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 الفصل األول

 

 خلفية تاريخية: فلسطين

 

من الصعب جدا العودة إلى أعماق التاريخ للتعرف على التطورات التاريخية المغرقة في القدم ألرض الشـام                 

لكنه يقال أن الشام كانت متحدة مـع        . بسبب نقص المعلومات ومحدودية قدرات المؤرخين وعلماء الحفريات       

، وأن هذا التميز الجغرافي الذي نعرفه اآلن نجم عن حركـة فـي طبقـات                أوروبا وأفريقيا في أزمنة غابرة    

ومن الناحية التاريخية  . األرض انفجر عنها البحر األبيض المتوسط ليشكل فاصال بين أجزاء كبيرة من اليابسة            

يقول بعض المؤرخين أن الشام كانت مأهولة بالسكان وأنها شهدت حضارات قديمة مزدهرة، ويدللون علـى                

يقدر البعض أن هاتين المدينتين ظهرتا حـوالي األف         . ك أن أريحا هي أقدم مدينة في التاريخ وتليها دمشق         ذل

 .السادس قبل الميالد

 

لكن المؤرخين يستطعيون إعطاءنا قصصا مستندة على وثائق أثرية عن ازدهار الحضارة في هذه البالد فـي                 

من المعروف تاريخيـا أن أرض      .  من شبه الجزيرة العربية    األلف الثالث قبل الميالد وذلك مع بداية الهجرات       

شبه الجزيرة العربية كانت طاردة لسكانها وكثيرون منهم توجهوا شماال إلـى أرض الشـام المعروفـة اآلن                  

قبائل سامية وعربية كثيرة مثل السومريين واألشـوريين        . بالديار السورية والعراقية وجنوبا إلى أرض اليمن      

ومـا زالـت اآلثـار      . راميين توجهوا شماال وأنشأوا المدن وطوروا الزراعة وأقاموا الممالك        واألموريين واآل 

 .    القائمة حتى اآلن تشهد على تعاظم تلك الحضارات ومدى تطورها

 

لسنا هنا بصدد البحث في التاريخ، وما يعنينا هنا هي تلك األبعاد التاريخية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي 

وبسبب أن اليهود في فلسطين اآلن عبارة عن .  في بعض األحيان أدوات جدلية إلثبات الحقوق أو نفيهاتشكل

غزاة عملت الحركة الصهيونية ومن يؤيدها من الكتاب والمؤرخين العودة إلى التاريخ لتبرير هذاالغزو 

هذا يركز الكتاب على هذه النقطة ول. وإلعطائه بعدا أخالقيا يمكن أن يكون مقبوال من ناحية الدعاية السياسية

والهدف هنا هو تبيان وجهة . والتي سيأتي ضمن شرحها على بعض التطورات واألحداث التاريخية القديمة

 .نظر اليهود الصهاينة حول ما يسمونه بالحق التاريخي وتوضيح الرد العربي عليها

 

 الحق التاريخي في فلسطين 
   

يتها العالمية أن تبرر قيام إسرائيل في فلسطين بناء على ما تسميه بالحق تحاول الحركة الصهيونية في دعا

إنها تحاول إقناع العالم أن لليهود القاطنين في مختلف دول العالم حقا في استمالك أرض . التاريخي لليهود

ينية وهي  فيها بناء على تبريرات تاريخية وداليهودفلسطين أو انتزاعها والسكن فيها وإقامة دولة خاصة ب

تستند في ذلك على ما بحوزتها من كتب دينية وتاريخية تتحدث عن مجريات األحداث القديمة من وجهة نظر 

وقد استطاعت الحركة الصهيونية من خالل نشاطها الدعائي المكثف، أن . خاصة بتفسير اليهود للتاريخمعينة 
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تقنعهم بشرعية انتزاعها لألرض من  من الناس خاصة في الغرب وأن ين الكثيرصل إلى عقول وعواطفت

 . الفلسطينيين وطردهم من ديارهم

 

 على استيعاب أفكار الدعاية الصهيونية والرد عليها تم إعداد          القارئ قادرا حتى ال تختلط األمور، وحتى يكون       

الكبرى هذه الورقة التي توضح ما يعنيه الصهاينة بالحق التاريخي وتشرح تعاقب األحداث الغابرة في سوريا                

 .بصورة عامة وفي فلسطين بصورة خاصة، وتستنتج بالتالي لمن يعود الحق التاريخي في فلسطين

 

 الحجة الصهيونية
 

أي هـي   . تقول الحركة الصهيونية في دعايتها أن فلسطين هي أرض الميعاد التي وعد الرب بها بني إسرائيل               

وفـي هـذا القـول تسـتند الحركـة          . الدائماألرض التي خصصها الرب تحديدا لتكون موطن بني إسرائيل          

ن أنهـا ال    ومسـلم العتقد  يتقول التوراة التي    . الصهيونية على ما ورد في التوراة، الكتاب المقدس لدى اليهود         

تشمل التعاليم األساسية واألصيلة التي أوحي بها إلى األنبياء الذين ظهروا قبل ميالد سيدنا المسيح أن الرب قد                  

ألن جميـع األرض    .  عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شماال وجنوبا وشرقا وغربـا            ارفع"قال ألبرام   

وأبرام هذا تعرفـه    ). 16-15آية  . 13سفر التكوين، إصحاح     (".التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى األبد       

