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 اإلسالم في مواجهة المساعي الصهيونية للتفوق 

 السكاني في فلسطين

 

  رائد أحمد صالحة.د
 أستاذ الجغرافيا المساعد

  الجامعة اإلسالمية–كلية اآلداب 
بدأ الصراع على أرض فلسطين منذ أن سعى االستعمار إلقامة كيان غريب في العالم اإلسـالمي                 :ملخص

 عشر ، ووقع االختيار على اليهود ؛ لتنفيذ هذه السياسة؛ وذلـك للـتخلص               والعربي منذ مطلع القرن السابع    

منهم وتهجيرهم من أوروبا والسيطرة على المنطقة العربية واإلسالمية ، وبدأت الهجرة إلى فلسطين علـى                

اعتبار أن فلسطين أرض بال شعب لشعب بال أرض ، كما روجت الصهيونية لهـذه األكذوبـة ، وبالفعـل                

جرة إلى فلسطين تغيرات هيكلية في سكان فلسطين ، فبعد أن كان اليهود يشـكلون قبـل عـام                   أحدثت اله 

، إال أن الميزان الديمغرافي في السنوات األخيرة تغير لصالح الفلسطينيين إذ أصـبح              % 8م أقل من    1918

ولـى إلـى    للفلسطينيين ، وال شك أن هذا التفوق يعود بالدرجة األ         % 47.5مقابل  % 52.5اليهود يشكلون   

الصراع الديني على هذه األرض ، وإصرار الفلسطينيين على الصمود في أرض الرباط، ودحر االحتالل ،                

باإلضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالمقاومة والثقافة اإلنجابية الفلسطينية اإلسالمية التي تختلف عن الثقافـة               

 .اإلنجابية اليهودية الغربية 
Abstract: The conflict over Palestine started at the beginning of the 19th century 
when the colonizing powers decided to establish a foreign body in the Arab and 
Islamic World. The Jews were nominated for this purpose in order to get rid of them, 
to deport them from Europe and to control the Arab and Islamic region. The 
migration to Palestine started on the basis of “a Land without people for people 
without Land”, as propagated by the Zionist Movement. This migration changed the 
population body in Palestine. For instance, pre- 1918, the Jewish people were less 
than 8%; however, they have become 52.5% while the Arabs have become 47.5%. in 
addition to reasons related to the high birth rate culture and Islamic resistance, this 
change is attributed to the religious conflict and the determination of the Palestinians 
to kick the occupation out of their land. 

 :مقدمة

ثمة أهمية خاصة للدراسات السكانية للشعب الفلسطيني ، إذ أن لهذه الدراسة أبعاداً دينية              

وتاريخية وسياسية واجتماعية واقتصادية ينفرد بها الشعب الفلسطيني عن أي شعب آخر ، إذ أن               

 - وال سـيما بريطانيـا       -طبيعة الصراع على أرض فلسطين قائمة على أن القوى االستعمارية           

 ووقع االختيار على    )1(تخطط منذ القرن السابع عشر إلقامة كيان غريب في قلب المنطقة العربية           
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األول التخلص من اليهود بتهجيرهم مـن أوروبـا ،          : اليهود لتنفيذ هذه السياسة ؛ وذلك لسببين        

 .السيطرة على المنطقة العربية من ناحية أخرى : الثاني 

 :مشكلة الدراسة 

 :دراسة في األسئلة اآلتية تكمن مشكلة ال

 هل الميزان الديمغرافي سيتحول إلى صالح الفلسطينيين بمرور الوقت ؟ -1

 كيف يمكن مواجهة السياسة الصهيونية تجاه قضية الصراع الديمغرافي على أرض فلسطين؟ -2

كيف يمكن مواجهة األفكار الغربية اليهودية االستعمارية التي تخفي كيداً ومؤامرة لتقليل عدد            -3

المسلمين وال سيما الفلسطينيين ، من خالل العديد من المؤسسات التي تنادي بحرية المـرأة               

 وتحديد النسل ؟

 :أهداف الدراسة

 .إلقاء الضوء على قضية الصراع الديمغرافي على فلسطين  -1

تهدف الدراسة إلى وضع سياسة فلسطينية تجاه قضية الصـراع السـكاني مـع االحـتالل                 -2

ما هـو المطلـوب مـن الشـعب         :  خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي       الصهيوني ، وذلك من   

الفلسطيني ؟ هل مطلوب زيادة أعداد السكان واالهتمام بالكم ؟ هل المطلوب الحد من النمـو                

 .السكاني كما يطالبنا الغرب ؟ أم هل المطلوب زيادة أعداد السكان مع ضمان النوعية 

ورة فكره وتحديد معالمه واتجاهات حركته تجـاه        التعرف إلى الفكر اإلسرائيلي والدولي وبل      -3

 .هذا الصراع 

ما هو موقف اإلسالم في مواجهة التحديات والمساعي الصـهيونية للتفـوق السـكاني فـي                 -4

 فلسطين ؟

 :منهج الدراسة

هناك مناهج متعددة تستخدم في الدراسة ، حيث إن كل منهج يفي بمتطلبات مرحلة 

 المنهج التاريخي في معالجة البعدين السياسي والتاريخي ، معينة من البحث ، وسيتم استخدام

والسيما أثر األحداث السياسية على التركيب الديمغرافي الفلسطيني واليهودي ، وتطور المتغيرات 

كما استخدم . المتعلقة بالسكان ، واستخدم المنهج الوصفي ؛ للتعرف إلى بعض خصائص السكان 

، والمنهج السلوكي ، وأخيراً استُخدم المنهج " التأثيري " سببي المنهج التحليلي ، والمنهج ال

 .الموضوعي حيث تعرض لموضوع الصراع الديمغرافي في إطار إقليمي وهو فلسطين 
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 :محتوى الدراسة 

تحتوي الدراسة على خمس محاور ، ومقدمة ثم النتائج والتوصيات ، ويتناول المحور 

االستيطاني اليهودي في فلسطين ، أما المحور الثاني فيتناول األول لمحة تاريخية عن االستعمار 

اإلجراءات الصهيونية لتنفيذ المؤامرة للسيطرة على أرض فلسطين ، وُأفرد المحور الثالث 

لمناقشة التفوق الديمغرافي الفلسطيني ، أما اليهودية والصراع على أرض فلسطين كان المحور 

 .مس ليناقش اإلسالم وحسم الصراع على فلسطين الرابع ، وأخيراً جاء المحور الخا

 :لمحة تاريخية عن االستعمار االستيطاني الصهيوني اليهودي لفلسطين : أوالً 

لتنفيذ االستراتيجية االستعمارية كان ال بد من تهجير اليهود إلى فلسطين ؛ لتأمين 

 أرض فلسطين األساس البشري النتزاع األرض ؛ واقتالع شعب له تاريخه وحضارته على

 .وإحالل أفراد وجماعات متناثرة من شتى بقاع األرض ال يجمعها سوى العداء لإلسالم 

وكانت البداية من خالل أساليب التضليل والترغيب والضغط التي اتبعته أوروبا لحمـل             

وحاربت أي اتجاه يدعو    " أبدية العداء للسامية    " اليهود على الهجرة إلى فلسطين فروجت ألكذوبة        

 ، كما استطاعت القوى االستعمارية التي كانـت         )2(الندماج اليهود بالمجتمعات التي يعيشون فيها     

تقف وراء المشروع الصهيوني قبل قيام الحركة الصهيونية نفسـها تجنيـد العناصـر اليهوديـة                

 المغامرة ، وتدفعها إلى الهجرة إلى فلسطين ؛ لتكون بداية االستيطان اليهودي في فلسطين ، مـع                

في القـرن   ) هدريان(العلم أنه لم يسمح لليهود بدخول القدس بعد أن حرموا من دخولها منذ عهد               

، وتميزت معاملة العـرب     ) م638(الثاني الميالدي إال بعد فتح القدس على يد عمر بن الخطاب            

أثناء المسلمين لليهود بالتسامح ، واستمر دخول اليهود إلى فلسطين خالل العهد العربي اإلسالمي              

