SULEIMAN GOURARI/APJIR 2-3 (2018) 1-44

The City of Jerusalem in the Thought of Imam Muhammad al-Basir alIbrahimi : Manifestations and Effects
Suleiman Gourari
Universite Ahmad Draia Algeria
Limane.gourari@yahoo.fr
Arrival date: 05-07-2018 Acceptance date: 24-12-2018

Abstract
This paper focuses on the representations of Jerusalem as a holy city in Arab and Islamic thought and how the
issue of Jerusalem manifests itself in the works of Imam Muhammad al-Basir Al-Ibrahimi. To explore these
issue, the pape ris divided es a follows : a) Jerusalem in the thought and literature of Imam Muhammad Al-Basir
Al-Ibrahimi, b) The results of Muhammad Al-Bashir Al- Ibrahimi’s calls to protect Jerusalem, and c) the
conclusion
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حضور مدينة القدس يف فكر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي جتلياته وآاثره
ا .الدكتور سليمان قوراري
جامعة امحد دراية اجلزاير

ينطلق هذا البحث من إشكالية تتمحور حول

جتلت قضية القدس يف فكر وأدب العالمة حممد البشري

أشكال حضور القدس بوصفها مدينة مقدسة عند العرب

اإلبراهيمي،أحد أهم أقطاب وأواتد مجعية العلماء املسلمني

واملسلمني ـ يف الفكر العريب واإلسالمي عموما ،واملغاريب
خصوصا ،واجلزائري بشكل أخص السيما يف العصر

خصها بكل االهتمام ويف خمتلف املنابر
اجلزائريني،والذي ّ
واللقاءات واملؤمترات ؟ هل استطاعت أفكار ورؤى

احلديث ؟ وما هي طبيعة وشكل هذا احلضور ملدينة القدس

اإلبراهيمي ،أن تؤيت أكلها يف جيل الغد املنشود ؟ ولإلجابة

وقضيتها اإلنسانية واإلسالمية يف شىت احملافل العربية

عن هذه اإلشكالية امللحة ،ارأتينا تقسيم الدراسة إىل هذه

واإلسالمية والعاملية ؟ وكيف فرضت القدس نفسها بقوة يف

املباحث اليت ميكن أن تغطي اإلجابة عن التساؤالت

وجدان وأفكار املفكرين والكتاب اجلزائريني يف العصر

اجلوهرية السابقة الذكر :

احلديث ،بعد املؤامرات اليت حيكت وال تزال ضد فلسطني
وتقدميها لقمة سائغة لقوى الشر والعدوان من بين صهيون،
الذين عاثوا يف األرض فسادا ،وأمعنوا يف سياسة البطش
والتقتيل والتنكيل ،وطرد األبناء الشرعيني ،وزرع اللقطاء
وش ّذاذ اآلفاق يف ربوع فلسطني ،على حني غفلة من العرب
واملسلمني ،وحتت تواطؤ دويل رهيب ومريب !؟ مث كيف

 )1حضور القدس الشريف يف الفكر العريب
واإلسالمي.
 )2جتليات حضور القدس الشريف يف فكر وأدب
العالمة حممد البشري اإلبراهيمي.
 )3آاثر صيحة اإلبراهيمي التحذيرية للحفاظ على
القدس واملقدسات.
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 )4اخلامتة وفيها أهم الواجبات املنوطة ابلشعوب

قبل ورود عملية النسخ املتجلّية يف حمكم التنزيل يف

العربية واإلسالمية لضمان استمرارية النضال

سورة البقرة ،وانتقال املواريث الدينية إىل الرسالة اخلامتة

ألجل اسرتجاع احلق املغتصب ،والتمكني ألبناء

اليت محل لواءها حممد بن عبد هللا عليه صلوات هللا

األرض الشرعيني ملمارسة حقهم يف احلرية

وسالمه ،كما ميثل عبق التاريخ وقصص أنبياء هللا

واالنعتاق والسيادة املشروعة.

ورسله الكرام ،ومركز الطهر والفضيلة ،الساحة الطاهرة

لقد شكل القدس الشريف ورمزيته احلضارية قطب
الرحى يف سرية وسلوك اإلمام اإلبراهيمي ،وجتسد هذا
االهتمام من خالله كل مكوانت الشعب اجلزائري ،يف
رفضه لكل مظاهر االحتالل واالنتهاكات حلقوق اإلنسان
الفلسطيين ،هذا يف ظل الصمت الدويل املطبق ،وازدواجية
املعايري يف التعامل مع خمتلف القضااي املطروحة ،وسياسة
الكيل مبكيالني ،وهذا منذ أن كان الشعب اجلزائري يرزح
حتت اهليمنة االستعمارية الفرنسية ،ولكن من ابب التأمل
آلالم اآلخرين ،وحماولة التخفيف عنهم ولو ابلنزر القليل،
ستظهر لنا مكانة القدس وسائر املقدسات يف األرض
الفلسطينية عند عموم الشعوب العربية واإلسالمية ،مع بقاء
التساؤل املشروع مطروحا دائما يف دائرة النقاش  :كيف
السبيل لتوحيد اجلهود واالستفادة من رؤى وأفكار أعالم
العرب واإلسالم ،يف ظل املؤامرات الكربى اليت حتاك ضد
مصري العرب واملسلمني ،ودفعهم للتطاحن والتقاتل ،ونسيان
القضية.
أوال  :حضور القدس الشريف يف الفكر العريب
واإلسالمي :
تفرض مدينة القدس الشريف نفسها بقوة
ومنطق اإلميان على كل مكوانت الفكر العريب
واإلسالمي ،مبا حتمله من خصائص قرآنية ،جتلّت يف
رمزية املكان وبعده الديين السامي ،فهي أوىل القبلتني

جتسده الرحلة
اليت تلتقي فيها رساالت السماء ،كما ّ
حمملة بنسمات
احملمدية إىل هذه العتبات املق ّدسة ّ

وقطرات الوحي السماوي ،وقد اهتمت خمتلف
املوسوعات العلمية مبدينة القدس ،على غرار موسوعة
املورد العربية اليت تقول عن املادة العلمية للقدس ،بيت

املقدس  jerusalemأهنا" مدينة يف وسط فلسطني
احملتلة ،يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 735م ،يرقى
اترخيها إىل األلف الثالث قبل امليالد ،وهي مق ّدسة
عند املسلمني واملسيحيني واليهود مجيعا .أهم معاملها
األثرية املسجد األقصى ،وقبة الصخرة ،وكنيسة القيامة،
1

سكاهنا 350,000ن"  .كما أنه " توجد يف القدس
قبور طائفة من اجملاهدين والشهداء ومجاعة من
الصحابة الذين سكنوا القدس وماتوا فيها ومنهم :
شداد بن أوس ،وعبادة بن الصامت ،ومها مدفوانن يف
مقربة " ابب الرمحة" ويوجد كذلك مقام جمري الدين
احلنبلي "

2

والقدس الشريف جزء مبارك من األرض

املقدسة اليت حرمها هللا على بين إسرائيل كما يف سورة
املائدة ،واألرض املقدسة كما قال (حممد بن يوسف
الوهيب) هي " املطهرة من الشرك ،إذ صارت مسكنا
لألنبياء واملؤمنني ،وقيل املقدسة املباركة ...قال قتادة :
هي الشام كلها ،قال كعب األحبار  :وجدت يف
كتاب هللا املنزل أن الشام كنز هللا يف أرضه ،وهبا أكثر
عباده .قال الطربي  :ال خيتلف أهنا بني الفرات
ومصر...وحيكى أن إبراهيم عليه السالم كان يف
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فلسطني ،فقال هللا  :إن هذه األرض اليت أنت فيها

يف بيت املقدس ،ويضاف إىل ذلك االعتقاد أبن

ويف إطار مكانة األرض املقدسة "

القيامة ويوم احلساب سيكوانن ابلقدس ،إىل غري ذلك

مرياث لولدك"

3

7

قال الزجاج (املقدسة املطهرة وقيل للسطل القدس ألنه

مما يراد منه جذب احلجاج والزوار إليها "

يتطهر منه ومسي بيت املقدس ألنه يتطهر فيه من

موسوعة أكسفورد العربية فلسطني وقلبها النابض

الذنوب وقيل مساها مقدسة ألهنا طهرت من الشرك

القدس " حبق أرض احلضارات فقد شهدت بطاحها

وجعلت مسكناً لألنبياء واملؤمنني " .4

ظهور اإلنسان األول وعرفت القرية وحياة االستقرار

وقد وردت آراء متعددة يف حدود األرض
املقدسة بيد أن قول قتادة جيمع كل تلك األقوال ،5
ويؤلّف س ّدا حصينا أمام أحالم الصهاينة ،وقد ذكرت
دائرة املعارف اإلسالمية مناذج من املراجع اليت اهتمت
بقضية القدس ومكانتها وكنوزها الرتاثية ومن ذلك "
كتاب اتريخ بالد الشام من القرن السادس حىت القرن
السابع عشر الذي أصدرته جامعة عمان سنة
1974م ،وكتاب املفصل يف اتريخ القدس لعارف
العارف (القدس1961م) وأعمال املؤمتر الرابع
ألكادميية البحث اإلسالمي التابع لألزهر الشريف
(القاهرة 1970م) وأحباث عن مكانة القدس يف
اإلسالم لعبد احلميد حسن وإسحق موسى احلسيين
وعبد احلميد السايح ،وقضية فلسطني لعز الدين فودة
ومتصرفيات القدس أواخر العهد العثماين لعبد العزيز
عواض "  6ومن هذه املنطلقات الفكرية فإن اإلسالم ـ
منذ القرن األول للهجرة ـ اعترب القدس دون غريها من
مدن العامل اثلث موضعا طاهرا مقدسا يلي مكة
واملدينة واعتقد اجلميع يف املقولة القائلة أبن قداسة
القدس راجعة إىل أهنا منزل األنبياء والقديسني منذ
القدمي وزاد يف قداستها أن ارتبطت بقصة اإلسراء
واملعراج ،وأشار إىل ذلك صالح الدين يف رسالة منه
إىل ريتشارد قلب األسد كحقيقة تؤكد حق املسلمني

وتعترب

والعمل اجلماعي واخرتاع الفخار واحلياة املدنية
والسياسية يف أشكال خمتلفة ،كما أهنا األرض املقدسة
عند أصحاب الدايانت السماوية الثالث ،وهي بذلك
مجعت فضائل أرض الدايانت وفضائل أرض
8

احلضارات "  ،وعلى العموم فالقدس حتتل مكانة
جليلة عند أتباع الشرائع السماوية الثالث ،فاليهود
على سبيل املثال يقدسون أسطورة هيكل سليمان
الذي يعتقدون بناءه من قبل امللك سليمان عام
( 962ق.م) وهم خيربون يف سبيل البحث عنه مئات
البناايت التارخيية كما تربز مكانته عند املسيحيني من
خالل ارتباط السيد املسيح وأمه أبرض فلسطني ويف
هذا الصدد يقول القس مرتي الراهب " فالقدس هي
أوال مدينة املسيح ،وهي اثنيا أم الكنائس ،وهي اثلثا
قبلة أنظار املسيحيني يف العامل أمجع ،ورابعا هلا مكانة
خاصة عند املسيحيني الفلسطينيني " ومن أهم
املقدسات املسيحية ،كنيسة القيامة ،طريق اآلالم،
جبل الطور وجبل الزيتون ،وأما مكانة القدس عند
املسلمني فهي مستفيضة مشهورة ويكفي أتمل بعض
السور القرآنية كاإلسراء الستجالء ذلك 9وعرب
مدوانت الفكر العريب واإلسالمي جند القدس الشريف
ماثال للعيان عرب املشاهد التالية :
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 )1املشهد التفسريي للنص القرآين  :حيث أن كل

اليهود أن األرض املقدسة حق هلم بدليل قوله تعاىل

تفوت الفرصة بني يدي
تفاسري القرآن الكرمي ،ال ّ
القارئ واملتلقي للنص السماوي ،لتضعه وجها لوجه

َّ
اَّللُ لَ ُك ْم) واجلواب
ب َّ
ْ
(اد ُخلُوا ْاأل َْر َ
ض الْ ُم َق َّد َسةَ ال ِيت َكتَ َ
 :أن هللا كتب هلم دخوهلا بشرط اجلهاد والطاعة،

أمام عظمة املكان وقدسيته ،ورمزيته الروحية ،ودعوته

ولكنهم تثاقلوا عن اجلهاد وامتنعوا عن دخول األرض

ذراته الطاهرة.
ذرة من ّ
لعد التفريط يف أي شرب منه أو ّ
ِ
َّسةَ
جاء يف تفسري املراغي (اي قَـ ْوم ْاد ُخلُوا ْاأل َْر َ
ض الْ ُم َقد َ
َّ
اَّللُ لَ ُك ْم) املقدسة املطهرة من الوثنية ،ملا
ب َّ
ال ِيت َكتَ َ

املقدسة ابجلهاد والكفاح فحرمها هللا عليهم .قال

بعث هللا فيها من األنبياء الدعاة إىل التوحيد ،روى ابن

الفخر الرازي  :إن الوعد بقوله اليت كتب هللا لكم.
مشروط بقيد الطاعة ،فلما مل يوجد الشرط ال جرم مل
يوجد املشروط" .

11

ليخلص يف النهاية إىل بيان أن

عساكر عن معاذ بن جبل أن األرض املقدسة ما بني

هذه الدعوى اإلسرائيلية ال يساندها دليل عقلي وال

العريش إىل الفرات ،وبعضهم يسمى القسم الشمايل

نقلي .قال حممد بن يوسف أطفيش على ضوء آية "

من هذا القطر ابسم سورية ،والباقي ابسم فلسطني ،أو

كتب هللا لكم " أي " أن تدخلوها وأن تسكنوها على

بالد املقدس ،أو األرض املقدسة ،أو أرض امليعاد ،ألن

شرط أن تقاتلوا اجلبارين فيها ،ففي اللوح احملفظ إن

هللا وعد هبا ذرية إبراهيم ،ويدخل فيما وعد هللا به

قاتلتموهم سكنتموها كما كتب لألشقياء منازل يف

إبراهيم احلجاز وما جاوره من بالد العرب .فقول

اجلنة لو آمنوا واتقوا ،وللسعداء منازل يف النار لو

موسى :كتب هللا لكم ،يريد به ما وعد هللا به إبراهيم

كفروا"  .12ويستنبط (سيد طنطاوي) من اآلية الكرمية

من حق السكىن ىف تلك البالد املقدسة ،ال أن املراد

عدم شرعية املزاعم الصهيونية يف األرض املقدسة بقوله

أهنا تكون كلها ملكا هلم ال يزامحهم فيها أحد ،ألن
اليهود من ذلك الوعد أنه ال بد أن يعود هلم ذلك

ب َّ
اَّللُ
" واخلالصة أن الكتابة يف قوله -تعاىلَ -كتَ َ
لَ ُك ْم :إما أن تكون تكليفية على معىن :أن هللا-
تعاىل -كتب عليكم وفرض أن تدخلوها جماهدين

امللك ليس بصحيح .ونص هذا الوعد ىف سفر

مطيعني لنبيكم فإذا خالفتم ذلك حقت عليكم

التكوين من التوراة إنه ملا مر إبراهيم أبرض الكنعانيني

العقوبة .وإما أن تكون كتابة قدرية .أى :قضى وقدر-

ظهر له الرب وقال( :لنسلك أعطى هذه األرض)

سبحانه -أن تكون لكم مىت آمنتم وأطعتم .وبنو

وجاء فيه أيضا ىف ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا

إسرائيل ما آمنوا وما أطاعوا ،بل كفروا وعصوا

قائال( :لنسلك أعطى هذه األرض من هنر مصر إىل

فحرمها -سبحانه -عليهم .وبذلك ترى أن دعوى

10
التوجه التفسريي
النهر الكبري هنر الفرات).".
و ّ
نفسه يف نفي أحقية اإلسرائليني يف األرض املقدسة

اليهود أبن األرض املقدسة ملك هلم ،بدليل قوله-

هذا خمالف للواقع ،ولن خيلف هللا وعده ،فاستنباط

سلكه حديثا الباحث يف علوم التفسري (عبد هللا

اَّللُ لَ ُك ْم ال أساس هلا من الصحة وال
ب َّ
تعاىلَ -كتَ َ
يشهد هلا عقل أو نقل ،13".بل على العكس من ذلك

شحاتة) حيث قال يف ملحق حول تفسري اآلية

فاليهود بسبب نقضهم للمواثيق اإلهلية املقدسة

السادسة والعشرين من سورة املائدة ما نصه " يدعي

وبكفرهم البواح ،وقوهلم على السيدة البتول املنكر من
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القول وافرتائهم الكذب على أنبياء هللا ورسله وسفكهم

حيث مل يكونوا من طالب الدنيا وال من

لدماء األنبياء األخيار وادعائهم قتل املسيح ابن مرمي

املشتغلني ابلنجومية وال من الالهثني وراء بريق

استحقوا اللعنة اإلهلية ،فكيف واحلال هذه يؤمتنون على

الدنيا وزخرفها ،وسنكتفي بذكر مناذج منهم ويف

مواريث األنبياء وأرض القدس والطهارة ؟ اللهم ال

هذا الصدد أتيت خطب اإلمام الشهري عبد

يقول هذا إال من قفز على حقائق التاريخ وقطعيات

احلميد كشك رمحه هللا لتعلن من منرب اإلسالم،

كتاب هللا العزيز.

أن العقيدة الصحيحة الصلبة هي اليت ستصنع

ويف هذا السياق أتيت خواطر الشعراوي رمحه

املفارقة يف اسرتداد القدس الشريف من أيدي

هللا لتؤكد مكانة القدس يف أفئدة ماليني املسلمني ،وأنه

البغاة اآلمثني ،قال رمحه هللا " اي أمة اإلسالم  :إن

ال حمالة سيعود حلضن وحضرية اإلسالم حتقيقا لوعد
"اي قَـ ْوِم
هللا ،قال على هامش تفسريه لقوله تعاىل َ
ض الْم َقد َ َّ
اَّللُ لَ ُك ْم َوَال تَـ ْرتَ ُّدوا
ب َّ
ْاد ُخلُوا ْاأل َْر َ ُ
َّسةَ ال ِيت َكتَ َ
ِ
ِ
ِ
ين ( " )21سنكون حنن
َعلَى أ َْد َابرُك ْم فَـتَـْنـ َقلبُوا َخاس ِر َ
إذن عباداً َََّّللِ ذوي البأس الشديد الذين سندخل

من القوانني العلمية املقررة اليت ال تقبل اجلدل

املسجد األقصى كما دخلناه أول مرة ،وجاء احلق

قول علماء امليكانيكا  :لكل فعل رد فعل مساو
له يف املقدار ،مضاد له يف االجتاه .وإن هذا
القانون يطبق على موقف املسلمني من اليهود،
فإذا كان اليهود حياربون بعقيدة ،فإن حرب
العقيدة ال تقابل إال مبثلها ،أي حبرب عقائدية

سبحانه ابملسجد هنا؛ ألن دخول املسجد أول مرة مل

" .15ويظهر من خالل رصد خمتلف القيادات

يكن إذالالً لليهود ،فقد كانت السلطة السياسية يف

اليت تعاقبت على حكم إسرائيل مدى نزوعها حنو

ذلك الزمن تتبع  -كما قلنا  -الدولة الرومانية.ويضيف
{ولِيُـتَُِّربواْ َما َعلَ ْواْ تَـْتبِرياً} [اإلسراء:
احلق من بعد ذلكَ :
 ]7وحىت نترب ما يـُ ْعلُونه  -أي جنعله خرااب  -البد أن

املكر واخلداع حينا ،والتقتيل والتنكيل حينا آخر،

متر مدة ليعلوا يف البينان .وعلينا أن نعد أنفسنا لتكون

فعلى سبيل املثال ال احلصر " يف انتخاابت
 2001فاز اليميين شارون صاحب التاريخ املفزع
رئيسا لوزراء إسرائيل وقد بدء عمله يف قتل

عباداً هلل لنعيش وعد اآلخرة وقد جعلها هللا وعدا

الشعب الفلسطيين واغتصاب ما تبقى له من

تشريعياً ،فإذا عدان عباداً هلل فسندخل املسجد ونترب ما

أراضي وأوقف عملية السالم ولكنه مل ولن

علوا تتبريا".14 .

