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 حقيقت املشكلت وطبيعتها ...قضيت فلسطين 

 .، هقابت املحامين، البصرة، العراقعبد املىعم عبد الوهاب. د

 

 

Summary:  

Over seven decades ago, Question of Palestine takes the most attendance and interest among all 

the issues which occupied the global system in general, and our Arabic system in particular. 

Because of the importance and preference of The Question Of  Palestine in Arab world , there 

were many visions about its nature and its fact . So , What is the fact of the problem of Palestine, 

and what is its nature? This presentation will endeavor to answer for these two questions. 

 

 التي اللًاًا ول بحن والاَخمام االًىعر مً ألاهبر اللضع ؿلؿُحن للًُت وان ، زلذ علىص ؾبعت مضي على : امللخص
ت ألاَمُت وئػاء.  زام بكيل عغبُتاٌ ومىظىمخىا ، عام بكيل العاإلاُت اإلاىظىمت حكؼل  كًُت بها جدظى التي وألاولٍى

ٌر الغؤي حعضصث ، عغبُا ؿلؿُحن بُعتها خلُلتها خى  ما َظا ؟ َبُعتها هي وما ، ؿلؿُحن مكيلت خلُلت هي ؿما.  همكيلت َو
.   اإلاضازلت َظٍ في علُه ؾيخعغؾ

 
:  مقدمت

ر خحن رنُن رٌَّلرقَق ت جلً ؾخضَكىا القً ، ؿلؿُحن كًُت أؾـاع  ُن  الهعُضًً على اللًُت َظٍ بها جخمخع التي االٍُى

 التي ، واإلاضبغة مجها الُاعئت ، جياؾاثوالان ألاػماث مً هثحر وبغػم ، وكىئها على الؼمان مً كغنر مط ي عػمؿب.  والعغبي الضولي
ع مً عضًض بغػمو ، لها حعغيذ ٌر ؿاعلت ئعاصاث وعائها جلف التي ، اإلاعلىت ػحر واإلاداوالث ، ااخاؿُت ػحر اإلاكاَع  كائضة لضو

ٌر لم ؿلؿُحن كًُت ؿأن ،.. علحها للخعخُم ، احمع العالم مؿخىير على هاؿظة ومإؾؿاث  على عهُت ، باالُاة هابًت جؼ

ٌر ٌم أنها هما.  الضولُت والـعالُاث ألاوؾاٍ مسخلف على الضائم وخًىعَا وحىصَا جـغى ، الؿىحن جلاصم  التي اللًُت جؼ
ت الهضاعة جدخل  مىاكف جخىاؿم التي الىخُضة العغبُت للًُتا جيىنر أن جياص ؿهي . ألازغير العغبُت اللًاًا ول بحن وألاولٍى

 كًاًا بحن مً الىخُضة اللًُت أًًا وهي . ومًمىنها اإلاىاكف جلً َبُعت عً ظغالً بؼٌو ، بكأنها العغبُت االيىماث
 صونر واهـغصث ، خىلها العغبي الكعب حماَحر باؾخلُا  الؼمان مً وامل كغنر َُلت جـىكذ التي اإلاعانغة العغبُت الخدغعر

 .  ااخلُج ئلى اإلادُِ مً عغ اٌ ول ، العغ  كًُت بدم ؿياهذ ، العغبي لضمٌ حؿام بخضلُاث اللًاًا جلً مً ؾىاَا
ت آًاث مًو  الىسب نـىؾ بحن الضوام على جثحٍر ما ، العغبي واكعىا في ؿلؿُحن كًُت بها عجخمذ لتيا االٍُى

بُعت اللُلت عؤٍتهم في ازخالؾ مً العغ  واإلاثلـحن بُعتها ، اإلاكيلت خلُلت بحن الـغقرو.  مكيلتها َو  ألاولى أن َى ، َو

ٌر ٌر ؿُما ، مًمىنها أي ، ةاإلاكيل ماَُت جدىاو ا أو َاثنف أي ، اإلاكيلت ونف الثاهُت جدىاو ترجب.  مظهَغ  خلُلت معغؿت على ٍو

                                                           
و  2لسان العرب للعالمة ابن منظور ، مج. على التوايل  518و ص  312، ص  1992اليني ، بريوت ، ، دار العلم للم 7ادلعجم الرائد ، جربان مسعود ، ط: ينظر   

 . على التوايل 560و ص 529، ص  2013، دار احلديث ، القاىرة ،  5مج
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ا على الخعغؾ اإلاكيلت  واإلاياوي الؼماوي هُاكها على الخعغؾ ، اإلاكيلت َبُعت معغؿت على ًترجب ؿُما ، لها اإلايىهت عىانَغ

ر الـاعقرؾ.  وؤلاوؿاوي نٌن حَّل ر مً وما اإلاهُللحن بحن بَق   . ؟ َبُعتها هي وما ؟ ؿلؿُحن مكيلت خلُلت هي ؿما.  بُجهما للخلِ صاعٍع
 ما ججمل بساجمت َظٍ مضازلخىا هىهي زم ، مؿخلل مُلب في الؿإالحن َظًً مً ؾإاٌ ول على ؿىجُب هجتهضؽ