وراة إن الـرب قـد      وتقول الت . التوراة فيما بعد بإبراهام وإبراهيم وهو سيدنا إبراهيم المعروف لدى المسلمين          

". لنسلك أعطي هذه األرض من نهر مصر إلى النهر الكبيـر نهـر الفـرات              : "قطع ميثاقا مع أبرام  قال فيه        

والنسل هنا يعني نسل إبراهيم الذي يعتقد الصهاينة أنه جد العبـرانيين ونبـيهم دون               ). 18ية  آ،  15التكوين،  (

ب قد وعد أبرام أن تكون األرض التـي وطئهـا وهـي             أن الر األول  والمقصود في القول    . سواهم من البشر  

والمقصود في القول الثاني أن الرب وعد أبرام أن تكون كل األرض مـن              . له ولنسله ) فلسطين(أرض كنعان   

نهر النيل بينما يرى عدد آخر أنه واد وهو نهر يقول عنه عدد من المؤرخين أنه      (هر مصر   ننهر الفرات حتى    

هذه هي أرض إسرائيل الكبرى التي يدعيها الصهاينة اليهود والتي          . له ولنسله ) اءعرف بوادي سين  في سيناء   

 ).1(توضحها الخريطة رقم 

 

األرض التي أنت مضـطجع عليهـا       : "وأعطى الرب، حسب ما تقول التوراة، وعدا ليعقوب حفيد أبرام بقوله          

هذا ويدعو الرب األرض التـي      . والمقصود هنا أيضا أرض كنعان    ). 13،  28 تكوين، (".أعطيها لك ولنسلك  

وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان أرض غـربتهم           : "يتحدث عنها أرض كنعان فتقول التوراة     

إنكـم داخلـون إلـى      : " ويستمر الوعد ليشمل موسى إذ كلمه الرب قائال       ). 4،  6خروج،   (".التي تغربوا فيها  

). 2،  34عـدد،    (").أي بحدودها (ض كنعان بتخومها    أر.  نصيبا تقع لكم هذه هي األرض التي     . أرض كنعان 

 تشمل فلسطين اليوم ما عدا الجزء الجنـوبي مـن           التيومن ثم يحدد الرب أرض كنعان وهي أرض الميعاد          

النقب، والجزء الشرقي من سيناء، ولبنان اليوم ما عدا طرابلس، وجنوب غرب سوريا اليوم بمـا فـي ذلـك                    

 ).2(أنظر الخريطة . )34عدد، . (األردن والبحر الميتونهر وشمال األردن اليوم دمشق 
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ال يكتفي الرب في التوراة بإعطاء أرض كنعان وغيرها لمن تصفهم التوراة بنسل أبرام و إسحاق ويعقـوب،                  

اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته       : " إذ يقول الرب لموسى   . بل يؤكد على طرد الشعوب األخرى منها      

وأنا أرسـل أمامـك     . رض التي خلفت إلبراهيم وإسحاق ويعقوب قائال لنسلك أعطيها        من أرض مصر إلى األ    

ويقـول  ). 2-1، 33خروج،  (".والحويين واليبوسيينواألموريين والحثيين والفرزيين طرد الكنعانيين   أمالكا و 

م ويذلهم أمامك   هو يبيده . فاعلم اليوم أن الرب إلهك هو العابر أمامك نارا آكلة         "  :الرب بحق الشعوب األخرى   

 والرب ينزل الرعب قي قلوب الشعوب األخرى إذ ). 3، 9ة، يتثن (".فتطردهم وتهلكهم سريعا كما كلمك الرب

من النهر الكبير نهر الفرات إلـى       . من البرية ولبنان  . كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم      : "تقول التوراة 

الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كـل األرض         . كمال يقف إنسان في وجه    . البحر الغربي يكون تخمكم   

 ).25-23، 11تثنية،  (".التي تدوسونها كما كلمكم

 

وأما مدن هؤالء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصـيبا          : "والرب يقسو على الشعوب األخرى فيوصي قائال      

 والكنعانيين والفرزيين والحـويين     تحريما الحثيين واألموريين  ) أي تقتلها (فال تستبق منها نسمة ما بل تحرمها        

وصعد الشعب إلـى     ...: "حتى أن الرب يقسو على البهائم فتقول التوراة       ). 17-16،  20تثنية،   (".واليبوسيين

وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتـى             . المدينة كل رجل مع وجهه وأخذوا المدينة      

 ).21-20، 6يشوع،  (".البقر والغنم والحمير بحد السيف

 

فهـذا  . أنه اختار بني إسرائيل شعبا لـه هو والسبب في وعود الرب المتكررة وغضبه على الشعوب األخرى         

ألنك أنـت شـعب     : "تقول التوراة على لسان الرب وهو يخاطب بني إسرائيل        . الشعب، حسب التوراة مقدس   

. من جميع الشعوب الذين على وجه األرضمقدس للرب إلهك إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص             

بل مـن   . ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم أو ألنكم أقل من سائر الشعوب                

 ).8-6 ،7تثنية، ." (…محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم آلبائكم

 

 شعوب األرض تقول الحركة الصهيونية      فضال عما تهبه التوراة من حقوق ربانية لبني إسرائيل ومن تميز عن           

