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 !!عاما مخسني من أكثر منذ تارخينا يف عنه تبحث الصهيونية اجلامعات كانت ما هذا

 وبالعكس الصهيوين الغزو إىل الصلييب الغزو من الصهيوين العريب الصراع

 

 قاسمو تميمبقلم أ. 

 

 

 يف قرأهتىا قىد كنىت" مصىفى  شىاكر" للمىرر  مقالىة على  بالعثور" google"والسيد احلظ أسعدين
 .1987 عام العربية اجلامعة عن الصادرة عربية شرون جملة أعداد من عدد

 الىىي لألحبىىا  ذكىىر وفيىىه 1969 عىىام صىىدر كتىىا  يف ماوجىىد  الكاتىى  أورد املميىىزة املقالىىة تلىى  يف
 .آنذاك بدراسته الصهيونية األحبا  مراكز قدعنيت كانت

 ... كاملة بعناية األصدقاء يقرأ  أن وأمتىن املوضوع ماخيص املقال من اجتزئ
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 وبالعكس الصهيوني الغزو إلى الصليبي الغزو من الصهيوني العربي الصراع

 مصطفى شاكرأ. 

 حىني الىرنسىية الكتى  بعض أختار بريوت يف الشرقية املكتبة يف كنت 1969 صيف من يوم ذات
 امسىىه العلمىاء  بىني بىىه أمسى  مل ملرلىف والصىىليبيات  اإلسىمم امسىه صىىىحة  مىاتي مىن صىىغري كتىا  يل وقى 

 قاتمىىىىة يضىىىى  وهىىىىو الكتىىىىيب  وسىىىى لي الكتىىىى   مىىىىن اخرتتىىىىه مىىىىا بىىىىني الكتىىىىا  ووضىىىىعت سىىىىيىان  عمانويىىىى 
 يكىون أن أتصىور مل لكىي اهتمامىا،  ضىمن فموضىوعه   ووافقىت..  غال؟ إنه عليه؟ أصر ه : احلسا 
 فعلىت مىا أول فكىان الرتاجى   أسىتف  ومل صىدمت  أين وأعىرت  لبنانيىة  لىرية أربعىني العهىد ذلى  يف الثمن
 . الكتا  هذا يف ما أرى أن اليوم ذل 

 أن: أوهلىىا:  رخيصىىا   رخيصىىا   ذلىى  لكىىان اآلال  مثنهىىا دفعىىت لىىو الكشىىو   مىىن بعىىدد فيىىه وفوجئىىت
 الصىليبني  واالحىتمل الغىزو م  للبمد واحتمهلا غزوها تشابه تدرك فلسفني حتت  الي اليهودية اجلماعات

 ..راتدة كتجربة العلمي املنظور يف جديا   وتعاجله بوضوح تدركه

 هنايىة لتتىىادى عناصىر  وحتلى  جىذور   يف اإلسىممي  العىريب الشىر  ويف املوقف  تدرس أهنا: وثانيها
 .. حفني بعد وما حفني كنهاية

 وعلى  املوضىوع  هىذا يف تتخصىص العربية  اجلامعة يف كاملة عم  فر  مثة أن األهم  ولع : وثالثها
 سىنة نشىر بالعربيىة جملىدين يف وهىو) القدس يف المتينية اململكة تاريخ كتا  صاح  براور جوزيف رأسها

 حبىىث مراكىىز فلهىىم الغىىر   هلىىذا الغربيىىة اجلامعىىات يف ننياملتصىىهي بالعلمىىاء الىىىر  هىىذ  وتسىىتعني( 1963
: أمثىال األمريكيىة األخرى اجلامعات ويف كاهن  كلود اليهودي العامل لدى باريس جامعة يف ومستشارون

 عشىرات كتى  الىذي وغريتىاين اململوكي  بالعصر املختص وأيالون وكيسرت  وبرونشىي   شرتاوس  آشتور
 .واإلسمم واليهود والصليبيات القدس قدسية حول األحبا 

 التىىوراة  يف الغىىارقون اليهىىود فيهىىا جيىىد وبىىالعكس  الصىىهيوين الغىىزو إىل الصىىلييب الغىىزو مىىن النقلىىة هىىذ 
 وليسىىىت املسىىىتقب   وبىىىني التىىىاريخ بىىىني نقلىىىة عنىىىدهم إهنىىىا العبىىىادة  طقىىىوس مىىىن طقسىىىا   التىىىارخيي  احلىىى  ويف