.   هخائج مً ئلُه هخىنل

  فلسطين مشكلت حقيقت:   وو  املطلب

حن ، قعبها مً ألاعى الهتزاع وانلتمذ عملُت ؿلؿُحن في جلىم مط ى كغنر مىظ  عملُت.  علحها آزٍغً بكغا وجَى
 باللىة ؾدُالءا ئلى جدىلذ زم ، ألاعى مً أحؼاء على مىظمت نهُىهُت ثعهابا زالله مً اؾخدىطث زـي ٌبدؿل بضأث

ت اللىير ماعؾخه الظي الخخالٌٌ همىطحا لِؿذ العملُت َظٍ.  ألاعى لعمىم اإلاؿللت  واهذ والظي ، صًتالخللي الاؾخعماٍع
ت ماصًت ئمياهاث مً اإلاجخمع طلً في ما لؿلب ، ما مجخمع على حُىقها بؿُُغة جـغيه ا وبكٍغ  لضولتا زضمتٌ وحسخحَر

عِمغة ؿخَق
ُن
غة الكعى  أعاض ي على الاؾدُالء الخللُضي الاؾخعماع أَضاؾ مً ًىً لم ئط . اإلا عمَق ؿخَق

ُن
 أهما ،  أَلها مً زالُت اإلا

انها حعل زم ومً ، الكعى  جلً زغواث يعل الاؾدُالء اؾتهضؾ ؿتهِلىت أؾىاكا أَو  أي  -ولىجها.  اإلاسخلـت مىخجاجه لـائٌ مُن

رمُنر  زُـت  -ؿلؿُحن اعى اهتزاع عملُت ًَق  أعيه عً ؿلؿُحن قعب جهجحر على العاإلاُت الههُىهُت االغهت زاللها عملذ متخ
حن ، أَلها مً زالُت علحها والاؾدُالء بت عملُت أنها.  العالم أنلاع قتى مً ئلحها تهمخمل آزٍغً بكغا لخَى  بما الكبه كٍغ

يا في خضر لُا وحىى  ، الكمالُت أمٍغ  َغص بعض أعايحهما في الاؾدُُان ئلى ئلحهما اإلاهاحٍغً مً مجامُع عمضث خُث ، أؿٍغ

ٌر.  مجهم زالُت علحها والاؾدُالء مجها الكغعُحن أصلابها بت عملُت هلى ٌر وال ، الكبه كٍغ  في خضر ما الن ، لها جماما مكابهت هلى
يا لُا وحىى  ، الكمالُت أمٍغ  مً جىخجٍز إلاا وأما ، اإلامخاػ إلاىكعها أما ألاعى عمىم مً أحؼاء على الاؾدُالء اؾتهضؾ أهما أؿٍغ

 في ماأ.  البالص مً أزغير أماهً ئلى جغخُلهم وجم ، باللىة ااخانت أعيهم مً ألانلُحن الؿيان َغص ؿخم ، وزغواث زحراث
ا قعبها مً زالُت أعيها مً أحؼاء على باالؾدُالء الههاًىت ًىخِفر مؿل ، ؿلؿُحن ىَى  وما ، اؾتهضؿىا أهما ، َم لِؿخَى

ر ، ةالـلؿُُني ألاعى وامل على الاؾخدىاط ، ٌؿتهضؿىنر ػالىا  أنها بؼعم الىُل ئلى الـغاث مً جمخض أزغير عغبُت وأعاىٍع

سُت أعيهم)) ت عؤٍت هي أهما ، قعبها ول ، قعبها مً جماما زالُت ، ؿلؿُحن ول ، ؿلؿُحن على ءالاؾدُالؾ ،( ..(الخاٍع  هظٍغ
 مىظ مماعؾاتهم حمُع في عملُا وجخجؿض ، العضواهُت اؾترجُجُتهم جخبىاٍ الظي الغئِس ي الهضؾ مثلث ،  الههاًىت لضي زابخت

م في  الههُىوي مكغوعهم جبىىا أن ٌر مإجمَغ .  َظا ًىمىا وختى 897  عام ألاو

غ أن  في ؿلؿُحن مكيلت ؿان لظا.  جيىنر وإلاً ،  ألاعى على نغاع َى ؿلؿُحن في الههاًىت مع الهغاع حَى
.   جللُضي اخخالٌ مكيلت هأي ولِؿذ ، ألعى اػخها  مكيلت هي خلُلتها

                                                           
 . 30ة والفنون واآلداب ، الكويت ، ص ، سلسلة عامل ادلعرفة ، اجمللس الوطين للثقاف 2عبد الوىاب ادلسريي  ، األيديولوجية الصهيونية ، ط. د: ينظر   
 
 . 52ادلصدر السابق ، ص  
 
 . 125 ، ص 1989سسة الشراع العريب ، الكويت ، ؤ، م2ادلالك خلف التميمي ، االستيطان األجنيب يف الوطن العريب ، ط عبد. د 
تسعى الصهيونية إىل بناء وطن للشعب اليهودي " : ما نصو  (1897ب آ 31-21)جاء يف برنامج ادلؤمتر الصهيوين األول ادلنعقد يف مدينة بال السويسرية  5