فهي تقول أن الشـعوب األخـرى       . في دعايتها أن بني إسرائيل كانوا أول من أقام حضارة ودولة في فلسطين            

التي حلت في البالد كانت إما من البدو الرحل الذين ال يعرفون االستقرار وغير قادرين على إقامة حياة مدنية                   

وبالتالي لم تقدم الشعوب األخرى أي جهود       . لهم أهداف تجارية أو عسكرية    كان   متقدمة، أو من المارين الذين    

بل أن العبرانيين أو بني إسرائيل، على حد قول الصهاينة، هم الذين صـنعوا              . في سبيل تطوير البالد وتقدمها    

تقـول الحركـة    ،  "األرض لمن يفلحها  : " وعلى نمط القول المأثور   . الحضارة وأقاموا حياة االستقرار والنظام    

 . الصهيونية أن األرض لمن عمل على الرقي بها واستغاللها بشكل متقدم

 

 نتعاقب الهجرات إلى فلسطي
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 تاريخ تعاقب الهجـرات إلـى       االطالع على  أقوال الحركة الصهيونية، نحاول      صحة أو خطأ  حتى يتسنى لنا    

 مركـزين علـى     إننا نحاول أن نوجز   وحيث أن المجال هنا ضيق لالستفاضة في الشرح التاريخي ف         . فلسطين

 .محطات رئيسة علما أن المعلومات التاريخية ليست عصية على التفنيد والتأكيد

  

عمرت فلسطين في األزمنة الغابرة كالعصر الحجري والعصر النحاسي شعوب تمركزت في مناطق مختلفـة               

ب التي أمكن اإلمساك ولو بصورة هشة       إال أن مسيرة الشعوب التاريخية، الشعو     . من البالد كما تدل الحفريات    

بتاريخ تواجدها وسيرتها في فلسطين، بدأت مع الهجرات السامية التي تدفقت من الجزيرة العربية إلى الشمال                

فالجزيرة العربيـة قاحلـة     ). العراق(وبالد ما بين النهرين   ) سوريا ولبنان وفلسطين وشرق األردن    (بالد الشام   

 . إلى الهجرة إلى بالد أكثر وفرة في الماء ومصادر الطعاموكان قحطها يدفع بسكانها 

 

أي من القبائل التي تنتمي إلى الجنس السامي الذي ينتمي إليه العـرب             (يقول المؤرخون أن أول هجرة سامية       

 و  3000إلى بالد الشام كانت في الفترة الواقعـة بـين           )  والعبرانيون والكلدانيون واألشوريون والسومريون   

فقد قدمت حينئذ قبيلة كبيرة وهي األمورية واستقرت في الجزء الشمالي من سـوريا              . نة قبل الميالد   س 2500

وتلتها بفترة وجيزة هجرة قبيلة أخرى عرفت باسـم الكنعـانيين           . الكبرى أو اإلقليم السوري الذي نعرفه اليوم      

تعرف باسم كنعان أو األرض     وهي األرض التي أصبحت     . واستقرت في المنطقة السهلية الساحلية من سوريا      

 . فة باسم فلسطين اآلنوالتي تدر لبنا وعسال وهي المعر

 

حل الكنعانيون في البالد واندمجوا مع من كان فيها من سكان العصور الغابرة وصبغوا البالد بصـبغتهم أي                  

ن أريحـا أقـدم     أرف  فقد ع . بالطبع لم تكن البالد خالية من الحضارة حينئذ       . بعاداتهم وتقاليدهم ونمط حياتهم   

أقام اليبوسيون، أحد بطون الكنعانيين، مدينة يبـوس التـي          . نيمدينة في التاريخ وسبق إنشاؤها وجود الكنعاني      

وأقام الكنعانيون  . والتي تم تحريفها عبرانيا إلى أورشليم     ) أو مدينة السالم  (رساليم  وأصبحت تعرف فيما بعد بأ    

وأقاموا عددا كبيرا من    .  وشكيم وعزة ويافو وبيت شان وبيروتس      و ومجد )تل الدوير (عاي والجاش   مثل   امدن

وما زالت التسميات التي أطلقهـا الكنعـانيون علـى مختلـف            . التجمعات السكانية التي أخذت أسماء كنعانية     

 .المناطق متداولة حتى اآلن إلى حد كبير ولو ببعض التحريف بسبب التغير اللغوي الذي يطرأ مع الزمن

 

بة لهجرة الساميين العبرانيين فيعتقد مؤرخون أنها بدأت مع قدوم سيدنا إبراهيم عليـه السـالم إلـى                  أما بالنس 

 قبـل   1950قدم إبراهيم البالد حـوالي سـنة        . هذا على اعتبار أن سيدنا إبراهيم جد القبائل العبرانية        . البالد

 نهر األردن من الشرق، أي من شـرق         ن من عبورهم  ير أو العابر  و ويظن أنه وقبيلته اكتسبا اسم العب      ،الميالد

تنقل إبراهيم وقبيلته في البالد واستقر      . وقد تطور هذا االسم مع الزمن ليصبح العبرانيين       . األردن، إلى الغرب  

 .وقد كانت إقامته بسالم وهدوء إلى جوار السكان الذين كانوا يعمرون البالد. في منطقة الخليل

 

تعتبر التوراة أن إسماعيل ابـن      . وجته هاجر، واسحق من زوجته سارة     إسماعيل من ز  : رزق إبراهيم بولدين  