 علىى  إسىقاطا   وبوصىىىها تارخييىة  رمىوزا   بوصىىىها هتمهىم وإمنىىا صىليبيات  بوصىىها بىىالفب  الصىليبيات هتمهىم
 نىسىىها البقىىاع هىىذ  مىىن الصىىليبيني طىىرد مت كيىىف وحيىىدة نقفىىة يف فيهىىا حمصىىورة اهتمىىامهم زاويىىة املسىىتقب  

 .. حيتلوهنا؟ الي
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 فلسىفني يف الغىزاة حتىت املتحركىة الرمال هتمهم ولكن حبثا   الغربيون قتلها الذي حبثها يهمهم ال هلذا
 يف موجىىىىودة احلاضىىىىر جىىىىذور إن املىىىىرر   اهلىىىىاجس هىىىىي األر  يف ووسىىىىاتله االسىىىىتيفان فلسىىىىفني  وحىىىىول
 .حمورها هنا ها كلها دراساهتم املستقب   إىل وممدودة املاضي 

 بالىىىذات  الشىىىام يف حيويتىىىه ومىىىدى العىىىريب  املشىىىر  يف اسىىىتيقظ وكيىىىف اجلهىىىاد  معىىىىن يدرسىىىون إهنىىىم
 نىىىوس يف وعناصىىرها القىىدس قدسىىية مىىدى حيللىىون وبعىىدها  وأثناءهىىا الصىىليبيات قبىى  اجلهىىاد فكىىرة وتىى ثري

 -الىرجنىىىىي التعىىىىاي  ومت اهلىىىىدنات  متىىىىت كيىىىىف يىىىىرون الغريىىىى   االحىىىىتمل ضىىىىد فعلهىىىىم وردود املسىىىىلمني 
 مىهىىىوم حتىىىول كيىىىف الىىىزمن  تفىىىاول رغىىىم بعىىىد  مىىىن وجهىىىادا   حروبىىىا   ذلىىى  انقلىىى  وكيىىىف أوال   اإلسىىىممي
 إىل دينيىىا   حولتىىه الىىي الدعايىىة مرتكىىزات عىىن يبحثىىون النىىاس أهلبىىت جديىىدة مىىىاهيم يف فحىى  القىىدم اجلهىىاد
 حفىني يف توحىدها أسىبا  وعىن العىرا   إىل مصىر مىن املنفقىة يف الىرتاب  جذور وعن للىرنج  كر  عنصر
 وحيللىىون الشىىرعية  الىتىىاوى بالتحليىى  ويلحقىىون املغىىول  ضىىد جىىالوت عىىني" نصىىر" حيللىىون بىى  بعىىدها  ومىىا
 يبحثىون املشر   من املراك  آخر عل  الصليبيني آخر وخروج  1291 سنة األخري عكا سقوط سبا أ

 .نىسه الشع  الوعي يف حىت وجذور  ذل  أسبا  عن

 :األسئلة هذه بينها فإذا تطرحها، التي األسئلة في الصهيونية الجماعة أعمال والحظت

 سىىيف دعايىىة رغىىم واحلىىدود  الثغىىور علىى  إال احلمىىداين العصىىر يف اجلهىىاد فكىىرة تسىىتيقظ مل ملىىاذا ىىى 1
 املتنيب؟ وأشعار نباتة ابن خف  ورغم الدولة

 خاصة؟ وحل  دمش  يف الصلييب العصر يف استيقظت ومل

 اهلجىىومي الشىىك  أخىىذ مث الصىىليبيات؟ قبىى  واحملىىدود السىىليب الىىدفاعي الشىىك  اجلهىىاد أخىىذ ملىىاذا ىىى 2
   بعدها؟ الواس 

 قبى  جهىاد موضىوع تكىن مل إهنىا مى  القىدس قدسىية وبىني اجلهىاد فكىرة بىني الصىلة أقيمىت كيف ى 3
 .قدسية موضوع وال

 املسلمني؟ لدى القدس قدسية عل  العناصر من الصليبيات زادت ماذا ى 3

 كانىىت إهنىىا مىى  بسىىرعة  النىىاس نسىىيه إسىىمميا   نصىىرا   1071 سىىنة( ممزكىىرد) معركىىة كانىىت ملىىاذا ىىى 4
 شىا   ملى  السىمجقة سىلفان بيىد التىاريخ يف مرة وآلخر مرة ألول بيزنفة إمرباطور فيها أسر حامسة معركة
 خاصة؟ والعرا  الشام أه  لدى اجلهاد فكرة املعركة تثر مل وملاذا
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 اجلهىاد؟ دوافى  بىني  "الشىهادة طلى " فكىرة  عشىر الثىاين القىرن يف اإلسىمم علماء يذكر مل ملاذا ى 5
 عىىز هىىو داعيىىة عىىامل إال يىىذكرها مل ذلىى   ملتىىذكر العصىىر ذلىى  يف عاملىىا   12 أعمىىال إن القىىدس؟ يىىذكروا ومل