 ألف قبل بدء الهجرة الحديثة ، وعاشوا على نظام الصدقة           15الحكم العثماني ولم يتجاوز عددهم      

بدعوى ارتباط اليهـود بهـذه المـدن        ) القدس ، وصفد ، وطبريا ، والخليل      (في أربعة مدن هي     

 . بحجة الوعد اإللهي )3(ارتباطاً تاريخياً ودينياً

 ال تتفق مع    -ريخي أو الروحي بين اليهود وفلسطين        الترابط التا  -دعوى اليهود   " ولكن  

حقائق التاريخ ، وال مع مقومات الدولة في مفهومها الصـحيح ، وأن اليهوديـة بوصـفها دينـاً                   

سماوياً، وليست قومية ذات وجود مستقل ، وكذلك فإن اليهود ليسوا شعباً له شخصيته المسـتقلة                

  .)4("ا وإنما مواطنون في الدولة التي ينتمون إليه

وفي القرن التاسع عشر تقدمت الرأسمالية اليهودية في الغـرب ؛ للمسـاعدة والتقـت               

بأفكارها مع بعض مثقفي اليهود في شرق أوروبا حول ضرورة إيجاد مركز لتجميـع الشـتات،                

"  على اختيار فلسطين ؛ ألنه يسهل استقطاب اليهود حولها، وعملت جمعيـات              – أخيراً   –واتُفق  
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إلى فلسطين من أجل االستيطان الزراعي بين       " الطالئع  " في روسيا على توجيه     " ون  أحباء صهي 

م ، وتم حصول اليهود على األراضي بصورة تدريجية ، وبأساليب متعددة بصفتهم             1882-1884

  .)5(أوربيين يتمتعون بامتيازات أجنبية

ة بتشـجيع   وبمساعي هرتزل في أواخر القرن التاسع عشر وِجدت الحركـة الصـهيوني           

ألماني بريطاني ، نجحت بريطانيا في احتواء الحركة الصهيونية ، وبدأت تسعى بأساليب سياسية              

وضمانات دولية ؛ للحصول على فلسطين بدالً من االستيطان البطيء ، فكان المؤتمر الصهيوني              

  :)6(م ، وأوصى المؤتمر بما يلي1897 أغسطس سنة 29األول في بال في 

 .ار اليهودي لفلسطين بطريقة منظمة تشجيع االستعم -1

 .تنظيم الحركة اليهودية واتحاد الهيئات المتفرقة في شتى أنحاء العالم  -2

 .القيام بمساٍع لدى مختلف الحكومات للحصول على موافقتها على أهداف الحركة الصهيونية -3

ـ ) وايزمـان (كما وضعت اللجنة السياسية المنبثقة عن المنظمة الصهيونية برئاسة           نة س

م خطوط برنامج توطين اليهود في فلسطين ؛ طبقاً آلمال الحركة الصهيونية ، والتي كانت               1916

  :)7(على النحو اآلتي

ونقصد هنا بالشـعب اليهـودي ، اليهـود         (االعتراف رسمياً بالشعب اليهودي في فلسطين        -1

 القـومي   كنـواة للـوطن   ) الموجودين حالياً في فلسطين واليهود الذين سيهاجرون مسـتقبالً        

 .اليهودي وأن يتمتع هذا الشعب بجميع حقوقه المدنية والسياسية 

أن تمنح الحكومة البريطانية لجميع اليهود في مختلف أنحاء العالم حق الهجرة إلى فلسـطين                -2

 .وأن تسهل لليهود في فلسطين وسائل االستقرار وشراء األراضي 

هدفها استعمار فلسطين ، وأن تكون هذه       أن تبارك الحكومة البريطانية تكوين جمعية يهودية         -3

الجمعية تحت حماية الحكومة ، وسيكون من أعمال هذه الجمعيـة مسـاعدة اليهـود علـى                 

االستقرار في فلسطين بجميع الطرق الممكنة ، وأن تساعد وتشجع علـى الهجـرة بكافـة                

 .الوسائل

في رسالة بلفور واعترفت الحكومة البريطانية باألهداف السياسية للحركة الصهيونية 

م ، وهي وثيقة مقتضبة تتضمن في خفاياها 1917 نوفمبر 2وزير الخارجية إلى لورد روتشلد في 

 .الخطوط الرئيسة الكبرى التي تمشت عليها السياسة البريطانية في فلسطين أكثر من ربع قرن 

كياً وصدر وعد بلفور من بريطانيا إال أن صياغته وصدوره كان جهداً بريطانياً أمري

 .مشتركاً 



 رائد صالحة . د

 1485

 "نص وعد بلفور " 

إن حكومة جاللته تنظر بعين الرضى واالرتياح إلى المشروع الذي يراد به أن ينشأ " 

في فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي ، وستبذل جهودها ؛ لتسهيل تحقيق هذا الغرض ، ولكن 

لدينية للطوائف غير ليكن معلوماً أنه ال يسمح بإجراء شيء يلحق الضرر بالحقوق المدنية وا

اليهودية الموجودة في فلسطين اآلن ، أو بالحقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان األخرى 

  .)8("وبمركزهم السياسي فيها 

م 1944 مارس 16وقد أسهمت أمريكا بشكل كبير في دعم الكيان الصهيوني في يوم 

بشأن الكتاب األبيض ) روزفلت. ن دفرانكلي(ففي تصريح صحفي رسمي لرئيس الواليات المتحدة 

م وأن 1939لم نعط الحكومة األمريكية فقط موافقتها على الكتاب األبيض لسنة " م 1939لسنة 

الرئيس سعيد ؛ ألن أبواب فلسطين مفتوحة اليوم أمام الالجئين اليهود ، وعندما يتم الوصول إلى 

وطناً قومياً لليهود ، وهو ما كانت قرارات في المستقبل ، فسوف ينصف أولئك الذين ينشدون 

تشعر نحوه حكومتنا والشعب األمريكي ، واليوم أكثر من أي وقت مضى بالعطف العميق ، نظراً 

  .)9(للنكبة المخزية التي حلت بمئات األلوف من الالجئين اليهود الذين ال وطن لهم

 : فلسطين اإلجراءات الصهيونية لتنفيذ المؤامرة للسيطرة على أرض: ثانياً 

 :اعتمدت السياسة الصهيونية بمساعدة أوروبا وأمريكا ودول أخرى على ما يأتي 

 .هجرة يهود العالم إلى فلسطين  -1

 .طرد الفلسطينيين من فلسطين  -2

 .تهويد األرض العربية الفلسطينية وإقامة المستوطنات  -3

 :هجرة يهود العالم إلى فلسطين ) 1

وائل القرن السادس عشر يتجاوز خمسة آالف ، وقد لم يكن عدد اليهود في فلسطين في أ

جاء هؤالء إلى فلسطين ؛ لدوافع دينية محضة ومع كل حركة إصالحية يهودية كان يفد إلى 

م فكانت بدوافع سياسية بجانب الدوافع 1982 أما الهجرة بعد عام )10(فلسطين اليهود المتدينون

 ) .م1948-م1882(ن خالل الفترة من يوضح أعداد المهاجري) 1(الدينية، والجدول رقم 
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 )1(جدول رقم 

 )م2003-1882(أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين للفترة من 

 المتوسط السنوي أعداد المهاجرين الفترة

 7776 521000 م1882-1948

 63144 1136600 م1949-1966

 28327 311600 م1972-1982

 29500 158000 م2000-2003

 : المصدر 

" دراسة في النمو السكاني والصراع الديمغرافي " موسى سمحة  : 1966-1982نوات من الس

ندوة الخصائص الديمغرافية للشعب العربي الفلسطيني، عقدت في تونس خالل الفترة 

  .389، ط ، بيروت ، منشورات دار النضال ، ص 13-15/11/1984

 ، دار 1ن ديمغرافياً وجغرافياً ، طحسن عبد القادر ، سكان فلسطي : 1982-1972السنوات من 

  .277 ، ص 1985الشروق، 

جمال البابا ، الهاجس الديمغرافي في إسرائيل ، الموقع اإللكتروني  : 2003-2000السنوات من 

2005/2/21.net.pna.oppc.www://http.  