وهي تعكس  . ولهذا فإنها تعتبر اسحق صاحب شأن عظيم على عكس إسماعيل         . الجارية وأن اسحق ابن السيدة    

ومن اسحق ينحدر نسـل     . القصة اإلسالمية حول افتداء إسماعيل بالكبش العظيم وتجعل اسحق محور القصة          

 .هذا النسل هو الذي يصنع التاريخالعبرانيين و



 5

  

وهنـا تختلـف   . بل أن أحفاده هجروا البالد واستقر بهم المطاف في مصـر       . لم يقم إبراهيم دولة في فلسطين     

فمنها ما يقول أن أحفاد إبراهيم هم أجداد العبرانيين الذين اضطهدهم الفراعنة في مصـر               . الروايات التاريخية 

ومنها ما يقول أن القبائل التي قادها موسى هي قبائل مستقلة ومختلفة عـن              . ىمما دفعهم للهروب بقيادة موس    

 . على كل حال، تعتقد التوراة أن موسى وقومه من نسل إبراهيم. نسل إبراهيم

 

بل بقيت البالد معمورة ويسير فيها نشـاط        . لم تعد البالد خالية من السكان بعد هجرة أحفاد إبراهيم إلى مصر           

 وفد في هذه األثناء اآلراميـون الـذين   .فالكنعانيون لم يغادروها وأصبحوا جزءا ال يتجزأ منها   . الحياة باعتياد 

. انتشروا في الديار السورية وكذلك اليبوسيون الذين أقاموا حصن يبوس المنيع على أحـد تـالل أورسـاليم                 

يعي انقل المياه مـن عـين       وقد حفر اليبوسيون نفقا التقى مع نفق طب       . تحولت أورساليم بعد ذلك لتدعى يبوس     

العبرانيـون الـذين    (قدرون إلى الحصن، وهو ذات النفق الذي يدعيه اليهود ويقولون أنه نفق الحسـمونائيين               

ومما يذكر أن العبـرانيين أخـذوا       . هذا هو نفق اليبوسيين   .) م.اشتهروا في أرض كنعان إبان القرن الثاني ق       

 . لى أورشاليماالسم الكنعاني للمدينة المقدسرة وحولوه إ

 

هرب موسى وهو سيدنا موسى المذكور في القرآن إلى سيناء حيث تلقى الشرائع السماوية، وحيث تـاه بنـو                   

 بني إسرائيل ومن ثم الهجرة إلـى شـرقي   ث شع وقد حاول موسى وأخوه هارون لم     . إسرائيل بسبب فجورهم  

اهللا بني إسرائيل بها، وكما أوضحنا مـن        وقد كانت النية تتجه نحو دخول فلسطين األرض التي وعد           . األردن

بل دخلها ملك يدعى يشوع في حوالي نهايـة القـرن           . لكنه لم يكتب لموسى دخول فلسطين     . مقوالت التوراة 

 . الثالث عشر قبل الميالد أو بداية القرن الثاني عشر

 

كل شيء حي فيها بما في ذلك       فقد قتلوا   . دخل العبرانيون أرض كنعان واحتلوا أريحا وعاثوا فيها فسادا وقتاال         

. الحيوانات والنباتات وأخذوا بعدها يتغلغلون عن طريق القتال حينا وعن طريق الزحف التدريجي حينا آخـر               

استطاعوا . تهم لالستيالء على بعض أجزاء فلسطين خاصة الجبلية منها حوالي مائة عام           وقد استمرت محاوال  

اسـتمر  . اسية في المناطق المعروفة اليوم بنابلس والقدس والخليل       التواجد كقبائل متفرقة ومتناحرة بصورة أس     

استطاع داود أن   . تناحر قادة قبائلهم أو أسباطهم كما يسمونها حتى ظهور الملك داود المعروف لدى المسلمين             

 .م. ق963-1004يوحد القبائل العبرانية وأن يقيم مملكة موحدة حكمها حوالي أربعين عاما 

 

 غـزة   مملكته شرقا وغربا ولكنه عجز عن هزيمة الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون منطقـة            وسع داود حدود    

استطاع الفلسطينيون الذين يرجح المؤرخون أنهـم مـن أصـل           .  صيدا والصيدانيين الذين كانوا سكنوا منطقة    

ـ      . أوروبي قدموا من جزيرة كريت أن يتمسكوا بموطئ قدمهم        -هندي د مـنهم،   وقد أخذت البالد اسمها فيما بع

، وأخذت تُعـرف باسـم      تحمل اسم قبائل أتت إليها مؤقتا     والتي تعني السهل    فأصبحت أرض كنعان الكنعانية     

  . مملكة داود والمناطق التي كانت تحت نفوذه) 3( توضح الخريطة رقم .فلسطين

 

عـام  لبالد حتى   خلف سليمان والده داود وحكم ا     . عاصمة له وبنى فيها قصرا    ) يملأورسا(اتخذ داود من يبوس     

لم تلبث المملكة   . أهم منجزاته حسبما تورد التوراة وبعض المؤرخين      ) هيكل سليمان (وكان الهيكل   . م. ق 923
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مملكـة يهـودا    . العبرانية أن اهتزت بعد موت سليمان وعادت القبائل إلى االقتتال فانقسمت إلـى مملكتـين              