رلموعة مؤلفني ، القضية : ينظر لو ودلزيد من التفاصيل حول برنامج ذلك ادلؤمتر ومقررات ادلؤمترات الالحقة " . ..يضمنو القانون الدويل العام يف فلسطني 
، دار  1منري ماشوش ، الصهيونية ، ط. وما بعدىا  51 ، ص 1973فلسطينية ، بريوت ، ، مؤسسة الدراسات ال 1الفلسطينية واخلطر الصهيوين ، ط

وما  10، ص  1977للكتاب ، عبد السميع سامل اذلراوي ، الصهيونية بني الدين والسياسة ، اذليئة ادلصرية العامة . وما بعدىا  42، ص 1979ادلسرية ، 
 . وما بعدىا  10، ص  1981،  ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر،  1تطبيق العملي للصهيونية ، طعبد الرمحن أبو عرفو ، االستيطان ال. بعدىا 

 
 . 136عبد ادلالك خلف التميمي ، مصدر سابق ، ص . د 
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 بغعونري ؿخئىا ما الظًً ، أهـؿهم الههاًىت ختى مًمىنها ًىىغ لم خلُلت وهي.  ؿلؿُحن مكيلت خلُلت هي جلً

سُت أعيهم اؾخعاصة" بؼعم ؿلؿُحن على عضوانهم  ؾيانها مً زالُت"  ألاعى اؾخعاصة " بمعنى" . العغ  الؼؼاة مً الخاٍع
 .  علحها اللائمحن

  فلسطين مشكلت طبيعت:  الثاوي املطلب

ٌر ججاٍا ًغير.  ؿلؿُحن مكيلت َبُعت ؿهم في حاٍاث مً أهثر َىان ، العغبي الهعُض على  هي ؿلؿُحن لتمكً أن  أو

 -ًإهضونر هما -ؿلؿُحن اعى الن.  اعى على هؼاع مكيلت هأي لِؿذ عىضَم ؿهي.  والحهىص اإلاؿلمحن بحن كائمت صًيُت مكيلت

أتها أو ، اإلاؿلمىنر علحها عاف أزغير اعى هأي لِؿذ  عىض ، ةـعالي ومجزلت ، ؾامُت مياهت ؿلؿُحن ؿألعى.  أكضامهم َو
م اللضؾُت مً به جدظى إلاا ، اإلاؿلمحن حمُع  ألاولى اإلاؿلمحن كبلت ألاكص ى اإلاسجض جدخًً التي ألاعى ؿهي ، ؤلالهي والخىٍغ

 هثحر زغاَا في وصؿً ، علحها وعاف ، ؿحها ولض التي ألاعى وهي ، المـؤلاؽ في مياهت اإلاؿاحض وزالث ، ألاعى في هلل مسجض وزاوي ،
ر التي ألاعى أًًا وهي ، للىاؽ َضاًتهم ثوعؾاال للخىخُض صعىاتهم مجها واهُللذ ، هللا أهبُاء مً ؾِغيَق

ُن
 ، ؤلاؾالم بىبي ئلحها أ

 ؿحها اإلاددؿب واإلالُم ، ؤلاؾالم صاع وعلغ ، واإلايكغ اإلادكغ اعى ؤلاؾالمي للمىظىعر َبلا وهي.  الؿماء ئلى معغاحه وان ومجها
  اهدؿبذ  -ًلىلىنر هما  -الهـاث بهظٍ.   اللُامت ًىم ئلى االم على الثابخت اإلاىهىعة الُائـت ومغهؼ ، هللا ؾبُل في واإلاجاَض

م اإلاؿلمحن كلى  في العظُمت مياهتها ؿلؿُحن ش مغ على ويمائَغ  أن اإلاؿلمىنر أؾخدم  –ًؼعمىنر هما  –اإلاحزاث ولهظٍ.  الخاٍع
 الخىخُض عاًت جدذ نؿلؿُي خىمىا الظًً ئؾغائُل بني أهبُاء ومجهم ، هللا أهبُاء بمحرار ااجضًغون االلُلُىنر الىعزت ًيىهىا
 محرازا ؿلؿُحن اعى ؿؼضث ، َضيهم على والؿائغون ، ألاهبُاء َإالء بعض مً الخىخُض عاًت خاملي ألنهم ، مخعاكبت أػماها

سُا  مكيلت خل بأن الاججاٍ َظا أصلا  ًلغعر وله ولهظا.  ألازغير الضًاهاث أصلا  مً ؾىاَم صونر وخضَم ولهم ، لهم جاٍع

 وال ، ئؾالمُت اعى ؿلؿُحن:  الن وطلً ، اإلاؿلمحن ول ، اإلاؿلمحن أي ، الكغعُحن ألصلابها أعيها ةعىص في ًىمً ؿلؿُحن