متوسط السنوي ألعداد المهاجرين اتجه نحو االنخفاض يالحظ من الجدول السابق أن ال

في السنوات األخيرة والذي يعتبر مصدراً رئيساً للنمو السكاني اليهودي في فلسطين ويعود ذلك 

 :إلى عدة أسباب 

 .نقص أعداد اليهود في االتحاد السوفيتي والدول األخرى  -

 .دية هناك هبوط الهجرة من األرجنتين بعد أن تحسنت الظروف االقتصا -

اضطراب األمن منذ اندالع االنتفاضة األولى وانتفاضة األقصى ، والتي انخفض فيها معدل  -

الهجرة بشكل لم يسبق له مثيل ، فالخسارة كانت فادحة بالنسبة للكيان الصهيوني حيث 

 ألف 31م ، وإلى 2001 الف في عام 45م إلى 2000 ألف في عام 60انخفض العدد من 

 .)11(م2003 ألف مهاجر في عام 22 ثم انخفض العدد إلى 2002مهاجر في عام 

 .ارتفاع معدل البطالة لدى الكيان الصهيوني  -

 .ثبات عدد القادمين من فرنسا وأثيوبيا  -
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ولم يقتصر األمر على انخفاض عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين ، بل إن معدالت 

ر ، وال سيما في السنوات األخيرة ؛ بسبب الهجرة المعاكسة أصبحت بمعدالت كبيرة والفتة للنظ

االنتفاضة والمقاومة ، باإلضافة إلى البطالة وانخفاض مستوى المعيشة ، ويشير استطالع للرأي 

من الذين تتراوح أعمارهم % 25م والتي أشرفت عليه جامعة تل أبيب إلى أن 2002في سبتمبر 

م تبين أن 2004الع آخر في نوفمبر  عام يفكرون بالهجرة بشكل جاد ، وفي استط28-18بين 

 .)12(من السكان اليهود يرغبون بالهجرة إذا توافرت فرصة مناسبة لذلك%) 20(

نهائياً ، بعد أن " إسرائيل " وقررت نسبة عالية من المستوطنين اإلسرائيليين مغادرة 

غامرة ، ألن ثمة أيقنت أن هذه البالد ال تصلح للعيش واالستثمار واالستقرار ، وأن في وجودها م

، بأن عشرات " معاريف " وهذا ما كشفته مؤخراً صحيفة . خطأ ما ، ووضع غير منطقي 

. م ، تركوا إسرائيل بال أسف 1989منذ العام " إسرائيل " اآلالف من اليهود ، الذين هاجروا إلى 

ين كل اثنين م هاجر واحد ب2000فالمعطيات تشير ألول مرة في هذا السياق ، إال أنه في العام 

لم " إسرائيل "  أن قدومهم إلى – حسب مصادر رسمية –، وردد المهاجرون " إسرائيل " وصال 

" م ، ارتفع عدد اليهود الذين فروا من 2000يكن مجدياً ، فمنذ اندالع االنتفاضة في سبتمبر العام 

سرعان ما غادرها  مهاجراً ، لكن 44633" إسرائيل "  ، وصل إلى 2001، ففي العام " إسرائيل 

، هناك أربعة " إسرائيل "  شخصاً ، أي أنه مقابل كل عشرة أشخاص وصلوا إلى 17679

 .غادروها 

 شخصاً، 13056 مهاجراً ، وتركها 61542م ، وصل إلى تل أبيب 2000وفي العام 

ارتفعت إلى " إسرائيل " م ، فأكدت أن نسبة الهجرة المضادة من 2002أما مؤشرات العام 

وهكذا استطاعت االنتفاضة مرة " . إسرائيل " ن في المائة من مجموعة المهاجرين إلى خمسي

  .)13(أخرى أن تحقق إنجازاً جديداً

 :سياسة طرد الفلسطينيين والتقليل من أعدادهم ) 2

الذين يشغلون ) ترانسفير(يهدف المخطط الصهيوني إلى طرد وترحيل السكان األصليين 

 التجمع الصهيوني ، حتى يتسنى إقامة دولة يهودية خالصة ال تشوبها أية األرض التي سيقام فيها

شوائب عرقية أو حضارية أخرى ؛ ولذا طرح شعار أرض بال شعب ، لشعب بال أرض ، كما 

نجد أن إسرائيل زانجويل ، المفكر الصهيوني البريطاني يؤكد في كتاباته األولى ضرورة طرد 

ب أال يسمح للعرب أن يحولوا دون تحقيق المشروع الصهيوني يج: " العرب وترحيلهم ، فيقول 

جوزيف (أليست لهم بالد العرب كلها ؟ وذكر ... ولذا ال بد من إقناعهم بالهجرة الجماعية 

م من جريدة دافار ، أنه 1967 سبتمبر 29، مسئول االستيطان في الوكالة اليهودية في عدد )وايتز
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ال يوجد مكان لكال " ة ، قد توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه  وغيره من الزعماء الصهاين- هو -

وأن تحقيق األهداف الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطين " في هذا البلد ) العربي واليهودي(الشعبين 

  .)14(أو جزء منها ، من سكانها ، وأنه ينبغي لذلك نقل العرب ، كل العرب إلى الدول المجاورة

 :سطينيين من فلسطين على عدة إجراءات منها واعتمد اليهود في طرد الفل

 .مارست العصابات الصهيونية اإلرهاب والطرد والمذابح والتهجير القسري  -

ترويع الفلسطينيين وممارسة القهر السياسي واالغتياالت واالعتقاالت واألبعاد وفرض  -

 .الضرائب الباهظة على التجار إلجبارهم على الرحيل 

 .قتصادي والتعليمي ؛ وذلك للعمل على هجرة األدمغة إهمال تطوير القطاع اال -

 .التضييق على المزارعين ؛ إلجبارهم على ترك أراضيهم الزراعية  -

ارتكاب جرائم كمحاولة التأثير على معدالت المواليد ، ومنها التجربة البشعة لفضيحة التسمم  -

 .مدن العربية عند محاولة تسميم الفتيات العربيات في مدارس جنين وغيرها من ال

قتل الشباب واعتقالهم لمدة طويلة ؛ لتعطيل اإلنجاب من خالل التفريق بين الزوجين ، وتشير  -

من المعتقلين متزوجون كما أن الباقي من المؤكد أنهم في % 27.1اإلحصاءات إلى أن نحو 

كان اإلنجاب وهذا يعني أن عدداً كبيراً من المعتقلين لو لم يعتقلوا ؛ لكان باإلم. سن الزواج 

وتكوين أسر جديدة ، مع العلم أنه يسمح للمعتقل اليهودي حتى لو كان قاتالً بزيارة بيته لمدة 

محدودة كل فترة أو يسمح لزوجته لإلقامة معه فترة زمنية داخل السجن ، شعوراً من 

 .االحتالل بأهمية زيادة عدد السكان ؛ إلحداث تفوق ديمغرافي على الفلسطينيين 

 :يد األرض العربية والسيطرة عليها تهو) 3

يوضح الجدول التالي التغير الذي حدث في ملكية األرض التي كان يمتلكها 

 .الفلسطينيون

 )2(جدول رقم 

-1917تطور ملكية األراضي في فلسطين المحتلة بين الفلسطينيين واليهود للسنوات من 

 م بالنسبة المئوية1968

 األجانب الملكية اليهودية ية العربيةالملك السنة

 %2 %4 %91 م1917

 %4 %14 %80 م1945

 %2 %73 %25 م1967

 %2 %84 %14 م1968
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جورج قصيفي، مكونات السياسة السكانية للعرب الفلسطينيين في األراضي المحتلة : المصدر

وإمكانية التصدي للسياسة اإلسرائيلية، ندوة الخصائص الديمغرافية للشعب العربي الفلسطيني، 

  .86مرجع سبق ذكره، ص

 

لقد استطاع الكيان الصهيوني تحقيق جزء كبير من أطماعه بالسيطرة على األرض 

العربية قسمت فلسطين إلى ثالثة أقسام ، فلسطين المحتلة ويسيطر عليها الكيان الصهيوني وتشكل 