تعرضـت  . متها سبسطية وتضم عشـرة قبائـل      وعاصمتها أورشاليم وتضم قبيلتين، ومملكة إسرائيل وعاص      

أخذ ملكـا   (حطم سرجون الثاني المملكة وسبى      . بقيادة سرجون الثاني  . م. ق 722إسرائيل لهجوم أشوري عام     

أما مملكة يهودا فتحطمت على يد نبوخـذ نصـر          .  من أهلها وهذا ما عرف بالسبي الصغير       اعدد) له وعبيدا 

وهناك في بالد ما بـين      . من العبرانيين وهذا ما عرف بالسبي الكبير      وسبي عدد كبير    . م. ق 587البابلي عام   

  .النهرين يعتقد المؤرخون أن الحركة الثقافية قد نشطت بين العبرانيين

 

 عـام   ي بقيادة قورش  رساالفالجيش  عاد العبرانيون المسبيين إلى أرض كنعان أو فلسطين مع هزيمة بابل أمام             

تعـرض الوجـود    . ثم إلى البطالسة فالسـلوقيين    . م. ق 323م اليونانيين عام    انتقلت البالد إلى حك   . م. ق 538

ممـا أدى إلـى   . م. ق 168العبراني خالل هذه التعاقبات إلى المد والجزر، وانتهت بهم الحال إلى الثورة عام              

رب الرومان  حا. ثم جاء حكم الرومان الذي لم يتقبل فكرة التمرد العبراني         . ظهور الدولة المكابية شبه المستقلة    

 م عندما اقـتحم القائـد       70العبرانيين الذين اتهموا بقتل المسيح في الكثير من المواقع وانتهت بهم الحال عام              

لكـن  . الروماني تيطس آخر معاقل العبرانيين واحتل المدينة المقدسة وحطم هيكلها وطرد العبـرانيين منهـا              

م على يد القائد الروماني هادريان الذي طـرد اليهـود    135الوجود اليهودي في أرض كنعان لم ينته إال عام      

 .ومنعهم من البقاء والعودة

 

 فتح  .انتقلت البالد إلى حكم بيزنطة، واستمرت كذلك ما عدا فترة وجيزة من حكم الفرس حتى الفتح اإلسالمي                

يار السورية إثـر     م وفتحوا كل الد    636على يد الخليفة عمر بن الخطاب عام        ) القدس(المسلمون مدينة إيلياء    

أصدر عمر بن الخطاب أثناء وجوده في القدس وثيقة عرفت باسم العهـدة العمريـة تـنظم              . معركة اليرموك 

  : وفيما يلي نصها. العالقات مع المسيحيين وتحرم المدينة المقسة على اليهود

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

أعطاهم أمانا ألنفسهم وأموالهم وكنائسهم     . من األمان هذا ما أعطى عبد اهللا عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء           

وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم وال ينتقض منها، وال من حيزهـا                  

وال من صلبهم وال من شيء من أموالهم، وال يكرهون على دينهم، وال يضار أحد منهم، وال يسكن بإيليـاء                    

ود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا كما يعطي أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منهـا الـروم                 معهم أحد من اليه   

اللصوت فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليـه                   

خلى بيعهم  مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم وي                  

وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بها من أهل األرض فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما علـى أهـل                     

إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله فإنه ال يؤخذ منهم شيء حتى يحصـد                     

ة المؤمنين إذا أعطـوا الـذي       حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب عهد اهللا وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذم            

 .عليهم من الجزية
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خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي : شهد على ذلك

 .  للهجرة15سفيان، وذلك سنة 
 

 72أولى الخلفاء األمويون والعباسيون اهتماما باألرض المقدسة فبنى عبد الملك بن مروان قبة الصخرة عام 

أدخل العباسيون ).  م708( للهجرة 90للهجرة بينما بنى الوليد بن عبد الملك المسجد األقصى عام )  م691(

وكذلك فعل الطولونيون واإلخشيديون . تحسينات على األماكن المقدسة وصرفوا األموال للمحافظة عليها

 .والفاطميون

 

ثـم  . بحة قُدر عدد ضحاياها بسبعين ألفا      م وأقاموا فيها مذ    1099غزا الصليبيون  فلسطين واحتلوا القدس عام        

لكنهم ُأخرجوا منها علـى يـد       . نهبوا كنوز مسجدي الصخرة واألقصى وحولوا األقصى إلى حظيرة لخيولهم         

عاد الصليبيون إلى القدس    .  م 1187صالح الدين األيوبي بعد انتصار المسلمين عليهم في معركة حطين عام            

ل بن أيوب سلما وبقيت في أيديهم إلى أن حررها الملك الناصـر عـام                بعد أن سلمها الملك الكام     1229عام  

 على يد الملك نجـم      1244، ولم تتحرر نهائيا إال عام       1243لكن الناصر عاد وسلمها للصليبيين عام       . 1239

 شهدت المدينة عصرا ذهبيا في عهد الماليك الذين اعتنوا بمقدساتها وأقاموا فيها العديد مـن دور               . الدين أيوب 

انتشـرت التكايـا والزوايـا      . على إثر معركة مرج دابق    1517انتقلت المدينة إلى أيدي العثمانيين عام       . العلم