خي االم" مؼاعم وان.  ؿحها اإلاؿلمحن ػحر ألخض خم  وهي . ؿحها اإلاؿلمحن خم أمام وحؿلِ   جتهاؿذ ؿلؿُحن في للحهىص" الخاٍع
 الهغاع لبِب علل له مً ليل جىكف ؿانها ، للمؿلمحن عوعمل خم َى ؿُما وأَماعهم الحهىص عضواهُت جـضح ئط مؼاعم

اجه ومىاكعه معاعهه ؾدبلى الظي نغاعاٌ طلً ؛ الؼمان مً كغها عكغ أعبعت مىظ واإلاؿلمحن الحهىص بحن كائماٌ  مؿخعغة ومجٍغ

ى.    ةاللُام ًىم أعخا  على يهىص بجهاًت ئال ًيخهي ولً ، وعالهُت ؾغا العالم بلاع قتى في اإلاؿلمحن على  ًدبع صًني نغاع َو

 على اؾخىلى مً ان  َظٍ عؤٍتهم صلت على الاججاٍ َظا أصلا  ًضللو.    الهـت َظٍ بؼحر ًىما ًىً لمو ، اإلاكيلت أنل

                                                           
لشخصيات ذات الرؤى يضم ىذا االجتاه حشدا من احلركات والتنظيمات واألحزاب اليت تشكل ما يعرف اصطالحا باسم تيار اإلسالم السياسي ، والنخب وا 7

 .ب والطوائف اإلسالمية اإلسالمية ، مضافا إليها التشكيالت االجتماعية والثقافية ذات التوجو اإلسالمي ، واذليئات الدعوية وادلؤسسات الدينية من شىت ادلذاه
.  10، ص  2013دمشق ،  –افة رؤية إسالمية ، مؤسسة فلسطني للثق –زلسن زلمد صاحل ، حقائق وثوابت يف القضية الفلسطينية . د 8
 
 
 . 5ىـ ، ص 1422، ادلنتدى اإلسالمي ، الرياض ،  ةناصر سليمان العمر ، رؤية إسًتاتيجية يف القضية الفلسطيين. د 
 . 12زلسن زلمد صاحل ، مصدر سابق ، ص . د   
ناصر سليمان . د).." ار النهائي وادلعركة الفاصلة ستكون آخر الزمان واالنتص.. االنتصار على اليهود قضاء كوين وشرعي "حيث يؤمن أصحاب ىذا االجتاه بان    

، ..ىزمية ادلشروع اليهودي الصهيوين يف فلسطني واندحاره ليست أمرا ممكنا فقط ، وإمنا ىي حقيقة أكيدة ألهنا بشرى ربانية " وان  . (48العمر ، مصدر سابق ، ص 
  .(38ابق ، ص زلسن زلمد صاحل ، مصدر س. د).."وبشرى نبوية 

  
، فادلتأمل ذلذا ..جذوره يف التاريخ ، ومل يكن ذلك الصراع صراعا عرقيا أو قوميا ، وإمنا ىو صراع بني صاحب احلق وبني الدخيل ، بني الكفر واإلسالم "فالصراع القائم يف فلسطني لو  

ومل تكن أبدا معركة عرقية أو قومية أو وطنية ، مل تكن بني جنس وجنس ، أو بني قبيلة وقبيلة من اجل ارض أو  بأهنا بني الكفر واإلميان ، .. الصراع يف مجيع فًتاتو يدرك طبيعة ادلعركة 
  .(وما بعدىا 10ناصر سليمان العمر ، مصدر سابق ، ص . د)" تراب 
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ر واخخل أَلحها وقغص ؿلؿُحن اعى ٌر اعاىٍع  . ًيؿلىنر خض  ول مً لـلؿُحن حاؤوا الظًً الحهىص َم أزغير مؿلمت عغبُت لضو
 مً ئلحها حاؤوا كض واهىا وان مط ى كغنر زالٌ ؿلؿُحن ػؼاة أن اإلاىزلت ؤلاخهائُاث بُاهاث مً ؤهضمو واكعا زابذ َى ماؾ

ى واخض عابِ َى ًجمعهم ما ولىً ، قتى ألىانو أحىاؽ مًو ، قتى وبأخىاٌ ، قتى بلضان  .  الحهىص مً حمُعا أنهم َو
سُا كاح ًىلض ما صًً ئلى الاهخماء أن ، الاججاٍ َظا أصلا  عؤٍت مً ًـهم  أو ظهغ التي ألاعى ملىُت في ألجباعه جاٍع

سُت وعالكتهم ألاعى َظٍ على الاحخماعي وحىصَم خلُلت عً الىظغ بؼٌ طلًو ، صًجهم ؿحها ؾاص أو اهدكغ .  بها الخاٍع

.   صًً اعى ليل ًيىنر وان ، اعى صًً ليل ًيىنر أن  -الغؤٍت لهظٍ َبلا  -ؿُجب
 والضًً ألانل وخضة حمعتها التي ، اللبلُت أو ، البضائُت ؤلاوؿاهُت حماعاثاٌ على ًصح كض الغؤٍتٌ َظ مىُم أن