يستطيع إيقاف روح النضال واالستشهاد لدى

 )2املشهد الدعوي  :قام الدعاة املسلمون

الشعب الفلسطيين حىت يتحقق له النصر الكامل

فعال ،وعلى
مر التاريخ بدور ّ
الصادقون على ّ
الرغم من االبتالءات واالضطهاد والتنكيل

والتام على أعداء احلياة " 16كما يقول الباحث
حممد عرتيس .ومن الدعاة الذين يعدون فرساان
كبارا يف الساحة اإلسالمية اإلمام اجلليل حممد

تعرضوا هلا إال أهنم ما
وصنوف املضايقات اليت ّ
وهنوا يف سبيل هللا وما ضعفوا وما استكانوا ،بل

الغزايل الذي انفح ودافع عن حق العرب

كان الصرب واجملاهدة واملرابطة منهجهم وسبيلهم،

واملسلمني اخلالص يف فلسطني ،وفضح وكشف
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زيف وكذب ادعاءات الصهاينة ومن شايعهم من

18

دوائر الصليبية العاملية ،وكان يدرك مبكرا مدى

االجنليز .وقال الغزايل أيضا يف كتابه اهلام (كفاح

خطورة االستعمار االجنليزي ودوره اخلبيث يف زرع

دين) موضحا أابطيل الصهيونية والصليبية وكاشفا

اجلرثومة الصهيونية يف أرض فلسطني ،كتب يف

زيوفهما  ":أجل إن حممدا ومن معه هم على

مقال له حيمل عنوان " العامل اإلسالمي جيب أن

الطريقة العتيدة اليت مضى فيها ـ من قبل إبراهيم

يصحو ...وإال فسيموت" ما نصه " العالج الفذ

وموسى وعيسى ـ أما اليهودية بعدما حتولت

أن يطارد أولئك اللصوص احلمر يف كل مكان،

صهيونية ،وأما النصرانية بعدما حتولت صليبية،

وأن تعلن عليهم حرب شعواء يف كل ميدان ،وأن

فقد اخنلعتا من كل شعار يربطهما أبنبياء هللا،

يضع اجملاهدون سياسة اثبتة حلسم العرق

وينسبهما إىل السماء ..وأحوال الفريقني اآلن

االجنليزي النجس من بالد اإلسالم كافة حىت

على النقيض التام من أحوال السلف الصاحل

الذي كانت له نظرات صائبة يف مكر وخداع

19

تشفى اإلنسانية من القروح اليت خلقتها يف

الذي صحب موسى وعيسى" ..

جسمها هذه اإلمرباطورية امللعونة "  ،17وكأن

كل العجب مما يذكره الكتاب من أالعيب

هذا التحذير مستمد من صيحة سلفه الصاحل

اإلجنليز املاكرة على حني غفلة من العرب خبفااي

الشيخ مجال الدين األفغاين رمحه هللا ،الذي كتب

أالعيب السياسة الدولية املتشابكة فقد سجلت

يف صفحات (العروة الوثقى) حتت عنوان (اإلجنليز

اجنلرتا " على نفسها غدرها ابلعهود واملواثيق فهي

واإلسالم)" احلكومة اإلجنليزية عدوة املسلمني

ال جتد حرجا يف ذلك الوقت الذي تساندها فيه

عداء شديدا اللتهامها املمالك اإلسالمية ،تغذ

قوات العرب من أنتعقد االجتماعات السرية مع

املسري إىل آراهبا منها سالكة جادهتا املعهودة من

حليفاهتا القتسام ممتلكات الدولة العثمانية ومنها

اللني واملواربة واخلديعة واملخاتلة ،فإن بلغ هبا

البالد العربية نفسها فيما مسي ابتفاقية سايكس ـ

السعي حدا من الغرض فذلك ،وإن عجزت

بيكو ،غري أن الثورة البلشفية قامت يف روسيا

أخذت طريقا آخر النتزاع قطعة من أيدي

وأذاعت احلكومة اجلديدة الواثئق السرية هلذا

املسلمني أبية وسيلة وتسليمها للقوم من سواهم

االتفاق ...وأدهى من هذا أن اجنلرتا كانت

أاي كانوا كأن هلا لذة يف نكاية أهل الدين وكأهنا

تتفاوض يف نفس الوقت مع الصهيونيني وتقرر

تبتغي السعاة يف تذليلهم وحمو ما يكون من

إصدار وعد بلفور إبنشاء وطن قومي لليهود يف

ملكهم .وكمال هبجتها يف أن تراهم أذالء عبيدا

نوفمرب سنة  ،1917وتعمدوا أن يكون نص

ال ميلكون من أمرهم شيئا .ويف تصانيف

الوعد مبهما ال يدل على شيء واضح مع

جالدستون وخطبه الضافية أايم احلرب العثمانية

االتفاق سرا على أنتكون فلسطني حتت محاية
20

والعجب

من هنا وجب على أمة العرب

مع الروس ومقاالت أشباهه نبأ بل أصدق األنباء

اجنلرتا "

عما تكنه صدور اإلجنليز من العداوة للمسلمني "

واملسلمني أن تكون على دراية اتمة مبا حياك
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ضدها من مؤامرات ،وأن أتخذ حذرها ،وجتمع

الدرة املغتصبة " واليت ألقاها يوم اجلمعة مبسجد

كلمتها على درب الوحدة واألخوة والتعاون املثمر

النور ابلعباسية ،واليت ّبني من خالهلا أن التذكري
بتاريخ فلسطني واستلهام الدروس والعرب منه من

ورص الصفوف من أجل كسب رهان
البنّاءّ ،
التح ّدي وحترير املقدسات بكل الوسائل

أكرب الواجبات ،حماربة للنسيان الذي يالزم أكثر

املشروعة ،وتنبيه الرأي العام العاملي ملختلف

العرب ،والذين ال جمد هلم إال حتت ظالل

اجلرائم اليت يرتكبها الصهاينة يف حق القدس

اإلسالم الوارفة ،ومن األسئلة اليت طرحها يف

وأبنائه ،ومن تدنيس ملآثر أنبياء هللا ورسله .واي

خطبته وأجاب عنها وكله حرقة على حال

ليت السادة األئمة وخطباء املنابر خيصصوا مرارا

املسلمني املمزقة واملمرغة يف أوحال الذل واهلزمية،

وتكرارا دروسا وخطبا للجمعة للتذكري ابلقضية

فمما قاله رمحه هللا وقد أصاب كبد الصواب "

الفلسطينية ومكانة القدس الشريف اترخييا ودينيا

مىت يدخل العرب فلسطني وبيت املقدس؟ يوم

وثقافيا وسياسيا انطالقا من نصوص الكتاب

يرون رجال كصالح الدين ..قالوا  :مجع الغبار

والسنة املطهرة وما سطرته أانمل العلماء يف

من معاركه وأوصى أن يكون وسادة له يف قربه،

صحائف الرتاث عرب العصور ،عكس ما يشاهد

حىت إذا حوسب قال للمالئكة  :هذا الغبار كان

عرب كثري من املساجد من غياب هلذه القضية

يف سبيل هللا !! أين أخالق صالح الدين ؟!! أين

اجلوهرية ـ إال من رحم ربك ـ واالنشغال بدال

أخالق عمر ؟!! إن العرب لكي ينتصروا مرة

عنها هبوامش األمور ،وحىت إذا ورد ذكر القضية

أخرى ويعودوا إىل فلسطني جيب أن يعودوا

الفلسطينية ،فإنه أييت خافتا وابهتا وغالبا ما

بدينهم ،وليعلم اجليل احلايل واجليل الذي يليه أن

يكون يف اخلطبة الثانية يف مجلة مقتضبة مل تعد

راية اإلسالم وحدها هي اليت جتمع الشمل ،وان

حترك النفوس وهي " اللهم انصر إخواننا يف

خرافة البعث العريب ،وخرافة القومية العربية،

فلسطني " ال غري ،مبعىن أنه ليس ابلعمق والقوة

وخرافة القوميات الضيقة ،وخرافة االنطالق وراء

الذي تلقيناه عن بعض أعالم األمة الكبار أمثال

كل سراب خادع ،وأمل كاذب مع التفريط يف

البشري اإلبراهيمي ،وحممد الغزايل ...فقد صارت

دين هللا .كل هذا ال ينتهي أبصحابه إال إىل
21

وما خلفه اإلبراهيمي يف

كثري من منابر اليوم ال تلج إال ما هو معلوم لدى

الضياع والدمار !!"

العوام من املواضيع اليت استهلكت وال تصنع وعيا

البصائر حول فلسطني وقضيتها اجلوهرية فيه زاد

وال عاطفة إسالمية جامعة ترتفع عن احلدود

كبري لألئمة والدعاة.

السياسية اليت صنعها االستعمار وأذانبه .وليتهم

 )3املشهد الفقهي اهتم فقهاء اإلسالم ابألماكن

يستلهمون فوائد خطب اإلمام حممد الغزايل يف
شؤون الدين واحلياة اليت كان يلقيها عرب مساجد

املقدسة وخصوها بدراسات فقهية مفصلة وبيّنوا

مكانتها وأحكامها الشرعية ،وأجابوا عن أسئلة

القاهرة ،كخطبته اليت حتمل عنوان " فلسطني..

اجلماهري ،املتعلقة هبذه البقاع الطاهرة ،وإذا فتح
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القارئ مثال كتاب " يسألونك يف الدين واحلياة "

الضخمة اليت أصدرهتا اجلمهورية العربية السورية

للمرحوم الشرابصي فسيجد سؤاال موجها هلذا

ملدينة القدس يف مادة علمية غزيرة وموثّقة فيما

الشيخ اجلليل نصه كاآليت " نريد تعريفا ابملسجد

خيص موقعها اجلغرايف 23وتطور احلجم السكاين

األقصى ؟" وجييب الشيخ جبواب مستفيض مليء

عدداي وأنرتبولوجيا ألجل التأكيد على شخصية

ابلشواهد الدالة على مكانة القدس الشريف عرب

املدينة عربيا وإسالميا  ،24مث التعرض للناحية

التاريخ ويستشهد بقول عبد هللا بن عباس رضي

الزراعية وما متارسه السلطات الصهيونية من حماربة

هللا عنهما " البيت املقدس بنته األنبياء ،وسكنته

لتطور الزراعة العربية وإقامة املشاريع االستيطانية

األنبياء ،ما فيه موضع شرب إال وقد صلى فيه نيب،

 .25وكتب هذه املواد العلمية الباحث (حممد

أو أقام فيه ملك " وابن عباس يريد ابلبيت

صافيتا) أما فيما يتعلق بتاريخ القدس فقد كتبت

املقدس األقصى ،ألن هذا املسجد العظيم ،قد

املادة من قبل (جندة مخاش) وفيها مت التعرض

أطلق عليه التاريخ عدة أمساء ،فسمي املسجد

للمراحل التارخيية الكربى اليت مرت عليها املدينة

األقصى ،ومسي كذلك ألنه أبعد املساجد اليت

وخمتلف التسميات اليت أطلقت عليها  ،26وجاء

تشد إليها لتزار ،ويبتغي املؤمنون بذلك الثواب

يف ختام املقال التنبيه على خطورة ما أقدمت

واألجر ،وقيل  :لبعده عن األقذار واخلبائث...

عليه سلطات الكيان الصهيوين يف عام 1967

ومن أمساء األقصى " بيت املقدس " أي البيت

من وضع تصميم خمطط هيكلي ملدينة القدس "

املطهر ،الذي يتطهر به من الذنوب أو املبارك،

والعمل على تنفيذ مشروع القدس الكربى،

وأطلق اإلسم على املدينة كلها .ومن أمسائه بيت

وهتدف إسرائيل من وراء هذا املشروع إىل هتويد

املقدس " ،ومن أمسائه "بيت السالم " لكثرة

القدس واقتطاع مساحة من أراضي الضفة الغربية

سالم املالئكة " .22والشيء املطلوب اليوم هو أن

احملتلة إلسكان أكرب عدد من الصهيونيني فيها "

تساير الدراسات الفقهية ما يستجد يف الساحة

27
امليسرة شذرات تعريفية
ويف املوسوعة العربية ّ
هتم القارئ النهم ،حيث ورد فيها ما نصه" القدس

يكون منسلخا عن قضااي األمة اجلوهرية ،وأن

أو بيت املقدس...عاصمة فلسطني غ البحر

يغرس يف نفوس متلقيه كل مظاهر القوة واحلركة

امليت وهنر األردن .ويقع جبل صهيون يف جنوب

وااللتفاف حول القدس الشريف.

املدينة ،وهو الذي تنتسب إليه الصهيونية ابعتبار

الفلسطينية ،وأن يرتبط الفقه ابلواقع ،وأن ال

 )4حضور القدس يف املصنفات و املوسوعات
العلمية العربية

أن هدفها هو إقامة دولة يهودية يف فلسطني
تكون القدس أو أورشليم عاصمة هلا ،وأن يقام

مل تربح القدس مكاهنا العتيد يف جسد

هيكل سليمان على أرض املسجد األقصى،

الثقافة العربية واإلسالمية مبختلف مكوانهتا ،فعلى

دخلت فلسطني يف اإلسالم 637م بعد

سبيل املثال ال احلصر ،تعرضت املوسوعة العربية

استسالم احلاكم البيزنطي وتسليم مفاتيح القدس
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إىل اخلليفة عمر ،وفيما بني عامي ،1099
1187وقعت يف أيدي الصليبيني حىت

هللا أكرب كل هذا
؟

استخلصها صالح الدين األيويب ،ويف عام
 1517ضمها العثمانيون ،وأصبحت القدس

إن السياسة أوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
اي لورد ما لومي عليك

28
تعرضت املوسوعة الهتمام سالطني آل
 ،كما ّ
عثمان ابلقدس الشريف ،حيث " أقام السلطان

الفاجعة

سليمان القانوين أسوارها اليت خترتقها أربع بواابت

أكفا صافعة
نشكو لكم منكم بين

مصر ظروف
َّأان أمة

أومهتم األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
متقاطعة

فيسر للمهاجرين اليهود امتالك األرض خارج
اجلديدة ويف عام  1925أنشئت هبا اجلامعة

متد لنا

الواقعة

سائر فلسطني لالنتداب الربيطاين ( 1922ـ

أسوار املدينة حيث أقاموا ضاحية عرفت ابلقدس

فأنت أصل

لومي على مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

رئيسية .ودام احلكم العثماين للقدس  400سنة

 )1948الذي عمل على حتقيق وعد بلفور،

هتا والسياسة

خادعة

سنجقا يتبع وزارة الداخلية أبسطنبول مباشرة "

حىت استوىل عليها اجليش الربيطاين ،وخضعت مع

يف سبيل اجلامعة

ال تشمتوا أمماً غدت
طامعة

فينا وفيكم

30

كما

تعرضت

املوسوعة

العربية

العربية ،وبعد نكبة فلسطني عام  ،1948دخلت

لالنتهاكات الصارخة للمقدسات ،ومساعي

القدس اجلديدة يف حدود فلسطني احملتلة بينما

الصهاينة لتهويد القدس عرب مجلة من املخططات

احتفظت القدس القدمية بعروبتها مث ضمت إىل

والربامج املمنهجة واملدروسة فقد " عملت

األردن بعد أن فشلت حماوالت تدويل املدينة "

إسرائيل على تعزيز وجودها يف القدس اجلديدة

 ،29ولألسف فإن بعض الرؤوس الثقافية املصرية

متهيدا جلعل القدس عاصمة إلسرائيل ،ويف

آنذاك ابركت نشوء اجلامعة العربية إما بربقيات

سبتمرب  1966افتتح ابلقدس اجلديدة مبىن

يوضح
التهنئة أو احلضور الشخصي ،وهو ما ّ

الكنيست (الربملان اإلسرائيلي) وتعرضت القدس

حجم االخرتاق وقوة النفوذ الصهيوين ،ورغبته يف

العربية للغزو الصهيوين يف يونيو ،1967

خلق جو من القبول لدى املثقف العريب ولكن

وأصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارات

هيهات هيهات ملا يسطرون ،كما يشهد بذلك

بعد شرعية ضم القدس إىل إسرائيل ومطالبتها

أدب املقاومة لدى املثقفني العرب املستمسكني

ابجلالء الفوري غري أن هذا القرار مل ينفذ" .

31

خبط الصمود واملقاومة والتصدي لكل أشكال

وال يزال مسلسل االنتهاكات اإلسرائلية ضد

وردا على هذا النفر من دعاة
التطبيع واملساومةّ ،
االستغراب كتب أحد الشعراء قائال :

العزل وضد املق ّدسات
املواطنني الفلسطينيني ّ
اإلسالمية ،مستمر حل ّد الساعة كما ال تزال
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سياسته االستيطانية ماضية قدما ال تقيم وزان

املدن وانتشرت خملفاهتم احلضارية يف سائر مدن

للمجتمع الدويل وال للشرعية الدولية ،ضاربة

فلسطني .أما القبائل اإلسرائلية البدوية فجاءت ال

عرض احلائط بكل املواثيق الدولية ،وضد كما

حتمل أية حضارة وعاشت على هامش املدن الكنعانية

تضمن أطلس التاريخ العريب اإلسالمي جمموعة
ّ
للتطورات
من اخلرائط واملعطيات الدقيقة اليت توثّق ّ

فأخذت حضارهتا ولغتها ،وتؤيد املكتشفات األثرية

اليت عرفتها القضية الفلسطينية من عام 1920

إىل 1967م  ،32وركزت على إبراز روح املقاومة
واليت مل هتدأ منذ فرتة مواجهة االنتداب االجنليزي

هذا األمر " ،34
كما احتفت خمتلف املعاجم ابلقدس
الشريف ،فقد جاء يف معجم البلدان "إِيلِيَاءُ:
بكسر أوله والالم ،وايء ،وألف ممدودة :اسم

وسياسته اخلبيثة( ،الثورة الفلسطينية الكربى

مدينة بيت املقدس ،قيل :معناه بيت هللا ،وحكى

القسام ،مث
 )1936بقيادة الشيخ عز الدين ّ
جتدد الثورة واتساعها ( 1937ـ1939م) وصوال

احلفصي :فيه القصر وفيه لغة اثلثة ،حذف الياء
األوىل فيقال :إلياء بسكون الالم واملد ،قال أبو

إىل انتفاضة أبناء فلسطني (االنتفاضة األوىل

علي :وقد مسّي البيت املقدس إيلياء بقول
الفرزدقوبيتان بيت هللا حنن والته ...،وقصر أبعلى

انسحاب اجليش اإلسرائيلي من جنوب لبنان

مشرف ...وقيل :إمنا مسيت إيلياء ابسم
إيلياء ّ
ابنيها وهو إيلياء بن إرم بن سام بن نوح ،عليه

يف

السالم ،وهو أخو دمشق ومحص وأرد ّن

(2000/5/25م) ،مث االنتفاضة الثانية (انتفاضة

وفلسطني ،قال بعض األعراب:فلو أ ّن طريا كلّفت

األقصى) ضد جحافل الطاغية اجملرم (أرئيل

مثل سريه ...،إىل واسط ،من إيلياء لكلّت " .35

شارون) الذي دنّس حرمة املسجد املبارك وجنم

ولقاضي القضاة أبو اليمن القاضي جمري

عن ذلك سقوط مئات الشهداء وآالف اجلرحى،

الدين احلنبلي رمحه هللا ( 928 - 860هـ =

وقوافل الشهداء ال تزال فاتورهتا يف ارتفاع مستمر

 1522 - 1456م) مصنفا يتحدث فيه عن

طاملا مل يتحرر القدس الشربف واألراضي

اتريخ القدس واخلليل وفيه تفصيالت مهمة ،عن

الفلسطينية املغتصبة من رجس اليهود الغاصبني

اترخيهما العريق ومآثرمها احلضارية من مدارس

.33

علمية وزوااي ورابطات وأوقاف وعلماء وأولياء...

