد الغلب بغري حق عليه حرام ،واحلالل �أمر واحد �أن يقدم دمه وروحه فداء
لعقيدته ،وهداية للنا�س.32

فاجلهاد يف الفهم الإ�سالمي مربوط ب�أنه “يف �سبيل اهلل” �أما ثمنه فهو “اجلنة” ولي�س
حلظ النف�س فيه يف الدنيا ن�صيب ،لأنه بذل للمال والنف�س ،وانظر �إىل قوله تعاىل
ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ.33
الوقفة الثانية :يف الإ�شارة �إىل �أن عملية فتح بالد ال�شام -وغريها -بنيت ومتت
على الرغبة ال�صادقة يف اجلهاد يف �سبيل اهلل ،وعلى هذا الأ�سا�س انطلقت ،وقام امل�سلمون
بالتطبيق العملي ملعاين اجلهاد �أثناء فتوحاتهم ،فعندما ي ّقلب �أي باحث من�صف �صفحات
وال�سري يجد التزاما ً حقيقيا ً كامالً لدى ال�صحابة والفاحتني مبعاين اجلهاد
التاريخ
ِّ
الإ�سالمي و�أهدافه وغاياته و�ضوابطه ،ويف الإ�شارة �إىل هذه احلقيقة �سنقت�رص على
بع�ض ما ورد يف فتوح ال�شام.

فعندما بعث �أبو بكر �أن�س بن مالك يف ربيع الثاين 12هـ  -حزيران /يونيو 633م
لأهل اليمن لفتح ال�شام ،كتب �أبو بكر لهم:
� ...أما بعد :ف�إن اهلل كتب على امل�ؤمنني اجلهاد ،و�أمرهم �أن ينفروا خفافا ً
وثقاالً ،وقال :جاهدوا ب�أموالكم و�أنف�سكم يف �سبيل اهلل ،فاجلهاد فري�ضة
مفرو�ضة ،وثوابه عند اهلل عظيم ،وقد ا�ستنفرنا من قبلنا من امل�سلمني �إىل جهاد
الروم بال�شام ،وقد �سارعوا �إىل ذلك وع�سكروا وخرجوا ،وح�سنت يف ذلك نيتهم،
وعظمت يف اخلري ح�سبتهم ،ف�سارعوا -عباد اهلل� -إىل فري�ضة ربكم ،و�إىل �إحدى
احل�سنيني� ،إما ال�شهادة و�إما الفتح والغنيمة ،ف�إن اهلل مل ير�ض عن عباده القول
دون العمل ،وال يرتك �أهل عداوته حتى يدينوا باحلق ،ويقروا بحكم الكتاب� ،أو
ي�ؤدوا اجلزية عن يد وهم �صاغرون.34...

و �أو�صى �أبو بكر يزيد بن �أبي �سفيان عند خروجه بجي�شه �إىل ال�شام قائالً:
“عليك بتقوى اهلل ،ف�إنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك ،و�إن �أوىل النا�س باهلل
�أ�شدهم توليا ً له ،و�أقرب النا�س من اهلل �أ�شهدهم تقربا ً �إليه بعمله ،35”...ويف و�صية �أخرى
من �أبي بكر ليزيد قال له:
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يا يزيد �إين �أو�صيك بتقوى اهلل وطاعته ،والإيثار له ،واخلوف منه ،و�إذا
لقيت العدو ف�أظفركم اهلل بهم فال تغلل ،وال متثِّل ،وال تغدر ،وال جتنب ،وال
تقتلوا وليداً ،وال �شيخا ً كبرياً ،وال امر�أة ،وال حترقوا نخالً ،وال تعرفون
[تق�رشوه وتف�سدوه] وال تقطعوا �شجرة مثمرة ،وال تعقروا بهيمة �إال مل�أكلة،
و�ستمرون بقوم يف ال�صوامع يزعمون �أنهم حب�سوا �أنف�سهم هلل ،فدعوهم وما
حب�سوا �أنف�سهم له ،ف�إذا لقيتم العدو من امل�رشكني ،فادعوهم �إىل ثالث خ�صال،
ف�إن �أجابوكم فاقبلوا منهم ،وكفوا عنهم ،ادعوهم �إىل الإ�سالم ،ف�إن هم �أبوا �أن
يدخلوا الإ�سالم فادعوهم �إىل اجلزية ،ف�إن هم فعلوا ،فاقبلوا منهم ،وكفوا عنهم،
ف�إن هم �أبوا فا�ستعينوا باهلل عليهم فقاتلوهم �إن �شاء اهلل ،ولين�رصن اهلل من
ين�رصه ور�سله بالغيب.36

ومن و�صية �أبي بكر خلالد بن �سعيد “ ...وقد خرجت يف هذا الوجه العظيم الأجر،
و�أنا �أرجو �أن يكون خروجك فيه حل�سبة ونية �صادقة �إن �شاء اهلل”.37
وقال �أبو بكر يف وداعه لأبي عبيدة عندما خرج بجي�ش لل�شام “ا�سمع �سماع من يريد
�أن يفهم ما قيل له ،ثم يعمل مبا �أمر به� ،إنك تخرج يف �أ�رشاف النا�س وبيوتات العرب
و�صلحاء امل�سلمني وفر�سان اجلاهلية ،كانوا يقاتلون �إذ ذاك على احلمية وهم اليوم
يقاتلون على احل�سبة والنية احل�سنة ،وتوكل على اهلل وكفى باهلل وكيالً ،اخرج من غد �إن
�شاء اهلل”.38
ويف اليوم التايل جاءه �أبو بكر وقال له عند فراقه “يا �أبا عبيدة ،اعمل �صاحلاً ،وع�ش
َّ
وتوف �شهيدا ً يعطك اهلل كتابك بيمينك ،ولتقر عينك يف دنياك و�آخرتك ،فواهلل �إين
جماهداً،
لأرجو �أن تكون من التوابني الأوابني املخ�شعني الزاهدين يف الدنيا ،الراغبني يف الآخرة.
�إن اهلل قد �صنع بك خريا ً و�ساقه �إليك؛ �إذ جعلك ت�سري يف جي�ش من امل�سلمني �إىل عدوه من
امل�رشكني تقاتل من كفر باهلل ،و�أ�رشك به ،وعبد معه غريه”.39
ويف وداعه لعمرو بن العا�ص قال �أبو بكر له“ :اتق اهلل يف �رسك وعالنيتك ،وا�ستحيه يف
خلواتك ،ف�إنه يراك يف عملك ،و�أرد بعملك وجه اهلل ،واتق اهلل �إذا لقيت العدو”.40
وعندما �رصف ال�صديق خالدا ً �إىل غزو ال�شام كان فيما كتب له“ :و�إن اجلموع مل ت�شج
بعون اهلل �شجيك ،فليهنئك �أبا �سليمان النية واحلظوة ،ف�أمتم يتمم اهلل لك ،وال يدخلنك
عجب فتخ�رس وتخذل ،و�إياك �أن ُت َّ
دل بعمل ف�إن اهلل له املن وهو ويل اجلزاء”.41
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هذه بع�ض املختارات املنتقاة يف بدء م�سرية الفتوح ،ولوال خ�شية الإطالة خلرج من
ف�صل يف ال�رشوح والتعليقات لو�ضوح الن�صو�ص وقوتها ،ويكفي
اجلعبة الكثري ،ولن ُن ِّ
�أنها �أكدت على الأ�س�س التي انطلقت من �أجلها حركة الفتح واجلهاد� ،أما كيف نفذ
ال�صحابة هذه التوجيهات يف معاركهم ودعوتهم وانت�شارهم فهو ما �سنرتكه لذكر بع�ض
�أمثلته يف حينه.
الوقفة الثالثة :ونركز فيها �أي�ضا ً على جانب مه ّم ت�ضمنته و�صايا �أبي بكر لقادة
اجليو�ش الإ�سالمية التي ذهبت لفتح ال�شام� ،أال وهي فن قيادة اجلي�ش امل�سلم ،وبع�ض
�أ�ساليب التعامل .ونذهب �إىل �أنها من �أرقى و�أروع ما ذكر يف فن �إدارة اجليو�ش ،غري �أنها
تعطي للجي�ش امل�سلم بعدا ً ر�ساليا ً �إميانياً ،مييزه يف �سلوكه الفردي والقيادي ،وجتمع
بني االن�ضباط والطاعة عن حب واقتناع ،ومتنع ت�سلط القائد على الأفراد ،وتوجب
ال�شورى ،والتعبئة املعنوية ،وتراعي �أ�صول ال�رسية ،وت�ؤكد على �أن اجلهاد عبادة وعمل
خال�ص هلل.
ففي و�صية �أبي بكر ليزيد عند خروجه �إىل ال�شام:
و�إذا قدمت على جندك ،ف�أح�سن �صحبتهم ،وابد�أههم باخلري ،وعدهم �إياه،
و�إذا وعظت ف�أوجز ف�إن كثري الكالم ُين�سي بع�ضه بع�ضاً ،و�أ�صلح نف�سك ي�صلح
لك النا�س ،و�ص ِّل ال�صلوات لأوقاتها ب�إمتام ركوعها و�سجودها والتخ�شع فيها،
و�إذا قدم عليك ر�سل عدوك ف�أكرمهم و�أقلل لبثهم حتى يخرجوا من ع�سكرك
وهم جاهلون به ،وال ُترينَّهم فريوا خللك ،ويعلموا علمك ،وامنع من قبلك من
رسك لعالنيتك فيخلط �أمرك،
حمادثتهم وكن �أنت املتويل لكالمهم ،وال جتعل � َّ
و�إذا ا�ست�رشت فا�صدق احلديث ُت�صدق امل�شورة ،وال تخزن عن امل�شري خربك
فت�ؤتى من قبل نف�سك .وا�سمر بالليل يف �أ�صحابك ت�أتك الأخبار ،وتنك�شف عنك
الأ�ستار ،و�أكرث حر�سك وبددهم يف ع�سكرك و�أكرث مفاج�أتهم يف حمار�سهم بغري
علم منهم بك ،فمن وجدته غفل من حمر�سه ،ف�أح�سن �أدبه وعاقبه يف غري �إفراط،
و�أعقب بينهم بالليل ،واجعل النوبة الأوىل �أطول من الأخرية ،ف�إنها �أي�رسهما
تلج َّن فيها وال ت�رسع �إليها
لقربها من النهار ،وال تخف من عقوبة امل�ستحق وال َّ
وال تخذلها ُمدفعاً ،وال تغفل عن �أهل ع�سكرك فتف�سده ،وال جت�س�س عليهم
فتف�ضحهم ،وال تك�شف النا�س عن �أ�رسارهم واكتف بعالنيتهم ،وال جتال�سن
العباثني ،وجال�س �أهل ال�صدق والوفاء .وا�صدق اللقاء وال جتنب فيجنب النا�س،
واجتنب الغلول ف�إنه يق ِّرب الفقر ويدفع الن�رص.42...
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ويف رواية �أخرى مما ذكره �أبو بكر ليزيد يف وداعه“ :و�إذا وعدت ف�أجنز ،...و�إذا بلغك
عن العد ّو عورة فاكتمها حتى تعاينها ،...وا�صدق اللقاء �إذا لقيت ،وال جتنب فيجنب من
�سواك”.43
ومن و�صية �أبي بكر لعمرو بن العا�ص ...“ :وكن والدا ً ملن معك ،وارفق بهم يف ال�سري،
ف�إن فيهم �أهل �ضعف ،....و�إياك �أن تكون واهنا ً عما ندبتك �إليه ،و�إياك والوهن �أن تقول
رب املهاجرين والأن�صار
جعلني ابن �أبي قحافة يف نحر العدو وال قوة يل به ”....و�أمره ب ّ
ثم قال:
وال تداخلك جندة ال�شيطان فتقول �إمنا والين �أبو بكر لأين خريهم ،وكن
ك�أحدهم ،و�شاورهم فيما تريد من �أمرك ،وال�صالة ثم ال�صالة �أذن بها �إذا دخل
وقتها ،....و�إذا وعظت ف�أوجز ،و�أ�صلح نف�سك ت�صلح لك رعيتك ،....و�ألزم
�أ�صحابك قراءة القر�آن ،وانههم عن ذكر اجلاهلية وما كان منها ،ف�إن ذلك يورث
العداوة بينهم ،و�أعر�ض عن زهرة الدنيا حتى تلتقي مبن م�ضى من �سلفك.44....

وعندما �أو�صى �أبو بكر خالد بن �سعيد كان مما ذكره:
 ...فثبِّت العامل ،وعلّم اجلاهل ،وعاتب ال�سفيه املرتف ،وان�صح لعامة
امل�سلمني ،واخ�ص�ص الوايل على اجلند من ن�صيحتك وم�شورتك ما يحق هلل
وللم�سلمني عليك ،واعمل هلل ك�أنك تراه ،واعدد نف�سك يف املوتى ،واعلم �أنا عما
قليل ميتون ثم مبعوثون ثم م�ساءلون وحما�سبون ،جعلنا اهلل و�إياك لأنعمه من
ال�شاكرين ولنقمه من اخلائفني”.45

رابع ًا :اخلطوات الأوىل:
ا�ستمرت عمليات امل�سلمني يف الق�ضاء على الردة التي انت�رشت يف جزيرة العرب �إثر
وفاة ر�سول اهلل [ حتى نهاية 11هـ ،ومع بداية 12هـ زحف خالد بن الوليد ومعه جي�ش
عدده � 18ألفا ًعلى العراق ،و�أخذ يحقق انت�صارات متوالية هناك (ذات ال�سال�سل حمرم 12هـ،
املذار �صفر 12هـ ،والوجلة �صفر 12هـ� ،أُلَّي�س �صفر 12هـ� ،أمغي�شيا �صفر 12هـ ،فتح
احلرية ربيع الأول 12هـ) .46وجاء �رشحبيل بن ح�سنة من العراق مب�رشا ً �أبا بكر بفتح
احلرية ،ور�أى �رشحبيل ر�ؤيا �أولها بفتح ال�شام ،وحدث بها �أبا بكر الذي �أخربه �أن نف�سه
حتدثه �أي�ضا ً بفتح ال�شام.47
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ويف  30ربيع الأول 12هـ  14 -حزيران /يونيو 633م جمع �أبو بكر كبار ال�صحابة،
وا�ست�شارهم يف فتح ال�شام ،فوافقوه على ر�أيه ثقة منهم ب�أنه نا�صح للدين ،حري�ص على
امل�سلمني ،ثم �إن �أبا بكر قام فدعا النا�س للجهاد “فواهلل ما �أجابه �أحد هيبة لغزو الروم ملا
يعلمون من كرثة عددهم ،و�شدة �شوكتهم” وقام عمر بن اخلطاب فح�ضهم على اجلهاد،
وتقدم خالد بن �سعيد ف�أح�سن احلديث ف�أ َّمره �أبو بكر ،و�أعلن خالد بن �سعيد �أنه و�أهله
حب�ساء يف �سبيل اهلل ،وعقد �أبو بكر خلالد بن �سعيد لواء ،فكان �أول لواء عقد لغزو ال�شام،
 2ربيع الثاين 12هـ  16 -حزيران /يونيو 633م ،و�أ�شار عمر بن اخلطاب على �أبي بكر
ب�أال يويل خالد بن �سعيد قيادة اجلي�ش لعدم �أهليته ،فاكتفى �أبو بكر بجعله على ر�أ�س قوة
حمدودة ،و�أمره �أن ينزل تيماء كقوة احتياطية.48
ثم �إن �أبا بكر �أر�سل �إىل يزيد بن �أبي �سفيان و�أبي عبيدة بن اجلراح ومعاذ بن جبل
و�رشحبيل بن ح�سنة ف�أخربهم �أنه باعثهم وم�ؤمرهم على اجلنود ،ف�إذا اجتمعت قواتهم
ف�أمريهم �أبو عبيدة ،و�أر�سل �أبو بكر كتابا ً �إىل اليمن ي�ستنفرهم للجهاد مع �أن�س بن مالك،
و�أخذت �أفواج امل�سلمني تتجمع وتتجهز للجهاد من كل حدب و�صوب.49
كان جي�ش يزيد بن �أبي �سفيان �أول اجليو�ش خروجا ً �إىل ال�شام ،وكان ذلك تقريبا ً
يف  23رجب 12هـ  3 -ت�رشين الأول� /أكتوبر 633م ،وكان مكونا ً من حوايل �سبعة �آالف

رجل ،ثم تبعه جي�ش �رشحبيل بعد ذلك بحوايل �أربعة �أيام ،ثم جي�ش �أبي عبيدة بعد
�رشحبيل بحوايل ع�رشة �أيام ،وكان معاذ بن جبل يف جي�ش �أبي عبيدة ،كما �أحلق �أبو بكر خالد
بن �سعيد بجي�ش �أبي عبيدة.50
خرج �إمرباطور الروم هرقل من فل�سطني بعد �أن بلغته حتركات امل�سلمني حوايل
� 23شعبان 12هـ  2 -ت�رشين الثاين /نوفمرب 633م �إىل دم�شق ،ثم �إىل حم�ص ،ثم �إىل
�أنطاكية ،فبلغها حوايل 633/11/18م واتخذها مقره ،ومن هناك �أخذ ينظم اجليو�ش،
ويح�شد احل�شود ملالقاة امل�سلمني.51
نزل جي�ش يزيد منطقة البلقاء �رشق الأردن ،ونزل جي�ش �رشحبيل نواحي ب�رصى،
�أما جي�ش �أبي عبيدة فنزل اجلابية ،و�أ ّمر �أبو بكر عمرو بن العا�ص على جي�ش رابع من
�ألفني �إىل ثالثة �آالف ،وقد التحق بهذا اجلي�ش �سادات قري�ش و�أ�رشافها مثل عكرمة بن
�أبي جهل ،و�سهيل بن عمرو ،واحلارث ابن ه�شام ،و�سلك عمرو طريق املعركة �إىل �أيلة
.52
متجها ً �إىل فل�سطني
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وبعد �أن بلغت �أبا بكر ح�شود الروم الهائلة ،وبعد �أن بلغته انت�صارات خالد بن الوليد
الكبرية يف العراق� ،أر�سل �إىل خالد يف  21حمرم 13هـ � 28 -آذار /مار�س 634م تقريبا ً
يطلب �إليه الذهاب لل�شام غوثا ً للم�سلمني ،وخرج خالد من العراق حوايل � 8صفر
13هـ  14 -ني�سان� /أبريل 634م مبدد من ت�سعة �آالف رجل لي�صبح جمموع عدد
القوات الإ�سالمية يف ال�شام � 33ألفا ً.53

ا�ستعداد للنزال:
يف الوقت الذي �أخذت فيه جيو�ش امل�سلمني بالزحف لفتح ال�شام ،كان هرقل يف �أنطاكية
يعد اجليو�ش والإمدادات ملالقاة امل�سلمني ،وبلغ �أبا عبيدة عظم احل�شود الرومية ،ف�أر�سل
�إىل �أبي بكر بذلك ،فر َّد عليه بر�سالة يف �شوال 12هـ  -كانون الأول /دي�سمرب 633م جاء
فيها:
فقد بلغني كتابك ،وفهمت ما ذكرت فيه من �أمر هرقل ملك الروم ،ف�أما منزله
ب�أنطاكية فهزمية له ولأ�صحابه وفتح من اهلل عليك وعلى امل�سلمني ،و�أما ما
ذكرت من ح�رشه لكم �أهل مملكته وجمعه لكم اجلموع ف�إن ذلك ما قد كنا وكنتم
تعلمون �أنه �سيكون منهم ،وما كان قوم ليدعوا �سلطانهم ويخرجوا من ملكهم
بغري قتال .وقد علمت واحلمد هلل قد غزاهم رجال كثري من امل�سلمني يحبون املوت
حب عدوهم للحياة ،ويرجون من اهلل يف قتالهم الأجر العظيم ،ويحبون اجلهاد
يف �سبيل اهلل �أ�شد من حبهم �أبكار ن�سائهم ،وعقائل �أموالهم ،والرجل منهم عند
الفتح خري من �ألف رجل من امل�رشكني ،فالقهم بجندك ،وال ت�ستوح�ش ملن غاب
عنك من امل�سلمني ف�إن اهلل معك ،و�أنا مع ذلك ممدك بالرجال حتى تكتفي ،وال
تريد �أن تزداد �إن �شاء اهلل.54

�أول املعارك:
كانت �أوىل املعارك على �أر�ض ال�شام بعد �رسية �أ�سامة بن زيد هي موقعة العربة
وداثنة ( 24ذي احلجة 12هـ � -آذار /مار�س 634م) فقد دفع الروم قوة من ثالثة �آالف
مقاتل �إىل مدينة غزة ،ولعلها توجهت �إىل وادي عربة جنوب البحر امليت ،وهناك التقت
بقوة من امل�سلمني ،فهزمها امل�سلمون وقتلوا قائدا ً من قوادها ،وان�سحبت القوة فالحقها
امل�سلمون؛ حيث التقوا مرة �أخرى عند الداثنة قرب غزة ،وهزم الروم مرة �أخرى.55
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خالد بن الوليد يتوىل القيادة العامة:
ويبدو �أن موقعة العربة وداثنة كانت �أقرب �إىل اختبار القوة ،ويظهر �أن الروم
قد �أخذوا ي�شعرون ب�شكل �أكرب بخطورة املوقف ،ف�أخذوا يتجمعون ويح�شدون،
ف�أر�سل �أبو بكر �إىل خالد بن الوليد لينجد امل�سلمني بال�شام ،فو�صل خالد على عجل
يف �صفر 13هـ  -ني�سان � /أبريل 634م وتوىل القيادة العامة للجيو�ش الإ�سالمية يف
بالد ال�شام مكان �أبي عبيدة.56

خام�س ًا :معركة �أجنادين:
كانت معركة �أجنادين �أوىل املعارك البارزة املهمة يف فتوح ال�شام ،وقد وقعت على
�أر�ض فل�سطني ،وبالرغم من �أن �أجنادين ال يظهر لها ذكر يف اخلرائط� ،إال �أنها ح�سب
ا�ستنتاج �أحمد عادل كمال تبعد  11كم �إىل ال�شمال من بيت جربين و 39كم �إىل اجلنوب
من الرملة.57
التقت جيو�ش امل�سلمني اخلم�سة (�أبو عبيدة ،وخالد ،ويزيد ،و�رشحبيل ،وعمرو) يف
منطقة �أجنادين حتت قيادة خالد بن الوليد ،وكان عددهم يقدر بـ � 33ألف رجل� ،أما قوات
الروم فو�صل عددها �إىل حوايل � 100ألف رجل.58
ويف يوم املعركة نهار يوم ال�سبت  27جمادى الأوىل 13هـ  30 -متوز /يوليو 634م،
�أخذ معاذ بن جبل ،قائد ميمنة امل�سلمني ،يقول“ :يا مع�رش امل�سلمني ا�رشوا �أنف�سكم
اليوم هلل ،ف�إنكم �إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البالد دار الإ�سالم �أبدا ً مع ر�ضوان
اهلل والثواب العظيم من اهلل” ،59وحتت هذه املعاين الإميانية الربانية خا�ض امل�سلمون
معركتهم على �أر�ض فل�سطني.
هاجم الروم ميمنة امل�سلمني ثم مي�رستهم ،ف�صمد امل�سلمون ،ثم رموا امل�سلمني
بالن�شاب ،...ثم �إن امل�سلمني هاجموهم فهزموهم ب�رسعة كبرية ،وروى الطربي عن
ابن �إ�سحق �أن قائد الروم قال لهم“ :لفوا ر�أ�سي بثوب ،قالوا :ومل؟ قال :يوم بئي�س ال
�أحب �أن �أراه!! ما ر�أيت يف الدنيا يوما ً �أ�شد من هذا ،فاحتز امل�سلمون ر�أ�سه ،و�إنه ملُل َ ّفف”.60
وقتل من الروم يف هذه املعركة حوايل ثالثة �آالف ،وتفرقت فلولهم �إىل القد�س
وقي�سارية ودم�شق وحم�ص ،وا�ست�شهد من امل�سلمني �أبان بن �سعيد ابن العا�ص،
وه�شام بن العا�ص �أخو عمرو بن العا�ص ،وطليب بن عمري بن وهب وهو ابن �أروى بنت
عبد املطلب عمة الر�سول [.61
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مثلت هذه املعركة انت�صارا ً كبريا ً للم�سلمني ،وحتطمت هيبة الروم ،و�شعر امل�سلمون
عمليا ً بف�ضل الإميان وال�صرب واالحت�ساب على الأعداد والعتاد التي ميلكها عدوهم،...
وانطلقوا ال�ستكمال فتوحهم بعزمية وثبات �صقلتها اخلربة والتجربة.
ويظهر �أن امل�سلمني مل ي�ستكملوا فتوحاتهم داخل فل�سطني بعد هذه املعركة ،فلم تتجه
قواتهم �شماالً داخلها ،و�إمنا توجهوا �إىل دم�شق ملتفني من جنوب البحر امليت ما ِّرين
ب�رشق الأردن.
ال�صفر �إىل اجلنوب من دم�شق بحوايل  38كم التقى امل�سلمون بقوات الروم
ويف مرج ُّ
وهزموها يف  17جمادى الثانية 13هـ � 18 -آب� /أغ�سط�س 634م ،وجاءت الب�شارة
لأبي بكر ال�صديق بهذا الن�رص وهو يف الرمق الأخري؛ �إذ تويف ] م�ساء الثالثاء
 21جمادى الثانية 13هـ � 23 -آب� /أغ�سط�س 634م.62

�ساد�س ًا :عزل خالد:
توىل عمر بن اخلطاب ] اخلالفة بعد �أبي بكر ال�صديق ] ،ف�أمر بعزل خالد عن
قيادة جيو�ش ال�شام ،و�أر�سل �إىل �أبي عبيدة حوايل  26جمادى الثانية 13هـ � 28 -آب/
�أغ�سط�س 634م يوليه مكان خالد ،ولعل اخلرب و�صل �إىل �أبي عبيدة بعد حوايل �أ�سبوع،
وجاء يف كتاب عمر �إىل �أبي عبيدة:
فقد وليتك �أمور امل�سلمني فال ت�ستحي ،ف�إن اهلل ال ي�ستحي من احلق ،و�إين
�أو�صيك بتقوى اهلل الذي �أخرجك من الكفر �إىل الإميان ومن ال�ضالل �إىل الهدى،
وقد ا�ستعملتك على جند خالد فاقب�ض جنده واعزله عن �إمارته ،وال تقد امل�سلمني
�إىل هلكة رجاء غنيمة ،وال تنفذ �رسية �إىل جمع كثري ،وغ�ض عن الدنيا عينيك
و�ألْ ِه قلبك ،و�إياك �أن تهلك كما هلك من كان قبلك فقد ر�أيت م�صارعهم وخربت
�رسائرهم ،و�إن بينك وبني الآخرة �سرت اخلمار وك�أين بك منتظرا ً �سفرا ً من دار قد
م�ضت ن�ضارتها ،وذهبت زهرتها ،و�أحزم النا�س من يكون زاده التقوى.63....

هذه كتب التعيني يف زمن ال�صحابة!! �أمر وا�ضح حمدد ،وحر�ص ورحمة باجلند
امل�ؤمنني ،ودعوة �إىل تعليق القلب بالآخرة والتزود بالتقوى ،وات�ساق متوازن بني
التكليف والعمل والعبادة.
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ول�سنا ب�صدد مناق�شة عزل خالد ،ولكننا نقف حلظة �أمام م�شهد لأولئك ال�صحابة
العظام الذين فتحوا �أر�ض فل�سطني .فقد علم خالد ب�أمر عزله دون �أن يخربه �أبو عبيدة،
وكان خالد ما يزال يت�رصف ك�أمري ،و�أبو عبيدة ي�صلي خلفه ،...فعاتبه خالد عتابا ً رقيقا ً
لمِ َ مل يخربه وال�سلطان �سلطانه ...فكان مما رد عليه �أبو عبيدة:
وما �سلطان الدنيا �أريد وما للدنيا �أعمل ...و�إمنا نحن �أخوان قوامان ب�أمر اهلل
عز وجل ،وما ي�رض الرجل �أن يلي عليه �أخوه يف دينه وال دنياه ،بل يعلم الوايل
�أنه يكاد يكون �أدناهما �إىل الفتنة ،و�أوقعهما يف اخلطيئة ملا يعر�ض من الهلكة �إال
من ع�صم اهلل عز وجل وقليل ما هم.64

�إن من �أهم املزايا الرتبية الإ�سالمية ،التي تنعك�س �إيجابيا ً على جناح احلل اجلهادي
الإ�سالمي ،جتاوز امل�سائل املتعلقة بهوى وحظوظ النف�س ،وتعليق القلب والعمل
بالآخرة ،وبالتايل ت�ضييق هام�ش التنازع وال�رصاع على املنا�صب والألقاب ،والتناف�س
يف ميدان البذل والعطاء ،وبهذا تتحقق بركة العمل ،ويتم الإجناز يف �أف�ضل الظروف
النف�سية .و�أن �أ�صحاب التجارب الإ�سالمية املعا�رصة مطالبون ،على م�ستوى القيادة
قبل م�ستوى الأفراد� ،أن يكونوا النموذج والقدوة يف هذا الإطار ،ولو ا�سرت�شد املجاهدون
يف �أفغان�ستان ،ويف غريها ،ب�صدق مبقولة �أبي عبيدة لتجاوزوا م�شاكلهم ،ولبنوا دولتهم.

�سابع ًا :معركة فحل  -بي�سان:
تع ّد معركة فحل  -بي�سان من �أبرز املعارك التي خا�ضها امل�سلمون يف فتحهم لبالد
ال�شام ،وقد وقعت هذه املعركة على �ضفاف نهر الأردن ،فقد ع�سكر امل�سلمون يف فحل
�رشقي نهر الأردن ،وع�سكر الروم عند بي�سان غربي نهر الأردن (�إىل ال�شمال الغربي من
فحل) ،غري �أن ميدان املعركة كان يف فل�سطني املعروفة بحدودها احلالية �إىل اجلنوب من
بي�سان ،وكان عدد الروم � 50ألفا ً وقيل � 80ألفاً� ،أما امل�سلمون فكانوا � 26ألفا ً تقريباً ،وال
ي�صل عددهم �إىل � 30ألفا ً.65
وقبيل املعركة �أر�سل الروم �إىل �أبي عبيدة �أن “اخرج �أنت ومن معك من �أ�صحابك
و�أهل دينك من بالدنا التي تنبت احلنطة وال�شعري والفواكه والأعناب والثمار ،فل�ستم لها
ب�أهل ،وارجعوا �إىل بالدكم ،بالد الب�ؤ�س وال�شقاء ،و�إال �أتيناكم فيما ال ِقبل لكم به ،ثم مل
نن�رصف عنكم وفيكم عني تطرف”.66
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فرد عليهم �أبو عبيدة:
�أما قولكم :اخرجوا من بالدنا فل�ستم لها وملا تنبت ب�أهل ،فلعمري ما كنا لنخرج
منه وقد �أذلكم اهلل مبا فيها و�أورثناها ،ونزعها من �أيديكم و�صيرّ ها لنا ،و�إمنا البالد
بالد اهلل ،والعباد عباد اهلل ،واهلل مالك امللك ي�ؤتي ملكه من ي�شاء ويعز من ي�شاء ويذل
من ي�شاء ،...فال حت�سبونا تاركيها وال من�رصفني عنها حتى نفنيكم ونخرجكم
عنها ،ف�أقيموا فواهلل ال جن�شمكم �إن �أنتم مل ت�أتونا �أن ن�أتيكم ،و�إن �أنتم �أقمتم لنا فال
نربح حتى نبيد خ�رضاءكم ،ون�ست�أ�صل �ش�أفتكم �إن �شاء اهلل.67

هكذا كان جواب القيادة امل�سلمة :عزة وكرامة وا�ستعالء ،مقرون بفهم عميق لطبيعة
الر�سالة الإ�سالمية وحركة التاريخ اخت�رص بخم�س كلمات فقط “فل�ستم لها وملا تنبت
ب�أهل” ،وحرب نف�سية ردت على التهديد بتهديد �أقوى ،و�أكدت الإ�رصار على الفتح
ون�رش الر�سالة.
ثم �إن الروم طلبوا رجالً يفاو�ضونه ف�أر�سل �أبو عبيدة معاذ بن جبل �إليهم ،ف�أقبل
عليهم ف�إذا هم على فر�ش وو�سائد يف �أبهة وفخامة تغ�شي الأب�صار ،ف�أبى معاذ �أن يجل�س
على الب�سط مع ر�ؤ�سائهم ...وجل�س �إىل جانبها على الأر�ض ،فقالوا له“ :لو دنوت
فجل�ست معنا كان �أكرم لك� ،...إن جلو�سك على الأر�ض منتحيا ً �صنيع العبد بنف�سه فال
نراك �إال قد �أزريت بنف�سك” فقال معاذ لهم �إن هذه املكرمة التي يدعونه �إليها قد ا�ست�أثروا
بها على �ضعفائهم“ ...وال حاجة لنا يف �رشف الدنيا وال يف فخرها ،وال يف �شيء يباعدنا
عن ربنا” ،ورد على قولهم �إنه �صنع �صنيع العبد “�أنا عبد من عبيد اهلل جل�ست على
ب�ساط اهلل ،وال �أ�ست�أثر ب�شيء من اهلل على �إخواين من �أولياء اهلل ،...فل�ست �أبايل كيف كانت
منزلتي عندكم �إذا كانت عند اهلل على غري ذلك.”...
وحاول الروم �إبراز قوتهم ملعاذ قائلني�“ :إن ملكنا حي ،و�إن جنودنا عظيمة كثرية،...
ونحن عدد جنوم ال�سماء وح�صى الأر�ض” و�س�ألوه عما يطلبه امل�سلمون ،فدعاهم معاذ
�إىل �إحدى ثالث :الإ�سالم �أو اجلزية �أو احلرب ،ورد عليهم قائالً“ :و�إن يكن ملككم هرقل
ف�إن ملكنا اهلل عز وجل الذي خلقنا ،و�أمرينا رجل منا �إن عمل فينا بكتاب اهلل و�سنة
نبينا [ �أقررناه علينا ،و�إن عمل بغري ذلك عزلناه عنا ،و�إن هو �رسق قطعنا يده ،و�إن
زنى جلدناه ،و�إن �شتم رجالً منا �شتمه كما �شتمه ،و�إن جرحه �أقاده من نف�سه ،وال يحتجب
منا وال يتكرب علينا ،وال ي�ست�أثر علينا يف فيئنا الذي �أفاءه اهلل علينا ،وهو كرجل منا”...
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“و�أما قولكم :جنودنا كثرية ف�إنها �إن عظمت حتى تكون �أكرث من جنوم ال�سماء وح�صى
الأر�ض ،ف�إنا ال نثق بها وال نتكل عليها وال نرجو الن�رص على عدونا بها ،ولكنا نترب�أ من
احلول والقوة ،ونتوكل على اهلل عز وجل ونثق بربنا ،...فكم من فئة قليلة قد �أعزها اهلل
ون�رصها و�أغناها وغلبت فئة كثرية ب�إذن اهلل ،وكم من فئة كثرية قد �أذلها اهلل و�أهانها”.
فعر�ض الروم على معاذ �أن يعطوا امل�سلمني البلقاء وما �إىل �أر�ض العرب من �سواد
الأردن ،ودعوهم �إىل قتال �أهل فار�س ووعدوهم بامل�ساعدة .فقال معاذ“ :هذا الذي
عر�ضتم علينا وتعطونا كله يف �أيدينا ،ولو �أعطيتمونا جميع ما يف �أيديكم مما مل نظهر
عليه ،ومنعتمونا خ�صلة من اخل�صال الثالثة التي و�ضعت لكم ما فعلنا” فغ�ضبوا منه
وقالوا“ :نتقرب �إليك وتتباعد عنا؟ اذهب �إىل �أ�صحابك فواهلل �إنا لرنجو �أن نفرقكم يف
اجلبال غدا ً” فقال معاذ�“ :أما اجلبال فال ،ولكن واهلل لتقتلنا عن �آخرنا �أو لنخرجنكم من
�أر�ضكم �أذلة و�أنتم �صاغرون”.68
و�إذا كان لنا من وقفة هنا مع هذا امل�شهد التفاو�ضي الزاخر ،فلعلنا نختار الإ�شارة
ال�رسيعة �إىل النقاط التالية:
•

•

•

•

يعاين الكثري من زعمائنا ومفاو�ضينا يف هذا الع�رص من عقدة النق�ص جتاه الآخرين،
ومن �ضعف الثقة ب�أنف�سهم �أو ق�ضيتهم ،ويحاولون التعوي�ض عن ذلك بتقليد
الآخرين “اخل�صوم” يف اللبا�س والوجاهة واملظاهر ،فتكون هذه �أول نقاط االنهزام
لديهم.
عندما حاول الروم �أن يزروا ب�سلوك معاذ بن جبل ال�شخ�صي ،ا�ستخدم ذلك يف الرد
عليهم بت�أكيد معاين الر�سالة الإ�سالمية من عبودية اهلل ،وعدم االهتمام بزخرف
الدنيا ،وكذلك يف ك�شف عيوب �سلوكهم االجتماعي  -القيادي من ظلم و�أنانية
وا�ستعالء على ال�ضعفاء ،فكان رده الأقوى؛ لأنه ا�ستعلى عليهم ب�إميانه و�سلوكه
ومنهجه.
وعندما هددوه مبلكهم و�أعدادهم ،رد امللك �إىل اهلل �سبحانه ،ثم طعن يف �أ�سلوبهم
القيادي وا�ستعالء ملوكهم بغري حق ،م�شريا ً �إىل منهجية وطبيعة القيادة الإ�سالمية،
بحيث يتمنى الروم �أن يعاملوا �أمريهم كما يعامل امل�سلمون �أمراءهم ،كما رد على
م�س�ألة العدد ب�إرجاع الأمر �إىل اهلل الذي بيده كل �شيء.
كل ذلك يف قالب من العزة والقوة والتوا�ضع ،و�إ�رصار على الدعوة �إىل �إحدى اخل�صال
الثالثة ،ورد التهديد مبا هو �أقوى و�أوقع يف النف�س.
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ترى ما هو �شعور امل�سلم عندما يقر�أ هذا املوقف لل�صحابة الذين فتحوا فل�سطني،
وبني �أولئك الذين ي�ساومون عليها الآن يف ع�رصنا (غزة � -أريحا...؟!).
ويبعث الروم رجالً منهم �إىل �أبي عبيدة ليفاو�ضه ،ويتكرر موقف �شبيه ملا حدث مع
معاذ؛ �إذ �إن الرجل ملا دنا من امل�سلمني مل يعرف الأمري!! ف�س�أل عنه ،فقالوا :ها هو ذا!!
فنظر �إذا هو ب�أبي عبيدة جال�س على الأر�ض ،وهو منتكب القو�س ،ويف يده �أ�سهم وهو
يقلبها ،فتعجب منه و�س�أله مل يجل�س على الأر�ض؟ فكان مما قاله �أبو عبيدة“ :ما �أ�صبحت
�أملك دينارا ً وال درهماً ،وما �أملك �إال فر�سي و�سالحي و�سيفي ...ولو كان عندي ب�ساط
�أو و�سادة ما كنت لأجل�س عليه دون �إخواين و�أ�صحابي ،”...فعر�ض الرومي على
�أبي عبيدة �أن يعطي كل مقاتل م�سلم دينارين وثوبا ً ويعطي �أبا عبيدة �ألف دينار ،ويعطي
اخلليفة عمر �ألفني ،ويعطي امل�سلمني �أر�ض البلقاء و�سواد الأردن على �أن يرجعوا وتكتب
بذلك املواثيق ،فرف�ض �أبو عبيدة وقال� :إن اهلل �أمرهم �أن يعر�ضوا على العدو �إحدى ثالث:
الإ�سالم �أو اجلزية �أو احلرب ....فان�رصف الرومي .69كان على الروم �أن يدركوا �أن
امل�سلمني �أ�صحاب ر�سالة ،و�أنهم ال يبيعون ر�سالتهم بع َر�ض ٍمن الدنيا ،وهو در�س �أي�ضا ً
لأولئك امل�ؤرخني الذين يت�شدقون بالدافع االقت�صادي وعوامل اجلوع والعط�ش التي
يزعمون �أنها دفعت امل�سلمني للقيام بحركة الفتح الإ�سالمي.
كان قائد الروم يف املعركة هو َ�س ِقالر بن خمراق ،وقائد امل�سلمني �أبو عبيدة ،ويف الثلث
الأخري من ليلة الإثنني  28ذي القعدة 13هـ  23 -كانون الثاين /يناير 635م َّ
متت تعبئة
امل�سلمني وترتيبهم ،و�صلّوا الفجر ،وجعل �أبو عبيدة على امليمنة معاذ بن جبل ،وعلى
املي�رسة ها�شم بن عتبة ،وعلى امل�شاة �سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ،وعلى اخليل
خالد بن الوليد ،وعرب بهم النهر باجتاه الروم.70
�أما الروم فظنوا �أن امل�سلمني يف فحل ال يتوقعون عبورهم �إليهم ،وقدر قائدهم �أنه �إذا
جاءهم وجدهم نياما ً فيفاجئهم ،ف�سار بجي�شه نحو فحل.71
ويف ال�صباح بد�أت املعركة ،وكان القتال فيها �أ�شد قتال اقتتلوه قط ،وقتل خالد بن الوليد
بنف�سه  11رجالً من �أ�شدائهم وبطارقتهم ،وانت�رص امل�سلمون ،وقيل �إن � 80ألفا ً �أ�صيبوا مل
يفلت منهم �إال ال�رشيد ،72وذكر البالذري �أن قتلى الروم كانوا حوايل ع�رشة �آالف.73
وبهذه املعركة غلب امل�سلمون على �أر�ض الأردن و�أ�صابوا من ريفه �أف�ضل ما ترك
الروم ف�أ�صبحت �أقواتهم ومادتهم موفورة ،و�أخذ الروم ينتقلون �إىل احل�صون ،و�أ�صابهم
الرعب مما �أ�صابهم فلج�أ الكثري من فر�سانهم و�أغنيائهم �إىل قي�سارية والقد�س.74
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االجتاه �شماالً:
وعلى الرغم من �أن امل�سلمني هزموا الروم هزميتني كبريتني على �أر�ض فل�سطني
�إحداهما يف اجلنوب “�أجنادين” والأخرى يف ال�شمال “فحل  -بي�سان” �إال �أنهم مل يتابعوا
طريقهم لفتح باقي فل�سطني ،و�إمنا اجتهوا �شماالً ،فحا�رصوا دم�شق �أربعة �أ�شهر حتى
فتحوها يوم الأحد  15رجب 14هـ � 3 -أيلول� /سبتمرب 635م ،ثم فتحوا بعلبك �صلحا ً
�أواخر ربيع الأول 15هـ � -أوائل �أيار /مايو 636م ،ثم فتحوا حم�ص �صلحا ً بعد ح�صار
ا�ستمر  18ليلة يف  21ربيع الآخرة 15هـ � -أول حزيران /يونيو 636م ،و�أر�سل �أبو عبيدة
بعدها طالئع جنده �إىل حلب ،و�إىل جهة اجلزيرة ،ولكن عمر بن اخلطاب طلب منه �أن ي�ضم
�أجناده ويتوقف .ففي تلك الفرتة كانت جتري اال�ستعدادات الكربى ملعركة القاد�سية بني
امل�سلمني والفر�س ،ثم �إن الروم كانوا يعدون ملعركة حا�سمة فا�صلة ،ولذلك دعا �أبو عبيدة
خالدا ً فبعثه �إىل دم�شق ليقيم بها يف �ألف من امل�سلمني ،كما كلَّف عمرو بن العا�ص� ،أن يقيم
بجي�شه يف فل�سطني.75

ثامن ًا :معركة الريموك:
كان هرقل خالل الهزائم ال�سابقة املتكررة ما يزال مقيما ً يف �أنطاكية يح�شد قواته
ويبعثها للقتال ،ويبدو �أنه عند �سقوط دم�شق ،ورمبا قبلها� ،أراد �أن يح�شد ح�شدا ً �ضخما ً
ب�أكرب قوة ي�ستطيعها ليدخل بها معركة فا�صلة .وقد اختلفت الروايات يف �أعداد الروم
وذكر الرواة �أنه �أقبلت من اجلموع ما ال حتمله الأر�ض ،وو�صفهم الأزدي قائالً“ :فطبقوا
الأر�ض مثل الليل وال�سيل ك�أنهم اجلراد ال�سود”� ،76أما تقديرات الرواة لأعدادهم
فرتاوحت بني � 400-100ألف ،ولعل الأقرب لل�صحة �أنهم كانوا � 200ألف بقيادة باهان
� ،Vahanأما عدد امل�سلمني فكان � 36ألفا ً منهم �ألف من ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم فيهم
نحو مئة ممن �شهدوا بدرا ً.77
وملا بلغت �أبا عبيدة �أخبار جموع الروم الهائلة ،وكان امل�سلمون قد �ساحوا يف �أر�ض
ال�شام ،قررت قيادة جي�ش امل�سلمني �أن يتنحوا جانبا ً وين�سحبوا من حم�ص ،وردوا
لأهلها جزيتهم؛ لأنهم غري قادرين على حمايتهم .78وعلى الرغم من �أن عمر بن اخلطاب
كره هذا الر�أي �إال �أنه ر�ضي لإجماعهم عليه ،و�أمدهم بقوة عليها �سعيد بن عامر و�أو�صى
�سعيداً�“ :إين قد وليتك على هذا اجلي�ش ول�ست بخري رجل منهم �إال �أن تكون �أتقى هلل
منه ،فال ت�شتم �أعرا�ضهم وال ت�رضب �أب�شارهم ،وال حتقر �ضعيفهم ،وال ت�ؤثر قويهم،
وكن للحق تابعاً ،وال تتبع هوى �شاذاً .79”...وهكذا ف�إن عالقة القيادة بالأفراد يف اجلي�ش
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الإ�سالمي عالقة متميزة تقوم على احرتام �إن�سانيتهم ،ومراعاة م�شاعرهم ،وامل�ساواة
والعدل بينهم ال كما يحدث يف بع�ض اجليو�ش؛ حيث يتفنن �أ�صحاب كل رتبة يف �إذالل
من دونهم بحجة االن�ضباط ،فتقوم عالقة مبنية على الكراهية واخلوف ال على احلب
واالقتناع والوالء.
ورجع �أبو عبيدة �إىل دم�شق ،ورد امل�سلمون على �أهلها ما ُجبي منهم ،80وكان ر�أي
امل�سلمني �أن يتجمعوا لعدوهم وينتظروا قدوم الإمدادات لهم ،...فخرج امل�سلمون باجتاه
الأردن ،وزحف جي�ش الروم ،وان�ضم �إليهم الن�صارى يف املناطق التي يف طريقهم،...
وجتر�أوا على امل�سلمني .81و�أر�سل �أبو عبيدة �إىل عمر �أن “الروم قد نفرت �إىل امل�سلمني برا ً
وبحراً ،ومل يخلفوا ورائهم رجالً يطيق حمل ال�سالح �إال جا�شوا به علينا ،و�أخرجوا معهم
الق�سي�سني والأ�ساقفة ،ونزلت �إليهم الرهبان من ال�صوامع ،وا�ستجا�شوا ب�أهل �أرمينية
و�أهل اجلزيرة ”...و�أخربه ر�أي امل�سلمني بالتنحي والتجمع حتى ي�أتي املدد ...وقال
“فالعجل العجل يا �أمري امل�ؤمنني بالرجال بعد الرجال ،و�إال فاحت�سب �أنف�س امل�سلمني �إن
هم �أقاموا ودينهم منهم �إن هم تفرقوا ،فقد جاءهم ما ال ِقبل لهم به �إال �أن ميدهم اهلل
مبالئكته �أو ي�أتيهم بغياث من قبله ،وال�سالم عليك”.82
وملا و�صل كتاب �أبي عبيدة �إىل عمر دعا املهاجرين والأن�صار فقر�أه عليهم ،فبكوا بكاء
�شديدا ً و�أ�شفقوا على �إخوانهم ،ومل يكن هناك جمال لإر�سال غوث ومدد للم�سلمني لقرب
الروم منهم ،ف�أر�سل عمر يثبتهم وي�شد من �أزرهم ،وي�ؤكد لهم يف هذا اجلو الع�صيب
املعاين الإ�سالمية مبا حتمله من �إميان وثقة باهلل وموازين ال�رصاع بني احلق والباطل...
ومما جاء فيها “ ...فال تهولنك كرثة ما جاء منهم ف�إن اهلل منهم بريء ،ومن برئ اهلل
منه كان قمنا ً [جديرا ً] �أال تنفعه كرثة ،و�أن يكله اهلل �إىل نف�سه ويخذله ،وال توح�شك قلة
امل�سلمني ،ف�إن اهلل معك ،ولي�س قليالً من كان اهلل معه .ف�أقم مبكانك الذي �أنت فيه حتى تلقى
عدوك وتناجزهم وت�ستظهر اهلل عليهم ،وكفى به ظهريا ً ووليا ً ون�صرياً“ ”...ولعمري �إن
�أقام لهم امل�سلمون و�صربوا ف�أ�صيبوا ملا عند اهلل خري للأبرار” ...ومما جاء يف كتاب عمر
لأبي عبيدة �أي�ضاً:
ف�أما قولك �إنه قد جاءهم ما ال قِبل لهم به ،ف�إن ال يكن لكم بهم قبل ف�إن هلل بهم
قبالً ،ومل يزل ربنا عليهم مقتدراً ،ولو كنا واهلل �إمنا نقاتل النا�س بحولنا وقوتنا
وكرثتنا لهيهات ما قد �أبادونا و�أهلكونا ،ولكن نتوكل على اهلل ربنا ونرب�أ �إليه من
احلول والقوة ون�س�أله الن�رص والرحمة ،و�إنكم من�صورون �إن �شاء اهلل على كل
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حال ،ف�أخل�صوا هلل نياتكم ،وارفعوا �إليه رغبتكم ،وا�صربوا و�صابروا ورابطوا
واتقوا اهلل لعلكم تفلحون” و�أو�صاه عمر �أن يقر�أ كتابه على النا�س.83

وجاء الر�سول بكتاب عمر يوم دخل �سعيد بن عامر اجلمحي ب�ألف من امل�سلمني مددا ً

من قبل عمر يف مع�سكر امل�سلمني بالريموك ،وا�ستب�رش امل�سلمون باملدد ،كما ا�ستب�رشوا
بر�أي عمر.84
كانت جيو�ش امل�سلمني قد اجتمعت باجلابية قبل �أن تتجه �إىل الريموك ،ويف اجلابية
اجتمع قادة امل�سلمني وتداولوا الأمر فكان ر�أي بع�ضهم االن�سحاب جنوبا ً �إىل �أطراف
ال�صحراء� ،أما خالد بن الوليد فقال�“ :أرى واهلل �إن كنا نقاتل [بالكرثة والقوة] هم �أكرث
منا و�أقوى منا وما لنا بهم �إذن طاقة ،و�إن كنا نقاتلهم باهلل وهلل ،فما [�أرى] جماعتهم ولو
كانوا �أهل الأر�ض جميعا ً �أنها تغني عنهم �شيئا ً”.85
كان قادة امل�سلمني يدركون خطورة املوقف ،وي�ست�شعرون عظم امل�س�ؤولية ،ويف هذا
املوقف الذي تتزلزل فيه الأقدام ،ويهرب منه ع�شاق املنا�صب تقدم خالد بن الوليد وقال
لأبي عبيدة�“ :أتطيعني �أنت فيما �آمرك به؟” قال �أبو عبيدة� ،أمني هذه الأمة ،وكله ثقة
بخالد :نعم ،فقال خالد“ :فولني ما وراء بابك وخلني والقوم ف�إين لأرجو اهلل �أن ين�رصين
عليهم” ،قال �أبو عبيدة “قد فعلت”.86
وهكذا فو�ض �أبو عبيدة خالدا ً بالقيادة امليدانية ،بينما احتفظ لنف�سه ،كما يظهر،
بالقيادة العليا الر�سمية للجي�ش .وظ ّل خالد مت�أدبا ً مع �أبي عبيدة فا�ست�شاره يف قيادة
امليمنة فر�شح �أبو عبيدة معاذا ً فوافق خالد ،وقال فولّها له ،فوالها له �أبو عبيدة ،ور�شح
خالد ُقباث بن �أ�شيم على املي�رسة ،ف�أمره �أبو عبيدة بذلك ،وقال خالد :و�أنا على اخليل،
وو ِّل على الرجالة من �شئت ،فاختار �أبو عبيدة ها�شم بن عتبة بن �أبي وقا�ص فوافق
خالد ،ف�أمر �أبو عبيدة بذلك .ثم �إن �أبا عبيدة �أر�سل ،بطلب من خالد� ،إىل �أهل كل راية �أن
يطيعوا خالداً ،ونقل الأمر ال�ضحاك بن قي�س ،ف�سار على النا�س وهو يقول�“ :إن �أمريكم
�أبا عبيدة ،ي�أمركم بطاعة خالد بن الوليد فيما ي�أمركم به”.87
ان�سحب امل�سلمون من اجلابية �إىل �أذرعات؛ حيث نزلوا خلف نهر الريموك وجعلوا
فح�رصوا من
�أذرعات خلفهم ،ونزل الروم بني الريموك ووادي الرقاد “الواقو�صة” ُ
ثالث جهات .وحترك امل�سلمون من �أذرعات وع�سكروا مقابل الروم الذين مل يعد لهم
طريق �إال على امل�سلمني.88
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كان امل�سلمون ،يف املعارك ال�سابقة ،يقاتلون مت�ساندين �أي �أن كل جي�ش وحدة
م�ستقلة بذاتها تتعاون مع اجليو�ش الأخرى ،وكان ر�أي خالد مزجها جي�شا ً واحداً،
و�إعادة تنظيمها بوحدات متنا�سقة على �شكل كرادي�س ،فاجتمع ب�أمراء اجلي�ش واقرتح
لهم ذلك ،وكان مما قاله�“ :إن هذا يوم من �أيام اهلل ال ينبغي فيه الفخر وال البغي� ،أخل�صوا
جهادكم ،و�أريدوا هلل بعملكم ف�إن هذا اليوم له ما بعده”“ ...فقد �أفرد كل رجل منكم ببلد
من البلدان ال ينتق�صه منه �إن دان لأحد من �أمراء اجلند ،وال يزيده عليه �إن دانوا له� .إن
ت�أمري بع�ضكم ال ينق�صكم عند اهلل وال عند خليفة ر�سول اهلل [ .”....وهكذا عالج خالد
م�س�ألة الإمارة احل�سا�سة ب�رصاحة وو�ضوح ،و�سد على النفو�س منافذ ال�شيطان و�سوء
الظن ،ومتت اال�ستجابة ب�سال�سة وي�رس ،و�أعيد الرتتيب بحيث يظهر كما يرى �أحمد كمال
�أن �أمراء اجليو�ش كانوا هيئة �إدارة عليا للميدان بدليل وجود �أ�سماء �أخرى لقيادات امليمنة
واملي�رسة وامل�شاة.89
وقبيل املعركة دعا باهان قائد الروم خالدا ً للتباحث ،ويف املفاو�ضات التي جرت بينهما
حتدث باهان عن قوة �أمته و َمنَعتها �ساخرا ً من �ضعف ور َّقة حال العرب ،وعر�ض عليه
�أن يعطي الأمري ع�رشة �آالف دينار ،و�أن ي�أخذ خالد ع�رشة �آالف ،وكل رئي�س �ألف دينار،
ولكل فرد مئة دينار!! وهكذا تتكرر مرة �أخرى لدى الروم تلك العقلية امل�ساومة التي تربط
حركة احلياة باملادة وامل�صلحة ،ومل ت�ستوعب �أ�صول الر�سالة الإ�سالمية و�سموها ودوافع
حركتها اجلهادية النبيلة .ويرد خالد على طرح وعر�ض باهان في�ؤكد له ما ذكره مما كان
عليه العرب من فقر و�ضعف وفرقة و�رصاع ويبني له �أن الذي ا�ستجد عليهم لي�س الفقر
واجلوع ،و�إمنا “خروج النبي [ بر�سالة الإ�سالم و�أمره لهم بقتال من اتخذ مع اهلل �آلهة
�أخرى ”....وعر�ض خالد على باهان �إحدى ثالث :الإ�سالم �أو اجلزية �أو القتال.90
ودعا الدرجنار قائد مي�رسة الروم رجالً من ن�صارى العرب ،و�أمره �أن يذهب
ليتج�س�س على امل�سلمني فذهب ومكث يف مع�سكرهم ليلة حتى �أ�صبح ،ف�أقام عامة يومه،
ثم عاد �إىل الدرجنار فقال له“ :جئتك من عند قوم يقومون الليل كله ي�صلون وي�صومون
النهار ،وي�أمرون باملعروف وينهون عن املنكر ،رهبان بالليل �أ�سد بالنهار ،لو ي�رسق
ملكهم لقطعوا يده ،ولو زنى لرجموه لإيثارهم احلق ،واتباعهم �إياه على الهوى” فقال
درجنار“ :لئن كان ه�ؤالء القوم كما تزعم ،وكما ذكرت لبطن الأر�ض خري -ملن يريد
قتالهم -من ظهرها” .91هذا الو�صف ،هو الو�صف احلقيقي لأي جي�ش م�سلم يرفع راية
احلل الإ�سالمي لتحرير الأر�ض املباركة ،وا�ستعادتها من �أيدي الأعداء.
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ويف يوم الإثنني  5رجب 15هـ � 12 -آب� /أغ�سط�س 636م وقعت معركة الريموك،
وو�ضع باهان على ميمنته ابن قناطر ،وعلى مي�رسته الدرجنار ،ومعه جرجري يف جند
�أرمينية ،وجبلة بن الأيهم الغ�ساين على الأعراب املوالني للروم ،وعددهم � 12ألفا ً من
قبائل خلم وجذام وبلقني وعاملة من ق�ضاعة وغ�سان.92
وزحف الروم على امل�سلمني مثل “الليل وال�سيل” وكانوا حوايل � 120ألفا ً من امل�شاة،
و� 80ألفا ً من الفر�سان .و�أخذ قادة امل�سلمني يحثون اجلنود على ال�صرب واجلهاد ،و�سار
�أبو عبيدة يف امل�سلمني فقال “يا عباد اهلل ان�رصوا اهلل ين�رصكم ويثبت �أقدامكم ف�إن وعد اهلل
حق ،يا مع�رش امل�سلمني ا�صربوا ف�إن ال�صرب منجاة من الكفر ومر�ضاة للرب ومدح�ضة
للعار ،فال تربحوا م�صافكم ،وال تخطوا �إليهم خطوة ،وال تبد�ؤوهم بقتال ،و�أ�رشعوا
الرماح ،وا�سترتوا [بال ُّدرق] والزموا ال�صمت �إال من ذكر اهلل حتى �آمركم �إن �شاء اهلل”.93
وكذا فعل معاذ بن جبل ،وعمرو بن العا�ص الذي كان مما قاله“ :فوالذي ير�ضى
ال�صدق ويثيب عليه ،وميقت الكذب ويعاقب عليه ،ويجزي بالإح�سان ،لقد بلغني �أن
امل�سلمني �سيفتحونها كفرا ً كفرا ً وق�رصا ً ق�رصاً ،فال يهولنكم جموعهم وال عددهم ،ف�إنكم
لو �صدقتموهم ال�شدة لقد انذعروا انذعار �أوالد احلجل”.94
وهكذا فعل �أبو �سفيان بن حرب ،وجاءت ن�ساء امل�سلمني فوقفن على مرتفع
خلف ال�صفوف فرجع �إليه َّن �أبو �سفيان و�أمر باحلجارة ف�ألقيت بني �أيديهن ،وقال
لهن“ :ال يرجع �أحد من امل�سلمني �إال رميتنَّه بهذه احلجارة”.95
وزحف الروم ،وقد رفعوا ال�صلبان ،و�أقبلوا معهم الرهبان والق�سي�سون والبطارقة،
وتبايع عظما�ؤهم على املوت ،ودخل � 30ألفا ً منهم بال�سال�سل ،كل ع�رشة يف �سل�سلة حتى
ال يفروا.96
ورجع خالد �إىل ن�ساء امل�سلمني ف�أمرهن �أن يقتلن �أي رجل �أقبل �إليه َّن منهزما ً من
امل�سلمني ،ونظم خالد اجلي�ش بحيث كان الفر�سان خلف امل�شاة ،وبحيث ينك�رس الهجوم
الرومي �أمام امل�شاة ،وعندما يفقد الروم نظامهم يهاجمهم خالد بفر�سانه وهي مرتاحة.97
وبد�أ الهجوم الرومي على ميمنة امل�سلمني ثم املي�رسة ،وحدث التحام هائل ،و�أمام
�سيل الروم اجلارف انك�شف امل�سلمون يف امليمنة واملي�رسة ،لكن امل�سلمني �صمدوا يف
القتال بني مد وجزر .98وكان �أ�شد القتال يف امليمنة؛ حيث الأزد قوم �أبي هريرة الذي �أخذ
يحم�س امل�سلمني هناك ،ويقول “تزينوا للحور العني ،وارغبوا �إىل جوار ربكم عز وجل يف
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جنات النعيم ،فما �أنتم �إىل ربكم يف موطن من مواطن اخلري �أحب �إليه منكم يف هذا املوطن،
�أال و�إن لل�صابرين ف�ضلهم” .99وهكذا فمن يتمعن يف �أقوال قادة امل�سلمني وال�صحابة يف
املعركة (�أبي عبيدة ،ومعاذ ،وعمرو ،و�أبي هريرة )...ال يرى حثا ً على الدنيا وال وعودا ً
باملغامن واملنا�صب ،و�إمنا دعوات للإخال�ص وال�صرب والذكر ،وثقة بوعد اهلل ون�رصه،
ورغبة يف ال�شهادة واجلنة.
وعندما حدث االخرتاق الرومي للميمنة واملي�رسة ،وثبت القلب ،تدفقت قوات الروم
نحو مع�سكر امل�سلمني باخللف ،وظلت هناك �صفوف امل�سلمني تقاوم ،ويعود �إليها من
جديد من كانت الروم قد اجتاحته.
ويف هذا اجلو الع�صيب ،قال عكرمة بن �أبي جهل :قاتلت ر�سول اهلل [ يف كل موطن،
و�أفر منه اليوم؟! من يبايع على املوت؟! فبايعه  400من وجوه امل�سلمني وفر�سانهم
فيهم احلارث بن ه�شام و�رضار بن الأزور فا�ستب�سلوا �أمام ف�سطاط خالد ،حتى �أ�صيبوا
جميعا ً بجراح خطرية فمنهم من ق�ضى نحبه ،ومنهم من برئ مثل �رضار بن الأزور.100
وقاتلت ن�ساء امل�سلمني يف هذا اليوم قتاالً �شديدا ً كخولة بنت الأزور ،و�أم حكيم ابنة
حكيم ابن احلرث ،و�سلمى بنت ل�ؤي ،و�أ�سماء بنت �أبي بكر ،...كما قامت ن�ساء امل�سلمني
مبداواة اجلرحى و�سقاية املاء.101
كان خالد بن الوليد يف ن�صف فر�سان امل�سلمني وقي�س بن هبرية يف الن�صف الثاين
مل يقاتلوا حتى تلك اللحظة ،وعندما تك�رست �صفوف الروم زحف خالد يف فر�سانه
�إىل الروم ،وقد �أنهكهم التعب واختلت �صفوفهم� .أما فر�سان الروم الذين �سبقوا امل�شاة
�إىل مع�سكر امل�سلمني فقد انقطعت �أخبارهم ،ويبدو �أنهم ا�ستمروا يف طريقهم هربا ً من
املعركة واحل�صار وعددهم حوايل � 30ألف فار�س ،وملا ر�أى امل�سلمون خيل الروم كذلك
فتحوا لها مهربا ً فذهبت يف حالة من الفو�ضى ،و�ش َّد خالد بفر�سانه على امل�شاة وقتل
�ستة �آالف وقيل ع�رشة �آالف ،102وقيل �إنه تك�رست يف يد خالد ت�سعة �أ�سياف.103
و�أخذ امل�سلمون يزحفون مع هجوم خالد وقي�س ...وتراجع الروم وقد �س َّد امل�سلمون
عليهم املنافذ ،...واندفعوا مرتاجعني �إىل الواقو�صة (وهو نهر الرقاد من جهة التقائه
بالريموك) وكانت حافته مرتفعة فتهاووا فيها� ،إذ كان اجلو �ضباباً ،وقيل كان ليالً وهو
الأرجح؛ حيث قتل منهم يف هذه الهاوية حوايل � 80ألفاً ،وقتل يف املعركة � 50ألفاً ،وا�ستطاع
الفرار حتت جنح الليل حوايل � 40ألفاً ،بينما كان قد هرب حوايل � 30ألف فار�س� .104أما
امل�سلمون فقد ا�ست�شهد منهم حوايل ثالثة �آالف.105
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ا�ستعادة ال�شام:
وبانتهاء معركة الريموك التي تع ّد �إحدى املعارك احلا�سمة يف التاريخ انك�رست
�شوكة الروم يف ال�شام ،و�أ�صبح فتحها �أكرث �سهولة وي�رسا ً على امل�سلمني .وقد ا�ستفاد
امل�سلمون من هذه الفر�صة ،فقام خالد ب�رسعة كبرية مبطاردة الروم وا�ستعادة ال�شام
حتى حم�ص .106وعادت القيادة املبا�رشة على اجليو�ش لأبي عبيدة الذي انتقل مع�سكره
�إىل مرج ال�صفر ومنها �إىل دم�شق.107
ويف �أواخر �آب� /أغ�سط�س 636م جاء �أمر عمر �إىل �أبي عبيدة ب�إعادة اجلي�ش ،الذي
جاء مددا ً من العراق مع خالد ،فعاد �إىل العراق �ستة �آالف؛ ليدركوا معركة القاد�سية التي
وقعت بعد الريموك ب�أربعني يوما ً.108
ق�سم �أبو عبيدة ال�شام على الأمراء فا�ستخلف يزيد بن �أبي �سفيان على
ويف دم�شق ّ
دم�شق ،وعمرو بن العا�ص على فل�سطني ،و�رشحبيل بن ح�سنة على الأردن ،وم�ضى
�أبو عبيدة �إىل حم�ص .ومن دم�شق خرج يزيد ،ويف مقدمته معاوية بن �أبي �سفيان ففتح
�صيدا وعرقة وجبيل وبريوت وكان فتحا ً ي�سرياً� .أما �رشحبيل ففتح باقي الأردن
بي�رس ...ففتح �سو�سية ،و�أفيق ،وجر�ش ،وبيت را�س ،وقد�س ،واجلوالن ،وذلك يف
الن�صف الثاين من 15هـ.109