 قاطا مىُلا ٌكيل ولىىه ،.. مؼاًغ صًً ٌعخىم أو ، آزغ ألنل ًىدؿب بمً مجها أي بحن هظـغ ؿال ، معُىت بأعى وازخهذ
ٌر ؿحها حعضصث التي والكعى  لألمم الاحخماعي للىحىص ومىاكًا جها زالٌ مجها ول امازخو مع وألاصًان ألانى  الاحخماعي جيٍى

ر واخضة امت هجض كض ئط ، االضوص مغؾىمت معُىت بأعى ِؼ  ٌر بحن وبكغا أعيا ئذحُن  وكض ، العغبُت امخىا اٌح َى هما  قتى صو
ِغصَقر أعيه اػخهبذ قعبا هجض

ُن
 اإلاعانغ عاإلاىا في هجض أن اإلاؿخدُل مً ولىً ، ؿلؿُحن في العغبي قعبىا خاٌ َى هما عجها وق

  . واخض صًً على الكعى  مً قعب أو ألامم مً أمت مىاَني
 في إلاغجحن مخسلـت عضواهُت كىير جبىتها وان ؾبم ؿلض والكعى  لألمم الاحخماعي للىحىص ومىاكًت قاطة عؤٍت وألنها

سىا غ كغون حؿعت مً أهثر كبل ألاوعبُت الىىِؿت جبىتها التي الغؤٍت ثطا هيؾ.    جاٍع  في العغبُت عىألا على عضوانها لخبًر

سُا ٌعغؾ باث ما ثجذ حاوعَا وما ؿلؿُحن  حمع م 95   عام أوازغ يـؿف.  ( 9  -96  ) الهلُبُت  وعااح خمالث باؾم جاٍع
 بجىى " ولحرمىهذ" مضًىت في اإلاخضًىحن وػحر اإلاخضًىحن أَلها مً وخكض أوعبا في ؤلاكُاع أمغاء (99  -88  )" الثاوي أعبان" البابا

 ؾىعٍا على هـىطَم ؾغاصكاث هانبحن بعُض عهض مً ًؼالىا لم أعضاءَم أن ، اإلاؿُدُحن لعاع ًا: "  كائال ؿحهم  وزِ ، ؿغوؿا
  ، وأعمُيُا

   .." هللا أعضاء وكاجلىا واـاطَب ،.. إلًماهىا العجُب اإلاهض طلً اإلاؿُذ كبر ازخلؿىا أنهم ئط وأمغ طلً مً أصهى َى ما اعجىبىا بل
اومؽ مدغيا أياؾ زم.  م بما مؿخمعُه ٍع  ، الُاَغة ألاعى جلً اهتزعىا..  اإلالضؽ بِذ ئلى جلضمىا" :  مؼاهم مً ًيخظَغ

ا ر ؿهي ، ألهـؿىم واخـظَى رِصرثُن ر عُن
ًا
ر ؾمىا

ًا
ىظا.    " الكغقر ممالً وعزخم عضوهم على اهخهغجم أن أهىم.  وعؿال  أن هغير َو

 وصمغث ، اليؿل وأباصث ، االغر وأخغكذ ، عغبياٌ الكعب مً مخعاكبت أحُاٌ بلظاَا ثاهخى التي الهلُبُت االغو 
 الىىِؿت لها عوحذ عؤٍت على اؾدىضث أهما ، الؼمان مً واملحن كغهحن مضي على ؤلاؾالمُت العغبُت لللًاعة كائمت قىازو

سُا خلا أجباعه جمىذ ؿلؿُحن في ووكأجه اإلاؿُذ الؿُض والصة أن:  مـاصَا عكغ االاصي اللغنر أوازغ ا جاٍع .  عيهابأ وخهٍغ
 اؾخدىطوا ممً زالُت واؾخعاصتها ، اإلاؿلمحن ؾُُغة  مً اإلالضؾت أعيهم جسلُو بًغوعة مؼاعمها ػظث الغؤٍت َظٍ مًو

.    علحها
 الغؤٍت طاث العاإلاُت الههُىهُت االغهت جدبنى ، الهلُبُت اثالؼؼور مىحاث اهدؿاع على كغون ؾخت مً أهثر بعض

 جيىنر بان هللا مً وعضا جللىا كض الحهىص أن ؿتزعم ، الحهىصًت ئلى اإلاغة َظٍ حؿىضَا اولىىه ، العام اإلاىُم خُث مً الىيؿُت

  –الغؤٍت لهظٍ َبلا  –ؿالههُىهُت . ومؿُدُحن مؿلمحن الؼؼاة ؾيانها مً زالُت اؾخعاصتها ؿعلحهم ، لهم ؿلؿُحن اعى
                                                           

  
 .وما بعدىا  36ص  ، بريوت ، 1986، دار ادلستقبل العريب ،  1عصمت سيف الدولة ، عن العروبة واإلسالم ، ط. د: ينظر  
  
