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ن أقام مركز "إبداع لألبحاث والدراسات والتدريب"ندوة خاصة لقراءة كتاب"ال مستقبل بي 

ي قراءة شاركت فن،وقد بمشاركة رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينياألمم"للدكتور محمود الزهار،

ر الكتاب مع عدد من الباحثين ، منهم:أ.د.عبد الفتاح أبو زايده، ود.كمال غنيم، وآخرون، وحض

لمركز،وأ.د.عبد الخالق العف؛ ، ود.محمد المدهون؛ رئيس ا؛مؤلف الكتابالندوة:د. محمود الزهار

 نائب رئيس الرابطة. 

الجزائر عام  ه دار "الخلدونية" للنشر والتوزيع فيوكتاب "ال مستقبل بين األمم" قامت على طباعت

م،وقد قام مركز "عميت لالستخبارات والمعلومات 2010م،ثم أعيد طبعه في غزة عام 2008

م، بعد أن عثرت "إسرائيل "على 2010المتعلقة باإلرهاب"بإصدار ردّعلى الكتاب، نُشر في نوفمبر 

كسر ى سفن "أسطول الحرية" المتجه إلى غزة لالتي كانت إحد-الكتاب على متن سفينة "مرمرة"

يها ومن التي هاجمتها القوات اإلسرائيلية وقتلت وجرحت واعتقلت كل من كانوا عل-الحصار عنها

 ضمنهم رئيس الوفد الجزائري؛ عبد الرازق المقري الذي كتب مقدمة للكتاب.

عالم ود الزهار"السائدة في اليقول التحليل اإلسرائيلي في ردّه على "الزهار":إّن سمة لغة "محم

فهمهم العربي واإلسالمي أنها معادية للسامية ،إن ّ العرب والمسلمين المعادين للسامية يظهرون ت

هم بسبب وحتى تبريرهم لقتل وطرد واضطهاد اليهود متهمين اليهود أنهم من جلبوا االضطهاد ألنفس

سهم الكراهية ن جاروا على أنفسهم وجلبوا ألنفصفاتهم الخسيسة؛ ووفقا لذلك المنهج فإّن اليهود هم م

ت جريرة في أي مجتمع يعيشون فيه وفي كل جيل حتى في الوقت الحاضر، حتى أن المحرقة كت

 أعمالهم"

ذه الندوة :وقد كان اللقاء بناًء أدلى فيه المشاركون قراءتهم للكتاب و سأختار بعضا مما قيل في ه  

والبالد  ن الشهداء والجرحى ، والماليين من المهجرين من فلسطينيهدي "الزهار" كتابه إلي ماليي -

ودورها في لعبة  العربية بسبب جرائم االحتالل الصهيوني، وإلى المهتمين بمعرفة حقيقة الصهيونية

 التاريخ.

أساسيات هذا  إنه كتاب في علم السياسة يبحث في القضية الفلسطينية، وهذان الجانبان يشكالن -

 الكتاب.



بالدرجة األولى  ال يقدم "الزهار" كتابه للفلسطيني فقط، والللعربي، وال للمسلم وحسب، وإنما يهتم -

نتنياهو".بالقارىء األجنبي الذي يرى القضبة الفلسطينية من خالل أكاذيب اليهود وعلى رأسهم "  

ه، ويرد كل منيمسك"الزهار" بناصية القلم والتاريخ عندما يردّالضن إلى الظن ويستجلي اليقين  -

 أهواء "نتنياهو" التي تفوح بها نفسه الثملة باألكاذيب واألحقاد.

لكننا نسيناها  -كعرب وكمسلمين–الكتاب فيه الكثير من األفكار والحقائق التاريخية التي نعرفها  -

 في زحمة العمل والهم اليومي.