، % 1.3ونسبة قليلة جداً لقطاع غزة % 23.1من مساحة فلسطين ، ثم الضفة الغربية % 76.9

مع العلم أن أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وقطاع غزة يسيطر عليها االحتالل ، بل اقتطع 

كما أنه حقق تفوقاً ديمغرافياً على . مساحة كبيرة من الضفة الغربية لبناء جدار العزل العنصري 

لديمغرافي العرب ، ولكن لم تتحقق آمال اليهود ومن خلفهم في المحافظة على أن يكون الميزان ا

في صالح اليهود إلى األبد ، إذ أن نتائج التعدادات تشير إلى أن الميزان الديمغرافي بدأ يتجه 

 :لصالح الفلسطينيين كما يوضحه الجدول التالي 

 )3(جدول رقم 

توزيع السكان بين اليهود والفلسطينيين قبل إقامة دولة االحتالل وبعد قيامها للسنوات من 

 م1918-2004

 وعالمجم % (*)الفلسطينيين  % يهود السنة

 700000 92 644000 8 56000 م1918

 2065000 68.5 1415000 31.5 650000 م1947

 872700 17.9 156000 82.1 758700 م1948

 2150400 11.1 239100 88.9 1911300 م1960

 3022100 14.6 440100 85.4 2582000 م1970

 3877700 16.2 629700 83.8 3248000 م1980

 9744769 46.3 4513769 53.7 5231000 م2001

 10525000 47.5 5000000 52.5 5525000 م2004

 : المصدر 

محمد عاظم المهاجر ، أسس السياسة السكانية الصهيونية ، ندوة . د : 1980-1918السنوات من 

  .83الخصائص الديمغرافية للشعب الفلسطيني ، ص 



 ...اإلسالم في مواجهة المساعي الصهيونية

 1490

 Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract: د  لليهو2004 ، 2001السنوات 

of Israel, 2002-2004, Jerusalem. Vol., 51, 55..  

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، رام اهللا ، فلسطين  : 2004-2001السنوات 

  .1948 تشمل سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والفلسطينيين المقيمين في فلسطين المحتلة(*) 

 :التفوق الديمغرافي الفلسطيني: ثالثاً 

من الالفت لالنتباه أن العامل الديمغرافي والتعداد السكاني لليهود في الدولة العبرية 

مقابل نسبة الفلسطينيين في الداخل ، إحدى أهم القضايا التي تقض مضاجع المؤسسة اإلسرائيلية ، 

طينيين إلى درجة تهديد الميزان الديمغرافي للكيان وخصوصاً في ظل استمرار ارتفاع نسبة الفلس

 .الصهيوني التي تخشى فقدان أغلبيتها اليهودية 

وال شك أن تصريحات ساسة الكيان الصهيوني اليهودي تبين مدى القلق الذي يعاني منه 

 "نتيجة النقص في أعداد المهاجرين اليهود وتحول الميزان السكاني لصالح الفلسطينيين ، فهذا 

رئيس الدولة األسبق ينتقد اليهود األمريكيين الذين يفضلون العيش بسالم في " حاييم هرتصوغ 

بالدهم ، أما شامير فيطالب الواليات المتحدة بأال تعطي تأشيرات دخول لليهود القادمين من 

 االتحاد السوفيتي ، أما بيرس فإنه يطالب بأال يسمح االتحاد السوفيتي لليهود بمغادرته إال

  .)15(لفلسطين

شلومو بنيزري أعلن إعادة إحياء " شاس " ويذكر أن الوزير اليهودي من حزب 

في ضوء معطيات مقلقة بهذا الصدد أكدتها دائرة اإلحصاء " المجلس الديمغرافي اإلسرائيلي"

  .)16(المركزية في تقاريرها السنوية

 ، ناقش الئحة من 18/12/2003كما أن مؤتمر هرتسيليا والذي عقد يوم الخميس 

التحديات الخطيرة والمصيرية بالنسبة للدولة العبرية حيث تم مناقشة أعداد الفلسطينيين المقيمين 

  .)17(م1948في فلسطين المحتلة عام 

ومهما عقدت المؤتمرات أو كانت المناشدات للدول األوروبية واألمريكية إلقناعهم بأن 

مغرافي الفلسطيني ، وربط ذلك بالجانب األمني ومستقبل دولة اليهود مهددة بسبب التفوق الدي

دولتهم ، إال أن الصراع السكاني سيحسم في المستقبل إن شاء اهللا لصالح الفلسطينيين فالتزايد 

السكاني اليهودي يعتمد بشكل كبير على الهجرة بجانب التزايد الطبيعي ، بينما تزايد الفلسطينيين 

 .نتيجة للزيادة الطبيعية 

حسب التقديرات التي قدمها رئيس قسم اليهودية المعاصرة في الجامعة العبرية و

بينما العرب % 42 إلى 2020سيرجيودي الفرغوال ، فقد توقع أن تصل نسبة اليهود في العام 
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مخاطر  (2025-2000، ويؤكد أرنون سافير في كتابه إسرائيل ديمغرافياً % 58ستكون نسبتهم 

يمكن "  الديمغرافي هو موضوع وجودي لدولة إسرائيل ، حيث يقول أن الموضوع) واحتماالت

لدولة إسرائيل البقاء فقط ، إذا كانت فيها أغلبية يهودية واضحة تعيش في منطقة يسمح حجمها ، 

أحد الشروط الحيوية ؛ لوجود " ويضيف سافير " وحدودها بتحقيق سيادة الدولة والدفاع عنها 

وأوضح بأن التغيرات الديمغرافية في " ى حياة مالئم لمجتمع غربي الدولة هو الحفاظ على مستو

إسرائيل في العقدين القادمين بأن لها تأثيرات سياسية وجغرافية خطيرة ، ولها أيضاً تأثيرات على 

  .)18(وجود الحياة للمواطن داخل إسرائيل

 :اليهودية والصراع على أرض فلسطين : رابعاً 

ولة إسرائيل ما هو إال بعث للشعب اليهودي في أرضه بعد يدعي اليهود أن إقامة د

 عام من التشتت وأن هذه العودة تستند في طياتها على ادعاءات دينية 2000مرور حوالي 

وحقوقية وتاريخية ، وقد أشار العديد من زعماء الصهيونية إلى أن إقامة دولة إسرائيل ما هي إال 

 تكمن أهدافها في تجمع شتات اليهود في أرض إسرائيل وسيلة وأن الغاية هي الصهيونية والتي

  .)19(التاريخية

ولعل الوعد اإللهي الذي اختلقوه ويعتبرونه دليل على حقهم الديني في أرض فلسطين 

 :عاٍر عن الصحة ، بل محض افتراء وهذه الوعود هي 

د اعتزال لوط قال الرب ألبرام بع" قال الرب ألبرام ، وهو واقف على تلة في أرض كنعان  -1

عنه ارفع عينيك ، وانظر من الموضع الذي أنت فيه شماالً وجنوباً وشرقاً وغرباً ، ألن 

جميع األرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى األبد واجعل نسلك كتراب األرض ، 

  .)20("حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب األرض فنسلك أيضاً يعد 

لنسلك أعطي هذه األرض : وم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً قائالً في ذلك الي: " وورد أيضاً  -2

  .)21("من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات 

أما أنا فهو ذا عهدي معك ، وتكون أباً لجمهور من األمم ، فال يدعى اسمك : " وورد كذلك  -3

 وأثمرك كثيراً جداً بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم ، ألني أجعلك أباً لجمهور من األمم ،

وأجعلك أمماً ، وملوك منك يخرجون ، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في 

أجيالهم عهداً أبدياً ، ألكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض 

  .)22("غربتك كل أرض كنعان ملكاً أبدياً ، وأكون إلههم 

ه الوعود الثالثة التي أعطاها الرب إلبراهيم عليه السالم ما ومن الردود التي تدحض هذ

  :)23(يلي
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من غير المنطقي أن يصبح نسل إبراهيم عليه السالم بعدد تراب األرض ، لدرجة يصعب  -1