تا�سع ًا :فتح فل�سطني:
وانفتح الطريق بعد الريموك �إىل فل�سطني ،فاجته عمرو بن العا�ص �إليها ،ففتح
�سب�سطية ونابل�س ،ثم اللد ونواحيها ،ثم يبنة وعموا�س وبيت جربين ،ثم هبط باجتاه
اجلنوب الغربي حتى فتح رفح ،ويف رواية حتى �أنه فتح يافا ،ويف قول �آخر �أن معاوية هو
الذي فتحها .ثم فتح عمرو ع�سقالن ثم انتق�ض �أهلها ف�أعاد معاوية فتحها يف واليته.110
وذكر �صاحب فتوح البلدان �أن عمرو ابن العا�ص فتح غزة على عهد �أبي بكر.111
وهكذا فتحت فل�سطني ،ومل يبقَ �إال قي�سارية وبيت املقد�س� ،أما بيت املقد�س فقد
فتحت على الأرجح يف ربيع الآخر 16هـ � -أيار /مايو 637م .فقد اجته عمرو بن العا�ص
�إىل القد�س بعد �أن �أ�صبحت جيبا ً معزوالً وحا�رصها ،وبعد �أن فرغ �أبو عبيدة من تطهري
�شمال ال�شام (حلب� ،أنطاكية� )...سار �إىل عمرو وتوىل احل�صار بنف�سه.
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وكتب �أهل القد�س �إىل �أبي عبيدة يطلبون ال�صلح على مثل ما �صاحلت عليه مدن
ال�شام ،غري �أنهم ا�شرتطوا �أن يتوىل العقد عمر بن اخلطاب. ...
علي بن �أبي طالب على املدينة ،و�سار �إىل ال�شام؛ حيث وافاه
ا�ستخلف عمر بن اخلطاب َّ
�أمراء جيو�ش امل�سلمني يف اجلابية .ومع قدوم عمر هرب قائد الروم (�أرطبون) من القد�س،
فكان الذي �صالح عن �أهل فل�سطني رجل من �أهل �إيلياء (القد�س) والرملة يدعى الع َّوام.
وقد �صالح عمر �أهل القد�س وهو باجلابية وكتب لهم هناك ال�صلح .112وقد جاء يف ن�صه:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .هذا ما �أعطى عبد اهلل عمر �أمري امل�ؤمنني �أهل �إيلياء
من الأمان� ،أعطاهم �أمانا ً لأنف�سهم و�أموالهم ولكنائ�سهم و�صلبانهم و�سقيمها
وبريئها و�سائر ملتها� ،أنه ال ت�سكن كنائ�سهم وال تهدم وال ينتق�ص منها وال من
خريها وال من �صليبهم وال من �شيء من �أموالهم ،وال يكرهون على دينهم ،وال
ي�ضار �أحد منهم ،وال ي�سكن ب�إيلياء معهم �أحد من اليهود.
وعلى �أهل �إيلياء �أن يعطوا اجلزية كما يعطي �أهل املدائن ،وعليهم �أن يخرجوا
منها الروم والل�صو�ص ،فمن خرج منهم ف�إنه �آمن على نف�سه وماله حتى يبلغوا
م�أمنهم ،ومن �أقام منهم فهو �آمن ،وله مثل ما على �أهل �إيلياء من اجلزية. ...
وعلى ما يف هذا الكتاب عهد اهلل وذمة ر�سوله وذمة اخللفاء وذمة امل�ؤمنني �إذا
�أعطوا الذي عليهم من اجلزية.
�شهد على ذلك خالد بن الوليد ،وعمرو بن العا�ص ،وعبد الرحمن بن عوف،
ومعاوية بن �أبي �سفيان ،وكتب وح�رض 15هـ.113

وهذا الن�ص هو ما يعرف بالعهدة العمرية ،وعلى �أ�سا�سه فتحت القد�س ،وهو
يعك�س مدى الت�سامح الديني الذي متتع به امل�سلمون؛ بحيث �أ�صبح منوذجا ً يحتذى يف
وقت كان التع�صب الأعمى والإكراه على الدين يعم العامل.
وقبل �أن ن�رسد دخول عمر �إىل القد�س نقف حلظات مع ذلك اجليل الرباين الذي
فتح الأر�ض ،وحطم القوى الكربى يف ذلك الزمان .نقف مع اخلليفة القائد الزاهد
عمر لن�ستلهم من �سلوكه بع�ض املعايري التي يحتاجها �أولئك الذين يت�ص َّدرون العمل
الإ�سالمي ،ويتحملون �أمانة وتبعات اجلهاد والتحرير .فقد روى ابن �أبي الدنيا عن
�أبي الغالية ال�شامي �أن عمر قدم �إىل اجلابية “على جمل �أورق ،تلوح �صلعته لل�شم�س،
لي�س عليه قلن�سوة وال عمامة ،ت�صطفق رجاله بني �شعبتي الرحل بال ركاب ،....وعليه
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قمي�ص من كرابي�س قد َر�سم وتخ َّرق جنبه ،....فنزع قمي�صه وغ�سل ورقع” فقال
له �أحدهم�“ :أنت ملك العرب وهذه البالد ال ت�صلح بها الإبل ،فلو لب�ست �شيئا ً غري هذا،
وركبت بردونا ً لكان ذلك �أعظم يف �أعني الروم” فقال عمر“ :نحن قوم �أعزنا اهلل بالإ�سالم
فال نطلب بغري اهلل بديالً”.114
ونقل ابن كثري عن طارق بن �شهاب قال:
ملا قدم عمر ال�شام عر�ضت له خما�ضة ،فنزل عن بعريه ونزع موقيه
[حذاءه] ف�أم�سكهما بيده ،وخا�ض املاء ومعه بعريه .فقال �أبو عبيدة :قد �صنعت
َّ
ف�صك يف �صدره
اليوم �صنيعا ً عظيما ً عند �أهل الأر�ض� ،صنعت كذا وكذا ،قال:
وقال� :أولو غريك يقولها يا �أبا عبيدة� ،إنكم كنتم �أذل النا�س و�أحقر النا�س و�أقل
النا�س ،ف�أعزكم اهلل بالإ�سالم فمهما تطلبوا العز بغريه يذلكم اهلل.115

وهنا نقف لنقول� :إن ال�شعور الذاتي بالعزة والكرامة الناجتة عن الإميان ،وجتاوز
ُعقد النق�ص ،والت�أكيد على ما يبذله الإن�سان من عمل ال على ما يظهر عليه من لبا�س �أو
نعيم ،هي من �أحوج احلاجات لقادة امل�سلمني و�أفرادهم.
لقد و�ضع عمر ] وهو يف طريقه �إىل القد�س يده على القاعدة التي حكمت تاريخ
امل�سلمني منذ فجر الدعوة وحتى ع�رصنا ،وهي �أن اهلل �أع ّز امل�سلمني بالإ�سالم فمهما
طلبوا الع ّز بغريه �أذلهم اهلل .وهي القاعدة التي �أكدها ر�صيد التجربة ،وهي القاعدة التي
ي�ستند �إليها دعاة احلل الإ�سالمي لتحرير �أر�ض الإ�رساء واملعراج.
رحمك اهلل يا عمر ،كم من �أنا�س وقادة يخجلون �إذا مل يلب�سوا البِ َذل وربطات العنق،
و�إذا مل يلووا �أل�سنتهم ببع�ض الكلمات وامل�صطلحات الإجنليزية ،ويخجلون �أن يقوموا
لل�صالة �إن حان وقتها ...،ولكنهم ال يخجلون �أن يف ِّرطوا يف �أر�ض الإ�رساء واملعراج،
و�أن ينظروا للت�سوية ال�سلمية و”بركات” التطبيع ،...كما ال يخجلون �أن يتنكروا لرتاث
الأنبياء ودماء ال�شهداء!!
�سار عمر من اجلابية حتى و�صل �إىل القد�س ،وهو وغالمه يتبادالن الركوب على
اجلمل ،ودخل عمر القد�س وهو مي�شي على قدميه وغالمه راكب!! ويذكر �أنه �شارك معه
يف فتح القد�س �أربعة �آالف من ال�صحابة ،وهي املدينة الوحيدة التي ا�ستلم اخلليفة عمر
قارئا ً �سورة �ص،
مفاتيحها بنف�سه .وعندما دخل القد�س �صلى يف حمراب داود
حيث �سجد �سجدة داود ،ثم قارئا ً يف الركعة الثانية �سورة الإ�رساء ،التي حتدثت فواحتها
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عن حادث الإ�رساء ومباركة اهلل �سبحانه لأر�ض فل�سطني ،ووعد اهلل �سبحانه بظهور
اليهود مرتني وانت�صار امل�ؤمنني عليهم.116
و�س�أل عمر عن مكان ال�صخرة املباركة التي كانت اختفت معاملها؛ لأنها ا ُتخذت
مكانا ً لإلقاء الأو�ساخ والقمامة من قبل �سكانها الن�صارى ،ردا ً على اليهود الذين اتخذوا
مكان ال�شخ�ص امل�صلوب بدل ال�سيد امل�سيح (الذي �شُ به للن�صارى واليهود) مكانا ً لإلقاء
الأو�ساخ والقمامة ،والذي �أن�ش�أت هيالنة � Helenaأم الإمرباطور ق�سطنطني يف مكانه
كني�سة “قمامة” التي ُعرفت بعد ذلك بكني�سة “القيامة” .وقد َّ
دل كعب الأحبار عمر على
املكان ،فقام عمر بنف�سه ي�شاركه ال�صحابة و�أهل املنطقة ب�إزالة الأو�ساخ عنها وتنظيفها،
ثم �أمر عمر ببناء احلرم فبني من اخل�شب مبا يت�سع حلوايل ثالثة �آالف من امل�صلني.117
�أما قي�سارية فقد فتحها معاوية بن �أبي �سفيان يف �شوال 19هـ  -ت�رشين الأول/

�أكتوبر 639م ،وبذلك ّ
مت للم�سلمني فتح كل فل�سطني .وقد كانت قي�سارية مدينة عامرة
�ضخمة على البحر ،ويبدو �أن الروم �أرادوا االحتفاظ بها كموطئ قدم ،وكان قد �سبقت
فتحها حماوالت عدة مل يكتب لها النجاح .فقد كان �أول من حا�رصها عمرو بن العا�ص
13هـ ،وكان يعود ملحا�رصتها بعد �أن ي�شارك يف اجتماع اجليو�ش ملعارك �أجنادين وفحل
ومرج ال�صفر والريموك ،وحا�رصها بعد فتح القد�س ثم خرج �إىل م�رص ،فوىل عمر بن
اخلطاب يزيد بن �أبي �سفيان ،و�أمره بغزوها فنه�ض �إليها يف � 17ألفا ً وحا�رصها ،ومرِ�ض
�آخر 18هـ فم�ضى لدم�شق ،وا�ستخلف �أخاه معاوية الذي ّ
مت له فتحها ق�رساً.
ويذكر البالذري �أن معاوية وجد فيها عندما فتحها � 700ألف من املرتزقة ،ومن
�سوق ،وكان يحر�س �سورها � 100ألف،
ال�سامرة � 30ألفاً ،ومن اليهود � 200ألف ،و300
ٍ
وقيل �إن قتلى الروم عند فتحها كانوا حوايل � 100ألف ،و�سبي �أربعة �آالف �أر�سلهم
معاوية �إىل عمر ف�أنزلهم اجلرف .118غري �أنه ،على ما يبدو ،ف�إن هناك مبالغة كبرية يف
ذكر �أعداد املرتزقة واليهود والأ�سواق ،ولعلها يف احلقيقة �أقل من ذلك بكثري.
وظ ّل عمر بن اخلطاب يف القد�س ب�ضعة �أيام ،وقبل �أن يغادر خطب يف امل�سلمني
“يا �أهل الإ�سالم� ،إن اهلل تعاىل قد �صدقكم الوعد ،ون�رصكم على الأعداء ،و�أورثكم البالد،
وم َّكن لكم يف الأر�ض ،فال يكون جزا�ؤه منكم �إال ال�شكر ،و�إياكم والعمل باملعا�صي ،ف�إن
العمل باملعا�صي كفر بالنعم ،وقلما كفر قوم مبا �أنعم اهلل عليهم ثم مل يفرغوا �إىل التوبة �إال
�سلبوا عزهم ،و�سلط اهلل عليهم عدوهم”.119
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هذا ما قاله عمر ،وهو الذي جعل اهلل احلق على ل�سانه ،وهذه هي احلقيقة التي
نعاي�شها اليوم ،والتي عاي�شها امل�سلمون �أيام احلروب ال�صليبية ،كفر بالنعم وعمل
باملعا�صي يتبعه �سلب للعز وت�سليط العدو على رقاب امل�سلمني.

عا�شر ًا :الإ�سالم يرت�سخ يف فل�سطني:
وبعد الفتح الإ�سالمي لفل�سطني �أخذت هذه الأر�ض تكت�سب من جديد هويتها
الإ�سالمية؛ �إذ دخل �أهلها يف الإ�سالم ،وكان لل�صحابة الذين عا�شوا فيها �أثرهم يف تعميق
مفاهيمه ون�رشها.
فمن ال�صحابة الذين ا�ستوطنوا يف فل�سطني عبادة بن ال�صامت (ت 34هـ) وهو من
اخلزرج� ،شهد بدرا ً و�أحدا ً واخلندق وامل�شاهد كلها مع ر�سول اهلل [ وكان ] طويالً
ج�سيما ً جميالً.120
ومنهم �أي�ضا ً �شداد بن �أو�س (ت 58هـ) ] وهو خزرجي ،ابن �أخي ح�سان بن ثابت،
ويل �إمارة حم�ص لعمر بن اخلطاب ،وكانت وفاته �أواخر والية معاوية يف القد�س ،و�أ�سامة
بن زيد بن حارثة (ت 57هـ) ] �سكن ناحية الرملة ومات بها ،وواثلة بن الأ�سقع
(ت 85هـ) ] الذي �سكن بيت املقد�س ومات بها ،وفريوز الديلمي ] وهو من فر�س
�صنعاء وهو قاتل م َّدعي النبوة الأ�سود العن�سي ،ودحية الكلبي ] �شهد كثريا ً من
الوقائع ،كما �شهد الريموك ،بعثه ر�سول اهلل [ �إىل قي�رص الروم يدعوه للإ�سالم فلقيه
يف القد�س و�سلمه الر�سالة ،و�سكن فل�سطني وعا�ش فيها �إىل خالفة معاوية ،وتويف يف قرية
“الدحي” التي ن�سبت �إليه وجبلها القائمة عليه ،وقربه معروف ُيزار ،121وال�صحابي
عبد الرحمن بن غنم الأ�شعري (ت 78هـ) ] فقيه ال�شام و�شيخ �أهل فل�سطني ،كان
�ضمن البعثة التعليمية التي �أر�سلها ابن اخلطاب ،لتعليم �أهل فل�سطني �أمور دينهم،122
وال�صحابي علقمة بن جمزر الكناين� ،أر�سله يف تبوك لال�ستطالع �إىل فل�سطني� ،شهد
الريموك وح�صار بيت املقد�س ،وكان عامالً لعمر بن اخلطاب على القد�س.123
وال�صحابي �أو�س بن ال�صامت �أخو عبادة بن ال�صامت� ،شهد بدرا ً وامل�شاهد كلها
ومات بفل�سطني وعمره � 85سنة.124
وال�صحابي م�سعود بن �أو�س بن زيد� ،شهد بدرا ً وفتح م�رص ،وتويف بالقد�س.
وال�صحابي �سالم بن قي�س بن قي�رص احل�رضمي (وقيل �سالمة �أو �سلمة) ،كان واليا ً

ملعاوية على بيت املقد�س.125
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وال�صحابي زنباع بن روح اجلذامي ،وهو من �أهل فل�سطني قبل الإ�سالم ،126ومالك
ال�رسايا مالك بن عبد اهلل اخلثعمي ] ومنهم من يجعله يف عداد التابعني ،ويل ال�صوائف
زمن معاوية ثم يزيد ثم عبد امللك ،وهو من �أهل فل�سطني.127
ومن ال�صحابة �أي�ضا ً الذين عا�شوا وتوفوا يف فل�سطني �أبو ريحانة �شمعون الأن�صاري،
أبي بن �أم حرام الأن�صاري اخلزرجي،
و�سويد بن زيد ،وذو الأ�صابع التميمي ،و�أبو � ّ

و�أنيف بن ملة اجلذامي ،و�سويد بن زيد اجلذامي ،و�سعد بن وائل بن عمرو العبيدي اجلذامي،
�أجمعني.128
و�أبو رويحة الفزعي وا�ســمه ربـيعة بن ال�س ــكل
وممن �سكن بيت املقد�س من ال�صحابة �إبراهيم بن �أبي علة العقيلي ،ويزيد بن �سالم،
وعبد اهلل بن حمرييز اجلمحي ،وزياد بن �أبي �سودة ].129
ورفع التابعون راية ال�صحابة على �أر�ض فل�سطني ،وهناك الكثري ممن ولد فيها
�أو �سكنها �أو زارها ،ومنهم رجاء بن حيوة الكندي (ت 112هـ730/م) وهو من �أهل
فل�سطني من مواليد بي�سان ،وكان �أمينا ً على بيوت �أموال عبد امللك بن مروان ،وهو الذي
�أ�شار على �سليمان بن عبد امللك بتولية عمر بن عبد العزيز .ومن التابعني �أي�ضا ً عبادة بن
ن�سي الكندي (ت 118هـ736/م) وكان جليل القدرُ ،ينعت ب�سيد �أهل الأردن ،توىل ق�ضاء
طربيا ،ومنهم �أي�ضا ً مالك بن دينار ،والأوزاعي ،وروح بن زنباع ،وهانئ ابن كلثوم بن
عبد اهلل ،وحميد بن عبد اهلل اللخمي ،و�سفيان الثوري ،وابن �شهاب الزهري.130
ومن كبار الأئمة والفقهاء الذين عا�شوا يف فل�سطني وزاروها الإمام ال�شافعي الذي
ولد يف مدينة غزة ،و�إبراهيم بن �أدهم ،والليث بن �سعد ،و�أبو بكر حممد الطرطو�شي،
و�أبو بكر اجلرجاين ،وابن قدامة املقد�سي� .أما الإمام ابن حجر �أحمد بن علي الع�سقالين
فقد ولد وعا�ش يف م�رص بعد �أن هاجر �إليها �أ�سالفه بعد خراب ع�سقالن 669هـ.131
و�إىل فل�سطني ينت�سب الفاحت الإ�سالمي الكبري مو�سى بن ن�صري اللخمي (97-19هـ)
فاحت الأندل�س ،وعبد احلميد بن يحيى الكاتب ،وكان جده من موايل بني عامر الذي
دعي املرج با�سمهم (مرج بني عامر) �أ�صله من قي�سارية ،رئي�س ف ّن الكتابة و�سيد
الإن�شاء و�شيخ الدواوين �صاحب مروان بن حممد �آخر خلفاء بني �أمية ،وقتل معه
�سنة 132هـ750/م .132و�إىل فل�سطني �أي�ضا ً ينت�سب �أول علماء الكيمياء امل�سلمني الكبار
خالد بن يزيد الأموي ،وهو �أول من نقل علوم الفرجن �إىل العربية يف دولة الإ�سالم.133
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وميكن �أن ين�سب �إىل فل�سطني ،ح�سب التق�سيمات اجلغرافية الإ�سالمية القدمية� ،أول
ثالثة خلفاء من دولة بني العبا�س؛ �إذ ولد كل من �أبي العبا�س ال�سفاح ،و�أبي جعفر املن�صور
وابنه املهدي يف احلميمة من جند فل�سطني (ال�شام الأوىل) ،وهي تقع الآن �رشق الأردن
على ميني الطريق من معان �إىل العقبة.134
ومن الوزارء “الفل�سطينيني” امل�شهورين الربيع بن يون�س ،الذي ينت�سب �إىل العائلة
الكي�سانية من جبل اخلليل ،كان حاجبا ً ثم وزيرا ً للمن�صور ،ثم وزيرا ً وم�ست�شارا ً للمهدي،
�أما ابنه الف�ضل بن الربيع فعمل حاجبا ً للمن�صور ،ثم وزيرا ً للمهدي ،ثم وزيرا ً للهادي،
ثم حاجبا ً لهارون الر�شيد ،ثم وزيرا ً للأمني بن هارون الر�شيد ،135ومن الوزراء �أي�ضا ً
معاوية بن عبيد اهلل بن ي�سار الأ�شعري الطرباين ا�ستوزره املهدي ،وفو�ض �إليه �أمر الدولة
العبا�سية ،ويف �أيام وزارته عال �ش�أن الوزارة لكفاءته ومقدرته ،136و�أحمد بن �أبي خالد يزيد
بن عبد الرحمن الكاتب الأحول ،وكان من خيار الوزراء الذين ا�ستوزرهم امل�أمون.137
ومن العلماء املعروفني عقيل بن خالد الأيلي (ت 144هـ) روى احلديث عن
مالك بن �أن�س ،و �آدم بن �أبي عبا�س الع�سقالين (ت 220هـ) روى عنه البخاري،
والعبا�س بن حممد اجلرجي (ت 320هـ) حمدث فل�سطني ين�سب �إىل قرية بيت جرجا
من �أعمال غزة ،و�سليمان بن �أحمد اللخمي الطرباين (ت 340هـ) ،وهو رحالة
وحمدث م�شهور من مواليد طربيا .138
وقد �أح�صى �أحد الباحثني املعا�رصين �أعيان املتوفني يف بيت املقد�س فقط يف العهود
الإ�سالمية فوجد �أنهم ت�سعة من ال�صحابة ،و 60من امللوك والأمراء و�أرباب احلكم،
و 167من العلماء و 66من الأولياء وال�صاحلني و 53من الق�ضاة ...و�أ�ضاف �أن هذا
غي�ض من في�ض من �أعيان املدفونني يف بيت املقد�س؛ لأن هناك كثريا ً ممن توفوا فيها
�ضاعت �أ�سما�ؤهم ،...هذا يف القد�س وحدها فكيف ب�أر�ض فل�سطني كلها؟!.139
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امل�سلمون يف مواجهة ال�صليبيني والتتار
�أو ًال� :سنن الله يف الن�صر والهزمية:
�إن �سنن اهلل �سبحانه يف ن�رص امل�سلمني ترتبط ارتباطا ً ال ينف�صم مبدى التزامهم
ب�أحكام دينهم و�رشيعة ربهم ،وهذا ما �أثبتته ن�صو�ص القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية،
وما �أكدته جتارب التاريخ ،وما �أ�صاب حياة امل�سلمني من م ٍّد وجزر.
•
•

•
•

•

فالن�رص ال ي�أتي �إال من اهلل ،قال تعاىل ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ ،1وقال �سبحانه
ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﭼ.2
واهلل ين�رص الفئة امل�ؤمنة ال�صادقة ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ ،3وقال �سبحانه ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭼ.4
والن�رص يتحقق للم�ؤمنني متى �أح�سنوا ال�صلة باهلل �سبحانه ،والتزموا كتابه ،و�سنة نبيه،
ون�رصوا دينه ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ.5
وعوامل الن�رص احلقيقية تتمثل يف :الثبات عند لقاء العدو ،واالت�صال باهلل والذكر،
وطاعة اهلل ،وطاعة الر�سول ،وجتنب النزاع وال�شقاق ،وال�صرب على تكاليف املعركة،
وقد ذكرها اهلل �سبحانه فقال ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ.6
ومن طاعة اهلل ور�سوله اال�ستجابة ملا �أمرنا به من بذل للأ�سباب يف العدة والإعداد
ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ ،7وكذلك بيع النف�س هلل ،والإنفاق واجلهاد يف
�سبيل اهلل.
وامل�ؤمنون العاملون هم �سادة الأر�ض وحكامها ،قال تعاىل ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ.8
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• وعندما تقع الهزمية للفئة امل�ؤمنة ،فال ب ّد �أن تكون هناك ثغرة يف حقيقة الإميان� ،إما
يف ال�شعور و�إما يف العمل ،وبقدر هذه الثغرة تكون الهزمية الوقتية ،ثم يعود الن�رص
للم�ؤمنني حني يوجدون ،وبعد �أن ي�سدوا ما بهم من ثغرات.
فمثالً كانت الثغرة يف “�أحد” يف ترك طاعة الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ويف الطمع
يف الغنيمة ،ويف “حنني” يف بدايتها ،كانت الثغرة يف االعتزاز بالكرثة والإعجاب بها...
• �أما التخلي عن منهج اهلل �سبحانه ،ف�إنه يعني بالن�سبة للم�سلمني ال�ضعف والذلة،
والهزمية ،وال�ضياع ،قال تعاىل ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﭼ.9
ويف الأثر“ :ما ترك قوم اجلهاد �إال ذلّوا”.
وهكذا ف�إن املد واجلزر يف تقدم امل�سلمني �أو ت�أخرهم ،يف انت�صارهم �أو هزميتهم ،يف
ح�ضارتهم� ،أو تخلّفهم ،ترتبط ارتباطا ً �أ�سا�سيا ً مبدى التزامهم ب�رشع اهلل �سبحانه� ،أو
ابتعادهم عنه ،ومن هذا املنطلق نتقدم لنفهم حقيقة حركة التاريخ يف الن�رص �أو الهزمية
عند امل�سلمني.

ودار الزمان:
قدمت �أر�ض الإ�سالم يف فل�سطني على م ّر ع�صور الإ�سالم الزاهرة فيها �أطيب الثمار
و�أينعها ،ولكن هذا املد املعطاء من احلياة الإ�سالمية امل�رشقة مل ي�ستمر. ...
وما فتئ الزمان يدور حتى

م�ضى بالركب قوم �آخرونا

و�آملـ ـن ـ ــي و�آل ـ ـ ـ ــم كـ ــل ح ـ ـ ـ ٍّر

�س�ؤال الدهر �أين امل�ســلمونا

فمنذ الع�رص العبا�سي الثاين الذي ابتد�أ بعد منت�صف القرن الثالث الهجري ،ودولة
اخلالفة الإ�سالمية يف �ضعف م�ستمر متزايد نتيجة �ضعف االرتباط باهلل �سبحانه ،وعدم
التطبيق الدقيق ل�رشعه �سبحانه ،و�ضعف احلكام وان�شغالهم بو�سائل اللهو والرتف،
وانت�شار الأفكار ال�ضالة والفرق املنحرفة يف دولة الإ�سالم ،ودخول علماء امل�سلمني يف
مرحلة من اجلمود والتقليد �أبعدتهم عن ح ّل كثري من م�شاكل وق�ضايا الع�رص املتجدد
التي تواجه امل�سلمني ،وكرثة اخلالفات الفقهية ،وتزايد التع�صب املذهبي ،ومتزق دولة
الإ�سالم ،وتكوين ثالث خالفات بدالً من خالفة واحدة ،فاخلالفة العبا�سية يف امل�رشق،
واخلالفة الفاطمية يف م�رص و�أجزاء من املغرب وال�شام ،واخلالفة الأموية يف الأندل�س،
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وان�شغال كثري من امل�سلمني بق�شور احل�ضارة ،ومباهجها ،وجمع الأموال ،واجلواري
والغلمان. ...
يف هذه احلالة من الرتهل وال�ضعف ،التي �أ�صابت امل�سلمني يف تلك الفرتة ،حدثت
احلروب ال�صليبية.

ثاني ًا :اخلريطة ال�سيا�سية للمنطقة قبيل احلروب
ال�صليبية:
قبل بدء احلروب ال�صليبية بحوايل �أربعني عاما ً جنح ال�سالجقة الأتراك يف ب�سط
�سيطرتهم على بغداد ،وتويل احلكم حتت اخلالفة الإ�سميّة للعبا�سيني .فقد ا�ستطاع
ال�سالجقة ب�سط �سيطرتهم على �أجزاء وا�سعة من فار�س ،و�شمال العراق ،و�أرمينيا،
و�آ�سيا ال�صغرى حوايل �سنة 1040م ،ثم �سيطر ال�سلطان ال�سلجوقي طغرل بك على
بغداد �سنة 1055م ،وتو�سع ال�سالجقة على ح�ساب البيزنطيني يف �آ�سيا ال�صغرى ،ويف
1071/8/19م وقعت معركة مالذكرد التي قادها ال�سلطان ال�سلجوقي �ألب �أر�سالن،
وحلت فيها �أكرب كارثة بالبيزنطيني حتى نهاية القرن احلادي ع�رش امليالدي ،ويف 1071م
�سيطر ال�سالجقة على معظم فل�سطني عدا �أر�سوف ،و�أخرجوا النفوذ الفاطمي منها،
وتو�سع ال�سالجقة على ح�ساب الفاطميني يف ال�شام فا�ستطاعوا اال�ستيالء على معظمها.10
ويف 485هـ1092/م تويف ال�سلطان ال�سلجوقي ملك�شاه فتفككت �سلطة ال�سالجقة،
ودخلوا فيما بينهم يف معارك طويلة طاحنة على ال�سيطرة والنفوذ ،وعلى ح ِّد تعبري
ابن الأثري “انحلت الدولة ووقع ال�سيف” ،11ويف 1096م �أ�صبحت �سلطتهم تتكون من
خم�س ممالك� :سلطنة فار�س بزعامة بركياروق ،ومملكة خرا�سان وما وراء النهر بزعامة
�سنجر ،ومملكة حلب بزعامة ر�ضوان ،ومملكة دم�شق بزعامة دقاق ،و�سلطنة �سالجقة
الروم بزعامة قلج �أر�سالن ،وكانت معظم مناطق فل�سطني تتبع احلكم يف دم�شق.
ويف ظ ّل �ضعف حاكمي ال�شام (ر�ضوان ودقاق) ظهرت الكثري من البيوتات احلاكمة
بحيث ال يزيد حكم كثري منها عن مدينة واحدة.12
لقد بد�أ ال�صليبيون حملتهم 491هـ1098/م ومناطق امل�سلمني يف ال�شام والعراق
وغريها متزقها اخلالفات وال�رصاعات الدموية ،فقد دخل الأخوان ر�ضوان ودقاق
ابنا تت�ش يف حرب بينهما �سنة 490هـ ،ووقعت معارك عديدة بني حممد بن ملك�شاه
و�أخيه بركياروق يف ال�رصاع على ال�سلطنة ،تداوال فيها االنت�صارات واخلطبة لهما
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بدار اخلالفة (497-492هـ) ،و“طالت احلرب بينهما ،وع ّم الف�ساد ،ف�صارت الأموال
منهوبة ،والدماء م�سفوكة ،والبالد خمربة ،والقرى حمرقة ،وال�سلطنة مطموعا ً فيها،
حمكوما ً عليها ،و�أ�صبح امللوك مقهورين” .13ويف تلك الفرتة كان ال�صليبيون قد ثبتوا
ملكهم يف فل�سطني و�أرجاء عديدة من ال�شام ،وا�ستطال الفرجن مبا ملكوه من بالد ال�شام،
واتفق لهم “ا�شتغال ع�ساكر الإ�سالم وملوكه بقتال بع�ضهم بع�ضاً ،فتفرقت حينئذ
بامل�سلمني الآراء ،واختلفت الأهواء ،ومتزقت الأموال”.14

ثالث ًا :احلملة ال�صليبية الأوىل ونتائجها:
ويف تلك الأثناء �أخذت الأنظار يف �أوروبا تتجه نحو الأر�ض املقد�سة بعد �أن دعا
البابا �أوربان الثاين 1099-1088( Pope Urban IIم) يف جممع كلريومونت
 Council of Clermontيف 1095/11/26م “ال�سرتداد” الأرا�ضي املقد�سة من �أيدي
امل�سلمني ،ثم عقد عدة جممعات دعا فيها للحروب ال�صليبية (ليموج � ،Limogesأجنرز
 ،Angersمان  ،Le Mansتورز  ،Toursبواتييه  ،Poitiersبوردو  ،Bordeauxتولوز
 ،Toulouseنيم  )Nîmesخالل الفرتة 1096-1095م ،وقرر �أن كل من ي�شرتك يف
احلروب ال�صليبية تغفر له ذنوبه ،كما قرر �أن ممتلكات ال�صليبيني تو�ضع حتت رعاية
الكني�سة مدة غيابهم ،و�أن يخيط كل حمارب �صليبا ً من القما�ش على ردائه اخلارجي.15
وبد�أت احلمالت ال�صليبية بحمالت العامة �أو حمالت الدعاة ،وهي حمالت تفتقر
�إىل القوة والنظام .وكان منها حملة بطر�س النا�سك ،وهو رجل ف�صيح ،مهلهل الثياب،
حايف القدمني يركب حمارا ً �أعرج ،جمع حوله من فرن�سا حوايل � 15ألفاً ،ويف طريقهم
�أحدثوا مذبحة يف مدينة جمرية خلالف على امل�ؤن ف ُقتل �أربعة �آالف ،وان�ضمت �إليهم
عند الق�سطنطينية جموع والرت املفل�س ،ودخلت ح�شودهم ال�شاطئ الآ�سيوي ،وحدثت
معركة مع ال�سالجقة انت�رص فيها ال�سالجقة وقتلوا من ال�صليبيني � 22ألفاً ،ومل يبقَ
من ال�صليبيني �سوى ثالثة �آالف� .أما حملتا فولكمار و�أميخ فقد �أقامتا مذابح لليهود يف
الطريق ،وت�شتت احلملتان يف املجر!!.16
ثم كان ما يعرف باحلملة ال�صليبية الأوىل ،وقد �شارك فيها �أمراء وفر�سان �أوروبيون
حمرتفون ،وبد�أت احلملة �سيطرتها على مناطق امل�سلمني منذ �صيف 1097م ،و�أ�س�س
ال�صليبيون �إمارة الرها يف �آذار /مار�س 1098م بزعامة بلدوين البولوين .وحا�رص
ال�صليبيون �أنطاكية ت�سعة �أ�شهر ،وظهر من �شجاعة �صاحب �أنطاكية باغي�سيان “وجودة
ر�أيه واحتياطه ما مل ي�شاهد من غريه ،فهلك �أكرث الفرجن ،ولو بقوا على كرثتهم التي
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خرجوا فيها لطبقوا بالد الإ�سالم” ،غري �أن �أحد الأرمن امل�ستحفظني على �أ�سوار املدينة
را�سله ال�صليبيون ،وبذلوا له “ماالً و�إقطاعا ً” ففتح لل�صليبيني الباب من الربج الذي
يحر�سه ،فاحتل ال�صليبيون املدينة ،و�أ�س�سوا فيها �إمارتهم الثانية 491هـ  3 -حزيران/
يونيو 1098م ،بزعامة بوهيموند النورماين .17Bohemond
ون�ستطرد قليالً مع �أحد املواقف التي ت�ستحق الت�سجيل ،والتي تعك�س مدى ت�شتت
امل�سلمني ،وتنازع �أهوائهم ،فبعد �سقوط �أنطاكية جمع امل�سلمون الع�ساكر بقيادة كربوقا
الذي ُويل املو�صل ،واجتمع معه ع�ساكر ال�شام :تركها وعربها ،...و�سار امل�سلمون �إىل
�أنطاكية فحا�رصوها و�أقام الفرجن ب�أنطاكية  12يوما ً لي�س لهم ما ي�أكلونه .وتقوت الأقوياء
بدوابهم وال�ضعفاء بامليتة وورق ال�شجر ،و�أ�صبح الرغيف بدينار ،والبي�ضة بدينارين،
ورا�سل الفرجن (ال�صليبيون) كربوقا يطلبون الأمان ليخرجوا من �أنطاكية فرف�ض. ...
ومع بدء عالئم الن�رص للم�سلمني كانت قد بد�أت عالئم اخلذالن و�سط امل�سلمني؛ �إذ �إن
كربوقا �أ�ساء ال�سرية فيمن معه من امل�سلمني ،وتكرب على الأمراء ف�أغ�ضبهم و�أ�ضمروا
له الغدر.
وقرر الفرجن اخلروج للقتال ،فخرجوا متفرقني من خم�سة �أو �ستة �أبواب ،ف�أ�شار
امل�سلمون على كربوقا �أن يقفوا عند كل باب فيقتلوا من يخرج ،ولكنه رف�ض وقال:
“ال تفعلوا �أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم” ،فلما تكامل خروجهم وىل امل�سلمون
منهزمني ملا عاملهم به كربوقا� :أوالً من اال�ستهانة بهم ،والإعرا�ض عنهم ،وثانيا ً لأنه
منعهم من قتال الفرجن ،ومتت الهزمية ،ومل ي�رضب �أحد منهم ب�سيف ،وال طعن برمح،
وال رمى ب�سهم!! فلما ر�أى الفرجن ذلك ظنوه مكيدة؛ �إذ مل يج ِر قتال ينهزم ب�سببه ،وثبت
جماعة من املجاهدين قاتلوا ح�سبة وطلبا ً لل�شهادة ،فقتل الفرجن منهم �ألوفا ً وغنموا ما يف
املع�سكر من الأقوات والأموال والأثاث والدواب والأ�سلحة ف�صلحت حالهم!!.18
هذا الو�ضع يعك�س باخت�صار جانبا ً كبريا ً من الأحوال يف ذلك الزمان ،زعامة �سيئة
ال�سرية ،م�ستفردة بر�أيها ،وقادة جعلوا اخل�صومة مع �أمريهم �أكرب من عداء الفرجن،
و�أعداد كبرية من امل�سلمني دون قيادة كفوءة ،و�أعداد �أقل من الفرجن �أكرث تدريبا ً وانتظاما ً
واحرتافاً ،وم�سلمون جماهدون �صادقون ال يخلو منهم �أي زمان يقاتلون احت�سابا ً يف
�سبيل اهلل. ...
ويف الوقت الذي كان ال�سالجقة يتعر�ضون فيه للزحف ال�صليبي �شمال بالد ال�شام،
ا�ستغل الفاطميون الفر�صة ،فاحتلوا �صور 1097م ،و�سيطروا على بيت املقد�س يف
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�شباط /فرباير 1098م �أثناء ح�صار ال�صليبيني لأنطاكية .وا�ستقل بطرابل�س القا�ضي
ابن عمار �أحد �أتباع الفاطميني ،وقد �أر�سل الفاطميون لل�صليبيني يف �أثناء ح�صارهم
لأنطاكية �سفارة للتحالف معهم ،وعر�ضوا عليهم قتال ال�سالجقة بحيث يكون الق�سم
ال�شمايل “�سورية” لل�صليبيني وفل�سطني للفاطميني ،...و�أر�سل ال�صليبيون وفدا ً
�إىل م�رص ليدللوا على “ح�سن نيَّاتهم”!! ،وهكذا ...ف�أثناء ان�شغال ال�سالجقة بحرب
ال�صليبيني كان الفاطميون من�شغلني بتو�سيع نفوذهم يف فل�سطني على ح�ساب ال�سالجقة
حتى �إن حدودهم امتدت حتى نهر الكلب �شماالً ونهر الأردن �رشقاً!!...
وظهرت اخليانات ،وانك�شف التخاذل من �إمارات املدن التي حر�صت كل منها على
نفوذها و”ك�سب و ّد” ال�صليبيني �أثناء تو�سعهم؛ ومن ذلك ما حدث من ات�صال �صاحب
�إقليم �شيزر بال�صليبيني ،حيث تعهد بعدم اعرتا�ضهم ،وتقدمي ما يحتاجون من غذاء
وم�ؤن ،بل و�أر�سل لهم دليلني لري�شداهم على الطريق!! ،وقدمت لهم حم�ص الهدايا!!
وعقدت معهم م�صياف اتفاقية!! �أما طرابل�س فدفعت لهم اجلزية ،و�أعانتهم بالأدالء،
ودفعت بريوت املال ،وعر�ضت عليهم الدخول يف الطاعة �إذا جنحوا يف احتالل بيت
املقد�س!!.19
تابع رميون دي تولوز �( Raymond Toulouseأمري �إقليم بروفان�س Provence

وتولوز  Toulouseبفرن�سا) قيادة بقية ال�صليبيني �إىل بيت املقد�س ،وكان عددهم
�ألف فار�س وخم�سة �آالف من امل�شاة فقط!! ويف ربيع 1099م ،دخلوا مناطق فل�سطني،
فمروا بعكا التي قام حاكمها بتموين ال�صليبيني ،ثم قي�سارية ثم �أر�سوف ،ثم احتلوا
الرملة واللد وبيت حلم ،ويف 1099/6/7م بد�أوا ح�صار بيت املقد�س ،وكان حاكمها
قد ن�صبه الفاطميون ،ويدعى افتخار الدولة ،و ّ
مت احتاللها يف � 23شعبان 492هـ -
1099/7/15م .ولبث الفرجن �أ�سبوعا ً يقتلون امل�سلمني ،وقتلوا بامل�سجد الأق�صى ما
يزيد على � 70ألفاً ،منهم جماعة كثرية من �أئمة امل�سلمني ،وعلمائهم وعبادهم� .20أما
الدولة الفاطمية فقد واجهت اخلرب بربود ،كما �أن الدولة العبا�سية مل حترك �ساكناً!!
توىل حكم بيت املقد�س القائد ال�صليبي جود فري بوايون ،و َت�سمى توا�ضعا ً بحامي
بيت املقد�س ،وا�ست�سلمت نابل�س ،و ّ
مت لل�صليبيني احتالل اخلليل.21
ويقال �إنه مل يبقَ من ال�صليبيني �إال  300فار�س و�ألفني من امل�شاة ،ومل ي�ستطيعوا
تو�سيع �سيطرتهم ،لأن كثريا ً منهم عادوا �إىل بالدهم بعد �أن �أوفوا ق�سمهم باال�ستيالء
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على بيت املقد�س ،22وبذلك �أ�صبحت ممالك ال�صليبيني كاجلزر و�سط حميط من الأعداء،
ومع ذلك ُكتب لها اال�ستمرار � 200سنة حتى ّ
مت اقتالع �آخرها!! ب�سبب الإمدادات
واحلمالت التي كانت ت�أتيهم بني فرتة و�أخرى ،وب�سبب �ضعف امل�سلمني وت�رشذمهم،
وعدم ا�ستغاللهم لفر�صة ان�سياب وانت�شار ال�صليبيني على م�ساحات وا�سعة من الأر�ض
ب�أعداد قليلة ليق�ضوا عليهم ،ولكن امل�سلمني ت�أخروا حتى قويت �شوكة ال�صليبيني،
و�أ�صبح من ال�صعب اقتالعها.
وتتابع �سقوط مدن فل�سطني الأخرى ،فقد كانت يافا قد �سقطت �أثناء ح�صار بيت
املقد�س على يد �سفن جنوية يف 1099/6/15م ،و�سيطر ال�صليبيون على �رشق بحرية
طربيا “منطقة ال�سواد” يف �أيار /مايو 1100م ،وا�ستولوا على حيفا عنوة يف �شوال
494هـ � -آب� /أغ�سط�س 1101م مب�ساعدة �أ�سطول كبري من البندقية ،وملكوا �أر�سوف يف
ني�سان� /أبريل  1101بالأمان و�أخرجوا �أهلها منها ثم ملكوا قي�سارية يف 1101/5/17م
بال�سيف ،وقتلوا �أهلها ونهبوا ما فيها.23
وهكذا فر�ض ال�صليبيون هيمنتهم على فل�سطني ،غري �أن ع�سقالن ظلّت ع�صية عليهم،
وكان امل�رصيون (الفاطميون) ير�سلون لها كل عام الذخائر والرجال والأموال ،وكان
الفرجن يق�صدونها ويحا�رصونها كل عام فال يجدون لها �سبيالً ،ومل ت�سقط ع�سقالن
ب�أيدي الفرجن �إال يف 548هـ1153/م ،وكان �أهلها قد ردوا الفرجن مقهورين يف ذلك العام،
وعندما �آي�س الفرجن ،وهموا بالرحيل �أتاهم خرب �أن خالفا ً وقع بني �أهلها ف�صربوا.
وكان �سبب اخلالف �أن �أهلها ملا عادوا قاهرين من�صورين ادعت كل طائفة �أن الن�رص
كان من جهتها ،فعظم اخل�صام بينهم �إىل �أن ُقتل من �إحدى الطائفتني قتيل ،وا�شتد
اخلطب ،وتفاقم ال�رش ،ووقعت احلرب بينهم فقتل بينهم قتلى!! فطمع الفرجن ،وزحفوا
�إىل ع�سقالن وقاتلوا “فلم يجدوا من مينعهم فملكوها” !!24ترى ...كم هي الهزائم التي
ت�أتي من �أنف�سنا �أو ن�صنعها ب�أنف�سنا؟! ﭽﭔ ﭕ ﭗ ﭘﭙﭼ.25
وهكذا ت�أ�س�ست مملكة بيت املقد�س ال�صليبية ،ون�شري ا�ستطرادا ً �إىل ت�أ�سي�س الفرجن
ململكة �صليبية رابعة هي طرابل�س يف  11ذي احلجة 503هـ  12 -متوز /يوليو 1109م
بعد ح�صار دام �سبعة �أعوام.26
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رابع ًا :ا�ستمرار ال�صراع (نظرة عامة):
من ال�صعب �أن ندخل يف تف�صيل الأحداث �سنة ب�سنة حادثا ً بحادث ،خ�صو�صا ً �أن
منهجنا مييل �إىل االخت�صار ،وو�ضع اليد على النقاط املهمة احل�سا�سة يف �سياق حديثنا
عن التجربة التاريخية للحل الإ�سالمي على �أر�ض فل�سطني ،غري �أن ا�ستكمال ال�صورة،
ومعرفة جممل الظروف يف تلك الفرتة يقت�ضي الإ�شارة �إىل املعطيات التالية ،التي ظهرت
خالل الثالثني �سنة التي تلت االحتالل ال�صليبي لبيت املقد�س:
• كان عدد ال�صليبيني حمدوداً ،وقد فر�ضوا هيمنتهم من خالل قالع منت�رشة كجزر
معزولة يف العديد من مناطق ال�شام.
• ا�ستمر ال�رصاع والنزاع بني امل�سلمني ،وا�ستعان بع�ضهم بال�صليبيني على
خ�صومهم ،مما �أ�ضعف املوقف الإ�سالمي ،وجعل ال�صليبيني يلعبون يف بع�ض
الأحيان دور ال�رشطي ،وي�ستفيدون من ذلك يف زيادة نفوذهم ،وتقوية �شوكتهم.
ومن ذلك ال�رصاع بني طغتكني وبكتا�ش بن تت�ش على دم�شق؛ حيث ا�ستعان بكتا�ش
�سنة 498هـ بالفرجن على خ�صمه ،وحلق به “كل من يريد الف�ساد” ،غري �أن ملك الفرجن
مل ِ
يعطه �سوى التحري�ض على الإف�ساد ،ثم ا�ستقام الأمر لطغتكني.27
وعندما وقعت معركة بني الفاطميني والفرجن بني ع�سقالن ويافا 498هـ �ساعدت
الفاطميني قوة من دم�شق من  300فار�س ،و�ساعدت جماعة من امل�سلمني بقيادة بكتا�ش
بن تت�ش الفرجن .28وعندما جاء جي�ش ال�سلطان من العراق 509هـ �إىل ال�شام جلهاد
ال�صليبيني بقيادة بر�سق ابن بر�سق خاف حكام دم�شق وحلب على نفوذهم من �أن
يزول ،فتعاونوا بقيادة طغتكني مع فرجن �أنطاكية �ض ّد جي�ش ال�سلطان؛ ثم ما لبث طغتكني
نف�سه �أن قاتل فرجن بيت املقد�س ،وا�ستعاد رفنية بعد �أن ا�ستوىل الفرجن عليها� ،...29إنه
القتال املرتبط بامل�صلحة ،فمرة يلب�س ثوب اجلهاد يف �سبيل اهلل ،ومرة يلب�س ثوب الدفاع
عن “احلق” (الكر�سي) حتت حجج الوراثة �أو الكفاءة ...حتى لو اقت�ضى ذلك التحالف
مع الأعداء.
• ا�ستمر جهاد امل�سلمني �ض ّد الفرجن (ال�صليبيني) دون توقف ،و�إن كان هذا اجلهاد
قد افتقر �إىل ح�سن الإعداد والتنظيم ،وقد تعدد القادة امل�سلمون الذين ي�أتون
ويذهبون ،كما تعددت حماور ال�رصاع واال�شتباك مع الفرجن يف بالد ال�شام،
وافتقر امل�سلمون �إىل قاعدة كبرية قوية تكون منطلقا ً دائما ً للجهاد ،وكثريا ً ما كان
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القتال بني مدينة �أو قلعة �إ�سالمية ،حتاول الدفاع عن نف�سها� ،أو تو�سيع نفوذها،
وبني الفرجن.
وتداول امل�سلمون وال�صليبيون الن�رص والهزمية يف املعارك ،ومل يكن مي�ضي عام
دون معارك ،وتبادلوا احتالل املدن والقالع ،ومل يكن من ال�صعب على امل�سلمني �أن
يدخلوا يف و�سط فل�سطني ،ويخو�ضوا املعارك عند الرملة �أو يافا �أو غريهما .غري �أن
ال�صليبيني ظلّوا يحتفظون بنفوذهم وهيمنتهم يف املناطق التي ا�ستولوا عليها.
املمالك والإمارات ال�صليبية يف بالد ال�شام
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وظهر عدد من املجاهدين امل�سلمني الذين كانت قدراتهم حمدودة ،ومل يتمكنوا من
توحيد قوى امل�سلمني جلهاد الفرجن ،غري �أنهم حافظوا على جذوة اجلهاد ،و�أحلقوا
بالفرجن خ�سائر كبرية ،و�أفقدوهم اال�ستقرار والأمان ،وقتلوا �أو �أ�رسوا العديد من
قادتهم وزعمائهم .30فمثالً كان بني معني الدولة �سقمان و�شم�س الدولة جكرم�ش حرب،
وملا حو�رصت ح ّران من قبل الفرجن 497هـ ترا�سال ،و�أ ْعل َم كل منهما الآخر �أنه قد بذل
نف�سه هلل تعاىل وثوابه ،ف�سارا واجتمعا باخلابور يف ع�رشة �آالف من الرتكمان والرتك
والعرب والأكراد ،فالتقوا بالفرجن عند نهر البليخ ،وهزم الفرجن فقتلهم امل�سلمون
“كيف �شا�ؤوا” و�أُ�رس القائد ال�صليبي بردويل و ُفدي بـ  35دينارا ً و� 160أ�سريا ً من
امل�سلمني ،وكان عدد قتلى الفرجن يقارب � 12ألفا ً.31
ويف 507هـ اجتمع امل�سلمون من املو�صل و�سنجار ودم�شق ،وقاتلوا الفرجن عند
طربيا ،وانت�رصوا عليهم ،و�أ�رسوا ملكهم “بغدوين” دون �أن ُيع َرف �أنه املَلك ،ف�أُخذ
�سالحه و�أُطلق �رساحه ،وكرث القتل والأ�رس يف الفرجن.
ثم جاء مدد من جند �أنطاكية وطرابل�س فقويت نفو�س الفرجن ،وعادوا للحرب ف�أحاط
بهم امل�سلمون من كل ناحية ،و�صعد الفرجن �إىل جبل غربي طربيا ،ومكثوا  26يوما ً دون
�أن ينزلوا للقتال ،فرتكهم امل�سلمون ،و�ساروا �إىل بي�سان ،و“نهبوا بالد الإفرجن” بني عكا
�إىل القد�س وخربوها ،ورجع امل�سلمون .وعاد مودود بن التونتكني �صاحب املو�صل مع
طغتكني �إىل دم�شق ،وهناك يف �صحن امل�سجد يف يوم اجلمعة ،وثب عليه باطني فجرحه
�أربع جراحات و ُقتل الباطني ،و�أبى مودود �أن ميوت �إال �صائماً ،وكان خيرِّا ً عادالً كثري
اخلري ،ويقال �إن طغتكني هو الذي ت�آمر عليه .وكتب ملك الفرجن �إىل طغتكني بعد قتل
مودود كتابا ً جاء فيه�“ :إن �أمة قتلت عميدها يوم عيدها يف بيت معبودها حلقيق على اهلل
�أن يبيدها”!!32
امل�سلمون الأ�صليون من �سكان فل�سطني ا�ستمروا يف �سكنهم للبالد التي احتلها الفرجن،
ولكن ق�سما ً منهم هجروها �إىل �رشق الأردن ودم�شق ،و�أنفوا من التعاون مع ال�صليبيني.
ولذلك تعطلت الزراعة يف �أكرث املدن ال�ساحلية الفل�سطينية .وقد عمل ه�ؤالء على حماربة
ال�صليبيني ،وقدموا خدمات للم�سلمني املهاجمني ،وان�ضموا �إىل كتائب امل�سلمني يف بالد
ال�شام ،و�ساعدوهم ك�أدالء يف فل�سطني ،يقول امل�ؤرخ ال�صليبي وليم ال�صوري عنهم
“�إنهم علموا عدونا كيف يدمرنا؛ لأنهم ميلكون معلومات كافية عن حالتنا”.33
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وكان من �أبرز قادة امل�سلمني املجاهدين الأوائل �أق�سنقر الرب�سقي الذي واله ال�سلطان
حممد �سنة 508هـ املو�صل و�أعمالها ،و�أمره بقتال الفرجن ،وخا�ض �أق�سنقر املعارك �ض ّد
ال�صليبيني يف �شمال ال�شام .ودخلت ،بالإ�ضافة �إىل املو�صل واجلزيرة و�سنجار ،مدينة
حلب �سنة 518هـ حتت زعامته ،فتو�سعت جبهته املعادية لل�صليبيني ،غري �أنه قتل
رحمه اهلل �سنة 520هـ على يد الباطنية يف املو�صل ،وكان �أق�سنقر مملوكا ً تركيا ً خيرّا ً
يحب �أهل العلم وال�صاحلني ،ويرى العدل ويفعله ،وكان من خري الوالة ،يحافظ على
ال�صلوات يف �أوقاتها ،ويقوم الليل.34
الدولة الفاطمية يف م�رص بقيادة وزيرها الأف�ضل بدر اجلمايل �أر�سلت حمالت عديدة
�إىل فل�سطني ،وحاولت الدفاع عن مناطق نفوذها على ال�ساحل ،غري �أن حمالتها مل تكن
مب�ستوى ما تزخر به م�رص من قدرات و�إمكانات ،ويظهر �أن حمالتها اتخذت طابعا ً
ا�ستعرا�ضياً ،وافتقرت �إىل التن�سيق اجلاد مع القوى الإ�سالمية يف ال�شام .35وكان احلكم
الفاطمي قد افتقد م�صداقيته اجلهادية الإ�سالمية عندما را�سل الفرجن وهم يزحفون
باجتاه بيت املقد�س عار�ضا ً التحالف �ض ّد ال�سالجقة ،وتقا�سم النفوذ يف ال�شام .ومهما يكن،
ف�إن الدولة الفاطمية كانت يف طور الأفول ،وكانت تعاين من عوامل ال�ضعف واالنهيار.

خام�س ًا :جهاد عماد الدين زنكي 541-521هـ:
انفتحت �صفحة جديدة جلهاد ال�صليبيني بظهور عماد الدين زنكي بن �أق�سنقر،
وبدء عهد الدولة الزنكية يف املو�صل وحلب ،فقد توىل عماد الدين زنكي �أمر والية
املو�صل و�أعمالها 521هـ بعد �أن ظهرت كفاءته يف حكم الب�رصة ووا�سط وتولىّ �شحنكية
العراق ،36ويف حمرم 522هـ متت له ال�سيطرة على حلب .و�أخذ عماد الدين يخو�ض
املعارك تلو املعارك ،ويحقق االنت�صارات على ال�صليبيني ،وعلق ابن الأثري بعد �أن حتدث
عن انت�صار عماد الدين على الفرجن يف معركة كبرية ،وملكه ح�صن الأثارب ،وح�صاره
حارم 524هـ“ ...و�ضعفت قوى الكافرين ،وعلموا �أن البالد قد جاءها ما مل يكن لهم يف
ح�ساب ،و�صار ق�صاراهم حفظ ما ب�أيديهم بعد �أن كانوا قد طمعوا يف ملك اجلميع”.37
وا�ستمرت جهود زنكي يف توحيد قوى امل�سلمني يف غزو ال�صليبيني ،ف َملك زنكي
حماة ،وحم�ص وبعلبك ،و�رسجي ،ودارا ،واملعرة ،وكفر طاب ،وقلعة ال�صور يف ديار
بكر ،وقالع الأكراد احلميدية ،وقلعة بعرين ،و�شهرزور ،واحلديثة ،وقعلة �أ�شب وغريها
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من الأكراد الهكارية . ...38ويف 534هـ حاول زنكي اال�ستيالء على دم�شق مرتني دون
جدوى ،فقد كانت دم�شق املفتاح احلقيقي ال�سرتداد فل�سطني من جهة ال�شام ،غري �أن
القائم ب�أمر احلكم هناك معني الدين �أنز را�سل ال�صليبيني للتحالف �ض ّد زنكي ،ووعدهم
�أن يحا�رص بانيا�س وي�سلمها لهم ووافقوا ،ولكن زنكي ذهب �إليهم قبل قدومهم لدم�شق،
فلما �سمعوا ذلك مل يخرجوا .ومع ذلك ف�إن معني الدين حا�رص بانيا�س مب�ساعدة جماعة
من الفرجن ،ثم ا�ستوىل عليها ،و�سلمها للفرجن!!39
غري �أن �أ�شهر ما يذكر من الفتوح لزنكي هو فتحه للرها ،و�إ�سقاطه للمملكة ال�صليبية
التي قامت بها ،فقد حا�رصها �أربعة �أ�سابيع ،وفتحها عنوة يف  6جمادى الآخرة 539هـ،
وفتح ما يتبع هذه اململكة من �أعمال يف منطقة اجلزيرة ،وفتح �رسوج و�سائر الأماكن التي
كانت للفرجن �رشقي الفرات ما عدا البرية.40
ُقتل عماد الدين زنكي ،بعد �أن حمل راية اجلهاد �أكرث من ع�رشين عاماً ،يف  5ربيع
الأول 541هـ  -منت�صف �أيلول� /سبتمرب 1146م ،غدرا ً على يد جماعة من مماليكه،
بينما كان يحا�رص قلعة جعرب ،41وكان عمره زاد عن �ستني �سنة ،وعلى ما ذكر ابن الأثري
فقد كان زنكي� ،شديد الهيبة يف ع�سكره ورعيته ،عظيم ال�سيا�سة ،ال يعني القوي على
ظلم ال�ضعيف ،وكانت البالد قبل �أن ميلكها خرابا ً من الظلم ،وتنقل الوالة ،وجماورة
الفرجن ،فع ّمرها وامتلأت �أهالً و�سكانا ً“ .42وكان زنكي من خيار امللوك و�أح�سنهم �سرية
و�شكالً ،وكان �شجاعا ً مقداما ً حازماً ،خ�ضعت له ملوك الأطراف ،وكان من �أ�شد النا�س
غرية على ن�ساء الرعية ،و�أجود امللوك معاملة ،و�أرفقهم بالعامة” .43وا�شتهر عماد الدين
بعد مقتله بلقب “ال�شهيد”.
لقد عمل عماد الدين زنكي يف �أجواء �صعبة من النزاع بني �أمراء وزعماء ال�سالجقة
�أنف�سهم ،وبينهم وبني اخلليفة العبا�سي يف �أحيان �أخرى ،ويف �أجواء احلكم الوراثي،
ونزعة الكثريين لل�سيطرة والزعامة حتى ولو على مدينة �أو قلعة واحدة ،كما عا�ش
يف فرتة كانت القوى ال�صليبية فيها ما تزال متلك الكثري من القوة واحليوية .ومع ذلك
فقد ا�ستطاع عماد الدين �أن ي�ضع الأ�س�س لقاعدة انطالق جهادية كبرية وقوية متتد
من �شمال ال�شام �إىل �شمال العراق ،كما ك�رس �شوكة ال�صليبيني يف مواقع كثرية ،وي�رس
�سبل اجلهاد والعمل اجلاد لتحرير الأر�ض ،وقدم منوذجا ً للحاكم واملجاهد حتت راية
الإ�سالم ،وق ّوى الأمل با�سرتجاع املقد�سات .غري �أن �أف�ضل �أثر تركه ،على ما يظهر لنا،
هو ابنه نور الدين حممود.
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�ساد�س ًا :جهاد نور الدين حممود 569-541هـ:
بعد ا�ست�شهاد زنكي ،وح�سب الأعراف الوراثية يف ذلك الزمان ،انق�سمت دولته بني
ابنيه :نور الدين حممود الذي توىل حلب وما يتبعها ،و�سيف الدين غازي الذي توىل
املو�صل وما يتبعها.
ولد نور الدين حممود بعد حوايل ع�رشين عاما ً من �سقوط القد�س يف �أيدي ال�صليبيني
يف � 17شوال 511هـ � -شباط /فرباير 1118م ،وكان �أ�سمر ،طويل القامة ،ح�سن
ال�صورة ،ذا حلية خفيفة ،وعليه هيبة ووقار .تزوج �سنة 541هـ من ابنة معني الدين �أنز
ورزق ببنت وولدين ،وتويف رحمه اهلل يف � 11شوال 569هـ � 15 -أيار /مايو 1174م.44
وبحكم نور الدين انفتحت �صفحة جديدة رائعة من �صفحات اجلهاد الإ�سالمي يف
بالد ال�شام ،وطوال  28عاماً ،من حكم نور الدين كان وا�ضحا ً يف ذهنه هدفه الأ�سا�سي يف
حترير وا�سرتداد بالد امل�سلمني ،وتوحيدها حتت راية الإ�سالم.
ومنذ تلك اللحظة �أخذ يبذل الأ�سباب ،ويع ّد العدة والعتاد ،ويوحد جهود امل�سلمني،
ويرتقي بهم يف جوانب احلياة املختلفة ،وذلك وفق ت�صور �إ�سالمي متكامل لإعادة �أجماد
امل�سلمني ،وطرد االحتالل ال�صليبي من بالدهم. ...
ودخل املعركة وفق فهم �إ�سالمي �شامل �سليم ي�ؤكد على عقائدية املعركة مع
ال�صليبيني ،فهي:
•
•
•
•
•

�رصاع بني حقٍّ وباطل ،وبني �إ�سالم وكفر.
تعني كل امل�سلمني دون نظر �إىل قوميات وع�صبيات وجن�سيات.
وال �سالم نهائي حتى ي�سرتجع امل�سلمون كل �شرب من �أرا�ضيهم.
وال ب ّد من الإعداد املتكامل للأمة ،حتى تكون على م�ستوى اجلهاد� ،إميانيا ً وثقافيا ً
وتربويا ً واجتماعيا ً وجهاديا ً وع�سكرياً.
وال ب ّد من توحيد اجلهود حتت راية الإ�سالم يف مواجهة العدو ال�صليبي.

معامل النه�ضة الإ�سالمية:
ويف �سبيل ذلك قام نور الدين حممود ب�إحياء نه�ضة �إ�سالمية �أكدت على تكامل احلل
الإ�سالمي ،وقد ّ
مت التعبري عنها من خالل:
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 .1القيادة الإ�سالمية ال�صادقة:
متثلت هذه القيادة يف �شخ�صه و�أ�شخا�ص من حوله من القادة وامل�س�ؤولني والعلماء.
فقد كان للتكوين النف�سي وال�شخ�صية املميزة لنور الدين حممود �أثرهما الكبري يف وجود
قيادة �إ�سالمية واعية ،جادة ،وجماهدة.
قال ابن الأثري“ :طالعت تواريخ امللوك املتقدمني قبل الإ�سالم ،وفيه �إىل يومنا هذا،
فلم �أ َر بعد اخللفاء الرا�شدين وعمر بن عبد العزيز �أح�سن �سرية من امللك العادل
نور الدين” .45فلقد كان ذكياً� ،أملعياً ،فطناً ،ال ت�شتبه عليه الأحوال ،وال يتبهرج عليه
الرجال ،ومل يتقدم لديه �إال ذوو الف�ضل ،والقدرة على الإجناز الأمني امل�س�ؤول للعمل،
ومل ينظر يف تقدميه للرجال �إىل املكانة االجتماعية �أو للجن�س والبلد.46
كما ُعرف نور الدين بتقواه وورعه ،فقد كان حري�صا ً على �أداء ال�سنن وقيام الليل
بالأ�سحار� .إذ كان ينام بعد �صالة الع�شاء ،ثم ي�ستيقظ يف منت�صف الليل ،في�صلي ويتبتل
�إىل اهلل بالدعاء حتى ي�ؤذن الفجر ،كما كان كثري ال�صيام.47
ومتيز بفقهه وعلمه الوا�سع ،فلقد ت�شبه بالعلماء ،واقتدى ب�سرية ال�سلف ال�صالح،
وكان عاملا ً باملذهب احلنفي ،وح�صل على الإجازة يف رواية الأحاديث ،و�ألّف كتابا ً عن
اجلهاد.48
وكان ذا طبيعة جادة ،كما رزقه اهلل قوة ال�شخ�صية فكان “مهيبا ً خموفا ً مع لينه
ورحمته” وجمل�سه “ال يذكر فيه �إال العلم والدين وامل�شورة يف اجلهاد” “ومل ي�سمع منه
كلمة فح�ش قط يف غ�ضب وال ر�ضى �صموتا ً وقورا ً”.49
وكان زاهدا ً متوا�ضعاً ،فقد كان �أدنى الفقراء يف زمانه �أعلى نفقة منه من غري اكتناز،
وال ا�ستئثار بالدنيا ،وعندما �شكت زوجته ال�ضائقة املادية �أعطاها ثالثة دكاكني له
بحم�ص ،وقال“ :لي�س يل �إال هذا ،وجميع ما بيدي �أنا فيه خازن للم�سلمني ال �أخونهم فيه،
وال �أخو�ض يف نار جهنم لأجلك”.50
قال له ال�شيخ الفقيه قطب الدين الني�سابوري يوماً“ :باهلل عليك ال تخاطر بنف�سك
وبالإ�سالم ،ف�إن �أ�صبت يف معركة ال يبقى من امل�سلمني �أحد �إال �أخذه ال�سيف” ،فقال
له نور الدين“ :يا قطب الدين!! ومن حممود حتى يقال له هذا؟ قبلي من حفظ البالد
والإ�سالم ،ذلك اهلل الذي ال �إله �إال هو”.51
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وعلى ات�ساع نفوذه و�سلطانه جاءه الت�رشيف من اخلالفة العبا�سية ،وت�ضمن قائمة
ب�ألقابه التي يذكر بها على منابر بغداد تقول“ :اللهم �أ�صلح املوىل ال�سلطان امللك العادل
العامل العامل الزاهد العابد الورع املجاهد املرابط املثاغر نور الدين وعدته ،ركن الإ�سالم
و�سيفه ،ق�سيم الدولة وعمادها ،اختيار اخلالفة ومعزهاِّ ،
ر�ض َي الإمامة و�أثريها ،فخر
امللة وجمدها� ،شم�س املعايل وملكها� ،سيد ملوك امل�رشق واملغرب و�سلطانها ،حمي العدل
يف العاملني ،من�صف املظلوم من الظاملني ،نا�رص دولة �أمري امل�ؤمنني”!! ف�أوقف هذا كله،
واكتفى بدعاء واحد هو “اللهم �أ�صلح عبدك الفقري حممود بن زنكي”.52
وحب النا�س له حتى يف البالد التي ال يحكمها ،وكان
وعرف بات�ساع �شعبيته،
ّ
ي�ست�شعر �إح�سا�سا ً عظيما ً بامل�س�ؤولية جتاه الزمن �أن ي�ضيع ،واجتاه الدم امل�سلم �أن
يراق ،والكرامة الإ�سالمية �أن تهدر ،والأر�ض الإ�سالمية �أن ت�ستباح؛ فكان َي ِ
�صل يف عمله
الليل بالنهار ،وكان ال يهمل �أمرا ً من �أمور رعيته.53
وحباه اهلل تكوينا ً ع�سكريا ً فذا ً حمل من خالله تكاليف اجلهاد ال�شاقة  28عاما ً بنف�سية
جهادية �صادقة.54
 .2التزام �أحكام الإ�سالم وتطبيقها:
حر�ص نور الدين على تطبيق �أحكام الإ�سالم على اجلميع ،وكان قدوة يف االلتزام
بها ،وطبقها على م�س�ؤويل الدولة وقادتها ،وكما حر�ص على ر ّد احلقوق �إىل �أ�صحاب
املظامل ،وكان يقول“ :حرام على كل من �صحبني �أن ال يرفع ق�صة مظلوم ال ي�ستطيع
الو�صول �إيلّ” .ويف توحيده لبالد امل�سلمني كان يحر�ص على عدم �إراقة دماء امل�سلمني،
ولذلك كان ذا �صرب وحكمة وت�أنٍّ يف ذلك ،لقد كان رحمه هلل يحفظ ال�رشيعة املطهرة،
ويقف عند �أحكامها.55
وعلى الرغم من ا�ضطراره لال�صطدام بالعديد من زعماء املدن والقالع امل�سلمني يف
�سعيه لتحقيق الوحدة� ،أو لتحالفهم مع الفرجن� ،...إال �أن دم امل�سلم كان عنده عظيما ً وكان:
“ال يق�صد والية �أحد من امل�سلمني �إال ل�رضورة� ،إما لي�ستعني على قتال الفرجن� ،أو للخوف
عليها منهم” .56وعندما حتالف حكام دم�شق مع ال�صليبيني 544هـ جاهد ال�صليبيني
دون �إيذاء امل�سلمني و�ضياعهم ،وقال“ :ال حاجة لقتل امل�سلمني بع�ضهم بع�ضاً ،و�أنا
�أرفههم ليكون بذل نفو�سهم يف جماهدة امل�رشكني” .لقد �شاهد الدما�شقة حرمته حتى
متنوه ،ودعوا اهلل �أن يكون ملكهم.57
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وعندما رفع عليه �أحدهم ق�ضية �إىل القا�ضي ،ا�ستدعاه القا�ضي فقال“ :ال�سمع
والطاعة� ،إمنا كان قول امل�ؤمنني �إذا دعوا �إىل اهلل ور�سوله ليحكم بينهم �أن يقولوا �سمعنا
و�أطعنا� ،إين جئت ها هنا امتثاالً لأمر ال�رشع” .ويف مرة �أخرى دعي للق�ضاء ،فا�ستجاب،
وملا ثبت �أن احلق مع نور الدين وهب خل�صمه ما ادعاه عليه.58
لقد �ألغى رحمه اهلل ال�رضائب التي تزيد عن احلد ال�رشعي على الرغم مما كانت تدر
من دخل كبري على ميزانية الدولة ،وعلى الرغم من �إمكانية تربير وجودها ،عند البع�ض،
ل�ص وقاطع طريق...
بظروف البالد واحلرب ،59وكان يقول“ :نحن نحفظ الطريق من ٍّ
�أفال نحفظ الدين ومننع ما يناق�ضه؟” .60وكان �أ�شهى �شيء عنده كلمة حقٍّ ي�سمعها �أو
�إر�شاد �إىل �سنة يتبعها.61
 .3البناء الإمياين والرتبوي والثقايف:
يف هذا املجال ا�ستقدم نور الدين العلماء العاملني ،و�أف�سح لهم جمال العمل والدعوة،
و�سعى يف بناء املدار�س وامل�ساجد ،و�أوقف عليها الأوقاف ،وحارب البدع والأ�ضاليل...
فانت�رش نور الإميان والعلم بني الرعية ،و�أحيا �سمت احرتام العلماء وتوقريهم .وعلى
الرغم من �أن الأمراء والقادة مل يكونوا يجر�ؤون على اجللو�س يف جمل�سه دون �أمره
و�إذنه� ...إال �أنه كان �إذا دخل عليه العامل الفقيه �أو الرجل ال�صالح قام هو �إليه و�أجل�سه،
و�أقبل عليه مظهرا ً كل احرتام وتوقري .62وكان يقول عن العلماء �إنهم “هم جند اهلل
وبدعائهم ُنن�رص على الأعداء ،ولهم يف بيت املال حقّ �أ�ضعاف ما �أعطيهم ،ف�إن ر�ضوا
منا ببع�ض حقهم فلهم املنة علينا” .63لقد كانت بالد ال�شام خالية من العلم و�أهله ،ويف
زمانه �صارت مقرا ً للعلماء والفقهاء وال�صوفية ،64وكان ي�سمع ن�صيحة العلماء و ُيجلها،
ويقول�“ :إن البلخي �إذا قال يل :حممود ،قامت كل �شعرة يف ج�سدي هيبة له ،ويرقُّ
قلبي”.65
 .4الإعمار والبناء احل�ضاري واالجتماعي:
ُعرف نور الدين ب�شخ�صيته التي تهتم ب�أحوال امل�سلمني وحتيي معاين التكافل
والتعاون والت�ضامن بينهم ،ورفع عنهم معاناتهم و�أحوالهم ال�صعبة ...فلقد عمل على
كفالة الأيتام ،وتزويج الأرامل ،و�إغناء الفقراء ،وبناء امل�ست�شفيات واملالجىء ودور
الأيتام والأ�سواق واحلمامات والطرق العامة ،وتوطني البدو و�إقطاعهم الأرا�ضي حتى
ال ي�ؤذوا احلجاج .لقد ارتقى باخلدمات التي ُتق ّدم للم�سلمني ف�أحبه ال�شعب ،و�أ�صبحت
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�صلته به متينة قوية ،...و�سرَ َ ت هذه النف�سية البناءة املحبة للخري �إىل نفو�س رجاله،
ف�أ�صبحوا يت�سابقون يف خدمة النا�س ،وبناء املدار�س وامل�ست�شفيات واملالجئ ،وو�سائل
اخلدمات املختلفة.66
 .5البناء االقت�صادي:
رتب نور الدين ديوان الزكاة يف عهده ونظم جبايتها وتوزيعها وفق الأ�س�س ال�رشعية،
و�شجع التجارة بت�أمني طرق املوا�صالت ورفع ال�رضائب التي تثقل حركة التجارة،
و�سعى يف كل ما يقوي الدولة ويدعم بنيانها االقت�صادي.67
 .6البناء اجلهادي الع�سكري:
لقد �سعى نور الدين يف �إحياء املعاين اجلهادية يف النفو�س ،وتربية الأمة على معانيها
وتكري�س عزة امل�سلمني ومنعتهم وقوتهم ،وبذل اجلهد يف توفري العدة والعتاد ،واختيار
القادة املنا�سبني ،وحماية املدن ،وبناء الأ�سوار واحلفاظ على �أرواح امل�سلمني ،ومتيز
بحزمه وقوته يف ذلك ،وكان رده عنيفا ً جدا ً على الأعداء �إذا انتهكت حرمات امل�سلمني.
ومن ذلك �أنه مل يكد مي ّر على ا�ستالمه للحكم �شهر واحد حتى هاجم ال�صليبيون الرها
ظانني �أن احلاكم اجلديد �ضعيف ،ولكن نور الدين هاجم ال�صليبيني ،وقتل ثالثة �أرباع
جي�شهم ،الذي هربت فلوله ،وقد عرفت من يكون هذا القائد اجلديد ،وح�صل مرة �أن
هاجم ال�صليبيون نور الدين وجزءا ً من جي�شه على حني غفلة ،ف�أق�سم نور الدين �أن ال
ي�ستظل ب�سقف حتى ينتقم للإ�سالم ،وكان انتقامه رهيبا ً يف معركة حارم؛ �إذ قتل منهم
الآالف.68
حتى الريا�ضة ا�ستفاد منها يف جمال الإعداد اجلهادي ،فلقد كانت احلرب جتري يف
ذلك الع�رص على اخليول ...ولبناء هذه املهارة يف التحكم باخليول وحركتها ،كان يلعب
مبهارة كبرية لعبة الكرة من فوق اخليول (البولو)!!69
ين�س دعاء ال�ضعفاء
لقد حر�ص على تعبئة طاقات الأمة للجهاد ...وهو يف بذله لأ�سبابه مل َ
والعجائز واملحتاجني ،فكان يح�سن �إليهم ،ويذكر �أنه رمبا ينت�رص بربكة دعائهم.
بهذا البناء املتكامل والإعداد اجلاد املتزن دخل نور الدين مرحلة التغيري اجلذري على
ال�ساحة ال�سيا�سية ليحقق �أمرين �سار بهما يف اجتاهني متوازيني هما:
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• حتقيق الوحدة الإ�سالمية وتعبئة قواها يف بوتقة واحدة.
• حتطيم القوى ال�صليبية تدريجياً :ب�إ�ضعاف هيبتها ،و�إنهاك قواها ،والتحرير
التدريجي لأر�ض امل�سلمني الواقعة حتت �سيطرتها ...وذلك بانتظار ا�ستكمال
الوحدة الإ�سالمية لتحقيق ن�رص حا�سم ونهائي.