(1987/12/8م حىت 1993/9/13م)،
صاغرا بعد تكبده خسائر فادحة على يد أبناء
املقاومة

اإلسالمية

األشاوس

وتربز موسوعة أكسفورد جانبا مهما يتعلق

واملتمعن يف فهرس كتاب األنس اجلليل ،سيجد

ابلدور احلضاري العريق الذي اضطلع به الكنعانيون يف

مواضيع شيّقة جديرة ابلقراءة يف مواضعها من
الكتاب فسيجد مثال  " :ذكر صفة الْ َم ْس ِجد
ِ
يسى َعلَْي ِه
ْاألَقْ َ
صى واحلديث عن مهد النَِّيب ع َ
الش ِري َفة و
الص ْخَرة َّ
الس َالم و َجامع املغاربة و قبَّة َّ
َّ

تعمري وحتضري املدينة فاملصادر التارخيية " تتحدث أن
الفلسرت (الفلستني) جاؤوا حيملون حضارهتم واستقروا
يف السهل الذي محل امسهم سهل " فلستيا" وأسسوا
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املدا ِرس
ذكر َغالب َما ِيف بَيت املقدس من َ
ِ
صى و النحوية
كالفارسية بداخل الْ َم ْسجد ْاألَقْ َ
الص ْخَرة من الْقْبـلَة ،وبعض
على طرف صحن َّ
املدارس اليت أوقفها يف سبيل هللا رجال ونساء

مدرسة التنكزية
تقربوا إىل هللا بصاحل األعمال كالْ َ
مدرسة البلدية واقفها
واقفها تنكز الناصري و الْ َ
ِ
مدرسة العثمانية واقفها ْامَرأَة
ْاألَمري منكلي و الْ َ
امس َها اصفهان و ِ
الرَابط اخلاتونية واقفتها أغل
ْ
ّ
مدرسة االرغونية واقفتها ارغون الكاملي
خاتون والْ َ

اهتمت مجلة من اجملالت العربية
ّ
ابلقضية الفلسطينية والقدس الشريف ابخلصوص
وخمتلف املآثر اإلسالمية املتواجدة هناك ،إمياان
منها ابلدور التنويري والتثويري الذي ميكن أن
تؤديه اجتاه شباب العرب واملسلمني ،وتوجيه
الرأي العام يف سبيل االلتفاف حول قضيتهم
األم ،أال وهي حترير فلسطني من نري االحتالل
الصهيوين الغاشم ،وال سبيل إىل استعراض كل
هذه اجملالت ،ولكن الأبس من اإلشارة إىل دور

والقائمة يف هذا الصدد تطول وتطول  ،36ومن

جملة العريب وامتدادها من احمليط إىل اخلليج يف

احملطات البارزة يف درب املقاومة األدبية ضد

تواصل مستمر ودائم مع القارئ العريب لعشرات

أشكال اهليمنة الصهيونية ومن يؤازرها من قوى

العقود فعرب (كتاب الشهر) من خالل العدد

الشر العاملية ما أصدرته مؤسسة فلسطني للثقافة

 133ديسمرب  1969نصادف هذا العنوان "

من موسوعة شيّقة ترصد فيها مصادر األدب
الفلسطيين احلديث مسامهة منها كما قال أسامة

املسجد األقصى عرب القرون من كتاب اتريخ قبة
الصخرة املشرفة واملسجد األقصى املبارك وحملة عن

األشقر " يف توثيق الفهرست األديب الفلسطيين

اتريخ القدس ،أتليف  :عارف العارف ،يستعرض

احلديث ،وخدمة الثقافة الفلسطينية دون

لنا الكاتب  :حممد طنطاوي ملخصا عنه وحملة

اشرتاطات دولية كانت متنع تدوين بعض األمناط

عن اتريخ القدس القدمي إىل زمن احتالهلا يف

األدبية املقاومة اليت تسعى لصناعة منظومة العيش

يونيو  1969قائال " ويعود اتريخ القدس

اإلجباري املشرتك بني احملتل وصاحب األرض

املعروف إىل  3000سنة قبل امليالد حني كانت

متذرعني ابالتفاقات الظاملة املوقعة مع االحتالل

تسمى (يبوس) نسبة إىل اليبوسيني الذين هم من

وإمنا حسبنا من هذا فتح شهية املتلقي

بطون العرب األوائل الذين نزحوا من اجلزيرة

لالستزادة يف معرفة مكانة القدس الشريف عرب

العربية مع من نزح من القبائل الكنعانية واستوطنوا

التاريخ ،ولشحذ اهلمم من اجل العمل بكل

هذه الداير ،وأمساها فراعنة مصر (ايبيش) وقد

صدق وإخالص لتحرير املقدسات من أيدي

ورد هذا اإلسم يف ألواح تل العمارنة يف عهد

الصهاينة اجملرمني.

أخناتون ( 1375ـ ـ 1358ق.م) ،ومن األمساء

"

37

 )5حضور القدس يف اجملالت العربية

اليت أطلقت على القدس ووردت أيضا يف ألواح
تل العمارنة (أورو ـ سامل) وهو اسم كنعاين معناه
مدينة السالم ،38"...وعلى الرغم من خمتلف
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ثقافية ،علمية ،تبحث يف جوهر الدين ومكوانت

مرت عليها املدينة املقدسة ،وعلى
األحداث اليت ّ
الرغم من األخطار اليت تعرضت هلا لدرجة إعادة

هنضة املسلمني ،ففي عددها األول مقال مهم

بنائها حوايل مثاين عشرة مرة منذ إنشائها حىت

حيمل عنوان " القدس يف التاريخ" للباحث (كامل

اآلن ،إال أن مكانتها العظمى مل تتزحزح منذ

العسلي) منبها أنه " خرج إىل الوجود يف سنة

إنشائها وحىت اآلن ولن تتغري هذه القداسة إىل أن

 1989كتاب جديد يف بريطانيا بعنوان"

يرث هللا األرض ومن عليها  .39ومن اجملالت

 ."jerusalem in Historyهدفه خماطبة الرأي

املفيدة اليت سعدان بقراءهتا واملواظبة على اقتناء

العام الغريب أبسلوب علمي وموضوعي فيما
41

أعدادها املميزة جملة " منار اإلسالم" ففي العدد

يتصل بتاريخ القدس وقضيتها "

السابع من السنة التاسعة عشرة نتصفح واجهة

الباحث (كامل العسلي) برتمجته ،ونشرته عمادة

اجمللة فنجدها مزينة ابلصورة املشرقة للقدس

البحث العلمي يف اجلامعة األردنية سنة

الشريف وقبته الذهبية املتأللئة أبنوار رسالة

1992م ،والباحث متخصص يف اتريخ القدس،

اإلسالم اخلالدة ويف وسطها مكتوب ابلبند

وحائز على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

العريض ابللون األمحر رمز الشهادة يف سبيل هللا

لعام  ،1982وهو من مواليد مدينة القدس،

تعاىل هذا العنوان اجلليل " مىت نعود إىل القدس"

42
وبني يف
وأهل مكة أدرى بشعاهبا كما يقال ّ ،
مقالته أن " مشكلة كيفية خماطبة الرأي العام

اإلسراء واملعراج" لفضيلة الشيخ (عبد الظاهر عبد

الغريب هذا البالغ السطوة سواء كانت املخاطبة

هللا علي) ليطرح يف ختام مقالته هذا التساؤل

ابلكلمة املسموعة أو املكتوبة أو املرئية هي

الذي جيب أن يطرحه كل غيور على فلسطني

مشكلة ابلغة األمهية " .43

والقدس الشريف " واآلن أمل أين للمسلمني يف

وهناك العديد من اجملالت اليت كانت ختصص

ذكرى إسراء رسوهلم ومعراجه أن خيلصوا اثلث

مساحات وأركاان مهمة تغطي خمتلف النواحي

احلرمني وأوىل القبلتني ومسرى رسوهلم من أيدي

املتعلقة ابلقدس الشريف اترخييا ودينيا وسياسيا

الطغاة الصهاينة الظاملني وأن يعيدوه حلظرية

واجتماعيا واقتصاداي.

اإلسالم ،40 "...واملعروف عن منار اإلسالم

اثنيا :جتليات حضور القدس الشريف يف فكر

اهتمامها بقضااي اإلسالم واملسلمني والسعي حنو

وأدب العالمة حممد البشري اإلبراهيمي:

ومن بني املقاالت اليت قرأانها " واجبنا يف ذكرى

تكريس وحدة املسلمني وحماربة كل أشكال
االحنراف عن منهج هللا املستقيم ابلكلمة الصادقة
واحلجج الدامغة ،وفضح خمططات أعداء األمة
اإلسالمية .وعلى شاكلة (منار اإلسالم) استفاد
قراء لغة الضاد مبجلة (آفاق اإلسالم) ،وهي جملة

وقد قام

لوحة شاملة عن العالمة حممد البشري
اإلبراهيمي :
يف احلقيقة ال ميكن يف هذا املقال احملدود اجملال
واملعدود الصفحات ،أن يفي حبق العالمة حممد البشري
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اإلبراهيمي ،ولكن كما يقال ما ال يدرك جلّه ال يرتك كله،
فمن خمتلف املصادر واملراجع ميكن القول إن هذا اإلمام
اجلليل من مواليد (قصر الطري) يف قبيلة ريغة الشهرية أبوالد
إبراهيم قريبا من مدينة سطيف وذلك عام
1306هـ1889/م ،ونسبه عند النسابني شريف عريق
يرجع ملؤسس لدولة األدارسة يف املغرب الشقيق سيدي
إدريس بن عبد هللا ،ابتدأ حياته التعليمية على عادة الفتيان
آنذاك حبفظ كتاب هللا وبعض املبادئ اللغوية والفقهية على
يد أبيه وعمه ،وواصل دراسته يف زاوية ابن شريف مبنطقة
شالطة ببالد القبائل ،مث كانت هجرته لطيبة طيبها هللا
حيث احلرم النبوي الشريف وذلك عام  1911ملتحقا
بوالده ،فرارا ابلدين وحرصا على االستزادة من العلم واحلفاظ
على الشخصية العربية اإلسالمية ،وفرصة للقاء العلماء
واألدابء والفضالء من أبناء املشرق العريب والعامل اإلسالمي،
حيث احلواضر العلمية الكبرية ،فكانت له فرصة االلتقاء
بزميله يف الكفاح الرئيس الرائد وزعيم احلركة اإلصالحية يف
اجلزائر الشيخ عبد احلميد بن ابديس ،كما مت له االلتقاء
ابلشيخ الطيب العقيب وذلك عام  ،1913وكان هناك
التعاون على الرب والتقوى والنظر يف خري السبل للنهوض
ابجلزائر وختليصها من براثن االستعمار الفرنسي .44وتذكر
املوسوعة العربية السورية أيضا أنه " يف سنة  1917قامت
رحلت
السلطات العثمانية برتحيل أسرة اإلبراهيمي فيمن ّ
آنذاك من املدينة إىل دمشق بعد استفحال الثورة العربية
بقيادة الشريف حسني .وقد ابشر اإلبراهيمي يف دمشق
ودرس اآلداب العربية
الوعظ واإلرشاد يف اجلامع األمويّ ،
ابملدرسة السلطانية (مكتب عنرب) ،الثانوية الوحيدة آنذاك،
مع الشيخ عبد القادر املبارك [ر] ،ويف دمشق توثقت
الصداقة بني اإلبراهيمي ،والشيخ هبجة البيطار [ر] ،وفيها
التقى الشيخ حممد رشيد رضا [ر] ،45 ".وقد بقي الشيخ
اإلمام يف مدينة دمشق إىل حدود عام  1921معلما
ومدرسا ليعود بعدها إىل اجلزائر مواصال العمل يف خدمة
ّ
العربية واإلسالم ويؤسس مع رفيق دربه اإلمام ابن ابديس
مجعية العلماء املسلمني عام  ،1931ويشرف على غرب

اجلزائر ،ويضطلع مبهام نيابة الرئيس ويدير مدرسة احلديث
بتلمسان لتخريج العلماء العاملني ،وبعد وفاة ابن ابديس
عام  1940يعني رئيسا للجمعية وهو منفي يف منطقة آفلو
بسبب مواقفه املناهضة لالستعمار الفرنسي .وكانت للشيخ
مشرفة ضد السياسة الفرنسية البغيضة
صوالت وجوالت ّ
منها ما كتبه إثر أحداث 1945/05/08م ،وما ارتكبته
العزل،
قوات اإلجرام الفرنسي يف حق األبرايء اجلزائريني ّ
الذين خرجوا على غرار بقية شعوب العامل احلر ،حمتفلني
بنهاية احلرب العاملية الثانية ،وهاتفني بقيم احلرية واالنعتاق،
وبعد إطالق سراحه استأنف نشاطه الدعوي واإلصالحي
يف العاصمة اجلزائرية حيث واصل كتابة افتتاحية البصائر
لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ،وأنشأ جريدة
(الشاب املسلم) ابللغة الفرنسية والغرض من ذلك هو توجيه
العناية للشبيبة اجلزائرية ذات الثقافة الفرنسية ،وهذا يدل
الغراء ،وبعد
على فهم عميق ملقاصد الشريعة اإلسالمية ّ
انتقاله للمشرق العريب عام  1952عمل كل ما بوسعه
ألجل بالده وخدمة العربية وقضااي اإلسالم واملسلمني ،ومن
مآثره اجلليلة إنشاؤه ملدرسة احلديث بتلمسان وتدشينها عام
 1937وختصيص استقبال مجاهريي لرئيس مجعية العلماء
الشيخ ابن ابديس من حمطة القطار وصوال للمدرسة الزاهرة
واختيار اسم دار احلديث إمنا هو تيمنا ابملدرسة اليت أسسها
البطل نور الدين زنكي يف دمشق وحتمل االسم نفسه ،وكان
اإلمام اإلبراهيمي دائم النشاط يف هذه املدرسة يلقي عشرة
دروس يف اليوم يبدؤها بدرس احلديث بعد صالة الصبح،
وخيتمها بدرس التفسري بني املغرب والعشاء ،ابإلضافة إىل
إلقاء حماضرات يف التاريخ اإلسالمي بعد صالة العشاء ،كما
أنه يستغل فرتة العطلة الصيفية للتجول يف اإلقليم الوهراين
عرب القرى واملدن للوعظ واإلرشاد ،وكان يلقى جتاواب كبريا
46
من اجلمهور املتعطّش ملعرفة أسرار دينه ولغته واترخيه...
وحماربة االحنرافات األخالقية ،والبدع واخلرافات ،اليت علقت
ابإلسالم زورا وهبتاان ،وفضح أالعيب االستعمار وعالقته
ببعض الزوااي املنحرفة عن رسالتها السامية وبعض الطرق
الصوفية اليت احنرفت بدورها عن خطّها األصيل الذي
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اختطه مؤسسوها الرواد كما حارب املوظفني احلكوميني يف
املساجد الذين ينفذون سياسة فرنسا االستعمارية ،كما
انتقد آراء بعض املثقفني املتواطئني مع سياسة فرنسا على
غرار (عبد احلي الكتاين) الذي عارض حممد اخلامس
عزز مكانة اإلمام
سلطان املغرب وساهم يف عملية عزله ،مما ّ
مغاربيا وعربيا ودوليا كما هو مسطر يف سجله الذهيب ،47
وأما عن تركته العلمية املطبوعة ف" قد طبعت جمموعة من
مؤلفات اإلبراهيمي يف مخسة جملدات حتت عنوان "آاثر
اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي" ،وأصدرته دار الغرب
اإلسالمي اجلزائرية قبل عدة سنوات ،كما قام مركز اإلعالم
العريب ابلقاهرة يف العام 2007م بتجميع مقاالته يف
"البصائر" وجملة "األخوة اإلسالمية" عن فلسطني ونشرها يف
كتاب بعنوان "فلسطني" ضمن سلسلة "كتاب القدس"
اليت يصدرها املركز".48
وعن وفاته يقول أحد تالمذته وحمبيه
املستشار(عبد هللا العقيل) " انتقل إىل رمحة هللا يف اجلزائر
وهو رهن اإلقامة اجلربية يف منزله وذلك يوم 20
 491965/5/أجل ..وضعوا العامل العامل اجملاهد العظيم،
اإلمام يف اإلقامة اجلربية ،ألنه أصدر بياان ابسم مجعية
العلماء اجلزائريني بعد االستقالل حيذر فيه من املبادئ
املستوردة ،رأى فيه الرئيس اجلزائري تعريضا به وبنظام حكمه
مما دعاه لفرض اإلقامة اجلربية على الشيخ اإلبراهيمي " ،50
ولكن على الرغم مما حاوله هؤالء الناقمون على اإلمام
اإلبراهيمي بسبب مواقفه الصرحية واجلريئة واملستنهضة هلمم
العرب واملسلمني ،إال أن فكر اإلبراهيمي وتراثه بقي طودا
شاخما يشهد على فرتة زاهرة من حياته ونضاله ،وجهاده
وصربه يف سبيل خدمة اإلسالم واملسلمني ووحدة األمة
اإلسالمية واجتماع كلمتها على احلق واملنهج املستقيم ،وال
تزال صرخات وحتذيرات اإلبراهيمي جتد صداها يف نفوس
األابة الذين ال يقبلون الضيم وال يرضون اهلوان ،ويقولون
مرا ،وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر،
احلق ولو كان ّ
الغراء.
وفق ضوابط ومقاصد الشريعة ّ

املالحظ على الرتمجات اليت قدمت اإلبراهيمي
إال القليل منها السكوت عن فرتة عودته للجزائر مع فجر
احلرية و االستقالل ،وعدم التعرض للتضييق املمنهج الذي
انله من السلطة احلاكمة اجلزائرية آنذاك (51واملالحظ على
هذه املوسوعة ـ على الرغم من اجلهد املبذول فيها ـ يف
ترمجتها لإلبراهيمي عدم إحالتها للمصادر واملراجع املهمة يف
ترمجة األعالم ،ومن حسناهتا أهنا ق ّدمت للقارئ الوجه
القراء ،ومن
اجملهول لإلبراهيمي الشاعر عند طائفة من ّ
النصوص القليلة اليت أحتفتنا هبا هذه املوسوعة هذا البيت
الشعري
فيا نفس ﻻيقعد بك العجز وأهنضي
ونصرة إخوان وغوث أقارب

52

لقد هيمنت قضية القدس الشريف
والقضية الفلسطينية عموما على وجدان اإلمام
فسخر هلا جهده ،ودعوته،
البشري اإلبراهيميّ ،
كيف ال وهي قضية املسلمني األوىل واخلطرية يف
آن واحد ،ويظهر اهتمام اإلبراهيمي هبذه القضية
من ع ّدة جوانب تربز من خالل ما يلي :
 )1التشكيك

يف

كل

املقرتحات

والضماانت واحللول اليت أتيت من
الدوائر االستعمارية اليت ساندت
الصهيونية العاملية الفرتاس أرض
فلسطني ،ألن كل إانء مبا فيه ينضح،
ومثال ذلك تشكيكه عن دراية
ومشاهدة ملا أطلق عليه آنذاك يف
بعض اجلرائد اسم " هيأة "فرنسا-
اإلسالم " -اليت ذكرهتا جريدة "الزهرة"
وقال عنها " إننا ال نعرفها ،وال نؤمن
هبا ،فإن كانت موجودة فهي لِ َشّر
اإلسالم ال خلريه ،ولإلضرار به ال
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عدو
لنفعه ،وإننا نعتقد أن فرنسا أكرب ّ
العدو خري؟ إن
لإلسالم ،وهل أييت من ّ

نتبني إىل اآلن
هذه اهليأة -اليت مل ّ
حقيقتها" -تدجيلة" جديدة مل َخيْ ُل

من من أشباهها ،ابتكرها بعض
َز ٌ
املستشرقني الذين جيعلون االستشراق
ذريعة الستِ ْه َواء املفتونني من الشرقيني،
ويـُغَطّون هلم به ضراوة احلَ ّجاج ،بطراوة
"احلَّالج" ،ويبكون هلم على لَْي َالهم،
وهم الذين قتلوها53 ".مث يرفع صوته
مدواي صارخا ومستفسرا " أين كان
هذا املستشرق (ويقصد لوي ماسينيون)

ّإال بتدوبل القدس .54" .مث بني رمحه
هللا كيف أن املستب ّدين والطغاة يف كل
زمان ومكان يستغلّون سذاجة الشعوب
وعواطفها الدينية عرب قضااي اثنوية
وجزئية ال تغين عن احلق شيئا ،قال
رمحه هللا " :فكأن هذا املستشرق مل
يك ِ
ْف ِه استغالل دولته لألحياء منّا
َ
فابْـتَ َكَر هلا طريقةً الستغالل األموات،

َّ
وإن هذه َإل ْحدى فوائد االستشراق
هلم ...ولنا ،وعلى كل حال فهو قَ ْد
َرَمى الشبكة ،وأصاب ما قُ ِد َر له من
ضل فإمنا يضل على
الرزق ومن ّ

يوم شاركت دولته يف جرمية فلسطني،

نفسه.ليت شعري! ماذا جيدي علينا

وإخراج اإلسالم منها ،مبوافقتها على

تدويل القدس بعد أن ضاعت فلسطني

التقسيم ،ومبساعداهتا املفضوحة لليهود

املشردين هذه
كلها؟ وماذا تغين عن ّ
الصدقات املمنونة بعد أن فقدوا أرضهم

من يوم ُولدت القضية إىل اآلن؟ إنه
كان ساكتًا سكوت املغتبط بتلك

ودايرهم؟" .55وسوف تدور األايم،

األدوار األثيمة ،ألن اإلحساس املتنبّه
فيه إذ ذاك هو إحساسه الفرنسي ،فلما

وتبني مدى تعنّت الطرف اإلسرائيلي
ّ
وعدم التزامه ابلوعود والعهود ،ومدى

متّت األدوار ،وبلغت هنايتها ،وعلم أن

تشبثّه بقضيته املزعومة فحينما يسطع
جنم (نتنياهو) بتح ّديه لشيمون برييز

اليهود َسيأخذون املسالك على دينه
معا -تَـنَـبَّه إحساسه املسيحي
ودولته ً
احلانق على اليهود ،وجاء يـُ َعِّزي

وتفوقه
آخر ديناصورات "حزب العمل" ّ

عليه يف انتخاابت مايو/أاير ،96يظهر

املسلمني البسطاء تعزية الشامت ،ويـُنَـبِّه
دولته إىل أن هناك منف ًذا تدخل منه

املتكافئة واليت هي أقرب لألسطورة منها

ف أيب
أصبعها يف فلسطني ،وهو َوقْ ُ
ميداان
مدين "اجلزائري" ،وأن هناك
ً

يروج
للحقيقة ففي ّ
عز محلته االنتخابية ّ
للمزاعم واملقوالت الغارقة يف الفلكلور

تسرتجع فيه عطف املسلمني األغرار،

اليهودي ويسخر من برييز وحزب

يتم
املشردين ،وأن ذلك ال ّ
وهو قضية ّ

العمل الذي يريد أن يعطي كل شيء

مدى هتافت عملية السالم غري
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للعرب مقابل وهم امسه " السالم" بينما