 .بيربس أيام النووي واإلمام األيويب  العهد يف السلمي الدين

 ملكىىىا   تبقىى  هىى  الكىىىار؟ يىىد يف تقىىى  الىىي اإلسىىممية األمىىوال مىىن اإلسىىىممي الشىىرع موقىىف مىىا ىىى 6
 اسىتعادة لكىن غنىاتم  جيعلهىا وحىد  احلنىي املذه  للمتحاربني؟ غناتم هي أم العهد  طال مهما للمسلم
 أمىىمك أعىىاد حنىىىي أنىىه رغىىم زنكىىي فىى ن ذلىى  ومىى  أصىىحا،ا  إىل تعيىىدها األمىىوال لتلىى  اإلسىىممية القىىوى
 1150 سىنة أعىزاز أمىمك أعاد احلنىية يف مثله وهو حممود وابنه أصحا،ا  إىل 1136 سنة النعمان معرة

  ذل ؟ تىسري فما ألصحا،ا 

 ويىذكر اجلهىاد  ذكىر أي سىقوطها عند احلمدانية الدولة رثوا الذين الشعراء لدى جند أال معىن ما ى 7
   وحد ؟ الكرم

 التتذ  التتترا  فتتإذا بالوراستتة، الصتتهيونية المجموعتتة تتتتواولها التتذ  التتترا  نصتتو  والحقتتت
 ويحكمتون يستتنطقونه المشرحة، على كامل كيان لويهم هو أدراجنا وفي دمائنا في نائم أنه نتصور
 :  يورسون خالله من علينا

 .اململوكي العهد حىت باحلمدانيني مرورا   الىتوح عهد منذ اجلهاد خف  ى 1

 الىىىي اجلهىىىاد كتىىى  عنىىىد خباصىىىة ويتوقىىىىون عنىىىه  كتبىىىت أو اجلهىىىاد  يف ألىىىىت الىىىي الكتىىى  كىىى  ىىىى 2
 ظىىاهر بىىن علىىي ألىىىه الىىذي اجلهىىاد كتىىا  عنىىد وخباصىىة بعىىد   ومىىن وخملىىه الصىىلييب العصىىر قبيىى  ظهىىرت
 األمىىوي اجلىىام  يف دمشىى  يف يدرسىىه كىىان والىذي( هىىى499 -498 سىىنة حىىوايل املتىىوى) النحىىوي السىلمي

 الظاهريىىىة املكتبىىىة مىىىن الكتىىىا  صىىىورة أخىىىذوا وقىىىد) مباشىىىرة للقىىىدس الصىىىلييب االحىىىتمل إثىىىر جىىىزءا   12 يف
 األنىىىدلس يف واحىىىدة الصىىىليبية احلركىىىة إن:  قىىىال مىىىن أول كىىىان الرجىىى  هىىىذا  (1966 سىىىنة بعضىىىه ونشىىىروا
 . سنة مباتة األثري ابن قب  قاهلا والشام  وصقلية