جهود الوحدة الإ�سالمية:
لقد حر�ص نور الدين على حتقيقها بقدر كبري من ال�صرب واحلكمة والأناة ،وحر�ص
�شديد على عدم �إراقة دماء امل�سلمني ،وقد حر�ص على ا�ستمالة القوى الإ�سالمية املتعددة
يف ال�شمال ،و�شمال العراق وك�سب �صداقتها ،كما كان يك�شف بطريقة عاقلة واعية حقيقة
�أولئك الزعماء واحلكام ،الذين يقفون حجر عرثة �أمام الوحدة الإ�سالمية �أمام رعيتهم.
وكان النا�س يقارنون بني جهاده ،وبني تخاذل حكامهم ،وبني �إ�صالحاته وبني �إف�ساد
حكامهم ،وبني والئه هلل �سبحانه ولر�سوله وللم�ؤمنني وبني والء حكامهم مل�صاحلهم
و�شهواتهم ولل�صليبيني!! ف�أخذ النا�س يتمنون حكمه عليهم ...ولذلك فقد وجد كل
ترحيب �شعبي عند ان�ضمام �أي من بالد امل�سلمني �إليه.
�ض ّم نور الدين حم�ص �إليه �سنة 544هـ1149/م ،غري �أنه كان يتوق ل�ض ّم دم�شق التي
كانت تقف بينه وبني ال�صليبيني يف فل�سطني .وكان احلكم يف دم�شق ي�سعى بالدرجة الأوىل
للحفاظ على نف�سه ،فمرة يجاهد الفرجن ،ومرة ي�صانعهم ويهادنهم ،ومرة يتحالف معهم
�إذا خاف من قوة �إ�سالمية ما .ووفق تخطيط مت�أنٍّ يهدف �إىل :ال�سيطرة على دم�شق دون
�إراقة دماء ،وك�سب �أهل دم�شق �إىل �صفه ،ومنع نظام احلكم من اال�ستعانة بالفرجن عليه
�إذا ق�صدهم .ا�ستطاع نور الدين �أن يفتح دم�شق يف �صفر 549هـ  25 -ني�سان/
�أبريل 1154م ،وقد جاء هذا الفتح بعد �أن تويف معني الدين �أنز �سنة 1149م ،وبعد �أن
�ضعف احلكم بدم�شق ،ووقع حتت النفوذ ال�صليبي الذي فر�ض الإتاوات على دم�شق،
وكانت ر�سلهم تدخل البلد كل عام وي�أخذونها منهم.70
وتوالت �سيطرة نور الدين على مدن وقالع ال�شام حتى خ�ضعت معظمها له ،غري �أنه
كان يدرك �أن ال�سبيل الفعال لتحرير فل�سطني ،واقتالع احلكم ال�صليبي منها ال يكون �إال
بال�سيطرة على م�رص ،ودخولها �ضمن اجلبهة الإ�سالمية املتحدة ،وو�ضع ال�صليبيني
بني فكي الكما�شة.
وقد جاءت الفر�صة لنور الدين بال�سيطرة على م�رص عندما ا�ستعان �أحد املتناف�سني
على الوزارة وا�سمه �شاور بنور الدين على غرميه �رضغام �سنة 559هـ ،وعر�ض على
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نور الدين ثلث البالد بعد �إقطاعات الع�ساكر ،ويكون قائده الذي ير�سله مقيما ً مب�رص،
ويت�رصف ب�أمر نور الدين� .أر�سل نور الدين �أ�سد الدين �شريكوه الذي هزم �رضغام
وقتله ،ولكن �شاور غدر ب�شريكوه وا�ستعان بالفرجن لإخراجه ،فجا�ؤوا وحا�رصوا
�شريكوه ورفاقه يف بلبي�س ثالثة �أ�شهر حتى جاءتهم �أخبار انت�صارات نور الدين وملكه
(حارم) فعر�ضوا ال�صلح والعودة �إىل ال�شام ،فوافق ومل يكن يعلم ما فعله نور الدين
بال�شام.71
وا�شتد التناف�س بني نور الدين وبني ال�صليبيني على م�رص ،وخ�صو�صا ً �أن الدولة
الفاطمية كانت يف �ضعف �شديد ويف طور االحت�ضار .ف�أر�سل نور الدين �أ�سد الدين
�شريكوه �إىل م�رص يف �ألفي فار�س يف حملة ثانية يف ربيع الثاين 562هـ ،وا�ستطاع هزمية
الفرجن وجي�ش م�رص بال�صعيد ،و َمل َك الإ�سكندرية مب�ساعدة �أهلها وذهب لل�صعيد فملكه،
غري �أنه ا�ضطر للعودة �إىل دم�شق يف ذي القعدة بعد �أن ا�شرتط على الفرجن �أال ي�أخذوا ولو
قرية واحدة من م�رص فوافقوا.72
ومتت ال�سيطرة لنور الدين على م�رص يف احلملة الثالثة التي قادها �أي�ضا ً �أ�سد الدين
�شريكوه يف ربيع الأول 564هـ ،ففي ذلك الوقت كان الفرجن ب�سبب حتالف �شاور معهم
قد متكنوا من البالد امل�رصية ،و�أ�صبح لهم نفوذ كبري ،وت�سلموا �أبواب القاهرة وجعلوا
لهم فيها جماعة من �شجعانهم و�أعيان فر�سانهم و”حكموا على امل�سلمني حكما ً جائرا ً
وركبوهم بالأذى العظيم” .وطمع الفرجن مبلك م�رص فجاءت حملة بقيادة ملك بيت
املقد�س واحتلت بلبي�س عنوة ،فقتلت و�أ�رست ثم حا�رصت القاهرة ،و�أر�سل اخلليفة
العا�ضد �إىل نور الدين ي�ستغيثه و�أر�سل يف الكتب �شعور الن�ساء ،وقال هذه �شعور
(جمع َ�ش ْعر) ن�سائي من ق�رصي ي�ستغثن بك لتنقذهن من الفرجن .ف�أر�سل نور الدين
حملته الثالثة ،فلما قارب �أ�سد الدين م�رص خرج الفرجن خائبني ،وانتهت احلملة
ب�سيطرة �أ�سد الدين على م�رص ،وقتل الوزير �شاور ،وتوىل �أ�سد الدين الوزارة مكانه
يف  17ربيع الثاين 564هـ  -كانون الثاين /يناير 1169م ،غري �أن �أ�سد الدين تويف بعد
�شهرين يف  22من جمادى الثانية فوىل �صالح الدين يو�سف الأيوبي الوزارة مكانه.73
وب�أمر من نور الدين �أ�سقط �صالح الدين اخلالفة الفاطمية ،ومتت اخلطبة للخليفة
العبا�سي امل�ست�ضيء يف ثاين جمعة من حمرم 567هـ � 10 -أيلول� /سبتمرب 1171م “فلم
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يتنطح يف ذلك عنزان” ،ومات اخلليفة الفاطمي العا�ضد يف  10حمرم من دون �أن
يعلم بذلك .74وهكذا �ضُ مت م�رص ر�سميا ً للخالفة العبا�سية ،و�أ�صبحت حتت القيادة
الفعلية لنور الدين.
ويف 566هـ1170/م �ض ّم نور الدين املو�صل ،واملناطق التي تتبعها �إىل حكمه ،75كما
�ض ّم اليمن �سنة 569هـ1173/م عندما �أذن ل�صالح الدين بفتحها ف�أر�سل �إليها �أخاه
توران �شاه بن �أيوب؛ حيث متت له ال�سيطرة عليها .76وبذلك امتدت اجلبهة الإ�سالمية
املتحدة من العراق �إىل ال�شام فم�رص واليمن ،مما �أنذر بقرب الق�ضاء على ال�صليبيني.

حتطيم القوى ال�صليبية:
خالل فرتة حكمه التي امتدت من 1174-1146م مل تتوقف املعارك وحروب
اجلهاد بني نور الدين وال�صليبيني ،ويف الوقت الذي كان يدعم فيه حكمه ،ويوحد جهود
امل�سلمني كان يقوم باال�ستيالء التدريجي على املمالك ال�صليبية ،وي�ضعف قوتها يوما ً
بعد يوم وهو يعد للمعركة الفا�صلة معهم ،وخالل تلك الفرتة ا�ستطاع نور الدين يف
جهاده الإ�سالمي ا�سرتجاع وحترير حوايل خم�سني مدينة وقلعة ،مما كان حتت �سيطرة
ال�صليبيني.
فمنذ بداية حكمه �أحكم ال�سيطرة على منطقة الرها و�ص َّفى الأمالك التي كانت تتبعها
(تل با�رش� ،سمي�ساط ،قلعة الروم ،دلوك ،الراوندان ،قور�س ،مرع�ش� ،إعزاز ،عينتاب،
البرية )...وذلك خالل الفرتة املمتدة بني 1151-1146م .كما ا�ستعاد وحرر جميع
الأرا�ضي التي كانت تتبع �إمارة �أنطاكية �رشقي نهر العا�صي (1149-1147م)؛ و َقتل
يف �إحدى معاركها (�أنب 1149/7/29م) �أمري �أنطاكية رميوند ،Raymond of Poitiers
وزعي َم الباطنية املتعامل معهم �ض ّد امل�سلمني علي بن وفا .وقام بدور �أ�سا�س يف حتطيم
احلملة ال�صليبية الثانية (1148-1147م) التي �شارك فيها ملك فرن�سا لوي�س ال�سابع
 ،Louis VIIو�إمرباطور �أملانيا كونراد الثالث  ،Conrad IIIوالتي تع ّد نقطة حتول خطرية
يف تاريخ احلروب ال�صليبية؛ حيث ُك�رست هيبة ال�صليبيني ،ورفعت الروح املعنوية لدى
امل�سلمني.77
وا�ستمرت احلروب �سجاالً ،ووقعت العديد من املعارك املهمة� ،أدت �إىل �إ�ضعاف
النفوذ ال�صليبي و�ض ّم مناطق جديدة لنور الدين على ح�ساب ال�صليبيني ...حتى
�أحكم نور الدين �إحاطة مملكة بيت املقد�س ال�صليبية .وال يت�سع املجال لذكر املعارك
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

106

امل�سلمون يف مواجهة ال�صليبيني والتتار
والوقائع كلها ،ولكنا نكتفي بالإ�شارة �إىل �إحداها ،وهي التي وقعت عند ت ّل حارم يف
رم�ضان 559هـ � 11 -آب� /أغ�سط�س 1164م.
ففي 558هـ كان نور الدين قد انهزم من الفرجن حتت ح�صن الأكراد ،وهي املعركة
التي عرفت بـ”البقيعة”؛ حيث كب�سهم الفرجن فج�أة ،و�أكرثوا فيهم القتل والأ�رس ،وجنا
نور الدين يف اللحظة احلا�سمة وهرب ،ونزل قرب حم�ص ،وهناك �أق�سم “واهلل ال �أ�ستظل
ب�سقف حتى �آخذ بث�أري وث�أر الإ�سالم” ثم �أر�سل �إىل حلب ودم�شق و�أح�رض الأموال
والثياب واخليل وال�سالح ،ف�أعطى النا�س عو�ض ما �أخذ منهم جميعه ،وعاد الع�سكر
“ك�أن مل ت�صبهم هزمية”.78
وملا ر�أى �أ�صحاب نور الدين كرثة خروجه للجهاد ،و�إنفاقه عليه قال له بع�ضهم:
“�إن لك يف بالدك �إدرارات و�صدقات كثرية على الفقهاء والفقراء وال�صوفية والقراء ،فلو
ا�ستعنت بها يف هذا الوقت لكان �أ�صلح” ،فغ�ضب من ذلك ،وقال“ :واهلل �إين ال �أرجو الن�رص
�إال ب�أولئك ،ف�إمنا ترزقون وتن�رصون ب�ضعفائكم ،كيف �أقطع �صالت قوم يقاتلون عني
و�أنا نائم على فرا�شي ب�سهام ال تخطئ ،و�أ�رصفها على من ال يقاتل عني �إال �إذا ر�آين
ب�سهام قد ت�صيب وقد تخطئ ،وه�ؤالء القوم لهم ن�صيب يف بيت املال ،كيف يحل يل �أن
�أعطيه غريهم”؟!.79
وعر�ض الفرجن ال�صلح ،لكن نور الدين رف�ض .واجتمع جي�شا امل�سلمني والفرجن بعد
�أن ح�شدا ح�شودا ً �ضخمة عند حارم .وقبيل القتال انفرد نور الدين بنف�سه حتت ت ّل حارم
و�سجد هلل ،وم َّرغ وجهه ،وت�رضع “يا رب ه�ؤالء عبيدك وهم �أوليا�ؤك ،وه�ؤالء عبيدك
وهم �أعدا�ؤك ،فان�رص �أولياءك على �أعدائك”�“ ...إي�ش ف�ضول حممود يف الو�سط”!!...
وقال“ :اللهم ان�رص دينك وال تن�رص حمموداً .من حممود الكلب حتى ُين�رص”!! يحقر
نف�سه ويتذلل �إىل اهلل �سبحانه .80ولهذا الدعاء ق�صة مع ب�رشى الن�رص نذكرها كما رواها
�أبو �شامة يف كتاب الرو�ضتني� ،إذ قال:
بلغني �أن �إماما ً لنور الدين ر�أى ليلة رحيل الفرجن عن دمياط يف منامه
النبي [ وقال له� :أَعلم نور الدين �أن الفرجن قد رحلوا عن دمياط يف هذه الليلة،
فقال يا ر�سول اهلل رمبا ال ي�صدقني فاذكر يل عالمة يعرفها ،فقال :قل له بعالمة
ما �سجدت على تل حارم وقلت :يارب ان�رص دينك وال تن�رص حمموداً ،من هو
حممود الكلب حتى ين�رص!! قال :فانتهيت ونزلت �إىل امل�سجد ،وكان من عادة
نور الدين �أنه كان ينزل �إليه بغل�س وال يزال يرت ّكع فيه حتى ي�صلي ال�صبح،
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قال :فتعر�ضت له ،ف�س�ألني عن �أمري ،ف�أخربته باملنام ،وذكرت له العالمة� ،إال
�أنني مل �أذكر لفظة الكلب .فقال نور الدين رحمه اهلل تعاىل :اذكر العالمة كلها؛
و�ألح علي يف ذلك ،فقلتها؛ فبكى رحمه اهلل و�صدق الر�ؤيا .و�أرخت تلك الليلة
فجاء اخلرب برحيل الفرجن بعد ذلك يف تلك الليلة.

ويف 1164/8/11م التحم الفريقان ،وانك�شفت املعركة الكربى عن كارثة هائلة حلت
بال�صليبيني؛ �إذ قتل منهم ع�رشة �آالف و�أ�رس ع�رشة �آالف �أو �أكرث ،وكان من بني الأ�رسى
�أمري �أنطاكية و�أمري طرابل�س وحاكم قيليقية البيزنطي ،و�أ�رس جميع الأمراء عدا �أمري
الأرمن ،ويف اليوم التايل ا�ستوىل نور الدين على حارم ،...وكان ذلك فتحا ً كبريا ً.81
ويف 569هـ1173/م كان نور الدين قد �أعد عدته للهجوم النهائي على بيت املقد�س،
وحترير �أر�ض الإ�رساء من النفوذ ال�صليبي حتى �إنه قد جهز منربا ً جديدا ً رائعا ً
للم�سجد الأق�صى يو�ضع فيه بعد االنت�صار على ال�صليبيني ب�إذن اهلل ،ورا�سل يف
ذلك عامله على م�رص �صالح الدين الذي تلك�أ ب�سبب الظروف اخلا�صة التي تواجهه
َ
ير�ض نور الدين بذلك
يف م�رص ،والتي يرى �أنها حتتاج �إىل �صرب و�أناة و�إعداد .ومل
الت�أخر ،فقرر الذهاب �إىل م�رص ،وترتيب �أمورها بنف�سه �إال �أن املنيّة عاجلته ،فتويف
رحمه اهلل يف � 11شوال 570هـ 1174/5/15 -م.82
وهكذا انطوت �صفحة رائعة من �صفحات اجلهاد �أيام احلروب ال�صليبية �إال �أن ال�صفحة
التي تلتها كانت م�رشقة وم�ؤثرة يف م�سار التاريخ ،تلك هي �صفحة �صالح الدين الأيوبي.

�سابع ًا :جهاد �صالح الدين الأيوبي 589-569هـ:
رفع الراية ،بعد نور الدين حممود� ،صالح الدين الأيوبي ،وقد �سار على خطى �سلفه
نور الدين ،فقد تر�سم املنهج الإ�سالمي واحلل الإ�سالمي يف حتطيم القوى ال�صليبية
وحترير الأر�ض املقد�سة.
جاء �صالح الدين ووجد نور الدين قد هي�أ الظروف املنا�سبة ال�سرتداد الأر�ض
املقد�سة ،فا�ستغلها �أح�سن ا�ستغالل وقطف ثمارها اليانعة بعد �سنوات من حكمه.
ولد �صالح الدين يو�سف بن �أيوب �سنة 532هـ1137/م بقلعة تكريت ،وكان �أبوه
واليا ً عليها ،دخل هو و�أبوه وعمه يف خدمة نور الدين حممود ،و�شارك عمه �أ�سد الدين
�شريكوه يف حمالته الثالث على م�رص ،وتوىل الوزارة يف م�رص وعمره � 32سنة.
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ُيو�صف �صالح الدين ب�أنه كان ح�سن العقيدة ،كثري الذكر� ،شديد املواظبة على �صالة
اجلماعة ،ويواظب على ال�سنة والنوافل ،ويقوم الليل .وكان يحب �سماع القر�آن وينتقي
�إمامه ،وكان رقيق القلب خا�شع الدمعة �إذا �سمع القر�آن دمعت عيناه� ،شديد الرغبة يف
�سماع احلديث ،كثري التعظيم ل�شعائر اهلل ،وكان ح�سن الظن باهلل ،كثري االعتماد عليه،
وعظيم الإنابة �إليه.
وكان �صالح الدين عادالً ر�ؤوفاً ،رحيما ً نا�رصا ً لل�ضعيف على القوي ،وكان كرمياً،
وح�سن الع�رشة ،لطيف الأخالق ،طاهر املجل�س؛ ال يذكر �أحد بني يديه �إال بخري ،طاهر
ال�سمع ،طاهر الل�سان ،طاهر القلم ،فما كتب �إيذاء مل�سلم قط.
وكان �شجاعا ً �شديد الب�أ�س واملواظبة على اجلهاد عايل الهمة ،قال يوما ً وهو قرب
عكا “يف نف�سي �أنه متى ما ي�رس اهلل تعاىل فتح بقية ال�سواحل ق�سمت البالد ،و�أو�صيت
وودعت ،وركبت هذا البحر �إىل جزائرهم �أتتبعهم فيها حتى ال �أبقي على وجه الأر�ض من
يكفر باهلل �أو �أموت”.
ومات �صالح الدين ومل يكن لديه من الأموال ما جتب فيه الزكاة ،وا�ستنفدت �صدقة
النفل جميع ما ملكه ،ومل يخلف يف خزائنه من الف�ضة والذهب �إال  47درهما ً نا�رصية،
ودينارا ً واحدا ً ذهباً ،ومل يخلف ملكاً ،وال داراً ،وال عقاراً ،وال مزرعة ...عزم على احلج
يف ال�سنة التي تويف فيها ،ولكنه تعوق ب�سبب �ضيق ذات اليد و�ضيق الوقت.83

�رصاع على خالفة نور الدين:
ملا مات نور الدين بويع البنه من بعده بامللك ،وهو ال�صالح �إ�سماعيل ،وكان �صغريا ً

وجعل �أتابكه �شم�س الدين بن املقدم“ ...فاختلف الأمراء وحارت
يف الـ  11من عمرهُ ،
الآراء ،وظهرت ال�رشور ،وكرثت اخلمور ....وانت�رشت الفواح�ش ...وطمعت الأعداء
من كل جانب يف امل�سلمني” ،84وعندما هاجم الفرجن امل�سلمني واجههم ابن املقدم عند
بانيا�س لكنه �ضعف عن مقاومتهم ،فبذل لهم �أمواالً جزيلة وهادنهم ،كما خرجت �أر�ض
اجلزيرة من ملك ال�صالح �إ�سماعيل ،وا�ستبعد الأمراء املتحكمون يف ال�صالح بني الداية
و�سجنوهم ،وهم من �أقرب الأمراء املقربني �إىل نور الدين (�شم�س الدين بن الداية وجمد
الدين بن الداية ر�ضيع نور الدين ،)...وكان كل ما �سبق �سببا ً يف غ�ضب �صالح الدين على
الأمراء املتحكمني يف امللك ال�صالح ،بل واعترب نف�سه �أحق النا�س بالإ�رشاف على تربية
وخدمة امللك ال�صالح.85
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وهكذا فتحت �أنظمة احلكم الوراثي ،وانعدام امل�ؤ�س�سات “الد�ستورية” ال�شورية،
وحب الرئا�سة ،...املجال �أمام مرحلة جديدة من ال�رصاع واخلالف
والتنازع على ال�سلطة
ّ
بني امل�سلمني �أخرت املعركة الفا�صلة التي كان ُيعد لها نور الدين ،وا�ضطرت �صالح الدين
�أن يخو�ض معركة الوحدة من جديد ،ومل يتم له ذلك �إال بعد �أكرث من � 12سنة.
ففي ربيع الأول 570هـ  -ت�رشين الثاين /نوفمرب 1174م �ض ّم �صالح الدين
دم�شق �سلماً ،ثم �ض ّم حم�ص دون قلعتها يف 1174/12/10م ،ثم ملك حماة وقلعتها يف
1174/12/28م ،ثم عاد ف�سيطر على قلعة حم�ص ،ثم ا�ستوىل على بعلبك يف رم�ضان من
ال�سنة نف�سها ،ف�صار �أكرث ال�شام بيده ،وكان �صالح الدين طوال ذلك الوقت حمافظا ً على
والئه الظاهر لل�صالح بن نور الدين ،والدعوة له يف امل�ساجد و�ص ّك العملة با�سمه ،ولكن
بعد �أن وقعت معركة بني �صالح الدين من جهة وبني جند حلب واملو�صل الزنكيني من
جهة �أخرى وانت�رص فيها �صالح الدين ،قطع حينئذ �صالح الدين اخلطبة و�ص ّك العملة
للملك ال�صالح ،وت�س َّمى هو مبلك م�رص وال�شام ،و�أقره اخلليفة على ذلك ،ثم ا�ستوىل
�صالح الدين يف �شوال من ال�سنة نف�سها (570هـ) على قلعة بعرين.86
ويف �سنة 570هـ �أي�ضا ً ا�ستوىل �صالح الدين على بزاعة ومنبج و�إعزاز ،87ويف 577هـ
تويف امللك ال�صالح �إ�سماعيل يف حلب ،ومل يكمل الع�رشين عاما ً ،88ويف 578هـ عرب
�صالح الدين الفرات وملك منطقة اجلزيرة (الرها  -حران  -الرقة )...وملك �سنجار،89
ويف 579هـ ملك �صالح الدين �آمد ،وت ّل خالد وعينتاب ،90وملك حلب يف �صفر من ال�سنة
نف�سها؛ حيث نزل عنها عماد الدين بن مودود بن زنكي مقابل �سنجار ون�صيبني
واخلابور والرقة و�رسوج ،ومبلك �صالح الدين حلب ،بعد ح�صارها مرات عديدة،
“ا�ستقر ملك �صالح الدين مبلكها ،وكان مزلزالً فثبت قدمه بت�سلمها ،91”...كما فتح
�صالح الدين قلعة حارم .92ويف 581هـ ملك �صالح الدين ميافارقني ،وا�ستلم �شهرزور
ووالية القرابلي وجميع ما وراء نهر الزاب .93و�أخريا ً دخلت املو�صل وما يتبعها يف حكم
�صالح الدين يف 582هـ1186/م.94

ا�ستمرار اجلهاد:
مل تخ ُل هذه املرحلة 582-569هـ1186-1174/م من معارك عنيفة مع ال�صليبيني
�أ�سهمت يف املحافظة على هيبة امل�سلمني ،95والتعرف على �إمكانات العدو ونقاط �ضعفه،
وا�ستدراك جوانب النق�ص عند امل�سلمني ،وعدم �إعطاء العدو فر�صة للتق ِّوي والتمدد
واالنت�شار� ،إال �أن �صالح الدين مل يدخل يف معركة فا�صلة مع ال�صليبيني.
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ومن ّر هنا على �أهم الوقائع مع ال�صليبيني يف تلك الفرتة ،ففي 570هـ هزم امل�سلمون
الأ�سطول ال�صليبي القادم من �صقلية ،الذي هاجم الإ�سكندرية بـ � 50ألف رجل ،هزمية
كبرية .96ويف 573هـ هاجم �صالح الدين الفرجن من جهة م�رص حتى و�صل ع�سقالن
وفتحها و�أ�رس وقتل و�أحرق ،ثم ان�ساح جند �صالح الدين ملا ر�أوا �أن الفرجن مل يظهر
لهم ع�سكر ،و�سار �صالح الدين للرملة ،وهناك فاج�أهم الفرجن وهزموهم ورجع
�صالح الدين يف نفر ي�سري وم�ش ّقة �شديدة ،97وكان در�سا ً قا�سيا ً له .ويف العام نف�سه
حا�رص الفرجن حماة وحارم وف�شلوا ،وهزم الفرجن يف العام التايل عند حماة .98ويف 575هـ
�أغار �صالح الدين على مناطق �سيطرة الفرجن ،وخرب احل�صن الذي �أقاموه مبخا�ضة
الأحزان قرب بانيا�س ،ووقعت معركة �شديدة انت�رص فيها امل�سلمون ،وجنا ملك الفرجن،
و�أ�رس عدد من قادتهم :ابن بريزان �صاحب الرملة ونابل�س ،وهو �أعظم الفرجن حمالً عند
امللك ،و�أ�رس �أخوه �صاحب جبيل ،كما �أ�رس �صاحب طربيا ،ومقدم الداوية ،و�صاحب
جنني.99
ويف 578هـ قام �صالح الدين بغارات على �أطراف مناطق �سيطرة الفرجن ُمر ِّكزا ً

على ال�شوبك والكرك ،وفتح امل�سلمون ال�شقيف من �أعمال طربيا على يد فرخ�شاه (وايل
دم�شق) ،واقتحم فرخ�شاه بي�سان وغنم ما فيها ،و�سارت العرب ف�أغارت على جنني
واللجون حتى قاربوا عكا .100ويف ال�سنة نف�سها هزم �صالح الدين الأ�سطول الذي �سيرّ ه
�أرناط (رينالد دي �شاتيون)  Renaud de Châtillonحاكم الكرك يف البحر الأحمر
للتخريب يف �سواحل امل�سلمني ومهاجمة مكة واملدينة ،...و�أر�سل بع�ض الأ�رسى الفرجن
�إىل ِمنى “ليُنحروا” عقوبة ملن را َم �إخافة حرم اهلل.101
ويف 579هـ عرب �صالح الدين نهر الأردن يف  19جمادى الآخرة ،فهاجم بي�سان،
“و�أغار امل�سلمون على تلك الأعمال ميينا ً و�شماالً ،وو�صلوا فيها �إىل ما مل يكونوا يطمعون
يف الو�صول �إليه والإقدام عليه” .كما غزا �صالح الدين الكرك ،وعاد فحا�رصها يف ال�سنة
التالية دون جدوى ،ثم هاجم نابل�س 580هـ ،و�سار �إىل �سب�سطية فا�ستنقذ جماعة من
�أ�رسى امل�سلمني ،وو�صل �إىل جنني فاقتحمها ،وعاد �إىل دم�شق ،وهو يبث ال�رسايا عن
ميينه و�شماله يغنمون ويخربون �أمالك الفرجن.102
ويف 582هـ مات ملك الفرجن يف بيت املقد�س ،وتوىل مكانه طفل �صغري ،وحدث خالف
وطمع يف ال�سلطة بني الفرجن جعل �صاحب طرابل�س يرا�سل �صالح الدين ،ويتحالف
معه �ض ّد �أقرانه من الفرجن .ويف ال�سنة نف�سها غدر �صاحب الكرك �أرناط بقافلة عظيمة
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للم�سلمني ف�أخذها عن �آخرها وغنمها ،ومل ي�ستجب لطلب �صالح الدين ووعيده ب�إطالقها،
ف�أق�سم �صالح الدين ليقتلنه �إن ظفر به.103
وهكذا دخلت �سنة 583هـ وقد ن�ضجت ظروف الإعداد للمعركة الفا�صلة من توحيد
لقوى امل�سلمني ،ومن ك�رس لهيبة ال�صليبيني ،وخربة �أو�سع يف ف ّن التعامل معهم ،وبهذا
دخل �صالح الدين معركة حطني .وقبل الإ�شارة �إىل معركة حطني نقف قليالً عند
ا�سرتاتيجية العمل لدى �صالح الدين.

ا�سرتاتيجية العمل والإعداد لدى �صالح الدين:
 .1االنطالق من قاعدة قوية وم�أمونة:
متثل ذلك يف �إعادة الوحدة وتقويتها ،وبناء الإن�سان امل�سلم املقاتل ،وبناء االقت�صاد
احلربي.
 .2بناء املجتمع للحرب:
ويف هذا حر�ص على �إ�شاعة العدل و�إزالة الأحقاد بني �إمارات امل�سلمني ،وتوجيه العداء
�ض ّد ال�صليبيني ،كما �أقام ال�صناعات احلربية من دور �صناعة �سفن وتنظيم احل�صون
وحمايتها وجتهيزات احل�صار. ...
 .3و�ضوح الهدف:
الذي متثل بقيادة الأمة الإ�سالمية لطرد ال�صليبيني ،وهذا الو�ضوح �ساعد على كفاءة
الأداء والإعداد ،فكان “يبذل �أقل جهد لأف�ضل نتيجة” ،كما �ساعد على حتديد �أهداف
العمليات الع�سكرية ،فكانت الأولوية للتحرير ،وحددت ال�سيا�سات على هذا الأ�سا�س.
 .4احلر�ص على امل�سلمني:
فهو “يحر�ص على امل�سلمني لتحقيق هدف احلرب ،ويحر�ص على احلرب للمحافظة
على امل�سلمني” ،وقد اعتاد على ر ّد العدوان ب�أقوى منه حفاظا ً على الروح املعنوية ،وتبني
اال�ستعداد القتايل امل�ستمر ،وحدد لكل عملية �أ�ساليبها املنا�سبة.104
بالإ�ضافة �إىل هذه اال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية فقد تبنى �صالح الدين يف معاركه
ا�سرتاتيجية الهجوم غري املبا�رش مثل القيام مب�سريات طويلة وهجمات مباغتة ،والهجوم
على جهة لتخفيف ال�ضغط عن جهة �أخرى .وا�سرتاتيجية احلرب الت�شتيتية كت�شتيت
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اجلي�ش املعادي داخل املعركة (ف�صل الفر�سان عن امل�شاة مثالً) وا�ستغالل النزاعات
ال�سيا�سية ،و�رضب فريق ب�آخر وحتييد الأعداء .وا�سرتاتيجية الهجمات الوقائية التي
ت�ضعف قدرة العدو القتالية قبل هجومه �أو ا�ستكمال ا�ستعداده.105
وحقق �صالح الدين يف حروبه املبادئ الأ�سا�سية للحرب بكفاءة كبرية مثل:
•
•
•
•
•
•

مبد�أ املباغتة.
مبد�أ �أمن العمل :مبا متثل له من �شبكة �أمنية جا�سو�سية قوية ودقيقة.
مبد�أ القدرة احلركية :مبا تعنيه من �رسعة حترك اجلي�ش وجتمعه وانتقاله.
مبد�أ املبادءة والقوة الهجومية :الذي متثل بتحويل الروح الدفاعية �إىل هجومية.
مبد�أ االقت�صاد القوي :فكل معركة ما ينا�سبها.
مبد�أ املحافظة على الهدف :فكان يهتم بتدمري القوى الب�رشية لل�صليبيني بالدرجة
الأوىل ،وحرمانهم من مواردهم االقت�صادية وحتويلهم �إىل عبء على الغرب،
وحترير الأر�ض من الداخل جتاه ال�ساحل.

وبالن�سبة للجي�ش الإ�سالمي ف�إن �صالح الدين ر�سخ اال�ستعداد الدائم للقتال ،ورفع
الروح الإميانية واجلهادية يف النفو�س ،كما منى الكفاءة البدنية اجل�سدية ،و�أكد على
االن�ضباط وكمال الطاعة (يف غري مع�صية).106

معركة حطني:
جهز �صالح الدين جي�شه للمعركة الفا�صلة وكانوا � 12ألف مقاتل نظامي �سوى
املتطوعة ،وجهز الفرجن �أنف�سهم وت�صاحلوا ،وجتمعت ملوكهم وجيو�شهم ،وك ّونوا
جي�شا ً من حوايل � 63ألف مقاتل.
اجتاز �صالح الدين نهر الأردن ،وفتح طربيا بدون قلعتها ،وبد�أت املناو�شات يوم اجلمعة
�إال �أن املعركة احتدمت يوم ال�سبت يف  24ربيع الآخر 583هـ  4 -متوز /يوليو 1187م،
وعانى الفرجن من احلر والعط�ش ،وح�رصهم امل�سلمون و�أحرقوا احل�شائ�ش اجلافة
من حولهم ومن حتتهم “فاجتمع عليهم ح ّر ال�شم�س ،وح ّر العط�ش ،وح ّر النار ،وح ّر
ال�سالح ،وح ّر ر�شق النبال” ،ثم �أمر ال�سلطان بالتكبري وباحلملة ال�صادقة ،فمنح اهلل
امل�سلمني �أكتاف الفرجن فقتلوا منهم � 30ألفاً ،و�أ�رسوا � 30ألفاً ،وكان فيمن �أ�رس جميع
ملوكهم �سوى �أمري طرابل�س“ ،ومل ي�سمع مبثل هذا اليوم يف ع ّز الإ�سالم و�أهله ،و َدف ِع
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الباطل و�أهله ،حتى ذكر �أن بع�ض الفالحني ر�آه بع�ضهم يقود نيفا ً وثالثني �أ�سريا ً من
الفرجن ،قد ربطهم بطنب خيمة ،وباع بع�ضهم �أ�سريا ً بنعل ليلب�سها يف رجله ،وجرت �أمور
مل ي�سمع مبثلها �إال يف زمن ال�صحابة والتابعني”.107
ووقع يف الأ�رس امللك غي دي لوزينيان  Guy de Lusignanملك بيت املقد�س و�أخوه،
و�أرناط حاكم الكرك الذي قتله �صالح الدين بيده برا ً بيمينه لغدره و�إيذائه امل�سلمني،
و�أ�رسوا �صاحب جبيل وابن همفرى  ،Humphreyومقدم الداوية ،وجماعة من الداوية
وجماعة من اال�سبتارية وقد �أعدم امل�سلمون الداوية واال�سبتارية ل�شدة نكايتهم يف
امل�سلمني.108
هذه هي وقعة حطني ،وهي �إحدى املعارك الفا�صلة يف التاريخ الإ�سالمي وتاريخ
فل�سطني ،بات امل�سلمون ليلتها يكرثون من التكبري والتهليل ،وانتهت ب�سجود �صالح الدين
�شكرا ً هلل مع �سقوط خيمة ملك الفرجن و�أ�رسه.109
وبعد هذه املعركة فتحت الطريق �أمام امل�سلمني لتحرير معظم �أرجاء فل�سطني ،فخالل
�أيام قليلة ّ
مت فتح طربيا ثم عكا ( 10متوز /يوليو) ثم النا�رصة و�صفورية ،ثم قي�سارية
وحيفا و�أر�سوف ،ثم نابل�س ،ثم الفولة ،ودبورية ،وجنني ،وزعني ،والطور ،واللجون،
وبي�سان ،وجميع ما يتبع طربيا وعكا ،و ّ
مت فتح يافا .ثم اجته امل�سلمون �شماالً ففتحوا
ح�صن تبنني ،ثم �صيدا ( 29متوز /يوليو) ،ثم بريوت (� 6آب� /أغ�سط�س) ،وجبيل .ثم
اجتهوا جنوبا ً ال�ستكمال فتوح فل�سطني ،ففتحوا الرملة ،ويبنه ،وبيت حلم ،واخلليل،
ثم ع�سقالن (� 4أيلول� /سبتمرب) ،وغزة والداروم ،و�أقام �صالح الدين بع�سقالن حتى
ت�سلم ح�صون الداوية يف غزة والنطرون ،وبيت جربيل ...وغريها .110وقد َّ
مت ذلك كله
ل�صالح الدين يف �شهرين تقريباً ،وبع�ضها كان يحتاج �إىل �سنني من احل�صار القتحامه،
وكان جملة ما فتح “خم�سني بلدا ً كبارا ً كل بلد له مقاتلة وقلعة ومنعة”.111

حترير بيت املقد�س:
تطلعت الأنظار �إىل القد�س ف�أعد �صالح الدين عدته ،وبد�أ ح�صارها يف منت�صف
رجب 583هـ � 20 -أيلول� /سبتمرب 1187م ،وكان داخل القد�س حوايل � 60ألف
مقاتل �صليبي كلهم يرى املوت �أهون عليه من ت�سليمها .وخالل �أيام ح�صارها جرت
�صدامات عديدة ،وحاول امل�سلمون اقتحامها ،واقتتلوا “�أ�شد قتال ر�آه النا�س ،وكل
واحد من الفريقني يرى ذلك دينا ً حتما ً واجباً ،فال يحتاج فيه �إال باعث �سلطاين”.112
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وطلب الفرجن الأمان مقابل ت�سليم املدينة فرف�ض �صالح الدين �إال �أن يفعل بهم كما
فعلوا بامل�سلمني عندما احتلوها قبل حوايل ت�سعني عاماً ،ثم عادوا وطلبوا الأمان،
وهددوا �إن مل يعطوه �أن يقتلوا �أ�رسى امل�سلمني وهم �ألوف ،ثم يقومون بقتل ن�سائهم
وذراريهم من الن�صارى ،ويحرقون ويعطبون �أموالهم ،ويقتلون حيواناتهم،
ويخربون ال�صخرة والأق�صى ،ثم يخرجون ليقاتلوا حتى النهاية قتال امل�ستميت،
و�شاور �صالح الدين �أ�صحابه ف�أجمعوا على الإ�شارة بالأمان ،ف�أ ّمنهم �صالح الدين:
و ّ
مت للم�سلمني فتح القد�س يف  27رجب 583هـ  2 -ت�رشين الأول� /أكتوبر 1187م،
وظهر من ت�سامح ورحمة �صالح الدين الكثري مما اعرتف به ال�صليبيون �أنف�سهم.113
وهكذا عادت بيت املقد�س لتحكم براية الإ�سالم بعد � 91سنة هجرية (� 88سنة ميالدية)
و�أعيد للم�سجد الأق�صى بها�ؤه ون�ضارته ،وعاد �صوت الأذان ي�صدح يف جنباته ،و ّ
مت
�إح�ضار املنرب الذي �أعده نور الدين للم�سجد الأق�صى قبل فتحها بع�رشين �سنة.114
ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن �صالح الدين تابع فتح املدن والقالع ال�صليبية الأخرى،
ففتح �سنة 584هـ جبلة ،والالذقية ،وقلعة �صهيون ،وفتح ح�صن بكا�س ،وال�شغر،
و�رسمينية ،وبرزية ،ودرب �ساك ،وبغرا�س ،115كما فتح الكرك وما يجاورها كال�شوبك
بعد طول ح�صار بالأمان “وفرغ القلب من تلك الناحية و�ألقى الإ�سالم هناك جرانه،
و�أمنت قلوب كل من كان يف ذلك ال�صقع من البالد كالقد�س وغريه ،ف�إنهم كانوا ممن
بتلك احل�صون وجلني ومن �رشهم م�شفقني” .وفتح �صالح الدين �صفد بالأمان بعد
ح�صار ،وخرج الفرجن �إىل �صور “وكفى اهلل امل�ؤمنني �رشهم ،ف�إنهم كانوا و�سط البالد
الإ�سالمية” ،116كما فتح كوكب .ويف ربيع الأول 585هـ فتح �صالح الدين �شقيف �أرنوم
وهي من �أمنع احل�صون.117
وهكذا عادت �أر�ض فل�سطني لتحكم حتت راية الإ�سالم من جديد .ولكن ربيع
االنت�صارات مل يدم طويالً فانفتحت �صفحة جديدة من ال�رصاع والتحدي.

متابعة اجلهاد �ض ّد ال�صليبيني:
جتمع ال�صليبيون الذين �سقطت مدنهم وقالعهم يف �صور ،وكان �صالح الدين قد
ت�سامح وت�ساهل معهم يف الذهاب �إليها ،و�أخذ ال�صليبيون ير�سلون اال�ستغاثات وت�أتيهم
الإمدادات حتى قويت �شوكتهم ،ثم �إن �صالح الدين �أطلق �رساح امللك جاي �سنة 584هـ
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على �أن يعود لفرن�سا ،فذهب �إىل �صور وتوىل قيادة ال�صليبيني من هناك مب�ساعدة
�أ�سطول من “بيزا”  Pisaالإيطالية“ ....وكان ذلك كله بتفريط �صالح الدين يف �إطالق كل
من ح�رصه حتى ّ
ع�ض بنانه ندما ً و�أ�سفاً؛ حيث مل ينفعه ذلك” على ح ِّد تعبري ابن الأثري.118
هاجم ال�صليبيون من �صور مدينة عكا 585هـ1189/م ،وانتظروا هناك حتى
جاءتهم �إمدادات احلملة ال�صليبية الثالثة التي دعا �إليها البابا �أوربان الثاين ال�ستعادة
بيت املقد�س يقودها ثالثة من ملوك �أوروبا ،امرباطور �أملانيا فريدريك الأول بربرو�سا
 Frederick I Barbarossaالذي مات وهلك �أكرث جي�شه يف الطريق ،119وريت�شارد
رش
قلب الأ�سد ملك �إنكلرتا  Richard the Lionheartالذي جاء بحرا ً “فعظم به � ُّ
الفرجن ،وا�شتدت نكايتهم يف امل�سلمني ،وكان رجل زمانه �شجاعة ،ومكراً ،وجلداً،
و�صرباً ،وبلي امل�سلمون منه بالداهية التي ال مثل لها” ،120وملك فرن�سا فيليب
�أغ�سط�س  .Philip Augustusوحا�رصت جميع اجليو�ش عكا (ربيع الثاين -
جمادى الأوىل 587هـ �أي حزيران  /يونيو 1191م) و�سقطت ب�أيدي الفرجن يف
 17جمادى الأوىل 587هـ  12 -متوز /يوليو 1191م .وبهذا عاد ال�صليبيون ليكون
لهم موطئ قدم جديد يف فل�سطني .وتداول امل�سلمون والفرجن ال�رصاع ،ونال كل طرف
من الآخر ،وا�ستطاع الفرجن التمدد على ال�ساحل �إىل اجلنوب فاحتلوا حيفا ويافا.121
ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن ال�رصاع كان دمويا ً مريراً ،فقد �أ�شار ابن كثري �إىل �أن
�صالح الدين �أقام على عكا �صابرا ً م�صابرا ً مرابطا ً � 37شهراً ،و�أن جملة من قتل من
الفرجن كان خم�سني �ألفا ً.122
وانتهت احلملة ال�صليبية الثالثة بعقد �صلح الرملة بني ريت�شارد قلب الأ�سد،
و�صالح الدين الأيوبي يف � 21شعبان 588هـ � 1 -أيلول� /سبتمرب 1192م ،وهو عبارة
عن هدنة مدتها ثالث �سنني وثالثة �أ�شهر� ،سيطر الفرجن مبقت�ضاها على ال�ساحل من يافا
�إىل عكا ،و�سمح لهم بزيارة القد�س ،وحرية التجارة ،وتنقل القوافل بني الطرفني .123على
�أنه من املهم الإ�شارة هنا �إىل بع�ض النقاط املتعلقة بهذا ال�صلح:
 .1مل يكن �صالح الدين مييل �إىل عقد ال�صلح ،وعندما �أح�رض �أمراءه امل�ست�شارين كان
ر�أيه عدم قبول الهدنة ،وكتب العماد الأ�صفهاين ب�أ�سلوبه ر�أي �صالح الدين...
“نحن بحمد اهلل يف قوة ،ويف ترقب ن�رصة مرجوة ،...وقد �ألفنا اجلهاد ،و�ألفنا به
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املراد ،والفطام عن امل�ألوف �صعب ،...وما لنا �شغل وال مغزى �إال الغزو ،....ر�أي
�أن �أخلّف ر�أي الهدنة ورائي ،و�أقدم تقدمي اجلهاد اعتزازي و�إليه اعتزائي ،...ويل
بت�أييد اهلل من الأمر �أجزمه و�أحزمه”.124
ولكن م�ست�شاريه �أجمعوا على قبول ال�صلح بحجة خراب البالد ،وتعب الأجناد
والرعية ،وقلة الأقوات ،ولأن الفرجن �إذا مل حتدث الهدنة �أ�رصوا على البقاء
والقتال� ،أما �إن حدثت ف�سيعود للبالد �سكانها وعمارها ،وت�سرتيح الأجناد وتقوى
وت�ستعد للحرب ،وكان ر�أيهم �أن الفرجنة ال يفون بعهودهم ،ولذلك ن�صحوه بعقد
الهدنة حتى يتفرق الفرجن وينحلوا ،وما زالوا به حتى ر�ضي.125
� .2إن هذا ال�صلح هدنة م�ؤقتة ق�صرية الأجل ،ولي�س معاهدة �سالم دائمة ،وقد عقد
مثلها قبلها ،وبعدها العديد وهي جائزة يف ال�رشع ح�سب تقدير امل�صلحة التي
يقررها �إمام امل�سلمني ،وقد ا�ستمرت من بعدها ال�رصاعات واملعارك.
 .3مل يتم يف هذه الهدنة �أي اعرتاف للفرجن ب�أي حقٍّ لهم على �أر�ض فل�سطني ،و�إمنا
تقررت الهدنة بعدم القتال على ما انتزعوه من �أر�ض �إىل �أن تنتهي الهدنة.
و�شتان ما بني هذه الهدنة التي عقد امل�سلمون منها الع�رشات ،وبني معاهدة ال�سالم
مع الكيان الإ�رسائيلي التي جتري يف ع�رصنا.
وعلى كل حال ف�إن الأمر مل يطل ب�صالح الدين فتويف رحمه اهلل يف � 27صفر 589هـ -
� 4آذار /مار�س 1193م� ،126أي بعد �ستة �أ�شهر فقط من توقيع �صلح الرملة.

ثامن ًا :الأيوبيون وال�صراع مع ال�صليبيني:
دب النزاع وال�شقاق بني خلفاء �صالح الدين ،ودخلوا بعد �سنوات من وفاته يف
ّ
�رصاعات دموية �أ�ضعفتهم ،وقوت �شوكة اململكة ال�صليبية يف عكا التي ا�ستمرت ومتددت
يف بع�ض الأحيان على ح�سابهم.
وحب ال�سلطان ،ولو على ح�ساب املبادئ واملقد�سات �أحد املظاهر
حب الدنيا
ّ
لقد كان ّ
التي حكمت عددا ً من �سالطني الدولة الأيوبية ،فتحالف بع�ضهم مع ال�صليبيني �ض ّد
بع�ض ،وعر�ضوا عليهم بيت املقد�س �أكرث من مرة مقابل �أن ينت�رص �سلطان ال�شام على
�سلطان م�رص �أو العك�س!! وقد �سعد ال�صليبيون بهذا الدور الذي لعبوه ،ولكنهم ظلّوا
على طمعهم يف اجلميع ،غري �أن ربيع ال�صليبيني مل يدم طويالً.
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انتهت احلملة ال�صليبية الرابعة التي �أر�سلها الغرب 601هـ1204/م يف الق�سطنطينية،
ومل ت�صل �إىل ال�شام �أو م�رص� ،127أما احلملة اخلام�سة 618-615هـ1221-1218/م فقد
انطلقت من عكا نف�سها بقيادة ملكها يوحنا برين (جان دي بريني) Jean de Brienne
�إىل دمياط مب�رص .وعندما �شعر ال�سلطان الأيوبي الكامل حممد بن حممد بن �أيوب بخطورة
الو�ضع عر�ض على الفرجن ال�صلح مقابل ت�سليمهم القد�س ومعظم فتوح �صالح الدين،
فرف�ضوا وطالبوا بجنوب �رشق الأردن �أي�ضا ً (الكرك وال�شوبك )...وقام امللك املعظم
عي�سى بن �أحمد ابن �أيوب �صاحب دم�شق بتدمري �أ�سوار القد�س وتخريبها حتى ال
ي�ستفيد منها الفرجن �إذا احتلوها يف 616هـ1219/م .لكن الأيوبيني ح�شدوا قواهم يف
النهاية ،وا�ستطاعوا هزمية ال�صليبيني الذين عادوا خائبني �إىل عكا بعد �أن فاتتهم فر�صة
عظيمة.128
ثم �إن اخلالف النا�شب بني الكامل حممد واملعظم عي�سى �أدى �إىل ا�ستنجاد الكامل
حممد بفريدريك الثاين �إمرباطور الإمرباطورية الرومانية املقد�سة ،والذي �أ�صبح و�صيا ً
على عر�ش مملكة عكا ال�صليبية ،ووعده بت�سليمه القد�س �إن هو �ساعده على �أخيه املعظم
عي�سى.
وجاء فريدريك الثاين  Frederick IIيقود احلملة ال�صليبية ال�ساد�سة ،وو�صل �إىل
عكا يف 625هـ1228/م ،وعلى الرغم من �أن املعظم عي�سى تويف مما مكن �أخويه الكامل
والأ�رشف من اقت�سام �أمالكه مع �إعطاء ابنه النا�رص داود الكرك ،والبلقاء ،والأغوار،
وال�سلط ،وال�شوبك ،ومل يعد الكامل بحاجة �إىل فريدريك الثاين� ،إال �أن الكامل فرط يف
القد�س “وفاء” بعهده لفريدريك!! الذي مل يكن لديه من القوة ما يكفي لإجبار امل�سلمني
على التنازل عن القد�س ،بل �إن فريدريك ا�ضطر للبكاء وا�ستعطاف الكامل يف مراحل
املفاو�ضات ليت�سلم القد�س!! ومما قاله للكامل� ...“ :أنا مملوكك وعتيقك ،ولي�س يل عما
علي بقب�ضة البلد والزيارة فيكون �صدقة
ت�أمره خروج ....ف�إن ر�أى ال�سلطان �أن ينعم َّ
منه ،ويرتفع ر�أ�سي بني ملوك البحر”!! وا�ستجاب له الكامل ،وعقد معه �صلح يافا
يف 626هـ � 18 -شباط /فرباير 1229م ملدة ع�رش �سنوات ،ومبقت�ضاه تقرر �أن ي�أخذ
الفرجنة بيت املقد�س ،وبيت حلم ،وتبنني ،وهونني ،و�صيدا مع �رشيط من الأر�ض من
القد�س يخرتق اللد ،وينتهي عند يافا ،ف�ضالً عن النا�رصة وغرب اجلليل ،على �أن يكون
احلرم مبا حواه من ال�صخرة وامل�سجد الأق�صى ب�أيدي امل�سلمني.129
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وهكذا ا�ستوىل الفرجن على بيت املقد�س الأمر الذي �أثار غ�ضب امل�سلمني “فا�شتد
البكاء ،وعظم ال�رصاخ والعويل ،و�أقيمت امل�آمت ،وعظم على �أهل الإ�سالم هذا البالء ،وقال
الوعاظ والعلماء :يا خجلة ملوك امل�سلمني ملثل هذه احلادثة .وا�شتد الإنكار على امللك
الكامل ،وحقد �أهل دم�شق عليه ومن معه ،وكرثت ال�شناعات عليه يف �سائر الأقطار”،130
وقال ابن كثري“ :فعظم ذلك على امل�سلمني جداً ،وح�صل وهن �شديد ،و�إرجاف عظيم”.131
وا�ستمر ال�رصاع بني �أبناء البيت الأيوبي ،غري �أن النا�رص داود �صاحب الأردن انتهز
فر�صة انتهاء مدة �صلح يافا ،وحت�صني الفرجن بيت املقد�س بخالف ال�رشوط ،فا�ستوىل
على القد�س ،وطرد منها الفرجن يف  6جمادى الأوىل 637هـ  7 -كانون الأول /دي�سمرب
1239م ،ولكن ال�صالح �إ�سماعيل �-صاحب دم�شق� -سلمها لهم يف 638هـ1240/م!!
بعد �أن طلب م�ساعدتهم له �ض ّد �صاحب م�رص ال�صالح جنم الدين �أيوب ،هذا ف�ضالً
عن ت�سليمهم ع�سقالن وقلعة ال�شقيف ،ونهر املوجب و�أعمالها ،وقلعة �صفد و�أعمالها،
ومنا�صفة �صيدا وطربيا و�أعمالهما ،وجبل عامل و�سائر بالد ال�ساحل ...وقد �أثار هذا
الت�رصف �سخط امل�سلمني الذين “�أكرثوا من الت�شنيع على امللك ال�صالح �إ�سماعيل”
وهكذا عادت القد�س مرة �أخرى للفرجن.
وعندما ح�شد ال�صالح �إ�سماعيل قواته لين�ضم �إىل حلفائه الفرجن عند غزة لقتال
ال�صالح �أيوب رف�ض جند ال�شام حمالفة الفرجن �ض ّد �إخوانهم ،فانحازوا �إىل جند م�رص،
وهزموا الفرجن هزمية كبرية ،ولكن ال�صالح �أيوب �صاحلهم �سنة 638هـ1240/م،
وا�ستقرت �سيطرتهم على بيت املقد�س ،وما �أعطاهم �إياه ال�صالح �إ�سماعيل.132
ومرة �أخرى دخل �أبناء البيت الأيوبي يف ال�رصاع ،وظلت القد�س والأر�ض املقد�سة
ورقة يلعبون بها يف تهافتهم على ال�سلطة والنفوذ .فقد عر�ض ال�صالح �إ�سماعيل مرة
�أخرى على الفرجن يف عكا التحالف مقابل �أن ي�سيطروا على القد�س �سيطرة تامة مبا يف
ذلك ال�صخرة وامل�سجد الأق�صى ،وان�ضم �إليه يف ذلك النا�رص داود ،ويف الوقت نف�سه
عر�ض ال�صالح جنم الدين �أيوب �صاحب م�رص على ال�صليبيني �أنف�سهم العر�ض نف�سه
مقابل التحالف معهم!!!133
واختار الفرجن التحالف مع ال�صالح �إ�سماعيل الذي �رشع يف غزو م�رص مب�ساعدة
حليفه النا�رص داود واملن�صور �إبراهيم ملك حم�ص �إىل جانب الفرجن .وا�ستعان ال�صالح
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جنم الدين �أيوب باخلوارزمية الذين جاءوا مل�ساعدته يف قوة من ع�رشة �آالف مقاتل يف
طريقها �إليه باال�ستيالء على طربيا ونابل�س ،اقتحمت بيت املقد�س يف  17متوز /يوليو،
وا�ستعادت بيت املقد�س ب�شكل كامل �إىل حظرية الإ�سالم يف 642هـ � 23 -آب/
�أغ�سط�س 1244م .134وبذلك عادت بيت املقد�س نهائيا ً �إىل �أيدي امل�سلمني ،وظلت حتتفظ
بهويتها الإ�سالمية حتى دخلها الإجنليز يف 1917/12/10م.
ثم �إن اخلوارزمية اجتهوا مل�ساعدة ال�صالح �أيوب �ض ّد ال�صالح �إ�سماعيل وحلفائه،
ووقعت معركة غزة الثانية (قرب غزة يف موقع ا�سمه هربيا) بني هذه القوى يف  12جمادى
الأوىل 642هـ  17 -ت�رشين الأول� /أكتوبر 1244م ،وانتهت بهزمية �ساحقة لل�صالح
�إ�سماعيل والفرجن ،وق ِّدر فيها عدد قتلى الفرجن ب�أكرث من ثالثني �ألفا ً عدا � 800أ�سري
�سيقوا �إىل م�رص ،وكانت هذه املعركة هي �أخطر �رضبة تلقاها ال�صليبيون بعد معركة
حطني ،وتع ّد من املعارك الفا�صلة يف تاريخ فل�سطني؛ �إذ �ضعف ال�صليبيون بعدها ،ومل
يتمكنوا من التو�سع ،و�سعوا �إىل االحتفاظ مبا لديهم.135
ثم قام ال�صالح �أيوب بال�سيطرة على القد�س واخلليل وبيت جربين والأغوار ودم�شق
642هـ1245/م ،وعاقب الفرجن ،ف�سيطر على قلعة طربيا ،واقتحم ع�سقالن ،وبذلك
انح�رست حدود مملكة الفرجن �إىل �أبواب يافا �سنة 644هـ1247/م.
ثم داهمت م�رص احلملة ال�صليبية ال�سابعة بزعامة لوي�س التا�سع  Louis IXملك
فرن�سا 646هـ1249/م ،والتي انتهت بالف�شل ،و�أ�رس لوي�س التا�سع ثم ّ
مت �إطالق �رساحه
وذهابه �إىل عكا ،136ثم ما لبث احلكم الأيوبي مل�رص �أن انتهى بدخولها حتت حكم املماليك
647هـ1250/م ،وبد�أت �صفحة جديدة من �صفحات اجلهاد �ض ّد املغول وال�صليبيني.137
وهكذا ف�إن بيت املقد�س والأر�ض املقد�سة يف ال�سنوات اخلم�سني التي تلت حكم
�صالح الدين الأيوبي كانت عر�ضة حلالة من عدم اال�ستقرار خ�صو�صا ً يف الن�صف
الثاين منها ،وا�ستخدمت �أكرث من مرة يف م�ساومات عدد من حكام البيت الأيوبي مع
الفرجن مقابل عقد حتالفات معينة ،وافتقد ه�ؤالء م�صداقيتهم اجلهادية الإ�سالمية ،حتى
�إن قتالهم للفرجن مل يكن يعرب بال�رضورة عن التزامهم الإ�سالمي بقدر حر�صهم على
احلكم ،والنفوذ ،وامل�صالح ال�شخ�صية ،ولذلك كان القتال مع الفرجن يعرب �إىل ح ٍّد كبري
عن موازين القوى املادية بني هذه الأطراف ،وهو ما جعل القد�س و�أجزاء من فل�سطني
ت�سقط �أكرث من مرة ب�أيدي الفرجن دون مربرات م�رشوعة �إ�سالمياً .على �أن ما �سبق ال
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ينفي وجود الكثري من املتطوعة واملجاهدين ال�صادقني الذين كانوا وقود املعارك �ض ّد
الفرجن ،وال�سبيل �إىل حترير الأق�صى والأر�ض املباركة .ثم �إن التعبئة الإميانية اجلهادية،
والت�صدي للحكام املتعاونني مع الفرجن التي قام بها علماء كبار �سجنوا و�أوذوا يف
�سبيلها� ،أمثال العز بن عبد ال�سالم و�سبط ابن اجلوزي وغريهما ،كان لها دورها الكبري
يف ح�شد اجلماهري وراء ال�صف الإ�سالمي ،والإ�رصار على احتفاظ امل�سلمني ببيت املقد�س
والأر�ض املقد�سة.
�أهم املدن ومواقع املعارك يف بالد ال�شام
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تا�سع ًا :املماليك ومواجهة التتار:
يف القرن ال�سابع الهجري  -الثالث ع�رش امليالدي ظهر اخلطر املغويل (الترتي) على
بالد امل�سلمني .وكان املغول قد توحدت قبائلهم حتت قيادة جنكيز خان ،Genghis Khan
وبد�أوا حملة كربى للتو�سع ،ف�سيطروا على من�شوريا وال�صني وكوريا ،وا�ستطاعوا
حتطيم جي�ش الدولة اخلوارزمية امل�سلمة 1221م ،الذي كان �سدا ً منيعا ً �أمام تو�سعهم
جتاه العامل الإ�سالمي ،والذي كان قد حقق عليهم عددا ً من االنت�صارات املهمة.
وقد تويف جنكيز خان �سنة 624هـ1227/م ،ولكن املغول وا�صلوا زحفهم فاقتحموا
�آ�سيا الو�سطى ،ورو�سيا ،و�سيطروا على مو�سكو ،كما �سيطروا على �أوكرانيا ،وهاجموا
بولندا ،وهزموا اجليو�ش الأملانية ،واجتاحوا املجر بعد �أن �سحقوا جي�شها ،وتوغلوا
يف �أوروبا ،كما �أخذوا يتوغلون يف العامل الإ�سالمي ،فا�ستكملوا �سيطرتهم على مناطق
الرتك�ستان و�أفغان�ستان والهند وفار�س.138...
وكان املغول يدمرون املمالك التي �أمامهم تدمريا ً دون �شفقة �أو رحمة وب�رشا�سة
رهيبة �أرعبت العامل من قوتهم و�سطوتهم ،ف�صاروا ينت�رصون ال بكفاءتهم وقوتهم
فح�سب ،و�إمنا باحلرب النف�سية والرعب الذي بثوه يف نفو�س النا�س ....حتى انت�رش املثل
القائل “من قال لك �إن التتار قد هزموا فال ت�صدقه”!! وقد ا�ستثمر املغول� ،إىل �أق�صى ح ّد،
حرب ال�صاعقة التي تعتمد على �رسعة احلركة ،كما ا�ستثمروا حرب الأع�صاب ،فن�رشوا
الرعب والذعر من بط�شهم يف كل مكان.
وكانت بالد امل�سلمني تعاين من التفكك وال�ضعف مما �سهل على املغول الزحف �إىل
بالدهم ،والق�ضاء ب�سهولة على ممالكهم .وبلغ من �ضعف حكام امل�سلمني �أن �أحدهم،
وكان يحكم �إحدى املدن� ،أر�سل �صورته املر�سومة على حذاء هدية لهوالكو قائد املغول،
حتى “يت�رشف” هذا احلاكم بو�ضع هوالكو قدمه على �صورته عندما يلب�س احلذاء؟!.139
ثم اجتاح املغول العراق ،وحا�رصوا بغداد عا�صمة اخلالفة العبا�سية التي كانت تعاين
من �ضعف �شديد كان من �أ�سبابه ت�آمر الوزير ابن العلقمي مع املغول لإ�سقاط اخلالفة
وت�رسيحه معظم جي�ش اخلالفة الذي �أ�صبح ع�رشة �آالف بعد �أن كان �أكرث من � 100ألف.
وقد �سقطت بغداد يف 656هـ � 10 -شباط /فرباير 1258م ،وقام املغول مبذبحة هائلة
ا�ستمرت �أربعني يوماً ،وذكر ابن كثري �أن عدد ال�ضحايا بلغ � 800ألف ،وقيل مليونان،
وقتل اخلليفة امل�ستع�صم باهلل ،وقيل �إنه و�ضع يف كي�س وقتل رف�سا ً.140
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وقام املغول باجتياح بالد اجلزيرة ،وا�ستولوا على حران ،والرها ،وديار بكر ،ثم
جاوزوا الفرات ،ونزلوا حلب يف 658هـ  -كانون الثاين /يناير 1260م ،و�أظهر حكام
بني �أيوب يف ال�شام تخاذالً كبرياً ،ف�أعلن النا�رص يو�سف الأيوبي �صاحب حلب خ�ضوعه
للمغول ،ولكنهم دخلوا حلب ،وارتكبوا الفظائع ،حتى جرت دماء امل�سلمني يف الأزقة.
وبادر املن�صور بن املظفر �صاحب حماة بالفرار �إىل م�رص بحرميه و�أبنائه تاركا ً حماة
و�أهلها يلقون م�صريهم ،ثم ف ّر النا�رص يو�سف من دم�شق �إىل غزة بنية الهرب �إىل م�رص،
“وترك دم�شق خالية وفيها عامتها ”...وتبدد البيت الأيوبي يف ال�شام ب�رسعة.
و�صل املغول �إىل دم�شق فا�ستلموها بالأمان �أول �آذار /مار�س 1260م ثم غدروا
ب�أهلها ،وخالل ف�صل الربيع احتلوا نابل�س والكرك ،وتقدموا �إىل غزة دون مقاومة
تذكر .141وهكذا تقا�سم النفوذ يف فل�سطني مملكة عكا ال�صليبية واملغول التتار ،وعادت
فل�سطني لتئن من جديد حتت �سنابك خري الكفار.