قبل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني عام

هم يرسلون السيارات املفخخة لقتل

 56 76هذا منوذج ألحد أقطاهبم فأين

أبناء إسرائيل " ويضيف بنربة ساخرة "

سخران من جهودان
حنن منهم ،وكم ّ
وأموالنا وخططنا خلدمة قضيتنا العادلة؟

واألبدية ..ومن جيرؤ على قول عكس

 )2إن اغتصاب فلسطني جرمية دولية كربى

ذلك ؟ عرفات ...سوف يعرف

ال يفتأ اإلبراهيمي يذ ّكر عرب خمتلف

احلقيقة عما قريب" والرجل ال يكل وال

اجملالس أهنا متثل عدواان صليبيا ابمتياز،

ميل يف قطع املسافات وشحذ أصوات

ويكشف عن ذلك قائال " ...فهل

الناخبني السيما تلك األقليات اليت
كان حيسب هلا حساهبا اخلاص كيهود

يُالم العرب بعد هذا -واملسلمون من
ورائهم -إذا اعتقدوا أهنا حرب صليبية،

إثيوبيا البائسني والذي ال يعدون

بعض أسلحتها اليهود ،وأهنا مماألة

كمواطنني كاملي احلقوق إال حينما

مكشوفة

الصالب

حتتاجهم الدعاية احلزبية كل أربع

واملصلوب على اإلسالم؛ نعم وإن كلمة

سنوات ،وكيهود االحتاد السوفيايت

املارشال اللنيب اليت قاهلا يوم انتزع

بتحسني

القدس من يد األتراك ال تزال مأثورة

أوضاعهم قائال هلم " حنن يهود ولسنا

جملجال يف
مشهورة ،وال يزال رنينها
ً

بلشفيني ..إن وعودان صادقة " وجوالته

متجاواب يف األذهان.
اآلذان ،وصداها
ً
أيها العرب ،أيها املسلمون! إن

والكنائس ،وزايرة املرضى واألطباء يف

فلسطني وديعة حممد عندان ،وأمانة

املستشفيات ،لكسب هذه األصوات

ذمتنا ،وعهد اإلسالم يف
عمر يف ّ
أعناقنا ،فلئن أخذها اليهود منّا وحنن

أهنا تصنع الفارق يف النهاية ،هذا هو

عصبة إان إ ًذا خلاسرون.57".وما أتى

أحد زعماء إسرائيل الذين قرروا خدمة

على بيانه وتوضيح خطورته اإلمام

قضيتهم اليت تدخل يف صلب عقيدهتم

اإلبراهيمي

تطورات

فهو قد ترك عامل األعمال والتجارة

األحداث يف الشرق األوسط فإسرائيل

وانضم لتجمع الليكود اليميين ليفجر

كما يبدو للناظرين هي " وليدة

طاقته السياسية وينتقم من الذين قتلوا

الصهيونية

أن

أخاه يف عملية (عنتييب) أبوغندا أثناء

الصهيونية مل تكن من وحي اليهود،

احتجاز إحدى الطائرات اإلسرائلية من

بقدر ما كانت من تدبري غري اليهود

القدس ! إهنا عاصمة إسرائيل املقدسة

السابق

الذين

يغريهم

مع املسيحيني األرثوذكس عرب األديرة

املتناثرة اليت كان ال يهتم هبا برييز مع

من

الدينني

قد

العاملية،

أكدته

والغريب
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الربيطانيني أمثال لورد شافتسربي ولورد

يكون حق السيادة على فلسطني،

أوليفانت وهذه نقطة ينبغي أن نؤكدها،

ومباشرة اختصاصات هذا احلق

فالصهيونية بقصد إنشاء وطن يهودي

الداخلية واخلارجية عام  1917للدولة

يف فلسطني ،كانت منذ البداية فكرة

العثمانية وليس لربيطانيا "  .59من هنا

اجنليزية ،بقدر ما كانت فكرة يهودية

يتضح مدى انتهاك بريطانيا لقواعد

وكان وراء هذه العواطف املوالية لليهود،

القانون الدويل ،وانتهاكها لكل مبادئ

رغبة بريطانيا يف القرن التاسع عشر أن

الشرعية الدولية .ومتضي الوالايت

يكون هلا نصيب يف إاثرة الفنت الطائفية

املتحدة األمريكية يف الدرب نفسه يف

يف ممتلكات الباب العايل يف شرقي

مؤازرة الصهيونية بكل ما متلكه من

البحر املتوسط[ الليفانت] ،فقد برحت

إمكانيات مادية ومعنوية وسلطة

بريطانيا أن وجدت أقلية حتيطها

مهيمنة يف جملس األمن ومنظمة األمم

برعايتها يف منافسة الروس الذين كانوا

املتحدة بشكل عام ،وسياسة رؤسائها

حييطون الروم األرثذوكس برعايتهم ،أو

املتتابعة تؤكد صدق ما قاله اإلمام

الفرنسيني الذين كانوا يبسطون محايتهم

اإلبراهيمي ،وتظهر املفارقة بني حكام

على الكاثوليك " ،58ومن الغرائب

الوالايت املتحدة األمريكية وحكام

والعجائب حقا أن تقدم بريطانيا على

املسلمني ،يف مدى سيطرة البعد الديين

وعد بلفور ،وهي ال متتلك أية سيادة

املؤدجل بشكل فاضح متطرف ،إ ّن "

على إقليم فلسطني " فعلى الرغم من

كلينتون نفسه وضح اخللفية الدينية اليت

أن " حق السيادة" على أية أرض هو

تدفعه للتعاطف مع إسرائيل اليت زارها

حق طبيعي من حقوق شعبها

يف عام 1981م ،حيث وصف هذه

األساسية ،فإن دولة اخلالفة العثمانية

الزايرة اليت أتثر هبا كثرياً ،أبهنا كانت،

كانت عام  1917هي اليت متثل "

زايرة دينية أكثر منها سياسية .كما أنه

السيادة القانونية" على فلسطني .فقد

أتثر كثرياً بقصة موت أحد رجال الدين

كانت فلسطني يف تلك الفرتة ال تزال

املسيحيني ،كان قد مات مؤخراً،

إقليما يف الدولة العثمانية الرتكية ،وكان

وحتدث إليه طويالً قبل ذلك ،حيث

شعبها ال يزال يعترب من وجهة نظر

قال له هذا القس" :إنه أيمل يف أن

القانون الدويل جزءاً من شعب هذه

يصبح رئيساً للوالايت املتحدة ،ولكنه

الدولة ،القائمة فعال واملعرتف هبا دوليا.

قال له أيضاً" :إنه جيب عليه أن حيافظ

ومن أوليات مبادئ القانون الدويل أن

على إسرائيل ...ألنه إذا ختلى عن
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إسرائيل ،فلن يغفر له هللا" .وعلق

(وداعاً اي صديقي) .61".وإمعاان يف

كلينتون على ذلك بقوله" :أعتقد أنه

أتمل السياسة األمريكية الداعمة

ينظر إىل اآلن ـ يقصد القس ـ وإذا ما

للصهاينة قلبا وقالبا ،يظهر ذلك يف

انتخبت فلن أختلى عن إسرائيل".60

خمتلف القرارات الصادرة عن الدولة

ومن خالل سرية كلينتون اليت رصدها

األمريكية يقول الباحث (حممد عوض

الباحثون يتجلى للقارئ مدى تشبّعه
بروح األصولية املسيحية اجلديدة

اهلزامية) " ومع بداية بروز الوالايت
املتحدة يف أوائل التسعينات من القرن

حسب تعبري (يوسف العاصي إبراهيم

املاضي كالعب وزعيم وحيد على

الطويل) واليت يؤكدها بقوله " هكذا

الساحة الدولية ،أخذت اإلدارة

يؤكد (بل كلينتون) كسابقيه من

األمريكية تتخذ قرارات أكثر جرأة

الرؤساء األمريكيني على األبعاد الدينية

بشأن القدس لصاحل دولة اليهود وما

والتوراتية لعالقته إبسرائيل ،حيث أنه مل

يعزز هذا القول اختاذ الكوجنرس

يبخل منذ توليه الرائسة يف تقدمي كافة

األمريكي قرارا يف  22آذار عام

أنواع الدعم للدولة اليهودية .فقد قام

1990على اعتبار القدس عاصمة

بزايرتني إلسرائيل ،ليؤكد للجميع دعمه

أبدبة إلسرائيل ،ومت تكرار هذا القرار

وأتييده هلا ،ومن اتبع هاتني الزايرتني،
البد وأنه الحظ مدى مشاعر احلب
والود اليت يكنها الرئيس بل كلينتون
إلسرائيل وأرض إسرائيل .ففي خطابه
أمام الكنيست اإلسرائيلي خالل زايرته
األوىل ،كان (بل كلينتون) يتغىن ابليهود
وإسرائيل ،وابلقيم اليهودية اليت منحها
الشعب اليهودي للعامل احلر ..ويف
الزايرة الثانية الحظنا مدى أتثره ابغتيال
رابني ،حيث جاء وطاف حول قرب
رابني وكأنه يطوف أمام قرب نيب أو
مكان مقدس ،وإلظهار هذه القدسية
ارتدى القبعة اليهودية ،وودع رابني
بكلمات عربية قائالً (شالوم حافري)

يف األعوام  1994و1996م"

62

من هنا ينبغي للرأي العام العريب واإلسالمي أال
الرباقة اليت يطلقها بني
ينخدع ابلكلمات املعسولة والعبارات ّ

فينة وأخرى للمنخدعني ابلسياسة األمريكية ،وشعاراهتا

الزائفة اليت تك ّذهبا شواهد احلال .فتحت هذا العنوان الفرعي
" كلينتون ومونيكا وضرب العراق" يكتب الباحث (يوسف
العاصي إبراهيم الطويل ) " يعترب الرئيس األمريكي (بل
كلينتون) من املغرمني بكل ما هو يهودي ،فوزراءه
ومستشاريه أغلبهم من اليهود ! ..وحىت عندما أراد أن
يرتكب الفاحشة ،اختار تلك اليهودية مونيكا ،سائراً على
خطى امللك الفارسي قورش الذي أصبح بطالً من أبطال
العهد القدمي بعد مغامرته مع (اسرت) اليهودية ،اليت متكنت
من إغوائه ودبرت مؤامرة لالنتقام من أعداء بىن قومها ـ أثناء
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السيب البابلي ـ يف مذحبة قتل فيها  75ألف قتيل ،وكان

وأمثاله معه سيقع ،فماذا أعددمت

ذلك يف اليوم الثالث عشر من آذار ،الذي أصبح عيداً من

لألخرى من الواجبات اليت هي أدىن

أعياد اليهود حيتفلون به سنوايً ،كما إهنا متكنت يف النهاية

لروح العيد ،وأجلب لسرور الرجال يف

من إقناع قورش إبعادة اليهود إىل فلسطني ،وبناء اهليكل

العيد ،وأقرب لرضى هللا وهي حقوق

الذي دمره امللك البابلي نبوخذ نصر.63 ".

ومشردي
فلسطني وأهل فلسطني
ّ
فلسطني ويتامى فلسطني وأايمى

يتساءل اإلمام اإلبراهيمي مستغراب ،كيف يهنأ ابألعياد من
أمست جوهرة أرض اإلسالم حتت قبضة اليهود الغاصبني ؟
أم كيف تقام االحتفاالت واملهرجاانت واملسابقات املليئة
مبظاهر االبتهاج ،من يشاهد يوميا مظاهر التقتيل والتهجري
يف حق إخوانه الفلسطينيني ؟ وهذا يف كلمات ّنرية طيّبة
خص هبا جملة "االخوة اإلسالمية" ،العدد اخلامس
مباركة ّ

عشر ،بغداد 1 ،شوال 1372هـ املوافق لـ  12جوان
املعربة عن األسى
1953م ،مستهال كلماته هبذه األبيات ّ
الذي يعتصر قلبه اجتاه الشقيقتني الكرميتني اللتني ترزحان
حتت براثن الصليبية احلاقدة ،والصهيونية العاملية ،تساءل
اإلمام قائال  :هل ملن أضاع فلسطني عيد؟ "

64

 )3صرخاته وحتذيراته رمحه هللا إىل مجوع
العرب الغافلني عن فلسطني وأهلها،
واملنشغلني ببطوهنم وشهواهتم قائال " :

فلسطني

واملسجد

األقصى

من

فلسطني ،أم قست قلوبكم فأنتم هلا ال
65

تذكرون؟" .
 )4حتميل العرب أوال مسؤولية التفريط يف
فلسطني ،ومن مثّ فال بد من االعرتاف
ابلذنب كأول إجراء يف إطار املصارحة
واملكاشفة مث جتديد العهد مع هللا على
االستقامة على منهجه القومي قال رمحه
هللا خماطبا العرب  " :ألستم أنتم الذين
أضعتم فلسطني ،جبهلكم وجتاهلكم
مرة،

وخذلكم

وختاذلكم

اثنية،

وابغرتاركم وتغافلكم اثلثة ،وبقبولكم
للهدنة رابعة ،وابختالف ساستكم
وقادتكم خامسة ،وبعدم االستعداد

أيها العرب :ها هو ذا عيد الفطر قد

سادسة ،وخبيانة بعضكم سابعة ،ومبا

عوائدكم وتنفقون املال بال حساب

عدوكم أعلم به منكم اثمنة؟ ويف أثناء
ّ
ذلك كتب احلفيظان عليكم من

أقبل وكأين بكم جترون فيه على
على احللل يرتديها أوالدكم وعلى
الطعام والشراب توفّرون منه حظ

السجالت .كانت
املوبقات ما ميأل
ّ
نتيجة النتائج لذلك كله أن أضعتم

بطونكم ،وكأين بكم تسريون فيه على

فلسطني وأضعتم معها شرفكم ودفنتم

األعنّة ملطااي الشهوات من جوارحكم

وعز اإلسالم
يف أرضها جمد العرب ّ
ومرياث اإلسالم...ويل للعرب من شر

مأثوركم من اللهو واللعب وإرخاء
حل وما َحُرَم ،كل هذا
فرتكبون منها ما ّ

حل وال أقول قد اقرتب "  .66وهنا
قد ّ

SULEIMAN GOURARI/APJIR 2-3 (2018) 1-44

البد من شحذ اهلمم والتذكري أبايم عزة

عبد احلميد الثاين من قضية هجرة

علماء

اليهود إىل فلسطني وأطماعهم فيها،

املسلمني ،ووحدة الرأي العام اإلسالمي

والصمود الذي أبداه اجتاه مجيع

وتوحده حتت قيادته الشرعية ،وأييت يف
ّ

احملاوالت اليت بذهلا زعماء الصهيونية،

العرب

واملسلمني

ودور

غرة هذه الذكرايت ذكرى معركة القدس

كافيان يف نظر العريب املسلم خباصة

اليت جرت بني القائد امللهم صالح

واملسلمني بعامة ،لتقييم دوره يف احلفاظ

الدين األيويب ومجوع جحافل الصليبيني

على وحدة األراضي اإلسالمية على

(583هــ1187/م) وانتهت ابندحار

الرغم من املتاعب السياسية والعسكرية

مجوعهم وعودة القدس حلضرية اإلسالم

واملالية اليت كانت تعاين منها الدولة

" وكان توقيع الوثيقة اليت عادت هبا

العثمانية ،واليت استغلتها الصهيونية

القدس عربية ظهر يوم اجلمعة  2تشرين

لتنفيذ هتديدها إبسقاطه عن عرشه إذا

األول ـ أكتوبر سنة 1187م ،يف يوم

مل يبد جتاواب مع الوعود واإلغراءات
68

وافق ذكرى اإلسراء ،إسراء هللا برسوله

اليهودية "

حممد عليه الصالة والسالم من املسجد

الرجل ابلرجوع إىل األحداث التارخيية

احلرام مبكة إىل املسجد األقصى

املسطورة ،فقد اجتمع زعيم الصهاينة

ابلقدس الشريف " 67كما جاء يف

(تيودور هرتزل) " ابلسلطان يف (شهر

املوسوعة السياسية اليت أسسها عبد

حمرم

متوز

الوهاب الكيايل ،كما ينبغي تصحيح

1904م ) إلقناعه بوجهة النظر

بعض األفكار اخلاطئة اليت صنعتها

الصهيونية مقابل أن يدفع اليهود مبلغ

الدوائر االستعمارية بغية تشويه بعض

ثالثة ماليني جنيه ،لكن السلطان

احملطات التارخيية لبعض الشخصيات

رفض هذا الطلب ،ومل يكن ليستجيب

اليت حاولت قدر املستطاع احلفاظ على

إلغراءات الصهيونية املالية ،وحسم

فلسطني ولو كلفها مثن ذلك خسران

املوقف حني قال أبنه ال يستطيع أن

عروشها ،ونستحضر ههنا موقف

يتخلّى عن شرب واحد من األرض ألهنا

السلطان عبد احلميد الثاين من

ليست ملكه ،بل ملك لألمة اإلسالمية
69

عام

وجند مصداق شهامة

1319هــ/شهر

الصهيونية ودوره الكبري الذي حاول

"

البعض تغطيته يف احلد من اهلجرة

الغراء حقائق
األفغاين -يف جملة العريب ّ
مثرية جيهلها كثري من الباحثني عن

الشجاع والنادر " الذي وقفه السلطان

سبب خلع السلطان عبد احلميد،

اليهودية حنو فلسطني ،فهذا املوقف

ويف مقال نفيس كتبه 5سعيد
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بسبب التضليل اإلعالمي والتاريخ

أذهاننا عن استبداد عبد احلميد ،ونسي

املقرر
ويف الوقت نفسه ّ
املدرس و ّ
ابألدلة الدامغة أن الصهيونية

الناس كل دعاايت االحتاديني واترخيهم

املزور
ّ

مبيّنا
ومقوضة
كانت هي خالعة السلطان ّ
اململكة العثمانية ،مقدما وثيقة نفيسة

وبقي يف عقيدهتم أن حزب االحتاد

حصل عليها بوساطة بعض وجهاء

والرتقي والقواعد املاسونية كلها كانت

دمشق بعث هبا السلطان العثماين إىل

طالئع الغزو الصهيوين ،وأن السلطان

الشيخ أيب الشامات شيخه يف الطريقة

كان املناضل احلق الصامت عن

الشاذلية وأورادها ومن الفقرات املهمة

فلسطني ،وأنه لو قبل عرض االحتاديني

اليت حنرص على إيرادها ههنا قول

عمالء اليهود لتحقق من سنة 1908

السلطان " ...سيدي إنين بتوفيق هللا

هتويد فلسطني ،وما أتخر بفضل

تعاىل مداوم على قراءة األوراد الشاذلية

السلطان وإميانه وعزميته إىل سنة

ليال وهنارا وأعرض أنين ما زلت حمتاجا

71 " 1948ألجل ذلك ينبغي لنا أن

لدعواتكم القلبية بصورة دائمة ،بعد

ال نتعجب ممن ذهب يبني أن ويالت

هذه املقدمة أعرض لرشادتكم وإىل

احلرب العاملية األوىل كان من ورائها

امثالكم أصحاب السماحة والعقول

اليهود املفسدون ،وأن حماصرة اهلتلرية

السليمة املسألة املهمة اآلتية كأمانة يف

والنازية كان من ورائها كيد اليهود مباهلم

ذمة التاريخ  :إنين مل أختل عن اخلالفة

وحتكمهم يف السياسة األمريكية " إن

اإلسالمية لسبب ما ،سوى أنين ـ ـ

السبب الذي من أجله نشبت احلرب

بسبب املضايقة من رؤساء مجعية

العاملية األوىل ن يبدو اليوم اتفها جدا

االحتاد املعروفة ابسم (جون تورك)

إذا قيس مبا سفك فيها من دماء أو

وهتديدهم ـ اضطررت وأجربت على

مات بسببها من اجلوع واملرض ،ويبدو

ترك اخلالفة .إن هؤالء االحتاديني قد

واضحا ان السبب املذكور كان عذرا

أصروا وأصروا علي أبن أصادق على

لتنفيذ خمطط سياسي استعماري

أتسيس وطن قومي لليهود يف األرض

يهودي يتوخى ابلدرجة األوىل اقتسام

املقدسة (فلسطني) ورغم إصرارهم فلم

تركة (الرجل املريض) أي الدولة

أقبل بصورة قطعية هذا التكليف"....