فيها عدهم إال إذا تم عد التراب ، والواقع يؤكد كذب هذا االدعاء ، فاليهود في العالم بضعة 

 .ماليين فقط 

ول أن يمنح الرب إلبراهيم ثالثة وعود متناقضة بمساحات مختلفة ، ففي وعد من غير المعق -2

 .ما يراه ، وفي آخر أرض كنعان ، وفي الثالث من النيل إلى الفرات 

لم يثبت تاريخياً أن نسل إبراهيم حكموا أرض كنعان على مر العصور ، فقد حكمها  -3

لبيزنطيون ثم جاء الفتح اإلسالمي، األشوريون، والكلدانيون والفرس واليونان والرومان وا

ثم احتلها الصليبيون ، ثم استردها المسلمون ، ثم جاء االحتالل البريطاني ، ثم االحتالل 

الصهيوني ، ثم تسلمت السلطة الفلسطينية جزءاً من هذه األرض ، فأين هو حكم نسل 

طي الرب وعداً وال إبراهيم األبدي ؟ وهذا ما يؤكد كذب هذا الوعد ، ألنه ال يمكن أن يع

 .يحميه 

لو سلّمنا جدالً أن الرب منح إبراهيم ونسله هذا الوعد ، فأين حقنا نحن العرب من هذا  -4

الوعد، فنحن أبناء إبراهيم من زوجته هاجر ، مع العلم أننا نعود بنسبنا إلى الكنعانيين 

 .العرب الذين سبقوا إبراهيم عليه السالم إلى هذه األرض 

 صحيحاً ، وهو ليس كذلك ، فإنه ال يعطي يهود أوروبا وأمريكا واستراليا لو كان الوعد -5

وغيرها الحق في هذه األرض ، ألنهم ليسوا من نسل إبراهيم ، فالصهاينة اليوم ال ينطبق 

 .عليهم هذا الوعد ، مع أنه محض افتراء 

كتبها بع األحبار بعد التوراة في مجملها اليوم ، ال عالقة لها بتوراة موسى عليه السالم ، فقد  -6

وفاة موسى بمئات السنين ، وذكرت بعض الدراسات أنها بكاملها مزورة ، فما دامت التوراة 

 .بكليتها كاذبة ، والوعد ضمنها ، فإن كان الكل فاسداً فالفرع فاسد 

تذكر التوراة المكذوبة أن الوعد اإللهي حدث قبل ميالد إسحاق عليه السالم ، فلو كانت  -7

ة صحيحة ، وهي ليست كذلك ، فهل يعقل أن يكون الوعد للشخص الموجود في علم التورا

 .الغيب وال يكون للشخص الموجود في العالم المشهود أال وهو إسماعيل أب العرب 

حاييم " وثمة دالالت تشير إلى مكانة المعتقدات الدينية المتعلقة بفلسطين ، حيث قال 

لقد  : " ... 1919 سبتمبر 21 في خطاب له في لندن في ممثل المنظمة الصهيونية" وايزمان 

نريد خلق أوضاع في فلسطين من شأنها أن تسمح لنا ، عندما ينمو ... سالونا عما نريده فقلنا 

ذلك البلد أن نصب فيه عدداً ضخماً من المهاجرين إلى أن ننشئ آخر األمر مجتمعاً في فلسطين 

  .)24("را إنجليزية وأمريكا أمريكية يجعل فلسطين يهودية بمقدار ما إنجلت
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جاء اليهود : " وزير خارجية إسرائيل األسبق ، حيث قال " إيجال ألون " كما صرح 

إلى البالد لكي يستردوا األرض التي يعتقدون أنها كانت أرض آبائهم ، األرض التي وعدها اهللا 

إن : " اإلسرائيلي قائالً حاخام الجيش" موشي جوريون " لهم ، فيما صرح الحاخام اليهودي 

م ، إنما هي حروب مقدسة ، 1967 ، 56 ، 48حروب إسرائيل الثالثة مع العرب في السنوات 

إذ دارت أولها لتحرير أرض إسرائيل ، والثانية ؛ لتثبيت أركان دولة إسرائيل ، أما الثالثة فقد 

  .)25("كانت لتحقيق كلمات أنبياء إسرائيل 

م الوجود 1948م بجانب أعداد فلسطينيي 2004رتسيليا الرابع وأخيراً ناقش مؤتمر ه

العربي اإلسالمي في قارة أوروبا حيث يعتبر اليهود أن التزايد المستمر يشكل خطراً كبيراً على 

 .وجودهم في أوروبا 

والخالصة مما سبق أن الصراع على هذه األرض صراع ديني وبالتالي البد من 

من التفوق الديمغرافي على اليهود في هذه األرض ، وتعزيز الوجود التعامل معه كذلك ، فالبد 

 .اإلسالمي ؛ إلفشال جميع المخططات االستعمارية االستيطانية اليهودية 

 :اإلسالم وحسم الصراع على أرض فلسطين : خامساً 

إن الصراع على أرض فلسطين هو صراع عقدي ، وعليه ال يمكن أن يكون هناك حل 

الرجوع إلى معين اإلسالم وبالتالي يمكن حسم الصراع من خالل المفاهيم اإلسالمية للصراع إال ب

 :اآلتية 

 :اإلسالم يحث على زيادة النسل ) 1

بعد أن فشلت المؤامرة االستعمارية اليهودية بالسيطرة الكاملة على فلسطين كخطوة 

 في تهجير الفلسطينيين من أولى إلقامة الدولة العبرية من النيل إلى الفرات ، وبعد أن أخفقت

أرضهم وبعد أن فشلت جميع اإلجراءات المختلفة ؛ للتغلب على الميزان الديمغرافي ليكون دائماً 

وإلى األبد لصالح اليهود ، بدأ اليهود ومن خلفهم الغرب بمؤامرة سلمية خطيرة لم ينتبه لها الكثير 

د النسل فال غرابة في أن يطالب من المسلمين بجانب المعركة العسكرية ، وهي حركة تحدي

الرئيس األمريكي جورج بوش الفلسطينيين بتحديد النسل ، بهدف تقليل أعداد الفلسطينيين ، بل إن 

الدول األوروبية تفزع وتشعر بالخطر من كثرة أعداد المسلمين بشكل عام وقلة عدد اليهود بشكل 

لبالد اإلسالمية من مصادر أوروبية خاص ، وعليه بدأت الدعوة والدعاية بتحديد النسل في ا

وأمريكية وأكثر هذه الدول التي تتعرض للدعاية إلى تحديد النسل هي الدول التي تحيط بإسرائيل 

بحجة مخاطر التضخم الديمغرافي وآثاره على التنمية ولم تفرق بين بلد ذات موارد كثيرة ، 

 .وأخرى قليلة 
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ة بالوالدة والصحة اإلنجابية مدعومة أما بخصوص فلسطين فنجد أن األقسام الخاص

بشكل كبير من قبل الدول الغربية ؛ للعمل على تنظيم األسرة وتحديد النسل ناهيك عن العدد 

الكبير من المؤسسات غير الحكومية التي تهتم بشئون المرأة لتمرير المخطط االستعماري الذي 

 فيما يتعلق باإلنجاب وتمكين المرأة يهدف إلى الغزو الفكري ، وبث األفكار الغربية وال سيما

 .وحريتها 

والجدير ذكره أن السياسة السكانية المطلوبة من الفلسطينيين والمدعومة من الغرب هي 

مجابهة زيادة أعداد المواليد الفلسطينيين بحجة صغر مساحة األراضي الفلسطينية وقلة الموارد ، 

الة ، واألمراض ، والجهل ، واألمية والجريمة، وانخفاض مستوى الدخل ، وانتشار الفقر ، والبط

ناهيك عن مشكلة السكن فضالً عن أن كثرة األوالد تعيق التربية الصحية واألخالقية والتنمية 

  .)26(الشاملة إلى غير ذلك من المزاعم

ويبدو جلياً أن فكرة تنظيم األسرة أو تحديده التي تخفي وراءها كيداً للفلسطينيين تهدف 