 مىىىن جمهىىول اجلهىىىاد وكتىىا  السىىىلمي  الىىدين لعىىىز وفضىىاتله اجلهىىىاد أحكىىام كتىىىا  كىىذل  ويدرسىىون
 كتابىه ضىمن األيويب الدين لصمح شداد بن الدين ،اء القاضي وضعه الذي اجلهاد وكتا  نىسه  العهد
 الكتىا  هىذا يف شداد ابن يض  مل ملاذا ويتساءلون يىارقه  ال عند  املخدة كتا  فكان األحكام  دالت 
 اخلىوارج إال األساسىية اإلسىمم أركىان مىن اجلهىاد إن: قبلىه أحىد وال هىو قىال وال القدس؟ عن واحدة كلمة
 اململوكي؟ العصر علماء وإال
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 مبكىة ومقارنتهىا والقىدس الشىام فضىات  يف تتحىد  الىي الكتى  ك  الصهيونيون يدرس ما وبني ى 3
 هىىىذا يف وحيللىىون زيىىىارة  مىىن أكثىىر ال القىىىدس ويف احلىىج هىىىو مكىىة زيىىارة يف االسىىىم أن ويمحظىىون واملدينىىة 
 القىىدس فضىىات ) اخلىىوري ابىىن ككتىىا  والشىىام  القىىدس فضىىات  يف تتحىىد  كتابىىا   وثمثىىني مخسىىة السىىبي 
 املقىىىدس بيىىىت فضىىىات ) الصىىىويف والكنجىىىي  (القىىىدس زيىىىارة يف قاعىىىدة) تيميىىىة بىىىن الىىىدين وتقىىىي  (الشىىىريف
 إسىىىحا  وأيب  (والشىىىام القىىىدس فضىىىات  يف الغىىىرام مثىىىري) املقدسىىىي الىىىدين وشىىىها   (فيهىىىا الصىىىمة وفضىىى 
  (الشىىام سىىكىن يف اإلسىىمم أهىى  ترغيىى ) السىىلمي الىىدين وعىىز  (املقىىدس بيىىت فضىىات ) املكناسىىي إبىىراهيم
 زيىىىارة إىل النىىىىوس باعىىىث) الىىىىزازي إبىىىراهيم الىركىىىاح وابىىىن  (واخلليىىى  املقىىىدس بيىىىت فضىىىات ) املرجىىى  وابىىىن
 ( .واخللي  القدس تاريخ يف اجللي  األنس) العليمي الدين وجمري  (احملروس القدس

 املتنىىيب يهملىىون ال مىىنهم  الصىىغار حىىىت يمحقىىون الشىىعراء  دواويىىن الصىىهيونيون يدرسىىه مىىا وبىىني ىىى 4
 امللىىى   سىىىناء وابىىىن اخليىىىاط  وابىىىن السىىىاعا،  وابىىىن النبيىىىه  ابىىىن وديىىىوان لغىىىزي ا يدرسىىىون لكىىىنهم واملعىىىري 

 وغىىىريهم التعاويىىىذي  ابىىىن وسىىىب  األجمىىىد  وامللىىى  اليمىىىي  وعمىىىارة زهىىىري  والبهىىىاء عنىىىني  وابىىىن والبوصىىىريي 
 .قوافيهم يف آثارها يكتشىون لعلهم الصليبية الىرتة عاشوا ممن وغريهم

 ضىىياء ورسىات  جبىري  وابىن والثعىاليب  الىاضى   والقاضىي األصىىهاين  العمىاد مرلىىات ويدرسىون ىى 5
 وخفى  منقىذ بىن أسىامة وكتابىات الظىاهر  عبىد ابىن ورسات  للهروي  اإلشارات وكتا  األثري  ابن الدين
 .نباتة ابن الرحيم عبد

 املغىىن كتىا  النىووي و كاإلمىام العلمىاء  أصىدرها الىي خباصىة والىتىاوى  الىقىه كتى  ويدرسىون ى 6
 .قدامة بن الدين ملوف 

 يىىرون املتتاليىة  للجمىوع العميقىة املشىاعر مىنجم ويروهنىىا الشىعبية  السىري حىىت ويسى لون ويدرسىون ىى 7
 أو  (املوحىىدين وأبفىىال اجملاهىىدين سىىرية) اهلمىىة ذات األمىىرية قصىىة منىىا أحىىد فىىت  فهىى  احلقيقيىىة  املىىرآة فيهىىا
 نورالىىدين علىىي قصىىة أو البصىىري  لىىألزدي األخىىرى الشىىام فتىىوح أو للواقىىدي  الشىىام فتىىوح أو عنىىرتة  سىىرية

 حتليى  إىل حىىت يصىلون إهنىم املشىاعر  مىن الصىهيونيون يكشىه ما فيها سريى إنه الزنارية  مرم م  املصري
 لىىديهم كانىىت وإال يقصىىدون  مىىا هىىو وحىىد  العلىىم لىىيس واجلهىىد؟ العنىىاء هىىذا كىى  ملىىاذا والنىىوادر  النكىىات
 مصىري قلقهىم  وجعهىم  وهنايتهىا الصىليبيات يف يتحسسون إهنم بالدراسة  اجلديرة األخرى املواضي  آال 
 .الغد

 املصدر:

https://www.facebook.com/tamim.kasmo/posts/763663730486720 

https://www.facebook.com/tamim.kasmo/posts/763663730486720