العثمانية ،ويف مقدمتها األرض املقدسة

70وختم سعيد األفغاين مقاله الشيق
بقوله " لقد ذهب كل ما حشوا به

املزور الذي صنعته الدول األجنبية
واملكر اليهودي ،نسي الناس كل ذلك،

أي فلسطني "

72
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اثلثا :آاثر صيحة اإلبراهيمي التحذيرية
للحفاظ على القدس واملقدسات:
تربز أهم آاثر صيحة اإلبراهيمي
التحذيرية للحفاظ على القدس واملقدسات من
خالل النقاط املوجزة التالية :
 )1تقدمي القدوة العملية يف سبيل نصرة فلسطني
وقضيتها العادلة ،ومتثل هذا الصنيع يف ذلك
الصنيع الرمزي املؤثّر الذي انتهجه اإلمام
الشيخ اإلبراهيمي بل أعلن كما يقول أحد
أبناء مجعية العلماء اجلزائريني الربرة عبد
الرمحن شيبان يف كتابه حقائق وأابطيل " أنه
سيشارك يف اجلهاد مشاركة أخرى ،هي
أعجوبة من نوعها ،أال وهي وضعه مكتبته
حتت تصرف اللجنة املقرتح أتليفها جلمع
األموال يف سائر أحناء القطر اجلزائري إلمداد
فلسطني " .73مث يعلق األستاذ شيبان على
هذه املكرمة اإلبراهيمية مشيدا هبا قائال " :
اي له من جهاد أديب هو ضرب من التضحية
! ال يقدم عليه إال نوع من املؤمنني
املمتازين ،اندر قليل ،لن اجلود ابألدبيات
أش ّد على النفس العالية من اجلود ابملادايت
مهما يكن نوعها ومقدارها؛ ذلك ألنه ملا
كانت الروح أشرف من اجلسم ،كان ـ
أعز من غذائه !.74"...
ابلطبيعة ـ غذاؤها ّ
 )2اتساع مفهوم اجلهاد يف سبيل هللا عند اإلمام

اإلبراهيمي ،انطالقا من قوله تعاىل َ ) :اي
أَيـُّ َها الَّ ِذين َآمنُوا َهل أ َُدلُّ ُكم َعلَى ِجتَارةٍ
َ
ْ
َ
ْ
اب أَلِي ٍم ( )10تُـؤِمنو َن ِاب ََّّللِ
تُـْن ِجي ُكم ِمن َع َذ ٍ
ُْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ِأب َْم َوال ُك ْم
َوَر ُسولِِه َوُجتَاه ُدو َن ِيف َسبِ ِيل َّ
َوأَنْـ ُف ِس ُك ْم ذَلِ ُك ْم َخ ْريٌ لَ ُك ْم إِ ْن ُكْنـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن
( )11يـ ْغ ِفر لَ ُكم ذُنُوب ُكم وي ْد ِخلْ ُكم جن ٍ
َّات
ْ َ
َ ْ ْ َ ْ َُ
ِ
َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاأل َْهنَ ُار َوَم َساك َن طَيِّبَةً ِيف

ِ
ِ
ك
َجنَّات َع ْد ٍن ذَل َ
صٌر
ُخَرى ُِحتبُّ َ
َوأ ْ
وهنَا نَ ْ
ِِ
ِ
ني (.75)13فهو نعم التجارة،
َوبَ ّش ِر الْ ُم ْؤمن َ
ونعم الصفقة الراحبة مع هللا ،ملا فيه من
الثواب اجلزيل والنعيم املقيم ،وعزة النفس،
والذود عن حياض العروبة واإلسالم،
وإحقاق احلق وإزهاق الباطل ،فاملؤمن يف
فوز مبني يف كل احلاالت إن عاش عاش
سعيدا ،وإن قتل مات شهيدا .وما نبّه عليه
اإلمام اإلبراهيمي حت ّدث عنه ثلّة من الدعاة
الصادقني ،الذين ما هادنوا الطغاة والظلمة
يوما ،ومن أبرزهم اإلمام الفاضل حممد
الغزايل رمحه هللا يف نظراته التفسريية الثاقبة
لكتاب هللا تعاىل قال يف مبحث مرّكز دقيق
عنوانه (السالم املسلح) تعليقا على قوله
اعتَ ُدوا َعلَْي ِه مبِِثْ ِل
تعاىل)فَ َم ِن ْاعتَ َدى َعلَْي ُك ْم فَ ْ
الْ َف ْوُز الْ َع ِظ ُيم ()12
ِمن َِّ
يب
اَّلل َوفَـْت ٌح قَ ِر ٌ
َ

اَّللَ َو ْاعلَ ُموا أ َّ
َن َّ
َما ْاعتَ َدى َعلَْي ُك ْم َواتَّـ ُقوا َّ
اَّللَ
ِ
اَّللِ َوَال
ني (َ )194وأَنِْف ُقوا ِيف َسبِ ِيل َّ
َم َع الْ ُمتَّق َ
ِ
ِ
َح ِسنُوا إِ َّن َّ
تُـ ْل ُقوا ِأبَيْدي ُك ْم إِ َىل التـ َّْهلُ َكة َوأ ْ
اَّللَ
ِِ
ني(  " .76إن هللا عز وجل
ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
أيمر بنصر احلق والنضال دونه وجماهدة
الكافرين ابلنفس والنفيس ،ويوصي عباده أال
يستكينوا للظلم ! وحيرضهم على مقابلة
العدوان مبثله ،وعلى أال يرتكوا الضرب
يستعلن فال جيد من يقمعه ويردعه ...ردوا
العدوان وابذلوا يف سبيل احلق ..وإال
فالتسليم للعدوان والشح ابألموال طريق
الضياع والفناء والتهلكة ،فال تلقوا أبيديكم
إليها "  ،77ومراعاة للنظرة املتكاملة
واملوضوعية للنص القرآين ،وإبرازا للسياق
القرآين ،واستعانة آبلية بيان السلف الصاحل
ملنطوق النص القرآين ،ودرءا للشبهات
وتصحيحا للفهم القاصر والسيئ آلي الذكر
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احلكيم ،يرافع الغزايل عن قضية اإلسالم
العادلة وضرورة إعداد الع ّدة ملواجهة الباطل
وأعوانه قائال  " :أال ليت املسلمني يدركون
هذه السنة يف ازدهار األمم وانداثرها ال
سيما وهم مع اليهودية والصليبية يف حرب
حياة أو ممات ...غري أن فريقا من املسلمني
ظلم هذه اآلية أقبح ظلم ،وفهمها أغىب
فهم ،وظن أن هللا يقول لعباده  :احرصوا
على أعماركم فال تعرضوها لالستشهاد يف
سبيلي واحرصوا على أموالكم فال تضيعوها
ابإلنفاق يف سبيلي ! وهكذا مل يكف الناس
أن يعصوا ،حىت ذهبوا يتلمسون ملعاصيهم
الفتوى املشروعة !"  78وأورد اإلمام
الزخمشري يف الكشاف مالبسات قصة سور
أتويل اآلية يف معركة القسطنطينية فقد روي
" أن رجال من املهاجرين محل على صف
العدو فصاح به الناس :ألقى بيده إىل
ّ
التهلكة .فقال أبو أيوب األنصارى :حنن
أعلم هبذه اآلية ،وإمنا أنزلت فينا ،صحبنا
اَّلل عليه وسلم فنصرانه،
اَّلل صلى َّ
رسول َّ
وشهدان معه املشاهد ،وآثرانه على أهالينا
وأموالنا وأوالدان ،فلما فشا اإلسالم وكثر
أهله ووضعت احلرب أوزارها ،رجعنا إىل
أهالينا وأوالدان وأموالنا نصلحها ونقيم فيها،
فكانت التهلكة اإلقامة يف األهل واملال
وترك اجلهاد "  79من هذا الفهم السيء
لنصوص القرآن كانت انتكاسة املسلمني
لألسف ،يقول اإلمام الغزايل " لئن كان
اهلجوم املسلح غري مطلوب دينا ،فإن السلم
املسلح من أركان الدين ،وذلك يتقاضى
األمة أن أتخذ أهبتها كاملة فال تبخل على
ُعدد احلرب مبال ،وال متسي إال وهي واثقة
ردت
من أهنا على حذر وهتيؤ فإذا بوغتت ّ

على العادين وهي عزيزة قادرة "  .80ولقد
أدرك بعض قادة الدول اإلسالمية األماجد
قيمة القدس دينيا وسياسيا وثقافيا وروحيا،
ويف هذا اإلطار البد من اإلشادة والتنويه
ابلدور البالغ األمهية الذي قامت به وال تزال
اململكة األردنية اهلامشية ملكا وحكومة
وشعبا يف سبيل القضية الفلسطينية والقدس
الشريف سريا على منهج السلف الصاحل يف
خدمة املقدسات اإلسالمية وأييت على رأس
األسرة اهلامشية اجمليدة الشريف حسني بن
علي زعيم الثورة العربية الكربى 1916
الذي أكد مبواقفه معارضته لكل املطالب
الصهيونية املخططة لقيام كيان صهيوين يف
فلسطني ويف إطار محلة عام  1924جلمع
التربعات لتعمري املسجد األقصى املبارك كان
أول املبادرين لذلك حيث أنفق يف سبيل هللا
 24ألف لرية ذهب حمتسبا أجرها وثواهبا
عند احلق سبحانه وكان حبه لألرض املباركة
ال يوصف حىت إنه أوصى أن يدفن يف
رحاب احلرم القدسي الشريف واستجاب هللا
ألمنيته حني وافاه األجل عام 1931م
واستمر أبناؤه وأحفاده سائرين على النهج
القومي نفسه يف حب القدس الشريف خاصة
وبالد فلسطني بصفة عامة والبلد الطيب
81
خيرج نباته إبذن ربه
الرابطة
دائرة
 )3اتساع
اإلسالمية ،فهي ليست قومية ضيّقة ،كما
جندها عند القوميني ،الذين حيصروهنا يف
إطار العروبة فقط ،أو كالذين يتقوقعون
يهمهم ما جيري
داخل وطنيتهم الضيّقة ،وال ّ
من انتهاكات صارخة حلقوق املسلمني ،وما
تتعرض له أقطار اإلسالم من عدوان سافر،
ودوس على املق ّدسات ،وليس هذا من قيم
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اإلسالم وال من شيم املسلمني الصادقني،
الذين يتأملون آلالم إخواهنم يف العقيدة ،كما
نطق بذلك رسول اإلسالم يف كالمه الطيب
ملا قال " ) مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم
كمثل اجلسد إذا اشتكى عضو منه تداعى
سائره ابلسهر ابحلمى) 82وقد ذكر العالمة
بدر الدين العيىن (املتوىف855 :هـ) يف
ملسمى (عمدة
شرحه على صحيح البخاري ا ّ
القاري)أن هذه الصفات اليت ينبغي
للمسلمني أن يتصفوا هبا هي " من َابب
اعة ِيف
التفاعل الَّ ِذي يَ ْستَ ْد ِعي ا ْشِ َرتاك ْ
اجلَ َم َ
أصل الْ ِف ْعل" .83وكعادة البدر العيين رمحه هللا
يستنبط جمموعة من الفوائد من أبرزها أن "
فِيه تَـ ْع ِظيم ُح ُقوق الْ ُمسلمني واحلض على
معاونتهم ومالطفة بَعضهم " .84بل إن
عقالء أرواب ملا رأوا ما جنته الفكرة القومية
من دمار وهالك إابن احلربني الكونيتني
األخريتني ،ختلّوا عن الدعوة إىل القومية
الضيّقة ،واجتهوا حنو الفكرة الوحدوية حيث
َّ
"عد كثري من مفكريها العودة للدعوة هلا
هداما
دليال على الرجعية والتخلُّف
ً
وعنصرا ً
ً
نوعا من التجارب اليت
لإلنسانية ,واعتربوها ً
خاصة ويف
جلأت إليها أورواب يف ظروف َّ
وقت حمدود".85ومما نقل عن "أرنولد توينيب"
ِ
توحد
قوله" :القومية ال تستطيع ً
أبدا أن ّ
اإلنسانية ,بل إهنا توزعها وتشتت مشلها,
ومن أجل ذلك ليس هلا مستقبل ,وأهنا ال
تستطيع ّإال أن تدفن اإلنسانية يف ركامها,
وأننا إذا أردان أن ننقذ أنفسنا من اهلالك
والدمار فينبغي أن حتتضن اإلنسانية كلها من
غري استثناء ,ونتعلم كيف نعيش كأسرة
واحدة" .86

 )4تنبيه الرأي العام اإلسالمي
الوطين واملغاريب والعريب واإلسالمي ابملخاطر
احملدقة ابلقدس الشريف ،وأن التفريط يف أية
ذرة من تراب فلسطني إمنا هو تفريط يف
ّ
األمانة امللقاة على عاتق أمة اإلسالم
املستأمنة على حرمات هللا وحدوده ومشاعره
املق ّدسة واملستأمنة على رساالت األنبياء ،ما
دام أهنا تنتمي إىل رسالة خامت األنبياء
واملرسلني حممد بن عبد هللا صلوات ريب
وسالمه عليه .قال اإلبراهيمي رمحه هللا
"يقولون إ ّن فلسطني منسك لألداين
السماوية الثالثة وإهنا قبلة ألهل تلك
مجيعا ،فإن كان ما يقولون حقًّا-
األداين ً
وهو حق يف ذاته -فإن أحق الناس
ابالئتمان عليها العرب ،ألهنم مسلمون،
واإلسالم يُوجب احرتام ال ُكتب والكتابيني،
ويوجب اإلميان جبميع األنبياء واملرسلني،
ويضمن إقامة الشعائر لليهود واملسيحيني ،ال
اليهود الذين َّ
كذبوا األنبياء وقتلوهم،
ُ
وشردوا
وصلبوا -بزعمهم -املسيح الصادقّ ،
حوارييه من فلسطني ،وكفروا مبحمد بعد ما
جاءهم ابلبيّنات" .87وبعد بضع سنوات من
وفاة الشيخ اإلبراهيمي ،حيدث ما كان حي ّذر
منه اإلمام من إقدام الصهاينة على مزيد من
انتهاك حرمات اإلسالم حيث أنه " يف
الساعة السادسة وعشرين دقيقة من صباح
( )21أغسطس (1969م) ،أشعل شاب
يهودي (مايكل دنس وليم روهان) النار يف
املسجد األقصى ،واستمر اشتعال النريان يف
املسجد إىل الساعة الثانية عشر ظهرا ،مما
أدى إىل حرق وتدمري املقصورة امللكية
ابملسجد ،وحرق وإتالف معظم خشب
السقف اجلنويب منه ،وحرق منرب نور الدين

SULEIMAN GOURARI/APJIR 2-3 (2018) 1-44

الذي وضعه صالح الدين األيويب يف موضعه
"  88ومما يعجب له هو توقيت العملية
اإلجرامية فقد " كان يوم احرتاق األقصى
هو نفس يوم احتفال اليهود بذكرى حتطيم
هيكلهم .كما تسعى إسرائيل لوضع يدها
على مقربيت ابب الرمحة واليوسفية املالصقتني
للحرم الشريف من اجلهة الشرقية وضمها إىل
متنزه إسرائيل الوطين "  89ولكن هل توقفت
جرائم بين صهيون؟ واجلواب كال فقد "
أضاف اليهود جرمية جديدة حني واصلوا
حفرايهتم ،وأعلنوا عام (1981م) أهنم
توصلوا إىل نفق ميتد من حتت املسجد
األقصى ،يصل ما بني أسفل حائط املبكى
وقبة الصخرة املشرفة ،وزعم بعض
احلاخامات أن هذا النفق هو أقدس األماكن
اليهودية ،وأنه أهم من حائط املبكى ،إذ هو
ـ على حد زعمهم ـ بوابة كيفونوس الواردة يف
كتاب التلمود ،وهي أهم مكان للصالة "
،90وال زال الصهاينة يف طغياهنم يعمهون،
ويف جرائمهم مستمرون يقول مساحة الشيخ
سعد الدين العلمي (مفيت القدس) يف حوار
معه أجراه (حممد الدسوقي حممد) لصاحل
جملة (منار اإلسالم) حتت عنوان " املسجد
األقصى يف خطر" وهذا مبناسبة ذكرى
اإلسراء واملعراج حيث قال مساحته " ومل
تتوقف ممارسات الصهاينة عند هذا احلد،
وإمنا أرسل يل املتطرفون منهم كثريا من
التهديدات واإلنذارات ..وخريوين يف آخر
إنذار وصلين منهم بني أمرين  :أن أقبل منهم
مليون دينار أردين سرا مقابل السماح هلم
بدخول ساحات األقصى والصالة فيه ..أو
اغتيايل عند رفض األمر األول وهو الرشوة
اليت ظنوا أهنم قادرون على شراء ضمائران

هبا ،91 "...وبني مساحته أن توظيف الدين
عند اليهود القتحام املسجد األقصى هو
وسيلة إشهارية فقط ،قال يف هذا الصدد "
يف عام  ،1967زارين وزير األداين
اإلسرائيلي (0د.زيرح) ..وكان مما قاله يل انه
حسب الشريعة اليهودية حيرم على أي
يهودي الدخول غلى ساحات املسجد
األقصى أو احلرم اإلبراهيمي ..وأكد يل أنه
مل يدخلها طوال حياته ولن يدخلها امتثاال
ملا تقضي به الشريعة اليهودية ..هذا ما قاله
(د.زيرح)وأكده اكثر من مرة .غري أن اليهود
ـ حكومة وشعبا ـ إمنا يتخذون من الدين
وسيلة دعائية لكسب مؤازرة العامل
وتعاطفه ..فهم ال يريدون املسجد األقصى
لغرض ديين وإمنا لناحية سياسية "  92هذا
املزور يف خدمة قضاايهم
هو دور الدين ّ
الباطلة ،فما هو حجم توظيف الدين
والدعاية اإلعالمية عند العرب واملسلمني يف
خدمة األقصى واملقدسات اإلسالمية يف
فلسطني ،وهم أصحاب األرض واحلق ؟
وعلى كل حال فال تزال جرائم بين صهيون
العزل،
متواصلة حل ّد الساعة ضد املواطنني ّ
وال تزال االنتهاكات الصارخة ألبسط
حقوق اإلنسان مستمرة يف األراضي
الفلسطينية ،وال يزال الدوس على الشرعية
األممية واملواثيق الدولية ديدن السلطات
اإلسرائيلية مستخدمة يف ذلك أبشع وأفظع
األساليب اجلهنمية .من هنا وعلى ضوء
اهلجمة اإلعالمية الشرسة اليت يتعرض هلا
املسلمون وقضيتهم املقدسة ،فإنه من الالزم
تفعيل دور اإلعالم العريب واإلسالمي يف
خدمة القضية الفلسطينية ،والذي يبدو ابهتا
وخافتا مقارنة مع نظريه الصهيوين ففي
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دراسة قام هبا الباحث (حتسني حممد بشري)
كتب هذا األخري حتت هذا العنوان الفرعي
(كيف صور العرب واإلسرائليون يف
الصحافة األمريكية ؟) ما نصه  " :إن
الصورة املنطبعة عن العريب هي صورة سلبية
يكاد ال يكون فيها أي عنصر مدح ،وقد
تبدلت الصورة املنطبعة القدمية عن العريب
كشخص رومانسي جيول يف الصحراء إىل
تصوير العريب ابألوصاف التالية Dark, :
shifty –eyed, shemer and
 ،coward.وقد عمل التلفزيون والسينما
ابلصورة والصوت على تقوية هذا االنطباع،
وابلعكس جندى أن الصورة املنطبعة عن
اإلسرائيلي إجيابية املضمون فقد صور
ابألوصاف التالية young, energetie, :
fun-loving, hard working, brave

 93 " and deeply suntanned.وقد
استخلص الباحث (حتسني حممد بشري) من
خالل االستفتاء الذي أجراه معهد جالوب
للرأي العام ملعرفة مدى إدراك الرأي العام
األمريكي وموقفه من الصراع العريب
اإلسرائيلي يف الشرق األوسط ع ّدة
مالحظات من بينها وهذا ما يهمنا يف مقالنا
هذا " إن الرأي العام جاهل أبسباب النزاع
حيث يرجع  22يف املائة منها لنزاع اترخيي
ويعطي النزاع على األرض  16يف املائة فقط
وال يعطي املطالب العربية إال  5يف املائة وال
يذكر مشكلة الالجئني وحقوق شعب
فلسطني وهذا يدل على فجوة كبرية بني
املطالب العربية وبني إدراكها والعلم هبا يف
صفوف الرأي العام األمريكي ويدل كذلك
على فشل اجملهود العريب يف شرح القضية
الفلسطينية للرأي العام األمريكي "  94وهذا