ال�صليبيون والتتار:
فرحت �أوروبا بالهجوم الترتي على بالد الإ�سالم ،وعملت على التن�سيق معهم بغية
�رضب “العدو امل�شرتك” ،كما هدفوا �إىل ن�رش امل�سيحية بني التتار �أنف�سهم ،وقد جنحوا
يف بداية الأمر جزئيا ً يف ذلك؛ �إذ ا�شتهر القائد الترتي الذي اجتاح بالد الإ�سالم هوالكو
مبيله للم�سيحيني الن�سطوريني ،وكانت حا�شيته ت�ضم عددا ً كبريا ً منهم ،وكانت زوجته
م�سيحية �أي�ضاً ،وقد لعبت هذه الزوجة دورا ً خطريا ً تفخر فيه الكني�سة يف جتنيب �أوروبا
�أهوال الغزو الترتي ،وتوجيهه لبالد امل�سلمني ،بل �إن قائد معركة عني جالوت الترتي
كتبغا  Kitbuqaكان م�سيحياً ،حتى �إن �أحد الأ�ساقفة امل�سيحيني و�صف حملة التتار
ب�أنها “حملة �صليبية باملعنى الكامل لها ،حملة ن�سطورية م�سيحية” ،و�إن �آمال الغرب
قد انعقدت على هوالكو وقائده كتبغا ليحقق “الق�ضاء على امل�سلمني” .وقد بادر هاتون
الأول  Hutton Iملك �أرمينية وبوهيموند ال�ساد�س � Bohemond VIأمري طرابل�س
و�أمراء الفرجن يف �صور وعكا وقرب�ص �إىل عقد حلف مع املغول التتار يقوم على �أ�سا�س
الق�ضاء على امل�سلمني يف �آ�سيا ،وت�سليم الفرجن بيت املقد�س.142
ويف تلك الفرتة توىل ال�سلطة يف م�رص -التي �أخذ املماليك يحكمونها -ال�سلطان
املظفر قطز حممود بن ممدود  17ذو القعدة 657هـ  -كانون الأول /دي�سمرب 1259م،
وقد عرف قطز بتقواه ،و�صالحه ،وارتباطه العميق بالإ�سالم ،وكان تلميذا ًلأعظم العلماء يف
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الع�رص العز بن عبد ال�سالم .وعلى ح ّد تعبري ابن كثري فقد كان قطز �شجاعا ً بطالً كثري
اخلري نا�صحا ً للإ�سالم و�أهله ،وكان النا�س يحبونه ،ويدعون له كثريا ً.143
ومل يكد مي ّر عليه يف احلكم �سوى ب�ضعة �أ�شهر حتى واجه م�شكلة االجتياح الترتي،
وتلقى ر�سالة تهديد عنيفة من هوالكو ،قبل مغادرته �سورية ،تطلب منه اال�ست�سالم جاء
فيها “اتعظوا بغريكم ،و�أ�سلموا �إلينا �أمركم ،فنحن ال نرحم من بكى ،وال نرق ملن �شكا...
�أي �أر�ض ت�ؤويكم؟ و�أي طريق تنجيكم؟ و�أي بالد حتميكم؟ فما لكم من �سيوفنا خال�ص،
وال من مهابتنا منا�ص ...احل�صون عندنا ال متنع ،والع�ساكر لقتالنا ال تنفع ،ودعا�ؤكم
علينا ال ي�سمع!.144”...
ولكن قطز ،القائد امل�سلم الذي ال يخ�شى �إال اهلل ،والذي يعلم �أن الن�رص بيد اهلل ،و�أنه
متى ا�ستكمل العدة ،وبذل الأ�سباب ،و�أح�سن ال�صلة باهلل ،واال�ستعانة به حقق له الن�رص،
قرر �إعالن اجلهاد ،ومواجهة الزحف املغويل ،وبعد �أن قر�أ الكتاب قب�ض على ه�ؤالء
الر�سل ،و�أمر ب�إعدامهم تو�سيطا ً (ب�أن ي�رضب ال�شخ�ص يف و�سطه ،فيق�سم ن�صفني)،
وعلقت ر�ؤو�سهم على �أحد �أبواب القاهرة (باب زويلة) وكان �إعدامهم �إعالنا ً ال تراجع
فيه عن العزم على القتال ،وحتديا ً يفي�ض مب�شاعر القوة والعزة يف مواجهة الزحف
الترتي.145
وقرر قطز �أن يبادر هو بالهجوم والزحف على قوات التتار رفعا ً للروح املعنوية
للم�سلمني ،وت�أكيدا ً على روح اجلهاد ال�ساعية �إىل ال�شهادة يف �سبيل اهلل ،وحفظا ً لأر�ض
الإ�سالم يف م�رص ،وحتريرا ً لأر�ض الإ�سالم يف بالد ال�شام ،ومن �ضمنها �أر�ض فل�سطني
وامل�سجد الأق�صى املبارك ،وتخويفا ً للتتار ب�أنه نوع جديد من الرجال مل يواجهوه من
قبل ،ولأن �أجنح و�سائل الدفاع الهجوم.
ويف �شعبان 658هـ  26 -متوز /يوليو 1260م اجتاز اجلي�ش امل�سلم بقيادة قطز
احلدود ،وحرر غزة؛ حيث �أقام بها يوما ً واحداً ،ثم اجته �شماالً باجتاه قوات التتار؛ حيث
التقت القوتان الإ�سالمية والترتية عند “عني جالوت” �شمال �رشقي فل�سطني.

معركة عني جالوت:
ون�شبت �إحدى �أكرب املعارك احلا�سمة يف التاريخ هناك وهي معركة عني جالوت ،يوم
اجلمعة  25رم�ضان 658هـ � 3 -أيلول� /سبتمرب 1260م ويف هذه املعركة توفرت للتتار
عنا�رص الن�رص “علميا ً ومنطقيا ً” �إذ تفوق التتار على اجلي�ش الإ�سالمي يف عنا�رص:
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الكفاءة واخلربة الوا�سعة نتيجة احلروب الكثرية التي خا�ضوها “قيادة وجنودا ً”.
املعنويات العالية جدا ً لأنهم مل يهزموا من قبل.
التفوق الكبري يف العدة والعتاد والأعداد.
الكفاءة العالية ل�سالح الفر�سان الذي متيز بكرثته و�رسعة حركته وقدرته على
تطبيق (حرب ال�صاعقة) التي كانت �إحدى ال�سمات البارزة للتتار.
التفوق الإداري فله قواعد قريبة وطرق من مواقع اجلي�ش امل�سلم.
موا�ضع التتار يف املعركة كانت �أف�ضل من مواقع اجلي�ش امل�سلم.

وعلى الرغم من التفوق الترتي ال�ساحق� ،إال �أن الن�رص ال�ساحق كان للم�سلمني.
لقد متيز جي�ش قطز ب�أنه “جي�ش �إ�سالمي” قام لن�رصة الإ�سالم ،والدفاع عن �أرا�ضيه
املقد�سة ،و�شارك يف هذا اجلي�ش �شيوخ م�رص وعلما�ؤها و�صاحلوها ،وانت�رش الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر يف هذا اجلي�ش ،فخرج من م�رص تائبا ً منيبا ً طاهرا ً يبغي
ن�رص دين اهلل ،والتمكني له يف الأر�ض ،كما متيز اجلي�ش الإ�سالمي بقيادة م�ؤمنة تتحلى
“ب�إرادة القتال” ب�أقوى مظاهرها ،وهي من �أهم عوامل الن�رص يف �أي معركة.146
طلب قطز من اجلي�ش االنتظار ملا بعد �صالة اجلمعة “ال تقاتلوهم حتى تزول ال�شم�س،
وتفيء الظالل ،وتهب الرياح ،ويدعو لنا اخلطباء والنا�س يف �صالتهم” ،...وهكذا بد�أ
القتال.
ويف �أثناء املعركة قتلت زوجة قطز “جلنار” وهي جتاهد ف�أقبل عليها قطز وهي يف
الرمق الأخري وهو يقول :واحبيبتاه ،فقالت له :ال تقل واحبيبتاه ،ولكن قل وا �إ�سالماه،
ثم �صعدت روحها �إىل اهلل بعد �أن ذكرته ب�أن �أمر الإ�سالم واجلهاد يف �سبيل اهلل �أهم من
احلب والعالقات ال�شخ�صية ،...وقام قطز منتف�ضا ً وهو يردد وا �إ�سالماه ...وا �إ�سالماه
واجلي�ش يرددها حتى ّ
مت الن�رص. ...
كما حدث يف �أثناء املعركة �أن ُقتل فر�س قطز ،فرتجل �أحد الأمراء ليعطيه فر�سه،
فرف�ض حتى ال يحرمه من اجلهاد ،وحتى ي�أتيه املعنيون باخليل بفر�س جديد ،فقيل له:
َ
ل تركب الفر�س ،ولو �أن بع�ض الأعداء ر�آك لقتلك ،وهلك الإ�سالم ب�سببك؟ فقال:
مل ْ

“�أما �أنا فكنت �أروح اجلنة ،و�أما الإ�سالم فله رب ال ي�ضيعه” .وبعد الن�رص ترجل قطز
عن فر�سه ،ومرغ وجهه بالرتاب ،و�سجد هلل �شكرا ً على ما �أواله من ن�رص.
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وبد�أ امل�سلمون فورا ً يف مطاردة املغول ،ودخل قطز دم�شق بعد خم�سة �أيام
من عني جالوت ،وامتدت املطاردة �إىل حلب ،فلما �شعر املغول باقرتاب امل�سلمني تركوا
ما ب�أيديهم من �أ�رسى امل�سلمني ...وقا�سوا من البالء الكثري ،وخالل �شهر واحد كان
امل�سلمون بقيادة املماليك قد ا�ستعادوا بالد ال�شام من املغول والتتار.147
وتع ّد هذه املعركة من املعارك احلا�سمة يف التاريخ؛ �إذ �إنها �أوقفت الزحف الترتي
الذي مل يكن يقف �أمامه �شيء ،وكانت بداية ل�سل�سلة من الهزائم املتوالية �أعادت املغول
�إىل قواعدهم ،وحررت بالد الإ�سالم منهم .ثم �إن من ا�ستقر من املغول يف بالد الإ�سالم
حتول �إىل الإ�سالم ،فدخلوا يف دين اهلل �أفواجاً ،فكان ذلك ن�رصا ً جديدا ً للم�سلمني.

عا�شر ًا :املماليك والق�ضاء على ال�صليبيني:
على الرغم من انح�سار املد املغويل الترتي عن فل�سطني ،وانت�صار امل�سلمني يف عني جالوت،
�إال �أن مملكة عكا ال�صليبية ظلّت حتتفظ ب�سيطرتها على املنطقة ال�ساحلية املمتدة من يافا
�إىل عكا .وقد توىل �سالطني املماليك مهمة حترير باقي �أر�ض الإ�رساء ،وبالد ال�شام ،حتى
جال �آخر ال�صليبيني عنها بعد �أكرث من ثالثني عاما ً من معركة عني جالوت.
وكان الظاهر بيرب�س قد توىل خالفة ال�سلطان قطز الذي مل يدم حكمه �أكرث من �سنة،
و ُنف�سح املجال هنا لنقل املخت�رص اجليد الذي كتبته املو�سوعة الفل�سطينية حول دور
بيرب�س ومن تاله من �سالطني:
وقد قام الظاهر بيرب�س بدور كبري يف حماربة الفرجن يف بالد ال�شام وتطهريها
منهم ،فكان يف حركة دائبة م�ستمرة يقوم بالغارات على ممتلكاتهم .ولكنه كان
أح�س بحاجة �إىل
يلج�أ �أحيانا ً على الرغم من ذلك �إىل توقيع املعاهدات معهم �إذا � َّ
ذلك .وقد جرت العادة �أن تكون مدتها ع�رش �سنوات وع�رشة �شهور وع�رشة
�أيام وع�رش �ساعات.
وبعد �أن فرغ من الق�ضاء على امل�شكالت الداخلية يف دولته توجه �إىل حرب
الفرجن .ففي 662هـ1263/م خرج �إىل فل�سطني ،وملا و�صلت قواته �إىل عكا خرج
الفرجن �إليه يطلبون جتديد الهدنة ،ويتعهدون ب�إطالق �رساح �أ�رسى امل�سلمني،
واملحافظة على العهود واملواثيق .ولكن بيرب�س مل يكرتث ملطالبهم ،و�آثر
مهاجمة مواقعهم املختلفة ،وال �سيّما عكا ،ليعرف �أماكن القوة وال�ضعف فيهم
�إىل �أن يحني الوقت ال�ستنقاذ البلدان واملواقع التي كانوا يحتلونها .ومل تكن قوة
الفرجنة بقادرة على اعرتا�ض �سبيله.
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خرج الظاهر بيرب�س �إىل فل�سطني ثانية 664هـ1265/م فا�ستوىل على
قي�سارية املح�صنة ،وهدم �أ�سوارها ،وهاجم ق�سم من جي�شه عكا ،و�رضب
حيفا ،ثم �سقطت �أر�سوف يف يده يف ال�سنة نف�سها.
ويف ال�سنة التالية خرج �إىل فل�سطني مرة �أخرى ،وحا�رص �صفدا ً وفتحها،
وهدم �أ�سوارها ،ثم عاد �إىل فل�سطني يف 666هـ1267/م ف�أر�سل �إليه الفرجنة
يطلبون الهدنة .وكان يتبع �سيا�سة مهادنة بع�ضهم دون الآخر حتى ال تتجمع
قواهم يف وجهه .وقد مكنته هذه ال�سيا�سة من حترير �أنطاكية �سنة 667هـ/
1268م .ويعد ا�ستيال�ؤه عليها �أكرب ن�رص حققه امل�سلمون على الفرجنة يف
ال�شام منذ حترير �صالح الدين بيت املقد�س �سنة 583هـ1187/م ،وقد وافق
بيرب�س بعد فتح �أنطاكية على عقد هدنة مع عكا مدتها ع�رش �سنوات على �أن تكون
�أعمال عكا منا�صفة بني الطرفني ،وي�ستويل هو على املرتفعات املحيطة ب�صيدا.
تابع ال�سلطان املن�صور �سيف الدين قالوون م�سرية حترير بالد ال�شام
من الفرجن بعد الظاهر بيرب�س .ففي عهده حدث حتالف ثالثي �ض ّم التتار
وال�صليبيني يف ال�شام ،و�سنقر الأ�شقر نائب دم�شق الثائر ،ولكن حتالفهم �أخفق،
وبد�أ قالوون ي�ش ّدد اخلناق على الفرجن ،فاحتل احل�صن املرقب 684هـ1285/م،
وا�ستوىل على الالذقية 686هـ1287/م ،وعلى طرابل�س 688هـ1289/م .وقد
ا�ستفاد قالوون من حالة الفرجن غري امل�ستقرة يف عكا خا�صة ،وبالد ال�شام عامة
ب�سبب ال�رصاعات واملنازعات على ال�سلطة ،فقوي مركزه ومتت له ت�صفية
الوجود الفرجني يف ال�رشق العربي ،ومل يبق يف هذه الفرتة بيد الفرجن على
ال�ساحل ال�شامي �سوى عكا و�صور و�صيدا وعتليت.
وجد قالوون الوقت قد حان لت�صفية الوجود ال�صليبي يف فل�سطني ،فانتهز
حادثة مهاجمة الفرجن يف عكا جتار امل�سلمني وقتلهم عددا ً منهم ،ف�أعلن اجلهاد،
وطلب القوات من جميع �أنحاء م�رص وال�شام ،و�أقام خارج القاهرة ينتظر
و�صول الإمدادات ،ولكنه مر�ض فج�أة وتويف يف ذي القعدة 689هـ  10 -ت�رشين
الثاين /نوفمرب 1290م ،فخلفه ابنه الأ�رشف �صالح الدين خليل .وقد حاول
الفرجن يف عكا اال�ستفادة من الو�ضع اجلديد ومن التغيري يف القيادة اململوكية،
فعر�ضوا على الأ�رشف خليل عقد هدنة ي�ضع هو �رشوطها ،ولكنه رف�ض
و�أكمل اال�ستعداد ،و�سار �إىل عكا وحا�رصها مب�ساعدة القوات ال�شامية ،ومت ّكن
من حتريرها يف  17جمادى الأوىل 690هـ � 18 -أيار /مايو 1291م بعد �أن هرب
ملكها هرني الثاين � Henry IIإىل قرب�ص ،وبعد فتح عكا ا�ستوىل الأ�رشف خليل
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على �صيدا ،و�صور ،وحيفا ،وعتليت ،و�أمر بهدم حت�صيناتها جميعاً .وهكذا
�سقطت �آخر املعاقل ال�صليبية يف ال�رشق العربي يف �أيدي املماليك ،وانتهى
وجود الفرجنة يف فل�سطني وال�شام بعد قرنني من الزمان (690-492هـ �أي
1291-1099م).148

وبذلك عادت فل�سطني كاملة �إىل حظرية احلكم الإ�سالمي الذي ا�ستمر حتى االحتالل
الربيطاين لفل�سطني.
لعل الدار�س لتاريخ احلروب ال�صليبية واجلهود التي بذلت لتحرير الأر�ض
املباركة يخرج بالنقاط البارزة التالية:
•
•
•

•

•

•

•

•

�إن الراية التي رفعت لتحرير فل�سطني هي الراية الإ�سالمية ،ومل تكن راية قومية �أو
علمانية �أو �إقليمية.
�إن اجلهاد يف �سبيل اهلل هو الطريق الذي عادت عن طريقه فل�سطني �إىل احلكم الإ�سالمي.
�إن �أبرز رموز اجلهاد والقادة الذين ُحررت الأر�ض املباركة على �أيديهم (عماد الدين
زنكي ،نور الدين حممود� ،صالح الدين الأيوبي ،قطز ،بيرب�س ،قالوون وابنه )...تبنوا
الإ�سالم فكراً ،ومنهجاً ،وو�سيلة للتح�شيد والتعبئة �ض ّد العدو الغا�صب .وكانوا ب�شكل
عام على التزام تام بالإ�سالم و�أحكامه ،وعلى �سالمة العقيدة ،وح�سن ال�صلة باهلل.
�إن القادة ،والأمراء ،واجلنود ،واملتطوعة ،والعلماء الذين �شاركوا يف اجلهاد والتحرير
كانوا من جن�سيات ومناطق �شتى (عرب� ،أكراد ،ترك� ...إلخ) وكان قا�سمهم امل�شرتك
�أمرا ً واحدا ً هو الإ�سالم و�إميانهم بحقهم املقد�س يف الأر�ض املباركة.
�إن �أمر ا�ستعادة كامل فل�سطني قد اقت�ضى حوايل � 200سنة من اجلهاد دون �أن يتنازل
امل�سلمون عن حقهم فيها ،فكانت معركة تداولتها الأجيال حتى قطفت الثمرة النهائية
لالنت�صار.
وبالتايل ف�إن املحتل الغا�صب مل يكن عدوا ً �سهالً ،وال ينبغي �أن نتوقع من �أي عدو �أن
يكون �سهالً (كاليهودية ال�صهاينة يف ع�رصنا) كما ال ينبغي �أن نفقد الأمل مهما طال
الزمن ،ومهما كان العدو �رش�سا ً عنيداً.
�إن هناك ارتباطا ً جوهريا ً بني انت�صارات امل�سلمني ،وبني مدى التزامهم بدين اهلل
و�رشعة حتكيمه يف حياتهم ،كما �أن هناك ارتباطا ً جوهريا ً بني هزائم امل�سلمني وبني
تنازعهم وت�شتتهم وبعدهم عن منهج الإ�سالم.
�إن الفكرة الإ�سالمية هي الو�سيلة املثلى لتح�شيد وتعبئة الطاقات لتحرير �أي
�أر�ض �إ�سالمية.
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التجربة الإ�سالمية
احلديثة واملعا�صرة يف فل�سطني

التجربة الإ�سالمية احلديثة واملعا�صرة يف فل�سطني

التجربة الإ�سالمية
احلديثة واملعا�صرة يف فل�سطني
يف ّ
ظل الدولة العثمانية:
ظلت فل�سطني حتت �سيطرة دولة املماليك �إىل �أن قامت الدولة العثمانية بال�سيطرة
عليها 1517-1516م .وكان لدولة اخلالفة العثمانية من القوة ما مكنها من ال�سيطرة
على معظم �رشق �أوروبا (بلغاريا ،يوغو�سالفيا ،رومانيا ،اليونان )...بالإ�ضافة �إىل
العراق وبالد ال�شام واحلجاز وم�رص وال�سودان ومعظم املغرب العربي . ...وكانت
�إحدى �أهم و�أقوى دول العامل يف الع�رص احلديث ،غري �أن عوامل ال�ضعف �أخذت تدب
يف �أو�صالها منذ القرن الـ  ،18و�أخذت تفقد تدريجيا ً م�ساحات كبرية من �أر�ضها ،ومل
تتمكن من مواكبة التطورات العلمية واحل�ضارية يف الغرب الأوروبي ،وعانت من الديون
والتعرث االقت�صادي ،كما عانت من النفوذ الأوروبي يف �أر�ضها ،ف�ضالً عن حالة اجلمود
الفقهي والثقايف والفكري التي عا�شتها مبا مل ميكنها من متابعة ق�ضايا الع�رص ،وتقدمي
احللول املنا�سبة وفق ر�ؤى واعية م�ستمدة من الإ�سالم وتراثه العظيم.
ومهما يكن من �أمر ف�إن الدولة العثمانية حافظت على الهوية الإ�سالمية لأر�ض
فل�سطني ،ور�سختها لأربعة قرون متوا�صلة ،كما �أن �أهل فل�سطني كانوا يع ّدون هذه
الدولة دولتهم ،ويح�سون بالوالء لها ،وكانوا ،ومعهم غريهم من امل�سلمني ،يتمتعون
بكافة احلقوق ال�سيا�سية وغريها التي يتمتع بها الأتراك ،وي�شاطرون الأتراك جميع
منا�صب الدولة الع�سكرية واملدنية .1...فمثالً عُينِّ مو�سى كاظم احل�سيني ،والد ال�شهيد
عبد القادر احل�سيني ،مت�رصفا ً لع�سري 1892م ،ثم مت�رصفا ً لنجد 1896م ،ثم مت�رصفا ً
للح�سا 1900م ...،وتنقل به املقام �إىل �أن �صار مت�رصفا ً حلوران 1912م ،2وهو نف�سه
الذي قاد احلركة الوطنية الفل�سطينية 1934-1920م ،وهناك ال�شيخ �أ�سعد ال�شقريي،
والد �أول رئي�س ملنظمة التحرير الفل�سطينية �أحمد ال�شقريي ،الذي توىل �أكرب من�صب يف
دولة اخلالفة يلي من�صب “�شيخ الإ�سالم” ،كما توىل من�صب مفتي اجلي�ش العثماين
الرابع.3...
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وعندما تك�شفت للدولة العثمانية خماطر امل�رشوع ال�صهيوين يف فل�سطني قامت
مبحاربة الهجرة اليهودية �إليها ،ومنعت بيع الأرا�ضي لليهود ،وقامت �سنة 1887م
بف�صل �سنجق القد�س عن والية �سورية ،و�أخ�ضعته ب�صورة مبا�رشة للباب العايل من باب
زيادة االهتمام بفل�سطني ،و�إف�شال املخطط ال�صهيوين  -الغربي للهجرة ،واال�ستيطان
اليهودي فيها.4
وكان لل�سلطان عبد احلميد موقفه املت�سق متاما ً مع الفكرة الإ�سالمية باعتبار �أر�ض
فل�سطني جزءا ً من �أر�ض الإ�سالم وامل�سلمني املقد�سة ،التي ال يجوز التفريط ب�أي جزء
منها .وعندما عر�ض م�ؤ�س�س احلركة ال�صهيونية ثيودور هرتزل  Theodor Herzlعلى
ال�سلطان عبد احلميد (عن طريق �صديقه نيولن�سكي  )Nevlenskiبيع فل�سطني لليهود،
�أجابه ال�سلطان مبا يلي:
�إذا كان هرتزل �صديقك بقدر ما �أنت �صديقي ف�أن�صحه �أن ال ي�سري �أبدا ً يف
هذا الأمر .ال �أقدر �أن �أبيع ولو قدما ً واحدا ً من البالد؛ لأنها لي�ست يل ،بل ل�شعبي.
ولقد ح�صل �شعبي على هذه الإمرباطورية ب�إراقة دمائهم ،وقد غذوها فيما
بعد بدمائهم ،و�سوف نغطيها بدمائنا قبل �أن ن�سمح لأحد باغت�صابها منّا.
لقد حاربت كتيبتنا يف �سورية ويف فل�سطني ،وقتل رجالنا الواحد تلو الآخر يف
َ
ير�ض بالت�سليم ،وف�ضلوا �أن ميوتوا يف �ساحة القتال.
بلقنة؛ لأن �أحدا ً منهم مل
الإمرباطورية الرتكية لي�ست يل و�إمنا لل�شعب الرتكي ،ال �أ�ستطيع �أبدا ً �أن �أعطي
�أحدا ً �أي جزء منها .ليحتفظ اليهود بباليينهم ،ف�إذا ق�سمت الإمرباطورية فقد
يح�صل اليهود على فل�سطني دون مقابل� ،إمنا لن تق�سم �إال على جثثنا ،ولن �أقبل
بت�رشيحنا لأي غر�ض كان.5

وتعددت حماوالت هرتزل وعرو�ضه ال�سخية املختلفة دومنا فائدة ،ومات
�سنة 1904م دون �أن يحقق �أهدافه ،وهكذا ظ ّل ال�سلطان عبد احلميد الثاين
( 1909-1876م) عقبة يف وجه امل�شاريع ال�صهيونية طيلة �سنوات حكمه منطلقا ً يف ذلك
من �سيا�سته الإ�سالمية ،ومن معرفته بحقيقة الأطماع ال�صهيونية ،ويذكر عبد احلميد يف
مذكراته “وانتظم يهود العامل و�سعوا -عن طريق املحافل املا�سونية -يف �سبيل “الأر�ض
املوعودة” ...وجا�ؤوا �إيلَّ بعد فرتة ،وطلبوا مني �أر�ضا ً لتوطني اليهود يف فل�سطني مقابل
�أموال طائلة ،وبالطبع رف�ضت” ،6وكان ال�سلطان يع ّد نف�سه �أكرب �أعدائهم ،7ويذكر �أنه �إذا
ما �سمح لليهود بالتوطن يف فل�سطني ف�إننا “نكون قد و َّقعنا قرارا ً باملوت على �إخواننا يف
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الدين”ويق�صد الفل�سطينيني ،8وي�ؤكد اخللفية الإ�سالمية الرتباطه بفل�سطني قائالً“ :ملاذا
نرتك القد�س؟� ...إنها �أر�ضنا يف كل وقت ويف كل زمان ،و�ستبقى كذلك فهي من مدننا
املقد�سة ،وتقع يف �أر�ض �إ�سالمية ،ال ب ّد �أن تظل القد�س لنا”.9
غري �أن الدولة العثمانية التي كانت يف �أواخر عهدها ،وقد ا�شتد فيها الف�ساد الإداري،
واخرتقتها املنظمات املا�سونية والعلمانية مل ت�ستطع �أن حتقق �أهدافها بالكامل يف منع
الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني ،وانتقال الأرا�ضي �إىل اليهود ،فكانت هناك مداخالت
ال�سفراء الأجانب الذين مت�سكوا باالمتيازات الأجنبية ،و�أعاقت احتجاجاتهم تنفيذ قيود
الهجرة اليهودية ،وكان هناك ما عرف بـ”حزب البخ�شي�ش”!! امل�ست�رشي يف اجلهاز
الإداري ،والذي كان يتحايل على القانون مقابل الر�شاوي ،وي�سهل هجرة اليهود
وا�ستيطانهم .10وخالل الفرتة 1914-1881م هاجر �إىل فل�سطني � 55ألف يهودي من
�أ�صل  2.367مليون من اليهود تركوا مواطنهم �إىل �أماكن �أخرى يف العامل� ،أي ما ن�سبته
 %2.3من املجموع الكلي للمهاجرين ،11مما يدل على جناح ال�سلطات العثمانية �إىل ح ٍّد ما
يف الوقوف �أمام حركة الهجرة اليهودية.
ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن الدولة العثمانية فقدت الكثري من م�صداقيتها الإ�سالمية
خ�صو�صا ً بعد انقالب حزب االحتاد والرتقي على ال�سلطان عبد احلميد 1909م ،وقد
كان هذا احلزب الذي �سيطر على تركيا فيما بعد معاديا ً للفكرة الإ�سالمية ،منتهجا ً
�سيا�سة الترتيكُ ،م�سيطرا ً عليه من قبل املحافل املا�سونية التي يهيمن عليها اليهود،
حتى �إن النا�س علقوا على الثورة التي �أ�سقطت عبد احلميد ب�أنها ثورة يهودية �أكرث منها
تركية ،12بل �إن �أحد الثالثة الذين �أوفدتهم جمعية االحتاد والرتقي لإبالغ ال�سلطان
عبد احلميد قرار خلعه عن العر�ش كان يهوديا ً يدعى “قرا�صو” ،وكان ال�سلطان قد
طرده من جمل�سه يف ق�رص “يلدز”حني حاول الت�أثري عليه لإ�سكان اليهود يف فل�سطني.13
وقد ذكر ال�سفري الربيطاين يف تركيا لوزير خارجيته يف مذكرته التي رفعها �إليه يف �آب/

�أغ�سط�س 1910م “�إن جلنة االحتاد والرتقي تبدو يف ت�شكيلها الداخلي حتالفا ً يهوديا ً
تركيا ً مزدوجاً� ...إن اليهود الذين يبدون الآن يف موقف امللهم وامل�سيطر على اجلهاز
الداخلي للدولة يعملون على ال�سيطرة االقت�صادية وال�صناعية على تركيا الفتاة.14”...

بل �إن ال�سلطان عبد احلميد ذكر يف ر�سالة �إىل ال�شيخ حممود �أبو ال�شامات يف 1911م
�أن �سبب خلع االحتاد والرتقي له من ال�سلطة هو �إ�رصارهم عليه �أن ي�صادق على ت�أ�سي�س
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وطن قومي لليهود يف الأر�ض املقد�سة (فل�سطني) ،فرف�ض وذكر لهم �أنهم لو دفعوا ملء
الأر�ض ذهبا ً فلن ير�ضى بذلك.15
وف�ضالً عما �سبق ،فقد انت�رشت املفا�سد املنافية لأحكام الإ�سالم و�آدابه كاملالهي
واملراق�ص واحلانات ،والتعامل بالربا ،ف�أ�صبح عامة النا�س يرون حزب االحتاد والرتقي
بعيدا ً عن الإ�سالم ،وخارجا ً عن تعاليمه ،وحدثت ردود فعل معادية لهذه املفا�سد يف
فل�سطني و�سورية.16
ولذلك مل يكن غريبا ً �أن تظهر حركات معادية حلكم االحتاد والرتقي يف البالد
العربية ،وطالب ُجلُّها يف البداية بالإ�صالح �ضمن الدولة العثمانية ،ولكن عندما مل تتم
اال�ستجابة لتلك املطالب قامت الثورة العربية الكربى 1916م ،و�أيدها الكثري من رجال
الفكر والإ�صالح.17
وخالل احلرب العاملية الأوىل فقدت الدولة العثمانية ما تبقى لها من �أر�ض حتكمها
يف البالد العربية (اليمن ،احلجاز ،العراق ،ال�شام) ،ثم �أعلن كمال �أتاتورك اجلمهورية
الرتكية �سنة 1923م ،و�أ�سقط اخلالفة العثمانية �سنة 1924م .وبذلك فقد امل�سلمون
لأول مرة مظلة اخلالفة الإ�سالمية ،وتوزعت بالدهم على الدول اال�ستعمارية.

امل�ؤامرة على فل�سطني:
احتل الربيطانيون اجلزء اجلنوبي من فل�سطني (حتى خط يافا  -القد�س) يف كانون
الأول /دي�سمرب 1917م ،واحتلوا باقي فل�سطني يف �أيلول� /سبتمرب 1918م ،ومنذ
ذلك التاريخ وحتى 1948م ظلّت فل�سطني واقعة حتت االحتالل الربيطاين ،وقد دخل
الربيطانيون القد�س يف 1917/12/9م ،وهناك �أعلن القائد الربيطاين �إدموند اللنبي
 Edmund Allenbyيف خطابه “اليوم انتهت احلروب ال�صليبية” ،18وهو ما فعل مثله
القائد الفرن�سي هرني غورو  Henri Gouraudالذي احتل �سورية ،ووقف على قرب
�صالح الدين الأيوبي ،وهو يقول بلهجة املنت�شي املنت�رص“ ...ها قد عدنا يا �صالح الدين”!!
وقد عا�شت فل�سطني حتت االحتالل الربيطاين (1948-1917م) م�ؤامرة رهيبة
تنفيذا ً لوعد بلفور  Balfourحر�صت فيها بريطانيا بكل ما متلك على حتويل فل�سطني �إىل
وطن قومي لليهود ،فحرمت �أهل فل�سطني من حقوقهم ال�سيا�سية ،و�ضيقت عليهم �سبل
العي�ش والرزق ،و�شجعت الف�ساد ،وعملت على حتقيق االنق�سامات العائلية والطائفية،
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و�إ�شغال �أهل فل�سطني ببع�ضهم ،ومن جهة �أخرى �شجعت الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني،
واال�ستيطان اليهودي ،و�رشاء الأرا�ضي ،و�ساعدت على ت�سليح اليهود ،وبناء امل�ستعمرات،
و�سمحت ببناء امل�ؤ�س�سات اليهودية �شبه الر�سمية تهيئة لبناء دولتهم و�إعالنها.
وقد قاوم �أهل فل�سطني هذه امل�ؤامرة خالل هذه املرحلة بكل عزم و�إ�رصار ،وبذلوا
ع�رشات الآالف من ال�شهداء واجلرحى ،وقاموا بالثورة تلو الأخرى لتحطيم امل�رشوع
اليهودي ال�صهيوين ،و�إجالء اال�ستعمار الربيطاين ،لكن امل�ؤامرة كانت �أكرب منهم
بكثري� ،إذ �شاركت فيها بكل قوة جميع القوى الدولية مت�ضامنة مع احلركة ال�صهيونية
العاملية التي متكنت مبا متلكه من نفوذ و�إمكانات عظيمة يف بقاع العامل من ت�سيري الأمور
ل�صاحلها يف �سبيل تكوين الدولة اليهودية على �أر�ض فل�سطني .ومل ي�ستطع العامل
العربي �أو الإ�سالمي �أن يوقف امل�ؤامرة على فل�سطني؛ لأنه هو �أي�ضا ً كان واقعا ً حتت
قب�ضة النفوذ اال�ستعماري بكافة �أ�شكاله ودوله.
وهكذاَ ،فتَ ْح َت احلراب الربيطانية قامت حركة هجرة يهودية �أدت �إىل زيادة �أعداد
اليهود يف فل�سطني من حوايل � 55ألفا ً �سنة 1918م �إىل حوايل � 650ألفا ً �سنة 1948م،19
غري �أنهم على الرغم من كل اجلهود مل ي�ستطيعوا �أن ي�ضعوا �أيديهم على �أكرث من %6.7
من �أر�ض فل�سطني قبيل اندالع حرب فل�سطني 1948-1947م ،20والتي �أدت �إىل انت�صار
القوات اليهودية ال�صهيونية على اجليو�ش العربية ،و�سيطرتها على �أكرث من  %78من
�أر�ض فل�سطني ،و�إن�شاء كيانهم الغا�صب عليها.21
ومنذ ظهور اخلطر ال�صهيوين والعرب يتنادون �إىل حترير فل�سطني حتت رايات
اال�شرتاكية والقومية وال�شيوعية والعلمانية ...بينما تتواىل على ر�ؤو�سهم الهزائم،...
حتى جل�أوا �إىل احللول ال�سلمية ،وقنعوا باحل�صول ولو على �أجزاء قليلة من �أر�ض
فل�سطني املباركة ،...ولكن �أنظمة احلكم مل تتنبَ ،ولو ملرة ،ب�شكل جاد الراية الإ�سالمية
واحلل الإ�سالمي للق�ضية.
وامل ـ ــاء ف ــوق ظهــورها حم ــمول

كالعي�س يف البيداء يقتلها الظما

وعلى الرغم من وجود التيار الإ�سالمي على ال�ساحة الفل�سطينية والعربية� ،إال �أنه مل
ينجح حتى الآن يف الإم�ساك بدفة التوجيه ال�سيا�سي واجلهادي ،وال يكاد يعطى الفر�صة
لأي عمل جاد من �ش�أنه دفع العمل باجتاه حترير فل�سطني .ولكن هذا ال ينفي �أنه كان لهذا
التيار دوره الرائد ،وفق �إمكاناته ،يف مواجهة االحتالل الربيطاين وامل�رشوع ال�صهيوين منذ
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1917م وحتى الآن .و�إذا كان لنا �أن نتحدث باخت�صار عن جتربة التيار الإ�سالمي خالل
هذه الفرتة ،ف�إننا ت�سهيالً على القارئ الكرمي ميكن �أن جنعل حديثنا وفق املراحل التالية:
�أوالً :مرحلة االحتالل الربيطاين 1948-1917م.
ثانياً :مرحلة املد القومي العربي 1967-1948م.
ثالثاً :مرحلة الثورة الفل�سطينية وتنامي املد الإ�سالمي 1987-1967م.
رابعاً :مرحلة االنتفا�ضة املباركة والت�سوية ال�سلمية 1996-1987م.

�أو ًال :مرحلة االحتالل الربيطاين 1948-1917م:
ميكن تق�سيم هذه املرحلة �إىل ثالث مراحل فرعية:

 .1الفرتة 1929-1917م:
وخاللها كان التحرك الإ�سالمي حتركا ً فرديا ً �شعبياً ،مل تظهر فيه حركات �سالمية
منظمة ذات منهجية حمددة� ،إال �أن الت�أثري ال�سيا�سي واالجتماعي للعلماء كان وا�ضحا ً
وقوياً ،كما �أن امل�شاعر ال�شعبية الإ�سالمية كانت ما تزال عميقة يف نفو�س ال�شعب
الفل�سطيني ،وال يوجد هناك ما يناف�سها ،ولذلك فقد اكت�سب التحرك ال�شعبي طبيعة
�إ�سالمية ،ومتيزت االنتفا�ضات التي وقعت يف تلك املرحلة �إما بطبيعتها الإ�سالمية
الكاملة ،و�إما بعمق الت�أثري الإ�سالمي فيها.
فانتفا�ضة مو�سم النبي مو�سى يف القد�س 1920/4/10-4م حدثت �أثناء احتفاالت
امل�سلمني بهذا املو�سم الديني ،عندما ل َّوث �أحد اليهود �أحد الأعالم الإ�سالمية ملوكب
اخلليل ،وكان للحاج �أمني احل�سيني دور كبري يف ت�أجيج االنتفا�ضة.
وانتفا�ضة يافا يف 1921/5/15-1م كان من �أ�سبابها ال�سلوك اال�ستفزازي لليهود
�ض ّد دين و�أخالق و�آداب امل�سلمني.
�أما انتفا�ضة الرباق 1929/8/30-15م فقد كانت انتفا�ضة �إ�سالمية �شملت
معظم مناطق فل�سطني دفاعا ً عن احلق الإ�سالمي يف حائط الرباق (احلائط الغربي للم�سجد
الأق�صى) ،والذي طالب اليهود بامتالكه باعتباره حائط املبكى الذي يقد�سونه ،وي�صلون
عنده .وكان للحاج �أمني احل�سيني ،مفتي فل�سطني ورئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى،
دوره البارز يف تنظيم هذه الثورة من خلف ال�ستار وب�شكل غري معلن.
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وقد ظهر خالل هذه الفرتة م�ؤ�س�سات �إ�سالمية كان �أبرزها املجل�س الإ�سالمي
ال�رشعي الأعلى 1922م برئا�سة احلاج �أمني الذي �أخذ جنمه ال�سيا�سي والإ�سالمي يف
الربوز .كما ظهرت هيئات �شعبية �أبرزها جمعية ال�شبان امل�سلمني التي كان لها دورها يف
احلفاظ على مبادئ الإ�سالم ،والتوعية العامة ،واملطالبة بحقوق �أبناء فل�سطني.22

 .2الفرتة 1939-1929م:
وخاللها ظهر التحرك الإ�سالمي اجلهادي املنظم الذي كانت �أبرز مناذجه حركة
ال�شيخ املجاهد عز الدين الق�سام ،والتي كان لها �أكرب الأثر يف الثورة الكربى التي عمت
فل�سطني 1939-1936م .كما �شهدت نزول احلاج �أمني �إىل ميدان قيادة احلركة الوطنية
الفل�سطينية ب�شكل علني ومبا�رش ،حيث فقد منا�صبه الر�سمية ،وهرب من فل�سطني
�سنة 1937م ،وتوىل توجيه دفة الثورة الكربى من لبنان.

جماعة الق�سام “اجلهادية“:
ال�شيخ عز الدين عبد القادر م�صطفى الق�سام ،من مواليد بلدة جبلة ق�ضاء الالذقية يف
�سورية 1882م ،در�س يف الأزهر ،وعاد ليكون �أحد دعاة الإ�سالم الن�شيطني يف بلدته يف
�سورية ،كان من قادة الثورة ال�سورية �ض ّد الفرن�سيني خالل الفرتة 1920-1918م،
وقد هرب �إىل فل�سطني بعد توقفها ،وا�ستقر يف حيفا.
عرف ال�شيخ الق�سام بتقواه وورعه ،وذكائه ،و�سعة علمه ،وكان �سلفي العقيدة،
حماربا ً لالنحرافات والبدع ،قدوة يف �سلوكه وما يدعو �إليه .وكان الق�سام �شجاعا ً جريئاً،
ومن �أكرث العلماء توقا ً للجهاد ،قال يوما ً وهو على املنرب يخطب “ر�أيت �شبانا ً يحملون
املكان�س لكن�س ال�شوارع ،ه�ؤالء مدعوون حلمل البنادق ،ور�أيت �شبانا ً يحملون الفر�شاة
مل�سح �أحذية الأجانب ،ه�ؤالء مدعوون حلمل امل�سد�سات لقتل ه�ؤالء الأجانب“.
ولقد كان الق�سام متفاعالً مع الواقع ،ذا �شخ�صية اجتماعية منفتحة حمببة ،حتمل
هموم النا�س ،وت�شاركهم �أفراحهم و�أتراحهم ،ولأنه كان ح�سن ال�سرية والع�رشة،
وحمدثا ً لبقا ً وخطيبا ً بارعاً ،قوي احلجة ،ومتوا�ضعا ً بعيدا ً عن الغرور ،فقد كان لذلك
�أثره يف �أن يكون ذا �شعبية كبرية.
وقد جعلته هذه ال�صفات ،ف�ضالً عن ر�صيد جتربته اجلهادية ،م�ؤهالً لأن يكون
م�ؤ�س�سا ً لتنظيم جهادي قوي له دوره املهم يف تاريخ فل�سطني احلديث املعا�رص.23
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الطريق �إىل القد�س
تعود ن�ش�أة جماعة الق�سام �إىل 1925م عندما ابتد�أ ال�شيخ عز الدين الق�سام يف �إن�شاء
تنظيم جهادي �رسي ،ي�ستم ُّد فهمه ومنهجه من الإ�سالم ،ويع ّد اجلهاد طريقا ً وحيدا ً
لإنقاذ فل�سطني .24وقد اعترب �إميل الغوري هذا التنظيم “�أخطر منظمة �رسية ،و�أعظم
حركة فدائية عرفها تاريخ احلركة الوطنية الفل�سطينية ،بل تاريخ اجلهاد العربي
احلديث” .25وقد �أطلق على هذا التنظيم ا�سم “املنظمة اجلهادية” ،26ولكن غلب عليه بعد
ا�ست�شهاد الق�سام ا�سم جماعة الق�سام �أو الق�ساميون ،27وكان �شعار التنظيم “هذا جهاد..
ن�رص �أو ا�ست�شهاد”.28
وكانت جماعة الق�سام ال تقبل �أي ع�ضو �إال بعد انتقاء ومتحي�ص ،وال يدخل يف
ع�ضويتها �إال من كان “م�ؤمنا ً م�ستعدا ً �أن ميوت يف �سبيل بالده”ومن �أهل الدين والعقيدة
ال�صحيحة ،29وقد ا�ستفاد الق�سام من وظيفته ك�إمام وخطيب مل�سجد اال�ستقالل يف حيفا
منذ 1925م ،وكم�أذون �رشعي منذ 1930م يف االت�صال بالنا�س ،وانتقاء العنا�رص
املنا�سبة جلماعته .كما ا�ستفاد من رئا�سته لفرع جمعية ال�شبان امل�سلمني يف حيفا كغطاء
مقبول حلركته ون�شاطه وزياراته للقرى ،و�إن�شاء فروع لهذه اجلمعية يف اللواء ال�شمايل،
والتي �أ�صبحت غطا ًء منا�سبا ً لإخوانه املجاهدين املحليني .30وت�شكلت القيادة الأوىل
للتنظيم الق�سامي �سنة 1928م و�ضمت بالإ�ضافة �إىل رئي�سها الق�سام كالً من العبد
قا�سم وحممود زعرورة وحممد ال�صالح احلمد وخليل حممد عي�سى .وكان مركزها
حيفا ،وكانت القيادة جماعية وم�س�ؤولة عن اتخاذ كافة القرارات املهمة ،31وبلغ عدد
�أفراد اجلماعة �سنة 1935م حوايل  200منتظم �أكرثهم ي�رشف على حلقات توجيهية
من الأن�صار ،الذين ي�صل عددهم �إىل .32800
وقد �أن�ش�أ تنظيم الق�سام خم�س وحدات متخ�ص�صة ت�ضمنت وحدة ل�رشاء ال�سالح،
ووحدة للتدريب ،ووحدة للتج�س�س على اليهود والإجنليز ،وكان �أفرادها ب�شكل عام
ممن ي�شتغل يف داوئر احلكومة وخ�صو�صا ً ال�رشطة ،ورابعة للدعاية للثورة ،وخام�سة
لالت�صاالت ال�سيا�سية� .33أما ماليتها فقد اعتمدت على ا�شرتاكات الأع�ضاء ،وتربعات
املوثوقني ،34وكان من منهج التنظيم �أن يتدرب جميع �أفراده على حمل ال�سالح بحيث
يكونون م�ستعدين خلو�ض معارك اجلهاد عند �إعالنها ،وكان على كل ع�ضو �أن يدبر �أمر
جتهيز نف�سه بال�سالح .35ومل يكن حال �أغلب الأع�ضاء مي�سورة� ،إذ كانوا يكدون من �أجل
لقمة العي�ش ،ومع ذلك “فقد منعوا �أنف�سهم اخلبز من �أجل ابتياع ال�سالح”ومن �أجل �أن
يعتمدوا على �أنف�سهم يف العمل والإعداد.36
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ويبدو �أن انتقال جماعة الق�سام �إىل مرحلة الت�سليح والتدريب كان يف �أواخر
1928م ،37وجاءت ثورة الرباق يف �آب� /أغ�سط�س 1929م لتعزز االجتاه الع�سكري
لدى اجلماعة ،ف�أخذ الق�سام ي�سهم يف عملية التدريب بنف�سه ،والتي �شملت رحالت ليلية
وحركات ا�ستطالعية ومتارين على �إ�صابة الهدف .38وعندما �أرادت اجلماعة �أن تعلن عن
نف�سها يف ت�رشين الثاين /نوفمرب 1935م كانت متلك ح�سبما ذكر �صبحي يا�سني ،وهو
�أحد �أع�ضائها� ،ألف قطعة �سالح وقاعدة ت�سليح يف منطقة الالذقية.39
وعلى الرغم من �أن جماعة الق�سام مل تعلن عن نف�سها �إال يف وقت مت�أخر� ،إال �أنها
قامت بعدد من العمليات الع�سكرية ،خ�صو�صا ً يف الفرتة 1932-1930م وقد بدت
وك�أنها عمليات فردية .يبدو �أن هذه العمليات كانت من باب ك�رس حاجز اخلوف لدى
وج�س النب�ض وردود الفعل لدى العرب والإجنليز واليهود ،ورمبا كانت
�أفراد اجلماعة،
ّ
تعبريا ً عن احلما�س والتفاعل مع الق�ضايا الوطنية ،وحماولة ت�صعيدها مبا يتنا�سب
وخطة الإعداد والتعبئة.
ويف ت�رشين الثاين /نوفمرب � 1935أعلنت جماعة الق�سام “اجلهادية” اجلهاد ،وقد
توافق ذلك مع االزدياد الهائل يف الهجرة واال�ستيطان ،وتهريب ال�سالح لليهود ،وا�شتداد
ّ
وح�ض
املراقبة على الق�سام و�إخوانه .وتلخ�صت خطة الق�سام يف اخلروج �إىل القرى،
النا�س على �رشاء ال�سالح ،واال�ستعداد للثورة ،وح�شد العنا�رص امل�ؤيدة للجماعة.40
وقد اختفى الق�سام وعدد من �إخوانه يف �أواخر ت�رشين الأول� /أكتوبر بعد �أن باع بيته
الوحيد يف حيفا ،وباع �أ�صحابه حلي زوجاتهم وبع�ض �أثاث بيوتهم ليوفروا الر�صا�ص
والبنادق.41
وبعد فجر يوم 1935/11/20م طوقت قوات كبرية من ال�رشطة تقدر بـ  400رجل،
معظمهم من الإجنليز ،الق�سام وع�رشة من �إخوانه يف �أحرا�ش (يعبد) عند قرية ال�شيخ
زيد .وقد بد�أت املعركة يف اخلام�سة والن�صف �صباحاً ،وا�ستمرت �أربع �ساعات ون�صف
ال�ساعة .42وعندما الحظ ال�شيخ الق�سام �أن الإجنليز و�ضعوا ال�رشطة العربية يف املقدمة
�أو�صى رجاله “ال تقتلوا �أبناءنا” ،43و�صاح برجاله على م�سمع من ال�رشطة العربية
“�إياكم ومقابلة ر�صا�ص اجلنود [ال�رشطة] العرب مبثله ف�إنهم م�ساكني وال يدرون ماذا
ن�صنع وال ما ي�صنعون ،ولكن عليكم بالإنكليز” .44وح�سب امل�صادر العربية فقد خ�رس
الإجنليز  15رجالً ،45لكن التقارير الربيطانية �أ�شارت �إىل مقتل �رشطي واحد يدعى
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موت  Mottوجرح العريف ريدر  Readerيف يده� .46أما جماعة الق�سام فقد ا�ست�شهد يف
هذه املعركة ال�شيخ عز الدين الق�سام ويو�سف الزيباوي وحممد حنفي امل�رصي ،وقب�ض
على منر ال�سعدي و�أ�سعد املفلح اللذين �أ�صيبا بجراح ،كما قب�ض على عربي بدوي
وحممد يو�سف و�أحمد جابر وح�سن الباير.47
وقد �أحدث مقتل الق�سام ورفاقه هزة كربى يف فل�سطني ،وخرج يف جنازتهم حوايل
� 30ألفا ً جا�ؤوا �إىل حيفا من خمتلف �أنحاء فل�سطني .وقد بلغ احلما�س يف اجلنازة مداه،
وترددت �صيحات االنتقام ،فهاجم امل�شاركون دائرة ال�رشطة باحلجارة والطوب،
وك�رسوا زجاج نوافذها ،وحطموا باب الدائرة وثالث �سيارات لل�رشطة .وعندما ح�رضت
قوة من ال�رشطة الربيطانية املدججني بال�سالح ثارت اجلموع ،ودخلت معهم يف �صدام،
ووقع قائدهم على الأر�ض ،وجرح اثنان ،وان�سحب الربيطانيون ب�رسعة .48ولوال �أن
ال�سلطة �سحبت “ع�ساكرها” من وجه اجلنازة لوقعت الثورة الكربى يف فل�سطني قبل
موعدها بخم�سة �أ�شهر على ح ّد تعبري �صبحي يا�سني.49
وقد �أحدث مقتل الق�سام تغيريا ً �أ�سا�سيا ً يف م�سار احلركة الوطنية الفل�سطينية ،فقد
كر�س بديل اجلهاد بعد �سنوات طويلة من احلركة ال�سيا�سية غري املجدية ،و�ألهبت حركته،
و”ت�ضحيته” احلما�س ،و”�صارت مثالً رائعا ً للجر�أة واجلهاد العلني �ض ّد الإجنليز”،50
“وقامت البالد وقعدت واهتزت �أميا اهتزاز ،وزلزلت �أميا زلزال ،ومن ذلك احلني ا�شتدت
كراهية العرب حلكومة االنتداب ،و�أخذت تظهر هذه الكراهية ب�أ�شكال عنيفة” .51و�أطلق
�شعب فل�سطني على الق�سام ا�سم “�أبو الوطنية” ،52وقد �شعر الزعماء ال�سيا�سيون العرب
يف فل�سطني بحدة امل�أزق الذي و�ضعوا فيه ،فقد �أو�ضح املندوب ال�سامي يف ر�سالة له �إىل
وزير امل�ستعمرات يف 1935/12/7م ما �أحدثه مقتل الق�سام ورفاقه من �أثر كبري .وقال
املندوب� :إن زعماء الأحزاب العربية اخلم�سة قد اجتمعوا به يوم  25ت�رشين الثاين /نوفمرب
و�أخربوه �أنهم ما مل يتلقوا على مذكرتهم ردا ً ميكن اعتباره ب�شكل عام مر�ضيا ً ملطالبهم
ف�إنهم “�سيفقدون كل ت�أثري على �أتباعهم ،و�ست�سود الآراء املتطرفة والالم�س�ؤولة،
و�سيتدهور الو�ضع ال�سيا�سي ب�رسعة”.53
وهكذا ف�إن الق�سام كان حمقا ً عندما قال قبل ابتداء املعركة� :إنه و�إخوانه عبارة عن
عود ثقاب �سي�شعل الثورة يف البالد.54
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منظمة اجلهاد املقد�س:
ومن اجلدير بالذكر� ،أن تنظيم جماعة الق�سام مل يكن هو التنظيم الثوري الوحيد يف
الن�صف الأول من الثالثينيات ،فقد ت�شكلت تنظيمات �رسية �أخرى للغر�ض نف�سه ،و�إن
مل يظهر �أثر وا�ضح لن�شاطها يف تلك الفرتة ،ولكنها �أ�سهمت يف تكوين �أر�ضية منا�سبة
للثورة الكربى 1936م .فقد ت�شكلت ،ح�سبما يذكر �أميل الغوري“ ،منظمة املقاومة
واجلهاد”�سنة 1934م برئا�سة عبد القادر احل�سيني ،وكان مركزها القد�س ،وو�صل
�أع�ضا�ؤها �إىل  400ع�ضو موزعني على  17فرعاً .و�أ�ضاف الغوري �أن احلاج �أمني احل�سيني
التقى يف �صيف 1935م عبد القادر وزمالءه امل�س�ؤولني ودعاهم لتوحيد جهودهم
مع جهوده ال�رسية التي كان يعدها ،و�أنه نتيجة ذلك ت�شكلت “منظمة اجلهاد املقد�س”
برعاية املفتي وحتت �إ�رشافه.55

الثورة الفل�سطينية الكربى:
اكت�سبت الثورة الفل�سطينية الكربى (1939-1936م) طبيعة �إ�سالمية وا�ضحة،
فال�شعب الفل�سطيني الذي عرف بعمق ارتباطه بالإ�سالم عرب عن ثورته وم�شاعره من
خالل ال�صياغات الإ�سالمية ومفهوم اجلهاد.
ومن البيانات التي تعرب بعمق عن التوجه الإ�سالمي للثورة ،ذلك البيان الذي �أ�صدرته
قيادة الثورة العامة يف فل�سطني 1938م ،والذي جاء فيه:
�إن املجاهدين قد باعوا �أنف�سهم هلل ،وخرجوا يف طاعته ،مل يخرجوا �إال ابتغاء
وجهه ،واجلهاد يف �سبيله والفوز مبثوبته ،واكت�ساب مر�ضاته ،ال ير�ضون بذلك
بديالً وال يبغون عنها حوالً� ،صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،فمنهم من ق�ضى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديالً ،وهم يت�سابقون �إىل ميدان اجلهاد وال�شهادة
انت�صارا ً للحق و�إقامة للعدل ودفاعا ً عن �أمتهم الكرمية وبالدهم املقد�سة ،فقد
فارقوا يف �سبيل ذلك �أهلهم ،وتركوا �أموالهم ،وعطلوا م�صاحلهم.
ومن كان هذا حالهم ،وكان كل مبتغاهم ثواب الدنيا وح�سن ثواب الآخرة
مِن اهلل ال مِن �سواه ،حا�شا هلل �أن يف�سدوا يف الأر�ض. ...
 ...ونحن ما�ضون يف هذا ال�سبيل �إن �شاء اهلل �إىل �أن يكتب الن�رص لهذه الأمة،
�أو ي�أتي اهلل ب�أمر من عنده ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭼ ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﭼ ،واهلل ولينا وهو نِعم املوىل ونِعم الن�صري.56
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و�أظهرت درا�سة �إح�صائية 57يف بيانات وتقارير الثورة الكربى �شملت  154وثيقة �أنه
كان للإ�سالم ورجاله ورموزه الن�صيب الأكرب من �أ�سماء الف�صائل ،كما �أن طريقة كتابة
البيانات والتقارير الع�سكرية متيزت بطابعها الإ�سالمي العام ،فهي عادة تبد�أ بالب�سملة،
وحتتها �أحيانا ً �آية ﭽﯘﯙﯚﯛﯜﯝﭼ و�أحيانا ً ﭽﯳﯴﯵﯶﯷﯸﭼ،
و�إىل جانبها �أحيانا ً “اهلل �أكرب” .وكان قادة الثورة يوقعون بياناتهم ب�ألفاظ “املتوكل على اهلل”
�أو “خادم دينه ووطنه” �أو “املعت�صم باهلل” �أو “املعتز باهلل”� ،أما الأختام فكان ختم
ديوان الثورة يت�ضمن �أعاله لفظة “اهلل �أكرب” وحتتها هالل بداخله �آية ﭽﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷﯸﭼ� .أما مناطق العمليات فقد تركزت يف �شمال فل�سطني ولواء نابل�س حيث كان
الوجود الق�سامي كثيفاً.
�أما جماعة الق�سام فقد كان لها �رشف تفجري الثورة يف عملية عنبتا  -نور ال�شم�س
يف 1936/4/15م والتي قادها القائد اجلديد للجماعة ال�شيخ فرحان ال�سعدي .كما كان
لها �رشف تفجري املرحلة الثانية من الثورة عندما قامت يف 1937 /9 /26م باغتيال
لوي�س �أندروز  Lewis Yelland Andrewsاحلاكم الربيطاين ملنطقة اجلليل.
و�أ�سهم الق�ساميون يف تنظيم وقيادة الثورة ،ف�شارك ثالثة منهم (من �أ�صل �ستة) يف
ع�ضوية القيادة الع�سكرية والتي اختارت يف 1936/9/2م فوزي القاوقجي قائدا ً عاما ً
للثورة الذي ا�ستمر يف القيادة حتى نهاية املرحلة الأوىل من الثورة يف 1936/10/12م.
�أما يف املرحلة الثانية من الثورة فقد ا�شتهر عبد الرحيم احلاج حممد ،وكان معروفا ً

بتقواه وتدينه ،كقائد عام للثورة حتى ا�ست�شهد رحمه اهلل يف 1939/3/26م.

وقد توىل قيادة الثورة يف �شمال فل�سطني القائد الق�سامي �أبو �إبراهيم الكبري ،وكان
معظم قيادته من احلركة الق�سامية (�أبو حممود ال�صفوري ،و�سليمان عبد اجلبار،
وعبد اهلل الأ�صبح ،وتوفيق الإبراهيم ،وعبد اهلل ال�شاعر ...وغريهم) .ويف منطقة لواء
نابل�س املق�سمة لأربعة �أق�سام كان هناك قائدان ق�ساميان بارزان هما :ال�شيخ
عطية �أحمد عو�ض والذي خلفه يف منطقته ال�شيخ الق�سامي يو�سف �أبو درة ،وال�شيخ
حممد ال�صالح احلمد (�أبو خالد) والذي خلفه يف منطقته ال�شيخ الق�سامي عبد الفتاح حممد
احلاج م�صطفى .هذا بالإ�ضافة �إىل منطقة يقودها عبد الرحيم احلاج حممد ،و�أخرى يقودها
عارف عبد الرازق.
وتوىل قيادة منطقة القد�س املجاهد عبد القادر احل�سيني ،وقاد منطقة اللد ال�شيخ
ح�سن �سالمة� ،أما منطقة اخلليل فقادها عي�سى البطاط ثم عبد احلليم اجلوالين.
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وكان للحاج �أمني احل�سيني دور رائد يف تنظيم ومتويل وتوجيه الثورة ب�شكل غري
معلن يف مرحلتها الأوىل ثم مبا�رشة يف مرحلتها الثانية.58
وقد هزت هذه الثورة الوجود الربيطاين يف فل�سطني ،وا�ستطاعت �أن ت�سيطر على
الريف الفل�سطيني وعدد من املدن ،خ�صو�صا ً يف �صيف  ،1938ونفذت �آالف العمليات
الع�سكرية ،و�أقامت لنف�سها مراكز قيادة ميدانية ،وحماكم حتكم بني النا�س بكتاب اهلل
و�سنة ر�سوله . ...ومل ت�ستطع بريطانيا الق�ضاء على الثورة �إال بعد �أن ا�ستعانت ب�سد�س
جي�شها الإمرباطوري الذي كان يهيمن على ع�رشات من دول ومناطق العامل مبا فيها
القارة الهندية ،وبعد �أن ا�ستدعت �أف�ضل قادتها الع�سكريني �أمثال ديل  Dillوويفل
 Wavellوهاينينغ  Hainingومونتغمري  Montgomeryوباركر  Parkerوغريهم،
وبعد �أن �أعادت احتالل �أر�ض فل�سطني جزءا ً جزءا ً يف حرب �رش�سة ا�ستخدمت فيها كافة
الو�سائل والتقنيات الع�سكرية املتطورة والطريان والدبابات ،ف�ضالً عن قمعها العنيف
لكافة �أن�صار الثورة (كل الفل�سطينيني) املدنيني.59

 .3الفرتة املمتدة بني 1948-1939م:
م ّر �شعب فل�سطني يف هذه الفرتة بجو ع�صيب تبع خروجهم وهم يف حالة �إنهاك نتيجة
الثورة الكربى ،ودخول العامل يف مرحلة احلرب العاملية الثانية ،التي انتهت 1945م.
كما �شهدت هذه الفرتة منو النفوذ اليهودي ال�صهيوين العاملي ،وات�ساع امل�ؤامرة الدولية
على فل�سطني ،وتويل الأنظمة العربية �أمر ق�ضية فل�سطني مع �إ�ضعاف وتهمي�ش الدور
الفل�سطيني ممثالً يف احلاج �أمني والهيئة العربية العليا.
ومن ناحية التيار الإ�سالمي فقد �شهدت هذه الفرتة ظهور حركة الإخوان امل�سلمني
يف فل�سطني ،والتي �شاركت مبا متلك من جهود وو�سائل حمدودة يف مواجهة اخلطر
ال�صهيوين واال�ستعمار الربيطاين.