والصوفية إبان الحكم العثماني لكن المستوى العلمي اضمحل وفقدت دور العلم التي بناها المماليك جزءا كبيرا                

 . من أهميتها نتيجة توقف تمويلها

 

ومنذئـذ لـم    .  ومهدوا بذلك إلقامة الوطن القومي اليهودي في فلسـطين         1917ز عام   سقطت البالد بيد االنكلي   

 .تتوقف الحرب وال سفك الدماء

 

 تفنيد االدعاء الصهيوني بالحق التاريخي
 

  ةاألسبقية التاريخي: أوال

 أن إذا كنا سنضع أسبقية اإلقامة التاريخية في فلسطين كميزان للحق في ملكية األرض، فإنـه مـن الواضـح        

. القبائل الكنعانية التي انحدر منها العرب أسبق على أي قبيلة أو حضارة أخرى بما في ذلك القبائل العبرانيـة                  

والتوراة التي بين أيدي الصهاينة اآلن      . أي أن العرب أسبق تاريخيا إلى فلسطين وتعود ملكيتها في النهاية لهم           

مواقع أن الكنعانيين كانوا متواجدين في الـبالد قبـل سـيدنا            تقول التوراة في العديد من ال     . تؤكد هذه األسبقية  

 .إبراعيم وأنهم استمروا فيها

 

لكن الصهيونية تقول أن األسبقية حضارية وليست زمنية بمعنى أن بني إسرائيل أقاموا دولة منظمة وحققـوا                 

. م إنجـازات مماثلـة  إنجازات حضارية في مجاالت التطور االقتصادي والفن والعمران، بينما لم يحقق غيره    

ال يستند على أي مبرر تاريخي، فالكنعانيون شيدوا المدن وطوروا          و غير صحيح وهذا القول عبارة عن ادعاء      

وطور الكنعانيون أدوات   . حياة الزراعة وكانوا أكثر استقرارا من قبائل بني إسرائيل التي اعتادت حياة التنقل            
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هر الحفريات، وظهرت عنـدهم صـناعة الخـزف والبرونـز           زراعية مختلفة وطوروا فنونا مختلفة كما تظ      

. صحيح أن الكنعانيين لم يقيموا دولة مركزية إال أنهم أقاموا دوال صغيرة مركزها المدن             . والزجاج واألقمشة 

وهذا ينطبق على العبرانيين الذين لم يتوحدوا تحت راية واحدة إال بقوة السالح، وسرعان ما تجزأت دولـتهم                  

 . ياب القوةواندثرت مع غ

 

ومن ناحية استمرارية العيش في فلسطين، فالكنعانيون لم يغادروا البالد مذ دخلوها على الرغم من الغـزوات                 

أما العبرانيون فاستمروا في الترحال وتعرضوا للسبي، وبالتالي لم يكن بقـاؤهم            . المتكررة التي تعرضت لها   

ولهذا فإن أثر التراث الكنعـاني فـي        . وفي أجزاء محددة  في البالد متواصال أو مكثفا إال في فترات متقطعة          

 . البالد بقي أكثر خلودا ورسوخا من األثر التراثي للعبرانيين

 

 مصداقية التوراة: ثانيا

. يالحظ قارئ التوراة الموجودة حاليا أنها تغطي فترة زمنية طويلة وتؤرخ ألنبيـاء وملـوك بنـي إسـرائيل             

 كاتبها واحد أو مجموعة عاشت في فترة زمنية واحدة إذا كان لها أن تعكـس                وبالتالي فإنه ال يمكن أن يكون     

.  أي لم يكتبها األنبياء الذين تـؤرخ لهـم         ،لكن أغلب المؤرخين يعتقدون أنها كتبت في فترة متأخرة        . الحقيقة

وحيث . النهرينفهناك اعتقاد أنها كتبت في القرن السادس قبل الميالد من قبل الذين تم سبيهم إلى بالد ما بين                   

أن المسببين كانوا يريدون العودة إلى أرض الميعاد، كتبوا التوراة بطريقة تتمشى مع رغباتهم وأمانيهم وليس                

 . كتبت بطريقة تمتدح بني إسرائيل وتؤكد تفوقهم على البشر وتؤكد حب اهللا لهم. مع الحقيقة

 

ات التي أوحي بها لألنبيـاء، فهـذه المحـاوالت          وإذا كانت هناك محاوالت لكتابة الحقيقة، أي حقيقة التشريع        

ولكن الذاكرة، وخاصة البعيدة والمتناقلة عـن أجيـال،         . اعتمدت على الروايات الشفوية المعتمدة على الذاكرة      

ولهذا فإنه لم يكن باإلمكان كتابة الحقيقة حتـى         . معرضة للنسيان والتشويه والتشكك واإلضافات واالختزاالت     

 . وعليه فإنه ال يمكن االعتماد على التوراة كمرجع تاريخي أو ديني يوثق به. جه نحو ذلكلو كانت النية تت

  

 أصالة الصهاينة: ثالثا

تقول الحركة الصهيونية أن اليهود الموجودين اليوم في العالم ينحدرون من األصل السامي العبـري، وحيـث    

 . التي أنبتتهمأنهم من أصالة عرقية واضحة فإنه يتوجب عودتهم إلى األرض 

فهؤالء موزعين في مختلـف     . إنه من الصعب التأكيد على النقاء العرقي لليهود الذين تتحدث عنهم الصهيونية           