ة األولى إلى تقليل أعداد الفلسطينيين الذين هم في مقدمة الصراع مع اليهود ويقفون بالدرج

بالمرصاد إلسرائيل ، فيما يذكر اإلمام محمد أبو زهرة أن مصطلحات تنظيم األسرة أو ضبط 

 إال أن هذه الفكرة القت استحساناً )27(النسل أو تحديد النسل ألفاظ مترادفة مؤداها تقليل النسل

الً عند بعض األسر الفلسطينية ، وإن درجة القبول في الضفة الغربية أكثر منها في قطاع وقبو

بينما ينخفض في ) أسرة/ أفراد6.9(م 1997غزة إذ بلغ متوسط حجم األسرة في قطاع غزة عام 

عن قطاع غزة، ومن الواضح إلى أن % 11.6بنسبة نقص ) أسرة/ أفراد6.1(الضفة الغربية إلى 

م انخفض 2003و انخفاض متوسط حجم األسرة هو السائد في كال المنطقتين ففي سنة االتجاه نح

م ، 1992عن عام % 15.7أسرة بنسبة انخفاض / أفراد5.9حجم األسرة في الضفة الغربية إلى 

 أفراد لكل أسرة ، بنسبة انخفاض 6.8بينما انخفض متوسط حجم األسر في قطاع غزة ليصل إلى 

  .)28(م1992عن عام % 24.4

ويعد ارتفاع حجم األسرة انعكاساً لمؤشري الخصوبة وانخفاض الوفيات وبخاصة عند 

في األلف ، وعند انخفاض المعدل ) 42.7(م 1997األطفال ، فقد بلغ معدل المواليد الخام سنة 

 في األلف صاحبه انخفاضاً في حجم األسرة لنفس 40.3ليصل إلى % 5.6م بنسبة 2000عام 

  .)29(%4.7العام بنسبة 

كما تشير نتائج المسح الصحي الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عام 

 والذي طرح أسئلة على المبحوثات حول العدد المثالي لألطفال الذين يرغبن بإنجابهم فإن 2000

من المبحوثات أجبن أنهن يعتقدن بأن الحجم المثالي لألسرة يقل عن طفلين % 1.2ما نسبته 
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منهن إلى أن حجم % 7.6أشرن إلى أن حجم األسرة المثالي هو طفالن فيما أشارت % 10.5و

أشرن إلى أن حجم األسرة المثالي هو أربعة أطفال ، % 42األسرة المثالي هو ثالثة أطفال ، وأن 

  .)30(منهن إلى أن الحجم المثالي لألسرة هو خمسة أطفال فأكثر% 30.8بينما أشارت 

احات البسيطة التي تحققت في خفض حجم األسرة الفلسطينية وتحديد وبالرغم من النج

عدد أطفالها في اآلونة األخيرة ؛ ألسباب تتعلق بالصحة اإلنجابية ورفع مستوى المعيشة ، وعمل 

المرأة وارتفاع معدالت التعليم كما أن وسائل اإلعالم ونجاح برامج تنظيم األسرة ودعمها هي 

د أفراد األسرة ، إال أن عدد أفراد األسرة في فلسطين يعد مرتفعاً ، األخرى أسهمت في خفض عد

 3.7أسرة ، في حين بلغ متوسط حجم األسرة في الدول الصناعية / أفراد6ولم يقل عن 

 ، كما أن معدل المواليد الخام في فلسطين لعام )31(أسرة/ أفراد5أسرة ، وفي الدول النامية /أفراد

د مرتفعاً أيضاً مقارنة بالدول األخرى ، إذ تأتي فلسطين بالمرتبة يع)  في األلف40.3 (2000

الثالثين على مستوى العالم من حيث ارتفاع معدل المواليد الخام والذي يتراوح في دول العالم من 

  .)32( في األلف8.1-51.8

إذن ما هو السبب في ارتفاع عدد أفراد األسرة في المجتمع الفلسطيني ؟ وتفوقها على 

 :يبدو أن ذلك يعود إلى عدة أسباب من أهمها .. دد كبير من دول العالم وال سيما اليهود ع

الصراع الديمغرافي على أرض فلسطين ، إذ أن حجم األسرة الفلسطينية يشكل تحدياً  -

وتعزيزاً للوجود الفلسطيني على حساب الوجود اليهودي على اعتبار أن السكان قوة بشرية 

 من عناصر الدولة ، ولذلك تبلورت مالمح البرنامج الديمغرافي المعلن تشكل عنصراً مهماً

في توصيات دورة الخصائص الديمغرافية للشعب الفلسطيني ، وتشمل التوصيات تشجيع 

المرأة الفلسطينية على اإلنجاب مع توفير رعاية األمومة والطفولة وتنمية الخدمات الصحية 

  .)33(وتحسين الظروف السكنية

ج المبكر حيث تشيع هذه الظاهرة في مجتمعنا الفلسطيني والتي تتأثر بمقدار ثروة الزوا -

 .األسرة أو مكان اإلقامة والتعليم وغيرها من األسباب 

حب األطفال وال سيما الذكور على اعتبارهم عزوة للعائلة ومصدراً للتباهي والتفاخر  -

 .مين مستقبل حياة الوالدين ومصدراً للدخل ، كما ينظر لألطفال بأنهم يسهمون في تأ

ومن األهمية بمكان إلقاء الضوء على دعوة تحديد النسل التي تسعى إليها الدول 

االستعمارية واليهود من وجهة النظر اإلسالمية ، كاشفين مكائد االستعمار من وراء هذه 

 .الدعوات، والدعم الالمتناهي للمؤسسات التي تعنى بشئون المرأة وتنظيم األسرة 
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إن أنصار حركة تحديد النسل كثيراً ما يستدلون على : يذكر أبو األعلى المودودي " 

إباحة العزل براويات يجدونها في كتب الحديث ، ولكنهم يصرفون النظر عن حقيقٍة وهي أنه لم 

 حركة عامة قائمة لدعوة الناس - صلى اهللا عليه وسلم -تكن في بالد العرب وفي زمن الرسول 

النسل ، وال جاء أحد إلى الرسول ليسأله عما إذا كان يجوز له القيام بحركة مثل هذه ، إلى تحديد 

وكل ما في األمر أن نفراً من أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم جاءوا إليه على أحيان 

مختلفة يعرضون عليه ظروفهم الشخصية المخصوصة ويسألونه عما إن كان من المباح لهم 

ه الظروف أن يعزلوا ؟ والرسول صلى اهللا عليه وسلم في رده على سؤال كمسلمين في مثل هذ

بعض هؤالء قد نهى عن العزل ، وفي رده على سؤال بعضهم عد العزل فعالً عبثاً ال طائل 

تحته، على أنه قد سكت في رده على سؤال بعضهم أو قال ما يمكن االستدالل به على إباحة 

  .)34("العزل 

وِمن " غب في الزواج والمقصد األول منه هو النسل واإلكثار منه بل إن اإلسالم ر

آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم من َأنفُِسكُم َأزواجا لِّتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً ِإن ِفي ذَِلك آلياٍت 

ونتَفَكَّرٍم ي35( "لِّقَو(.  