الإخوان امل�سلمون:
�إن احلديث عن جماعة الإخوان امل�سلمني ال يكت�سب �أهميته فقط من دورها الذي
�أ َّدته يف فرتة 1948-1939م يف فل�سطني ،و�إمنا لأن تيار الإخوان امل�سلمني �أ�صبح هو
التيار الإ�سالمي الرئي�س يف �أو�ساط الفل�سطينيني داخل وخارج الأر�ض املحتلة �إىل وقتنا
احلا�رض.
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�أ�س�س ال�شيخ ح�سن البنا جماعة “الإخوان امل�سلمني” يف �آذار /مار�س 1928م يف مدينة
الإ�سماعيلية مب�رص .60وقد هدفت هذه اجلماعة �إىل �إحياء معاين الإ�سالم ال�صحيحة يف
النفو�س ،وااللتزام بتعاليمه عقيدة و�سلوكا ً ومنهج حياة ،وبناء الفرد امل�سلم والأ�رسة
امل�سلمة واملجتمع امل�سلم والدولة امل�سلمة ،وتخلي�ص البالد الإ�سالمية من اال�ستعمار
بكافة �أ�شكاله ،و�إقامة اخلالفة الإ�سالمية الواحدة على بالد امل�سلمني ،والتقدم ل�سيادة
و�أ�ستاذية العامل .61واعتربت اجلماعة نف�سها ،وفق املفهوم ال�شامل للإ�سالم“ ،دعوة
�سلفية ...وطريقة �سنية ...وحقيقة �صوفية ...وهيئة �سيا�سية ...وجماعة ريا�ضية...
ورابطة علمية ثقافية ...و�رشكة اقت�صادية ...وفكرة اجتماعية”.62
بد�أ اهتمام جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�رص بفل�سطني مبكراً ،غري �أنه برز �أثناء
الثورة الكربى 1939-1936م عرب الدعاية والإعالم واملظاهرات وجمع التربعات.
وكانت �أوىل الإ�شارات ملا بد�أ الإخوان ن�رش دعوتهم يف فل�سطني يف �آب� /أغ�سط�س 1935م،
عندما زارها عبد الرحمن ال�ساعاتي وحممد �أ�سعد احلكيم ،وهناك لقيا ترحيبا ً من احلاج
�أمني ،حيث قاما بن�رش دعوتهم .63وخالل احلرب العاملية الثانية (1945-1939م)
زادت زيارات الإخوان لفل�سطني ،و�أخذ عدد من �أبناء فل�سطني ين�ضمون للإخوان ،غري
�أن ت�شكيل فروع للإخوان مل يتم ،على ما يظهر� ،إال بعد انتهاء احلرب ،حيث خفت ظروف
القهر والت�شديد الربيطاين ،ون�شطت احلركة ال�سيا�سية الفل�سطينية .ويبدو �أن �أول فروع
الإخوان �إن�شا ًء كان فرع غزة برئا�سة احلاج ظافر ال�شوا ،ثم ت�أ�س�س فرع يافا برئا�سة
ظافر الدجاين� ،أما فرع القد�س فقد �شهد حفل افتتاح مميز يف 1946/5/5م ح�رضه
الزعيم الفل�سطيني جمال احل�سيني ،و�أن�شئ فرع حيفا برئا�سة ال�شيخ عبد الرحمن مراد،
وتتابع �إن�شاء الفروع يف قلقيلية واللد ونابل�س ،وطولكرم ،واملجدل ،و�سلواد ،واخلليل
حتى زادت الفروع عن ع�رشين فرعا ً.64
وقد ن�شطت جماعة الإخوان يف فل�سطني يف جماالت الدعوة والرتبية والتوعية
الإ�سالمية ،والتعريف باخلطر ال�صهيوين ،وامل�ؤامرة على فل�سطني ،والتعبئة للجهاد.
ودلت القرارات ال�صادرة عن م�ؤمتراتهم العامة (حيفا ،ت�رشين الأول� /أكتوبر 1946م)،
(حيفا ،ت�رشين الأول� /أكتوبر 1947م) على قوتها ومتابعتها للأحداث ال�سيا�سية
وم�ضمونها اجلهادي.65
�شارك الإخوان امل�سلمون الفل�سطينيون يف اجلهاد عندما اندلعت حرب
1948-1947م� ،إال �أن حداثة تنظيمهم وعدم منوه وا�ستقراره ب�شكل منا�سب وقوي
جعلت م�شاركتهم حم�صورة �ضمن قدراتهم املحدودة و�إمكاناتهم املتوا�ضعة.
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ومع ذلك فقد �شكلت �شُ عب الإخوان يف فل�سطني قوات غري نظامية منذ بداية احلرب
عملت يف �أماكن ا�ستقرارها يف ال�شمال والو�سط حتت القيادات العربية املحلية هناك
(التي تتبع جي�ش الإنقاذ �أو جي�ش اجلهاد املقد�س) ،وقد قامت بغارات ناجحة على
م�ستعمرات اليهود وطرق موا�صالتهم على الرغم من ال�ضعف ال�شديد الذي كانت تعانيه
�سواء يف الت�سليح �أو التدريب .66ولذلك ال جند ذكرا ً ر�سميا ً لدور الإخوان يف هذه املناطق
ب�شكل عام� ،أما يف املناطق اجلنوبية وخ�صو�صا ً غزة وبئر ال�سبع فقد ان�ضم العديد من
�إخوان فل�سطني �إىل قوات الإخوان (امل�رصية) احلرة بقيادة كامل ال�رشيف ،و�شاركوا
بقوة وفاعلية يف معارك فل�سطني هناك ،ويذكر كامل ال�رشيف �أن قوات الإخوان امل�رصيني
احلرة كان معدل عددها  200جماهد يف مناطق جنوب فل�سطني ،و�أنه كان ي�شاركها
اجلهاد حوايل  800جماهد �آخر من �أبناء فل�سطني حتت قيادتها ،حيث �إن كثريا ً منهم
ت�أثروا بفكر الإخوان امل�سلمني و�أ�صبحوا منهم.67
وكانت �أن�شط �شُ عب الإخوان م�شاركة يف اجلهاد �شعبة الإخوان امل�سلمني يف يافا ،وقد
كان هناك “تنظيم ع�سكري �رسي خا�ص” �ضمن �أع�ضاء الإخوان يف يافا� ،شارك فيه عدد
حمدود من الإخوان ممن ي�صلحون لهذا العمل ،ومل يكن باقي الإخوان �أع�ضاء فيه� ،أو
يعلمون �شيئا ً عنه ،وقد ظهر ن�شاطه اجلهادي يف بداية احلرب.68
وعندما ت�شكلت جلنة قومية يف يافا مع بدء احلرب �شارك �ضمن قيادتها ممثل
عن الإخوان امل�سلمني وهو رئي�س الفرع هناك “ظافر راغب الدجاين” ،وقد �ألفت هذه
اللجنة جلانا ً عديدة لتعنى مبختلف ال�ش�ؤون يف املدينة ،وقد �أ�سندت مهمة �إدارة اللجنة
االقت�صادية لظافر الدجاين الذي كان ي�شغل �أي�ضا ً رئا�سة الغرفة التجارية يف املدينة.69
وعندما جاء كامل ال�رشيف �إىل منطقة يافا مع �رسية من �شباب اجلامعات ،توىل
هو قيادة جماهدي الإخوان حيث جتمع حتت قيادته حوايل مئة جماهد ،70وتوىل كامل
ال�رشيف قيادة منطقة يف يافا ا�سمها “كرم التوت” وتقع بني يافا وتل �أبيب ،حيث تقع
معارك يومية بني املجاهدين واليهود ،كما �شارك الإخوان املجاهدون يف الهجوم على
م�ستعمرة بتاح تكفاه ،ثم ما لبث كامل ال�رشيف �أن انتقل �إىل منطقة النقب.71
ويذكر عارف العارف �أنه كان للإخوان امل�سلمني يف يافا قوات متحركة يبلغ عددها
ثالثني جماهدا ً بقيادة ح�سن عبد الفتاح واحلاج �أحمد دولة ،وكان عندهم ثالثني بندقية
ور�شا�ش و� 2سنت ،وقد كانوا يهبون لنجدة املواقع كلما دعت احلاجة.72
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ويقول يو�سف عمرية� :إن الإخوان تولوا �أثناء احلرب الدفاع عن مناطق الب�صة
وتل الري�ش والعجمي والنزهة يف يافا ،بالإ�ضافة �إىل املحافظة على الأمن داخل البلد ،كما
ي�ؤكد على الدور امل�رشف الذي قام به الإخوان يف يافا ،حيث كان االلتزام بالإ�سالم من
�سماتهم ،وكان الدفاع والقتال عن �إميان باهلل.73
ويف منطقة القد�س �شارك �إخوان فل�سطني يف القتال مع �إخوانهم القادمني من البالد
العربية� ،أو مع قوات اجلهاد املقد�س.
�أما الإخوان امل�سلمون امل�رصيون ،74فف�ضالً عن دورهم الكبري يف التعبئة الإعالمية
وجمع التربعات والأ�سلحة ،فقد �أبدوا ا�ستعدادهم اجلاد قبل بدء املعارك ب�إر�سال دفعة
�أوىل من ع�رشة �آالف جماهد �إىل فل�سطني (وهي �أكرب من بع�ض اجليو�ش العربية) حيث
�أبرق بذلك ال�شيخ البنا �إىل جامعة الدول العربية يف 1947/10/9م ،وتقدم فورا ً �إىل
احلكومة امل�رصية بطلب ال�سماح لفوج من ه�ؤالء باجتياز احلدود ،ولكنها رف�ضت .و�أخذ
الإخوان يجهزون املجموعات وير�سلونها ،ولكن احلكومة كانت ت�ضيِّق عليهم حتى �إنهم
ا�ضطروا للتحايل (بعمل رحلة علمية �إىل �سيناء )...لينطلقوا بعد ذلك �إىل فل�سطني.
وملا ا�شتد ال�ضغط على احلكومة امل�رصية �سمحت للمتطوعني بامل�شاركة يف القتال
حتت راية اجلامعة العربية حيث تدربوا يف مع�سكر “هاك�ستب” وكان ي�رشف على
حركة التطوع حممود لبيب وكيل الإخوان لل�ش�ؤون الع�سكرية ،وت�ألفت ثالث كتائب
من املتطوعني يقدر عددها بـ  600مقاتل ن�صفهم تقريبا ً من الإخوان امل�سلمني ،وقد
طبعوا هذه الكتائب بطابعهم اخلا�ص ،وكان �أبرز قادة هذه الكتائب �أحمد عبد العزيز
وعبد اجلواد طبالة.
ومل يكف ِمع�سكر هاك�ستب ال�ستيعاب املتطوعني� ،إذ �إن املتطوعني كانوا ع�رشات
الأ�ضعاف بالن�سبة للم�شاركني ،ف�أر�سل الإخوان مئة من �أفرادهم ليتدربوا يف
مع�سكر “قطنا” يف �سورية ،وهم كل ما ا�ستطاع املركز العام للإخوان �أن يقنع
احلكومة امل�رصية بقبوله.
قام الإخوان امل�سلمون بدور م�رشف يف حرب فل�سطني اعرتف لهم به كل من كتب
عن هذه احلرب ،وكان لهم دور م�شهود يف جنوب فل�سطني يف مناطق غزة ورفح وبئر
ال�سبع ،حيث كانوا يهاجمون امل�ستعمرات ،ويقطعون موا�صالت اليهود ال�صهاينة ،ومن
�أبرز املعارك التي �شاركوا فيها هناك معركة التبة  86التي يذكر الع�سكريون �أنها هي التي
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حفظت قطاع غزة عربياً ،ومعركة كفار ديروم ،واحتالل م�ستعمرة ياد مردخاي وغريها،
كما �أ�سهموا بدور مهم يف تخفيف احل�صار عن القوات امل�رصية املحا�رصة يف الفالوجا.
كما �أن للإخوان امل�رصيني م�شاركتهم الفعالة يف معارك القد�س وبيت حلم واخلليل
وخ�صو�صا ً �صور باهر ،وكان من �أبرز املعارك التي �شاركوا فيها يف تلك املناطق معركة
رامات راحيل ،وا�سرتجاع مار اليا�س ،وتدمري برج م�ستعمرة تل بيوت قرب بيت حلم،
والدفاع عن “تبة اليمن” التي �سمي تبة الإخوان امل�سلمني ،نظرا ً للبطولة التي �أبدوها...
وغريها.
وقد ا�ست�شهد من �إخوان م�رص يف معارك فل�سطني حوايل مئة ،وجرح نحو ذلك و�أ�رس
بع�ضهم ،وكانت وط�أة الإخوان �شديدة على اليهود ال�صهاينة .وقد �سئل مو�شيه
ديان  Moshe Dayanبعد احلرب بقليل عن ال�سبب الذي من �أجله جتنب اليهود حماربة
املتطوعني يف بيت حلم واخلليل والقد�س ف�أجاب “�إن الفدائيني يحاربون بعقيدة �أقوى
من عقيدتنا� ...إنهم يريدون �أن ي�ست�شهدوا ونحن نريد �أن نبني �أمة ،وقد جربنا قتالهم
فكبدونا خ�سائر فادحة ...ولذا فنحن نحاول قدر الإمكان �أن نتجنب اال�شتباك معهم”.
وقام الإخوان ال�سوريون 75بدور م�شهود خ�صو�صا ً يف معارك منطقة القد�س ،وقد
تدربت كتيبة الإخوان ال�سوريني يف “قطنا” ثم �سافرت �إىل منطقة القد�س ،وقد �شارك من
الإخوان ال�سوريني حوايل مئة �أخ ،بقيادة املراقب العام للإخوان امل�سلمني يف �سورية الدكتور
م�صطفى ال�سباعي ،وقد ا�شرتكوا بب�سالة يف معارك القد�س مثل معركة باب اخلليل التي
�أ�صيب فيها  35منهم بجراح ،وكان الن�رص معقودا ً فيها للمجاهدين ،ومعركة الق�سطل،
فوج منهم فيه عبد القادر احل�سيني ،ومعركة احلي القدمي يف القد�س ،ومعركة
حيث �شارك ٌ
القطمون ،ون�سف الكني�س اليهودي الذي اتخذه اليهود مقرا ً حربيا ً وغريها.
وقد تفاعل الأردنيون ،76مع حرب فل�سطني ،و�شكل الإخوان امل�سلمون هناك جلنة
جلمع التربعات وامل�ساعدات ،كما فتحوا باب التطوع للم�شاركة يف اجلهاد ،وكان جتاوب
النا�س رائعاً ،فيذكر الأ�ستاذ حممد عبد الرحمن خليفة �أنه عندما فتح باب التطوع يف �شعبة
�سجل �أكرث من ثالثة �آالف �شخ�ص �أنف�سهم.
ال�سلط َّ
وتكونت من �إخوان منطقة ع ّمان وما حولها �رسية متطوعني ت�ضم نحو  120جماهدا ً

من الإخوان امل�سلمني ،و�سميت با�سم �رسية �أبي عبيدة ،وقد توىل قيادتها التنظيمية
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الإخوانية احلاج عبد اللطيف �أبو قورة املراقب العام للإخوان امل�سلمني يف الأردن يف تلك
الفرتة� ،أما قيادتها الع�سكرية فقد توالها املالزم املتقاعد ممدوح ال�رصايرة ،وقد دخلت
فل�سطني يف 1948/4/14م ومتركزت يف عني كارم و�صور باهر .وقد خا�ضت هذه
ال�رسية عدة معارك وا�ست�شهد عدد من �أفرادها مثل �سامل امل�سلم وب�شري �سلطان.
ويف �إربد توىل م�س�ؤول �شعبة الإخوان هناك ال�سيد �أحمد حممد اخلطيب قيادة الإخوان
فيها يف حرب فل�سطني ،وبلغ جمموع من �شارك معه يف اجلهاد من �إخوان �إربد و�أهلها
املتطوعني حوايل مئة جماهد بحيث كان ي�شرتك يف املعركة الواحدة من  25-20جماهداً.
�أما يف العراق فبعد �أ�سبوع واحد من قرار التق�سيم �أ�سهم الإخوان امل�سلمون يف
العراق 77بقيادة ال�شيخ حممد حممود ال�صواف ب�شكل فعال يف ت�أليف “جمعية �إنقاذ
فل�سطني” يف بغداد ،ولقد لبى نداء التطوع � 15ألفا ً معظمهم ممن تدرب يف اجلندية �أو
ال�رشطة ،وكان للإخوان امل�سلمني يف تلك الفرتة دور �أ�سا�س يف تعبئة اجلماهري للجهاد،
وكانوا على ر�أ�س املظاهرات التي خرجت للتنديد بقرار تق�سيم فل�سطني والتي ا�شرتك
فيها � 200ألف عراقي يف بغداد.
وت�ألف من املتطوعني للجهاد فوجا احل�سني والقاد�سية و�رسية املغاوير وغريها،
وكلما تدرب فريق منهم كانت اجلمعية تر�سله �إىل اللجنة الع�سكرية يف دم�شق .ويف
1948/1/7م و�صلت �أول �رسية مغاوير �إىل دم�شق ،وبعد �أ�سبوع و�صل فوجان �آخران
مع ال�سالح والعتاد ،وبينما كانت اجلمعية ت�ستعد لإر�سال فوج جديد تلقت �إنذارا ً من
اللجنة الع�سكرية ب�أن َّ
تكف عن �إر�سال املتطوعني حتى �إ�شعار �آخر!! كما �أ�شار �صالح
جرب (بعد �أن وقع معاهدة بورت�سموث  )Portsmouth treaty of 1948بعدم �إر�سال
�أكرث من  500متطوع ،كما �أن طه الها�شمي قال لرئي�س اجلميعة�“ :إذا �أر�سلتم مددا ً �آخر
من املتطوعني �أعدتهم �إىل بغداد على نفقة اجلمعية!!” فاكتفت اجلمعية بعد ذلك ب�إر�سال
التربعات ،وقد كان الإخوان من �أبرز و�أن�شط عنا�رص هذه اجلمعية ،وقد و�صلت كتيبتا
“احل�سني”و”القاد�سية” من متطوعي العراق (كل واحدة تتكون من  360مقاتالً) �إىل
فل�سطني يف �آذار /مار�س 1948م.
كما �شارك �ضمن الأفواج التي ذهبت للجهاد الكثري من “�إخوان” العراق الذين
قاتلوا �ضمن قوات جي�ش الإنقاذ ،ور�أوا الكثري من تخاذل و�ضعف و�سوء �إدارة قيادته،
وعلى ر�أ�سه فوزي القاوقجي� ،إال �أنهم بذلوا ما ا�ستطاعوا يف املعارك التي �شاركوا فيها
خ�صو�صا ً يف �شمال فل�سطني.
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الق�ساميون �سنة 1948م:
عندما �أعلنت احلرب 1948-1947م عاد الق�ساميون 78للم�شاركة يف ميادين اجلهاد
من جديد ،وقد عمل معظمهم حتت توجيه احلاج �أمني احل�سيني �ضمن جي�ش اجلهاد
املقد�س� ،أو مع جي�ش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي.
وقد ظ ّل الق�ساميون يعملون بالذات يف مناطق ال�شمال ك�أبي �إبراهيم الكبري
و �أبي �إبراهيم ال�صغري ،و�أبي حممود ال�صفوري ،و�رسور برهم ،ولكن هذه املرة مل
يكونوا هم القيادات املوجهة امل�سيطرة املحركة للو�ضع ،و�إمنا كانوا تابعني لقيادات �أعلى،
كثريا ً ما و�ضعتهم يف ظروف �صعبة ،بحيث مل يتمكنوا من �أداء واجبهم كما ي�شا�ؤون.
�شارك �أبو �إبراهيم الكبري �ضمن قيادة فوج الريموك الثاين التابع جلي�ش الإنقاذ،
والذي كان يتوىل قيادته �أديب ال�شي�شكلي .وقد قاد �أبو �إبراهيم �ضمن �أعمال هذا الفوج
“معركة جدين” يف ال�شمال ،وبلغت خ�سائر اليهود  120قتيالً وجريحاً ،وا�ست�شهد من
العرب ت�سعة وجرح �ستة.
وتوىل �أبو �إبراهيم ال�صغري العمل يف منطقة النا�رصة ،وكان حتت �إمرته  200م�سلح،
وكان يتبع يف عمله جي�ش اجلهاد املقد�س بقيادة عبد القادر احل�سيني وتوجيه ورعاية
احلاج �أمني احل�سيني .كما �أبلى �أبو حممود ال�صفوري بال ًء ح�سنا ً يف معارك ال�شمال،
وتوىل الدفاع عن بلدة �شفا عمرو مع خم�سني جنديا ً من قوات اجلهاد املقد�س ،وا�ست�شهد
�رسور برهم الذي توىل م�س�ؤولية م�ساعد قائد حامية حيفا عندما حو�رص وعدد من
�إخوانه املجاهدين فرف�ض الت�سليم وفجر ال�سيارة التي حتمل الذخرية ،مما �أدى ملقتل
�أكرث من خم�سني يهوديا ً وا�ست�شهاد  14جماهدا ً منهم �رسور برهم نف�سه.

قوات اجلهاد املقد�س:
�أما قوات اجلهاد املقد�س 79التي توىل قيادتها عبد القادر احل�سيني ورعاها احلاج �أمني
فقد جندت يف �صفوفها �أعدادا ً كبرية من �أهل فل�سطني ،وخا�ضت معارك مهمة وعديدة يف
مناطق فل�سطني ،وخ�صو�صا ً يف منطقة القد�س مثل عمليات �شارع بن يهودا ،والبال�ستاين
بو�ست ،وها�سوليل ،واملنتفيوري ،والوكالة اليهودية. ...
ومن �أ�شهر املعارك التي خا�ضتها قوات اجلهاد املقد�س معركة الق�سطل ،وكان
عبد القادر احل�سيني قد طلب م�ساعدة اللجنة الع�سكرية للجامعة العربية بال�سالح
ال�سرتداد الق�سطل دومنا فائدة فخرج من عند رئي�سها وهو يقول ب�صوت مرتفع�“ :أنتم
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خائنون� ...أنتم جمرمون� ،سي�سجل التاريخ �أنكم �أ�ضعتم فل�سطني� ،س�أحتل الق�سطل
و�س�أموت �أنا وجميع �إخواين املجاهدين” ،...وغادر املكان وهو يقول ل�صديقه قا�سم
الرمياوي “هيا نرجع �إىل فل�سطني كي منوت فيها امليتة التي و�ضعناها ن�صب �أعيننا،
هيا ن�ست�شهد �أو ننت�رص على الأعداء ،ولنذكر قوله تعاىل ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﭼ” .ويف 1948/4/8م انت�رص عبد القادر ورفاقه يف معركة الق�سطل
وحرروها ،بعد �أن قتلوا حوايل  350يهودياً ،وا�ست�شهد قائد قوات اجلهاد املقد�س
عبد القادر احل�سيني يف هذه املعركة. ...

احلاج �أمني احل�سيني:
وقبل �أن نطوي �صفحة االحتالل الربيطاين ال ب ّد من وقفة مع احلاج �أمني احل�سيني
الذي كان من �أبرز �شخ�صيات التيار الإ�سالمي (1948-1917م) ،والذي يرجع ن�سبه
�إىل �إحدى �أكرب عائالت فل�سطني و �أكرثها نفوذاً ،وقد توىل من�صب املفتي الأكرب
(مفتي القد�س) ،ثم توىل رئا�سة املجل�س الإ�سالمي الأعلى ،و�أخذ يربز �شيئا ً ف�شيئا ً حتى
�صار ال�شخ�صية الأوىل يف فل�سطني ،وخ�صو�صا ً يف مرحلة الثالثينيات والأربعينيات.
وقد �أك�سب البعد الإ�سالمي الوا�ضح يف �شخ�صيته ق�ضية فل�سطني بعدا ً �إ�سالميا ً عاملياً،
و�أ�سهم �إىل ح ٍّد كبري يف الدعاية للق�ضية الفل�سطينية يف العامل الإ�سالمي ،كما �أثر عرب
املجل�س الإ�سالمي الأعلى يف ا�ستخدام منابر امل�ساجد خلدمة الق�ضية وتوعية النا�س،
ومواجهة اليهود ال�صهاينة واال�ستعمار الربيطاين ،وكانت امل�ساجد يف تلك الفرتة منابر
�إ�شعاع وطنية ومراكز جتميع وانطالق �شعبي للتظاهرات والثورات الفل�سطينية.
وقد بلغ احلاج �أمني �أوج زعامته الإ�سالمية عندما ر�أ�س امل�ؤمتر الإ�سالمي العام ل�سنة
1931م ،والذي �شارك فيه  22بلدا ً �إ�سالمياً� ،إال �أن ت�أثريه يف �أحداث فل�سطني ما لبث
�أن �ضعف بعد احلرب العاملية الثانية عندما تولت الدول العربية الأمر و�أخذت تتجاوزه
وتتجاهله ،وت�صطدم به فيما يتعلق بق�ضية فل�سطني حتى نهاية احلرب 1948م.
80

وكان الرتباط احلاج �أمني باملن�صب (1937-1920م) �أثره يف ح�رص حتركه املعلن
�ضمن �إطار ال ترف�ضه ال�سلطات الربيطانية ،ونتيجة لذلك �أخذ اجلانب الإعالمي والدعائي
واالجتماعي وال�سيا�سي الق�سط الأكرب من ن�شاطه بحيث كان ميكن �أن يبذل جهدا ً
م�ضاعفا ً يف اجلانب الع�سكري واجلهادي لو تخلى عن املن�صب .ثم �إن زعامته جلميع �أهل
فل�سطني مبختلف اجتاهاتهم وطوائفهم جعلته يعطي مرونة �أكرب يف ا�ستيعابه جلميع
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الأطراف ،مما �أثر ب�شكل �سلبي على وجود منهجية �إ�سالمية حركية جهادية تعتمد
الرتبية والرتكيز يف �أعماله.
و�إذا كانت العديد من الدالئل ت�شري �إىل دور �أ�سا�سي ،غري معلن ،للحاج �أمني يف تنظيم
وتنفيذ بع�ض االنتفا�ضات ،و�إن�شاء التنظيمات ال�رسية اجلهادية ،ف�إن دوره اجلهادي
املعلن قد برز يف املرحلة التالية من الثورة الكربى وما تالها ،وكان رئي�سا ً للهيئة العربية
العليا التي ت�شكلت �سنة 1946م كممثل لعرب فل�سطني ،و�أ�سهمت وفق �إمكاناتها
املحدودة يف الدفاع عن �أر�ض فل�سطني.

ثاني ًا :مرحلة املد القومي العربي 1967-1949م:
�شهدت هذه املرحلة غلبة الفكر القومي العربي ومنو االجتاه اال�شرتاكي على ال�ساحة
العربية ،وبرز دور م�رص يف عهد عبد النا�رص فيما يتعلق بفل�سطني ،بينما مل تكن الهوية
الوطنية الفل�سطينية قوية مبا يكفي لربوزها وانت�شارها� .أما التيار الإ�سالمي فقد عانى
كثريا ً من احلرب والت�ضييق ،خ�صو�صا ً يف م�رص وانح�رس دوره ال�سيا�سي وال�شعبي يف
البالد العربية ،و�شهدت هذه املرحلة �أفول جنم احلاج �أمني احل�سيني ،و�إن�شاء منظمة
التحرير الفل�سطينية 1964م .وانتهت املرحلة بهزمية اجليو�ش العربية يف حرب 1967م
وفقدان باقي فل�سطني واجلوالن و�سيناء ،مما �أدى �إىل �صدمة كبرية يف العامل العربي،
واهتزاز الثقة بالأفكار القومية واال�شرتاكية وبالأنظمة العربية.

التيار الإ�سالمي يف ال�ضفة والقطاع:
ومن ناحية التيار الإ�سالمي الفل�سطيني ،فبعد انتهاء حرب 1948م وبداية
اخلم�سينيات ،كان الإخوان امل�سلمون يزدادون قوة ونفوذاً ،خ�صو�صا ً يف قطاع غزة .ويف
القطاع �أ�صبح ال�شيخ عمر �صوان ،رئي�س املكتب الإداري يف غزة ،وكان للإخوان يف غزة
�أربع �شعب� :شعبة تتبع املكتب الإداري ،و�شعبة يف “الرمال” و�شعبة يف “حارة الزيتون”،
و�شعبة يف “حارة الدرج” ،كما كانت هناك �شعب للإخوان يف خان يون�س ورفح و�شعب
م�صغرة يف مع�سكري الربيج والن�صريات ،وكان من نواب هذه ال�شعب �أع�ضاء يف املكتب
الإداري للإخوان يف منطقة غزة ،81و�أ�صبح عدد الفروع حوايل  11فرعا ً ،82وخالل الفرتة
1955-1949م كان الإخوان �أقوى الأحزاب والظاهرة ال�سيا�سية الأوىل يف القطاع.83
قام الإخوان يف القطاع بتبني التدريب وت�شجيعه وبالعمل الع�سكري �ض ّد الكيان
الإ�رسائيلي ،وحتت �إ�رشاف ال�ضابط امل�رصي الإخواين عبد املنعم عبد الر�ؤوف
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(�أحد �ضباط ثورة متوز /يوليو 1952م البارزين) ّ
مت جتنيد وتدريب الكثريين .وقد
قام الإخوان بزرع الألغام يف و�سائل النقل املدنية والع�سكرية الإ�رسائيلية ،ون�سف عدد
من املن�ش�آت ،وتخريب خطوط املياه والكهرباء ،وقد كان لهذه العمليات �أثرها يف انفجار
املوقف على احلدود بني الأر�ض املحتلة والقطاع على نطاق وا�سع ...و�أدت ردود الفعل
الإ�رسائيلية املتغطر�سة والق�صف الع�شوائي الوح�شي �إىل �إدخال �أعداد كبرية من احلر�س
الوطني امل�رصي ،و�إىل تنظيم عمليات فدائية يقوم بها الفل�سطينيون داخل الأر�ض املحتلة
برعاية ال�سلطات امل�رصية وب�إ�رشاف �ضابط املخابرات م�صطفى حافظ.
ومن جهة �أخرى ،ومع تعر�ض الإخوان لت�ضييق ال�سلطات امل�رصية فقد قامت
باعتقال خليل الوزير “�أبو جهاد” الذي كان من �أن�شط العنا�رص الإخوانية الع�سكرية،
ولقي من التعذيب �أهواالً يف �إدارة املباحث يف �رسايا غزة ،و�أفرج عنه بكفالة بعد �أ�سبوع،
وكان ما يزال طالبا ً يف املرحلة الثانوية.
�أ�سهمت عمليات الإخوان الع�سكرية يف القطاع يف �إف�شال م�رشوع توطني الالجئني يف
�سيناء ،الذي كانت قد وافقت عليه حكومة الثورة امل�رصية ،ذلك �أن كل عملية جهادية
كان يعقبها انتقام �إ�رسائيلي ،مما �أحرج احلكومة امل�رصية ،ودفعها �إىل �إن�شاء الكتيبة
الفل�سطينية .وحتى بعد حظر ن�شاط الإخوان يف القطاع وتعر�ضهم للمطاردة ا�ستمروا
يف عملهم اجلهادي ال�رسي ،و�شكلوا �سل�سلة من املجموعات اجلهادية للعمل امل�سلح مثل
�شباب الث�أر وكتيبة احلق ...وكان لهم دورهم يف مقاومة االحتالل الإ�رسائيلي للقطاع
ت�رشين الثاين /نوفمرب 1956م � -آذار /مار�س 1957م ،وحتت االحتالل نظم الإخوان
�إ�رضابا ً جنح على نطاق وا�سع ،وقب�ض ال�صهاينة على عدد من الإخوان الذين ظلّوا يف
ال�سجن حتى ان�سحاب ال�صهاينة من القطاع.
غري �أن ظروف مطاردة النظام احلاكم يف م�رص للإخوان واعتقالهم ،والإف�ساح لن�شاط
احلركات القومية واال�شرتاكية ،ف�ضالً عن هجرة العديد من كفاءات ورموز الإخوان �إىل
اخلارج ،وخ�صو�صا ً اخلليج للعمل ،كل ذلك �أ�ضعف من قوة حركة الإخوان يف القطاع،
وه َّم�ش دورها خ�صو�صا ً منذ �أواخر اخلم�سينيات وحتى 1967م.84
ويف ال�ضفة الغربية ،التي �ضُ مت �إىل الأردن ،تابع الإخوان ن�شاطهم الذي حافظ على
الفتته الر�سمية ،و�أن�ش�أوا فروعا ً جديدة لهم يف اخلليل وبيت حلم وجنني وقلقيلية وعنبتا
ودورا و�صوريف و�صور باهر وطوبا�س وكفر برقة و�أريحا ،وبع�ض خميمات الالجئني
مثل عقبة جرب قرب �أريحا والعروب قرب بيت حلم.85
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ويذكر عبد العزيز علي �أن كامل ال�رشيف ا�ستدعاه من م�رص �إىل القد�س لتدريب
الإخوان يف القد�س على العمل الع�سكري الفدائي ،وكان ال�رشيف يتوىل الإ�رشاف على
امل�ؤمتر الإ�سالمي يف القد�س بعد ذهاب �سعيد رم�ضان ،وخرج عبد العزيز علي من م�رص
يف 1954/7/21م بعد �أن ا�ست�أذن من الإخوان هناك ف�سمحوا له .ويف القد�س قام بتدريب
عدة دفعات ب�أعداد ال ب�أ�س بها من الإخوان ،بعلم ور�ضا الإخوان ،وقاموا بعمليات �ض ّد
الكيان الإ�رسائيلي ،وقد ا�ستمر عبد العزيز علي يف العمل والتدريب حتى ح�صلت ال�رضبة
الثانية للإخوان يف م�رص يف كانون الأول /دي�سمرب 1954م حيث غادر �إىل �سورية.86

الإخوان امل�سلمون و�إن�شاء حركة فتح:
نقف هنا لن�شري �إىل م�شاركة الإخوان يف ت�أ�سي�س حركة التحرير الوطني الفل�سطيني
(فتح) �إذ ت�شري الدالئل �أن فتح قد ن�ش�أت (�أواخر 1957م) يف �أح�ضان حركة الإخوان،
و�أن الإخوان كانوا يع ّدونها جزءا ً منهم �أو على الأقل ر�صيدا ً لهم .ويذكر �أحد امل�صادر
الإخوانية �أن املجموعة القيادية الأوىل لفتح كانت تتكون من خم�سة �أ�شخا�ص ،واحد
منهم يقيم يف ال�سعودية هو عبد الفتاح حمود وهو من الإخوان ،و�أربعة يقيمون يف
الكويت وهم �أبو جهاد خليل الوزير ،ويو�سف عمرية ،و�سليمان حمد ،وه�ؤالء كلهم
كانوا من الإخوان ،و�أبو عمار يا�رس عرفات الذي كان مقربا ً من الإخوان ،و�إن مل يكن
ع�ضوا ً من الأع�ضاء ،وقد كان لأبي عمار من الهمة والن�شاط والذكاء ما جعلهم يولونه
قيادة احلركة.87
ويذكر �آالن هارت  ،Alan Hartالذي ا�ستقى معلوماته من م�صادر فتحاوية قدمية،
ومنها عرفات و�أبو جهاد� ،أن �أول خلية �رسية لفتح ت�شكلت من خم�سة هم� :أبو جهاد
ويا�رس عرفات وعادل كرمي ويو�سف عمرية� ،أما اخلام�س فا�سمه �شديد .وين�سب هارت
ن�ش�أة فتح �إىل �أواخر 1957م يف الكويت.88
ويرى �صالح خلف “�أبو �إياد” �أن ت�أ�سي�س فتح ّ
مت يف 1959/10/10م عندما اجتمعت
“جمموعة �صغرية منا” يف الكويت ل�صياغة ال�شكل التنظيمي لفتح� .أما خالد احل�سن
في�ؤرخ ال�شكل النهائي لتوحيد فتح حتت قيادة مركزية يف 1962م ،ويقول� :إن ما
�سبق ذلك التاريخ هو تطوير جمموعات حملية م�ستقلة ،و�أنهم اكت�شفوا �أنه �أينما كان
جتمع للفل�سطينيني خالل 1962-1958م فقد كانت هناك حركة فل�سطينية فكان هاين
احل�سن ي�شكل جمموعة يف �أملانيا وحمدان يف النم�سا وكوكبان يف �إ�سبانيا وعبد الفتاح
حمود يف ال�سعودية ،و�أبو مازن و�أبو يو�سف يف قطر“ ،وكنا ن�شكل جمموعة يف الكويت”،
159

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

الطريق �إىل القد�س
وكان هناك �آخرون يف العراق وغزة ودم�شق .وي�ضيف خالد احل�سن �أن جمموعة الكويت
كانت الوحيدة التي لديها جملة “فل�سطيننا” التي ت�صدر يف لبنان ،ومن خاللها �أ�صبحوا
معروفني للآخرين قبل غريهم ،و�أنهم بعد ذلك ا�ستطاعوا ر�ؤية بع�ضهم بع�ضاً ،و�أخريا ً
يف 1962م اجتمعوا يف الكويت وتوحد اجلميع حتت فتح ،غري �أن خالد احل�سن ي�شري �إىل
�أن �أول من بد�أ حركة فتح هو خليل الوزير.89
وعلى �أي حال ،ف�إن هارت ال يذكر ال�شخ�ص �أو امل�صدر الذي ا�ستقى منه معلوماته
حول الأ�سماء اخلم�سة لأول خلية لفتح ،و�إن كان جممل ال�صياغة ال�سابقة لكتابة املعلومة
توحي ب�أن امل�صدر هو �أبو جهاد� .أما القراءة الدقيقة ملا ذكره �أبو �إياد وخالد احل�سن فال
تعطي ت�أكيدا ً ب�أنهما كانا من �أوائل امل�ؤ�س�سني �أو من �أول قيادة لفتح يف الكويت .مع الإ�شارة
�إىل �أن هارت ذكر �أن �أبا �إياد وخالد احل�سن وهاين احل�سن ان�ضموا �إىل فتح 1963م.90
ورمبا �أمكن ح ّل التعار�ض بني ما ذكره هارت وما ذكره الأ�ستاذ �سليمان حمد من
�أن �أول خلية لفتح لي�ست بال�رضورة �أول قيادة لفتح� ،إذ �إن ت�شكيل القيادة رمبا �سبقه
ت�شكيل عدد من اخلاليا التي اختريت منها القيادة.
وح�سب الدكتور عبد اهلل �أبو عزة ف�إن خليل الوزير قدم ت�صورا ً للإخوان يف القطاع
�سلمه �إىل الأ�ستاذ هاين ب�سي�سو يق�ضي ب�إن�شاء تنظيم خا�ص ال يحمل لونا ً �إ�سالميا ً يف
مظهره ،و�إمنا يحمل �شعار حترير فل�سطني عن طريق الكفاح امل�سلح ،ونوهت املذكرة
التي قدمها الوزير ب�أن هذا التنظيم �سوف يفتح الأبواب املغلقة بني الإخوان واجلماهري،
ويفك احل�صار النا�رصي عنهم ويبقي ق�ضية فل�سطني حية ،ويجرب الدول العربية على
خو�ض احلرب .وملا مل ي�ستجب الإخوان امل�س�ؤولون لهذا الت�صور ،قام عدد من الإخوان
ذوي املكانة واالحرتام بني القواعد ،ممن اقتنعوا بهذا الت�صور ،بدعوة �إخوانهم الآخرين
لالن�ضمام للحركة وكان من ه�ؤالء الدعاة �سعيد املزين (�أبو ه�شام) وغالب الوزير،
وان�ضم لهم عدد من الإخوان املرموقني يف ذلك الوقت مثل �سليم الزعنون ،و�صالح خلف
و�أ�سعد ال�صفطاوي .ولأن دعاة احلركة اجلديدة من الإخوان ومعظم قادتها �شخ�صيات
�إخوانية معروفة ال ي�شك يف �سابقتها و�إخال�صها ووالئها ،فقد �سهل عليهم ذلك جتنيد
�أفراد ممتازين كثريين من الإخوان ،وقد �أ�سهم يف ذلك �أن الإخوان �أنف�سهم مل يح�سموا
�أمرهم مع فتح �إال بعد حوايل خم�س �سنوات كانت كافية لأن يفقدوا عددا ً من �أف�ضل
عنا�رصهم ،كما �أن الإخوان الذين دخلوا فتح مل يعلنوا ان�سحابهم من الإخوان ،و�إمنا
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

160

التجربة الإ�سالمية احلديثة واملعا�صرة يف فل�سطني
انكم�شوا �أو انقطعوا عن امل�شاركة ،بينما ا�ستمر بع�ضهم يف امل�شاركة املزدوجة بني
الطرفني مثل �أبو يو�سف حممد يو�سف النجار حتى اعتربه الإخوان من�سحبا ً عندما
عرفوا ب�أمر م�شاركته فتح.
ومن ال�شخ�صيات الإخوانية**التي ان�ضمت لفتح يف تلك الفرتة ،ممن مل نذكرهم،
كمال عدوان ورفيق النت�شة.91
وقد متيزت فتح عند ن�ش�أتها بدخول املخل�صني الراغبني يف البذل والت�ضحية وحترير
الوطن ،وكانت حركة �رسية تعتمد االنتقاء من ذوي الأخالق احلميدة وااللتزام الوطني.
لقد فتحت فتح يف تلك الفرتة املجال �أمام ال�شباب الإخواين املتحم�س للعمل الإيجابي
اجلهادي يف وقت كان ي�ستحيل فيه على جماعة الإخوان امل�سلمني املطا َردة القابعة
قيادتها يف ال�سجون �أن ت�ستوعب مثل هذه الطاقات وتوجهها.
ثم �إن فتح تو�سعت يف عمليات التجنيد من الفئات املختلفة ،وثارت الت�سا�ؤالت يف الو�سط
الإخواين حول توجيه فتح والإ�رشاف عليها ،حيث �أ�رصت قيادة الإخوان الفل�سطينية
على �أن يكون من القياديني اخلم�سة ثالث تعينهم بنف�سها ،ف�ضالً عن �إ�رشافها على
عمل احلركة ،وقد رف�ضت قيادة فتح هذا الطلب ،ويظهر �أنها نظرت بعني ال�شك �إىل قدرة
الإخوان ،وهم يف �أو�ضاعهم ال�صعبة ،على القيادة وح�سن املتابعة وحتقيق الطموحات.
ويذكر الأ�ستاذ �سليمان حمد �أن قيادة فتح كلفته االت�صال بالأخ هاين ب�سي�سو ،رحمه
اهلل ،الذي كان رئي�س تنظيم الإخوان الفل�سطينيني ،والذي كان مقره غزة ،وقد هدف
هذا االت�صال ملعرفة ر�أي الإخوان يف احلركة “حيث كانت الغالبية العظمى من عنا�رص
احلركة من �أفراد الإخوان” ،وقد بد�أ التناق�ض بني التوجيه الإخواين وبني توجيه حركة
فتح لعنا�رصها مما جعل حركة فتح تتخوف من انف�صال الإخوان عنها .وعندما تفاو�ض
رصت قيادة الإخوان �أن
�سليمان حمد مع قيادة الإخوان يف غزة يف �صيف 1962م� ،أ� ّ
يكون يف جمل�س قيادة فتح ثالثة �أع�ضاء على الأقل من بني الأع�ضاء اخلم�سة ،ومل يكونوا
يعلمون ب�أ�سماء قيادتها.
وعندما عاد �سليمان حمد �إىل الكويت ونقل ذلك ليا�رس عرفات وباقي الأع�ضاء كان
جوابهم �أن هناك �أربعة ولي�س ثالثة يف القيادة .وقام �سليمان حمد نف�سه ب�إخبار ذلك
* يف طبعات �سابقة �أ�رشنا �إىل حممود عبا�س (�أبو مازن) �أنه كان من الإخوان امل�سلمني ،غري �أن هذا مل يثبت لدينا
بعد مراجعة العديد من املراجع وال�شخ�صيات الإخوانية التي عا�رصته.
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لهاين ب�سي�سو يف �صيف 1963م ،فكان ر ّد الإخوان �أنهم يريدون �أن يعينوا ب�أنف�سهم
الأفراد الثالثة ولي�س فتح .وقد ر�أت فتح يف ذلك تدخالً يف �ش�ؤونها ،وخافت �أن ي�ؤدي
ذلك لتحكم قيادة الإخوان بقيادة فتح “الأمر الذي رف�ضه يا�رس عرفات وبع�ض الأفراد
الآخرين” ،ولذلك فقد �أمرت حركة الإخوان �أفرادها بالتمايز �إما للإخوان �أو لفتح،
ورف�ضت �أن يكون لأي �شخ�ص ال�صفتان كلتاهما فاختار �أغلب الإخوان الرجوع
�إىل قيادتهم وتنظيمهم ،كما �أمرت فتح �أفرادها بالتمايز �أي�ضا ً (عن �أي تنظيم غريها).
وقد �أدى هذا �إىل حدوث “االنف�صام النكد” بني اجلماعة وبني حركة فتح ح�سب تعبري
�أحد الإخوان ،وقد كان ذلك يف �صيف 1963م ،وقد خ�رست جماعة الإخوان عددا ً من
ن�شطائها و�شبابها املتحم�س ،وت�أثرت حركة فتح وهيكلها العام كثريا ً بخروج عدد كبري
من كوادرها وعنا�رصها ال�صاحلة.92
غري �أن النَ َف�س الإخواين ا�ستمر يف �أجواء حركة فتح ،بل �إن الأنظمة العربية نظرت لها
بعني ال�شك كجهة تتبع الإخوان حتى بعد انطالقتها الع�سكرية 1965م ،لكن هذا النف�س
�أخذ ي�ضعف مع دخول �أعداد هائلة من النا�س يف فتح ،خ�صو�صا ً بعد حرب 1967م،
ومع ا�ست�شهاد عدد من كبار قادتها ورموزها من ذوي املا�ضي احلركي الإ�سالمي،
وخ�صو�صا ً عبد الفتاح حمود ،و�أبو يو�سف النجار وكمال عدوان ...وتويل فتح قيادة
م.ت.ف ،ثم دخولها يف م�شاريع الت�سوية ال�سلمية. ...
ويف �أوائل اخلم�سينيات (1952م) �أن�شئ حزب التحرير الإ�سالمي برئا�سة ال�شيخ
تقي الدين النبهاين ،وقد اكت�سب �شعبية ال ب�أ�س بها يف اخلم�سينيات ،وكان له دوره يف
الدفاع عن الإ�سالم والدعوة للخالفة الإ�سالمية ،غري �أنه مل ميار�س عمالً جهاديا ً باعتبار
�أن ذلك منوط بخليفة امل�سلمني الذي يجب �أن يتم اجلهاد حتت رايته.93

ثالث ًا :مرحلة الثورة الفل�سطينية وتنامي املد
الإ�سالمي 1987-1967م:
كانت �أبرز معامل هذه املرحلة:
• هزمية الأنظمة العربية يف 1967م ،وتراجع املد القومي والي�ساري.
• ظهور الهوية الوطنية الفل�سطينية بقوة ،و�سيطرة املنظمات الفدائية على م.ت.ف
1968م ،واالعرتاف بها ممثالً �رشعيا ً وحيدا ً لل�شعب الفل�سطيني 1974م.
• االندفاع نحو الت�سوية ال�سلمية مع الكيان الإ�رسائيلي على ال�صعيد العربي ،وعقد
م�رص التفاقيات كامب ديفيد 1979 Camp Davidم.
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• بروز ن�شاط الكفاح امل�سلح الفل�سطيني �ض ّد الكيان الإ�رسائيلي ،وتعر�ضه
لعمليات ت�صفية و�رضبة قا�سية �أدت �إىل حتجيمه و�إ�ضعافه ،خ�صو�صا ً �إثر
االجتياح الإ�رسائيلي للبنان 1982م.
• تنامي امل ّد الإ�سالمي على ال�ساحة الفل�سطينية والعربية والإ�سالمية ،بحيث �أ�صبح
االجتاه الإ�سالمي الفل�سطيني �أحد �أبرز القوى امل�ؤثرة على ال�ساحة ال�شعبية .وهذا
ينطبق على ال�ساحة العربية ،وخ�صو�صا ً يف الأردن وم�رص وال�سودان واجلزائر
والكويت وتون�س واليمن ،كما ينطبق على ال�ساحة الإ�سالمية بنجاح التجربة
الإ�سالمية يف �إيران ،والتجربة اجلهادية يف �أفغان�ستان ،وتنامي االجتاه الإ�سالمي
يف الباك�ستان وماليزيا و�أندوني�سيا ،وبني اجلاليات الإ�سالمية يف �أوروبا و�أمريكا. ...
ولأننا نركز على التجربة الإ�سالمية اجلهادية يف فل�سطني ،ف�إن حديثنا �سينح�رص يف
هذا الإطار.

مع�سكرات ال�شيوخ:
كانت �أوىل امل�شاركات الإ�سالمية اجلهادية الفل�سطينية فيما يعرف بـ”مع�سكرات
ال�شيوخ” يف الأردن والتي �شكلها الإخوان امل�سلمون حتت مظلة فتح 1968م ،وا�ستمرت
يف عملها حتى �إغالق مع�سكرات العمل الفدائي الفل�سطيني يف الأردن 1970م.
وكانت قيادة الإخوان امل�سلمني قد �أ�صدرت قرارا ً بفتح مع�سكرات لتدريب الإخوان
وم�ؤيديهم ،حيث ا�ستفاد الإخوان من �أجواء حرية العمل الفدائي والت�أييد ال�شعبي الهائل
له ،والذي ظهر خ�صو�صا ً بعد هزمية 1967م ،غري �أن الإخوان مل ي�ستطيعوا العمل
با�ستقاللية كاملة نتيجة �أجواء العداء �ض ّد الإ�سالميني التي كانت ما تزال م�ستمرة،
وبالذات من عبد النا�رص والقوى الي�سارية ،...ف�ضالً عن �صعوبة التمويل.
وقد وافقت حركة فتح على توفري الغطاء ملع�سكرات الإخوان ،كما التزمت بتقدمي
التموين وال�سالح والذخرية ،ف�ضالً عن م�صاريف الأفراد  15دينار ا ً للأعزب
و 30دينارا ً للمتزوج ،وكانت العمليات الفدائية حتدث بالتن�سيق معها .بينما كان
للإخوان حريتهم الكاملة يف ت�رصيف �أمور التدريب واالنتقاء و�ش�ؤونهم اخلا�صة.94
افتتح �أول مع�سكر لل�شيوخ يف منطقة العالوك (باجتاه طريق الزرقاء  -ال�سخنة)،
وتوىل التدريب �صالح ح�سن و�إبراهيم ح�سن (وهم �إخوان يف الدم) وعبد العزيز علي،
وكان ين�سق معهم من جهة �إخوان الأردن �إ�سحق الفرحان و�أبو ب�شري الزميلي .ومن
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الذين تدربوا يف املع�سكر �أحمد نوفل وعبد اهلل عزام ،و�إبراهيم امل�شوخي وذيب �أني�س.
و�شارك يف هذه القواعد �أفراد من جن�سيات عربية مثل فل�سطني والأردن و�سورية
وال�سودان (حوايل �سبعة �سودانيني) ،وم�رص واليمن.95
والدفعة الأوىل التي ّ
مت تدريبها كانت من  40-30رجالً ذهبوا جميعا ً بعد ذلك �إىل
منطقة �إربد ،حيث فتحت لهم قاعدة جهادية .وبلغ عدد الذين ّ
مت تدريبهم يف مع�سكرات
ال�شيوخ حوايل  300-250رجل من الإخوان امل�سلمني وم�ؤيديهم ،وبينما بلغ عدد
القواعد التي فتحت �سبع قواعد.96
ويذكر ال�شيخ عبد اهلل عزام رحمه اهلل �أن ال�رسية الأوىل قدمت مناذج رفيعة ،وكان
من بينها جمموعة من الإخوة ال�سودانيني على ر�أ�سهم الوزير ال�سوداين ال�سابق
حممد �صالح عمر .وقال ال�شيخ عبد اهلل عزام“ :كان القائد ال�شهيد �صالح ح�سن يربينا
بعمله دون قوله ،وكان �أخوه �أبو خليل يعتربنا �إخوة له ول�سنا تالميذ ،وكان قائدنا
العام عبد العزيز علي له يف قلوبنا هيبة و�أميا هيبة ،وحبا ً ومودة ال نظري لها” ،و�أ�ضاف
ال�شيخ عبد اهلل عزام ب�أن مع�سكرات ال�شيوخ جنحت يف ك�سب و ّد النا�س واحرتام اجلي�ش
الأردين.97
ومن العمليات البارزة التي نفذتها مع�سكرات ال�شيوخ عملية “احلزام الأخ�رض”
يف 1969/8/31م بالتعاون مع فتح حيث ا�ستهدفت ثالث م�ستعمرات متقاربة هي
“ياروينا” و”بيت يو�سف” و”بيت يور” ومت الهجوم يف ليلة واحدة ،وكانت �أ�صدا�ؤها
مدوية .وهناك �أي�ضا ً عملية “دير يا�سني” ،امل�شرتكة مع فتح ،يف اجلوالن �ض ّد م�ستعمرة
“ناحال هجوالن” يف ليلة 1969/9/14م حيث ّ
مت تدمري نادي ال�ضباط وحمطة للوقود
وم�ستودعات التموين و�سيارات ع�سكرية �إ�رسائيلية ،وقد اعرتف اليهود مبقتل واحد
و 12جريحاً ،غري �أن امل�شاركني يف العملية قالوا� :إنهم �أح�صوا حوايل �ستني قتيالً
�إ�رسائيلياً ،وكانت خ�سائر املجموعة الفدائية �شهيدا ً واحدا ً وثالثة جرحى.98
ويروي ال�شيخ عبد اهلل عزام �أن �أبا عمرو “�صالح ح�سن” �أعد لعملية بال�صواريخ
ي�سميها عملية “�سيد قطب” �ض ّد دورية من عدة دبابات �إ�رسائيلية ،ورتب اخلطة ،و�أ�رشف
على املكان ،وزرع ال�صواريخ التي �سيطلقها بالكهرباء .ولكن اجلنود ال�صهاينة كمنوا له
قرب ال�شارع ،ودارت بينهم معركة �سقط فيها �أبو عمرو �شهيداً ،وا�ست�شهد معه حممود
الربقاوي وزهري قي�شو ،ومن املوافقات �أنها حدثت يف الذكرى الرابعة ال�ست�شهاد �سيد
قطب� ،أي يف 1970/8/28م.99
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�أما عملية 1970/6/5م فقد �شارك فيها �ستة من املجاهدين حيث ت�صدوا لدبابتني
وكا�سحة �ألغام ،وكان مو�شيه دايان قد �أر�سل مرا�سالً كنديا ً و�آخر �أمريكيا ً ليطوف
بهما على احلدود ،ويريهما �أن العمل الفدائي قد انتهى ،ففاج�أهم املجاهدون ،وجرح
ال�صحفيان ،واعرتف ال�صهاينة بـ  12قتيالً ،ولكن القتلى ،كما يذكر ال�شيخ عبد اهلل
�ضج الإعالم العربي بهذه العملية ،وا�ست�شهد من
عزام ،كانوا �أكرث من هذا بكثري .وقد ّ
املجاهدين ثالثة منهم مهدي الإدلبي من قاعدة “بيت املقد�س” التي يقودها ال�شيخ
عبد اهلل عزام ،وبالل املقد�سي من قاعدة “غزة”.100
وقد ر�صدت اال�ستخبارات الإ�رسائيلية مع�سكر العالوك ،ثم هاجمته الطائرات
الإ�رسائيلية �صباح يوم �أحد الأيام ،غري �أن جميع من فيه كانوا خارج املع�سكر يف الطابور
الريا�ضي ال�صباحي ،ومل يكن هناك �إال �شخ�ص واحد �أ�صيب ب�شظية ،وقد �رضبت اخليام
مت ّ
(�أي املهاجع) بال�صواريخ ،ودمرت متاماً ،و ّ
ر�ش املع�سكر بالر�صا�ص .ويف اليوم التايل
ا�ست�شهد اثنان نتيجة انفجار ر�صا�صة (مل تكن قد انفجرت يف الغارة) كان يطرق بها
�أحدهما ت�سلية فانفجرت وا�ست�شهدا فورا ً.101
وح�سب عبد العزيز علي ف�إن عدد �شهداء مع�سكرات ال�شيوخ خالل الفرتة
1970-1968م بلغ � 11شهيدا ً ،102غري �أن عبد اهلل عزام يذكر �أن عددهم كان � 13شهيداً،
ومن ه�ؤالء ال�شهداء ر�ضوان كري�شان ،ور�ضوان بلعة الدم�شقي ،وحممد �سعيد باعباد
ال�ضابط اليمني ،و�أبو احل�سن �إبراهيم الغزي.103

ات�ساع التيار الإ�سالمي:
ويف منت�صف ال�سبعينيات بد�أ االجتاه الإ�سالمي يظهر ويقوى على ال�ساحة
الفل�سطينية يف الداخل واخلارج ،فبد�أ يظهر يف �أواخر ال�سبعينيات ك�أول �أو ثاين اجتاه
من ناحية القوة يف اجلامعات الفل�سطينية ،و�أ�صبحت الفكرة الإ�سالمية والطرح اجلهادي
يلقى �شعبية متزايدة يف الأو�ساط املختلفة .ومع ا�ستمرار الوقت �أخذت تتزايد اجلمعيات
اخلريية الإ�سالمية وجلان الزكاة والتكافل االجتماعي ،ومن �أبرزها املجمع الإ�سالمي
يف غزة ،كما ت�ضاعفت �أعداد امل�ساجد يف ال�ضفة وقطاع غزة ،و�أ�صبح الكتاب الإ�سالمي
وال�رشيط الإ�سالمي هما الأكرث رواجاً.
وقويت الظاهرة الإ�سالمية يف فل�سطني املحتلة �سنة 1948م ،و�أ�صبحت حتظى
ب�شعبية متزايدة .ويف 1980م ك�شف الكيان الإ�رسائيلي تنظيم “�أ�رسة اجلهاد” يف قرى
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املثلث العربي ،واعتقل الع�رشات من �أفراده (�أكرث من �ستني عن�رصاً) من قرى �أم الفحم
وكفر قا�سم وقلن�سوة وباقة الغربية ،وكان �أبرز قياداته فريد �أبو مخ وال�شيخ عبد اهلل
منر دروي�ش اللذان حكم عليهما وعلى رفاقهما بال�سجن ُمددا ً خمتلفة .وكان هذا التنظيم
قد قام بتدمري الع�رشات من املرافق االقت�صادية ،و�إحراق ال�سيارات واملعامل والب�ساتني
الإ�رسائيلية.104
ويف قطاع غزة �أ�صبح االجتاه الإ�سالمي �أقوى اجتاه منفرد يف م�ؤ�س�سات التعليم،
ويف العديد من القطاعات ،وبرز دور املجمع الإ�سالمي وال�شيخ �أحمد يا�سني ،و�أ�صبحت
اجلامعة الإ�سالمية بغزة �أحد �أهم املعاقل الإ�سالمية ،وتزايدت �أعداد امل�ساجد من
 200م�سجد 1967م �إىل �أكرث من  600م�سجد 1987م.
ويف 1983م ك�شفت ال�سلطات الإ�رسائيلية �أ�سلحة داخل قبو يف �أحد امل�ساجد ،وقب�ضت
على ال�شيخ �أحمد يا�سني بتهمة انتمائه لتنظيم معا ٍد لـ“�إ�رسائيل” وحيازة الأ�سلحة،
وحكمت عليه بال�سجن  13عاماً ،غري �أنه �أفرج عنه يف عملية تبادل الأ�رسى التي متت يف
1985/5/20م ،بني املنظمات الفدائية الفل�سطينية والكيان الإ�رسائيلي.105
وعلى الرغم من �رضب �أوىل املحاوالت اجلهادية لل�شيخ �أحمد يا�سني ورفاقه من
�أبناء احلركة الإ�سالمية (الإخوان امل�سلمون) ،والتي كان ال�شيخ �أحد قادتها البارزين،
�إال �أن فكرة الإعداد اجلهادي تعززت لدى قطاعات وا�سعة من الإ�سالميني ،وقد �رضب
ال�شيخ يا�سني مثالً طيبا ً لإخوانه ،فهو من مواليد 1937م و�أب لـ  11طفالً ،يعي�ش حياة
متوا�ضعة ب�سيطة يف حارة جنوبي غزة ت�سمى “جورة ال�شم�س” .وقد ن�شط يف الدعوة
حتى غدا من �أ�شهر خطباء قطاع غزة ،حيث كان يخطب يف م�سجد ال�شاطئ ،ثم الكنز،
ثم العبا�س ،وعرف بقوة حجته وجر�أته يف قول احلق .وقد عانى من �شلل جزئي منذ
�صيف 1952م ،غري �أنه ا�ستمر يف العمل والدعوة على الرغم من �أن حالة ال�شلل كانت
تزداد انت�شارا ً حتى �أ�صيب بال�شلل الكامل .ويف �أوائل ال�سبعينيات تفرغ للعمل الدعوي
بعد �أن كان يعمل يف التدري�س مبدار�س احلكومة ،وكان له اهتمامه ب�إن�شاء �صناديق
الزكاة وتربية الن�ساء والأطفال ،وقد �أ�س�س املجمع الإ�سالمي يف غزة 1979م كم�ؤ�س�سة
ثقافية �صحية اجتماعية ،وظ ّل �أمينا ً عاما ً لهذا املجمع حتى 1984م .106وقد كان لل�شيخ
�أحمد يا�سني ورفاقه ت�أثري كبري خ�صو�صا ً يف قطاع غزة يف منو التيار الإ�سالمي والإعداد
لالنتفا�ضة املباركة.
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لقد كان من الوا�ضح �أن الفكرة اجلهادية كنت ت�شغل بال الإ�سالميني على اعتبار �أنها
ذروة �سنام الإ�سالم ،وب�سبب ما �أخذوا ي�ست�شعرون من م�س�ؤولية متزايدة جتاه �أر�ض
الإ�رساء بعد ا�ستعداد الأنظمة العربية للدخول يف ت�سويات �سلمية مع الكيان الإ�رسائيلي
ت�ؤدي �إىل االعرتاف بحقه على حوايل  %80من �أر�ض فل�سطني ،ف�ضالً عن حالة ال�ضعف
املتزايد الذي كانت تعاين منه م.ت.ف نتيجة ما تعر�ضت له من �رضبات ،وب�سبب
اجنرارها التدريجي نحو احللول ال�سلمية.
وقد �شهدت �سنة 1980م �إن�شاء حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني ،والتي قام
بت�أ�سي�سها عدد من ال�شباب الفل�سطيني الدار�س يف اجلامعات امل�رصية برئا�سة الدكتور
فتحي ال�شقاقي رحمه اهلل.
وكان الدكتور ال�شقاقي قد ان�ضم جلماعة الإخوان امل�سلمني يف القطاع بزعامة ال�شيخ
�أحمد يا�سني 1968م وا�ستمر يف �أطر الإخوان �إىل �أواخر ال�سبعينيات.107
ويذكر ال�شقاقي الذي ولد يف غزة 1951م (عائلته تنتمي �أ�صالً �إىل قرية زرنوقة
ق�ضاء الرملة) والذي در�س الطب يف جامعة الزقازيق مب�رص 1981-1974م �أن فكرة
�إن�شاء حركة اجلهاد الإ�سالمي ن�ش�أت �أيام الدرا�سة اجلامعية ،و�أنه كان هناك خالفات
بينه وبني الإخوان يف املنهج والتغيري وق�ضية فل�سطني ،واملوقف من الأنظمة ومن العامل
الواقع والأدب والفن .و�أ�ضاف �أنه كان ي�شعر �أنه “لي�س لدى الإخوان منهج ،و�أن هناك
فو�ضى يف املفاهيم يف �إطار احلركة.108”...
وانتقد ال�شقاقي ما ع َّده �سكونية مناهج التكوين لدى حركة الإخوان ،والتخبط يف
طرائق العمل ،و�إهمال جانب التخطيط ،وطغيان مبد�أ ال�سالمة واملبالغة فيها.109
غري �أن ال�شقاقي يرى �أن حركة الإخوان امل�سلمني حركة �أم للتيار الإ�سالمي يف
املنطقة ،و�أن البنا كان رائدا ً كبرياً ،وقال� :إنه وحركته يكنون “كل احرتام وتقدير لهذه
احلركة على دورها الرتبوي وحفظها للإ�سالم يف املنطقة”.110
وقال ال�شقاقي� :إنه مع جميء 1978م كان التمايز وا�ضحا ً بينه وعدد من زمالئه
وبني الإخوان ،وتابع ال�شقاقي الثورة الإيرانية باهتمام ،وانتهى من �إعداد كتابه
“اخلميني :احلل الإ�سالمي والبديل” يف كانون الثاين /يناير 1979م قبيل جناح الثورة،
يلتق ب�أي م�س�ؤول �إيراين قبل ذلك ،وقد اعتقل ليلة
والذي �صدر بعد جناحها ب�أيام ،ومل ِ
�صدور الكتاب مدة �أربعة �أيام ب�سبب ن�شاطه الإ�سالمي يف اجلامعة ،ثم �أعيد اعتقاله
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يف 1979/7/20م لأربعة �أ�شهر ،وبعد خروجه من ال�سجن انقطعت �صلته التنظيمية
بالإخوان ،حيث �شعر �أن فكرة “الت�أثري والتوافق مل تعد قائمة” بينه وبني الإخوان ،فبد�أ
بت�شكيل نواة حركة اجلهاد الإ�سالمي يف بداية 1980م.111
وقبل �أن يعود ال�شقاقي �إىل فل�سطني 1981م كان قد �سبقه عدد من �إخوانه الذين
تخرجوا يف 1980م من اجلامعات امل�رصية ،وبد�أوا ن�شاطهم داخل الأر�ض املحتلة .وقد
التحق ال�شقاقي مب�ست�شفى فكتوريا بالقد�س ملدة �سنتني �إىل �أن اعتقل يف 1983م ملدة عام
لإ�صداره جملة الطليعة ،ثم �أعيد اعتقاله يف 1986م وحكم عليه بال�سجن �أربع �سنوات
بتهمة ت�شكيل تنظيم �رسي ع�سكري ،ثم �أبعد يف 1988م �إىل لبنان ،حيث عا�ش �سنة واحدة،
ثم انتقل �إىل دم�شق.112
لتعب عن “الإ�سالم كمنطلق،
وح�سب فكرة حركة اجلهاد الإ�سالمي ف�إنها جاءت رِّ
واجلهاد كو�سيلة ،وفل�سطني كهدف للتحرير” ،و�أنها عندما قامت “كانت قوة جتديد
داخل الفكر الإ�سالمي وداخل احلركة الإ�سالمية على م�ستوى الفكرة واملنهج والتنظيم
وعلى م�ستوى الأداء داخل فل�سطني”.113
وب�شكل عام ف�إن احلركة ركزت على املعاين اجلهادية ،وحترير الوطن ،وتنظيم
العنا�رص للقيام بالعمليات الع�سكرية ،وت�أثرت بتجربة اجلهاد الإ�سالمي يف م�رص
والتجربة الإيرانية والتجربة الق�سامية .وحافظت على عالقة متينة ب�إيران منذ �إن�شائها
وحتى الآن.
وقد بد�أ العمل الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي قبل االنتفا�ضة ،وتع ُّد احلركة
نف�سها م�س�ؤولة عن عملية “باب املغاربة” التي ت�ضمنت ق�صف اجلنود الإ�رسائيليني
الذين كانوا ُيع َّمدون عند حائط املبكى ا�ستعدادا ً للتخرج يف 1986/10/16م ،وقد �أدت �إىل
�إيقاع ثمانني �إ�صابة بني قتيل وجريح من لواء “غفعاتي” الإ�رسائيلي.114
كما �أن �أربعة من جماهدي احلركة (اثنان منهم كانا قد هربا من �سجن غزة املركزي
يف �أيار /مايو 1987م) قد قاموا بعدد من العمليات اجلهادية �إىل �أن ا�ست�شهدوا يف عملية
ال�شجاعية يف 1987/10/6م يف ا�شتباك م�سلح مع القوات الإ�رسائيلية .وترى اجلهاد
الإ�سالمي �أن ذلك اليوم 1987/10/6م هو اليوم الأول لالنتفا�ضة املباركة ،وقد
ا�ستمرت طيلة �سنوات االنتفا�ضة تدعو �إىل الإ�رضاب ال�شهري لذكرى بدء االنتفا�ضة يف
هذا اليوم من كل �شهر.115
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رابع ًا :مرحلة االنتفا�ضة املباركة والت�سوية ال�سلمية
1996-1987م:
تكاد امل�صادر جتمع على �أن احلادث الذي �أ�شعل �رشارة االنتفا�ضة قد وقع يف
1987/12/8م عندما جاءت �شاحنة �إ�رسائيلية �إىل حاجز “�إيرز” ،على حدود قطاع غزة
مع الأر�ض املحتلة �سنة 1948م ،حيث انحرف �سائق ال�شاحنة �إىل االجتاه املعاك�س ،وحطم
�سيارتي �أجرة تقالن عماالً عرباً ،مما �أدى ال�ست�شهاد �أربعة وجرح ت�سعة �آخرين ،وقد
هرب ال�سائق ب�سيارة ذات منرة �صفراء �شبيهة ب�سيارات املخابرات الإ�رسائيلية ،كانت
تقف قرب مكان احلادث .ويبدو �أن هذا احلادث كان ردا ً �صهيونيا ً على طعن ومقتل تاجر
يهودي يف ميدان فل�سطني مبدينة غزة قبيل �صالة الع�رص من يوم 1987/12/6م.116
لقد كان لهذا احلادث �أثر بالغ �أدى ال�شتعال انتفا�ضة �شعبية عارمة� ،شارك فيها
ال�شباب وال�شيوخ والن�ساء والأطفال ،وات�سعت لت�شمل �أرا�ضي قطاع غزة وال�ضفة الغربية
لعدة �سنوات.
وقد قررت احلركة الإ�سالمية منذ البداية امل�شاركة يف االنتفا�ضة وتوجيهها ،وبد�أت
التظاهرات العارمة بعد �صالة الفجر من يوم الأربعاء يف 1987/12/9م من م�سجد
خميم جباليا ،و�سقط ال�شهيد حامت �أبو �سي�س ،و�أ�صيب � 27آخرون بجراح ،ونظم
طالب اجلامعة الإ�سالمية بغزة م�سرية �صاخبة ،وقرب م�ست�شفى ال�شفاء حيث حدثت
مواجهات عنيفة �أدت �إىل �إ�صابة العديد من الطالب ،وا�ست�شهد رائد �شحادة (من �أبناء
احلركة الإ�سالمية باجلامعة) مت�أثرا ً بجراحه ،117وتواىل �سقوط ال�شهداء ،وات�سعت
مظاهر الغ�ضب واملقاومة لتعرب عن �أقوى مظاهر جهاد ال�شعب الفل�سطيني حتت
االحتالل ال�صهيوين منذ 1967م.
وقد متيزت هذه االنتفا�ضة بربوز العامل الديني ودور التيار الإ�سالمي وم�ؤ�س�ساته
وحب اال�ست�شهاد يف �سبيل اهلل .كما متيزت بال�شمول،
يف �إذكاء روح املقاومة واال�ستب�سال
ّ
وم�شاركة كافة قطاعات ال�شعب الفل�سطيني واجتاهاته وفئاته العمرية .وبرز جيل
جديد من ال�شباب اجلريء املتحم�س ،والذي مل تزده و�سائل الرتكيع والإذالل والإف�ساد
ال�صهيوين �إال حتديا ً وجهاداً .وعلى الرغم من تنوع الإجراءات ال�صهيونية وق�سوتها يف
قمع االنتفا�ضة �إال �أن ذلك قوبل ب�صمود وثبات عظيم ،بل و�صاحبه تنويع وتطوير يف
�أ�ساليب املقاومة ،كما ظهرت العديد من املظاهر ال�شعبية النبيلة من �إيثار وتعاون ونخوة
و�شهامة.
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وخالل الأ�شهر الثمانية الأوىل كان قد ا�ست�شهد حوايل  400فل�سطيني ،وجرح � 12ألفا ً