 . 66، ص  1977، دار بو سالمة للطباعة والنشر ، تونس ،  3امحد رضا بك ، وثائق عن احلروب الصليبية ، ترمجة زلمد بورقيبو وزلمد الصادق الزمريل ، ط 
   . 21، ص  1972معارك العرب ضد الغزاة ، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بريوت ، عماره ، زلمد . د 5 
 .  111الكويت ، ص،  1990لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، ادلجقاسم عبده قاسم ، ماىية احلروب الصليبية ، . د 6 
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 ئلى  -أبى أم قاء  -ًىلل أن ًجب الكعب َظا وان ، العالم في مكدخا واخضا يهىصًا قعبا زمت أن مـاصَا ؿغيُت مً جىُلم

ً هي التي ، ؿلؿُحن ، اإلاُعاص اعى  ، العاإلاُت الههُىهُت االغهت اعخمضث ؿلض ، الهضؾ لهظا وجدلُلا.    اللىميٌ َو
مل ، أولها:  هي أؾاؾُت عىانغ زالزت جخًمً عضواهُت ئؾتراجُجُت ، لها الخابعت وألاصواث  باإلحباع أو باإلكىاع  -العالم يهىص خَق

 مً اإلاهاحٍغً وجمىحن ، الـلؿُُيُت ألاعى على الؾدُالءٌ اإلاخاخت الىؾائل بيل العمل ، وزاهحها ، ؿلؿُحن ئلى لهجغةا على -

م ألاعى ؾاهني مع الخعامل في أؾلىبا اللىة التزام ، وزالثها ، وخماًتها اؾخؼاللها حن أو َائعحن جغهها على إلحباَع ظا.    واَع  َو
   .  ؿعال جدلم ما

 ومً ، الؼمان مً واملحن للغهحن اإلاؿُدُت باؾم المخىا أعضاء واهىا مً عؤٍت ًدبنى أن العغ  هدً مىا ألي ٌؿىغ ؿهل

 على قغعُت وؾىًـي ، عضوانهم للعضواهُحن ؾىبرع أهىا ؿاإلاإهض ، طلً ازترها أن.  ؟ الحهىصًت باؾم لىا أعضاء ػالىا ما َم
ضَم ألعيىا اػخهابهم   . مؿلمحن وػحر مؿلمحن ، ألامت لهظٍ نيلورالم حمُع -ًأباٍ القً  -ًأباٍ ما طاٍو.  قعبىا ألبىاء وحكٍغ

ر اججاٍ َىانو ضللىنر.  ؿلؿُُيُت مكيلت هي ؿلؿُحن مكيلت أن:     ًغير زانٍع  ألاعى بان َظٍ عؤٍتهم صلت على ٍو
 اإلاعغوؿت ، ؿلؿُحن اعى هي ، الُىم ًدخلىنها ػالىا وما وااخـي الظاَغ الهغاع مً علىص زالٌ الههاًىت ػخهبهاا التي

 ألامهاع بحن وقغصٍو ، اأعيه مً الههاًىت َغصٍ الظي الكعب وبأن.  العهىعر مغ على ااجؼغاؿُت وخضوصَا ، َظا باؾمها

ً بال قعبا ػضا ختى لُّلر وبأن.  ؿلؿُحن قعب َى َو ٌر ولم ، ؾالذ التي الضماء حُن  ، يالههُىنر العضوان مىاحهت في ، حؿُل جؼ

ِعمىنرو.  ؿلؿُُيُت صماء هي ٌر َظٍ عؤٍتهم ًض  ٌر حمُع أن:  باللى  وان ما ختىو بل ، عغبُت وػحر عغبُت ، ومإؾؿاجه العالم صو
ؿىكىنر.  بها وحؿلم ، االلائم َظٍ هغجً ال ، الههاًىت صولت مع مخعاَـا أو صاعما مجها ٌر جلً جخبىاٍ مام قىاَض َو  الضو

غ في خله"و" أعيه ئلى العىصة في ؿلؿُحن قعب خم" كىاعض جغس ي مماعؾاثو كغاعاثو ؾُاؾاث مً واإلاإؾؿاث  جلٍغ
" . بكإوهه الخضزل عضم" و"  ؿلؿُحن قعب عً الىناًت عؿع" على الىكذ طاث في وجإهض ،" صولخه ئوكاء في خله" و" مهحٍر

ٌر .  ؿلؿُُيُت مكيلت هي عىضَم ؿلؿُحن مكيلت جيىنر طلً ولو
 ؿلؿُحن قعب وان ، ؿلؿُحن بكعب زانت مكيلت هي ؿلؿُحن مكيلت أن ، ججاٍالا َظا أصلا  عؤٍت مً ًـهم

  . االل طلً لخىـُظ اإلاالئم ألاؾلى  ًلغعر زم ، وظغوؿه ئمياهاجه مع ًدىاؾب الظي خلها ًسخاع مً َى وخضٍ

ىا مماعؾتهم لىً ،.. نضكىا أن ًـللىنر وكض  ًمجدم يغوعة على ًهغون اهـيىا ما خُث ، جماما طلً ػحر جٍغ

 ؤلاحماع"
ٌر" العغبي  ًلخمؿىنر ػالىا وما ، ؿلؿُحن بكأن" العغبي ااخُا " جىخُض بأَمُت ًدىاصونر بغخىا وما ، ؿلؿُحن كًُت خى