بقاع األرض، وتعرضوا لظروف متباينة جعلت من الصعب عليهم عدم االختالط والتـزاوج مـع الشـعوب                 

هذا فضال عن أنه من المعـروف       .  تجمعهم فعلى مر مئات السنين فقد هؤالء األصالة التي يمكن أن         . األخرى

 أي  ،تاريخيا أن قبائل الخزر التي أتت من الشرق األقصى وسكنت منطقتي الفولجا والقوقـاس قـد تهـودت                 

فهذه القبائل قد تواجدت في المنطقة بين القرن السابع المـيالدي والقـرن العاشـر،               . اعتنقت الديانة اليهودية  

ن دولتها تحطمت بعد تعرضها لهجوم روسي في منتصـف القـرن العاشـر              لك. واستطاعت أن تقيم دولة لها    

وهذا بالضـبط مـا     . تشتتت بعدها القبائل في مناطق مختلفة من العالم وخاصة في أوروبا الشرقية           . الميالدي

يس وهذا يعني أن النقاء العرقي ل  . يمكن أن يفسر تميز العديد من اليهود اآلن بالبشرة البيضاء والعيون الزرقاء           

 . موجودا، بل من الممكن جدا أن يكون أغلب يهود اليوم خزريين
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  الدينيةيةاألرض: رابعا

من الناحية التاريخية، هذه مقولة ليست صـحيحة تمامـا ألنهـا            . تقول التوراة أن إبراهيم هو جد العبرانيين      

ومـن الناحيـة   . المسـلمين تتجاهل حقيقة أن إبراهيم هو والد إسماعيل أيضا والذي يعتبر أحد أجداد العرب و   

الدينية، فإن إبراهيم ليس جد أنبياء إسرائيل وإنما أب األنبياء جميعا، وهو الذي أقام في الحجاز وأرسى حجر                  

واتخذوا مـن   * وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا     : "يقول تعالى في القرآن الكريم    . المقدسات اإلسالمية هناك  

 ."ن طهرا بيتي للطائفين والعـاكفين والركـع السـجود         أبراهيم وإسماعيل   وعهدنا إلى إ  * مقام إبراهيم مصلى  

يرفع إبراهيم القواعد مـن البيـت        وإذ: "ويؤكد القرآن الكريم قيام إبراهيم ببناء البيت في مكة        ) 126البقرة،  (

م ليس يهوديـا    ويشير القرآن إلى أن إبراهي    ).  128البقرة،  ". (وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم       

آل ". (حنيفا مسلما وما كان مـن المشـركين        ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان       … : "وإنما مسلم 

ومن أحسن دينا ممن أسـلم وجهـه هللا         : " ع دين إبراهيم فيقول   ا القرآن الناس على اتب    حضوي).  67عمران،  

     (". خليالواتخذ اهللا إبراهيم* اتبع ملة إبراهيم حنيفا ووهو محسن 

 

إذ تقول . والقرآن ال يعتبر أن إبراهيم فقط لم يكن يهوديا أو نصرانيا، بل أن األنبياء جميعا لم يكونوا كذلك

ن إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب واألسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم اهللا إأم تقولون : "اآلية

والمسلم يؤمن باألنبياء ).  141البقرة،  (."لونموما اهللا بغافل عما تعومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اهللا 

قولوا  آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل : "  به حيث تنص اآلية القرآنيةاوبما أتو

 ونحن واسحق ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم

 ).137 البقرة،" (.له مسلمون

  

كلهم رسل من . من الواضح أن القرآن ال يميز بين األنبياء على أسس عرقية أو قبلية، بل ال يميز بينهم إطالقا

وبهذا ينفي اإلسالم الروح العنصرية . عند اهللا، وكلهم أتوا بتعاليم سماوية يؤمن المسلم بها ويسلم أمره لها

فما داموا جميعا رسل اهللا، فال بد أنهم يتمتعون بالحكمة . ياء والتي تحاول التوراة تكريسهاالتعصبية عن األنب

 . ن يدعي ملكية نبي أو استحواذهأولهذا ال يمكن لشعب من الشعوب . والفضيلة وحب الخير واالنتصار للعدالة

لقد نزلت الرساالت السماوية لترفع . ثم إن اإلسالم يعتبر األنبياء ورساالتهم مقدمات نحو إتمام الدين اإلسالمي

من اإلنسان وتصحح أخطاءه وتسير به نحو حياة أفضل حتى يصل إلى أفضل حياة في ظل الشريعة 

وإذا كان المسلمون اآلن ال يركزون على تعاليم األنبياء السابقين فذلك ألن الشعوب التي كان من . اإلسالمية

ولهذا فإن المسلم  .عاليم وشوهتها وأبعدتها عن نصوصها األصليةالمفروض أن تحافظ على األمانة حرفت الت

إنه مسلم جد . همدال يسلّم بالطرح الصهيوني أو التوراة بأن إبراهيم هو عبراني ونبي لبني إسرائيل وح

 . المسلمين وأب األنبياء

  

 التفضيل والتمييز: خامسا

. ب الجارف الذي يقال أن الرب يختزنه لبني إسرائيلال تقدم التوراة وال الحركة الصهيونية سببا منطقيا للح