منهم � 3400أ�صيبوا بعاهات دائمة ،وبلغت حاالت الإجها�ض ب�سبب القمع الإ�رسائيلي
للن�ساء  1700حالة ،كما بلغ عدد املعتقلني � 23ألفا ً.118
وال �ش ّك �أن هذه االنتفا�ضة مل ت�أت ِمن فراغ ،فقد �أ�سهم يف ت�أجيجها تراكم الآثار
ال�سلبية ل�سيا�سة القمع ال�صهيوين والقب�ضة احلديدية وهدم البيوت واالعتقال التع�سفي
والإبعاد والإذالل ،وال�رضائب الباهظة ،و�سيا�سة �إحلاق ال�ضفة الغربية والقطاع
اقت�صاديا ً بالكيان الإ�رسائيلي ،وحرمان �أبناء فل�سطني من اخلدمات االجتماعية،
وت�ضييق فر�ص العمل .وزاد الأمر �سوءا ً تنامي التيار ال�صهيوين الأكرث تع�صباً،
وبروز املنظمات ال�صهيونية التي تقوم �سيا�ساتها على ا�ستفزاز امل�سلمني ،و�ض ّم ال�ضفة
والقطاع للكيان ال�صهيوين ،وطرد الفل�سطينيني للخارج ،واملحاوالت احلثيثة لتهويد
القد�س ،وزيادة االعتداء على امل�ساجد والآثار واملقد�سات الإ�سالمية .ومن جهة �أخرى
ف�إن تنامي ال�صحوة الإ�سالمية ،وبروز التيار الإ�سالمي ك�أحد �أقوى التيارات ال�شعبية
يف فل�سطني �أ�سهم يف منو القيم الإ�سالمية وامل�شاعر الدينية ،و�إذكاء م�شاعر اجلهاد
والدفاع عن �أر�ض الإ�رساء واملعراج وامل�سجد الأق�صى ،والرباط واملقاومة مهما كانت
الت�ضحيات .وقد �صاحب هذا كله الي�أ�س من وعود الت�سوية ال�سلمية �أو العون اخلارجي،
وال�شعور ال�شعبي القوي ب�رضورة املبادرة الذاتية ،و�إثبات الهوية ،وانتزاع احلق من
الغا�صبني .كما ال يجب �أن يغيب عن البال بع�ض الإرها�صات والتفاعل ال�شعبي الذي
رافق عملية ال�شجاعية يف 1987/10/6م ،وعملية الطائرة ال�رشاعية يف 1987/11/25م
عندما متكن خالد �أكر من الهبوط بطائرة �رشاعية قرب مع�سكر “جيبور” الإ�رسائيلي
�شمال فل�سطني ،ومتكن من قتل �ستة جنود وجرح ثمانية �آخرين قبل �أن ي�ست�شهد ،وقد
�أعلنت اجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة م�س�ؤوليتها عن العملية.119
لقد قررت احلركة الإ�سالمية منذ ال�ساعات الأوىل خو�ض االنتفا�ضة وت�صعيدها
وقيادة اجلماهري ،و�سارعت احلركة الإ�سالمية (الإخوان امل�سلمون) بالإعالن عن ذراعها
اجلهادي ال�ضارب حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) .وقد وزعت حما�س بيانها الأول
يف 1987/12/15م وهو �أول بيان ي�صدر يف االنتفا�ضة ،وفيه �أكدت للجماهري “املرابطة
امل�سلمة” �أنهم “اليوم على موعد مع قدر اهلل �سبحانه النافذ يف اليهود و�أعوانهم ...بل
�أنتم جزء من هذا القدر الذي �سيقتلع جذور كيانهم �إن �آجالً �أم عاجالً ب�إذن اهلل �سبحانه
وتعاىل” ،...وقال البيان�“ :أال فليعلم امل�ستوطنون امل�ستهرتون �أن �شعبنا عرف ويعرف
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طريقه طريق اال�ست�شهاد وطريق الت�ضحية ،و�أن �شعبنا جواد كرمي يف هذا امليدان”...
“ارفعوا �أيديكم عن �شعبنا ،عن مدننا ،عن خميماتنا ،عن قرانا ،معركتكم معنا معركة
عقيدة ووجود وحياة”.120
وهكذا فلأول مرة منذ 1967م ينزل تيار الإخوان امل�سلمني بثقله يف ميدان املواجهة
بعد طول ترقب و�إعداد .وقد هدف التيار الإ�سالمي من االنتفا�ضة �إىل رفع الروح املعنوية
لل�شعب ،وتعميق ثقته بربه و�إ�سالمه ،ونف�ض م�شاعر اال�ستكانة والعجزة واال�ست�سالم
للواقع ،وت�أكيد معاين العداء وال�رصاع مع العدو الغا�صب املحتل ،كما هدف �إىل الت�أكيد
على الهوية الإ�سالمية لفل�سطني و�شعبها ،والإبقاء على روح اجلهاد ،وت�أجيج جذوتها.
و�سعى �إىل ك�شف معادن �أبنائه بالعمل و�صقل قدراتهم يف التحرك امليداين ،و�إك�سابهم
اخلربة يف املواجهة واملمار�سة اجلهادية .وهدف كذلك �إىل احل ِّد من غطر�سة ال�صهاينة
وعنجهيتهم ،وه ّزهم نف�سيا ً من داخلهم ،والعمل على الت�أثري على معدالت الهجرة
واال�ستيطان .هذا ف�ضالً عن �إحياء الق�ضية الفل�سطينية عربيا ً و�إ�سالميا ً ودولياً.
ومن جهة �أخرى ،جاءت االنتفا�ضة كرافعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية التي عانت
من حماوالت عزلها وتهمي�شها وجتاوزها خ�صو�صا ً بعد �رضب بنيتها الع�سكرية يف
لبنان ،ف�سعت املنظمة لتوظيف االنتفا�ضة يف حتقيق ا�سرتاتيجيتها للو�صول �إىل ت�سوية
�سلمية مع الكيان الإ�رسائيلي ،ت�ؤدي �إىل ان�سحاب ال�صهاينة من ال�ضفة والقطاع ،و�إقامة
الدولة الفل�سطينية على هذه الأر�ض التي احتلت �سنة 1967م .وبعد حوايل �أ�سبوعني من
االنتفا�ضة ارت�أت م.ت.ف اال�شرتاك يف االنتفا�ضة متهيدا ً ال�ستثمارها �سيا�سيا ً فدعت �إىل
�إ�رضاب عام يوم الإثنني يف 1987/12/21م ،وبد�أ ظهور �صور يا�رس عرفات و�شعارات
املنظمة ،و�شكلت م.ت.ف من الف�صائل الفل�سطينية املنتمية �إليها ما عرف بالقيادة الوطنية
املوحدة لالنتفا�ضة ،ومثلت فتح واجلبهة ال�شعبية واجلبهة الدميوقراطية التيارات
الرئي�سية فيها ،و�صدر البيان الأول للقيادة املوحدة يف 1988/1/8م.121
وهكذا بد�أ يتنازع قيادة االنتفا�ضة تياران خمتلفان هما التيار الإ�سالمي وتيار
م.ت.ف با�سرتاتيجيات و�أهداف متباينة ،ولكن بفعاليات ن�ضالية جهادية مت�شابهة
تقريبا ً �ض ّد العدو من تظاهرات و�إ�رضابات وقذف ال�صهاينة باحلجارة وقنابل
املولوتوف احلارقة ...وغريها .على �أن اجلماهري كانت ت�ستجيب لكال التيارين ،وتلتزم
بالإ�رضابات التي يدعوان �إليها.
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و�إذا كان من الي�سري حتديد بداية االنتفا�ضة املباركة فلعله من ال�صعب حتديد تاريخ
لنهايتها ،هذا �إذا كان هناك اتفاق �أنها انتهت .فبالن�سبة لـ م.ت.ف (وحتديدا ً فتح) ف�إن
االنتفا�ضة ُع َّدت منتهية مع دخولها اتفاقية ال�سالم مع الكيان الإ�رسائيلي ،وتوقيع
اتفاق �أو�سلو �( Oslo Accordsأيلول� /سبتمرب 1993م)� .أما بالن�سبة للتيار الإ�سالمي
ف�إن حما�س كانت ما تزال ت�صدر بياناتها املرقمة منذ بداية االنتفا�ضة وحتى وقت
قريب ،وتدعو �إىل فعاليات حمددة ،كما �صعدت عملياتها اجلهادية بعد اتفاقية �أو�سلو،
وخ�صو�صا ً �إثر مذبحة احلرم الإبراهيمي يف �شباط /فرباير 1994م .وعلى الرغم مما
وجه �إليها من �رضبات من ال�صهاينة ومن �سلطة احلكم الذاتي فقد ا�ستمرت يف
ُو ِّجه وما ُي َّ
عملياتها القوية �ض ّد الكيان الإ�رسائيلي ،كما تابعت حركة اجلهاد الإ�سالمي م�شاركتها
االنتفا�ضية النوعية ،وكذلك املنظمات املعار�ضة التفاق �أو�سلو بدرجات و�أ�شكال
انتفا�ضية متفاوتة.
غري �أنه من الوا�ضح الآن �أن االنتفا�ضة فقدت كثريا ً من وهجها ال�شعبي وامل�شاركة
اجلماهريية اليومية ...و�أخذ يقت�رص الأمر �أكرث ف�أكرث على �أع�ضاء القوى واحلركات
املنظمة؛ لأن االنتفا�ضة بحد ذاتها مل تتخذ �شكالً ثابتاً ،وتنوعت و�سائلها وطابعها العام
من فرتة لأخرى ،ولأن القوى احلركية املنظمة �أقدر على التخطيط واال�ستمرار وتنويع
الأ�ساليب مع ازدياد �أنواع البط�ش والتنكيل واملواجهة ال�صهيونية .وعلى الرغم من
�أن االنتفا�ضة ،مع الزمن ،فقدت جانبا ً من حيويتها اجلماهريية� ،إال �أن زيادة العمليات
النوعية وقتل اجلنود وامل�ستوطنني واالنفجارات اال�ست�شهادية ،التي زادت مع مرور
الوقت ،كان لها �أثرها القوي يف �إبقاء جذوة ال�رصاع والتحدي م�ستمرة .وب�شكل عام فمع
دخول ال�سلطة الفل�سطينية �أرا�ضي ال�ضفة والقطاع كانت مظاهر االنتفا�ضة ت�ضعف �أو
تنتهي باعتبارها موجهة �أ�صالً �ض ّد االحتالل ال�صهيوين.
وعلى �أي حال ،ف�إن ال�سنوات ال�ست الأوىل لالنتفا�ضة (كانون الأول /دي�سمرب
1987م  -كانون الأول /دي�سمرب 1993م) ح�سب �إح�صائية �أعدتها م.ت.ف قد �شهدت
ا�ست�شهاد  1540فل�سطينياً ،وبلغ عدد اجلرحى � 130ألفاً ،واعتقل حوايل � 116ألفا ً ملدد
خمتلفة.122
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التطور ال�سيا�سي:
نحاول هنا الإ�شارة باخت�صار �إىل التطورات ال�سيا�سية املتعلقة بالق�ضية
(1996-1987م) مبا يتنا�سب ومنهجنا يف �إعطاء ال�صورة العامة التي تعني يف درا�ستنا
للتيار الإ�سالمي وجتربته على �أر�ض فل�سطني.
�إذا كانت االنتفا�ضة قد �شكلت �أحد �أبرز املظاهر ال�سامية يف التاريخ الفل�سطيني،
وعلى الرغم مما حققته من نتائج �إيجابية ،ومن تعاطف دويل وا�سع مع حقوق ال�شعب
الفل�سطيني �إال �أن التطورات التي تلت ذلك قد �صبّت يف اجتاه و�أد ِاالنتفا�ضة ،وا�ستغالل
ظروف م.ت.ف وال�ضعف العربي والإ�سالمي لتقدمي املزيد من التنازالت للكيان
ال�صهيوين ،وعمل ت�سوية �سيا�سية على ح�ساب حقوق �أبناء فل�سطني وامل�سلمني يف
الأر�ض املباركة.
فقد �سارعت م.ت.ف ال�ستثمار االنتفا�ضة �سيا�سياً ،وكان �إحدى �أوائل م�ؤ�رشات
التنازل ما عرف بـ”وثيقة �أبي �رشيف” التي وزعت على املرا�سلني الأجانب يف م�ؤمتر
القمة العربي باجلزائر (1988/6/9-7م) والتي �أر�سلت �إىل �إحدى ال�صحف الأمريكية
بتوقيع امل�ست�شار الإعالمي لرئي�س م.ت.ف ب�سام �أبو �رشيف ،حيث �أ�شري للمرة الأوىل
وب�رصاحة بقبول مبد�أ املفاو�ضات املبا�رشة مع الكيان الإ�رسائيلي ،وذهبت الوثيقة
ل�رضورة قيام عالقات �سيا�سية واقت�صادية بني الدولة اليهودية والدولة الفل�سطينية
“املرتقبة” .123وعلى الرغم من �أن املنظمة مل تعلن ر�سميا ً املوافقة على الوثيقة ،لكن
املراقبني اعتربوها “بالون اختبار” ترغب خالله م.ت.ف �أو تيار له وزنه داخلها مبعرفة
انعكا�ساتها �شعبيا ً وعربيا ً ودوليا ً قبل تبنيها ر�سمياً.
وا�ستفادت م.ت.ف من قرار الأردن َّ
فك روابطه الإدارية والقانونية مع ال�ضفة الغربية
يف 1988/7/31م 124لتخو�ض ما �أ�سمته “هجوم ال�سالم الفل�سطيني”.
وجنحت قيادة املنظمة يف عقد املجل�س الوطني الفل�سطيني ا لـ  19يف اجلزائر
(1988/11/15-12م) يف دورة غري عادية عرفت “بدورة االنتفا�ضة” ،و�شاركت
يف ح�ضوره معظم ف�صائل م.ت.ف ،ويف هذا املجل�س ّ
مت و�ضع برنامج فل�سطيني
قائم على االعرتاف بقرار الأمم املتحدة رقم  181ال�صادر يف ت�رشين الثاين /نوفمرب
1947م بتق�سيم فل�سطني �إىل دولتني عربية ويهودية ،وانطالقا ً من ذلك وا�ستنادا ً �إىل
“احلق الطبيعي والتاريخي والقانوين لل�شعب العربي الفل�سطيني يف وطنه فل�سطني”...
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ّ
مت �إعالن ا�ستقالل دولة فل�سطني ،ودعا املجل�س �إىل ت�سوية �سيا�سية من خالل م�ؤمتر
دويل قائم على �أ�سا�س قراري جمل�س الأمن رقم ( 242ال�صادر يف ت�رشين الثاين /نوفمرب
1967م) ورقم ( 338ال�صادر يف ت�رشين الأول� /أكتوبر 1973م) ،كما دعا �إىل االعرتاف
بحق تقرير امل�صري لل�شعب الفل�سطيني ،و�إقامة كونفيدرالية فل�سطينية � -أردنية بعد
�إجناز اال�ستقالل الفل�سطيني.125
وعلى الرغم مما �أحدثه الربنامج من ترحيب دويل ،وتوايل اعرتاف ع�رشات الدول
بالدولة الفل�سطينية امل�أمولة قبل �أن تقوم على �أر�ض الواقع ،وعلى الرغم مما ت�ضمنه من
تنازالت كبرية� ...إال �أن ذلك كله مل يكن كافيا ً للواليات املتحدة لإعطاء يا�رس عرفات حتى
جمرد ت�أ�شرية حل�ضور اجتماعات الأمم املتحدة يف نيويورك.
وحتى يتم فتح حوار ر�سمي مع الواليات املتحدة ا�ضطر عرفات للإعالن يوم
1988/12/15م بعبارات حمددة االعرتاف ال�رصيح بـ“�إ�رسائيل” ،وبالقرارين
رقم  242و ،338والتخلي عن “الإرهاب” ونبذه بكافة �صوره و�أ�شكاله .126غري �أن
الدور الأمريكي يف احلوار مل يتجاوز حماولة ج ّر اجلانب الفل�سطيني لتحقيق ال�رشوط
الإ�رسائيلية .ويف االنتخابات الإ�رسائيلية يف ت�رشين الثاين /نوفمرب 1988م مالت الكفة
ل�صالح الليكود  Likudوالأحزاب التي تلتقي معه ،و ّ
مت ت�شكيل حكومة �رشاكة بني
الليكود والعمل  ،127Labourا�ستمرت يف �سيا�سة املراوغة وال�ضغط على الفل�سطينيني
وم.ت.ف دون �أي تنازل جاد من طرفها.
ويف �أواخر الثمانينيات و�أوائل الت�سعينيات حدثت تغريات على امل�ستوى العربي
والدويل �أ�ضعفت كثريا ً املوقف الفل�سطيني والعربي ،فقد حدث مزيد من ال�ضعف
والتفكك يف ال�ساحة العربية ،خ�صو�صا ً �إثر االجتياح العراقي للكويت يف 1990/8/2م
وما نتج عنه من عداء بني البالد العربية ،وا�ستنزاف املوارد والرثوات العربية ،وتدمري
البنية الع�سكرية للعراق ،وهجرة وتهجري مئات الآالف من الفل�سطينيني من الكويت
�أثناء االجتياح العراقي ،وبعد حترير الكويت ،وما تاله من حجب الدعم عن م.ت.ف...
وب�شكل عام ف�إن هذا االجتياح وما ا�ستتبعه من “حرب اخلليج” ونتائجها كان له �آثار
كارثية على ق�ضية فل�سطني.
�أما يف الإطار الدويل فقد �شهدت هذه الفرتة انهيار االحتاد ال�سوفييتي وتفككه ،وكذلك
كتلة الدول اال�شرتاكية ،وحتولها من حالة املناف�سة والعداء على �أمريكا وحلفائها �إىل
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

174

التجربة الإ�سالمية احلديثة واملعا�صرة يف فل�سطني
حالة من التوافق و“اال�سرت�ضاء” يف �ضوء التحول نحو الر�أ�سمالية والدميوقراطية
الغربية ،واحلاجة �إىل امل�ساعدات االقت�صادية من الغرب .وقد �أ�سهم ذلك يف اختالل
التوازن ال�سيا�سي الدويل الذي كان ي�ستفيد منه اجلانب الفل�سطيني والعربي �إىل ح ٍّد ما،
عندما كانت هناك حالة من التنافر واال�ستقطاب ت�سمح مبجال للمناورة .وهكذا برزت
الواليات املتحدة كقوة وحيدة �أوىل يف العامل ،خ�صو�صا ً بعد حرب اخلليج يف �أوائل
1991م .وقد ا�ستثمرت ذلك يف فر�ض هيمنتها و�إرادتها وت�صوراتها لنظام عاملي جديد،
كما �سعت لإغالق امللف الفل�سطيني مبا يخدم م�صالح حليفها اال�سرتاتيجي “�إ�رسائيل”.
بينما قطف الكيان الإ�رسائيلي ثمارا ً غالية نتيجة انهيار االحتاد ال�سوفيتي والدول
اال�شرتاكية ،ف�أعادت هذه الدول عالقاتها الدبلوما�سية معها ،كما فتحت �أبواب الهجرة
اليهودية �إىل فل�سطني املحتلة التي و�صلها ،خ�صو�صا ً من االحتاد ال�سوفيتي ،خالل
الفرتة 1995-1989م ما يزيد عن � 630ألف يهودي الكثري منهم من الكفاءات العلمية
والع�سكرية العالية ،مما زاد من خطورة الكيان الإ�رسائيلي وم�رشوعه يف املنطقة.128
ويف هذه الأجواء املثالية لأمريكا و“�إ�رسائيل” جنحت الواليات املتحدة يف ج ّر البالد
العربية �إىل م�ؤمتر ال�سالم العربي  -الإ�رسائيلي يف مدريد يف ت�رشين الأول� /أكتوبر 1991م
تلته مفاو�ضات عربية � -إ�رسائيلية مبا�رشة .ومل تنفع حوايل �سنتني من املفاو�ضات
بني اجلانب الفل�سطيني واجلانب الإ�رسائيلي يف ك�رس الت�صلب ال�صهيوين .وقد جاءت
املفاج�أة عندما �أعلن عن اتفاق �أو�سلو بني الطرفني ،حيث ك�شف النقاب عن مفاو�ضات
�رسية كانت جتري بني الطرفني منذ 1993/1/20م من وراء ظهر الوفد الفل�سطيني
الر�سمي املفاو�ض (برئا�سة حيدر عبد ال�شايف) دون علم معظم قادة م.ت.ف ،وقد و ّقع
مت التوقيع عليه ر�سميا ً
االتفاق بالأحرف الأوىل يف 1993/8/19م يف �أو�سلو بالرنويج ،و ّ
يف وا�شنطن برعاية الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون  Bill Clintonوح�ضور يا�رس عرفات
ورئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إ�سحق رابني  ،Yitzhak Rabinووقعه عن اجلانب الفل�سطيني
حممود عبا�س ،وعن اجلانب الإ�رسائيلي وزير اخلارجية �شمعون برييز ،Shimon Peres
كما وقعه وزيرا خارجية �أمريكا ورو�سيا ك�شاهدين.129
ونظرا ً للأهمية احليوية والتاريخية التفاق �أو�سلو ،والذي ما زلنا نعي�ش مالب�ساته
وانعكا�ساته ف�سنورده ب�شيء من التف�صيل .فقد ات�سم هذا االتفاق باملرحلية� ،إذ ت�ضمن
حكما ً ذاتيا ً يف قطاع غزة و�أريحا �أوالً بحيث تن�سحب جزئيا ً القوات الإ�رسائيلية من
هاتني املنطقتني فور التوقيع على االتفاقية ،ويكتمل االن�سحاب بعد �أربعة �أ�شهر من
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توقيعه .وخالل �شهرين من دخول االتفاق حيز التنفيذ يتو�صل الطرفان التفاقية حول
ان�سحاب “�إ�رسائيل” من غزة و�أريحا ت�شمل نقالً حمدودا ً لل�صالحيات للفل�سطينيني،
وتغطي التعليم والثقافة وال�صحة وال�ش�ؤون االجتماعية وال�رضائب املبا�رشة وال�سياحة.
وبعد ت�سعة �أ�شهر من تطبيق احلكم الذاتي جتري انتخابات مبا�رشة يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة النتخاب جمل�س فل�سطيني للحكم الذاتي ،وتقوم القوات الإ�رسائيلية قبيل
االنتخابات باالن�سحاب من املناطق امل�أهولة بال�سكان ،و�إعادة االنت�شار يف ال�ضفة.
ويتم ت�شكيل �سلطة فل�سطينية انتقالية ذاتية “املجل�س املنتخب” ت�شمل ال�ضفة الغربية
والقطاع ،على �أن �صالحيات ال�سلطة الفل�سطينية ال ت�شمل الأمن اخلارجي ،وامل�ستوطنات
الإ�رسائيلية يف ال�ضفة والقطاع ،والعالقات اخلارجية ،والإ�رسائيليني ،وال القد�س.
وت�ستمر املرحلة االنتقالية من احلكم الذاتي خم�س �سنوات ولـ“�إ�رسائيل” حقّ النق�ض
“الفيتو” على �أية ت�رشيعات ت�صدرها ال�سلطة الفل�سطينية خالل املرحلة االنتقالية.
وجتري املفاو�ضات على الو�ضع النهائي بني الطرفني بعد عامني من بدء احلكم الذاتي،
حيث �ستح�سم الق�ضايا املعلقة مثل م�ستقبل القد�س ،وامل�ستوطنات الإ�رسائيلية ،وعودة
الالجئني .و�أ�شار االتفاق �إىل �أن ما ال تتم ت�سويته بالتفاو�ض ميكن �أن يتفق على ت�سويته
من خالل �آلية توفيق يتم االتفاق عليها بني الطرفني.130
وقد ف�شل الطرفان الفل�سطيني والإ�رسائيلي يف االتفاق على تف�صيالت املرحلة
الأوىل (غزة � -أريحا) وانق�ضت املهلة املحددة النتهاء ان�سحاب القوات الإ�رسائيلية قبل
�أن تبد�أ هذه القوات �أ�صالً ب�أي ان�سحاب .وبعد مزيد من التعنت الإ�رسائيلي والتنازل
الفل�سطيني تو�صل اجلانبان لتوقيع اتفاق القاهرة (�أو�سلو  )1يف 1994/5/4م الذي
ف�صل املرحلة الأوىل من االتفاق واجلدولة الزمنية لالن�سحاب الإ�رسائيلي من قطاع غزة
َّ
و�أريحا والرتتيبات الأمنية املتعلقة بذلك .وبد�أ دخول ال�رشطة الفل�سطينية قطاع غزة يف
1994/5/18م ،و�أدى �أع�ضاء �سلطة احلكم الذاتي اليمني الد�ستورية �أمام يا�رس عرفات
يف �أريحا يوم 1994/7/5م.131
�أما ان�سحاب قوات االحتالل الإ�رسائيلي من املناطق امل�أهولة ،و�إعادة انت�شارها
يف ال�ضفة الغربية ،و�إجراء انتخابات فل�سطينية يف ال�ضفة والقطاع ،فقد ت�أخر حوايل
�سنة ون�صف ،حيث �سعى الكيان الإ�رسائيلي لفر�ض �رشوطه وتف�سرياته اخلا�صة،
وربط �إمكانية التقدم يف املفاو�ضات مبدى متكن ال�سلطة الفل�سطينية من حتقيق الأمن
لـ“�إ�رسائيل” ،وبعبارة �أخرى مبدى متكن ال�سلطة الفل�سطينية من �سحق املعار�ضة
الفل�سطينية ،وخ�صو�صا ً التيار الإ�سالمي وعلى ر�أ�سه حركة حما�س.
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ومل يتم التو�صل لتنفيذ اتفاق املرحلة الثانية من �أو�سلو �إال بعد “جناح” ال�سلطة
�إىل ح ٍّد بعيد يف “االختبار” الإ�رسائيلي .وقد ّ
مت التو�صل �إىل هذا االتفاق يف طابا مب�رص
(�أو�سلو  )2و ّ
مت توقيعه يف 1995/9/28م يف وا�شنطن ،حيث اتفق على نقل �صالحيات
احلكـ ــم الذا ت ــي �إ لـ ــى بع�ض �أ ج ــزاء ال�ض ــفة الغربي ــة ،وبالذات املدن والقرى
الفل�سطينية ( �أي املناطق امل�أهولة) وهي ال تزيد ب�أي حال عن  %30من م�ساحة ال�ضفة.
و�أبقيت �أجزاء من مدينة اخلليل حتت الإ�رشاف الأمني الإ�رسائيلي� ،أما جميع القرى
الفل�سطينية فالإ�رشاف الأمني عليها فل�سطيني � -إ�رسائيلي م�شرتك ،و�أما املناطق
الأخرى وامل�ستوطنات الإ�رسائيلية فالإ�رشاف الأمني عليها �إ�رسائيلي .132وهكذا بدا
احلكم الذاتي الفل�سطيني كجزر متناثرة يف بحر �أمني �إ�رسائيلي!!
لقد �سعى م�ؤيدو اتفاق �أو�سلو لت�سويقه باعتباره �أف�ضل ما ميكن حت�صيله وفق
الظروف الراهنة ،وبكونه يفتح الأمل لإمكانية �إن�شاء دولة فل�سطينية يف ال�ضفة والقطاع،
ويوقف الزحف التهويدي اال�ستيطاين يف الأر�ض املحتلة ،ويت�ضمن لأول مرة اعرتافا ً
�إ�رسائيليا ً ر�سميا ً بال�شعب الفل�سطيني ،وبع�ض حقوقه امل�رشوعة ،واعرتافا ً بـ م.ت.ف
ممثلة لل�شعب الفل�سطيني ،ويتعامل مع ال�ضفة والقطاع كوحدة �إقليمية واحدة ،ف�ضالً
عن ان�سحاب قوات االحتالل الإ�رسائيلي من مناطق يف ال�ضفة والقطاع.
وعلى الرغم من الت�أييد الذي لقيته االتفاقات من حركة فتح املهيمنة على م.ت.ف،
والتي ما يزال لها وزنها يف ال�ساحة الفل�سطينية ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الف�صائل والقوى
الهام�شية على ال�ساحة ،ف�إنه لقي معار�ضة �شاملة من التيار الإ�سالمي (حما�س ،اجلهاد
الإ�سالمي) ومن عدد من الف�صائل الفل�سطينية مثل اجلبهة ال�شعبية بقيادة جورج حب�ش،
واجلبهة الدميوقراطية بقيادة نايف حوامتة وعدد �آخر من الف�صائل ذات احل�ضور
املتوا�ضع يف ال�ساحة الفل�سطينية ،وقد ت�شكل من هذه القوى حتالف ي�ضم ع�رشة ف�صائل
معار�ضة لالتفاق يف 1993/12/16-15م �سعت من خالله ملواجهة اتفاق �أو�سلو،
و�شكلت مبجملها تيارا ً فل�سطينيا ً وا�سعاً ،غري �أنها مل تتمكن عمليا ً من �إ�سقاط االتفاق
لأ�سباب ال جمال لذكرها هنا ،و�إن متكنت من تن�سيق مواقفها �ض ّد هذا االتفاق ،كما مل
ي�سلم هذا االتفاق من املعار�ضة ال�شديدة �أو املتحفظة من جممل تيار املثقفني الفل�سطينيني
حتى من �أولئك امل�ؤيدين للعملية ال�سلمية وم�ؤمتر مدريد ممن هالهم حجم التنازالت
ال�ضخم الذي قدمته م.ت.ف.
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ونقف هنا لن�شري �إىل �أبرز النقاط التي ا�ستند �إليها التيار الإ�سالمي ،ومن اتخذ
موقفا ً مياثله ،يف اعرتا�ضه على اتفاقية �أو�سلو:
 .1من الناحية ال�رشعية التي ت�شكل منطلق التفكري لدى احلركة الإ�سالمية ،ف�إن
علماء امل�سلمني الثقات �أفتوا بعدم جواز الت�سوية ال�سلمية ح�سبما يريد الداعون
�إليها ،وبوجوب اجلهاد املقد�س لتحرير الأر�ض املغت�صبة ،و�إرجاعها كاملة حتت راية
الإ�سالم ،وباعتبار هذه املعركة مع ال�صهيونية على �أر�ض فل�سطني املباركة معركة
بني حقّ وباطل ،تتوارثها الأجيال حتى ي�أذن اهلل بالن�رص والتمكني ،كما �أن ق�ضية
فل�سطني هي ق�ضية كل امل�سلمني الذين يرف�ضون التنازل عن حقهم مهما طال الزمن،
ولي�ست ق�ضية الفل�سطينيني وحدهم ،ف�ضالً عن �أن تكون ق�ضية م.ت.ف �أو قيادتها،
وهناك فتاوى عديدة �أ�صدرها العلماء ،وقد ُن�رشت �إحداها �سنة 1990م وجاء فيها
�أن “اجلهاد هو ال�سبيل الوحيد لتحرير فل�سطني ،و�أنه ال يجوز بحال من الأحوال
االعرتاف لليهود ب�شرب من �أر�ض فل�سطني ،ولي�س ل�شخ�ص �أو جهة �أن تقر اليهود
على �أر�ض فل�سطني� ،أو تتنازل لهم عن �أي جزء منها �أو تعرتف لهم ب�أي حقّ فيها”.
وقد و ّقع هذه الفتوى ع�رشات العلماء الكبار مثل يو�سف القر�ضاوي ،وحممد الغزايل،
ووهبة الزحيلي ،وعمر الأ�شقر ،و�إبراهيم زيد الكيالين ،وخالد املذكور ،وعبد اهلل عزام،
وهمام �سعيد ،وعجيل الن�شمي ،وحمرم العاريف ،وحممد �أحمد الرا�شد ،وع�صام الب�شري،
وفي�صل مولوي ،وطه جابر العلواين ،و�أحمد الع�سال ،وعبد ال�سالم الهرا�س .كما
وقعها جمع من قادة احلركات الإ�سالمية �أمثال را�شد الغنو�شي ،وم�صطفى م�شهور،
وجنم الدين �أربكان ،وبرهان الدين رباين ،وحكمتيار ،وحمفوظ النحناح ،و�أبو الليث
الندوي ،وقا�ضي ح�سني �أحمد ،وفتحي يكن.133
 .2تعرتف قيادة م.ت.ف من خالل االتفاق “بحق �إ�رسائيل يف الوجود” وب�رشعية
احتاللها وملكيتها لـ  %78من �أر�ض فل�سطني التي احتلت �سنة 1948م وت�شكلت عليها
“دولة �إ�رسائيل” وتخرج هذه الأر�ض من دائرة املفاو�ضات وال�رصاع.
 .3تتعهد م.ت.ف بالتوقف مطلقا ً عن املقاومة امل�سلحة واالنتفا�ضة ،وب�إلغاء وحذف
كافة البنود الداعية لتحرير فل�سطني ،وتدمري الكيان ال�صهيوين من ميثاقها الوطني الذي
قامت على �أ�سا�سه ،وتتعهد بح ّل كافة امل�شاكل بالطرق ال�سلمية .ويف املقابل ال يوجد �أي
تعهد �إ�رسائيلي بان�سحاب كامل من ال�ضفة والقطاع� ،أو �إعطاء ال�شعب الفل�سطيني حقوقه
امل�رشوعة كاملة يف ال�ضفة والقطاع.
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� .4إن �أهم و�أخطر الق�ضايا ّ
مت ت�أجيل بحثها �إىل مفاو�ضات املرحلة النهائية ،ومل ِ
يعط
الكيان الإ�رسائيلي �أية وعود �إيجابية حقيقية ب�ش�أنها ،وظلت امل�س�ألة مرتبطة مبدى
“الكرم الإ�رسائيلي” الذي ميلك عنا�رص القوة و�أوراق اللعبة بعد �أن جردت م.ت.ف
نف�سها من االنتفا�ضة والكفاح امل�سلح ،والتزمت بالطرق ال�سلمية فقط باملفاو�ضات،
وهذه الق�ضايا هي:
�أ .م�ستقبل مدينة القد�س ،والتي يجمع الإ�رسائيليون �أنها عا�صمتهم الأبدية ،غري
القابلة للم�ساومة �أو التنازل.
ب .م�ستقبل الالجئني الفل�سطينيني خارج فل�سطني ،وهم يزيدون عن
�أربعة ماليني ن�سمة �أي �أكرث من ن�صف �شعب فل�سطني.
ج .م�ستقبل امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف ال�ضفة والقطاع ،حيث توجد
 126م�ستوطنة يف ال�ضفة و 14م�ستوطنة يف القطاع ،يف الوقت الذي
�صادرت فيه “�إ�رسائيل” �أكرث من ن�صف �أرا�ضي ال�ضفة والقطاع.134
 .5ال يت�ضمن االتفاق �أية �إ�شارة �رصيحة �أو �ضمنية عن �إعطاء الفل�سطينيني حقهم يف
تقرير امل�صري� ،أو �إقامة دولتهم امل�ستقلة ،ولو على جزء من فل�سطني.
 .6ال تت�ضمن م�س�ؤوليات ال�سلطة الفل�سطينية الأمن اخلارجي واحلدود ،وال ي�ستطيع
�أحد دخول مناطق ال�سلطة دون �إذن �إ�رسائيلي حتى لو كان م�س�ؤوالً فل�سطينيا ً كبرياً ،كما
ال تت�ضمن م�س�ؤوليات ال�سلطة العالقات اخلارجية ،ولي�س لها والية �أو �سلطة قانونية
على الإ�رسائيليني يف مناطقها ،وال متلك ت�شكيل جي�ش ،و�أية �أ�سلحة تذهب لل�سلطة يجب
�أن تتم مبوافقة �إ�رسائيلية. ...
 .7احل�صيلة العملية لالتفاق �إدارة حكم ذاتي ب�صالحيات تنفيذية حمدودة متعلقة
ب�إدارة ال�ش�ؤون اليومية للفل�سطينيني كال�صحة والتعليم والإ�سكان وال�رضائب ،وهو ما
حاولت “�إ�رسائيل” �أن تفعله ل�سنوات عديدة .و�ستكون هذه الإدارة “ال�سلطة الفل�سطينية”
مرتبطة باالحتالل ،وحتت هيمنته املبا�رشة ،وال متلك ال�سيادة �أو ال�سلطة على الأر�ض
التي حتكمها.
 .8لـ“�إ�رسائيل” حقّ النق�ض “الفيتو” على �أية ت�رشيعات ت�صدرها ال�سلطة الفل�سطينية
خالل املرحلة االنتقالية.
 .9منذ البداية �أخذت “�إ�رسائيل” تتنكر لعهودها ومواثيقها ،وتع ّد �أن املواعيد املتفق
عليها لي�ست مقد�سة ،...و�أن الو�صول لل�شكل النهائي لن ي�أخذ بال�رضورة ثالث
�سنوات ،و�إمنا قد ي�صل �إىل �سنوات كثرية.
179

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

الطريق �إىل القد�س
� .10أ�صبحت �سلطة احلكم الذاتي ،يف �ضوء تعهداتها ال�سلمية ،م�ضطرة لقمع و�سحق
�أي جهاد وعمليات م�سلحة �ض ّد الكيان الإ�رسائيلي ،وحماربة الف�صائل واملنظمات التي مل
تدخل طرفا ً يف االتفاق ،والتي �أ�رصت على ا�ستمرار املقاومة واجلهاد .ووجدت ال�سلطة
نف�سها ،عملياً� ،أدا ًة حلماية الأمن الإ�رسائيلي يف مناطقها ،وتعاونت �أمنيا ً مع ال�سلطات
الإ�رسائيلية ،وقامت بحمالت اعتقال وا�سعة للمجاهدين يف عقب كل عملية جهادية
يقومون بها �ض ّد ال�صهاينة� ،إثباتا ً لـ“ح�سن نواياها” وحر�صها على “ال�سالم” .وقد
يهدد هذا باحتماالت حرب �أهلية فل�سطينية يكون اخلا�رس الوحيد فيها الفل�سطينيون
�أنف�سهم.
 .11ال ت�شري االتفاقية �إىل ال�ضفة والقطاع ك�أرا�ض ٍحمتلة ،مما يعزز االعتقاد ب�أنها
جمرد �أرا�ض ٍمتنازع عليها.
 .12من حقّ “�إ�رسائيل” الدخول متى �شاءت يف مناطق ال�سلطة �إذا ر�أت �أن حالتها
الأمنية ت�ستدعي ذلك ،و�أن ال�سلطة الفل�سطينية ال تقوم بواجبها.
 .13فتح هذا االتفاق على م�رصاعيه للدول العربية والإ�سالمية وغريها ممن
ي�ؤيد ق�ضية فل�سطني لعقد اتفاقات وبناء عالقات مع الكيان الإ�رسائيلي ،و�أعطى
الفر�صة للكيان ال�صهيوين لف ّك العزلة عن نف�سه ،والتغلغل يف املنطقة ،وحتقيق الهيمنة
االقت�صادية ،ون�رش الف�ساد واالنحالل ،وغ�سل العقل العربي امل�سلم ،و�رضب القوى
الإ�سالمية والوطنية يف املنطقة.
 .14تفردت قيادة م.ت.ف باملوافقة على االتفاق واالتفاقات التي تلته دون الرجوع
لل�شعب الفل�سطيني ،وحتى يف �أطرها القيادية كان هناك الكثري من االعرتا�ض والإرباك،
وقاطع عدد من �أع�ضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة االجتماعات �أو ا�ستقالوا ،وكانت املوافقة
تتم يف اللجنة التنفيذية ب�أكرثية �ضئيلة.135
 .15حتى يف داخل حركة فتح ويف �صفها الأول لقيت االتفاقية معار�ضة قوية من
فاروق قدومي وخالد احل�سن وهاين احل�سن ،و�أبدى اعرتا�ضات وحتفظات عديدة
قيادات مثل حممود غنيم و�صخر حب�ش وحممد جهاد وعبا�س زكي ...وغريهم .ون�رشت
الع�رشات من الت�رصيحات واملقاالت له�ؤالء القادة طوال الفرتة املا�ضية ،فمثالً اعترب
فاروق قدومي م�سرية اتفاقية �أو�سلو م�سرية عابثة ،136و�أن ح�صيلة اتفاق �أو�سلو بعد
عام من توقيعه هي �صفر.137
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وقال هاين احل�سن� :إن الت�سوية �رضورة �إ�رسائيلية و�رضورة �أمريكية و�إال ملا حدثت،

وطالب بـ“�إ�سقاط اخلط ال�سيا�سي ملدر�سة العجز الذاتي” ،وذكر ب�أن �أهل �أو�سلو �أدخلوا
ال�شعب يف �أزمة �شاملة .138وحتى �إن ال�شعور بالإحباط كان يالحق ع َّرابي اتفاق �أو�سلو،
فنبيل �شعث الذي كان يقود الوفد الفل�سطيني ملفاو�ضات جلنة االرتباط الفل�سطينية -

الإ�رسائيلية يف القاهرة قال بعد �أكرث من �سنة وثالثة �أ�شهر من توقيع االتفاق� :إن ح�صيلة
عملية ال�سالم هي “�صفر حتى الآن”� .139أما حممود عبا�س الذي وقع بنف�سه اتفاق

�أو�سلو ،فقد اعتزل يف فرتة الحقة ،وحمل على �أداء ال�سلطة الفل�سطينية ورئي�سها يا�رس
عرفات ب�شدة ،واتهم عرفات بالإ�رصار على ال�سيطرة على كل الأمور ،وجتاهله �أع�ضاء
اللجنة املركزية لفتح واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،140وحتى عرفات نف�سه قال:
“�أخ�شى ب�أين ت�رسعت يف الت�صديق على �أو�سلو ،و�أخ�شى �أن �أكون قد �أخفقت يف مهمتي”،

و�أ�ضاف “لقد خذلني العدو وال�صديق”.141

 .16وحتى العديد من املفكرين الفل�سطينيني ممن كانوا ي�ؤيدون ت�سوية �سلمية
ب�رشوط معينة �أذهلهم حجم التنازالت يف اتفاق �أو�سلو من �أمثال الدكتور ه�شام �رشابي
والدكتور �إدوارد �سعيد .فمثالً ذكر �إدوارد �سعيد جلريدة احلياة �أن عرفات “و َّرط �شعبه
مب�صيدة ال خمرج منها” و�أنه �ألقى بنف�سه بني الإ�رسائيليني والأمريكيني ،و�أنه يريد
ال�سيطرة على احلكم بطريقة مطلقة ،و�أن يبقى م�س�ؤوالً عن كل �شيء دون �أن يحا�سبه

�أحد .142...واتهم ه�شام �رشابي القيادة الفل�سطينية ب�أنها “تبدو وك�أنها ال تدري ما يجري

حولها” ،و�أنها “ال تعرف كيف ي�ؤخذ القرار ،وكيف يتم تقرير امل�صري” ،وقال�“ :إنها
تقريبا ً على م�ستوى درجة ال�صفر بقدرتها على جمابهة الكفاءات الإ�رسائيلية والتعامل
معها”.143

حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)**:
تع ّد حركة حما�س جناحا ً من �أجنحة الإخوان امل�سلمني بفل�سطني ،وامتدادا ً من
امتداداتها ،وهي ح�سب ميثاقها الذي �صدر يف 1988/8/18م تع ّد الإ�سالم منهجها ،منه
ت�ستمد �أفكارها ومفاهيمها وت�صوراتها ،و�إليه حتتكم ،ومنه ت�سرت�شد خطاها.144
** مالحظة :معلومات هذا الكتاب حمدثة حتى �صيف .1996
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وتهدف حما�س �إىل حترير فل�سطني ،و�إقامة دولة الإ�سالم عليها ،و�إعادة احلقوق �إىل
�أ�صحابها ،وتع ّد نف�سها �سندا ً لكل م�ست�ضعف ،ون�صريا ً لكل مظلوم.145
وترى حما�س �أن فل�سطني �أر�ض وقف �إ�سالمي على �أجيال امل�سلمني �إىل يوم القيامة،
ال ي�صح التفريط بها� ،أو بجزء منها� ،أو التنازل عنها� ،أو عن جزء منها ،و�أنه ال ح ّل لق�ضية
فل�سطني �إال باجلهاد يف �سبيل اهلل ،و�أن العمل على حتريرها فر�ض عني على كل م�سلم
حيثما كان.146
و�أبدت حما�س يف ميثاقها اهتماما ً برتبية الأجيال تربية متكاملة ،و�أعطت للمر�أة
امل�سلمة دورا ً ال يقل عن دور الرجل يف معركة التحرير ،و�شجعت الفن الإ�سالمي الذي
يعبئ طاقات الأمة للجهاد ،و�أكدت على التكافل والت�ضامن االجتماعي ،ومراعاة م�صالح
اجلماهري ،ورف�ضت الطعن والت�شهري بالأ�شخا�ص واجلماعات ،وحثت على بيان احلق،
وتبنيه بحكمة ومو�ضوعية.147
ونظرت حما�س نظرة احرتام وتقدير �إىل احلركات الإ�سالمية ،وبادلت احلركات
الوطنية الفل�سطينية وم.ت.ف االحرتام ،وقدرت جهودها والظروف التي �أحاطت بها،
لكنها رف�ضت يف الوقت نف�سه الفكرة العلمانية معتربة �أنها لن ت�ؤدي �إىل التحرير.148
و�أكدت حما�س على اعتبارها حركة �إن�سانية تلتزم ب�سماحة الإ�سالم يف النظر �إىل �أتباع
الديانات الأخرى ،وال تعادي �إال من ينا�صبها العداء.149
ودعت حما�س الأدباء واملثقفني ورجال الرتبية والإعالم واخلطباء و�سائر القطاعات
يف العامل العربي والإ�سالمي �إىل القيام بدورهم ،كما حذرت من خطورة الهجمة
ال�صهيونية على املنطقة ،وحماوالت االخرتاق والهيمنة والإف�ساد التي تقوم بها ،ودعت
�إىل الت�صدي لها.150

الت�أييد ال�شعبي:
ويحظى التيار الإ�سالمي الذي تتزعمه حما�س بت�أييد وا�سع يف ال�ساحة الفل�سطينية.
ومنذ �سنوات عديدة حت�صل الكتل الإ�سالمية امل�ؤيدة حلما�س (�أو الإخوان امل�سلمني)
التي ت�شارك يف االنتخابات الطالبية والنقابات املهنية ب�شكل منفرد على ما ال يقل عن
ثلث الأ�صوات ،ومبا يزيد �أحيانا ً عن ن�صف الأ�صوات ،ومبعدالت تقارب  %45-40من
جممل الأ�صوات.
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ويفوز عادة م�ؤيدو حما�س يف جامعة غزة بن�سب تزيد عن  %70من الأ�صوات،151
كما يفوزون عادة يف انتخابات جامعة القد�س وجامعة اخلليل ،152وقد فازوا يف انتخابات
جامعة بريزيت يف �أيار /مايو 1996م ،والتي تع ّد معقالً مل�ؤيدي م.ت.ف .153ويف جامعة
النجاح بنابل�س يبدون كفر�سي رهان مع الكتلة املناف�سة وامل�ؤيدة لفتح ومن يتحالف
معها ،حيث النتائج متقاربة ،154ولهم ح�ضورهم القوي يف جامعة بيت حلم.
وينطبق معيار ال�شعبية نف�سه على النقابات املهنية كاحتادات املهند�سني واملحا�سبني
والأطباء وال�صيادلة واملحامني واملعلمني ،...ففي جمعية املحامني بقطاع غزة ح�صلت
الكتلة الإ�سالمية على  ،%38.9ويف جمعية املهند�سني بقطاع غزة ح�صلت حما�س على
 ،%49ويف جمعية املحا�سبني القانونيني على  ،%48.4ويف احتاد موظفي وكالة الغوث
على .155...%44.7
ويف انتخابات الغرف التجارية ح�صل الإ�سالميون على ن�سب عالية ،ففازوا ب�شكل
�ساحق يف انتخابات غرفة جتارة و�صناعة اخلليل يف �آذار /مار�س 1994م ،كما فازوا يف
غرفة جتارة و�صناعة رام اهلل التي تعد معقالً تقليديا ً للقوى الوطنية املناف�سة ،فح�صلوا
على  ،%49.9بينما ح�صل ائتالف الف�صائل الفل�سطينية على  .%38.3ويف غرفة جتارة
و�صناعة نابل�س فاز التحالف امل�ؤيد لـ م.ت.ف بـ  ،%50.2بينما ح�صل م�ؤيدو التيار
الإ�سالمي على  ،%45.6ويف غرفة جتارة و�صناعة غزة فاز حتالف الف�صائل الفل�سطينية
امل�ؤيد لـ م.ت.ف بـ  ،%54.4بينما ح�صل االجتاه الإ�سالمي على  %37.5من الأ�صوات يف
االنتخابات التي جرت يف 1991/11/4م.156
ويف درا�سة �أجراها د .حممود الزهار حول ن�سب الت�أييد لالجتاهات املختلفة من خالل
انتخابات االحتادات الطالبية واملهنية يف  23م�ؤ�س�سة يف ال�ضفة والقطاع النتخابات
�أجريت يف 1992-1991م وجد �أن ن�سبة �شعبية التيار الإ�سالمي يف هذه الأو�ساط هي
يف حدود .157%45.8
وال يتوافر مراكز ا�ستطالع للر�أي العام ميكن الركون بارتياح �إىل نتائجها ،فبع�ضها
يفتقر الكفاءة لإجراء ا�ستطالعات وا�سعة تت�سم بالدقة ،وبع�ضها يفتقر �إىل احلياد؛ لأنه
مدعوم من �أطراف يهمها خروج النتائج ب�شكل يخدمها .وينطبق ذلك على �أن�شط هذه
املراكز ،وهو مركز البحوث والدرا�سات الفل�سطينية بنابل�س املدعوم من يا�رس عرفات
وفتح ،والذي تعطي م�ؤ�رشات ال�شعبية لديه عادة حركة فتح حوايل  %40من الأ�صوات،
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وحما�س حوايل  ،%15واجلبهة ال�شعبية  ،%6واجلهاد الإ�سالمي  ،158%3.8وال يبعد ذلك
كثريا ً عن النتائج التي �أعطاها “مركز القد�س للإعالم واالت�صال” الذي ذكر �أن نتائج
ا�ستبيانه (الذي ن�رش يف حزيران /يونيو 1995م) تعطي فتح  %46.6وحما�س %18.2
من الأ�صوات.159
وقد قاطع الإ�سالميون ومعار�ضو الت�سوية ال�سلمية انتخابات احلكم الذاتي يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،مبا مل يوفر جماالً لدرا�سة ال�شعبية احلقيقية لالجتاهات
املختلفة .مع العلم �أن �شخ�صية �إ�رسائيلية كبرية هي يوئيل زجنر ،Yoel Singer
امل�ست�شار القانوين لوزارة اخلارجية الإ�رسائيلية ،قد توقعت �أن يح�صل التيار الإ�سالمي
على  %40من الأ�صوات يف انتخابات احلكم الذاتي يف حال م�شاركتها ،وقال� :إن م.ت.ف
امل�ؤيدة لعرفات �ستح�صل على  %50واجلناح الي�ساري .160%10
وبغ�ض النظر عن ن�سب الت�صويت ،ف�إنه مما ال �ش ّك فيه �أن التيار الإ�سالمي يتمتع
بح�ضور قوي على ال�ساحة الفل�سطينية ،وال ينبغي املبالغة يف تقديره� ،أو التقليل من �ش�أنه؛
لأن انتخابات الطالب والقطاعات املهنية ال تعك�س دائما ً جممل التداخالت والتعقيدات
والظروف االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية التي تعي�شها قطاعات املجتمع ،...حيث
تدخل الع�شائرية ،ونوعية املر�شحني ،ومكانتهم االجتماعية وال�سيا�سية ،و�إمكاناتهم
املادية ،وحمالتهم الدعائية ،ودورهم يف الأمور اخلدماتية ،وما�ضيهم الن�ضايل...
كعوامل مرجحة يف االنتخابات .كما ت�ؤثر الأحداث على م�سار االنتخابات كالعمليات
اال�ست�شهادية ،واحل�صار االقت�صادي ،وحتقيق ال�سلطة لبع�ض املكا�سب املرحلية...
وغري ذلك .كما ال ينبغي ح�رص درا�سة ن�سب ال�شعبية والتمثيل الفل�سطيني يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة فقط .فالتيار الإ�سالمي هو الأقوى يف فل�سطني املحتلة
�سنة 1948م على امل�ستوى ال�شعبي ،وكذلك التيار الإ�سالمي يف الأردن ،حيث عربت
التجمعات ذات الأ�صول الفل�سطينية يف االنتخابات الربملانية العامة (1989م و1993م)
ويف النقابات واجلامعات عن دعم متفوق للتيار الإ�سالمي ،...كما ي�شهد التيار الإ�سالمي
الفل�سطيني يف لبنان ت�صاعدا ً ُمطرداً ،ويف دول اخلليج العربي كذلك ،وبالد املهجر يف
�أوروبا والأمريكيتني.
وعلى � ِّأي حال ف�إن حركة املقاومة الإ�سالمية �أ�صبحت متثل حالة �شعبية مت�صاعدة،
ومنهجا ً متفرداً ،و�أ�صبحت تت�صدر املقاومة الفعلية لالحتالل بعد دخول م.ت.ف يف
الت�سوية ال�سلمية ،وينبغي تقديرها وفق الدور الذي تلعبه يف هذه املرحلة احلرجة.
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�إن املفكر الفل�سطيني املعروف د .ه�شام �رشابي ،الأ�ستاذ بجامعة جورج تاون
 ،Georgetown Universityواملعروف مبيوله العلمانية حتدث ب�إعجاب عن حما�س
يف مقابلة مع جريدة ه�آرت�س  ،Haaretzوقال�“ :إن حركة املقاومة الإ�سالمية هي حركة
�سيا�سية ع�سكرية� ،أفرزتها االنتفا�ضة الفل�سطينية ،و�أ�صبحت اليوم الإطار املوحد
واجلامع للمقاومة الفل�سطينية” ،وقال� :إنها لي�ست ف�صيالً �آخر ين�ضم حتت لواء
م.ت.ف ،ولكنها “ال�شكل اجلديد للمقاومة الفل�سطينية”�“ ....إن املقاومة الإ�سالمية
بعك�س منظمة التحرير الفل�سطينية ال متثل فئات وتنظيمات تقا�سمت فيما بينها
مراكز مهمة “حترير فل�سطني” و�أموال دعمها ،بل متثل �إطارا ً تنظيمياً ،يجمع ال�شعب
الفل�سطيني حتت راية الإ�سالم ،و�شعارات تنبع من دين ال�شعب وتراثه ،التي ي�ؤمن بها
الكبري وال�صغري ،املثقف والأمي ،والأكرثية الفقرية من ال�شعب” ...وقال �رشابي“ :لقد
جنحت هذه املقاومة حتى الآن فيما عجزت عنه منظمة التحرير وف�صائلها خالل �أكرث
من ربع قرن ،يف ا�ستنباط �أ�شكال جديدة لتنظيم ال�شعب الفل�سطيني ومتكينه من ال�رصاع
الع�سكري الفعال با�ستقالل عن ك ّل عون خارجي”.161

القيادة ال�سيا�سية:
ومع ا�ستمرار االنتفا�ضة �أخذت تتك�شف تدريجيا ً يف ال�صحف �أ�سماء العديد من
القيادات ال�سيا�سية حلما�س �أو املح�سوبة عليها ،وكان �أبرزها ال�شيخ �أحمد يا�سني الذي
يع ّد م�ؤ�س�س حما�س و�شيخ االنتفا�ضة ،ويف قطاع غزة عرفت قيادات عديدة
�أمثال د .عبد العزيز الرنتي�سي ود .حممود الزهار وحممد �شمعة وعبد الفتاح دخان
و�سيد �أبو م�سامح و�أحمد بحر ،...ويف ال�ضفة الغربية برزت �أ�سماء جمال �سليم
وح�سن يو�سف وجميل حمامي ،...ويف خارج فل�سطني ترددت �أ�سماء د .مو�سى �أبو مرزوق،
رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،وخالد م�شعل ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي،
و�إبراهيم غو�شة ،الناطق الر�سمي با�سم حما�س ،وحممد نزال ،ممثل حما�س يف الأردن،
ومنري �سعيد ،ممثلها يف ال�سودان ،وم�صطفى القانوع ،ممثلها يف �سورية ،وم�صطفى اللداوي،
ممثلها يف لبنان ،وعماد العلمي الذي كان ميثلها يف �إيران ،و�أ�سامة حمدان ،ممثلها احلايل
يف �إيران.
وقد عانت القيادات والرموز ال�سيا�سية املح�سوبة على حما�س ،خ�صو�صا ً داخل
فل�سطني املحتلة من عمليات االعتقال والتعذيب والإبعاد ،وما يزال العديد من قياداتها
يف ال�سجون الإ�رسائيلية من �أمثال ال�شيخ �أحمد يا�سني وعبد العزيز الرنتي�سي� ،...أو يف
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�سجون �سلطة احلكم الذاتي الفل�سطينية وكثريا ً ما تتعدد مرات االعتقال والإفراج لهذه
ال�شخ�صيات حيث طال االعتقال والإيذاء معظمهم �إن مل يكن كلَّهم.
ويف خارج فل�سطني كان �أبرز �أحداث االعتقال هو قب�ض الواليات املتحدة يف
1995/7/25م على د .مو�سى �أبو مرزوق ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س،
مبطار كنيدي يف نيويورك بحجة خمالفة قوانني الهجرة الأمريكية .ويبدو �أن هذا
االعتقال كان وفق رغبة “�إ�رسائيلية” �إذ �إن �أ�س�س االتهام ال ت�ستند �إىل �أي �أدلة
منطقية ثابتة ،ف�أبو مرزوق وعائلته ميلكون البطاقة اخل�رضاء  ،Green Cardومل
يخالف القوانني الأمريكية طوال �إقامته ال�سابقة فيها مدة  14عاماً ،ومل يرتكب عمالً �ض ّد
الواليات املتحدة ،ثم �إن حما�س ح�رصت عملها يف داخل فل�سطني ملقاومة االحتالل ،والذي
�أجازته مواثيق الأمم املتحدة وقراراتها .وقد بدا وا�ضحا ً �أن �سبب االعتقال كان �سيا�سيا ً
عندما �أ�صدرت حمكمة �إ�رسائيلية �أمرا ً باعتقال �أبو مرزوق لأول مرة يف 1995/7/31م،
وطالب الكيان الإ�رسائيلي الواليات املتحدة ر�سميا ً بت�سليمه يف 1995/8/7م ريثما يقدم
الكيان الإ�رسائيلي امل�ستندات الالزمة يف مهلة �أق�صاها �شهرين .وقد ق َّدمت هذه الأوراق
قبل انتهاء املهلة ،وا�شتملت على حوايل �ألف �صفحة ،وتت�ضمن عري�ضة الدعوى  22بندا ً
ت�ستند �أ�سا�سا ً على اعرتافات حتت التعذيب �أدىل بها ع�ضو حما�س حممد �صالح الذي كان
يعمل ب�أمريكا ،والذي اعتقلته ال�سلطات الإ�رسائيلية عندما زار فل�سطني املحتلة .وتت�ضمن
لوائح االتهام ارتكاب جرائم القتل العمد وغري العمد و�إيقاع الأذى املتعمد والإ�صابة
بجروح ...وتوجيه وتن�سيق الأعمال “الإرهابية”حلما�س يف الأر�ض املحتلة.162
غري �أنه من ال�صعب توجيه تهم متعلقة بالعمل امل�سلح لقيادات حما�س ال�سيا�سية؛
لأنها ال تقوم بالتوجيه املبا�رش جلهازها الع�سكري الذي يتمتع با�ستقاللية وحرية حركة
وا�سعة ،بينما تقوم قيادات ورموز حما�س ال�سيا�سية بالتعبري عن �أيديولوجية احلركة
ومنهجها ومواقفها ال�سيا�سية ،وتعبئة اجلماهري دون �أن متار�س �أي عمل م�سلح .و ُيظهر
اعتقال �أبي مرزوق مدى التن�سيق والتعاون بني الإدارة الأمريكية والكيان الإ�رسائيلي
�ض ّد حما�س الذي يهدف �إىل �إ�ضعافها و�إرباك عملها ،ودفع م�سرية الت�سوية ال�سلمية،
وحتقيق مكا�سب انتخابية �إ�رسائيلية � -أمريكية.
وقد ا�ستمرت حماكمة �أبو مرزوق �أ�شهر عديدة ،ويف 1996/5/8م �أ�صدر القا�ضي
االحتادي الأمريكي كيفني دايف  ،Kevin Duffyاملعروف بعدائه للإ�سالميني ،قرارا ً
بال�سماح بت�سليم �أبي مرزوق �إىل ال�سلطات الإ�رسائيلية ،واعترب �أن الأدلة التي قدمتها
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ال�سلطات الإ�رسائيلية كافية لت�سليمه و�أن �أبو مرزوق “ينتمي �إىل م�ؤامرة ا�سمها
حما�س” !!163وقد رفعت ق�ضية �أبو مرزوق �إىل حماكم اال�ستئناف الأمريكية ،وما يزال
�إىل حلظة كتابة هذه ال�سطور معتقالً يف �أمريكا ...ورمبا ت�أخذ الق�ضية وقتا ً طويالً.
�أما حركة حما�س فبذلت جهودا ً عديدة للإفراج عن زعيمها ،و�أ�صدرت بيانات اتهمت
فيها الإدارة الأمريكية باخلداع واخلبث ،وح َّذرت من ت�سليمه للكيان الإ�رسائيلي باعتبار
ذلك خطا ً �أحمر �سيعني جتاهله دخولها ب�شكل مبا�رش طرفا ً يف ال�رصاع بني ال�شعب
الفل�سطيني واالحتالل ال�صهيوين “وهو ما ال حتمد عقباه” ،وتعهدت ب�صون كرامة
قادتها ال�سيا�سيني والإفراج عنهم بكافة الو�سائل املتاحة لديها.164