من النسل هو من الفطرة اإلنسانية وأن منع النسل ضد الفطرة ، كما قال كما أن اإلكثار 

فََأِقم وجهك ِللديِن حِنيفًا ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَر النَّاس علَيها ال تَبِديَل ِلخَلِْق اللَِّه ذَِلك الدين : " تعالى 

عالنَّاِس ال ي َأكْثَر لَِكنو مالْقَيونقَتَلُواْ " ، ويقول اهللا في كتابه العزيز )36( "لَم الَِّذين خَِسر قَد

 مقَهزا رواْ ممرحِر ِعلٍْم وا ِبغَيفَهس مهالَدونذكر بقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم )37("َأو ،  :

يا معشر الشباب : " م عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اهللا ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع ، فعليه 

  .)38("بالصوم ، فإنه له وجاء 

ويروج الغرب وبعض مفكرينا العرب والمسلمين ، أن زيادة عدد السكان يسبب قلة 

تها االقتصادية والبطالة وانخفاض الرزق ويعيق عجلة التنمية بل ترجع معظم الدول مشكال

مستوى المعيشة والفقر إلى تزايد عدد السكان وعدم مالءمتها مع الموارد ، وبهذا الخصوص ال 

بد من ذكر بعض اآليات واألحاديث الشريفة التي تعارض ربط الرزق بعدد السكان أو عدد أفراد 

زقَ ِلمن يشَاء ويقِْدر ِإنَّه كَان ِبِعباِدِه خَِبيرا ِإن ربك يبسطُ الر: " األسرة ، فقد قال تعالى 

اللّه يبسطُ الرزقَ ِلمن يشَاء ويقَِدر وفَِرحواْ ِبالْحياِة الدنْيا وما : "  ، وقوله تعالى )39("بِصيرا

تَاعِة ِإالَّ ما ِفي اآلِخرنْياةُ الديا : " عالى  ، وقوله ت)40( "الْحِفيه لْنَا لَكُمعجِض وِفي اَألر كَّنَّاكُمم لَقَدو
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ونا تَشْكُراِيشَ قَِليالً معوقوله تعالى )41( "م ،  " : لَه تُمن لَّسماِيشَ وعا مِفيه لْنَا لَكُمعجو

اِزِقين42("ِبر(.  

: لتقوى ، مصداقاً لقوله تعالى وال بد من التذكير في هذا السياق أن الرزق يتطلب ا

ويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتَِسب ومن يتَوكَّْل علَى اللَِّه فَهو حسبه * ومن يتَِّق اللَّه يجعل لَّه مخْرجا "

ولَو َأن َأهَل الْقُرى آمنُواْ : " الى  ، وقوله تع)43("ِإن اللَّه باِلغُ َأمِرِه قَد جعَل اللَّه ِلكُلِّ شَيٍء قَدرا

ونكِْسبا كَانُواْ يم ِبمواْ فََأخَذْنَاهلَـِكن كَذَّبِض واَألراء ومالس نكَاٍت مرِهم بلَينَا عاتَّقَواْ لَفَتَح44( "و(. 

إلى أما تفاوت الرزق واختالف المستوى المعيشي للسكان ال يرجع بالدرجة األولى 

واللّه فَضَل بعضكُم علَى بعٍض ِفي الْرزِق فَما الَِّذين " زيادة النسل ، كما تؤكده اآلية الكريمة 

وندحجِة اللِّه يماء َأفَِبِنعوِفيِه س مفَه مانُهملَكَتْ َأيا ملَى مع ِقِهمي ِرزآدلُواْ ِبروقوله )45( "فُض ، 

ولَو بسطَ اللَّه الرزقَ ِلِعباِدِه لَبغَوا ِفي الَْأرِض ولَِكن ينَزُل ِبقَدٍر ما يشَاء ِإنَّه ِبِعباِدِه خَِبير  " :تعالى 

ِصير46( "ب(.  

ومن الالفت لالنتباه أن الكثير من الناس يرجع الفضل في الرزق إلى البشر وهناك من 

 اهللا والذي كان يؤدي إلى إغالق اليهود للمعابر ومنع العمال من كان يعارض الجهاد في سبيل

ِإنَّما تَعبدون ِمن دوِن اللَِّه َأوثَانًا : " العمل داخل فلسطين المحتلة ، ولكن نذكر بقوله تعالى 

 لَكُم ِلكُونموِن اللَِّه لَا يِمن د وندبتَع الَِّذين ِإفْكًا ِإن تَخْلُقُونقَ وزاللَِّه الر تَغُوا ِعندقًا فَابِرز

ونعجِه تُرِإلَي وا لَهاشْكُرو وهدباع47( "و(.  

إن اهللا : " وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ذا أراد عز وجل قد وكل بالرحم ملكاً ، فيقول أي رب نطفة ، أي رب علقة ، أي رب مضغة ، فإ

أي رب ذكر أو أنثى ؟ شقي أو سعيد ؟ فما الرزق؟ فما : قال الملك : اهللا أن يقضي خلقاً قال 

  .)48("األجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه 

وفي ضوء ما سبق لماذا ينادي بعض المسلمين بتحديد النسل ولماذا نادى األوروبيين في 

وبا من أغنى مناطق العالم ؟ ، يجيب على ذلك الفترات السابقة بتحديد النسل بالرغم من أن أور

إن السبب الحقيقي في انتشار حركة تحديد النسل في أوروبا ، : أبو األعلى المودودي حين قال 

إن المدنية التي قامت في أوروبا على أساس المساواة . هي المشاكل االجتماعية والمدنية ال غير 

 من مقتضاها الفطري والمنطقي أن يعمل على ترويج بين الرجل والمرأة واختالطهما الحر ، كان

 أن يستمتعوا بأكبر قسط ممكن من لذة – رجاالً ونساء –حركة منع الحمل حتى يستطيع الجمهور 

النفس ويتملصوا مع ذلك من التبعيات المترتبة من قبل الفطرة على االتصال الجنسي بين الرجل 

  .)49("والمرأة 
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 في فلسطين يشجعون على النسل بالرغم من المشكالت والجدير ذكره أن اليهود

االقتصادية التي تعاني منها الدولة العبرية ، وال سيما خالل االنتفاضة األولى والثانية ، بل إن 

اإلنجاب يعتبر من أهم األعمال الوطنية عند اليهود ، لذلك لكل طفل يولد له مخصصات مالية 

 أن هذا الطفل سيكون جندياً في المستقبل لخدمة اليهود ، إذن تحقق الرفاهية لألسرة ، على اعتبار

 !!.لماذا نحن نعتبر أي طفل يولد فم يأكل وال نعتبره قوة في المستقبل ستدافع عن أرض فلسطين؟

 :مقاومة االحتالل ) 2

إن اإلسالم يدعو إلى محاربة المعتدين على األرض وال تقتصر الحرب على القتال 

حرب مفتوحة في جميع المجاالت التعليمية ، واالجتماعية ، والثقافية ، العسكري بل إن ال

واالقتصادية ، فال شك أن الشعب الفلسطيني الذي تجرأ لالنتفاضة األولى والثانية وأفشل 

المشروع الصهيوني بالسيطرة على كل فلسطين وطرد أهلها ، كما أنه ألحق أضراراً كبيرة في 

مني فانعدام األمن لليهود ، وقتل عدد كبير منهم مقارنة بالحروب عدة محاور منها المحور األ

السابقة التي خاضها اليهود ومن واالهم مع العرب ، كل ذلك أثر على التركيب الديمغرافي 

اليهودي في فلسطين المحتلة ، فاليهود المغادرون لفلسطين هرباً بأرواحهم أكثر من الذين يفدون 

 بأن عدد المهاجرين اليهود من فلسطين في السنوات األخيرة بسبب إلى فلسطين ، بل أنه يذكر

 .انتفاضة األقصى يقدر بنحو مليون مهاجر ، وهذا يعد مكسب للفلسطينيين 

في حسم الصراع على " إسرائيل " يضاف إلى ما سبق أن عدم توفر األمن وفشل 

اليهود بالخروج من بعض فلسطين بالحرب والقمع والتدمير والقتل والسجون ، أدى إلى قبول 

األراضي الفلسطينية ، ناهيك عن عزمهم الخروج من قطاع غزة بدون اتفاق ومن طرف واحد ، 

فلم تعد كفار داروم كتل أبيب كما يذكر شارون ، إذن المقاومة أسهمت في انحصار المشروع 

ر إلى النهر أو الصهيوني ، فلم تعد المزاعم اليهودية تتحقق بأن دولة اليهود ستكون من البح

ستكون من النيل إلى الفرات ، ولم تعد هذه األرض مقدسة ، بكاملها كما يدعون ، بل لم 

يستطيعوا المحافظة على أرض الميعاد ، ولم تتحقق األكذوبة بأن فلسطين أرض بال شعب لشعب 

عة بال أرض ، ومن ناحية أخرى أظهرت انتفاضة الشعب الفلسطيني ، ومقاومته لالحتالل طبي