لألسف خلق االنطباع السيء على أن
الضحية هي إسرائيل واجلالد هم العرب !!!.
 )5التنبيه على خبث ومكر
الصهيونية العاملية ،ودهاء الدوائر
االستعمارية ،وما يدور يف فلكها من
سياسيني وصحفيني وكتّاب ومسرتقني
وإعالميني ،جييدون لغة دموع التماسيح،
والتباكي على أطالل املق ّدسات اإلسالمية،
وهم من ذلّلوا الصعاب ووطئوا املهاد لش ّذاذ
اآلفاق وزينوا هلم سوء أعماهلم ،وأمدوهم
وساندوهم لوجيستيا وعسكراي ،وبئس
الصنيع صنيعهم ،وبئس الطريق طريقهم .هذا
وإن " الصهيونية تبدأ طريقها من فوق فتبدأ
نفوذها ابلرؤوس من الزعماء وأرابب املال
وكبار املثقفني دون أب يكون للشعوب رأي
حول املوضوع مث تنساب كاألفعى هادئة
انعمة إىل القواعد ،تدعمها املاسونية اليت
تشكل يف ظالهلا أكرب وأعظم انفتاح على
االجتاهات الوطنية التحررية واإلنسانية،
فتسهم مع االستعمار اجلديد والتبشري
والشيوعية يف حماصرة احلركات اإلسالمية
وتضييق اخلناق على املسلمني ابلتجويع
واإلرهاب والقتل واإلفناء "  ،95وقد رصد
الباحث مجيل عبد هللا حممد املصري جوانب
ع ّدة من مظاهر التغلغل الصهيوين يف الدوائر
ومراكز القرار اإلفريقي ،يف غفلة وضعف من
العرب واملسلمني ،أما " من يقف من
الزعماء األفارقة إبخالص ضد املطامع
الصهيونية سرعان ما يطاح برؤوسهم كما
حدث للداعية املسلم (أمحدو بللو) ورفيقه
(أيب بكر تفاوه ابليوه) يف مطلع عام
1386هـ1966 /م وكما حدث لـ(عيدي
أمني) يف أوغندا ،وذلك من أجل عزل
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اجلماهري اإلريقية عن االتصال املباشر
ابإلسالم ،وكان امحدو بللو قد كتب حي ّذر
من خماطر السياسة الصهيونية يف إفريقيا
يقول  " :إن التغلغل الصهيوين يف بعض
الدول اإلفريقية سيكون له األثر اخلطري بني
أفراد الشعوب اإلفريقية " 96ويؤكد حقيقة
واسرتاتيجية التغلغل الصهيوين يف جسد
األمة العربية قول حممد أديب العامري" ومع
اهلجمة االستعمارية هذه من الدول األجنبية
تظهر احلركة الصهيونية العاملية ،بعنفواهنا
واندفاعها مزودة بتأييد صريح من الدول
الرأمسالية واالستعمارية ،لذلك جتد البعثات
األثرية اليت قامت يف كل فج عريب يف قلب
اجلزيرة واهلالل اخلصيب تنفق األموال
للبحث عن اآلاثر العربانية خاصة ،ومن هنا
ال نعجب من اهتمام بيت روتشيلد صاحب
املال واألعمال وأمثاله بتمويل هذه احلفرايت
ألن استثمار أمواهلم مرتبط بسعة الرقعة اليت
97
يسيطر عليها االستعمار والصهيونية "
وقد فنّد الكاتب (حممد أديب العامري)
أبسلوبه البارع أكذوبة أحقية اليهود
بفلسطني وأكد عروبتها اليت متت ّد إىل ما قبل
الفتح اإلسالمي آبالف السنني ،وأما اليهود
فهم " قادمون متأخرون" حسب تعبري جون
برايت  98وبني الكاتب حممد أديب العامري
أيضا أن بيان عروبة فلسطني هو الذي
تفرق العرب
سيحررها فهذا ال يكفي " فإن ّ
وغدر الصهيونيني وقوهتم وخداعهم ومظاهرة
القوى االستعمارية هلم هي اليت مكنت
للصهيونيني من فلسطني والقوة وحدها
ظاهرة وابطنة يف حيلة أو غري حيلة هي اليت
خترجهم منها " .99

 )6عدد من الكتاب استلهموا
أفكار ونظرات اإلبراهيمي اليت نبهت على
خطر وحقيقة حتالف القوى الكربى مع
الصهيونية العاملية ،ضد العرب واملسلمني
فهذان الباحثان (إمساعيل أمحد ايغي،
وحممود شاكر) يذكران أن وعد بلفور
املشؤوم " كان قد عرض قبل إعالنه على
الرئيس األمريكي ويلسن ،وحظي مبوافقته يف
آخر يوم من أايم عام 1335هـ
(1917م) ،كما أيدته احلكومة الفرنسية يف
ربيع الثاين 1336هـ (1918م) أتييدا علنيا
مث تلتها احلكومة اإليطالية فأيدته "  ،100مث
يتساءالن عن العوامل اليت ّأدت بربيطانيا إىل
إصدار هذا الوعد ،ويستعرضان ما ذكره
املعاصرون واملؤرخون من أسباب ،مث حاوال
ردها إىل ثالثة أصول،
يف حماولة منهما إىل ّ
من أبرزها حسب نظران هذا العامل " احلقد
الصلييب على املسلمني والذي أاثر األوروبيني
قروان طويلة لسيطرة النصارى على القدس،
وإن وجود دولة لليهود وسط العامل اإلسالمي
بل يف مركزه ليساعد على إفساد املسلمني
وإضعافهم إببعادهم عن عقيدهتم نتيجة
األخالق اليهودية ...وقد قال أحد اإلنكليز
" إن الصهيونية كانت منذ البداية حركة
101
انكليزية وليست حركة يهودية فحسب"
ويظهر التواطؤ الصلييب احلاقد ممثال يف رأس
األفعى بريطانيا مع الصهيونية حيث "
شرعت بريطانيا يف هتويد فلسطني فعينت
السري هربرت صموئيل مندواب ساميا
متحمس للصهيونية،
لفلسطني ،وهو يهودي ّ
وقد رشحته احلركة الصهيونية وأقام صموئيل
إدارة استعمارية صهيونية فاختار (بنتويش)
انئبا له ،وهو صهيوين ،ورفع عدد املوظفني

SULEIMAN GOURARI/APJIR 2-3 (2018) 1-44

اليهود يف إدارة إىل أربعة أضعاف عدد
املوظفني املسلمني ،وعني مديري اهلجرة،
واجلنسية ،والتجارية من الصهيونيني،
وأخذت تلك اإلدارة تصدر القرارات
والقوانني اليت هتدف إىل صبغ فلسطني
ابلصبغة اليهودية الصهيونية "  ،102ومن
آاثر معاونة بريطانيا للصهيونية أهنا صارت
ال تعقد " أمرا يف فلسطني إال ابالتفاق
معها ،وتركت هلا حرية إقامة املدارس،
واملستعمرات ،والتشكيالت العسكرية،
وحتديد أعداد املهاجرين ومنح اجلنسية،
والتصرف االقتصادي ،وبينما كانت عملية
هتريب السالح مقبولة لليهود كان املسلم
الذي يضبط معه مسدس حيكم عليه
ابلسجن مدة مخس عشرة سنة وأحياان
ابإلعدام "  .103ومن األدلة اليت تبني مدى
آتمر القوى االستعمارية مع الصهيونية يف
سياق وعد بلفور ما قاله " براندس مستشار
الرئيس األمريكي ولسون  " :إن املقصود من
وعد بلفور أن يصبح اليهود أكثرية يف
فلسطني ،وعلى العرب أن يرحلوا عنها إىل
الصحراء "...وفضح ماينز تساغن سكرتري
قيادة احللفاء الشرقية آنذاك ،قصد
االستعمار العاملي من وعد بلفور فقال " إن
مسطس وفنزيلوسي ولويد جورج وكليمانصو
وهيئة أركان حرب احللفاء يف احلرب العاملية
األوىل ،أقروا مجيعا ضرورة وجود الدولة
اليهودية يف فلسطني ألسباب اسرتاتيجية
" ،104والتاريخ يثبت كيف أن بريطانيا
تالعبت مبشاعر العرب واملسلمني وخانت
العهود واملواثيق ،وكيف لعبت على مجيع
احلبال من كل اجلهات " حىت فضحت
حكومة الثورة الشيوعية بروسيا القيصرية عام

1917تفاصيل اخليانة الربيطانية لألماين
العربية "  .105ويف آاثر األستاذ املرحوم
(حممد الطاهر فضالء) اقتفاء آلاثر
اإلبراهيمي ،وحفظ للود والعهد ومما جاء
فيها " شواظ من انر كان يرسله هذا اإلمام
الرائد على رأس الصهيونية العاملية
واالستعمار العاملي ،ويف مناسبة ويف غري
مناسبة كان يتحدث عن فلسطني ويكتب
عن فلسطني ،ما لو مسعه املسلمون والعرب،
وقرأه املسلمون والعرب ،وعمل به املسلمون
والعرب ،ألراحوا هذه األجيال من هذه
اجلرثومة اليت فتت الوحدة يف اجلسم الواحد،
وفرقت الكلمة يف اللسان الواحد ،وشعبت
االجتاه يف اهلدف الواحد ،ولكن العرب
واملسلمني ـ إال من رحم ربك ـ كانوا يف
شغل عن مساع هذه اآلايت املعجزات ،وعن
قراءة هذه املقاالت املتتاليات .يف دروس
احلديث بتلمسان ال ينسى اإلمام اإلبراهيمي
قضية فلسطني 106 "...هذا جزء ضئيل من
نصيب اهتمام فلسطني عند اإلمام
اإلبراهيمي ،يف ظل االستعمار الفرنسي،
وأحوال العرب واملسلمني املزرية يف تلك
الفرتات احلالكة من املؤامرات الدولية ،فما
هو نصيب القضية الفلسطينية يف ظل
استقالل وحرية الشعوب العربية وما هو
نصيبها يف منابر املساجد ومنصات العلم
والثقافة اليوم؟.
 )7ومن أبرز من أتثر بكتاابت وأسلوب وروح
اإلمام اإلبراهيمي األستاذ الفاضل حممد
اهلادي احلسين ،السيما يف مقاالته املنشورة
يف كتاب " من وحي البصائر" واليت مب
يكتب كلماهتا كما يقول ـ وقد صدق فيما
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قال ـ قتال للوقت ،وإمنا كانت عصارة قلبه

الذي يضع رجله على طهران ،ويده على

الذي يعتصر أملا حلال اإلسالم واملسلمني

الظهران ،وعينه على وهران " فكان ذلك

اليوم ،قال يف مقالته " ستعود فلسطني "

الوصف أدق تصوير يف أوجز تعبري عن

(البصائر ع 22 ،1ـ ـ  29ماي 2000م)

اسرتاتيجية الوالايت املتحدة ،اليت تستهدف

ما نصه " إن شعبا يقاتل ابحلجارة أوىل

السيطرة على هذه املنطقة احلساسة ،املسماة

ابلعيش واحلياة يف فلسطني من شرذمة ال

" حمور التاريخ" واملوصوفة بــ" املوقع اجلغرايف

حمصنة أو من وراء جدر.
تقاتل إال يف قرى ّ
وإن شعبا حتالف ض ّده كل قوى االستكبار

احلاكم" .110
 )8بينت أفكار اإلمام اإلبراهيمي الفاحصة

العاملي ومل يستسلم حلقيق بفلسطني من

والسابقة لزماهنا الطريق الصحيح للعمل

شذاذ ال يصربون على طعام واحد ،وأتتيهم

السرتجاع املقدسات املغتصبة وأوهلا القدس

املساعدات من كل مكان ،107 ".كما وقف

الشريف ،وأنه يكون ابلعمل اجلاد ألجل

حملال فلسفة ونظرة اإلبراهيمي للعيد يف ظل

حتقيق الوحدة اإلسالمية ،بعيدا عن

وتفرقهم شيعا
الواقع املزري للمسلمنيّ ،
ودوال ،وما أشبه الليلة ابلبارحة ،وهذا يف

التطرف ،وبعيدا عن اهتام املسلمني لبعضهم
البعض ابخلروج عن اإلسالم بسبب

مقال له يف (البصائر ع 24( 76ـ ـ 30

اجتهادات وأتويالت لبعض النصوص

ديسمرب 2001م)  .108كما تظهر

القرآنية أو النبوية ،مع نبذ اخلالفات يقول

شجاعته األدبية وعزته املقتبسة من روح

رئيس وزراء ماليزاي األسبق حمضري حممد "

اإلبراهيمي ودفاعه عن القدس الشريف يف

نتيجة هلذا االرتباك ،أصبحت األمة منقسمة

إدانته لكامب ديفيد يف مقالته " غابة

وعرضة للصراعات والنزاعات واالقتتال فيما

الكالب ( ،109 )wood dogsكما كتب

بينها ،وأصبح املسلمون أقل اهتماما ابلدفاع

يف مقال " على قدر أهل اجلرم أتيت اجلرائم"

عن أنفسهم ضد أعداء اإلسالم وأكثر

(البصائر ع 17 ،63ـ ـ 24سبتمرب

انشغاال مبعارضة غريهم من املسلمني،

2001م)مستلهما روح اإلبراهيمي ورؤيته

متجاهلني متاما كون هذه الصراعات لن

االستشرافية وخربته للواقع السياسي العاملي،

تؤدي سوى إىل إضعاف املسلمني .وبسبب

والدور األمريكي اخلطري يف مساندة إسرائيل،

تفككهم واختالفهم يف فهم اإلسالم،

ومما قاله " يف العدد  113من جريدة

واقتتاهلم على السلطة ونقص معرفتهم

البصائر ،الصادر بتاريخ  27مارس

ومهاراهتم ،وإساءة استخدام ما وهبهم هللا

1950م ،وصف اإلمام اإلبراهيمي

من ثروة ،بسبب ذلك كله وصل املسلمون

الوالايت املتحدة األمريكية أبهنا " العمالق

اليوم إىل أدىن مستوى ،وابلرغم من ذلك
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فهم مستمرون يف فعل ما حرمه اإلسالم وما

احملكم .ومصطلح " فرق تسد " Divide

يدمرون أنفسهم به ،كما أهنم ليسوا

 ..and ruleهو عبارة التينية يف األصل

مستعدين لرؤية حقيقة وضعهم أو لالعرتاف

تتضمن مبدأ سياسيا أعلنه " مكيافيللي"

أبهنم ضلوا عن تعاليم اإلسالم ،كما

نقال عن جملس الشيوخ الروماين وعن امللك

يواصلون رفضهم لألخوة اإلسالمية " ،111

لويس احلادي عشر وعن "كاترين دو

وما ذاك إال بسبب الوطنية الضيقة اليت

ميديسي" زوجة امللك هنري الثاين والوصية

جعلتهم متقوقعني على ذواهتم ،ومنشغلني

على عرش ابنها امللك شارل التاسع .وهذا

بتوافه القضااي واألمور ،يقول اإلمام اجلليل

املبدأ يقتضي بتفريق األعداء واخلصوم

(حممد الغزايل) عن رسالة املسلم يف الكون

للتغلب عليهم .وقد استخدم االحتالل

وفلسفتها القائمة على خدمة مقاصد

االجنليزي هذا املبدأ يف التعامل مع األقطار

وأهداف القرآن الكرمي الكربى ،فيقول عن

العربية للتفرقة فيما بينهم على كل
113

املسلم يف مبحث عنوانه (الوطنية الضيقة

مستوى"...

والوطنية الواسعة) ":إنه حيب وطنه الذي ولد

يعمل عمله يف واقع العرب كما هو مشاهد

فيه ،واستمتع خبريه وعاش قطعة من اترخيه،

يف مناظر اخلراب والدمار والتخلف اليت

وهو يؤدي حقوق هذا الوطن ويستشعرها

تعاين منها أمة العرب .فال جناة وال سعادة

أكثر مما يستشعرها غالة املتعصبني للنزعات

وال عزة ألمة اإلسالم إال حتت راية القرآن

القومية احملدودة .لكنه ـ مع ذلك ـ خيدم

الكرمي الناطق الرمسي لسرية رسول اإلسالم

حقيقة أكرب من أقطار األرض وآفاق

وفقه اإلسالم بعيدا عن الرواايت املختلقة

السماء ،ألنه يصل قلبه ولبه برب األرض

املكذوبة أو املشكوك فيها البعيدة عن املنطق

والسماء ،ومن مث انداحت الدائرة اليت يعمل

والعقل السليم وعن توجيهات القرآن واليت

فيها ،وذابت احلدود اليت حتصرها.112 "..إن

كانت نتاجا لصراعات سياسية ومذهبية

مصطلح "فرق تسد" يعرفه العرب ويلقنونه

مزقت األمة شر ممزق ،وجعلت أبسها بينها

ألبنائهم يف خمتلف املدارس مبناسبة شرح

شديد ،قال الداعية (حممد الغزايل) يف حوار

السياسة االستعمارية ،بيد أهنم ال يدركون

له مع جملة (منار اإلسالم) حتت عنوان

أهنم واقعون يف شراكه ،وأهنم يعيدون إنتاج

(املسلمون أحياان ..ال يصنعون رغيف اخلبز

مآسي احملطات السوداء ملسرية أمة اإلسالم،

الذي أيكلونه) " أان حسن الظن أبميت..

واالحنرافات واالنزالقات اليت وقعت يف

أمتنا فيها خري كثري ،والعيب يف نظري ليس

وتربر لألسف زورا
التاريخ اإلسالميّ ،
وتؤول ّ

يف الشعوب.ز فاجلماهري سليمة القلب.

وهبتاان بنصوص تتعارض متاما مع كتاب هللا

وال يزال هذا املصطلح

ومهادها حسن لكل من حيسن البناء..
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العيب فيمن يشتغلون ابلقيادة ،أو أمسك

 1967حتت عنوان " احلرب اليت مل يردها

أبزمة األمور ،إهنم ال حيسنون رعاية هذه

أحد " يتعرض للدور الكبري " الذي لعبته

األمة وال استغالل طاقاهتا "  ،114وأردف

الدعاية ،فمن الناحية اإلسرائيلية آمن

الداعية الراحل قائال ومنبها بكل حسرة

اإلسرائيليون أن العرب يريدون إابدهتم وذلك

لواقع األمة األليم " إن اهلزائم اليت تصيب

نتيجة ملا تذيعه حمطات اإلذاعة العربية

األمة اإلسالمية ،ليست من طبيعتها ال

وتستغله الدعاية اإلسرائيلية لرتسيخ هذا

تعاليم وال شعواب ،وإمنا هو نزاع الكبار على

االعتقاد ،أما ابلنسبة للعرب ـ على حد قول

األهواء ،وسوء تصرف بعض العلماء يف

املؤلف ـ " فإن الدعاية شيء معبود لديهم

قيادة أمة طيبة تريد ان تطيع رهبا وأن تؤدي

فهم حيبوهنا لدرجة كبرية ابلرغم من أهنم ال

حقه عليها ،ولكنها تبدد قوهتا يف التوافه

يتوقعون إطالقا أن تكون سردا أمينا للواقع.

والفروع واخلرافات اليت ما أنزل هللا هبا من

والعرب حيبون الكلمات كما حيب

سلطان "

115

اإليطاليون املوسيقى وكما حيب الفرنسيون

 )9من روح مقاالت وخطب اإلمام اإلبراهيمي

الطعام اجليد .فالكلمات اجلميلة اليت

يستلهم القارئ أنه من الضروري والالزم أن

تنساب من أجهزة الراديو جتعل معظم العرب

تتضمن براجمنا التعليمية ،مقاييس ملعرفة ثقافة

ينسون احلقيقة اليت ال تزال بعيدة عن إرضاء

وفكر اآلخر ،السيما الصهيونية ،وتتبع كل

آماهلم

أصبحت

ما يصدرونه من إنتاج فكري ،بغية الوقوف

الكلمات بديال عن احلقيقة ابلنسبة للعرب "
116

وتطلعاهتم،

وبذلك

على منط تفكريهم وتوجههاهتم اإلسرتاتيجية،

!!