دور حركة حما�س يف االنتفا�ضة واجلهاد:
رمبا يت�ساءل البع�ض عن مدى قوة وت�أثري العمل اجلهادي الفل�سطيني املعا�رص،
ولعل البع�ض يجده �ضئيالً قيا�سا ً �إىل التجربة اجلهادية يف �أفغان�ستان مثالً �أو اجلزائر
حيث بذلت مئات الآالف من ال�شهداء يف معارك �ضارية ل�سنوات عديدة .ول�سنا هنا يف
معر�ض الرد ،ولكن تو�ضيحا ً للأمور نقول� :إن املقارنة غري �صحيحة وتفتقر �إىل الدقة،
ولعل النقاط التالية تعني يف ا�ستيعاب ال�صورة ب�شكل �أف�ضل:
� .1إن الكيان الإ�رسائيلي من �أكفئ و�أقوى الأنظمة الع�سكرية يف العامل وما ينفقه على
الأمن يزيد عن امليزانيات الكاملة لعدد من الدول العربية جمتمعة .وي�ستطيع �أن يح�شد
يف حالة التعبئة حوايل مليون جندي من �أ�صل  4.5ماليني هي عدد اليهود يف فل�سطني
املحتلة (ح�سب الإح�صائيات يف نهاية 1995م) ،ثم �إن كل اليهود ذكورا ً و�إناثا ً يبد�ؤون
التدريب الع�سكري يف �س ٍّن مبكرة ،ثم يدخلون التدريب الع�سكري الإجباري يف �س ّن
الـ  ،18وكل من انتهى من تدريبه� ،إن مل يدخل اجلي�ش ،يع ّد جندي احتياط ي�ستدعى
للخدمة عند احلاجة.
 .2الكيان الإ�رسائيلي يتمتع بالت�أييد والدعم الدويل من الدول الكربى وعلى ر�أ�سها
الواليات املتحدة ،ويتلقى منها م�ساعدات بقيمة ثالثة مليارات دوالر �سنوياً ،وي�ستفيد
�أوالً ب�أول من التكنولوجيا العاملية املتطورة يف ال�سالح والأمن واملعدات وغريها .والدول
الكربى و�أوروبا وكثري من دول العامل تعرتف بـ“حقّ �إ�رسائيل يف الوجود”وبدولتها
املن�ش�أة على  %78من �أر�ض فل�سطني .وهذه الدول تقف مع هذا الكيان يف حال تعر�ضه
للخطر �أو �أي حتديات جدية .وهذا بخالف ما حدث يف �أفغان�ستان مثالً عندما دعمت
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الواليات املتحدة و�أوروبا ،ف�ضالً عن العامل الإ�سالمي اجلهاد �ض ّد االحتاد ال�سوفيتي،
الذي كانت جتد فيه عدوها ومناف�سها التقليدي.
 .3م�ساحة �أر�ض فل�سطني �صغرية مقارنة باجلزائر و�أفغان�ستان مثالً ،فهي حوايل
 %1فقط من م�ساحة اجلزائر ،ف�ضالً عن �أن الت�ضاري�س يف فل�سطني ال ت�ساعد كثريا ً على
حرب الع�صابات وت�شكيل قواعد ع�سكرية طويلة الأمد مقارنة ب�أفغان�ستان واجلزائر،
وهذا �أفقد جماهدي فل�سطني الكثري من القدرة على املناورة والعمل واال�ستمرار.
 .4مل ينعم جماهدو فل�سطني بقواعد ع�سكرية ومراكز حت�شيد وانطالق يف الدول
املحيطة بالكيان الإ�رسائيلي ،بعك�س املقاومة الأفغانية التي كان لها قواعدها يف باك�ستان،
وقد ُمنع جماهدو فل�سطني من �ش ِّن العمليات من خارج الأر�ض املحتلة ،و�أغلقت يف
وجوههم طرق الإمداد والت�سليح ،وقد جعل هذا �أي عمل على م�ستوى كبري �أمرا ً يكاد
يكون م�ستحيالً.
� .5إن �أبناء فل�سطني املوجودون بكثافة يف م�ساحات �ضيقة حتت االحتالل مو�ضوعون
حتت رقابة �أمنية ل�صيقة حت�صي عليهم �أنفا�سهم ،ت�صادر �أر�ضهم ،وتدمر بيوتهم،
وحتاربهم يف معي�شتهم ،وتعتقل وتقتل دومنا تردد.
� .6إن ق�ضية فل�سطني �أ�سا�سا ً لي�ست ق�ضية الفل�سطينيني وحدهم ،و�إن�شاء الكيان
الإ�رسائيلي جاء نتيجة ت�آمر دويل كبري لزرعه يف قلب العامل الإ�سالمي ومتزيقه ومنع
وحدته و�إبقاء الهيمنة الغربية  -ال�صهيونية عليه .ولذلك فالق�ضية �أكرب من �أن تكون
ق�ضية الفل�سطينيني وحدهم ،و�إمنا ق�ضية امل�سلمني كلهم ،وال ميكن �أن ُ
حت َّل هذه الق�ضية
�إال �إذا ارتقى امل�سلمون �أنف�سهم �إىل م�ستوى التحدي.
َّ
تتول احلركة الإ�سالمية
� .7إن املعركة مل تتخذ بعد طابعها الإ�سالمي العام ،ومل
الفل�سطينية بعد القيادة ال�سيا�سية لل�شعب الفل�سطيني ،وهي ما تزال تعاين من �ضعف
و�شح الدعم العربي والإ�سالمي ،وعدم توفر قواعد التدريب والتح�شيد
الإمكانات،
ّ
والإ�سناد.
� .8إن منظمة التحرير الفل�سطينية التي ال �ش ّك ب�أن لها ثقلها الكبري يف ال�ساحة قد
دخلت يف الت�سوية ال�سلمية وتخلت عن البندقية ،وتعاونت مع ال�سلطات الإ�رسائيلية يف
�رضب املقاومة الإ�سالمية واجلهاد ،بحجة احلفاظ على التزاماتها يف اتفاقيات ال�سالم.
 .9ال يجوز ح�رص اجلهاد يف فل�سطني يف فرتة االنتفا�ضة وما بعدها ،فمنذ الع�رشينيات
من هذا القرن وجذوة اجلهاد م�ستعرة ،وقد بذل الفل�سطينيون ع�رشات الآالف من
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ال�شهداء ومئات الآالف من اجلرحى ،وما يزال هناك حوايل �أربعة ماليني فل�سطيني
م�رشد يف �أرجاء الأر�ض.
�إن العوامل ال�سابقة جعلت العمل اجلهادي يف فل�سطني (يف هذه املرحلة) كمن ي�سبح
عك�س تيار جارف ،بل �إن عمالً جهاديا ً مهما كان نوعه وب�ساطته ي�ستحق التقدير يف مثل
هذه الأجواء التي تخاذل فيها الكثريون وهم يلهثون نحو اتفاقات ال�سالم مع الكيان
الإ�رسائيلي ،وي�ضيقون حتى على من يجمع الزكاة واخلريات لأيتام فل�سطني ون�سائها
و�شيوخها ،ف�ضالً عن جماهديها ،ويدينون كل عملية يقوم بها املجاهدون ،وي�صفونها
بـ“الإرهاب“.
غري �أن ما �سبق ال يخلي �أبناء فل�سطني ،وخ�صو�صا ً التيار الإ�سالمي من امل�س�ؤولية،
فما زال �أمامه الكثري من العمل لالرتقاء ب�أفراده وتقوية �صفه الداخلي وم�ؤ�س�ساته،
وحتديد براجمه وا�سرتاتيجياته ،ويف تو�سيع دائرة انت�شاره وت�أييده و�سط ال�شعب
الفل�سطيني ،ويف توعية العامل الإ�سالمي بدوره وم�س�ؤولياته ،...ويف �إبقاء جذوة املقاومة
واجلهاد مهما غلت الت�ضحيات. ...
ويف مثل هذه الظروف ،ف�إن جهاد احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني ال ي�ستهدف حتريرها
عاجالً ومبا�رشة ،و�إمنا يتعامل معها كمعركة طويلة الأمد رمبا تتداولها الأجيال حتى
ي�أذن اهلل بالن�رص .ففي مثل هذه الأجواء احلالكة ت�سعى احلركة الإ�سالمية لتجاوز
املرحلة باملحافظة على احلق و�إبقاء جذوة اجلهاد .وهو ما عرب الناطق الر�سمي با�سم
حركة حما�س �إبراهيم غو�شة عنه عندما قال:
حركة حما�س هي حركة �شعبية حمدودة الإمكانات والفعاليات ،هدفها
الرئي�سي والأ�سا�سي ،كما ذكرت �سابقاً� ،أن تبقى جذوة اجلهاد واملقاومة يف
�أر�ض فل�سطني ،ولتبقى مائة �سنة �أخرى ،...و�إذا كانت احلروب ال�صليبية قد
ا�ستمرت طوال مائتي عام حتى ّ
مت التخل�ص من الغزاة ف�إن حركة حما�س تنظر �إىل
ال�رصاع مع ال�صهاينة بنف�س طويل ،لي�ستمر ال�رصاع مع ال�صهاينة مائة �سنة �أخرى
نحن ل�سنا يف عجلة من �أمرنا� ،أهم ما يف املو�ضوع �أن يبقى ال�شعب الفل�سطيني
متم�سكا ً ب�أر�ضه ،ويعرب عن هذا التم�سك باملقاومة واجلهاد.165

ويف �ضوء ما �سبق ميكن فهم الدور اجلهادي حلركة حما�س وغريها من احلركات
اجلهادية ،وهو دور �أثبت تواجده على ال�ساحة ،وفر�ض نف�سه على الأحداث على
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الرغم مما واجهه من �صعوبات و�ضعف الإمكانات ،وقد �أمكن حلما�س جتاوز هذه
ال�صعوبات بوجود نوعية من الرجال م�ستعدة للت�ضحية واال�ست�شهاد .ويعرتف
املحللون الإ�رسائيليون �أن “حما�س قد �صكت مناذج جديدة للإن�سان الفل�سطيني ،وهم
اال�ست�شهاديون اجلدد“ ،166ويذكر �أحد اخلرباء �أن حما�س قد �أثبتت �أنها الرقم الأ�صعب
يف املعادلة الفل�سطينية.167
ويقول زئيف �شيف  ،Ze'ev Schiffاخلبري الع�سكري الإ�رسائيلي ،عن حما�س “�أن
�إ�رسائيل تواجه كيانا ً �أيديولوجيا ً يلتزم مببادئه مهما كانت الظروف وال�ضغوط قا�سية،
فكلما جنحت قوات الأمن يف اعتقال عدد من نا�شطي حما�س كانت حما�س تتعافى وتعود
من جديد”.168
ومن جهة �أخرى فقد طورت حما�س �إمكاناتها وقدراتها الذاتية وكفاءة عملها ،فقد ذكر
م�صدر ع�سكري رفيع امل�ستوى يف اجلي�ش الإ�رسائيلي “�أن هناك ارتفاعا ً هاما ً يف قدرتهم
التنفيذية ،وهناك حت�سن وا�ضح يف جمع املعلومات اال�ستخبارية ،وال �سيّما على م�ستوى
املعلومات ال�رضورية للعمليات ،وهم ي�ستخل�صون العرب ،ويحللون ويفح�صون،
ويجمعون احلقائق قبل التنفيذ ،ويحددون وي�صيبون من ال�رضبة الأوىل” .169ون�سبت
جريدة اجلريوزاليم بو�ست  The Jerusalem Postالإ�رسائيلية �إىل د .يفراح زلربمان
 Yifrakh Zilbermanمن معهد ترومان  Truman Instituteالتابع للجامعة العربية،
رس
وهو خبري مهتم بحما�س قوله عنها “املنظمة تتمتع بالديناميكية ،وهذا جزء مهم من � ّ
قوتها� ،إنها تعمل على �أ�سا�س املبادرة والقيادة يف ال�شارع الفل�سطيني ،وهناك جمموعات
متفرعة متحالفة لكن بغري بنية قيادية ثابتة ،وحتت ظروف االنتفا�ضة يعترب ذلك
ميزة”� .170أما اجلرنال �أوري �ساغي  ،Uri Sagiرئي�س �شعبة اال�ستخبارات الع�سكرية،
فذكر يف مقابلة مع جريدة يديعوت �أحرونوت الإ�رسائيلية  Yedioth Ahronothيف
1993/4/5م �أن رجال حما�س “يعرفون املنطقة �أكرث من القوات الإ�رسائيلية التي
تواجههم ولديهم �أ�ساليب عمل متطورة ،...لديهم م�ستوى عال ٍمن ال�رسية ومن مراقبة
القوات الإ�رسائيلية ،ويح�رضون لعملياتهم حت�ضريا ً جيدا ً” ،وقال� :إن حما�س تنفذ
عمليات “بارزة وقا�سية”.171
�إن قوة �أداء حما�س على ال�ساحة دفع وزير الإ�سكان والبناء الإ�رسائيلي اجلرنال
بنيامني بن �إليعازر  ،Binyamin Ben-Eliezerالذي �شغل من�صب القائد الع�سكري
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لل�ضفة الغربية �سابقاً� ،إىل القول يف �أواخر �آذار /مار�س 1993م �إن �أمام “�إ�رسائيل”
خيارين� ،إما الر�ضوخ و�إما موا�صلة املواجهة حتى النهاية ،و”نحن اخرتنا الثاين ،وعلينا
�أن نقرر من يحكم هنا حركة حما�س �أم حكومة �إ�رسائيل”.172
وح�سب ت�رصيح �إبراهيم غو�شة ف�إن حما�س قد قدمت منذ االنتفا�ضة حوايل
� 700شهيد 173ف�ضالً عن �آالف اجلرحى والأ�رسى واملعتقلني ،وهو رقم ال يبدو ي�سريا ً يف
�أجواء العمل ال�صعبة يف فل�سطني ،ودون الدخول يف معارك “حترير” وحروب ومواجهة
ذات طبيعة �شاملة مع الكيان الإ�رسائيلي.
وعلى �أي حال ،ف�سنقدم يف ال�صفحات التالية جممالً لفعاليات حما�س اجلهادية.
مع بروز حما�س ب�شكل متزايد منذ بدء االنتفا�ضة ت�صاعدت وترية ن�شاطها اجلهادي،
فقد تطورت هذه الفعاليات من الإ�رضابات واملظاهرات وكتابة ال�شعارات على اجلدران
والبيانات ،و�إ�شعال الإطارات يف ال�شوارع �إىل �إلقاء احلجارة وقنابل املولوتوف على جنود
العدو .وتطورت �إىل عمليات طعن اجلنود الإ�رسائيليني بال�سكاكني وت�صفية العمالء
واخلونة ،ثم �إىل مهاجمة العدو بالأ�سلحة الر�شا�شة ون�صب الكمائن وتفجري ال�سيارات
امللغومة .وقد زادت �سنوات االنتفا�ضة حما�س خربة و�صالبة و�إبداعاً ،وا�ستع�صت
على حمالت ال�سحق والإبادة واالعتقال ،ولوال �أن م.ت.ف دخلت يف الت�سوية ال�سلمية
ون�سقت بن�شاط وفعالية مع ال�سلطات الإ�رسائيلية لو�أد جهاد حما�س و�إيقافه ،لكان
لفعالية حما�س اجلهادية �ش�أن �آخر.
كان من �أوائل عمليات حما�س الع�سكرية �ض ّد جنود االحتالل خطف اجلندي �آيف
�سا�سبورت�س  Avi Sasportasيف 1989/2/3م وقتله ،ثم خطف اجلندي �إيالن �سعدون
 Ilan Sa'adonيف 1989/5/3م وقتله .174وقد تلى ذلك حملة مكثفة �شنتها ال�سلطات
الإ�رسائيلية يف �أيار /مايو 1989م �ض ّد عنا�رص حما�س وم�ؤيديها ،حيث اعتقلت املئات،
وكان من �أبرز املعتقلني �شيخ االنتفا�ضة وم�ؤ�س�س حما�س ال�شيخ �أحمد يا�سني ،الذي
اتهم بقيادة حما�س و�إ�صدار التوجيهات والفتاوى بالعمليات وقتل العمالء .وقد ُحكم
على ال�شيخ �أحمد يا�سني بال�سجن امل�ؤبد مرتان ،بالإ�ضافة �إىل  15عاما ً �أخرى!! وهو
ال�شيخ املقعد امل�شلول اجل�سد متاماً ،والذي يعاين من �أمرا�ض مزمنة و�صعبة وناهز
عمره ال�ستني عاماً ،لكنه يحتفظ بعزة امل�سلم ،وي�ستعلي على �آالمه و�أعدائه ،ويح ِّرك
بهمته و�إ�رصاره �أم ًة همدت وا�ستكانت و�شُ لَّت حركتها جتاه ُقد�سها و�أر�ضها املباركة،
ويلهم ب�صربه وت�ضحيته الأجيال ،ن�س�أل اهلل �أن ي�أجره ويثبته ويف ِّرج عنه.
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ومما قاله ال�شاعر خالد �أبو العمرين يف �إثر اعتقال ال�شيخ �أحمد يا�سني:
كنت الهالل �سجني اجل�سم هامد

والي ــوم تـ ـ ّم الب ـ ــدر والأن ـ ــوار

ه ــي ح ـكـ ــمة امل ـ ــوىل ب�أنــك مقـعد

يهوي �أمـ ــام حما�سـ ـ ــه الفجار

ي ــا �أحمد اليا�سـ ـ ـ ـ ــني �أنت �إمامـ ـنا	

وي�ش ـ ــدنا �إي ـ ـم ــانك اجلـ ـ ـبـ ـ ــار

قـ ـ ــد �أقعـ ــدتنا �شـ ـ ــهوة وهزميـ ــة

وتقوم �أنــت ميينك الإع�ص ـ ــار

يا �أحمد اليا�س ـ ـ ـ ــني خفف �رسعة

زعـمـ ـا�ؤنا �أق ــدامـ ـهـ ــم َّ
فخ ـ ـ ــار

يا �أي ــها البطـ ـ ـ ــل املحـ ـ ـ ـ ِّرك �أمـ ـ ـ ــة

هـ ـ ـ ــال حت ـ ــرك �سـ ـ ــادة وكبـار

يا ميت اجل�س ـ ــم ال�صــغري �أقمتنا	

حتي هزال ج�سومنا الأحجار
وبها يزول اخلـوف والإع ــذار

�سـ ـ ــبح ــان ربـ ــي �إن ه ـ ــذي �آي ـ ــة
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وقد ظهر من التحقيقات التي انتزعتها ال�سلطات الإ�رسائيلية حتت التعذيب وجود
ثالثة �أجنحة حلركة حما�س:
• اجلناح ال�سيا�سي الذي اتهم ال�شيخ �أحمد يا�سني بقيادته.
• واجلناح الع�سكري (املجاهدون) الذي اتهم �صالح �شحادة بقيادته.
• واجلناح الأمني (جمد) الذي اتهم يحيى ال�سنوار بقيادته.176
غري �أن حما�س �رسعان ما �أعادت ترتيب �صفوفها وا�ست�أنفت ن�شاطها اجلهادي ،فكان
منها عملية ال�شيخ عجلني يف غزة يف 1989/11/13م ،والتي �أدت ملقتل جنديني ،وعملية
البقعة يف 1990/10/20م ،حيث �أوقع عامر �أبو �رسحان ثالثة قتلى ،وعملية هيثم �شفيق
جملة يف 1990/10/29م التي �أدت ال�ست�شهاده ومقتل م�ستوطن ،وعملية االنطالقة يف
1990/12/14م ،والتي �أوقعت ثالثة قتلى ،وبعد هذه العملية الأخرية بالذات تعر�ضت
حما�س حلملة اعتقاالت وا�سعة �شملت معظم عنا�رصها وم�ؤيديها ،غري �أنها جتاوزت
املحنة ،وخرجت �أ�صلب عوداً ،و�أكرث تنبها ً وجر�أة وخربة ،فكانت عملية حممد �أبو جاللة
يف 1991/3/10م التي �أوقعت �أربعة قتلى ،وعملية راتب زيدان يف 1991/10/11م التي
�أوقعت قتيلني و 11جريحا ً .177ون�شطت عنا�رصها اجلهادية حتت ت�شكيل “كتائب ال�شيخ
ال�شهيد عز الدين الق�سام” الذي ُتعزى بدايات ت�شكيله ال�رسية �إىل �أيار /مايو 1990م،178
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و�أخذت تقوم بعمليات نوعية قوية مل ت�ستطع احلمالت املتوالية وكافة و�سائل البط�ش
والتنكيل واملالحقة ال�صهيونية �أن توقفها ،مما يظهر مدى �إ�رصار حما�س على اجلهاد
وجت ُّذرها و�شعبيتها وقدرتها على التجنيد وكفاءتها يف العمل واال�ستمرار يف ظروف
�صعبة جداً.
ولي�س هنا جمال لتتبع كافة عمليات حما�س الع�سكرية ،و�إمنا �سنم ّر ب�أبرز حمطات
جهادها .فمع الذكرى اخلام�سة لالنتفا�ضة �صعدت حما�س عملياتها فهاجم جماهدوها
يف “عملية ال�شجاعية” يف 1992/12/7م �سيارة جيب ع�سكرية وقتلوا ثالثة جنود
�إ�رسائيليني ،وو�صفت جريدة يديعوت �أحرونوت يف عددها ال�صادر يف 1992/12/8م
كتائب الق�سام ب�أنها “�أجر�أ اخلاليا املوجودة يف املناطق ،حيث متتاز باحلكمة واجلر�أة
القتالية ،وميتازون بالذكاء واملهارة الع�سكرية”.179
ثم قامت حما�س “بعملية احلاووز” يف اخلليل يف 1992/12/12م فهاجمت دورية
�إ�رسائيلية وقتلت جنديا ً وجرحت اثنني �آخرين �أحدهما جروحه خطرية .180غري �أن
احلادث الذي ه ّز �أمن الكيان ال�صهيوين يف ال�صميم ،وكانت له انعكا�ساته الوا�سعة
حمليا ً ودوليا ً هو عملية “الوفاء لل�شيخ �أحمد يا�سني” �إذ قام جماهدو حما�س باختطاف
الع�سكري الإ�رسائيلي ن�سيم توليدانو  Nissim Toledanoوهو برتبة رقيب �أول يف
1992/12/13م ،بينما كان يغادر منزله يف مدينة اللد متوجها ً �إىل مقر �رسيته يف حر�س
احلدود يف رام اهلل ،وقاموا ب�إخفائه وطالبوا ب�إطالق �رساح ال�شيخ �أحمد يا�سني مقابل
�إطالق �رساحه و�أعطوا مهلة ع�رش �ساعات لذلك .وقد ماطلت ال�سلطات الإ�رسائيلية
ورف�ضت “الر�ضوخ حتت �ضغط اخلاطفني” فقامت حما�س بتنفيذ تهديدها� ،إثباتا ً
جلديتها ،وقتلت توليدانو بعد انتهاء املهلة املقررة.181
�ش َّكل اختطاف توليدانو �إهانة و�صفعة كبرية للأمن الإ�رسائيلي الذي يفاخر ب�أنه من
�أكفئ الأجهزة يف العامل ،وه ّز اختطافه من �أمام بيته َم ْن هم “�أحر�ص النا�س على حياة”،
فقامت ال�سلطات الإ�رسائيلية بحملة تنكيل واعتقاالت �شملت حوايل  1300من م�ؤيدي
حما�س ،و�ألقى رئي�س الوزراء �إ�سحق رابني خطابا ً يف الربملان الإ�رسائيلي “الكني�ست”
�أعلن فيه احلرب ال�شاملة على حركة حما�س ،ونقلت �إذاعة اجلي�ش الإ�رسائيلي عن
م�صدر ع�سكري رفيع امل�ستوى يف اجلي�ش �أن “حما�س �أ�صبحت العدو الأول وال�صانع
الرئي�سي للإرهاب ،و�سي�شمل القمع كل البنية ال�سيا�سية والع�سكرية .182”...وقامت
ال�سلطات الإ�رسائيلية ب�إبعاد  415رجالً �أغلبهم من الإ�سالميني امل�ؤيدين حلما�س ومن
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�ضمنهم �أي�ضا ً عدد من م�ؤيدي حركة اجلهاد الإ�سالمي ،ونفذ هذا القرار م�ساء اخلمي�س
1992/12/17م حيث ُقذف باملبعدين خارج احلدود الفل�سطينية ال�شمالية مع لبنان،
غري �أن املبعدين رف�ضوا الإبعاد و�أقاموا يف “مرج الزهور”بني احلاجزين احلدوديني
اللبناين والإ�رسائيلي .وقد عانى املبعدون و�صمدوا يف ظروف قا�سية ،وعرف العامل
حقيقة الظلم الذي يعانيه �شعب فل�سطني ،خ�صو�صا ً و�أن الإبعاد �شمل الكثري من
ال�شخ�صيات الأكادميية والعلماء والأ�ساتذة واملهند�سني والأطباء .وحتت ال�ضغط الدويل
ولأن املبعدين ك�سبوا املعركة الإعالمية ،وافق الإ�رسائيليون على العودة التدريجية
للمبعدين التي اكتملت بعد عام من الإبعاد ،183غري �أن العديد منهم مل ي�سلم من االعتقال
وال�سجن وعلى ر�أ�سهم د .عبد العزيز الرنتي�سي الذي ظ ّل معتقالً حتى �آب� /أغ�سط�س
1996م.
و�شهدت 1993م تطور ا ً نوعيا ً يف �أداء كتائب عز الدين الق�سام ،الذراع
الع�سكري حلركة حما�س ،فح�سب �إح�صائية �أعدها الباحث غ�سان دوعر قامت
حما�س بـ  138عملية ع�سكرية تنوعت من الكمائن �إىل الهجمات اخلاطفة وخطف اجلنود
والعمليات اال�ست�شهادية واال�شتباكات امل�سلحة وغريها .وقد خ�رس الكيان ال�صهيوين
جراء هذه العمليات  79قتيالً و 220جريحا ً ح�سبما ذكرت امل�صادر الإ�رسائيلية ،غري �أن
اخل�سائر ح�سبما ت�شري الدالئل �أكرب من ذلك بكثري� ،أما حما�س فقد قدت � 33شهيدا ً،184
ولي�س هناك تقليل خل�سائر حما�س فجميع الأحداث والأ�سماء معروفة ،لكن �أ�ساليب
حرب الع�صابات ون�صب الكمائن والعمليات اال�ست�شهادية وتفجري ال�سيارات املفخخة
التي اعتمدتها حما�س جعل �إمكانية الإ�صابة يف القوات الإ�رسائيلية �أكرب منها يف حما�س.
وكـ ــان من العمليـ ــات املم ــيزة عمـ ــلية ت�صـ ــفية النقيـ ــب حاييم ميخائيل نحماين
 Haim Nahmaniيف 1993 /1 /3م ،وهو �ض ـ ــابط يف جهــاز الأمن العام
(ال�شاباك) ) ،Israel Security Agency-ISA (Shabakوكان نحماين املعروف
با�سم “كابنت عفيف” ُيعد �أحد �أف�ضل و�أن�شط عنا�رص جهاز ال�شاباك ،وقد �شكلت هذه
العملية اخرتاقا ً جلهاز الأمن ال�صهيوين� ،إذ متكن ماهر �أبو �رسور من توثيق �صلته
بـ”الكابنت عفيف” و�إظهار التعاون معه كـ”خمرب” بينما �أعد له ماهر كمينا ً حمكما ً �أدى
�إىل مقتله طعنا ً بال�سكاكني يف �ضاحية ريهافيا بالقد�س.185
�أما عملية “م�سرية الأكفان” اال�ست�شهادية يف 1993/4/16م فقد اخرتقت �سيارة جيب
مفخخة م�ستوطنة ميحوال  Meholaداخل فل�سطني املحتلة �سنة 1948م �شمال �رشق
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يعج عادة باجلنود ال�صهاينة ،بني حافلتني
فل�سطني ،وانفجرت ال�سيارة يف �ساحة مطعمُّ ،
ع�سكريتني كانتا تنزالن جنودا ً مما �أ�سفر عن �سقوط ع�رشات القتلى واجلرحى ،غري �أن
ال�سلطات الإ�رسائيلية �أعلنت عن مقتل اثنني فقط وجرح �سبعة �آخرين.186
ويف 1993/4/20م قتل زكريا ال�شوربجي الكابنت “�أبو عوين” �ضابط يف ال�شاباك
وثالثة جنود ،قبل �أن ي�ست�شهد يف ا�شتباك عنيف يف حي التفاح يف غزة ،ومل يتمكنوا من
قتله �إال بعد ق�صف املنازل بال�صواريخ والقذائف امل�ضادة للدروع وتدمري  19منزالً،
حيث ا�ست�شهد ب�شظايا �أحد ال�صواريخ التي �أطلقت على املنزل الذي كان يتح�صن فيه.187
ويف معركة وادي اخلليل يف 1996/5/19م حا�رصت قوات كبرية جمموعة من
املجاهدين يف حي عيطة جنوب غرب اخلليل ،ومتكن املجاهدون من االن�سحاب بعد
�أن �أح�صوا ثالثة قتلى و 11جريحا ً �إ�رسائيلياً ،وا�ست�شهد اثنان من حما�س هما حامت
املحت�سب ويعقوب مطاوع.188
ومرة �أخرى ووفا ًء لل�شيخ �أحمد يا�سني وللمعتقلني يف ال�سجون الإ�رسائيلية قام ثالثة
من جماهدي حما�س (�صالح عثمان وماهر �أبو �رسور وحممد الهندي) يف 1993/7/1م
باحتجاز با�ص �إ�رسائيلي يف القد�س ُيق ُّل �أربعني راكباً ،وطالبوا مقابل الإفراج عن الرهائن
بالإفراج عن ال�شيخ �أحمد يا�سني ،وعن خم�سني عن�رصا ً من كتائب عز الدين الق�سام ،وعن
ع�رشة من اجلهاد الإ�سالمي ،وع�رشة من فتح ،وع�رشة من اجلبهة ال�شعبية ،وع�رشة
من اجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة ،وع�رشة من اجلبهة الدميوقراطية والإفراج كذلك
عن ال�شيخ عبد الكرمي عبيد زعيم “حزب اهلل” اللبناين غري �أن اجلي�ش الإ�رسائيلي هاجم
احلافلة وحدث تبادل لإطالق النار جرح على �أثره �صالح عثمان بجروح خطرية ،ومتكن
الآخران من االن�سحاب حيث متت مالحقتهما �إىل �أن ا�ست�شهدا ،و�أ�صيب من الإ�رسائيليني
ح�سب روايتهم قتيالن وثالثة جرحى.189
وقام ع�ضو حما�س �سليمان زيدان يف 1993/10/4م بتفجري �سيارته املفخخة
يف حافلة ع�سكرية �إ�رسائيلية تق ُّل جنودا ً من القوات اخلا�صة قرب م�ستوطنة بيت �إيل
�شمال مدينة رام اهلل ،واعرتفت ال�سلطات الإ�رسائيلية بجرح  28جنديا ً و�سائق احلافلة
وم�ستوطن .ويف اليوم نف�سه �أعلنت ال�سلطات الإ�رسائيلية عن م�رصع ثالثة جنود اثنان
منهم انتحارا ً والثالث يف مباراة كرة القدم!! ،190ومن عادة ال�صهاينة ن�سبة �إ�صاباتهم �إىل
حوادث متفرقة مراعاة للروح املعنوية والو�ضع الإ�رسائيلي الداخلي.
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وكان من �أبرز مناذج اال�ست�شهاد التي اهتزت لها فل�سطني ا�ست�شهاد عماد ح�سن
عقل ،الذي ولد يف خميم جباليا يف 1971/6/19م ون�ش�أ ن�ش�أة �إ�سالمية و�سجن يف
1988/9/23م بتهمة االنتماء حلما�س وامل�شاركة يف االنتفا�ضة وخرج من املعتقل يف
�آذار /مار�س 1990م ،ثم �أ�صبح م�س�ؤوالً يف جمموعة “ال�شهداء” التابعة لكتائب الق�سام،
والتي عملت �شمال القطاع ،و�أ�صبح مطاردا ً من القوات الإ�رسائيلية منذ كانون الأول/
دي�سمرب 1991م ،وقد تنقل يف جهاده وجتنيده للعنا�رص بني قطاع غزة والقد�س
واخلليل.191
وا�ستطاع على الرغم من حالة املطاردة احلثيثة �أن يقوم بعمليات عديدة موجعة
وناجحة حولته �إىل كابو�س يطارد مطارديه .وكان ي�سعى لل�شهادة دائما ً ويقول:
“ماذا ي�ستطيع رابني �أن يفعل �ض ّد �شاب قرر �أن ميوت؟” ،192وتن�سب �إليه امل�صادر
الع�سكرية الإ�رسائيلية قتل  11جنديا ً و�أحد امل�ستوطنني الإ�رسائيليني و�أربعة عمالء،
ف�ضالً عن الكثري من اجلرحى ،وهو ما كانوا يع ّدونه “�أكرث ال�سجالت دموية لأي خمرب
فل�سطيني”.193
وقد كان ا�ست�شهاد عماد عقل يف 1993/11/24م ،بعدما �أفطر من �صيام تطوع عند
بع�ض زمالئه يف حي ال�شجاعية يف قطاع غزة� ،إذ �شعر مبحا�رصة املكان فقال لإخوانه
“ح�رض موعد ا�ست�شهادي” .وبالفعل فقد كانت قوات كبرية من اجلي�ش الإ�رسائيلي
وحر�س احلدود ُق ِّدرت ب�ستني �سيارة ع�سكرية حتا�رص املكان ،ف�صعد عماد عقل
�إىل �سطح املنزل وتبادل �إطالق النار مع اجلنود حتى �أ�صابته قذيفة م�ضادة للدروع
م ّزقت ج�سده �أ�شالء .وعندما �أخرجت جثته� ،أطلق اجلنود ال�صهاينة النار بغزارة عليها
حيث ا�ستقرت يف جثته حوايل �سبعني ر�صا�صة ،ف�ضالً عن قيام بع�ض اجلنود بطعنها
بال�سكاكني!! ،194وقد اعترب �إ�سحق رابني رئي�س الوزارء الإ�رسائيلي قتل عماد عقل
�إجنازا ً �ضخما ً وعظيما ً.195
وقد انتقمت كتائب الق�سام ال�ست�شهاد عماد عقل يف “عملية عماد عقل” بعد �شهر
من ا�ست�شهاده يف 1993/12/24م ،عندما ن�صبت كمينا ً يف حي ال�شيخ ر�ضوان يف غزة
ل�سيارتي جيب �إ�رسائيليتني ،مما �أدى ملقتل العقيد مئري مينت�س ( Meir Mintzمن�سق
ن�شاطات الوحدات الع�سكرية اخلا�صة يف قطاع غزة) و�إ�صابة �ضابط يرافقه برتبة رائد
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�إ�صابات بالغة �أدت لوفاته بعد يومني ،بينما �أ�صيب اثنان �آخران بجراح .وقد كانت هذه
العملية �رضبة قا�سية للجي�ش الإ�رسائيلي؛ لأن العقيد مئري مينت�س ُيع ُّد ح�سبما ذكر املعلق
الإ�رسائيلي املعروف �أليك�س في�شمان  Alex Fishmanيف جريدة معاريف Maariv
ال�صادرة يف 1993/12/26م “القلب والعقل املفكر للحرب اخلا�صة �ض ّد الإرهاب،
ورمزا ً من رموز اجلي�ش الإ�رسائيلي يف حماربة االنتفا�ضة”.196
ومنذ  1994ازدادت �صعوبة الأداء اجلهادي حلركة حما�س بعد دخول اتفاقات
�أو�سلو حيز التنفيذ ،وت�سلُّم منظمة التحرير الفل�سطينية احلكم الذاتي يف قطاع غزة
و�أريحا ،اعتبارا ً من �أيار /مايو 1994م ،ثم تو�سع مناطق احلكم الذاتي لي�شمل قرى
ال�ضفة الغربية ومعظم مدنها يف �أواخر 1995م ،وقد وجدت حما�س نف�سها حتت �ضغط
�سلطة فل�سطينية متنعها من ممار�سة عملها اجلهادي ،وحتت حمالت قمع وتنكيل
واعتقال متوالية ُت�شنُّ عليها بالتن�سيق بني ال�سلطات الفل�سطينية والإ�رسائيلية.
ويف الوقت الذي ربطت ال�سلطات الإ�رسائيلية مدى التقدم يف عملية ال�سالم وت�سليم
بع�ض ال�صالحيات ل�سلطة احلكم الذاتي الفل�سطيني مبدى قدرة وجناح �سلطات احلكم
الذاتي الفل�سطيني يف قمع حما�س ،وت�صفية وجودها� ،إال �أن حما�س رف�ضت الدخول يف
حرب مع ال�سلطة الفل�سطينية و�صربت على الأذى ،وكلما زاد ال�ضغط عليها كلما ركزت
انتقامها وفعالياتها �ض ّد العدو ال�صهيوين.
وب�شكل عام ف�إن الفعالية النوعية لأداء حما�س اجلهادي قد ازدادت منذ 1994م
على الرغم من ق�سوة الظروف ،وبرز جنم يحيى عيا�ش ،وتلقى الكيان الإ�رسائيلي
�رضبات موجعة ،خ�صو�صا ً بعد جناح �أ�سلوب العمليات اال�ست�شهادية يف التجمعات
الإ�رسائيلية .فعندما وقعت جمزرة احلرم الإبراهيمي للم�صلِّني الذين كانوا ي�ؤدون
�صالة الفجر يف منت�صف رم�ضان 1414هـ � 25 -شباط /فرباير 1994م على يد �ضابط
االحتياط الإ�رسائيلي باروخ جولد�شتاين ،تعهدت حما�س باالنتقام للم�صلني الأبرياء
الذين ا�ست�شهدوا وكان عددهم  29ولع�رشات اجلرحى ،فبعد �أن كانت حما�س تركز على
و�سعت حما�س دائرة ال�رصاع لي�شمل
الأهداف الع�سكرية فقط واجلنود الإ�رسائيلينيّ ,
املجتمع الإ�رسائيلي كله ,وذلك العتبارات هي ح�سب ر�أي حما�س:
• �إن ال�سلطات الإ�رسائيلية مل تتورع يوما ً عن قتل الأبرياء من الن�ساء وال�شيوخ
والأطفال طوال تاريخها ومن بينهم املئات ممن �سقطوا ب�أ�سلحتها الفتاكة خالل
فرتة االنتفا�ضة( .ن�رشت جريدة الأ�سواق يف 1996/3/25م تقريرا ً مل�ؤ�س�سة
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الت�ضامن الدويل حلقوق الإن�سان �أن ال�سلطات الإ�رسائيلية قتلت خالل االنتفا�ضة
� 127شهيدة من الن�ساء ،و 268طفالً).
• �إنه ال ب ّد من املعاملة واملواجهة باملثل ليدرك الطرف الآخر مدى املعاناة والأمل
التي ي�سببها للجانب الفل�سطيني بقتل ن�سائه و�أطفاله و�شيوخه ،وهو ما
�أجازه الإ�سالم ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ  ،197وعلى
ح ِّد تعبري �إبراهيم غو�شة ،الناطق الر�سمي با�سم حما�س“ :ال يعقل �أن يكون
الدم اليهودي للمدنيني مقد�سا ً والدم الفل�سطيني للمدنيني مهدورا ً بال ثمن”.198
• �إن املجتمع الإ�رسائيلي جمتمع حمارب مغت�صب للأر�ض وحقوق امل�سلمني
والفل�سطينيني ،ورجاله ون�سا�ؤه حماربون يتدربون على القتال منذ ال�صغر ،وهو
ما �أ�شار �إليه عدد من العلماء امل�سلمني بجواز قتالهم والعمليات اال�ست�شهادية يف
�أو�ساطهم ،مثل ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي.199
• �إن حما�س ق َّدمت �أكرث من مبادرة (منذ ني�سان� /أبريل 1994م) ب�أن يتم �إخراج
املدنيني الفل�سطينيني واليهود من دائرة ال�رصاع ،ولكن احلكومة الإ�رسائيلية
رف�ضت اال�ستجابة ،وا�ستمرت يف �إجراءاتها و�سيا�ساتها �ض ّد املدنيني ( 200كان
�أحدها جمزرة قانا يف جنوب لبنان عندما ق�صفت القوات الإ�رسائيلية ملج�أ
يحتمي فيه املدنيون وقتلت �أكرث من مئة من الن�ساء والأطفال وال�شيوخ يف
ني�سان� /أبريل 1996م).
وكانت �أوىل عمليات االنتقام ملجزرة احلرم الإبراهيمي تفجري رائد زكارنة نف�سه يف
حافلة للركاب الإ�رسائيليني يف العفولة يف 1994/4/6م ،مما �أدى ملقتل ثمانية �إ�رسائيليني،
وجرح خم�سني �آخرين ،ثم تفجري عمار عمارنة حافلة �أخرى للركاب يف اخل�ضرية يف
1994/4/13م ،مما �أدى ملقتل خم�سة وجرح � 32آخرين ،وكان بني القتلى واجلرحى
عدد من اجلنود ال�صهاينة.201
ويف عملية القد�س يف 1994/10/9م فتح ع�ضوا كتائب الق�سام ح�سن عبا�س (من غزة)
وع�صام اجلوهري (من م�رص) النار باجتاه ال�صهاينة يف حي نحالت �شفعا ،مما �أدى ملقتل
اثنني وجرح � 16آخرين ،ودخال يف معركة ا�ستمرت �أربعني دقيقة �أدت ال�ست�شهادهما.202
ويف 1994/10/11م �أعلنت كتائب الق�سام �أنها حتتجز اجلندي ال�صهيوين نح�شون
فاك�سمان  ،Nahshon Waxmanوطالبت بالإفراج عن مئات املعتقلني وعلى ر�أ�سهم
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ال�شيخ �أحمد يا�سني مقابل �إطالق �رساحه .وقد هزت هذه العملية الكيان الإ�رسائيلي
الذي قطع مفاو�ضات نقل ال�صالحيات ،وتو�سيع احلكم الذاتي يف القاهرة ،و�ضغط
على ال�سلطة الفل�سطينية بقيادة عرفات ،والتي قامت من جهتها بحملة اعتقاالت وا�سعة
�شملت �أكرث من  400من كوادر وعنا�رص حما�س وقامت بتحقيقات �أدت حل�صولها
على طرف اخليط الذي قاد القوات ال�صهيونية ملعرفة مكان احتجاز اجلندي .ويف
م�ساء  14ت�رشين الأول� /أكتوبر ،وبعد �أن قررت كتائب الق�سام متديد االحتجاز
� 24ساعة بعد �أن �أبدى رابني مرونة يف اال�ستجابة لبع�ض مطالبها ،قامت وحدة خا�صة
من اجلي�ش الإ�رسائيلي بعملية غادرة �أدت �إىل مقتل اجلندي الرهينة وقائد الوحدة وجرح
 12جنديا ً �إ�رسائيليا ً وا�ست�شهد ثالثة من �أع�ضاء كتائب الق�سام كما ّ
مت اعتقال �آخر.
وقد �سارعت حركة حما�س بتوجيه ردها اخلام�س على جمزرة اخلليل يف عملية نفذها
�صالح �صوي يف �ساحة ديزنكوف بقلب تل �أبيب يف 1994/10/19م ،حيث فجر با�صا ً
مكتظا ً بالركاب يف منطقة مزدحمة ،مما �أدى ال�ست�شهاده ،و�إىل مقتل � 22إ�رسائيليا ً وجرح
� 48آخرين.203
ويف 1994/12/25م قام �أمين را�ضي بتفجري نف�سه بجانب با�ص �إ�رسائيلي ُيق ُّل
�ضباطا ً وجنودا ً يخدمون يف �سالح الطريان الإ�رسائيلي ،مما �أدى �إىل ا�ست�شهاده و�إ�صابة
� 12إ�رسائيليا ً منهم اثنني بحالة خطرة.204
ويف تلك الفرتة برز ا�سم يحيى عيا�ش كم�س�ؤول �أول عن التفجريات اال�ست�شهادية
وباعتباره املطلوب رقم واحد لل�سلطات الإ�رسائيلية .وكان يحيى عيا�ش هو قائد
جمموعات اال�ست�شهاديني يف كتائب الق�سام الذراع الع�سكري حلما�س .وقد ولد عيا�ش يف
قرية رافات �شمال ال�ضفة الغربية يف 1966/2/22م و�أمت حفظ القر�آن وتخرج مهند�سا ً
كهربائيا ً من جامعة بريزيت يف 1993م ،205حيث بد�أت مطاردته يف تلك الفرتة ،وقد زادت
كثافة البحث عن عيا�ش منذ �أواخر 1994م ،وقالت م�صادر �أمنية �إ�رسائيلية� :إن �آالفا ً من
اجلنود وحر�س احلدود وعنا�رص قوات الأمن واال�ستخبارات ي�شاركون يف �أو�سع حملة
مطاردة ت�ستهدف يحيى عيا�ش ،...وو�صفه م�س�ؤول �أمني كبري ب�أنه “ذكي ومتمل�ص
بارع” .206وقال �شمعون رومح �أحد كبار ال�ضباط ال�سابقني يف ال�شاباك يف ندوة بثها
التلفزيون الإ�رسائيلي �شارك فيها عدد من اخلرباء حول عيا�ش�“ :إنه ملن دواعي الأ�سف
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�أن �أجد نف�سي م�ضطرا ً لالعرتاف ب�إعجابي وتقديري لهذا الرجل الذي يربهن على
قدرات وخربات فائقة يف تنفيذ املهام املوكلة �إليه ،وعلى روح مبادرة عالية ،وقدرة على
البقاء ،وجتديد الن�شاط دون انقطاع”.207
و�أعلن رئي�س ال�شاباك قبل ت�سلمه من�صبه يف 1995/3/1م �أن الهدف الأول له
هو �إلقاء القب�ض على عيا�ش  .208وا�ستطراد ا ً نقول� :إن رئي�س ال�شاباك هذا
وا�سمه “كارمي غيلون”  Carmi Gillonقد ق َّد م ا�ستقالته بعد ثالثة �أيام من
ا�ست�شهاد عيا�ش� ،أي يف 1996/1/8م ،بعد جناحه يف هذه املهمة .209وحتى منت�صف �آب/
�أغ�سط�س 1995م كان اجلنود الإ�رسائيليون قد داهموا منزل يحيى عيا�ش  96مرة ،ويف
كل مرة يقومون بتخريب املنزل و�شتم املوجودين و�إرهابهم.210
مل متنع هذه الظروف التي تكاد تكون م�ستحيلة يحيى عيا�ش ورفاقه من اال�ستمرار
يف العمل ،وزادته مطاردات ال�سلطات الإ�رسائيلية والفل�سطينية املكثفة وامل�ضنية �إ�رصارا ً
على امل�ضي ،وبرع يف التخفي ود َّرب الكثري ،من رفاقه على مهارات القنابل املفخخة التي
ميلكها .وتابعت حما�س عملياتها وتقدمي ال�شهداء.
ويف 1995/4/2م ا�ست�شهد كمال كحيل ،املطلوب رقم  2لدى الإ�رسائيليني بعد عيا�ش،
وعدد من رفاقه يف انفجار مد َّبر وقع يف منزل يختبئ فيه يف حي ال�شيخ ر�ضوان بغزة.
وكحيل معروف بحزمه ون�شاطه ،وكان معروفا ً يف غزة �أنه “الأكرث جر�أة والأقل خوفا ً”
وهو مطارد منذ 1992م ،و�سبق له �أن قاد الهجوم الذي �أدى ملقتل مئري منت�س ،من�سق
عمل الوحدات اخلا�صة يف قطاع غزة ،يف كانون الأول /دي�سمرب 1993م.211
ويف 1995/6/25م فجر معاوية روكة نف�سه بدوريتني �إ�رسائيليتني ،مما �أ�سفر عن
جرح ثالثة جنود ح�سب امل�صادر الإ�رسائيلية وا�ست�شهاد ال�شاب نف�سه.212
ونفذت حما�س �أي�ضا ً عملية رامان غان يف 1995/7/24م عندما قام �أحد �أبنائها
بتفجري نف�سه فقتل �سبعة �إ�رسائيليني وجرح � 32آخرين .213ويف الذكرى الـ  26لإحراق
امل�سجد الأق�صى نفذ �أحد جماهدي حما�س عملية القد�س اال�ست�شهادية يف رامات �أ�شكول
 Ramat Eshkolفقتل خم�سة �إ�رسائيليني وجرح � 102آخرين.214
هذه بع�ض مناذج عمليات حما�س خالل 1995م ،وهناك عمليات و�صدامات �أخرى
ي�صعب ح�رصها هنا ...كا�ست�شهاد طاهر قفي�شة ،القائد املحلي لكتائب الق�سام يف اخلليل،
يف 1995/6/29م بعد معركة قوية ،215وا�ست�شهاد �إبراهيم قوا�سمي ونادر �شحادة ع�ضوا
كتائب الق�سام بعد معركة مع اجلي�ش الإ�رسائيلي يف مدينة اخلليل يف 1995/8/25م.216
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وكان يوم اجلمعة 1996/1/5م يوما ً حزينا ً يف تاريخ فل�سطني� ،إذ ا�ست�شهد يحيى
عيا�ش يف ذلك اليوم بعد مطاردات طويلة ا�ستمرت ثالث �سنوات ّ
وظف خاللها الكيان
الإ�رسائيلي جميع �إمكاناته الأمنية والع�سكرية التي تع ّد �ضمن �أكف�أ الأجهزة عاملياً،
�ست عمليات كربى ا�ست�شهادية �أدت ملقتل �سبعني �إ�رسائيليا ً
وح َّملته “�إ�رسائيل” م�س�ؤولية ّ
وجرح ما ال يقل عن � 340آخرين.217
وقد ّ
مت اغتيال عيا�ش با�ستخدام تقنيات عالية ،يف خمبئه يف منطقة بيت الهيا يف
قطاع غزة .واتهم �أ�سامة حماد ،الذي كان ي�ؤوي عيا�ش يف بيته ،والذي كان �صديقه منذ
الدرا�سة يف جامعة بريزيت وهو نف�سه الرئي�س ال�سابق للكتلة الإ�سالمية فيها ،اتهم خاله
كمال حماد بتفخيخ هاتف نقال كان قد �أعطاه لأ�سامة قبل ثالثة �أ�شهر بعد �أن بد�أ �أ�سامة
العمل معه يف �رشكته ،وكان ي�ستعيده بني حني و�آخر ب�أعذار خمتلفة .ويف �صباح ذلك
اليوم َّ
عطل الإ�رسائيليون هاتف البيت العادي ،مما ا�ضطر والد عيا�ش لالت�صال به على
التليفون النقال ،وعندما بد�أ احلديث معه قال لأبيه “يا �أبي ال تظل تت�صل على التليفون”
وانفجر الهاتف يف ر�أ�س يحيى .جريدة معاريف الإ�رسائيلية قالت� :إن طائرة هليكوبرت
�إ�رسائيلية كانت حتلق فوق بيت الهيا ،و�أن �أحد طاقم الطائرة �ضغط زر انفجار العبوة
النا�سفة املو�ضوعة يف الهاتف النقال والتي تزن خم�سني جراما ً بعد �أن ت�أكدوا �أن املتحدث
هو يحيى عندما قال “يا �أبي.218”...
وذكرت م�صادر �صحفية �إ�رسائيلية �أن العميل كمال حماد ا�ستطاع الهرب وهو
حتت احلماية الإ�رسائيلية ،و�أنه ح�صل على قرابة مليون دوالر نقدا ً وجواز �سفر مزور
ي�ستطيع به بدء حياة جديدة.219
وقد نعت حما�س ا�ست�شهاد عيا�ش ،الذي �أ�صبح رمزا ً للبطولة واملقاومة لدى كل
الفل�سطينيني ،واجتمع على حبه واحرتامه معار�ضو اتفاقات ال�سالم وحتى م�ؤيدوها
وكافة الف�صائل الفل�سطينية يف م.ت.ف وخارجها .وقام يا�رس عرفات بنف�سه بزيارة
ملنزل د .حممود الزهار لتعزية حما�س و�أهله يف يحيى عيا�ش.220
وكانت جنازة ال�شهيد عيا�ش من �أكرب اجلنازات يف تاريخ فل�سطني� ،إذ �شارك يف جنازته
يف غزة حوايل � 250ألف �شخ�ص �أي حوايل ثلث �سكان قطاع غزة ،كما خرجت م�سريات
�ضخمة يف مدن ال�ضفة الغربية �شارك فيها ع�رشات الآالف يف نابل�س ورام اهلل وجنني...
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وغريها .كما �أعلن احلداد العام والإ�رضاب يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ا�ستجابة لدعوة
حما�س.221
ويف بيان �أ�صدرته حما�س يوم ا�ست�شهاد عيا�ش عاهدت اهلل على امل�ضي قدما ً يف برنامج
اجلهاد واملقاومة ،وتعهدت بالرد على اجلرمية ال�صهيونية .كما �أ�صدرت بيانا ً �آخر يف
1996/1/7م ثمنت فيه خروج مئات الآالف من �أبناء القطاع يف وداع عيا�ش ،وقالت:
�إن ذلك ي�ؤكد التفاف اجلماهري على برنامج املقاومة ،و�أ�شارت �إىل �أن النقمة اجلماهريية
وحب اجلهاد
التي �سادت �شعوب الأمة الإ�سالمية ت�ؤكد �أنها ما زالت تنب�ض باحلياة
ّ
واملجاهدين ،وتلتف حول م�رشوعهم اجلهادي من �أجل فل�سطني.222
وقد جاء ر ُّد حما�س قا�سيا ً اهتز له الكيان ال�صهيوين ب�أ�رسه ،وعا�ش ت�سعة �أيام
من الرعب الذي �أفقده �صوابه .ففي عملية القد�س الأوىل يف 1996/2/25م التي نفذها
�إبراهيم �أحمد ال�رساحنة فجر نف�سه يف حافلة �إ�رسائيلية (تعمل على ّ
خط احلافالت
رقم  )18مكونة من مقطورتني عند توقفها عند �إ�شارة مرورية ،مما �أدى ملقتل � 24إ�رسائيليا ً
بينهم  13جندياً ،وعدد من �ضباط وكوادر ال�شاباك الذين كانوا يف طريقهم �إىل مقر
عملهم ،بالإ�ضافة �إىل �إ�صابة خم�سني �إ�رسائيليا ً بجروح ،وذلك ح�سبما �أعلن متحدث
ر�سمي با�سم ال�رشطة الإ�رسائيلية .ويف اليوم نف�سه قام جمدي حممد �أبو وردة الذي كان
يحمل نحو  15كغ من املتفجرات املح�شوة بامل�سامري ،ويرتدي زي اجلنود الإ�رسائيليني،
بتفجريها يف حمطة ل�سفر اجلنود الإ�رسائيليني يف ع�سقالن و�سط �أكرث من  35جندياً.
ولأن الهدف كان ع�سكريا ً �رصفا ً جل�أت ال�سلطات الإ�رسائيلية لإخفاء خ�سائرها كعادتها
حيث �أعلنت يف البداية عن مقتل ثالثة و�إ�صابة ثالثني ،ثم عادت واكتفت بالإعالن عن
مقتل جمندة ،و�إ�صابة � 31آخرين بجراح و�صفت جراح  19منهم ب�أنها خطرية.223
ويف اليوم التايل 1996/2/26م اقتحم �أحمد عبد احلميد حميدة ب�سيارة يقودها موقفا ً
للحافالت يف حي التلة الفرن�سية اال�ستيطاين على الطريق بني القد�س ورام اهلل كان يغ�ص
بالع�سكريني الإ�رسائيليني ،مما �أ�سفر عن مقتل رقيب �أول يف جي�ش االحتالل ،و�إ�صابة
�أكرث من  22ع�سكريا ً �آخر بجروح وك�سور خمتلفة.224
ويف الأ�سبوع التايل ويوم الأحد 1996/3/3م فجر رائد عبد الكرمي �شغنوبي عبواته
النا�سفة داخل احلافلة التي تعمل على ّ
خط احلافالت رقم  18نف�سه ،مما �أدى ح�سبما
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

202

التجربة الإ�سالمية احلديثة واملعا�صرة يف فل�سطني
�أعلن متحدث با�سم ال�رشطة الإ�رسائيلية �إىل مقتل � 19إ�رسائيليا ً بينهم ثالثة جنود،
وجرح ع�رشة �آخرين بينهم �سبعة بجراح بالغة.225
فجر رامز عبيد
ويف عملية يظهر �أنها م�شرتكة بني حما�س وحركة اجلهاد الإ�سالمي ّ
(من اجلهاد الإ�سالمي) يف 1996/3/4م يف و�سط تل �أبيب كي�سا ً كبريا ً من املتفجرات
و�سط ح�شد �إ�رسائيلي ،مما �أدى ملقتل  14بينهم جنديان على الأقل ،و�إ�صابة 125
بجروح و�صفت جراح ع�رشين منهم ب�أنها بالغة اخلطورة.226
لقد كانت هذه العمليات �صفعة كبرية لدولة ُتع ُّد �أكرث الدول يف العامل من ناحية
االحتياطات الأمنية حتى يف الظروف العادية ،وعلى الرغم من �أن �أجهزتها الأمنية اتخذت
�إجراءات ا�ستثنائية حت�سبا ً من االنتقام ملقتل عيا�ش �إال �أن رجال حما�س متكنوا من تنفيذ
عمليتني موجعتني يف � 25شباط /فرباير ،ثم عادت فاتخذت �إجراءات مل ي�سبق لها مثيل
منذ احتاللها لل�ضفة الغربية وقطاع غزة قبل حوايل  29عاماً ،ومع ذلك متكن رجال
حما�س من �رضب �أهدافهم يف املكان نف�سه يف القد�س بعد �أ�سبوع واحد ،ثم و�سط تل �أبيب
يف اليوم التايل ،حيث نفذها �أحد جماهدي اجلهاد الإ�سالمي.
وقد �أثارت هذه العمليات حالة من الإرباك والذهول يف الأو�ساط ال�سيا�سية
والع�سكرية والأمنية ،و�ألقت بظاللها على م�ستقبل برييز ال�سيا�سي و�إمكانات فوز
حزب العمل يف االنتخابات الإ�رسائيلية (التي خ�رسها فعالً �أمام حتالف الليكود يف �أيار/
مايو 1996م) ،بل وعلى م�ستقبل عملية ال�سالم يف املنطقة املتعرثة �أ�صالً ب�سبب التعنت
وال�صلف الإ�رسائيلي ،فقامت احلكومة الإ�رسائيلية و�أجهزتها الأمنية والع�سكرية بحملة
�شعواء ،بالتن�سيق مع ال�سلطة الفل�سطينية� ،ض ّد حما�س وم�ؤيديها وكافة امل�ؤ�س�سات
التعليمية اخلريية واالجتماعية التي ميكن �أن تدعم فكر حما�س وجهودها ،وكل ما ميكن
�أن يكون له �صلة بالتيار الإ�سالمي احلركي يف فل�سطني .وقامت ال�سلطات الإ�رسائيلية
ب�إغالق ال�ضفة والقطاع ،و�أعادت احتالل مناطق وا�سعة من القرى كانت قد �سلمتها
لل�سلطات الفل�سطينية ،وحترك املجتمع الدويل لينفخ الروح يف عملية ال�سالم ،وانعقد يف
�رشم ال�شيخ يف 1996/3/13م يف م�رص م�ؤمتر دويل ملكافحة “الإرهاب” �أو ما �سمي
بقمة �صانعي ال�سالم بح�ضور الرئي�س الأمريكي كلينتون ،والرئي�س الرو�سي بوري�س
يلت�سني  Boris Yeltsinورئي�س الوزراء الربيطاين جون ميجور  ،John Majorوالرئي�س
الفرن�سي جاك �شرياك  ،Jacques Chiracوالزعيم الأملاين كول  ،Helmut Kohlورئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي برييز ،ويا�رس عرفات ،وعدد من زعماء الدول العربية والعامل.
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وتلقى برييز وحكومته دعما ً غري م�سبوق ،وح�رض كلينتون بنف�سه اجتماعا ً ملجل�س
الوزراء الإ�رسائيلي امل�ص َّغر .و�سخرت �أمريكا جهودها الدبلوما�سية والأمنية والتقنية
خلدمة الأجهزة الإ�رسائيلية ،و�أر�سلت معدات �أمريكية للكيان الإ�رسائيلي للك�شف عن
املتفجرات بقيمة خم�سني مليون دوالر.227...
واحلقيقة �أن حركة حما�س وم�ؤيديها وجميع امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية امل�ساندة م ّرت
مبرحلة من �أق�سى املراحل ،وتعر�ضت ملحاوالت اقتالع ،وعانت من �رضبات قا�سية من
ال�سلطة الفل�سطينية التي �شعرت �أن م�رشوعها ال�سلمي �أ�صبح “يف مهب الريح” على ح ِّد
تعبري امل�س�ؤول الفل�سطيني �صائب عريقات يف مقابلة له مع الق�سم العربي لإذاعة لندن
يف 1996/3/8م.

اجلهاد الإ�سالمي:
على الرغم من �أن حركة اجلهاد الإ�سالمي ال تتمتع �إال ب�شعبية جماهريية حمدودة
مقارنة بحما�س ح�سبما يظهر من انتخابات امل�ؤ�س�سات التعليمية والنقابية واملهنية،...
�إال �أن هذه احلركة قدمت مناذج جهادية مميزة ،وعانى �أفرادها من ال�سجن واملطاردة
والإبعاد ،وا�ست�شهد العديد من �أفرادها يف عمليات ع�سكرية جريئة .وت�ستجيب لإ�رضابها
الذي تدعو �إليه يف اليوم ال�ساد�س من كل �شهر قطاعات وا�سعة من ال�شعب الفل�سطيني يف
ال�ضفة والقطاع.
ومن الفعاليات املميزة حلركة اجلهاد الإ�سالمي عملية نت�سارمي حيث قام ال�شهيد
ه�شام حمد بتفجري نف�سه مع دراجة هوائية حمملة بعبوات نا�سفة يف جتمع ع�سكري
�صهيوين و�سط قطاع غزة يف 1994/11/11م ،مما �أدى ملقتل ثالثة �صهاينة وجرح
� 16آخرين .وقد جاءت هذه العملية ردا ً �رسيعا ً من احلركة الغتيال املخابرات ال�صهيونية
لل�شهيد هاين عابد �أحد قادة حركة اجلهاد الإ�سالمي يف القطاع يف 1994/11/2م.228
�أما عملية بيت ليد يف 1995/1/22م التي هزت الكيان الإ�رسائيلي ،فقد �أعلنت
حركة اجلهاد الإ�سالمي م�س�ؤوليتها عنها .وقد ارتدى منفذا العملية مالب�س اجلنود
الإ�رسائيليني ،وقدما �إىل حمطة من �أكرب حمطات جتمع الع�سكريني الإ�رسائيليني بيت ليد
حيث دخل �أنور حممد �سكر اال�سرتاحة والكافيرتيا التي يرتادها اجلنود ،وفجر عبواته
النا�سفة و�سطهم ،مما �أدى �إىل تدمري املبنى ،و�سقوط عدد كبري منهم بني قتيل وجريح،
وخرج الع�رشات ممن جنوا وهم يف حالة فزع �شديد ،بينما جتمع حولهم ع�رشات �آخرون
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من اجلنود الذين و�صلوا لتوهم للمكان ،عند ذلك ت�سلل �صالح عبد احلميد �شاكر بينهم،
وقام بتفجري احلقيبة التي يحملها ،مما �أدى ل�سقوط عدد �أكرب من القتلى واجلرحى.
�صف) وجرح  66جنديا ً
ّ
وقد قتل فيها � 21إ�رسائيليا ً (�أربعة �ضباط و 17جنديا ً و�ضابط
�آخرين .229وت�شري بع�ض الدالئل �إىل تن�سيق ميداين بني حما�س واجلهاد الإ�سالمي يف
تنفيذ هذه العملية ،خ�صو�صا ً فيما ذكر عن �إعداد يحيى عيا�ش للمتفجرات ،ويف �إي�صال
منفذي العملية �إىل �أهدافهم.230
ويف 1995/10/26م اغتيل يف مالطا د .فتحي ال�شقاقي ،الأمني العام حلركة اجلهاد
الإ�سالمي ،عندما هاجمه اثنان يركبان دراجة نارية ،و�أطلقا عليه خم�س ر�صا�صات.
وقد نعته حركة اجلهاد الإ�سالمي ،واتهمت املخابرات ال�صهيونية بقتله ،وتعهدت
بالث�أر واالنتقام .231و�أعلنت اجلهاد الإ�سالمي انتخاب د .رم�ضان عبد اهلل �شلح� ،أمينا ً
عاما ً جديدا ً خلفا ً لل�شقاقي ،وهو حا�صل على الدكتوراه يف االقت�صاد من جامعة درهام
 Durham Universityيف بريطانيا 1989م ،وقد �أ�رشف بعد ذلك على �إ�صدار املجلة
الف�صلية “قراءات �سيا�سية” يف تامبا  Tampaبوالية فلوريدا  Floridaالأمريكية لفرتة
من الزمن.232
وفيما اعترب انتقاما ً �رسيعا ً ال�ست�شهاد ال�شقاقيّ ،
مت تنفيذ عمليتني ا�ست�شهاديتني يف
القطاع ،اعرتف الإ�رسائيليون ب�إ�صابة � 11إ�رسائيليا ً فقط بجروح.233
�أما عملية تل �أبيب ،التي �سبقت الإ�شارة �إليها ،التي نفذها �أحد جماهدي
اجلهاد الإ�سالمي يف 1996/3/4م ،والتي �أدت ملقتل  14و�إ�صابة  125بجراح ،فقد
�أعلنت حركة اجلهاد الإ�سالمي �أنها نفذتها انتقاما ً ملقتل د .ال�شقاقي الذي كان مدنيا ً �أعزل
عندما قتلته املخابرات ال�صهيونية ،واعتربت احلركة �أن “املجتمع الإ�رسائيلي كله جمتمع
ع�سكري” وقالت “ال هدنة يف عقيدتنا اجلهادية ،ال هدنة لدم ال�شقاقي� ،إذا �أراد برييز هدنة
مع حركتنا فليعد لنا فتحي ال�شقاقي كما كان ،وليعيدوا لنا وطننا فل�سطني ،ولريحلوا عنا
�إىل حيث جاءوا من �أ�صقاع الأر�ض” .وكانت حما�س يف البداية قد �أعلنت م�س�ؤوليتها عن
العملية ،ويظهر �أن هناك تن�سيقا ً بني احلركتني يف �إعداد وتنفيذ هذه العملية.234
وعلى ال�صعيد ال�سيا�سي فقد حت�سنت العالقات بني حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي،
خ�صو�صا ً بعد توقيع م.ت.ف التفاقات �أو�سلو ،ودخولها يف الت�سوية ال�سلمية ،حيث
ن�سقت احلركتان مواقفهما بالتعاون مع ف�صائل املعار�ضة الأخرى �ض ّد اتفاقيات �أو�سلو.
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وذكر ال�شقاقي يف كانون الثاين /يناير 1995م �أن العالقة مع حما�س “ممتازة ،عالقة
ودية و�أخوية ،ونحن ن�سعى �إىل زيادة التعاون على الأر�ض” وقال� :إن انبثاق حما�س
من الإخوان ودورها املهم يف االنتفا�ضة واحلركة الوطنية الفل�سطينية “�صنع درجة
كبرية من التقارب بعدما كان هناك تباعد” .235و�أكد رم�ضان �شلح هذه املعاين عندما
قال� :إن هناك تفاهما ً ولقاء يف خندق املواجهة مع العدو بيننا وبني الإخوة يف حما�س،
ونحن حري�صون على تطوير العالقة ومتتينها لرتتقي �إىل م�ستوى احلرب ال�رش�سة التي
ت�ستهدف امل�رشوع الإ�سالمي يف فل�سطني واملنطقة.236
ومع �أن هناك عددا ً من التنظيمات الفل�سطينية التي �أطلقت على نف�سها “اجلهاد
الإ�سالمي”وان�شقت عن حركة اجلهاد الإ�سالمي الأم ،مثل “اجلهاد الإ�سالمي  -بيت
املقد�س”و“اجلهاد الإ�سالمي  -كتائب الأق�صى” ف�إن حركة اجلهاد الإ�سالمي بقيادة
ال�شقاقي ثم رم�ضان �شلح بقيت �أكرثهن قوة وت�أثرياً.