الكيان الصهيوني القائمة على القتل والمذابح والتاريخ الفلسطيني المعاصر شاهد على هذه 

 .الجرائم

ونتيجة طبيعية للمقاومة أن تدهور االقتصاد اإلسرائيلي في السنوات األخيرة ، وهذا 

أسهم وبدرجة كبيرة إلى هجرة الكثير من اليهود إلى خارج فلسطين للبحث عن مصدر رزق 

 . خارج فلسطين مناسب
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ومن أهم النتائج التي تحققت من محاربة اليهود انخفاض حجم الهجرة إلى فلسطين مع 

العلم أن المشروع الصهيوني يعتمد بدرجة أساسية على المخزون البشري اليهودي في الشتات 

 .للتفوق ديمغرافياً على الفلسطينيين 

ين لألرض يحث عليه اإلسالم ألن إذن قتال األعداء والمحتلين والمغتصبين والمستعمر

الجهاد فيه طاعة هللا وتنفيذاً ألوامره ، وبالتالي فيه حياة لألمة حيث إن القرآن فيه الكثير من 

ُأِذن ِللَِّذين يقَاتَلُون ِبَأنَّهم : " اآليات التي تحث على محاربة األعداء ، نذكر منها قوله تعالى 

الَِّذين ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغَيِر حقٍّ ِإال َأن يقُولُوا ربنَا اللَّه *  نَصِرِهم لَقَِدير ظُِلموا وِإن اللَّه علَى

ولَوال دفْع اللَِّه النَّاس بعضهم ِببعٍض لَّهدمتْ صواِمع وِبيع وصلَواتٌ ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اللَِّه 

كَِثيرِزيزع لَقَِوي اللَّه ِإن هرنصن يم اللَّه نرنصلَيوقوله تعالى )50( "ا و ،  " : امرالْح رالشَّه

 ِبالشَّهِر الْحراِم والْحرماتُ ِقصاص فَمِن اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيِه ِبِمثِْل ما اعتَدى علَيكُم واتَّقُواْ

تَِّقينالْم عم اللّه واْ َأنلَماعو وقوله تعالى )51( "اللّه ،  " : اِلكُموواْ ِبَأماِهدجِثقَاالً وواْ ِخفَافًا وانِْفر

ونلَمتَع ِإن كُنتُم لَّكُم رخَي ِبيِل اللِّه ذَِلكُمِفي س َأنفُِسكُم52( "و(.  

 :رباط فلسطين أرض وقف إسالمي وأرض ) 3

لم تكن فلسطين أرض عربية فحسب بل إسالمية وأرض وقف إسالمي ال يستطيع أحد 

ففلسطين للمسلمين على أن يعيش المسيحيون واليهود . أن يفرط بذرة تراب منها ؛ ألنه ال يملك 

: في كنف الدولة اإلسالمية ، وارتباط المسلمين بفلسطين تؤكده الكثير من اآليات منها قوله تعالى 

 " هِلنُِري لَهوكْنَا حارى الَِّذي بِجِد اَألقْصساِم ِإلَى الْمرِجِد الْحسالْم نالً مِدِه لَيبى ِبعرالَِّذي َأس انحبس

  .)53( "ِمن آياِتنَا ِإنَّه هو السِميع البِصير

ر أرض فلسطين ألنها وهذا بدوره ألقى على عاتق كل مسلم في العالم العمل على تحري

 .ليست ملكاً للفلسطينيين فحسب بل هي ملك للمسلمين جميعاً كيف ال وهي أرض وقف إسالمي 

 النتائج والتوصيات

 :النتائج ) 1

بالرغم من نجاح االستعمار والحركة الصهيونية في احتالل فلسطين وإحداث تغيرات هيكلية  -1

 أنهم لم يستطيعوا القضاء على الشعب الفلسطيني في التركيبة السكانية العربية الفلسطينية إال

وهويته ، بل إن الشعب الفلسطيني أعاد بنيته الديمغرافية خالل سبع وخمسين عاماً ، لتتفوق 

 .على اليهود في العدد والتعليم والثقافة 

مي ال تتفق المزاعم اليهودية والوعود اإللهية مع التاريخ أو مع القرآن الكريم ، فالحق اإلسال -2

 .في فلسطين واضح من خالل القرآن الكريم وأكاذيبهم 
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ال يمكن قيام دولة إسرائيلية ذات شخصية يهودية مستقلة بالرغم من الوعود األمريكية ،  -3

والذين كانوا ) 1948فلسطينيي (وذلك لوجود العرب المسلمين داخل فلسطين المحتلة 

بينما )  نسمة213100(لة من سكان فلسطين المحت%) 10.8(م 1957يشكلون في سنة 

من إجمالي سكان % 23أي بنسبة )  مليون نسمة1.2 (2003أصبحوا يشكلون في عام 

 " .إسرائيل " فلسطين المحتلة 

كان للتزايد السكاني الفلسطيني الدور األهم في قضية الصراع بل كان حجم األساس في  -4

ية واألمريكية واإلسرائيلية المقاومة الفلسطينية وتغيير المفاهيم االستعمارية األوروب

 .والخضوع لألمر الواقع والتعامل مع الشعب الفلسطيني واالعتراف به 

تنبه الشعب الفلسطيني لقضية الصراع السكاني مع اليهود على أرض فلسطين ، إال أن  -5

تحارب الدول العربية المجاورة واألوروبية في تحديد النسل أثرت بشكل أو بآخر على 

 .يني ، وال سيما الفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج الشعب الفلسط

ال يمكن أن يكون المبرر لتحديد النسل في فلسطين الظروف االقتصادية المتردية للشعب  -6

الفلسطيني ، ألن هذا يتنافى مع ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، بل إن 

ني والتبعية االقتصادية الفلسطينية لالحتالل هي اإلجراءات االحتاللية ضد االقتصاد الفلسطي

 .السبب المباشر والرئيس في تدهور األوضاع االقتصادية 

 :التوصيات ) 2

م لديها طاقة استيعابية كبيرة ألعداد 1948إن مناطق قطاع غزة والضفة الغربية وأراضي  -1

 وعليه البد من توجيه جديدة من السكان الفلسطينيين ولكن المشكلة في إعادة توزيع السكان ،

السكان الفلسطينيين للسكن في الضفة الغربية في أي فرصة يسمح فيها بالتنقل بين غزة 

 .والضفة 

البد للشعب الفلسطيني الحذر من الدعوات المتكررة من الغرب بتحديد النسل، والحذر أيضاً  -2

ير من الغرب من بعض المؤسسات غير الحكومية التي جاءت إلى فلسطين مدعومة بشكل كب

 .بدعوى تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية وقضايا المرأة وحريتها وتمكينها وثقافتها 

على الشعب الفلسطيني أال يعتبر أن كل طفل يولد هو فم يأكل بل يد تعمل وعقل يفكر  -3

 .وجندي يجاهد ويدافع عن الوطن 

لكن هذا يتطلب ضمان على الشعب الفلسطيني المحافظة على مستوى عاٍل من الخصوبة ، و -4

النوعية أي البد من توفير اإلمكانيات الالزمة لهذه الزيادة من خدمات تعليمية وصحية 
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وثقافية ومرافق ، باإلضافة إلى توفير سكن مناسب ومالئم مع الظروف االقتصادية 

 .واالجتماعية 

 المساجد يجب االهتمام بالتربية اإلسالمية والسيما للنساء وذلك بتفعيل الندوات في -5

والجامعات والمدارس لتوضيح موقف اإلسالم من الصحة اإلنجابية والتي ال يتعارض 

باإلطالق مع الشرع الحنيف ، والبد من زيادة الوعي فيما يتعلق بقضية الصراع على 

 .فلسطين 

من األهمية بمكان تحذير الشباب من العروض المغرية لهم بالهجرة من فلسطين إلى دول  -6

بد من غرس مفهوم أن فلسطين أرض رباط وبالمكوث عليها يتحقق رضا اهللا الغرب وال 

عز وجل ، ومن ثم الصمود على هذه األرض يعد تحٍد لالحتالل الصهيوني االستعماري 

 .اليهودي 
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