.      العغبي ألار مً الـلؿُُني البِذ ؿىاجحر حؿضًض
 لىُانها وعياإلاىى الىحىص ؾُدضص خُث ، بظاجه كائما احخماعُا هُاها ؿلؿُحن واهذ لى ًصح الغؤٍت َظٍ مىُم أن

ر الاحخماعي اع خُيئظٍع  مً حؿخلؼمه وما ، الصلُدت وخلىلها ، جىاحهها التي اإلاكىالث اجمُع الؼماوي والبعض اإلاياوي ؤلَا

ت ئمياهُاث ٌر جلً لخىـُظ مخاخت وماصًت بكٍغ  ألامت مً حؼء هي ، وبكغا أعيا ، ؿلؿُحن أن وعلم خحن ولىىىا.  الىاكع في االلى
اعٌ مغجبُت ، العغبُت ا التي اإلاكىالث أن وعغؾ وخحن ، العغبي اللىمي بالىحىص ٍو  ، كىمُت مكىالث هي اللىمي الىاكع ًثحَر

ت ، اللىمُت ؤلامياهُاث جىظُف وحؿخضعي ، اللىمي اإلاهحر ئَاع يمً الصلُذ خلها ججض  في خلها لخىـُظ ، وماصًت بكٍغ
                                                           

 . 11عبد الوىاب ادلسريي ، مصدر سابق ، ص . د 7 
  
 . 69منري ماشوش ، مصدر سابق ، ص  
 . مضافا إليها قوى وتنظيمات وحركات وخنب سياسية ورلتمعية من داخل فلسطني ومن خارجها  يضم ىذا االجتاه كافة الدول وادلؤسسات يف النظام الرمسي العريب ، 9 
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 العغبي اللىمي اإلاهحر أَاع في ئال صلُدا خال خلها ًمىً ال ، عغبُت كىمُت مكيلت هي ؿلؿُحن مكيلت أن هضعن ،..   الىاكع

ر زلل مً الاججاٍ َظا أصلا  مىُم ٌعترير ما هظلً وهضعن.  عغبُت وكىير بامياهُاث نٌن حًّي  زاَئ ؿهم مً عؤٍتهم جُغخه وما ، بَق
.   لها ؿاقل وخل ؿلؿُحن مكيلت لُبُعت

  ؟ بعض وماطا.  كىمُت عغبُت مكيلت ، أطن ؿلؿُحن مكيلت
 َبُعت وان ، قعبها مً زالُت جىتزع عغبُت ألعى اػخها  مكيلت هي ؿلؿُحن مكيلت خلُلت أن ئلى هيخهي خحن

 اللىمي الىحىص جمـ وأنها ، مىه حؼءا ولِـ وله العغبي اللىمي الىحىص جمـ أنها بمعنى ، كىمُت مكيلت هي اإلاكيلت َظٍ
 وامل اؾترصاص َى ، والىخُض ، الصلُذ اإلاكيلت َظٍ خل أن رعاؽ بُلحن هضعن ، زاعحه آزغ وحىص أي ولِـ وخضٍ العغبي

 في االل َظا جىـُظ وان.  مؿلمحن وػحر مؿلمحن العغ  أصلابها ئلى وئعاصتها ، الههاًىت كبًت مً اإلاؼخهبت ؿلؿُحن أعى
ت العغبُت ؤلامياهاث واؿت حسخحر ًلخط ي الىاكع  خؿاباتها مً حؿدثني ال ، ومىخضة قاملت إلؾتراجُجُت وؿلا ، واإلااصًت البكٍغ

.   اكل وال ، طلً مً أهثر ال ، عغبي حؼء أي

:   خاجمت
سىا ٌعغؾ لم  واَخمام صائم خًىعر مً ؿلؿُحن كًُت به خظُذ ما ؿاكذ أزغير كًُت اإلاعانغ العغبي جاٍع

 اللضع جثحر حياٌ اللًُت مً هي ؿلؿُحن كًُت ؿان ، طلً ملابل في.  والكعبُت الغؾمُت العغبُت ألاوؾاٍ لضي مخىانل
بُعتها امًمىهه على الازخالؾ مً ألاهبر .   العغبُت والـعالُاث الىسب بحن َو

ر وان ًُن  ؿهم على العغ  هدً اجـاكىا عضم ؿان ، علحها حبلىا ، ئوؿاهُت سجُت ألامىعر خلائم ؿهم في البكغ ازخالؾ ً
بُعت اللُلت واخض مىيىعي  اؾخمغاع أؾبا  مً ؾببا ٌكيل قً ال وكىئها على وامل كغنر بعض ؿلؿُحن مكيلت َو

عُي ههابها ئلى ألامىعر ٌعُض عاصال خال خلها جأزغو وحىصَا .   خله خم طي ول َو
ٌر عؤي مً العغبُت الؿاخت على ًُغح ما بمىيىعُت هىاحه وخحن بُعتها ؿلؿُحن مكيلت خلُلت خى  ، َو