التيار الإ�سالمي و�سلطة احلكم الذاتي:
منذ �أن و ّقعت م.ت.ف بقيادة يا�رس عرفات اتفاقيات �أو�سلو يف �أيلول� /سبتمرب 1993م
كانت هناك خماوف حقيقية من �أن ي�ؤدي ذلك �إىل �أن يت�صارع م�ؤيدو اتفاقات ال�سالم
ومعار�ضوها ،و�أن يت�صاعد التوتر لي�ؤدي �إىل حرب �أهلية .فمنذ البداية التزم املوقعون
على اتفاقيات �أو�سلو بنبذ “الإرهاب”والتخلي عن �أي عمل من �أعمال العنف ،والتعهد
بتدارك �أي انتهاكات لهذه التعهدات ،وباتخاذ �إجراءات ت�أديبية �ض ّد �أي خمالف لها ،وذلك
ح�سب ر�سالة يا�رس عرفات �إىل رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي يف 1993/9/9م .ويف اتفاق
القاهرة (1994/5/4م) تعهدت ال�سلطة الفل�سطينية مبنع احلمالت الدعائية والتحري�ض
�ض ّد الكيان الإ�رسائيلي يف املناطق التي ت�سيطر عليها ،كما تعهدت باتخاذ الإجراءات
ال�رضورية ملنع الأعمال “الإرهابية”واجلرائم واالعتداءات �ض ّد الكيان الإ�رسائيلي �أو �أي
من �أفراده.237
ولأن اتفاقات احلكم الذاتي م�ؤقتة ويتبعها فيما بعد الدخول يف مفاو�ضات املرحلة
النهائية حول الق�ضايا اجلوهرية بات حتقيق �أي تقدم مرهونا ً بر�ضى الطرف
الإ�رسائيلي ،وكرم تنازالته ،وبدا الطرف الفل�سطيني حتت رحمة الطرف الآخر،
و�أ�صبح م�ضطرا ً لال�ستجابة لل�ضغوط الإ�رسائيلية لتحقيق �أي تقدم يف املفاو�ضات �أو
�أية مكا�سب مهما كانت �ضئيلة ،ولأن الأطراف الفل�سطينية املعار�ضة التفاقيات �أو�سلو
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وعلى ر�أ�سها التيار الإ�سالمي اعتربت نف�سها غري معنية بهذه االتفاقيات ،وا�ستمرت يف
مقاومتها لالحتالل الإ�رسائيلي ،ف�إن الكيان الإ�رسائيلي �أخذ مياطل يف تنفيذ اتفاقياته
مع ال�سلطة الفل�سطينية ،ما مل تقم بكبح جماح املعار�ضة و�إيقاف جهادها .وتطور الأمر
لدفع ال�سلطة الفل�سطينية ل�سحق التيار الإ�سالمي ،و�رضب بنيته التحتية وم�ؤ�س�ساته
الإ�سالمية التعليمية واخلريية واالجتماعية .و�سواء كانت راغبة �أم غري راغبة ،ف�إن
ال�سلطة الفل�سطينية وجدت نف�سها مت�ضي �شوطا ً بعيدا ً يف حماربة التيار الإ�سالمي وعلى
ر�أ�سه حركة حما�س حتقيقا ً اللتزاماتها يف العملية ال�سلمية ،ومتكينا ً لنف�سها ونفوذها على
ال�ساحة الفل�سطينية ،وت�شجيعا ً للطرف الإ�رسائيلي للم�ضي يف العملية ال�سلمية .وهكذا
جنحت “�إ�رسائيل”يف و�ضع حما�س واجلهاد الإ�سالمي واملعار�ضة الفل�سطينية كعائق يف
ِ
مبداحلها وجرافاتها حتى ت�صل �إىل ما حت�سبه
الطريق ،على ال�سلطة الفل�سطينية �أن تدكه
�أهدافا ً وطنية فل�سطينية.
وكما ذكر �ستيفن بيلليتري  Stephen Pelletiereيف درا�سة ن�رشها معهد الدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف الكلية احلربية للجي�ش الأمريكي Strategic Studies Institute of
 ،the U.S. Army War Collegeف�إن حكومة رابني قررت �أن تعهد لعرفات ومنظومته
بالقيام بدور ال�رشطي بالوكالة لقمع االنتفا�ضة و�سحق حما�س .238ولأن “�إ�رسائيل”هي
الطرف الذي يفر�ض �رشوطه يف هذه الت�سوية ،وبيده �أوراق اللعبة ،ف�إن ال�سلطة
الفل�سطينية� ،إذا مل ت�صل كفاءة �أدائها �ض ّد املعار�ضة للمدى الذي ترغبه “�إ�رسائيل”،
�ستكون مهددة برتاجع “�إ�رسائيل”عن التزاماتها� ،أو بخنق االقت�صاد الفل�سطيني
ب�إغالق ال�ضفة والقطاع� ،أو ب�إعادة احتالل �أجزاء كانت قد �سلمت لل�سلطة الفل�سطينية.
ويف كل الأحوال كان مطلوبا ً من ال�سلطة الفل�سطينية حتقيق العمل بكفاءة �أعلى من كفاءة
الإ�رسائيليني ،و�أن تنجح فيما ف�شل الكيان ال�صهيوين يف حتقيقه طوال الـ � 27سنة املا�ضية!!
ومنذ دخول ال�سلطة الفل�سطينية مناطق غزة و�أريحا ثم ا�ستالمها لإدارة مدن
وقرى ال�ضفة الغربية ،وجانب الأمن الداخلي ي�أخذ اجلانب احليوي يف ميزانية ال�سلطة
واهتماماتها .وزاد عدد ال�رشطة الفل�سطينية �إىل � 30ألفا ً لي�شكل �أعلى ن�سبة �رشطة يف
العامل مقارنة بعدد ال�سكان ،و�شكلت ال�سلطة الفل�سطينية ثمانية �أجهزة �أمنية!! هي
الأمن الوطني ،والأمن الوقائي ،واملخابرات العامة ،واال�ستخبارات الع�سكرية ،والأمن
اخلا�ص ،والقوة  ،17والدفاع املدين ،بالإ�ضافة �إىل ال�رشطة املدنية ،239وقد حتقق ذلك
على ح�ساب احلالة االقت�صادية التي تراجعت كثرياً ،وعلى ح�ساب م�ؤ�س�سات التعليم
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واحلريات ال�سيا�سية ،وامل�ؤ�س�سات االجتماعية .ويف �أيار /مايو 1995م ن�رش تقرير
لربنامج الأمم املتحدة للتنمية �أ�شار �إىل �أن دخل الفرد يف قطاع غزة تراجع �إىل  500دوالر
يف العام بن�سبة تراجع  %38عما كان عليه يف 1993م .240وذكر تقرير ن�رشته وكالة
رويرتز وكتبته وفاء عمرو من غزة �أن الأحوال االقت�صادية يف قطاع غزة بعد مرور
عام على احلكم الذاتي هي �أ�سو�أ �أحوال ي�شهدونها منذ ربع قرن ،ونقلت عن تريي
رود الر�سن - Terje Rod-Larsenمن�سق الأمم املتحدة اخلا�ص يف غزة -قوله ب�أن
املوقف خطري للغاية ،و�أن البطالة والبطالة املقنعة قد جتاوزتا  %65يف قطاع غزة.241
ومل ت�سلم �سلطة احلكم الذاتي الفل�سطيني من الف�ساد الإداري والتجاوزات التي
�أخذت ت�صيب ال�شارع الفل�سطيني بال�ضيق والإحباط ،حتى �إن حتليالً �إخباريا ً ن�رشته
جريدة ال�رشق الأو�سط يف 1995/3/22م نقل عن �أحد العاملني يف جهاز الأمن الوقائي
ب�أن ال�شارع الفل�سطيني يغلي ،...ونقل عن �آخر قوله �إن هناك:
اعتقاالت ع�شوائية لكثري من ال�رشفاء ملجرد ال�شائعات �أو تقارير كاذبة كتبها
�أحد احلاقدين �أو املند�سني الذين يعملون يف �أجهزة املخابرات .وتتم االعتقاالت
دون الرجوع �إىل الق�ضاء ...العربدات متار�س ب�شكل يومي يف ال�شارع .كما �أن
الفقر واجلوع يزداد يوما ً بعد يوم ،وال نن�سى ممار�سات الأجهزة الع�سكرية يف
ال�شارع والبريوقراطية يف املكاتب املدنية والع�سكرية ،واحلديث عن االنحالل
والر�شوة واملح�سوبية يزكم الأنوف.242

ومل يتورع �أحد كبار قادة حركة فتح التي ير�أ�سها عرفات ،والتي تقود م�سرية
الت�سوية من �أن يتهم عرفات ب�أنه �أحاط نف�سه بثلة من الل�صو�ص واملبتزين.243
وتلقت ال�سلطة الفل�سطينية نقدا ً الذعا ً من املفكر الفل�سطيني املعروف الدكتور
ه�شام �رشابي عندما قال�“ :إن ال�سلطة الفل�سطينية برتكيبها احلايل ال متثل ال�شعب
الفل�سطيني �أو �إرادة ال�شعب الفل�سطيني� ،...إنها عاجزة عن �إحداث �أي تغيري يف الو�ضع
الذي يعي�شه ال�شعب الفل�سطيني ،وهي نف�سها �أحد �أ�سباب تفاقم و�ضعه امل�أ�ساوي”.244
وقد وجد التيار الإ�سالمي نف�سه يف و�ضع �صعب يف مثل هذه الأجواء؛ حتت �سلطة
فل�سطينية حيث رفاق الن�ضال يف املا�ضي هم الذين مينعونه من العمل واجلهاد،
و�أ�صبحت �أية عملية �ض ّد الكيان الإ�رسائيلي تعني عمليا ً مواجهة ال�سلطة الفل�سطينية.
وقد حدد التيار الإ�سالمي وعلى ر�أ�سه حما�س �ضوابط للتعامل يف مثل هذه الظروف
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ت�ضمنت املحافظة على الوحدة الوطنية ،وال�سعي لعدم �إيجاد �أية مربرات لال�صطدام
مع ال�سلطة الفل�سطينية ،وعدم الدخول يف حرب �أهلية ،وتبني معار�ضة بناءة ت�ستهدف
ك�شف عورات اتفاقيات الت�سوية ،واملحافظة على حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف �أر�ضه
ومقد�ساته ،وحماية احلريات ال�سيا�سية ،وحقّ التعبري ،وحرية ال�صحافة ،واحلفاظ
على كرامة �أبناء فل�سطني ومكت�سباتهم ،ويف الوقت نف�سه �أعلنت �أنها غري داخلة �أو ملزمة
باتفاقيات �أو�سلو ،و�أن جهادها م�ستمر لدحر االحتالل الإ�رسائيلي ،و�أن بنادقها موجهة
نحو املحتلني الغا�صبني فقط.245
�أما من الناحية العملية ،ف�إن م�سرية الأحداث مل متنع من حدوث احتكاكات و�صدامات
م�ؤ�سفة ،فمع كل عملية جهادية �ضد االحتالل ال�صهيوين كانت ال�سلطة الفل�سطينية
تقوم بحملة اعتقاالت وا�سعة يف �صفوف حما�س واجلهاد الإ�سالمي وف�صائل املعار�ضة،
ومنذ �أيار /مايو 1994م وحتى �آب� /أغ�سط�س 1995م �شنت ال�سلطة الفل�سطينية
 12حملة اعتقال �شملت �أكرث من �ألف فل�سطيني .ويف قطاع غزة الذي ال تتجاوز م�ساحته
 360كم 2يتبع ال�سلطة  24مركز توقيف واعتقال ،وهناك  32حاجزا ً ع�سكريا ً246وخالل
�شهر واحد فقط ( 19ني�سان� /أبريل � 19 -أيار /مايو 1995م) داهمت ال�سلطة حوايل
 57م�سجدا ً  138مرة ،حيث تعر�ضت للتفتي�ش والعبث والتخريب ،247ويف 1995/2/7م
�أ�صدر يا�رس عرفات قرارا ً ب�إن�شاء “حمكمة �أمن الدولة”وهي حماكم ع�سكرية ق�ضاتها
من �ضباط الأمن ،وبد�أت عملها يف 1995/4/9م ،وحتى 1995/5/27م كانت قد حاكمت
ما ال يقل عن � 33شخ�صا ً معظمهم من حما�س �أو اجلهاد الإ�سالمي ،ومتت املحاكمات
رسي ،ومل ت�شهدها ال�صحافة �أو الإعالم ،وبع�ضها مل
بعد منت�صف الليل ،وب�شكل � ّ
ي�ستغرق �سوى دقائق معدودة ،ومل يتمكن موظفو منظمة العفو الدولية من ح�ضور هذه
املحاكمات على الرغم من الطلبات املتكررة� ،أو احل�صول على لوائح االتهام� ،أو ن�سخ من
الق�ضايا� ،أو حما�رض املحاكمات ،...وقد �أدانت منظمة العفو الدولية هذه املحاكم ،وطالبت
ال�سلطة الفل�سطينية ب�إيقافها فورا ً .248وكان �أحد �ضحايا هذه املحاكم �سيد �أبو م�سامح،
�أحد قيادات حما�س ،الذي حوكم ليلة 1995/5/14م ،و�صدر عليه احلكم بال�سجن
ثالث �سنوات بتهمة “الت�شهري”بال�سلطة و“التحري�ض”�ضدها.249
وكان من �أكرث الأحداث امل�ؤ�سفة دموية ما يعرف بـ“جمزرة اجلمعة الأ�سود”التي
ارتكبتها �رشطة احلكم الذاتي �ض ّد امل�صلني الذين كانوا ينوون اخلروج مب�سرية �سلمية
بعد �صالة اجلمعة من م�سجد فل�سطني بغزة باجتاه منزل ال�شهيد ه�شام حمد ،وذلك يف
1994/11/18م ،مما �أدى ال�ست�شهاد  13م�صلياً ،وجرح �أكرث من � 200آخرين. ...
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وقد اتهمت حما�س ال�سلطة بتدبري املذبحة “النوايا مبيتة واملجزرة مدبرة”ورف�ضت
حماوالت ال�سلطة لتربير ما حدث ،وحملتها امل�س�ؤولية ،واتهمتها ب�أنها ت�سعى لـ“�إر�ضاء
�إ�رسائيل” والإثبات لها �أنها ت�ستطيع وبجدارة قمع املعار�ضة الفل�سطينية ،وب�صورة ال
تقدر عليها “�إ�رسائيل” .وقد �سارعت �سلطة عرفات مبحاولة �إظهار �شعبيتها ،فح�شدت
مظاهرة من ثالثة �آالف �شخ�ص ،غري �أن حما�س نظمت مهرجانا ً جماهرييا ً حا�شدا ً يف
 26ت�رشين الثاين /نوفمرب ح�رضه حوايل � 70ألف �شخ�ص.250
وقد زادت حدة التوتر مع ال�سلطة عندما قامت باعتقال عدد من قيادات حما�س يف
قطاع غزة يف �أواخر حزيران /يونيو 1995م ،بينهم حممود الزهار و�أحمد بحر و�أحمد
251
وحلقت حلاهم التي تع ُّد رمز التزامهم الإ�سالمي
منر ،وخ�ضعوا للتعذيب والإهانةُ ،
مما �أثار غ�ضبا ً وا�سعا ً يف ال�ساحة الفل�سطينية .غري �أن �أ�شد حمالت االعتقال قد متت
يف �شهري �آذار /مار�س ،وني�سان� /أبريل 1996م بعد �سل�سلة العمليات اال�ست�شهادية
التي هزت الكيان الإ�رسائيلي ،وقد طالت هذه العمليات �أكرث من �ألف من ن�شطاء حما�س
واجلهاد الإ�سالمي ،وخ�ضعوا للتعذيب ،وا�ستهدفت البنية التحتية للتيار الإ�سالمي،
ف�أغلقت املدار�س واجلمعيات اخلريية وجلان الزكاة ورعاية الأيتام التي يديرها �أن�صار
حما�س واجلهاد الإ�سالمي .252وقد �أ�شار رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي �آمنون �شاحاك
 Amnon Shahakورئي�س ال�شاباك عامي �أيالون  Ami Ayalonبالتحرك “املنهجي”
الذي يقوم به يا�رس عرفات �ض ّد حما�س.253
ويف تقرير بثته “قد�س بر�س” يف 1996/4/8م قال اللواء حممد جهاد ،امل�س�ؤول
الكبري يف حركة فتح� :إن ال�سلطة الفل�سطينية تنتهك ب�صورة خمجلة القوانني الدولية
املعرتف بها ،و�أن التعذيب الذي ميار�س بحقّ املعتقلني “ال يطاق”و�أن هناك ممار�سات
حدثت بحقّ املعتقلني “يندى لها اجلبني” م�شريا ً �إىل حدوث عمليات اغت�صاب ل�سجناء
�سيا�سيني� ،إ�ضافة �إىل التعذيب بوا�سطة ال�شبح واجللد و�إطفاء ال�سجائر يف �أبدان املعتقلني.
ويف حديثه جلريدة ال�رشق الأو�سط قال حممد جهاد� :إن �إجراءات بع�ض �أجهزة ال�سلطة
الأمنية �ض ّد حما�س “قمعية وغري مربرة”.254
وقد تويف عدة �أ�شخا�ص حتت التعذيب يف �سجون ال�سلطة كان �آخرهم (حتى كتابة
هذه ال�سطور) حممود جميل يف 1996/7/31م وهو حم�سوب على حركة فتح نف�سها،
لكن يبدو �أنه قد اتخذ خطا ً مغايرا ً و�أكرث ت�شددا ً من ّ
خط يا�رس عرفات وم�ؤيديه ،وقد �أدى
ا�ست�شهاده �إىل موجة �سخط عارمة .ويف اليوم التايل حدثت تظاهرات يف مدينة طولكرم
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�إثر ورود �أنباء عن احلالة ال�صحية املتدهورة للع�رشات من معتقلني حما�س امل�رضبني
عن الطعام ،حيث قام املتظاهرون باقتحام ال�سجن وحترير الع�رشات من املعتقلني ،وقد
واجهت �رشطة احلكم الذاتي املتظاهرين ،وقتلت �إبراهيم احلدايدة املح�سوب على حركة
حما�س ،وجرحت العديدين.255
وجتدر الإ�شارة �إىل ما يعرف بـ“مداوالت وتو�صيات جلنة الطوارئ امل�شرتكة” التي
�شكلها يا�رس عرفات لتقدمي تو�صياتها ور�ؤيتها لكيفية مكافحة حركة حما�س ،والتي
رفعت تقريرها �إىل عرفات يف �آذار /مار�س 1996م ،واعرتفت مبحدودية معرفة اجلهات
الأمنية التابعة لل�سلطة بحركة حما�س .وت�ضمنت تو�صياتها ثالثة حماور ،الأول:
ت�صفية البنية الع�سكرية حلما�س (كتائب الق�سام) ،ومما ت�ضمنه ا�ستمرار الطوق الأمني
الإ�رسائيلي حتى انتهاء االنتخابات الإ�رسائيلية (يف نهاية �أيار /مايو 1996م) ،والتعاون
الأمني مع الإ�رسائيليني ،...والت�صفية اجل�سدية لعدد من قادة كتائب الق�سام على فرتات
متباعدة ،و�إظهارها على �أنها جتاوزات فردية �أو اخرتاقات �إ�رسائيلية يعاقب املتورطون
بها ،وال�سعي الخرتاق التنظيم ال�رسي للق�سام ،ور�صد ومراقبة �أ�ساليب العمل والتجنيد
والتنقل ...وغريها� .أما املحور الثاين فهو :تفكيك القدرة ال�سيا�سية حلركة حما�س
ب�إظهار تعدد الر�ؤى الدينية حول امل�سار ال�سيا�سي للق�ضية ،و�إظهار تناق�ضات يف
اخلطاب ال�سيا�سي بني قادة حما�س �أنف�سهم ،واتهام حما�س باملثالية احلاملة ،والرتكيز يف
اال�ستقطاب على �شخ�صيات حما�س “املعتدلني منهم ممن يتمتعون مبحدودية النظرة،
متو�سطو الذكاء ،املندفعني ،ممن ت�سهل قيادتهم ،وهذا يتطلب تركيز احلوار مع �أمثال
ه�ؤالء ولي�س مع �أ�صحاب الر�ؤى اال�سرتاتيجية يف �صفوف احلم�ساويني” ،وتدعيم
مكانة املعتدلني منهم بت�سليمهم املنابر وامل�ؤ�س�سات اجلماهريية بدالً من الكوادر امللتزمة
باخلط الآخر ،والت�ضييق على �آليات اتخاذ القرار لدى حما�س .و�أما املحور الثالث فهو
�إرباك وجود حما�س يف اخلارج وه ّز توازنه وخ�صو�صا ً يف الأردن.256
وعلى الرغم من �أن ال�سلطة الفل�سطينية �أنكرت ن�سبة هذه الوثيقة �إليها� ،إال �أن
الأو�ساط امل�ؤيدة حلما�س ت�ؤكد ذلك ،كما �أن القراءة املت�أنية للوثيقة تدفع �إىل امليل ب�أنها
بالفعل من �صياغة �إحدى اللجان الأمنية يف ال�سلطة ،خ�صو�صا ً ملن يطلع على خلفياتها
ال�سابقة و�أدائها احلايل ،ثم �إن احلقائق العملية على الواقع ت�ؤكد على الأقل العديد من
النقاط التي �أو�صت بها اللجنة.
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ومن جهة �أخرى �شنت ال�سلطة الفل�سطينية حربا ً �إعالمية �ض ّد حركة حما�س ،واتهمتها
بالتواط�ؤ مع الليكود الإ�رسائيلي املت�شدد لإ�سقاط حكومة حزب العمل ،وتعطيل الت�سوية،
واتهمتها بتلقي الدعم املادي والأوامر من �إيران ،كما ادعت �أن حما�س تعد حلرب �ض ّد
ال�سلطة ،واغتيال يا�رس عرفات ،وحاولت ال�سلطة �شقّ حركة حما�س ،و�إظهار وجود
معتدلني ومت�شددين ،ووجود تيار “الداخل”وتيار “اخلارج”وتعار�ضهما ،وقد حاولت
ا�ستقطاب بع�ض عنا�رص حما�س كما حدث مع عماد الفالوجي الذي ف�صلته حما�س من
ع�ضويتها ،بينما تلقفته ال�سلطة ،و�أدرجته على قوائم فتح يف انتخابات احلكم الذاتي
(كانون الثاين /يناير 1996م) وعينته وزيرا ً يف ال�سلطة الفل�سطينية .ودعمت ت�شكيل
�أحزاب �إ�سالمية �أخرى خرج �أفرادها عن مظلة حما�س مثل حزب الوطن برئا�سة خ�رض
حمجز ،وحزب امل�سار الوطني الإ�سالمي برئا�سة حممود �أبو دان.257
�أما حما�س فقد �أ�رصت على االلتزام ب�سيا�ساتها العامة ،ورف�ضت التخلي عن املقاومة
امل�سلحة ،كما رف�ضت الدخول يف مواجهات مع ال�سلطة ،لكنها ا�ستمرت بالتعبري ب�رصاحة
وقوة عن موقفها من ال�سلطة و�أدائها وممار�ستها .وقد ن َّوه هاين احل�سن ،ع�ضو اللجنة
املركزية حلركة فتح ،بـ“موقف الإخوة يف حما�س لأنهم مار�سوا �ضبطا ً للنف�س ي�شكرون
عليه و�سي�سجله لهم التاريخ”.258
ويف �سياق تو�ضيحها ملمار�سات ال�سلطة الفل�سطينية� ،أ�صدرت حما�س بيانات
رص على جتاهل كل الدعوات حلقن الدم
كثرية جاء يف �أحدها �أن “ال�سلطة الفل�سطينية ت� ُّ
الفل�سطيني ،و�صون املحرمات الوطنية عرب موا�صلتها حملة املداهمات الليلية واالعتقال
والتعذيب يف حق �أبناء �شعبنا وجماهديه� ،إ�ضافة �إىل ا�ستمرارها �إ�صدار الأحكام الباطلة،
وعقد املحاكمات ال�صورية الظاملة داخل حمكمة ال�سلطة الع�سكرية” .259ويف بيان �آخر
اتهمت حما�س ال�سلطة بانتهاك حرمة امل�ساجد ،و�أنه ال يكاد مي ّر يوم دون �أن ت�شن
جمموعة من عنا�رص هذه الأجهزة �سل�سلة من االنتهاكات حلرمة امل�ساجد ،وترويع
امل�صلني ،و�إتالف حمتوياتها وممتلكاتها ب�أ�سلوب �أ�شبه ما يكون مبمار�سات االحتالل
ال�صهيوين البغي�ضة.260
وذكر �إبراهيم غو�شة ،الناطق الر�سمي با�سم حما�س� ،أن هناك حماوالت حثيثة
من ال�سلطة بهدف تفتيت حركة حما�س ،وحتويلها من العمل اجلهادي �إىل ال�سيا�سي.
وقال� :إن ت�أثري ال�سلطة كان على �شخ�صيات غري �أ�سا�سية يف احلركة ا�شرتاها عرفات
باملال واملنا�صب والألقاب الع�سكرية الفارغة ،ولكنه مل ي�ستطع الو�صول �إىل قلب احلركة
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الناب�ض ،و�أي �إجنازات له ،لن ت�ؤثر على م�سار احلركة .وقال� :إن عرفات م َّول نفقات
�سيناريوهات الن�شقاق احلركة ،و�أ�رشف على تنفيذها الطيب عبد الرحيم� ،أمني عام
احلكم الذاتي ،ون�رص يو�سف و�أجهزته الأمنية ،ولكن حما�س �أحبطتها.261
وبعد حملة االعتقاالت ال�ضخمة �ض ّد حما�س يف �آذار /مار�س 1996م ر َّوجت ال�سلطة
الفل�سطينية اتهامات �ض ّد حما�س بالتخطيط حلرب �ض ّد ال�سلطة واغتيال عرفات ،غري
�أن حما�س نفت ذلك وقالت �إن ذلك مما تفتق عنه ذهن “مدبري الفتنة يف �سلطة احلكم
الذاتي عن م�رسحية جديدة تثري ال�ضحك والرثاء يف �آنٍ واحد“�“ ،أولئك الذين �أفل�سوا
�شعبيا ً فاجتهوا نحو اجرتار الأكاذيب“ .واتهمت حما�س الطيب عبد الرحيم بالتخ�ص�ص
يف �إ�صدار البيانات املزورة با�سم حما�س وكتائب الق�سام وتلفيق الوثائق .و�أكدت حما�س
نهجها القائم على رف�ض مبد�أ االغتيال ال�سيا�سي ،وا�ستخدام العنف حل�سم اخلالفات
بني �أبناء ال�شعب الواحد ،و�أكدت �أن جهادها موجه �ض ّد االحتالل ال�صهيوين ،و�أن �سلطة
احلكم الذاتي متار�س لعبة خطرية بالت�صدي لل�شعب الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته وقواه
املجاهدة “وهي مل تتوقف حلظة عن اتهام املجاهدين بالعمالة جلهات خارجية دون �أدنى
دليل غري فربكاتها ،فيما تتعامى عن �آالف الأدلة املعلنة التي ت�ؤكد حتالفها مع ال�صهاينة
لدرجة تلقي الأوامر والإمالءات منهم لقمع ال�شعب الفل�سطيني“ .وقالت حما�س� :إن العامل
ما زال ي�شهد لها بالنجاح يف �ضبط النف�س ،و�ضبط �أفرادها عن اال�ستجابة ال�ستفزازات
ال�سلطة ،وحماوالت ج ّر املجتمع الفل�سطيني �إىل حرب �أهلية .و�أ�ضافت �أن حما�س ت�ؤمن
�أن “احت�ضار ال�سلطة ورئي�سها �سيا�سيا ً �أق�سى على ال�سلطة من القتل اغتياالً“!!.262
وب�شكل عام ،ف�إن عالقة ال�سلطة الفل�سطينية بالتيار الإ�سالمي قد ات�سمت بالتوتر
طوال الفرتة املا�ضية ،وما يزال هناك حوايل �ألف معتقل من عنا�رص حما�س وم�ؤيديها
يف �سجون ال�سلطة ،بالإ�ضافة �إىل �أربعة �آالف معتقل �آخر لهذه احلركة يف ال�سجون
الإ�رسائيلية .ولكن �أجواء التوتر مل متنع من وجود حماوالت بني كال الطرفني لتخفيف
ال�ش ّد واالحتقان .واحلقيقة �أن قنوات احلوار والتفاو�ض بني الطرفني تعود �إىل ما قبل
قيام ال�سلطة الفل�سطينية� ،أي مع م.ت.ف وحتديدا ً مع التيار ال�سائد فيها �أي فتح بقيادة
يا�رس عرفات ،فقد ُعر�ضت على حما�س بع�ض مقاعد املجل�س الوطني الفل�سطيني
�سنة 1988م ،بينما طالبت حما�س يف ني�سان� /أبريل 1990م بـ  %40من مقاعد
املجل�س ،وبتغيريات جوهرية يف �سيا�سة املنظمة (م.ت.ف) ك�رشط لدخولها .ووقع يف
1990/9/21م “اتفاق ال�رشف”بني فتح وحما�س لتن�سيق اجلهود يف مواجهة العدو مبا
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يعزز الوحدة الوطنية .ويف اخلرطوم عا�صمة ال�سودان يف 1993/1/2م جرى حوار بني
وفد من فتح برئا�سة يا�رس عرفات ووفد من حما�س برئا�سة مو�سى �أبو مرزوق .كما
جرت عدة حوارات ر�سمية وغري ر�سمية منذ دخول ال�سلطة الفل�سطينية قطاع غزة يف
�أيار /مايو 1994م ،وبعد جمزرة م�سجد فل�سطني “اجلمعة الأ�سود”يف ت�رشين الثاين/
نوفمرب 1994م ّ
مت ت�شكيل جلنة م�شرتكة بني الطرفني للتحقيق ،وجتاوز الأزمة دون �أن
حتقق �أية نتائج ملمو�سة.263
ويف �آب� /أغ�سط�س 1995م دعا ال�شيخ �أحمد يا�سني من �سجنه �أبناء ال�شعب الفل�سطيني
�إىل و�ضع �صيغة للتفاهم ،وللمحافظة على وحدة ال�شعب و�سالمته وم�ستقبله “مع
املحافظة على مواقفنا املبدئية وقناعاتنا”وجدد حترميه ل�سفك الدم الفل�سطيني ،معتربا ً
توجيه ال�سالح الفل�سطيني �إىل �صدور الفل�سطينيني جرمية ال تغتفر .264ويف 1995/9/4م
دعت حما�س �إىل حوار وطني �شامل وجاد يكون ملزما ً لكل اجلماعات امل�ؤثرة يف ال�ساحة
مبا فيها ال�سلطة واملعار�ضة ،والهدف هو التو�صل �إىل تفاهم ينظم طبيعة العمل الوطني
الفل�سطيني .265ويف اليوم التايل رحبت ال�سلطة بدعوة حما�س للحوار .266و�شهدت تلك
الفرتة ن�شاطا ً ملحوظا ً يف الأو�ساط املختلفة لت�شجيع احلوار .وقد تكللت اجلهود بانعقاد
احلوار يف القاهرة بني ال�سلطة الفل�سطينية وحما�س يف 1995/12/21-18م برئا�سة
�سليم الزعنون عن ال�سلطة ،وبرئا�سة خالد م�شعل عن حما�س .وقد �سعت ال�سلطة �إىل هذا
اللقاء خلوفها من احتمال �إف�شال حما�س ،وتعطيلها النتخابات احلكم الذاتي الفل�سطيني
يف ال�ضفة والقطاع ،وحاولت �إقناع حما�س بامل�شاركة فيها ،كما حاولت �إقناع حما�س
بوقف عملياتها �ض ّد الكيان الإ�رسائيلي واملعار�ضة حتت �سقف اتفاقيات �أو�سلو ومبا
ال يخل بالتزامات ال�سلطة جتاه عملية ال�سالم .وخالل هذا احلوار �أ�رصت حما�س على
مقاطعة االنتخابات ،لكنها التزمت بعدم �إف�شالها بالقوة �أو �إجبار �أحد على املقاطعة ،كما
�أكدت حما�س على ا�ستمرار عملياتها امل�سلحة �ض ّد الكيان الإ�رسائيلي.267
ومل يخ ُل حوار القاهرة من الإيجابية لكال الطرفني ،و�أفادت �أجواء احلوار ال�رصيح
واجلاد يف تقلي�ص اخلالفات ،وحتديد نقاطها ،والعمل على عدم ت�صادم الطرفني .وقد
اتفق الوفدان على الت�أكيد على الوحدة الوطنية على قاعدة التعددية ال�سيا�سية ،وحترمي
االقتتال الداخلي ،واعتماد مبد�أ احلوار نهجا ً ح�ضاريا ً ووحيدا ً يف التعامل بني خمتلف
الأطراف على ال�ساحة الفل�سطينية ،وت�شكيل جلنة م�شرتكة ملعاجلة امل�شكالت الطارئة،
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والت�أكيد على تهيئة الأجواء من �أجل تعميق الثقة ،والتعاون لتحقيق الأهداف الوطنية،
وال�سعي من �أجل الإفراج عن املعتقلني يف �سجون االحتالل.268
وبالطبع ،وكما ر�أينا �سابقاً ،ف�إن كل حماوالت احلوار مل تنجح يف حتقيق �أهدافها،
وتكرر �أن تعتقل ال�سلطة الفل�سطينية حماوريها من حما�س ،وتعذب عددا ً منهم يف
�سجونها حتى ممن �شارك منهم يف حوار القاهرة �أمثال ح�سن يو�سف وعبد الفتاح دخان
وحممد �شمعة وجمال �سليم ...وغريهم.269
وقد علق �إبراهيم غو�شة على جتربة احلوار مع م.ت.ف وال�سلطة الفل�سطينية ب�أن
�أبا عمار يلج�أ للحوار عندما يكون يف م�أزق ،وعندما يريد �أن يح�صل على �شيء .و�أ�ضاف
ألح على حما�س بالدخول
�أنه يف �أيلول� /سبتمرب 1991م كان هناك لقاء مع �أبي عمار الذي � َّ
يف املجل�س الوطني الفل�سطيني كي ي�أخذ قرارا ً بالتوجه �إىل مدريد ،وعر�ض على حما�س
 18مقعدا ً من �أ�صل � .480أما حوار اخلرطوم يف �أوائل 1993م فكان يريد موافقة حما�س
على م.ت.ف ممثالً �رشعيا ً وحيدا ً لل�شعب الفل�سطيني “ومل يح�صل على ما يريد “ ،270
�أما حممد نزال ،ممثل حما�س يف الأردن ،فقال� :إنه من وجهة نظر حما�س ف�إن احلوار هو
الأ�سلوب احل�ضاري الذي ال ب ّد للجميع االحتكام �إليه “�أما فيما يتعلق بحواراتنا مع فتح
يف اخلرطوم وتون�س وع ّمان والداخل كلها مل حتقق ما ن�صبو �إليه ونريد ،ذلك �أن حما�س
مل تلم�س لدى الطرف الآخر رغبة جدية يف عالج امل�شكالت القائمة بني الطرفني� ،أو حتى
رغبة يف تطبيق ما يتم التو�صل �إليه على �أر�ض الواقع.271“ ...
ويرى خالد م�شعل رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �أن م�ستقبل العالقة
بني حما�س وال�سلطة الفل�سطينية ،بل بني ال�شعب الفل�سطيني وال�سلطة “م�ستقبل غري
مطمئن؛ لأن ال�سلطة قد رهنته حل�ساب عالقتها مع العدو ،و�أخ�ضعته للمزاج ال�صهيوين
و�أولوياته ،وقدمت م�صالح عدونا ومطالبه على م�صالح �شعبنا ووحدته الوطنية
ومتا�سك ن�سيجه االجتماعي “ .272
وحتى الآن ف�إن �شوكة حما�س وجذورها قد ا�ستع�صت على االقتالع ،ومل تزعزع
حمالت االعتقال واال�ستئ�صال مكانتها ال�شعبية ،وما يزال م�ؤيدوها يف اجلامعات
والنقابات املهنية يحافظون على مكانتهم القوية ،بل ويتقدمون يف مواقع عديدة.
يقول خالد م�شعل� :إن عمليات ال�ضغط على حما�س لن تنجح “�إذ نتبع �سيا�سة ال
مركزية ،ولي�س ثمة ع�صب ظاهر ي�ضغطون عليه ال يف قطاع غزة وال يف ال�ضفة الغربية �أو
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خارجها .ولقد ا�ستفدنا من �ضغوط ال�سنوات املا�ضية ،وبدلنا �أجياالً قيادية عدة يف وقت
ق�صري ،وطورنا �أ�سلوب العمل واالت�صال ليتعاي�ش مع كل الظروف “ .273
ومهما يكن من �أمر ،فما دامت الأر�ض املباركة املقد�سة مغت�صبة ،وما دامت القد�س
حمتلة ،وامل�سجد الأق�صى �أ�سرياً ،وما دام امل�سلمون ي�ؤمنون بحقهم يف فل�سطني ،ف�إن
الأمر يتجاوز جمرد �رضب حما�س �أو حتى اقتالعها؛ لأن هناك من �سي�أتي من امل�سلمني
والأجيال ليطالب بحقه ،ويتابع الطريق ،ولعل من م�صلحة ال�سلطة الفل�سطينية تعزيز
الوحدة الوطنية جدياً ،وعدم الدخول يف عمليات “الرتكيع”و“ك�رس العظم”مع التيار
الإ�سالمي و�أطراف املعار�ضة ،خ�صو�صا ً و�أن خ�صمها الإ�رسائيلي ما يزال يت�رصف
بغطر�سة و�صلف ،ويتلك�أ يف اتفاقيات حقق من خاللها مكا�سب كبرية ،بينما مل يح�صل
الطرف الفل�سطيني على “فتات” ُيقترّ الطرف الإ�رسائيلي حتى يف �إعطائها.

وبعد
ف�إن �أمام التيار الإ�سالم يف فل�سطني حتديات عظيمة مع دخول الت�سوية ال�سلمية
مرحلة التنفيذ ،و�سيكون م�ستهدفا ً من اجلميع بالت�صفية �أو التحجيم �أو التحييد �أو
الت�شويه �أو حماوالت اال�ستيعاب .و�سيكون مطلوبا ً منه �أن يوقف برناجمه اجلهادي و�إال
تعر�ض ملرحلة من املحنة واالبتالء على ي ّد منا�ضلي الأم�س .و�سيحتاج التيار الإ�سالمي
�إىل الكثري من املهارة واحلنكة والذكاء وااللت�صاق باجلماهري ،وقبل ذلك كله عون اهلل
وتوفيقه الجتياز هذه املرحلة.
على �أن امل�سلمني لن يتنازلوا عن حقهم يف كل فل�سطني مهما طال الزمن ،ومرت
الأجيال ،فاحلق ال يزول ب�سبب هزمية �أنظمة �أو �ضعف ثورات �أو تخاذل قادة ،وهو
حتما ً �سيعود بعودة الفئة امل�ؤمنة ال�صادقة �إىل توجيه دفة الأمة واجلهاد وحتقيق وعد اهلل
بالن�رص على الأعداء ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ ،ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭼ.
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 182املرجع نف�سه� ،ص .44
	183انظر :املرجع نف�سه� ،ص47؛ وقد غطى الإعالم بو�سائله املرئية وامل�سموعة واملقروءة تفا�صيل الإبعاد و�أحوال
املبعدين وعودتهم منذ �إبعادهم وطوال عام  .1993انظر مثالً� :أعداد جملة فل�سطني امل�سلمة ل�سنة .1993
 184غ�سان دوعر ،موعد مع ال�شاباك� ،ص  ،184و.192
 185املرجع نف�سه� ،ص .90-75
 186املرجع نف�سه� ،ص .95-92
 187املرجع نف�سه� ،ص .127-126
 188املرجع نف�سه� ،ص .130-127
 189املرجع نف�سه� ،ص .121-113
 190املرجع نف�سه� ،ص .98-97
 191غ�سان دوعر ،عماد عقل� ،ص  ،19-18و ،22و ،24و ،28-27و ،30و ،36و.43
 192املرجع نف�سه� ،ص .159
 193املرجع نف�سه� ،ص .152
 194املرجع نف�سه� ،ص .108-105
 195املرجع نف�سه� ،ص .158
 196غ�سان دوعر ،موعد مع ال�شاباك� ،ص .39-37
	197القر�آن الكرمي� ،سورة البقرة.194 :
 198الد�ستور.1995/9/5 ،
	199انظر :ن�ص خطبة اجلمعة التي �ألقاها ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي ،والتي نقلت على التلفزيون مبا�رشة يف قطر،
 .1996/3/9ون�رشت جزءا ً منها جملة فل�سطني امل�سلمة ،ني�سان� /أبريل .1996
 200الد�ستور.1995/9/5 ،
	201انظر :فل�سطني امل�سلمة� ،أيار /مايو .1994
	202انظر :املرجع نف�سه ،ت�رشين الثاين /نوفمرب .1994
 203حول ما �سبق ،انظر :املرجع نف�سه؛ وال�سبيل1994/10/18 ،؛ والر�أي.1994/10/20 ،
 204فل�سطني امل�سلمة� ،شباط /فرباير .1995
	205انظر :الر�أي.1996/1/7 ،
 206ال�سبيل.1995/1/24 ،
 207الر�أي.1995/1/29 ،
 208الد�ستور.1995/2/28 ،
 209الر�أي .1996/1/13 ،ومن �أ�سباب ا�ستقالته اتهامه بالتق�صري جراء عملية اغتيال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
�إ�سحق رابني يف .1995/11/4
 210جريدة البالد ،ع َّمان.1995/8/16 ،

	211انظر :الر�أي 3 ،و1995/4/8؛ والد�ستور.1995/4/4 ،
	212انظر :الر�أي.1995/6/27 ،
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	213انظر :احلياة 5 ،و1995/8/9؛ والد�ستور 1995/8/11؛ وفل�سطني امل�سلمة� ،أيلول� /سبتمرب .1995
	214انظر :الر�أي1995/8/22 ،؛ والقد�س العربي.1995/8/22 ،
 215الد�ستور.1995/6/30 ،
 216الأ�سواق.1995/8/26 ،
 217الر�أي.1996/1/7 ،
 218املرجع نف�سه1996/1/8 ،؛ والد�ستور.1996/1/9 ،
	219انظر :الر�أي1996/1/9 ،؛ والأ�سواق.1996/1/11 ،
 220الر�أي.1996/1/7 ،
	221انظر :املرجع نف�سه؛ واحلياة1996/1/7 ،؛ والأ�سواق.1996/1/7 ،
	222انظر :فل�سطني امل�سلمة� ،شباط /فرباير .1996
	223انظر :املرجع نف�سه ،ني�سان� /أبريل 1996؛ والر�أي الأعداد� 26 :شباط /فرباير � 1 -آذار /مار�س .1996
 224الر�أي1996/2/28 ،؛ وفل�سطني امل�سلمة ،ني�سان� /أبريل .1996
 225الر�أي1996/3/4 ،؛ وفل�سطني امل�سلمة ،ني�سان� /أبريل .1996
 226الر�أي1996/3/5 ،؛ واحلياة1996/3/9 ،؛ وفل�سطني امل�سلمة ،ني�سان� /أبريل .1996

	227انظر حول امل�ؤمتر ون�صو�ص كلمات الوفود والبيان اخلتامي ،يف :الر�أي1996/3/14 ،؛ وانظر �أي�ضاً:
فل�سطني امل�سلمة ،ني�سان� /أبريل .1996
 228فل�سطني امل�سلمة ،ني�سان� /أبريل .1994
	229انظر :الر�أي .1995/1/25-23
	230انظر :الد�ستور1995/1/23 ،؛ والقد�س العربي 24 ،و1995/1/30؛ وال�رشق الأو�سط1995/2/7 ،؛
والو�سط.1995/1/30 ،
 231احلياة.1995/10/30 ،
 232الو�سط.1995/11/6 ،
 233الر�أي.1995/11/3 ،
	234انظر :الر�أي1996/3/5 ،؛ واحلياة .1996/3/9
 235الو�سط.1995/1/30 ،
 236املرجع نف�سه.1996/4/1 ،
 237عماد يو�سف ،مرجع �سابق� ،ص  ،166-165و ،199و.210
 238داود �سليمان ،مرجع �سابق� ،ص .60
	239انظر :جريدة املحرر ،باري�س1995/5/8 ،؛ واملجتمع.1996/6/25 ،
 240الر�أي.1995/5/2 ،
 241املرجع نف�سه.1995/5/16 ،
 242ال�رشق الأو�سط.1995/3/22 ،
 243جريدة ال�سيا�سة ،الكويت.1995/4/27 ،
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 244احلياة.1995/3/5 ،
 245ما �سبق هو ملخ�ص ميكن ا�ستنتاجه من خالل الأدبيات املن�شورة واملقابالت ال�صحفية حلما�س خالل
ال�سنوات .1996-1993
 246الر�أي.1995/8/25 ،
 247داود �سليمان ،مرجع �سابق� ،ص .135
	248انظر :املرجع نف�سه� ،ص 83-75؛ وانظر :تقرير منظمة العفو الدولية ،حماكمة منت�صف الليل :املحاكمات
ال�رسية والفورية واجلائرة يف غزة ،حزيران /يونيو  ،1995رقم الوثيقة .MDE 15/15/95
	249انظر :تقرير منظمة العفو الدولية ،حماكمة منت�صف الليل� ،ص 20؛ واحلياة .1995/5/16
	250انظر :فل�سطني امل�سلمة ،ت�رشين الثاين /نوفمرب ،وكانون الأول /دي�سمرب  ،1994وكانون
يناير .1995

الثاين /

	251انظر :ال�رشق الأو�سط1995/6/27 ،؛ والر�أي من 1995/7/2؛ وفل�سطني امل�سلمة� ،آب� /أغ�سط�س .1995
	252انظر :املجتمع.1996/6/29 ،
 253الر�أي.1996/4/18 ،
 254ال�رشق الأو�سط.1996/4/14 ،
	255انظر حول ما �سبق :الر�أي 1996/8/5-2؛ واحلياة 1996/8/5-4؛ وال�سبيل .1996/8/13 ،وتويف بعد
ذلك خالد عبايل يف �سجن رام اهلل التابع ل�سلطة احلكم الذاتي ،و�سلمت جثته لذويه يف  ،1996/8/17انظر:
فل�سطني امل�سلمة� ،أيلول� /سبتمرب .1996
	256الوثيقة ن�رشتها ال�سبيل1996/4/23 ،؛ وجملة الأ�سبوع العربي ،باري�س .1996/5/6
 257حول ما �سبق انظر مثالً :الد�ستور1995/8/31 ،؛ والأ�سواق1995/9/20 ،؛ والر�أي  11و.1996/4/23
 258احلياة.1995/8/21 ،
 259املرجع نف�سه.1995/5/16 ،
 260ال�رشق الأو�سط.1995/8/17 ،
 261الأ�سواق.1995/9/20 ،
 262عن ت�رصيح م�س�ؤول يف حما�س يف  ،1996/4/11وبيان حلما�س يف  ،1996/4/22انظر :فل�سطني امل�سلمة،
�أيار /مايو .1996
	263انظر :الو�سط.1995/12/25 ،
 264الر�أي.1995/8/27 ،
 265احلياة.1995/9/5 ،
 266الد�ستور.1995/9/6 ،
	267انظر :الد�ستور1995/12/23 ،؛ والر�أي.1995/12/24 ،
 268الد�ستور.1995/12/23 ،
	269انظر مثالً :مقابلة مع خالد م�شعل يف فل�سطني امل�سلمة� ،آب� /أغ�سط�س .1996
 270الأ�سواق.1995/3/9-8 ،
 271الد�ستور.1994/8/30 ،
 272فل�سطني امل�سلمة� ،آب� /أغ�سط�س .1996
 273احلياة.1995/9/23 ،
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�أوالً :املراجع العربية:
 .1القر�آن الكرمي.
 .2الوثائق:
• عن ثورة فل�سطني �سنة  :1936و�صف و�أخبار ووقائع ووثائق� ،إعداد مكتب
اال�ستعالمات الفل�سطيني العربي مب�رص .القاهرة :اللجنة الفل�سطينية العربية،
كانون الأول /دي�سمرب .1936
• فتوى علماء امل�سلمني بتحرمي التنازل عن �أي جزء من فل�سطني .الكويت:
جمعية الإ�صالح االجتماعي.1990 ،
• ملف وثائق فل�سطني ،اجلزء الأول� ،1949-1937 :إعداد وزارة الإر�شاد
القومي ،الهيئة العامة لال�ستعالمات .القاهرة :الهيئة العامة لال�ستعالمات،
.1969
• منظمة العفو الدولية ،حماكمة منت�صف الليل :املحاكمات ال�رسية والفورية
واجلائرة يف غزة ،حزيران /يونيو  .1995رقم الوثيقة .MDE 15/15/95
• ميثاق حركة املقاومة الإ�سالمية “حما�س“.
• وثائق �أ�سا�سية يف ال�رصاع العربي ال�صهيوين� ،إعداد �سمري �أيوب .بريوت:
دار احلداثة.1984 ،
• وثائق املقاومة الفل�سطينية العربية �ضد االحتالل الربيطاين وال�صهيونية
 ،1939-1918جمع وت�صنيف عبد الوهاب الكيايل .بريوت :م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية.1968 ،
 .3املذكرات واليوميات:
• �أحمد ال�شقريي� ،أربعون عاما ً يف احلياة العربية والدولية .بريوت:
دار النهار.1969 ،
• �أكرم زعيرت ،احلركة الوطنية الفل�سطينية :1939-1935يوميات �أكرم زعيرت.
بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.1980 ،
• ح�سن البنا ،مذكرات الدعوة والداعية ,ط  .5بريوت  -دم�شق :املكتب
الإ�سالمي.1983 ،
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• خليل ال�سكاكيني ،كذا �أنا يا دنيا .دون مكان :دون نا�رش.1980 ،
• زهري املارديني� ،ألف يوم مع احلاج �أمني احل�سيني ،دون مكان :دون نا�رش،
.1980
• عبد اهلل �أبو عزة ،مع احلركة الإ�سالمية يف الدول العربية .الكويت :دار القلم،
.1986
• مذكرات ال�سلطان عبد احلميد ،ترجمة حرب عبد احلميد .القاهرة :دار
الأن�صار.1978 ،
 .4املقابالت ال�شخ�صية:
• مقابلة مع �سليمان حمد .الكويت.1986/1/25 ،
• مقابلة مع عبد العزيز علي .الكويت.1985/9/27 ،
• مقابلة مع كامل ال�رشيف .ع َّمان.1985/10/28 ،
• مقابلة مع يو�سف عمرية .الكويت.1985/11/6 ،
 .5املراجع:
• �أحمد عادل كمال ،الطريق �إىل دم�شق .بريوت :دار النفائ�س.1980 ،
• �أحمد عادل كمال ،الطريق �إىل املدائن .بريوت :دار النفائ�س.1986 ،
• �أحمد بن يو�سف� ،أحمد يا�سني :الظاهرة املعجزة و�أ�سطورة التحدي .ع َّمان:
دار الفرقان.1990 ،
• �أرن�ست باركر ،احلروب ال�صليبية ،ترجمة ال�سيد الباز العريني .بريوت :دار
النه�ضة العربية ،دون تاريخ.
• الأزدي ،تاريخ فتوح ال�شام ،حتقيق عبد املنعم عبد اهلل عامر .القاهرة:
م�ؤ�س�سة �سجل العرب.1970 ،
• �أ�سعد عبد الرحمن ونواف الزرو ،االنتفا�ضة :مقدمات ونتائج ،تفاعالت
و�آفاق .بريوت :م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية.1989 ،
• �إ�سماعيل بن كثري ،البداية والنهاية .بريوت :مكتبة دار املعارف.1983 ،
• �إ�سماعيل بن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم .بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي،
.1969
• �أميل الغوري ،فل�سطني عرب �ستني عاما ً .بريوت :دار النهار.1972 ،
• ب�سام الع�سلي� ،صالح الدين الأيوبي .بريوت :دار النفائ�س.1983 ،
• البالذري ،فتوح البلدان .بريوت :دار الكتب العلمية.1983 ،
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• بهاء الدين بن �شداد ،النوادر ال�سلطانية واملحا�سن اليو�سفية .م�رص� :رشكة
طبع الكتاب العربية1317 ،هـ.
• بول�س حنا م�سعد ،همجية التعاليم ال�صهيونية .بريوت :دار الكتاب العربي،
.1969
• بيان نويه�ض احلوت ،القيادات وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية يف فل�سطني
 .1948-1917بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.1981 ،
• جميل الع�سلي� ،أجدادنا يف ثرى بيت املقد�س :درا�سة تاريخية ملقابر القد�س
وتربها و�إثبات ب�أ�سماء الأعيان املدفونني فيها .ع َّمان :م�ؤ�س�سة �آل البيت:
املجمع امللكي لبحوث احل�ضارة الإ�سالمية.1981 ،
• جواد احلمد (حمرر) ،انتخابات احلكم الذاتي الفل�سطيني .ع َّمان :مركز
الدرا�سات ال�رشق الأو�سط.1994 ،
• جواد احلمد ،عملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط :وتطبيقاتها على امل�سارين
الفل�سطيني والأردين .ع َّمان :مركز درا�سات ال�رشق الأو�سط.1996 ،
• جوزيف ن�سيم يو�سف ،تاريخ الدولة البيزنطية .الإ�سكندرية :م�ؤ�س�سة
�شباب اجلامعة ،دون تاريخ.
• حرب فل�سطني ( 1948-1947الرواية الإ�رسائيلية الر�سمية) ،ترجمه عن
العربية �أحمد خليفة .قرب�ص :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.1984 ،
• ح�سان علي حالق ،موقف الدولة العثمانية من احلركة ال�صهيونية
 ،1909-1897ط  .2بريوت :الدار اجلامعية للطباعة والن�رش.1980 ،
• ح�سن البنا ،جمموعة ر�سائل الإمام ال�شهيد ح�سن البنا .القاهرة :دار
ال�شهاب ،دون تاريخ.
• خريية قا�سمية ،الن�شاط ال�صهيوين يف ال�رشق العربي و�صداه ،1918-1908
�سل�سلة كتب فل�سطينية ،رقم  .41بريوت :مركز الأبحاث.1973 ،
• داود �سليمان ،ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف عام  .1995-1994ع َّمان:
مركز درا�سات ال�رشق الأو�سط.1995 ،
• ر�شيد الدين ف�ضل اهلل الهمذاين ،جامع التواريخ ،املجلد الثاين ،ج  ،1نقله
للعربية حممد �صادق ن�ش�أت وحممد مو�سى هنداوي وف�ؤاد عبد املعطي ال�صياد.
اجلمهورية العربية املتحدة :وزارة الثقافة  -دار �إحياء الكتب العربية ،دون تاريخ.
231

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

الطريق �إىل القد�س
• زياد �أبو عمرو ،احلركة الإ�سالمية يف ال�ضفة وقطاع غزة .عكا( ،فل�سطني
املحتلة) :دار الأ�سوار.1989 ،
• زياد حممود علي ،عداء اليهود للحركة الإ�سالمية .ع َّمان :دار الفرقان،
.1982
• �سعيد عبد الفتاح عا�شور ،احلركة ال�صليبية� :صفحة م�رشقة يف تاريخ اجلهاد
الإ�سالمي يف الع�صور الو�سطى .القاهرة :مكتبة الأجنلو امل�رصية.1986 ،
• �سعيد عبد الفتاح عا�شور ،الأيوبيون واملماليك يف م�رص وال�شام .القاهرة :دار
النه�ضة العربية.1990 ،
• �سليمان مو�سى� ،أيام ال تن�سى :الأردن يف حرب  .1948الأردن :مطبعة القوات
امل�سلحة الأردنية.1982 ،
• �سميح حمودة ،الوعي والثورة :درا�سة يف حياة وجهاد ال�شيخ عز الدين
القا�سم  ،1935-1882ط  .2ع َّمان :دار ال�رشوق.1986 ،
• ال�سيد الباز العريني ،ال�رشق الأدنى يف الع�صور الو�سطى ( )1الأيوبيون.
دون مكان :دار النه�ضة العربية ،دون تاريخ.
• ال�سيد الباز العريني ،املماليك .بريوت :دار النه�ضة العربية ،دون تاريخ.
• �سيد قطب ،اجلهاد يف �سبيل اهلل.
• �سيد قطب ،يف ظالل القر�آن .بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي.1971 ،
• �شفيق جا�رس �أحمد حممود ،تاريخ القد�س :العالقة بني امل�سلمني
وامل�سيحيني فيها منذ الفتح الإ�سالمي حتى احلروب ال�صليبية .ع َّمان :دار
الب�شري.1984 ،
• �شهاب الدين عبد الرحمن بن �إ�سماعيل املعروف ب�أبي �شامة املقد�سي،
الرو�ضتني يف �أخبار الدولتني النورية وال�صالحية ،حتقيق حممد حلمي
حممد �أحمد .القاهرة :جلنة الت�أليف والرتجمة والن�رش.1956 ،
• �صالح م�سعود �أبو ي�صري ،جهاد �شعب فل�سطني خالل ن�صف قرن .بريوت:
دار الفتح.1970 ،
• �صبحي يا�سني ،الثورة العربية الكربى يف فل�سطني.1939-1936 :
القاهرة :وزارة الثقافة  -دار الكتاب العربي.1967 ،
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• �صبحي يا�سني ،حرب الع�صابات يف فل�سطني .القاهرة :امل�ؤ�س�سة امل�رصية
العامة للت�أليف والن�رش  -دار الكتاب العربي ،دون تاريخ.
• �ضياء الدين حممد بن عبد الواحد بن �أحمد املقد�سي احلنبلي ،ف�ضائل بيت
املقد�س ،حتقيق حممد مطيع حافظ� ،سل�سلة ف�ضائل ال�شام ،رقم  .2دم�شق:
دار الفكر.1985 ،
• ظفر الإ�سالم خان ،تاريخ فل�سطني القدمي1220 :ق.م1359-.م منذ �أول
غزو يهودي حتى �آخر غزو �صليبي .بريوت :دار النفائ�س.1984 ،
• عارف العارف ،املف�صل يف تاريخ القد�س .القد�س :فوزي يو�سف.1961 ،
• عارف العارف ،النكبة :نكبة بيت املقد�س والفردو�س املفقود .1952-1947
�صيدا  -بريوت :املكتبة الع�رصية.1954 ،
• عبد ال�ستار قا�سم ،ال�شيخ املجاهد عز الدين الق�سام .بريوت :دار الأمة
للن�رش.1984 ،
• عبد ال�سالم هارون ،تهذيب �سرية ابن ه�شام ،ط  .2بريوت  -الكويت:
م�ؤ�س�سة الر�سالة  -دار البحوث العلمية.1979 ،
• عبد العزيز حممد عو�ض ،مقدمة يف تاريخ فل�سطني احلديث .1914-1831
بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش  -مكتبة املحت�سب.1983 ،
• عبد القادر يا�سني ،جمتمع االنتفا�ضة الفل�سطينية� ،سل�سلة كتاب الأهايل،
رقم  .41القاهرة.1992 ،
• عبد اهلل عزام ،حما�س :حركة املقاومة الإ�سالمية يف فل�سطني :اجلذور
التاريخية وامليثاق .بي�شاور( ،باك�ستان) :مكتب خدمات املجاهدين.1989 ،
• عجاج نويه�ض ،رجال من فل�سطني .بريوت :من�شورات فل�سطني املحتلة،
.1981
• علي ح�سني خلف ،جتربة ال�شيخ عز الدين الق�سام .ع َّمان :دار ابن ر�شد،
.1984
• علي بن احل�سني امل�سعودي ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيق
حميي الدين عبد احلميد .م�رص :مطبعة ال�سعادة.1948 ،
• علي بن حممد ال�شيباين املعروف بابن الأثري ،الكامل يف التاريخ .بريوت :دار
�صادر للطباعة  -دار بريوت للطباعة والن�رش.1965 ،
• العماد الأ�صفهاين ،الفتح الق�سي يف الفتح القد�سي.
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• عماد الدين خليل ،نور الدين حممود :الرجل والتجربة .دم�شق  -بريوت :دار
القلم.1980 ،
• عماد يو�سف ،االنعكا�سات ال�سيا�سية التفاق احلكم الذاتي الفل�سطيني.
ع َّمان :مركز درا�سات ال�رشق الأو�سط.1994 ،
• عمر �سليمان الأ�شقر ،العقيدة يف اهلل .الكويت :مكتبة الفالح.1984 ،
• عوين العبيدي ،ثورة ال�شهيد عز الدين الق�سام و�أثرها يف الكفاح الفل�سطيني.
الزرقاء( ،الأردن) :مكتبة املنار ،دون تاريخ.
• عوين العبيدي ،حزب التحرير الإ�سالمي .ع َّمان :دار اللواء.1993 ،
• غ�سانحمدان،االنتفا�ضةاملباركة:وقائعو�أبعاد.الكويت:مكتبةالفالح.1989،
• غ�سان دوعر اجلربان ،حرب الأيام ال�سبعة� :أ�سود حما�س .ع َّمان :من�شورات
فل�سطني امل�سلمة.1993 ،
• غ�سان دوعر ،عماد عقل .ع َّمان :من�شورات فل�سطني امل�سلمة.1994 ،
• غ�سان دوعر ،موعد مع ال�شاباك :درا�سة يف الن�شاط الع�سكري حلركة حما�س
وكتائب عز الدين الق�سام خالل عام  .1993لندن :من�شورات فل�سطني
امل�سلمة.1995 ،
• فايد حماد عا�شور ،جهاد امل�سلمني يف احلروب ال�صليبية :الع�رص الفاطمي
وال�سلجوقي والزنكي .بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة.1988 ،
• كامل خلة ،فل�سطني واالنتداب الربيطاين  .1939-1922طرابل�س( ،ليبيا):
املن�ش�أة العامة للن�رش.1982 ،
• كامل ال�رشيف ،الإخوان امل�سلمون يف حرب فل�سطني .الزرقاء( ،الأردن):
مكتبة املنار.1984 ،
• لطفي اخلويل ،االنتفا�ضة والدولة الفل�سطينية .القاهرة :مركز الأهرام
للرتجمة والن�رش.1988 ،
• جمري الدين احلنبلي ،الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل .ع َّمان :مكتبة
املحت�سب.1973 ،
• حم�سن حممد �صالح ،التيار الإ�سالمي يف فل�سطني و�أثره يف حركة اجلهاد
 .1948-1917الكويت :مكتبة الفالح.1989 ،
• حممد �أديب العامري ،عروبة فل�سطني يف التاريخ� .صيدا  -بريوت :املكتبة
الع�رصية.1972 ،
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• حممد �أمني احل�سيني ،حقائق عن ق�ضية فل�سطني .القاهرة :مكتب الهيئة
العربية العليا لفل�سطني.1957 ،
• حممد احل�سن ،موقف الإ�سالميني من ق�ضية فل�سطني .قطر :مكتبة الفتح
ومكتبة الغزايل.1995 ،
• حم ـمــد ب ـ ــن جــر يـ ــر الط ـ ـبــري ،تــاريــخ الر�ســـل وامللـــوك ،حتــقيق
حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم .القاهرة :دار املعارف.1969 ،
• حممد �سالمة النحال� ،سيا�سة االنتداب الربيطاين حول �أرا�ضي فل�سطني
العربية .بريوت :من�شورات فل�سطني املحتلة.1981 ،
• حممد عبد اهلل اخلطيب التربيزي ،م�شكاة امل�صابيح ،حتقيق حممد نا�رص الدين
الألباين .بريوت :املكتب الإ�سالمي.1985 ،
• حممد عثمان �شبري ،بيت املقد�س وما حوله .الكويت :مكتبة الفالح.1989 ،
• حممد عزة دروزة ،فل�سطني وجهاد الفل�سطينيني :يف معركة احلياة واملوت
�ضد بريطانيا وال�صهيونية العاملية  .1948-1917القاهرة :دار الكتاب
العربي.1959 ،
• حممد عزة دروزة ،العدوان الإ�رسائيلي القدمي والعدوان ال�صهيوين احلديث
على فل�سطني وما جاورها .بريوت :دار الكلمة.1980 ،
• حممد علي الزعبي ،دفائن النف�سية اليهودية .بريوت :دون نا�رش.1968 ،
• حممد علي ال�صابوين� ،صفوة التفا�سري .بريوت :دار القر�آن الكرمي.1981 ،
• حممد بن عمر الوافدي ،فتوح ال�شام .بريوت :دار اجليل ،دون تاريخ.
• حممد نا�رص الدين الألباين ،تخريج �أحاديث “ف�ضائل ال�شام ودم�شق“
للربعي .دم�شق :املكتب الإ�سالمي ،دون تاريخ.
• حممد منر اخلطيب ،من �أثر النكبة .دم�شق :املطبعة العمومية.1951 ،
• حممود �سعيد عمران ،معامل تاريخ الإمرباطورية البيزنطية .بريوت :دار
النه�ضة العربية.1981 ،
• حممود �شيت خطاب ،بني العقيدة والقيادة.
• م�صطفى ال�سباعي ،الإخوان امل�سلمون يف حرب فل�سطني .دون مكان :دار
النذير.1985 ،
• م�صطفى مراد الدباغ ،بالدنا فل�سطني .بريوت :دار الطليعة.1975 ،
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• م�صطفى مراد الدباغ ،القبائل العربية و�سالئلها يف بالدنا فل�سطني .بريوت:
دار الطليعة.1979 ،
• م�صطفى مراد الدباغ ،من هنا وهناك.
• املناوي ،في�ض القدير� :رشح اجلامع ال�صغري .دون مكان :دار الفكر.1972 ،
• املو�سوعة الفل�سطينية� ،إ�رشاف �أحمد املرع�شلي .دم�شق :هيئة املو�سوعة
الفل�سطينية.1984 ،
• وليم فهمي ،الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني .م�رص :الهيئة امل�رصية العامة
للكتاب.1974 ،
 .6مقاالت و�أبحاث يف دوريات:
• �إبراهيم ال�شيخ خليل“ ،ر�سالة من جماهد قدمي :ذكريات مع الق�سام “،جملة
�ش�ؤون فل�سطينية ،عدد � ،7آذار /مار�س .1972
• ربعي املدهون“ ،احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني  “،1987-1928جملة �ش�ؤون
فل�سطينية ،عدد  ،187ت�رشين الأول� /أكتوبر .1988
• فايز �سارة“ ،احلركة الإ�سالمية يف فل�سطني :وحدة الأيديولوجيا وانق�سام
ال�سيا�سية “،جملة امل�ستقبل العربي ،عدد  ،124حزيران /يونيو .1989
 .7جمالت ودوريات:
• جريدة الأردن ،ع َّمان.
• جريدة الأ�سبوع العربي ،باري�س.
• جريدة الأ�سواق ،ع َّمان.
• جريدة البالد ،ع َّمان.
• جريدة احلياة ،لندن.
• جريدة الد�ستور ،ع َّمان.
• جملة الدعوة.
• جريدة الر�أي ،ع َّمان.
• جريدة ال�سبيل ،ع َّمان.
• جريدة ال�سيا�سة ،الكويت.
• جريدة ال�رشق الأو�سط ،لندن.
• جريدة �صوت ال�شعب ،ع َّمان.
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. لندن،• جملة فل�سطني امل�سلمة
. لندن،• جريدة القد�س العربي
. الكويت،• جملة املجتمع
. باري�س،• جريدة املحرر
. لندن،• جملة الو�سط
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�إ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات
�أو ًال :الإ�صدارات باللغة العربية:
 .1ب�شري نافع وحم�سن حممد �صالح ،حمرران ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة
.2006 ،2005
 .2حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة .2007 ،2006
 .3حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة .2008 ،2007
 .4حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة .2009 ،2008
 .5حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة .2010 ،2009
 .6حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة .2011 ،2010
 .7حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة .2012 ،2011
 .8حم�سن حممد �صالح ووائل �سعد ،حمرران ،خمتارات من الوثائق الفل�سطينية ل�سنة
.2006 ،2005
 .9حم�سن حممد �صالح ووائل �سعد ،حمرران ،الوثائق الفل�سطينية ل�سنة .2008 ،2006
 .10حم�سن حممد �صالح ووائل �سعد ،حمرران ،الوثائق الفل�سطينية ل�سنة .2009 ،2007
 .11حم�سن حممد �صالح ووائل �سعد وعبد احلميد فخري الكيايل ،حمررون ،الوثائق
الفل�سطينية ل�سنة .2011 ،2008
 .12حم�سن حممد �صالح ووائل �سعد ،حمرران ،الوثائق الفل�سطينية ل�سنة .2012 ،2009
 .13وائل �سعد ،احل�صار :درا�سة حول ح�صار ال�شعب الفل�سطيني وحماوالت �إ�سقاط
حكومة حما�س.2006 ،
 .14حممد عارف زكاء اهلل ،الدين وال�سيا�سة يف �أمريكا� :صعود امل�سيحيني الإجنيليني
و�أثرهم ،ترجمة �أمل عيتاين.2007 ،
� .15أحمد �سعيد نوفل ،دور �إ�رسائيل يف تفتيت الوطن العربي ،2007 ،ط .2010 ،2
 .16حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،منظمة التحرير الفل�سطينية :تقييم التجربة و�إعادة
البناء.2007 ،
 .17حم�سن حممد �صالح ،حمرر ،قراءات نقدية يف جتربة حما�س وحكومتها ،2007-2006
.2007
 .18خالد وليد حممود� ،آفاق الأمن الإ�رسائيلي :الواقع وامل�ستقبل.2007 ،
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 .19ح�سن ابحي�ص ووائل �سعد ،التطورات الأمنية يف ال�سلطة الفل�سطينية ،2007-2006
ملف الأمن يف ال�سلطة الفل�سطينية (.2008 ،)1
 .20حم�سن حممد �صالح ،حمرر� ،رصاع الإرادات :ال�سلوك الأمني لفتح وحما�س والأطراف
املعنية  ،2007-2006ملف الأمن يف ال�سلطة الفل�سطينية (.2008 ،)2
 .21مرمي عيتاين� ،رصاع ال�صالحيات بني فتح وحما�س يف �إدارة ال�سلطة الفل�سطينية
.2008 ،2007-2006
 .22جنوى ح�ساوي ،حقوق الالجئني الفل�سطينيني بني ال�رشعية الدولية واملفاو�ضات
الفل�سطينية – الإ�رسائيلية.2008 ،

 .23حم�سن حممد �صالح ،حمرر� ،أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،2008 ،ط ،2
.2012
� .24إبراهيم غو�شة ،املئذنة احلمراء.2008 ،
 .25عدنان �أبو عامر ،مرتجم ،درو�س م�ستخل�صة من حرب لبنان الثانية (متوز :)2006
تقرير جلنة اخلارجية والأمن يف الكني�ست الإ�رسائيلي.2008 ،
 .26عدنان �أبو عامر ،ثغرات يف جدار اجلي�ش الإ�رسائيلي.2009 ،
 .27ق�صي �أحمد حامد ،الواليات املتحدة والتحول الدميوقراطي يف فل�سطني.2009 ،
� .28أمل عيتاين وعبد القادر علي ومعني منّاع ،اجلماعة الإ�سالمية يف لبنان منذ الن�ش�أة
حتى .2009 ،1975
� .29سمر جودت الربغوثي� ،سمات النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية قبل وبعد قيام ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.2009 ،
 .30عبد احلميد الكيايل ،حمرر ،درا�سات يف العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة :عملية
الر�صا�ص امل�صبوب /معركة الفرقان.2009 ،
 .31عدنان �أبو عامر ،مرتجم ،قراءات �إ�رسائيلية ا�سرتاتيجية :التقدير اال�سرتاتيجي
ال�صادر عن معهد �أبحاث الأمن القومي الإ�رسائيلي.2009 ،
� .32سامح خليل الوادية ،امل�س�ؤولية الدولية عن جرائم احلرب الإ�رسائيلية.2009 ،
 .33حممد عي�سى �صاحلية ،مدينة القد�س :ال�سكان والأر�ض (العرب واليهود)
1368-1275هـ1948-1858 /م.2009 ،
 .34ر�أفت فهد مرة ،احلركات والقوى الإ�سالمية يف املجتمع الفل�سطيني يف لبنان:
الن�ش�أة – الأهداف – الإجنازات.2010 ،
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