متاما كما كانت تفعل جملة العريب صديقة

والبالد العربية من ابب اجلزء الذي يراد به

القارئ العريب ،منذ عقود ،مبقاومة النسيان

الكل هلو أمر ممكن ومتاح ،ولكن بشروط ال

والالمباالة ،فمن خالل (كتاب الشهر)

يطيقها إال أولوا القوة واإلميان ،تكفلت آيتني

استفاد املتلقي العريب من عديد الدراسات

من سورة النور ببياهنا فقال عز من قائل
)وعد َّ َّ ِ
ين َآمنُوا ِمْن ُك ْم َو َع ِملُوا
َ ََ
اَّللُ الذ َ
ِ
ا َّ ِ ِ
َّه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض َك َما
لصاحلَات لَيَ ْستَ ْخل َفنـ ُ
استخلَ َّ ِ
ين ِم ْن قَـْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن َهلُْم
َْ ْ َ
ف الذ َ
ِ
ِ
ِ
َّه ْم ِم ْن بـَ ْع ِد
دينَـ ُه ُم الَّذي ْارتَ َ
ضى َهلُْم َولَيُـبَ ّدلَنـ ُ
َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمنًا يـَ ْعبُ ُدونَِين َال يُ ْش ِرُكو َن ِيب َشْيـئًا
ك هم الْ َف ِ
ومن َك َفر بـع َد ذَلِ َ ِ
اس ُقو َن
ََ ْ َ َْ
ك فَأُولَئ َ ُ ُ

على غرار ما كان يكتبه (حممد طنطاوي)
ويستعرضه ،مثال ذلك كتاب (إسرائيل بدون
صهاينة) ()Israel Without Zionists
للكاتب اإلسرائيلي (يوري أفنريي) ( Uri

 ) Avneryوهذا الكتاب كما يوضح
الكاتب ميثل خبث املقصد والغرض ففي
الفصل الكامل الذي خصصه حلرب يونيو

إن استعادة القدس جوهرة فلسطني
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ِ
الزَكاةَ وأ ِ
َطيعُوا
يموا َّ
الص َالةَ َوآتُوا َّ َ
(َ )55وأَق ُ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تـُ ْر َمحُو َن (. (117)56
الر ُس َ
َّ

)10

ابمتياز .وكانت الوﻻايت املتحدة أول دولة
تعرتف إبسرائيل ،وذلك بعد مضي دقائق

ومن الروح اإلبراهيمية الصافية ،واحملبّة

على إعالن قيامها يف  15مايو .1948

التعمق
لدينها ولغتها ومقدساهتا ،البد من ّ

وبعد أسابيع منحتها قرضا قيمته 100

كثريا يف دراسة الشخصية اليهودية ،وبنية

مليون دوﻻر .119 ،،.وما هذا إال ألن

السياسة الصهيونية ،وتدريسها لطلبة

الكفر كله ملّة واحدة وال يزالون يقاتلون

الدراسات العليا حىت نكون على وعي
وحذر ،وأن تكون لنا الكفاءات القادرة على
كشف األابطيل ،ومن مث العمل على ترويج

يردوهم عن دينهم إن
املسلمني حىت ّ
تبني ذلك وقائع التاريخ
استطاعوا ،كما ّ
القدمي واحلديث على ح ّد سواء .من هنا

احلق بني شعوب العامل ،الذين ذهبوا ضحية

وجب على املسلمني وأصحاب الثروة منهم

املدعم من قوى املال
اإلعالم الصهيوين ّ

ابخلصوص بذل كل نفيس يف سبيل

واألعمال ،ومن مناذج الذين سامهوا يف

املقدسات اإلسالمية ،وعدم الركون ملتاع

تشريح الفكر اليهودي والصهيونية الباحث

الدنيا وإلقاء النفس إىل التهلكة ،واليت ما

(عبد الوهاب املسريي) صاحب " موسوعة

هي يف احلقيقة إال الشح وعدم البذل

اليهود واليهودية والصهيونية  :منوذج تفسريي

والعطاء.

جديد ( 8جملدات) وما كتبه عن مفهوم "

 )11ضرورة الوعي مبختلف أمناط

اجلماعة الوظيفية " ،كما رد على بعض

االستخبارات اﻻسرائيلية حيث أن هيكلها،،

املقوالت املغالطة للفكر مثل مقولة " التاريخ

يشبه إىل حد كبري هيكل اﻻستخبارات يف

اليهودي" الذي يبين على اصطفاء بعض

الوﻻايت املتحدة اﻷمريكية وقد مت بناء هذا

الفرتات والرتكيز عليها وإقصاء بعضها

اهليكل عرب سلسلة طويلة من التطورات اليت

اآلخر ،اتقاء لردة الرأي العام الغريب ،وكرده

حلقت به منذ نشأته120 ،،وحسب دراسة

على حكاية التشتيت القسري لليهود بغية

العقيد أبو الطيب فإن اتريخ اﻻستخبارات

استدرار العطف والتضامن الدويل...

118

الصهيونية يعود اترخيه ،،إىل انعقاد أول مؤمتر

يقول عبد الوهاب املسريي ،،ولكن الدعم

للحركة الصهيونية يف ابل سنة 1897

احلقيقي جاء من الوﻻايت املتحدة ،وهو ما

والذي مت فيه وضع خمططات احلركة وأسس

جيعلها صاحبة لقب ،،الراعي اإلمرباييل،،
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التنفيذ اليت ينبغي على الصهيونية إتباعها

نشاطهم ويرجعون جمدهم ويرفعون لواءهم.

للوصول إىل أهدافها واليت حتددت على

وكأنه يقول  :أيها املسلمون إذا رأيتم هذا

أساسها اهلياكل التنظيمية للحركة الصهيونية،

اجليل خاضعا للفرجنة ،فربوا أوالدكم على

ففي البداية أنشئت املنظمة الصهيونية العاملية

الشهامة واملروءة كما ربيت بين إسرائيل يف

مث أنشئت شركة يهودية لشراء اﻷراضي،

الصحراء تقوية ألبداهنم وتعويدا هلم على

وتطورت ومحلت فيما بعد اسم ،،الوكالة

االحتمال والصرب "  ،122إن طريق النصر لن

اليهودية ،،واعتمدت هذه املؤسسات على

يعبّد إال ابلتضحية ابلنفس والنفيس،

تشكيﻻت سرية ( خالاي ودوائر معلومات)

واملصابرة واملرابطة واجملاهدة ،وجهاد النفس

لتنفيذ براجمها وفق الطبيعة التآمرية املكتسبة

واهلوى حىت تستقيم على درب الكفاح

عن رسالة ( التوراة) واليت اعتمدهتا

والنضال السرتداد احلقوق املشروعة السليبة.

بروتوكوالت حكماء صهيون دستورا ألرض

 )12يف هذه الظروف العصيبة اليت

امليعاد .121 ،،إن طريق حترير األرض

متر هبا املقدسات اإلسالمية يف أرض

املقدسة واسرتجاع القدس الشريف لن يكون

فلسطني صار لزاما على كل فعاليات األدب

إال حتت راية القرآن الكرمي وهديه املبني،

العريب والسيما اجلنس الروائي أن هتتم أكثر

متاما كما حصل جليل الشاكرين الذين رفع

من أي وقت مضى بقضية القدس ,,,,على

مقامهم الذكر احلكيم وكانوا مثاال للصدق

غرار األدب الصهيوين وأعالمه مثل عاموس

والنزاهة واإلخالص ،قال (طنطاوي جوهري

عوز وغريه .فروايته " املسافة بني وهم املدينة

) على ضوء مقصدية آية املائدة اليت حتدثت

وواقعها" تؤرخ للمدينة ،ولرؤية ج ّده وج ّدته

عن دخول األرض املقدسة" :أيها املسلمون

وغريهم ممن زاروا املدينة "  123كما يبني أن

إذا رأيتم األعداء حلوا بساحتكم فاعلموا أن

ما كتب عن القدس شعراي وقصصيا وثقافيا

القوة واجللد
الذي خيرجهم إمنا هو الصرب و ّ

يعد كثريا مقارنة ابلرواية الذي يبدو ضئيال

والعزمية ،وأن يظهر جيل جديد خيرجهم ،وأن

إذا ما استثنينا بعض الكتاب العرب الذين

من يعيشون يف نعيم وترف أحكم عليهم

عاجلوا " مدينة القدس والقضية الفلسطينية

ابهلالك والدمار .أما أولئك الذين يعيشون

يف القرن املاضي ـ العشرين ،مثل انصر الدين

يف شظف العيش فإهنم أقوايء البنية جي ّددون

النشاشييب يف رواية (حفنة رمال) ،وأدمون
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شحادة يف رواية (الطريق إىل بري زيت)

ومل يطردوننا من سيناء

وسحر خليفة يف رواية (صورة وأيقونة وعهد

لكنا اآلن أحسن حاال

قدمي) ...وذلك ابملقارنة بني عشرات

وماتت ..العرب يقولون أن اجلنة ال يدخلها

الرواايت اليت كتبها األدابء الصهاينة،

عاصي الوالدين

ترسيخا وأتكيدا ملزاعمهم أبن مدينة القدس

وأان أقول  :لن أدخل اجلنة ما مل أحقق حلم

توراتية ،وأبهنا العاصمة األبدية ،إن مل نقل

أمي .125 " .هذا هو حال أدهبم وما يغذيه

أن هناك أكثر من مائة رواية تتناول القدس

وتطرف ،فما
يف أبنائه من عنصرية وإرهاب ّ

وفلسطني على قاعدة مقولة الفكر

هو نصيب أدبنا العريب واإلسالمي من تغذية

الصهيوين ،اليت جيسدها شامري بقوله " ال

قيم اجلهاد يف سبيل حترير األقصى ،وقيم

قيمة إلسرائيل بدون القدس ،وال قيمة

املرابطة واملقاومة والذود عن املقدسات

للقدس بدون اهليكل" وهذا يعين وفق رؤيته

اإلسالمية يف ارض اإلسراء واملعراج السليبة؟

أن الصهيونية ستصل حتما إىل مجلة يوسف

مث ما هو نصيب القوات املسلحة العربية من

بطل يورام كانيوك ،يوسف يف رواية (عريب

معرفة العسكرية اإلسرائيلية ؟ وما هو نصيب

جيد) الذي يقول " العريب اجليد هو العريب

املدنيني العرب من ذلك؟ لقد ّبني اللواء

امليت" ومثال ذلك عاموس عوز يف

الركن (حممود شيت خطاب) يف كتابه

روايته(موت جديت) ،وكتابه (اتريخ احلب

النفيس حول العسكرية اإلسرائيلية أنه " من

والظلمة) صور فيه العريب أبنه بدوي وذليل

املؤسف أن قسما من العرب ال يكادون

وبال مالمح فردية"

124

يفرقون بني معرفة إسرائيل وبني االعرتاف

ولتوضيح الصورة العنيفة لألدب العربي اجتاه

إبسرائيل .معرفة إسرائيل ضرورية جدا للعرب

العرب عموما والفلسطينيني خصوصا "

يف أايم السالم واحلرب على ح ّد سواء.

يستمر الشعر العربي املعاصر يف الدعوة إىل

وهذه املعرفة هي أول عوامل النصر على

القتل يف سبيل حتقيق احللم التارخيي املوروث

إسرائيل .وقد كان أجدادان يقولون يف أمثاهلم

وهو احتالل األرض ،فيقول اسحاق شاليف

 " :إذا كان عدوك منلة فال تنم له " ...وأرى

إن أمي قالت يل ساعة االحتضار " لو مل

أن معرفة إسرائيل بقدر ما تفيد العرب وترفع

يسرق الرعاة العرب خيمتنا وأغنامنا

مكانتهم وجتعل إسرائيل حتت رمحتهم ،فإن
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االعرتاف إبسرائيل يضر العرب ويضيع

املستمر الحتواء األرض وإفناء سكان

مكانتهم وجيعلهم حتت رمحة إسرائيل " .126

األرض" .128فكسب معركة حترير املقدسات

من هنا استوجب األمر ضرورة احلفاظ على

تتطلب جهودا مضنية ،وصربا طويال ،وتعبئة

خمتلف الواثئق التارخيية اليت تثبت أحقية

شاملة ،ووحدة شاملة يتجاوز فيها املسلمون

العرب واملسلمني يف فلسطني على غرار

على اختالف توجهاهتم ومذاهبهم اخلالفات

وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لتميم

القدمية العقيمة ،ويتجهون لبناء مستقبلهم

بن أوس الداري يف فلسطني وقد وردت يف

حتت راية القرآن الكرمي ،الداعي للوحدة

عدة مصادر منها الطبقات الكربى البن

واجلماعة.

سعد وكتاب األموال أليب عبيد القاسم بن
سالم واتريخ دمشق البن عساكر وغريها،

وهذا ما أكده اإلمام البشري اإلبراهيمي ،حيث قال
رمحه هللا يف مقال يفيض قوة وحرارة إميانية عنوانه "مىت يبلغ

حصن الرسول األكرم بدعائه الشريف
وقد ّ

البنيان " منشور يف (جملة "األخوة اإلسالمية" ،العدد احلادي

يف الصيغة الوقفية املباركة آل متيم الداري من

شوال 1373هـ املوافق لـ
عشر ،السنة الثانية ،بغدادّ 17 ،
 18جوان 1954م).على هامش املؤمتر اإلسالمي األخري

هلم أنفسهم ابالستيالء عليها ،كما أنه من

الذي انعقد ابلقدس يف  3ديسمرب  1953لبحث قضية

سولت
طمع احلكام على مر العصور ،إن ّ
الالزم االستفادة من سجل أوقاف الدولة
العثمانية (أوقاف املسلمني يف فلسطني)
والذي قام بتحقيقه جمموعة من اخلرباء من

فلسطني " إن اليهود بنوا أمرهم على كلمة وهم واصلون إىل
تطبيقها ما دمنا على هذه احلالة ،فلن ِ
نب حنن أمران على
رجاال ونعمل على حتقيقها متساندين .هم
عكسها إن كنّا ً
يقولون :ال معىن لفلسطني بدون القدس وال معىن للقدس

مركز األحباث اإلسالمية يف استنبول ،والذي

بدون اهليكل املطمور حتت األقصى ،فلنعكس حنن هلم

يؤكد على احلقوق املشروعة للعرب

القضية ما دامت األقدار قد أوقفتنا منهم هذا املوقف،

واملسلمني يف فلسطني عرب التاريخ " 127من

يفسرها العمل :ال فائدة لنا يف
ولنقلها صرحية جملجلة ّ
الصخرة واألقصى بدون القدس ،وال فائدة لنا من القدس

هنا ابت من الالزم كما يقول الباحث (عبد
اجمليد وايف) " أن تسجل هذه الواثئق
التارخيية دوليا لدى املنظمات املعنية ،وذلك
من مجلة الذي حيفظ حقوق أصحاب
األرض التارخيية والشرعية يف وجه العدوان

بدون فلسطني ،فالثالثة واحد وليس الواحد ثالثة ،فإذا قبلنا
هذا وقرّانه ابلتصميم وعرف اليهود تصميمنا أقلعوا عن غيّهم
ِ ِ
ِ
ين} ،أما إذا
وقالوا ما قال أسالفهم{ :إ َّن ف َيها قَـ ْوًما َجبَّار َ

علموا عنّا هذه األنظار القصرية -وقد علموا وسيعلمون-
متر ًسا،
فإهنم ال يزيدون منّا إال
ً
احتقارا وال يزدادون بنا إال ّ
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وأي عقل يستسيغ التفكري يف الرتميم واإلصالح ملسجد

اجلزائر شعبا وقيادة السيما يف عهد الرئيس الراحل هواري

معرض خلطر النسف يف كل حني وبينه وبني العدو رمية
ّ
سهم مسرتخي الوتر".129

بومدين ،وإذا رجعنا إىل اليوميات الفلسطينية على سبيل

كما تربز يف هذا اإلطار أمهية وضرورة االنطالق من
فقه املوازانت ،وذلك بتقدمي الدفاع عن فلسطني ،وشحذ
اهلمم ابلع ّدة والعتاد السرتداد احلقوق املسلوبة ،على
االنشغال بعمليات الرتميم والتزويق والتنميق لآلاثر
املتفرج
اإلسالمية هناك ،قال رمحه هللا  " :من يقيم للعامل ّ
علينا حجة على أن ترميم مسجد الصخرة يف هذا الوقت
وعلى هذا احلال مصلحة راجحة ،ومن يقنعه أبن هذا
العمل مق ّدم على الدفاع عن فلسطني ،ومن يقنعه أبن ترميم
مسجد أجدى على فلسطني ومدينة القدس من شراء
دابابت ومدافع؟...أيها السادة الوافدون ،أيها املسلمون
ّ
تتفجر
السامعون :إن النغمة العبقرية املق ّدسة اليت جيب أن ّ
ويتحرك هبا كل لسان
هبا كل حنجرة وهتدر هبا كل شقشقة ّ

هي أن فلسطني ضاعت ابلبخل والتخاذل واملطامع

املثال بتاريخ (الثالاثء  2آذار (مارس) 1971م) ماذا جند
من أخبار؟ سنجد أخبارا ختص املقاومة الفلسطينية وضرورة
توحيد كافة اجلهود وتصويب البنادق اجتاه العدو اإلسرائيلي
وليس اجتاه اإخوة ،كما جند أن " العقيد هواري بومدين
رئيس جملس الثورة واحلكومة يف اجلزائر ،ارسل رسالة إىل
القيادة العامة لقوات الثوالة الفلسطينية أكد فيها أتييد
اجلزائر املطلق ووقوفها بصالبة إىل جانب املناضلني
الفلسطينيني من أجل استعادة وطنهم .وطلب من الثورة
توحيد صفوفها لتصبح يدا واحدة صلبة تقف يف وجه
مؤامرات العدو ودسائسه اليت حييكها ضد قضيتهم املقدسة
"

132

 ،إن الطريق إىل حترير القدس وسائر املقدسات لواضح

لكل ذي عينني ،وتبدأ أوىل مراحله ابلوحدة واالجتماع على
كلمة سواء ،ونبذ الفرقة ،ونبذ الذاتية ،وتوفري العدة والعتاد
لردع العدو ،ودفعه لالنصياع للشرعية الدولية،

السخيفة يف املغامن السخيفة130 "...مث نراه رمحه هللا يس ّفه

ولكن السؤال الذي يبقى يفرض نفسه هو

أولئك النفر املتشبثّني حبماية الشكليات دون اجلوهر،

ما مستقبل القضية الفلسطينية والقدس

واملنشغلني واملتباكني على قبّة الصخرة ،دون النظر للقضية
يف بعدها املتكامل قائال هلم أبسلوبه املعهود " أيها اإلخوان

الشريف مع " حماولة نتنياهو أن يثبت اليوم

الصخريون...إنكم ومن أعانكم على مشروع الصخرة ابملال
أو نشطكم عليه ابلرأي مل تزيدوا على أن أحييتم يف اإلسالم
سنّة من سنن املصريني القدماء يف قصة عروس النيل :كانوا
مسجدا للهدم".131.
يزيّنون فتاة للموت وأنتم تزيّنون
ً
كما البد من تضافر جهود زعماء العرب واملسلمني
وتوحيد مساعيهم حنو كلمة سواء ،ألجل نصرة فلسطني
ومحاية القدس الشريف من كيد الصهاينة الغاصبني ،وهنا
نذ ّكر ابملوقف احلازم واملساند للقضية الفلسطينية من قبل

أن اإلسرائليني اغتنموا "فرصة أوسلو" ال
إلعطاء الفلسطينيني دولة وإمنا ألهنم
وجدوها تفي حباجتهم إىل بعثرة انتفاضة
احلجارة بعد أن استحال كسر عظامها .وقد
كان االتفاق مع الطرف الفلسطيين ممثال يف
املنظمة ميثل ابلنسبة حلكام تل أبيب وسيلة
مثلى الحتواء خطر التيارات اإلسالمية بعد
عرب عنه رئيس
أن بدأ منوها يتزايد وهو ما ّ
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الوزراء اإلسرائيلي السابق رابني يف إحدى

ومن األدوات الضرورية لتفعيلها يف هذا الظرف

زايراته للقاهرة  " :كيف يستطيع جيش

العصيب الذي متر به أمة اإلسالم ،تكتل شباب اإلسالم

الدفاع أن خيطط عمليات ضد أانس

حول منجزات الثورة الرقمية ،واستثمارها خري استثمار يف

يتسابقون جبنون إىل املوت ؟ ".133
اخلامتة :
خري ما خنتم به هذا البحث ،احلديث عن ضرورة
التواصي ابحلق والتواصي ابلصرب ،يف سبيل نصرة القضية
الفلسطينية العادلة ،وعدم التهاون يف التفريط يف أي شرب
من األراضي املق ّدسة اليت ابرك هللا من حوهلا ،وضرورة البذل
والعطاء وتقدمي النفس والنفيس ،السرتداد احلقوق املسلوبة

خدمة قيم احلق والعدل واملساواة ،وأييت يف مقدمة ذلك
خدمة القضية الفلسطينية وجوهرهتا األساس القدس
الشريف ،ألن حسن استثمار معطيات الثورة الرقمية ،هي
البوابة األوىل حنو جتسيد فعل التغيري البنّاء واملنشود ،وما نراه
من ارتعاد فرائص قوى الظلم واالستبداد من شباب
التكنولوجيا احلديثة الواعي حبقوقه املشروعة ،وما يشاهده
جيل اليوم من اإلعجاز النبوي من تقارب للزمان كما أخرب
بذلك املصطفى الكرمي يف بيانه املعجز ،هو دليل قاطع

واألراضي املغتصبة ،مث البد من تفهيل اآللة اإلعالمية بكل

ومبهر ،يعكس جبالء ووضوح مدى اخلوف والرعب الذي

الفلسطينية وأييت يف مقدمتها اسرتداد األراضي املغتصبة

جراء ما
يسيطر على احلكومات واألنظمة املستب ّدة من ّ
حتدثه هذه الوسائط اإللكرتونية من نشر للوعي وكشف

مكوانهتا لنشر الوعي بعدالة القضية ،ومشروعية احلقوق
وحق عودة الالجئني ،والبد من استغالل منابر املساجد
وتوجيهها للتذكري أببعاد القضية الفلسطينية واألخطار اليت
تتهدد األقصى بنقل احلقائق ودحض الشبهات ،وليس عن
طريق دعاء خمتصر يف ختام اخلطبة الثانية حينما يكون
اإلمام قد استنفذ قواه يف مواضيع أقل شأان من القدس
وحرمة أوىل القبلتني واثلث احلرمني الشريفني ،من هنا وجب
على وزارات األوقاف يف البلدان اإلسالمية أن تعد الع ّدة
وتربمج دورات تكوينية للدعاة واألئمة لتزويدهم بكل ما
يتعلق مبقدساتنا اإلسالمية من كل النواحي التارخيية والثقافية
والفقهية واالجتماعية وما يدور يف كواليس السياسة الدولية
من خمططات ومؤامرات ،حىت يضمنوها يف مواعظهم
وخطبهم ،ويتواصلوا مع اجلمهور ،الذي ال يريد اليوم لغة