وال تفسران بناء على أسس يقبلها العقل لماذا يخصص الرب لبني إسرائيل قطعة أرض دون غيرهم من 

 . إنه ال يوجد تفسير قوي لهذا التصرف. البشر، ويصر على استمرارية هذا التخصيص
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 تسود، أو أراد لتعاليمه التي أوحى بها إلى بعض األنبياء أن تنتشر قد يفهم أن اهللا أراد في فترة ما لفكرة ما أن

ويفهم أن بني إسرائيل كانوا في وقت ما حملة . وعمل بالتالي على تهيئة األسباب التي تؤدي إلى االنتشار

هذا ول. رسالة، وبالتالي كان من الضروري توفير مكان آمن لهم يعملون من خالله على نشر التعاليم اإللهية

لكن التوراة والصهيونية تخرجان عن هذه . وعدوا باألمن واالطمئنان في أرض كنعان التي تفيض لبنا وعسال

النظرية المنطقية وتصران على أن العبرانيين وحدهم هم شعب اهللا، وأن الشعوب األخرى ليست إال بهائم 

ئيل عندما يخطئون أو يشذون عن بصورة بشر ال تخدم أي غرض سوى استخدام الرب لها لمعاقبة بني إسرا

إن هذه النظرة .  أو لجعلها مطية االنتصارات العسكرية عندما يكونون في طاعة الربالتعاليم السماوية

 .  عنصرية ال يمكن أن يقبلها الرب الذي يفترض فيه الكمال وحب العدالة وعدم التمييز بين الذين خلقهم

 

ذكرها كحدث تاريخي كان لـه مـا        ي لكن   ؛فضيل، تفضيل بني إسرائيل   وفي الحقيقة أن القرآن يذكر مسألة الت      

". يا بني إسرائيل اذكروا نعمي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين           : "تقول اآلية . يبرره في الماضي  

النظرة وإال فكيف يتم التوفيق بين      . لتأكيد تاريخية الهدف وليس استمراره    " وأني"وقد أتى اللفظ    ). 47البقرة،  (

لكـن  . لقد حمل العرب رسالة سماوية وأحاط اهللا المسلمين بالعناية         العنصرية وبين التأكيد على إقامة العدالة؟     

 ثم لم يقم اهللا بمعاقبة سكان الهنـد أو        . اإلحاطة لم تكن ألنهم عرب بل ألنهم حملة رسالة يعملون على نشرها           

هذه .  المسلمين إلى مخاطبة الناس بالحسنى علهم يؤمنون       سكان إنجلترا ألنهم ليسوا عربا أو مسلمين، بل دعا        

 . هي الروح السمحة الصحيحة بعكس روح العنصرية والشعور بالتميز

 

 سذاجة طرح الحق التاريخي: سادسا

تميزت العصور الغابرة خاصة تلك التي سبقت عهود االستقرار المدني المكثـف بتنقـل القبائـل المختلفـة                  

فكانت تحـط فـي أي أرض   . قبائل، أو حياة البداوة، تعرف حدودا أو استمالكا لألرض      ولم تكن ال  . المتواصل

وتميزت تلك العصور أيضا بالغزوات والحـروب، فكانـت الشـعوب           . تشاء وترحل عنها في أي وقت تشاء      

هذا الكالم صحيح جدا بالنسبة لمنطقة غرب آسيا وبالتحديد لـبالد           . والحضارات تتعاقب على مختلف المناطق    

فهذه البالد ملتقى قارات ثالث تنازعت حضاراتها وحاولت كل حضارة أن تسيطر عليها لتتمكن مـن                . الشام

ولهذا . وهي أيضا محط أنظار القبائل البدوية التي تبحث عن ملجأ من القحط والبؤس            . غيرها من الحضارات  

وتحت تأثير القبائل المهاجرة    . آخربقيت البالد تاريخيا تحت تأثير الحروب المتواصلة واالنتقال من حكم إلى            

 . 

 

فإذا كان هناك ما يبرر االدعاء بالحق التاريخي فلربما يبعث اهللا بالكلدانيين والفراعنة والبابليين من قبـورهم                 

 فرسوربما يريدها  ال   . بها أهل اليونان أو سكان روما أو أحفاد الصليبيين        يطالب  ولربما  . ليطالبوا بهذه البالد  

إن هذا السخف سيقود إلى حـروب       . إنه من السخف أن يطالب كل من دخل هذه البالد بحق فيها           . أو األتراك 

فهذه البالد فقط مـن حـق مـن         . متواصلة وإلى معانيات وقهر كما هو حاصل اآلن بسبب الغزو الصهيوني          

 . عمروها عبر آالف السنين واستمروا فيها يبنون ويشيدون ويقيمون فيها تراثا خاصا متميزا
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أو احتلتها؟ ال شك أن حروبا شرسة  أجدادها  ثم ماذا يحصل في العالم إذا طالبت كل أمة باألرض التي حل بها              

وعلـى  . فعلى األتراك مثال أن يعودوا إلى أواسط آسيا ويشـعلوها حربـا هنـاك             . ستبقى مستمرة إلى األبد   

فماذا يبقى من العالم    . طنهم القديمة وهكذا  األمريكيين أن يعودوا إلى أوروبا، وعلى األلمان أن يغادروا إلى موا          

 بعدئذ؟ 
 