 جدذ له ًغوج بما هىسضع ؿال ، أَلها مً لُتزا ؿلؿُحن اعى على الاؾدُالء ٌؿتهضؿىنر أهما الههاًىت أن خخما ؾىىدكف

غ الن ،" الضولخحن خل" أو" الؿلمي الخعاٌل" الؿخاث  زم.  جيىنر وإلاً ألاعى على نغاع َى ؿلؿُحن في الهغاع حَى
 ؿال ، بُجهما واإلاهحر لىحىصٌ مىيىعُت وخضة ًـغى العغبُت ألامت مً حؼء وأعيا قعبا ؿلؿُحن وىنر أن خخما ؾىىدكف

غ في َمخم" أو" الـلؿُُني الضازلي بالكأن الخضزل عضم" مؼاعم عبر البعٌ ، ًهىعٍ كض أو ، ًخهىعٍ بما هلعً  جلٍغ
 حؼء َى ؿلؿُحن مكيلت ؿُه جثىعر الظي الىاكع الن ، ؿلؿُحن بكعب زانت مكيلت هي ؿلؿُحن مكيلت أن مً ،" اإلاهحر

 ئال صلُدا خال لها ججض لً ولهظا ، العغبي اللىمي الىاكع مً

.   العغبُت اللىمُت وباإلمياهُاث ، العغبي اللىمي الىحىص ئَاع في
وِعمَقر ، البدث في وجدلم ، الىىاًا نضكذ ؿان ، اللائم الازخالؾ وبغػم

ُن
 كاٌ هما ، ااخالؾ ؾُيخهي..  الىظغ في وأ

 .  ألاولى كًِخىا مً واخضة مؿاؿت على حمُعا وؾىيىنر ، الهُثم ابً االؿً اإلاىؾىعي العغ  عالم
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 املصادر
:  اللغت كتب

 .  99  ، بحروث ، للمالًحن العلم صاع ، 7ٍ ، الغائض اإلاعجم ، ؾعىصم ححران - 
 . 3    ، اللاَغة ، االضًث صاع ، 5مج و   مج ، العغ  لؿان ، مىظىعر ابً الضًً حماٌ مدمض - 

 : والبحوث الدراساث

 . 977  ، جىوـ ، واليكغ للُباعت ؾالمت بى اعص ، 3ٍ ، الؼمغلي الهاصق ومدمض بىعكُبه مدمض جغحمت ، الهلُبُت االغو  عً وزائم ، بً عيا اخمض - 
 .   98  ، واليكغ للضعاؾاث العغبُت اإلاإؾؿت ، ٍ  ، للههُىهُت العملي الخُبُم الاؾدُُان ، عغؿه أبى الغخمً عبض - 

ت الهُئت ، والؿُاؾت الضًً بحن الههُىهُت ، الهغاوير ؾالم الؿمُع عبض -5  .  977  ، للىخا  العامت اإلاهٍغ

ً في ألاحىبي الاؾدُُان ، الخمُمي زلف لًاإلاا عبض. ص -  ذ ، العغبي الكغاع ؾؿتؤم ،ٍ  ، العغبي الَى  . 989  ، اليٍى
ا  عبض. ص -7 ني اإلاجلـ ، اإلاعغؿت عالم ؾلؿلت ، ٍ  ، الههُىهُت ألاًضًىلىحُت ،  اإلاؿحرير الَى ذ ، وآلاصا  والـىىنر للثلاؿت الَى  .  اليٍى
  . بحروث ، 986  ، العغبي اإلاؿخلبل صاع ، ٍ  ، ؾالموؤلا العغوبت عً ، الضولت ؾُف عهمذ. ص - 
ت ، الضولت ؾُف عهمذ. ص -   . 979  ، بحروث ، اإلاؿحرة صاع ، ٍ  ، 3 ج ، اإلاىُللاث  –العغبُت الثىعة هظٍغ

ني حلـالم ، الهلُبُت االغو  ماَُت ، كاؾم عبضٍ كاؾم. ص -0  ذ ،  99  ، وآلاصا  والـىىنر للثلاؿت الَى  . اليٍى
 . 973  ، بحروث ، الـلؿُُيُت الضعاؾاث مإؾؿت ، ٍ  ، الههُىوي وااخُغ الـلؿُُيُت اللًُت ، ؤلـحنم مجمىعت  -  
.  3    ، صمكم  –للثلاؿت ؿلؿُحن مإؾؿت ، ئؾالمُت عؤٍت  –الـلؿُُيُت اللًُت في وزىابذ خلائم ، نااح مدمض مدؿً. ص  -  

  .     م ،  97  ، بحروث ، واليكغ للضعاؾاث ةالعغبي اإلاإؾؿت ، الؼؼاة يض العغ  معاعن ، عماٍع مدمض. ص  -  

  . 979  ، اإلاؿحرة صاع ، ٍ  ، الههُىهُت ، ماقىف مىحر  -  

 . َـ   4  ، الٍغاى ، ؤلاؾالمي اإلاىخضي ، ةالـلؿُُني اللًُت في ئؾتراجُجُت عؤٍت ، العمغ ؾلُمان هانغ. ص  -5 

 

 