ألالعيب الساسة واملستبدين املتواطئني مع قوى الشر والبغي
والعدوان العاملية.
لقد ق ّدم العالمة اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي
أنفس ما ميلك خلدمة القضية اجلوهرية للعرب واملسلمني؛
قضية فلسطني ،يف فرتة كانت اجلزائر بلده ترزح حتت نري
االحتالل الفرنسي الغاشم ،ألنه يعلم علم اليقني أ ّن السقف
الذي يتفيّأ حتت ظالله هو سقف اإلسالم ،والنسب الذي

يعتز به أميا اعتزاز هو نسب اإلسالم ،الذي كتب العزة

ألتباعه طاملا استمسكوا بعروته الوثقى اليت ال انفصام هلا،
على حد قول الشاعر العريب َهنار بن تَـ ْو ِسعة بن أيب ِعتبان
وقد أجاد وأفاد:
أيب اإلسالم ال أب يل سواه

التخدير واالستسالم والتقوقع.
أو متيم

إذا افتخروا بقيس
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الصمي ِم
َّ

الكريـ ـ ُـم

نصُر ُمدَّعيـ ــه
ُّ
دعي القوم يَ ُ
جدود
ت
ٌ
شرفَ ْ
كرٌم ولَو ُ
وما َ

فيُـلْ ِح ْقهُ بذي الن ِ
َّسب
التقي هو
َّ
ولكن ّ

3

هيميَان الزاد إىل دار املعاد  :حممد بن يوسف الوهيب
َ
اإلابضي املصعيب ،وزارة الرتاث القومي والثقافة ،سلطنة
عمان1406 ،هــ1986/م ،ج ،5ص.382
4

ويشرد أبناؤها
فال خري يف ّأمة تتقطّع أوصاهلا
ّ
وتنتهك حرماهتا وأهلها يف غفلة ساهون ،وال يتأملون ألالم
ومعاانة إخواهنم يف العروبة واإلسالم ،فأين املؤمن للمؤمن
كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ وأين حمل توجيهات رسول
اإلسالم  " :ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب
لنفسه" رواه البخاري ومسلم
والضريبة امللقاة على عاتق املسلمني اليوم هي كبرية
أي وقت مضى ،السيما مع تزايد
ودقيقة للغاية أكثر من ّ
الضغوط واملؤامرات الدولية ألجل دفع الفلسطينيني للتخلّي
عن األرض والدين وإذا فعلوا ذلك فقد خسروا الدارين معا
وحلقتهم اللعنة أبد اآلبدين .وهذا ما جيب أن يعيه ويستوعبه
كل مسلم غيور على دينه وعروبته ويبذل أقصى ما ميلك

فضائل القدس  :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن
علي بن حممد اجلوزي (ت 597هـ) ،حققه وقدم له:
جربائيل سليمان جبور الناشر :دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت،
الطبعة :الثانية 1400 ،هـ  1980 -م ،ص.67
5
فتح البيان يف مقاصد القرآن :أبو الطيب حممد صديق
ُ

خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيين البخاري
ِ
ِ
بطبعه وق ّدم له وراجعه:
القنَّوجي( 1248ـ 1307هـ)،عين
األنصاري ،املكتبة العصريَّة
خادم العلم َعبد هللا بن إبراهيم َ
َ
يدا – بَريوت ،عام النشر 1412 :هـ -
صَ
للطبَاعة والنّ ْشرَ ،

 1992م ،ج،3ص.388
6

دائرة املعارف اإلسالمية  :أ.جي.بريل ،حترير  :م.ت.

هوتسما وآخرون ،مركز الشارقة لإلبداع الفكري ،الطبعة
األوىل 1418هــ1998/م،ج ،26ص.8136 ،8135

لتبقى فلسطني عربية شاخمة وعاصمتها القدس الشريف رغم

 7املرجع نفسه ،ج ،26ص.8126

ما تفعله قوى الشر والعدوان.

8

1

موسوعة املورد العربية (دائرة معارف ميسرة مقتبسة عن

موسوعة املورد)  :منري البعلبكي ،دار العلم للماليني،

موسوعة أكسفورد العربية ،جملس أكادميي برائسة حسن

مرضي حسن ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل
1419هــ1999/م ،م ،8ص.46

بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1990م ،اجمللد الثاين القسم

9

األول ،ص .905

( 1948ـ1990م)  :حاكم سالمة علي احملاميد ،دار

2

" القدس واملسجد األسري يف مدينة األقداس"  :إعداد

ينظر ،مدينة القدس يف ظل االحتالل اإلسرائيلي

البشري للمشر والتوزيع 2010م ص 63:وما بعدها.

قسم الدراسات واألحباث ،الرسالة اإلسالمية (جملة الشبان

10

املسلمني) ،رئيس التحرير :إبراهيم الطحاوي ،العدد األول،

1371هـ) ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب

ذو القعدة 1393هــ /ديسمرب 1973م ،ص.63 :

وأوالده مبصر ،الطبعة :األوىل 1365 ،هـ  1946 -م،

تفسري املراغي :أمحد بن مصطفى املراغي (ت
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ج،6ص

.90

متاح

يف

املكتبة

الشاملة.www.shamela.ws.
11

تفسري القرآن الكرمي  :عبد هللا شحاته ،دار غريب

للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ج ،3ص.1061
 12تيسري التفسري للقرآن الكرمي  :حممد بن يوسف أطفيش،

19

كفاح دين  :حممد الغزايل ،مكتبة رحاب ،اجلزائر،

الطبعة السادسة  1408ه ـ 1988/م ،ص.93 ،92
20

فلسفة الكفاح العريب حنو الوحدة والتحرر  :عبد القادر

البنداري ،مكتبة النهضة املصرية ،مصر ،الطبعة األوىل
 ،1960ص.35

وزارو الرتاث القومي والثقافة ،سلطنة عمان1405 ،هــ/

21

 1985ج،3ص.62

إعداد  :قطب عبد احلميد قطب ،مراجعة حممد عاشور،

 13التفسري الوسيط للقرآن الكرمي  :حممد سيد طنطاوي،
دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الفجالة  -القاهرة
الطبعة :األوىل ،يوليو  ،1997ج،4ص .114
 14تفسري الشعراوي – اخلواطر ،حممد متويل الشعراوي
(املتوىف1418 :هـ) ،مطابع أخبار اليوم ،دون رقم الطبعة،
 1997م ،تفسري الشعراوي ج،5ص .3056
15

صرخات فوق املنرب  :خطب الشيخ كشك .يف اجلمعة

والعيدين ومجيع املناسبات  :عبد احلميد كشك ،الروضة
للنشر والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة الثالثة 1431هــ2010/م،
ص.258:
16

معجم بلدان العامل (آخر التطورات السياسية ،أحدث

البياانت اإلحصائية ،جغرايف .اقتصادي .اترخيي .سياسي):
حممد عرتيس ،الدار الثقافية للنشر ،القاهرة ،الطبعة األوىل
1422هـ2002 /م ص.317 :
17

يف موكب الدعوة  :حممد الغزايل ،منشورات دار

خطب الشيخ حممد الغزايل يف شئون الدين واحلياة :

مكتبة رحاب ،الطبعة األوىل 1408هــ1988/م،
ص.77،78
22

يسألونك يف الدين واحلياة  :أمحد الشرابصي ،دار

اجليل ،بريوت ،دون اتريخ ،ج،7ص.878
23

ينظر  :املوسوعة العربية ،هيئة املوسوعة العربية ،رائسة

اجلمهورية ،اجلمهورية العربية السورية ،دمشق ،سورية ،الطبعة
األوىل 2006م م،15ص.252 ،251
 24ينظر  :املرجع نفسه ،م،15ص.253 ،252
 25ينظر  :املرجع نفسه،م،15ص 254 ،253
26

ينظر املرجع نفسه  :م،15ص،256 ،255 ،254

.)257
 27املرجع نفسه ،م ،15ص .258
 28املوسوعة العربية امليسرة ،املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت،

الكتب،اجلزائر،الطبعة الرابعة 1990م ،ص.53

الطبعة األوىل 2010م 1431 /ه ـ ،ج ،5ص.2542

 18العروة الوثقى  :مجال الدين األفغاين والشيخ حممد عبده،

 29املرجع نفسه ،ج ،5ص.2542

دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1400ه ـ
1980/م ،ص.369

 30 30موسوعة مصادر األدب الفلسطيين احلديث ،إعداد :
حممد عبد هللا اجلعيدي ،مؤسسة فلسطني للثقافة( ،صدر
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الكتاب بدعم من وزارة الثقافة اجلزائرية يف إطار القدس

41

عاصمة الثقافة العربية  ،)2009الطبعة األوىل ،بريوت

1993م ،الدار املتحدة للنشر ،ص.132

1426هــ2006/م ،ص31

 42ينظر  :املرجع نفسه ص.130

 31املرجع نفسه ،ج ،5ص.2542
32

43

ينظر :أطلس التاريخ العريب اإلسالمي  :شوقي أبو

خليل ،دار الفكر ،دمشق ـ سورية (طبعة حمدثة
مزيدة)الطبعة

السادسة

آفاق اإلسالم ،العدد األول  /السنة األوىل آذار /

عشرة

1432هــ2011/م،

ص 151حىت ص.160
 33ينظر  :املرجع نفسه ،ص.241،244

44

املرجع نفسه ،ص.131
ينظر  :موسوعة العلماء واألدابء اجلزائريني  :إعداد

جمموعة من األساتذة ،إشراف  :رابح خ ّدوسي ،منشورات
احلضارة ،اجلزائر ،الطبعة األوىل 2014م ،ج 1ص 11وما
بعدها .واملوسوعة العربية السورية ،املرجع السابق ،ج،1
ص.76
 45املوسوعة العربية السورية ،املرجع السابق ،ج ،1ص.76

 34موسوعة أكسفورد العربية ،م ،8ص.46
 35معجم البلدان  :شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن
عبد هللا الرومي احلموي (املتوىف626 :هـ) ،دار صادر،
بريوت الطبعة :الثانية 1995 ،م ،ج،1ص .293
 36ينظر  :األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل  :قاضي
القضاة ابو اليمن القاضي جمد الدين احلنبلي ،مكتبة
احملتسب (حممد موسى احملتسب) ،عمان األردن1973 ،م،
ج ،2ص 384وما بعدها من الفهرس.
37

موسوعة مصادر األدب الفلسطيين احلديث ،املرجع

السابق،ص.7:
 38جملة العريب  :العدد  133ديسمرب  ،1969ص،130
.131
 39املرجع نفسه ،ص 130وما بعدها.
40

جملة منار اإلسالم العدد السابع السنة التاسعة عشرة

رجب 1414هــ 14 /ديسمرب 1993م ،ص.17

46

ينظر  :حتفة البصائر يف ذخائر مدينة اجلزائر ،جنيب بن

ملبارك ،البصائر اجلديدة للنشر والتوزيع ،ابب الزوار ،اجلزائر،
2013م ،ج ،2ص 221 ،220
 47ينظر  :معجم مشاهري املغاربة  :أبو عمران الشيخ وفريق
من األساتذة ،منشورات دحلب ،اجلزائر2007 ،م،
ص.13،15
 48البشري اإلبراهيمي ..صوت فلسطني يف املغرب
اإلسالمي ،إعداد :أمحد حممود (،)2014/3/30
 http://www.minbaralaqsa.comاتريخ الزايرة
 2016/03/12الساعة .23:40
 49املوافق الثامن عشر من احملرم عام 1385هـ ،عن عمر
يناهز السادسة والسبعني عاما ،بعد رحلة عطاء طويلة
ألمته(املرجع نفسه)
50

من أعالم الدعوة واجلركة اإلسالمية املعاصرة  :املستشار

عبد هللا العقيل ،دار البشري ،لبطبعة السابعة 1429هـ/
2008م ،ج،2ص.810
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51ينظر موسوعة الشعر اجلزائري.اجناز اﻻساتذة الربعي بن
سالمة وآخرون ،شركة دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،
عني ليلة ،اجلزائر  2002ص5

62

القدس يف الصراع العريب ـ الصهيوين  :حممد عوض

اهلزامية ،دائرة املكتبة الوطنية ،األردن ،الطبعة الثانية
2004م ،ص.379

 52املرجع نفسه،ص6

63

 53آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ج،2ص .340

.20

 54املرجع نفسه ج2ص 340

64

 55املرجع نفسه ،ج2ص 340
 56ينظر :العتبات املدنّسة يف الشرق األوسط (جنازة واحدة

احلملة الصليبية على العامل اإلسالمي والعامل ج ،2ص

آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،املصدر السابق،

ج،4ص .215
 65املصدر نفسه ج ،4ص 217 ،216

ونعشان وثالث قيامات)  :الصايف سعيد ،موسوعة

 66املصدر نفسه ج ،4ص .218

املخابرات والعامل ،بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم ،دار

67

اجليل ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1999م ،ج ،18ص
.21 ،19
57

آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ،املصدر السابق،

ج2ص .445
58

" املخطط التوسعي إلسرائيل"  :حممد السيد غالل،

السياسة الدولية (جملة دورية تصدر عن مؤسسة األهرام كل
ثالثة أشهر) رئيس التحرير  :بطرس بطرس غايل ،العدد
 18السنة اخلامسة أكتوبر 1969م ،ص.151
 59العدوان الصهيوين والقانون الدويل ،ص117 ،116
 60احلملة الصليبية على العامل اإلسالمي والعامل (اجلذور -
املمارسة  -سبل املواجهة) :يوسف العاصي إبراهيم الطويل،
صوت القلم العريب ،مصر ،الطبعة :الثانية 1431 ،هـ -
 2010م ،ج  ،2ص.18،19
 61املرجع نفسه ،ج،2ص.19

موسوعة السياسة  :عبد الوهاب الكيايل ،مدير التحرير

 :ماجد نعمة مبساعدة آخرين ،املؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1990م ،ج ،4ص:
.768
68

التاريخ اإلسالمي (الوجيز)  :حممد سهيل قطّوش ،دار

النفائس ،بريوت ،لبنان ،ص.396
 69املرجع نفسه ،ص .397
70

"سبب خلع السلطان عبد احلميد "  :سعيد األفغاين،

العريب ،العدد  169ديسمرب 1972م ،ص.156 ،155
 71املرجع نفسه ،ص.157
 72مصري العامل حيدده مصري القدس  :رايض بشارة ابرودي،
مكتبة املعارف ،بريوت ،لبنان ن الطبعة الثانية
1406هــ1986/م،ص113
73

حقائق وأابطيل للشيخ عبد الرمحن شيبان ،منشورات

اثلة ،األبيار ،اجلزائر ،الطبعة الثانية ،2009ص.41:
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74

حقائق وأابطيل للشيخ عبد الرمحن شيبان ،املرجع

85

املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف

السابق ،ص41:

املسلم منها لغالب بن علي عواجي ،ج،2ص .932

 [ 75سورة الصف آايت ]13/ 10

 86املرجع نفسه.

[ 76البقرة .]194،195 :

 87آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ج،3ص .351

77

من معامل احلق يف كفاحنا اإلسالمي احلديث :حممد

88

املوسوعة الذهبية يف احلضارة اإلسالمية  :سائر

الغزايل ،شركة الشهاب ،اجلزائر( ،طبعة جديدة متثل خالصة

بصمدجي ،مراجعة  :يوسف علي بديوي ،اليمامة للطباعة

آراء جديدة يف ثالثني عاما) دون اتريخ وال رقم الطبعة،

والنشر والتوزيع دمشق ،بريوت ،الطبعة األوىل

ص.118 :

1431هــ2010/م ،ص.1042 ،1041

 78املرجع نفسه ،ص.119 ،118

 89املرجع نفسه،ص.1042

 79الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  :أبو القاسم
حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري جار هللا (املتوىف:
538هـ) ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة :الثالثة -
 1407هـ ،الكتاب مذيل حباشية (االنتصاف فيما تضمنه
الكشاف) البن املنري اإلسكندري (ت  )683وختريج
أحاديث الكشاف لإلمام الزيلعى] ج ،1ص .237

 90املرجع نفسه،ص .1042
 91منار اإلسالم ،العدد السابع السنة احلادية عشرة رجب
1406هــ/11/مارس1986/م،ص.13
 92املرجع نفسه ،ص.14
 " 93اإلعالم العريب والرأي العام األمريكي "  :حتسني حممد

80

من معامل احلق يف كفاحنا اإلسالمي احلديث ،املرجع

السابق ،ص.119
81

ينظر  :حماضرات حول القدس ،إعداد عبد هللا كنعان،

منشورات اللجنة امللكية لشؤون القدس ،عمان ،األردن،

بشري ،السياسة الدولية ،املرجع السابق ،ص.12
 94املرجع نفسه ،ص .08
 95حاضر العامل اإلسالمي وقضاايه املعاصرة  :مجيل عبد هللا
حممد املصري ،مكتبة العبيكان ،الرايض ،الطبعة السابعة

الطبعة األوىل ،2001 ،ص 33وما بعدها

1423هــ2002/م ،ج ،2ص 670

 ( 82قال العراقي :متفق عليه).

 96املرجع نفسه ،ج ،2ص.670

 83عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج.107 ،22

97

 84املرجع نفسه.

شعاع النور القدس العربية عروبة فلسطني يف التاريخ :

حممد أديب العامري ،وزارة الثقافة ،مطبعة أروى ،عمان،
األردن  ،2015ص.197
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 98املرجع نفسه ص.196 ،195
 99نفسه ص199
 100اتريخ العامل اإلسالمي احلديث واملعاصر (اجلزء األول /
قارة آسيا  987ه ـ ـ 1400هــ1492/م ـ 1980م):
إمساعيل أمحد ايغي  /حممود شاكر ،مكتبة العبيكان،
الرايض ،الطبعة الثالثة 1422هـت ـ 2001م ،ص.156
 101املرجع نفسه ،ص.158

111

موسوعة الدكتور َحمضري بن حممد رئيس وزراء ماليزاي،

ترمجة  :عبد الرمحن الشيخ وآخرون ،دار الكتاب املصري،
القاهرة ،دار الكتاب اللبناين بريوت ،دار الكتاب ماليزاي،
دار الفكر كواالملبور ،الطبعة األوىل 1424هـ2004/م،
م ،10ص.16
112
113

يف موكب الدعوة ،املرجع السابق ،ص.59
معجم مصطلحات التاريخ العريب احلديث واملعاصر

:مصطفى عبد الغين ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة

 102املرجع نفسه ،ص.161 ،160

2003م نص391

 103اتريخ العامل اإلسالمي احلديث واملعاصر ،املرجع السابق

114

ص .161

األول 1406هــ/ديسمرب 1985م ،ص.16

104

العدوان الصهيوين والقانون الدويل  :شفيق الرشيدات،

مطبوعات األمانة العامة الحتاد احملامني العرب ،،مطبعة
عبده وأنور أمحد ،مصر( ،حزيران 1968م)،ص.38 ،37
 105املرجع نفسه،ص.46
 106من آاثر األستاذ حممد الطاهر فضالء ،مجع وتصحيح
ولده ابديس فضالء ،مطبعة دار هومة ،اجلزائر 2010م،
ص406
107

من وحي البصائر  :حممد اهلادي احلسين ،تقدمي :

حممد صاحل انصر ،شركة دار األمة للنشر والتوزيع ،برج
الكيفان ،اجلزائر ،الطبعة األوىل 2004م،ص16
 108ينظر  :املرجع نفسه ،ص.376 ،374
 109تنظر يف املرجع نفسه ،ص.134 ،133
 110املرجع نفسه،ص.315

منار اإلسالم ،العدد الثالث السنة احلادية عشرة ،ربيع

 115املرجع نفسه،الصفحة نفسها.
116

العريب  :العدد  132نوفمرب  ،1969ص.125

117

[النور .] 56 ،55 :

118

ينظر  :اجلماعات الوظيفية اليهودية منوذج تفسريي

جديد  :عبد الوهاب املسريي ،دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة
الثانية سبتمرب 2002م ،ص8 ،7
 119املرجع نفسه ص 509
 120اﻻستخبارات الصهيونية العدو اﻷول :العقيد أبو
الطيب .مكتبة مبدبويل ،القاهرة1993 ،1414 ،م،
ص22
 121اﻻستخبارات الصهيونية ،املرجع السابق ،ص22
122

اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي (املشتمل على عجائب

املكوانت وغرائب اآلايت الباهرات ،طنطاوي
بدائع
ّ
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جوهري ،انتشارات آفتاب ،هتران ،الطبعة الثانية 1350ه ـ،

132

ج ،3ص.155

الفلسطينية ،بريوت ،لبنان( ،آب(أغسطس )1972

123
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