كتب د.محمود العجرمي عن هذا الكتاب: -  

صهيونية"، لكتاب صديق ثري دائم العطاء، وحين نقرأ كتاباً عن "الالقراءة كنز ال يفنى، وا 

لسطيني تسكنه وتطبيقها العملي، كما تعرف "باالستيطان"، فإن هذا يكتسي بعداً خاصاً، فالشعب الف

، مروراً 1862، ةبتاح تكفا 1861عذابات شتى، تمتد ألكثر من قرن، منذ ريشون ليتسيون 

في بال/سويسرا، وحتى مستوطنة إفرات. 9718بالمؤتمر الصهيوني األول   

ة، فقد إن قراءة ما يكتب الدكتور محمود الزهار، له نكهته المتميزة والحبلى بعبق المجد والشهاد

حاولوا كسر عموده الفقري، وها هو يقف أمامنا كطود شامخ ورمح ُصلب ينتصب حتى عنان 

جميعاً، فحين  فأنت تقرأه وقد استنفرت حواسكالسماء، وأصدقكم القول، إننا اليوم مع كاتب إشكالي، 

وجيا، والتاريخ، تعتقد أنك تقترب، يأخذك بعيداً في عوالم الدين والسياسة والجغرافيا، واألنثروبول

لة كثيفة واآلثار، وزيف األساطير، ومباحث ثّرة في االجتماع والعلوم اإلنسانية على مداها، بلغة جز

 تذهب هناك إلى حيث الجوهر.

رى و يحاكم "المشروع الصهيوني"، من منظور إسالمي خالص، عميق الثقة باهلل والشعب، ويوه

 أن األخالق ستنتصر، وأّن سنة هللا هي العليا وهي التي ستنتصر.

ب، له والدكتور "أبو خالد" شيخ مجاهد، وقائد استراتيجي، وكاتب وصحفي، وسيناريست، وأدي

بيب جراح، وما تقدم لعمرك قليل.عديد اإلبداعات، وأب ومرٍب دافئ، وط  

يا، أجاوره منذ سنين، ومن بينها أكثر من عام ونصف، حين كنت مديراً عاماً إلدارة آسيا وأفريق

مام رجل ومن ثم مساعداً له للشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية العاشرة، فأدركت كم نحن أ

العين،  وضع الوطن بكل ما فيه فيمتواضع، ورع، خفيف الظل، ككل رجال فلسطين الطيبين، 

 واألقصى المبارك في درة القلب، وروحه العزيزة على الكف.



 صفحة، في طبعته الثانية، ينتشر على 566والكتاب  الموسوعة "ال مستقبل بين األمم"، يقع في 

، مرجعاً عربياً وأجنبياً،تغطي مروحة واسعة من العلوم، خطتها نخبة صنعت 173ضفافه الخصبة 

لكون الذي وتصنع القرار في دول تغطي قارات األرض، من بينها من شكلت الجغرافيا السياسية ل

لتي سترسم نعيش فيه، ويتناول بعمق كذلك، قضية المستقبل الحتمي للشعوب وحركات المقاومة ا

 الخارطة التي نريد.

لشمس" مكان تحت اومن حيث الشكل، فإن وثيقة د. أبو خالد، تفند مزاعم وأكاذيب، صاحب كتاب"

لف عميقاً، أو "مكان بين األمم"، بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء حكومة العدو، ولكنه في الحقيقة يد

ي القلب منها ما ليسبر أغوار العملية التاريخية للحروب الكونية، وانعكاسها المباشر على منطقتنا وف

ل القومية، ح الدولي، وتأسيس الدوجرى ويجري على ثرى فلسطين، والتحالفات األممية على المسر

أسمالية من حاضنة الفكر النازي والفاشي والعنصري، واالستعمارات القديمة والحديثة، وتشكل الر

.جهة وما أطلق عليه بمنظومة الدول االشتراكية من جهة أخرى والمقاومة والهبات واالنتفاضات  

محطات لم تزل تحاول رسم خارطة  فالحرب عمل سياسي ساخن، وهنا يأخذنا د. أبو خالد إلى

س/بيكو، طريق شعبنا الفلسطيني منذ سقوط الخالفة العثمانية كمعلم فارق، وما تاله في سايك

األمم واالنتداب، وبدء سفور "المشروع الكولينالي اإلحاللي" للصهيونية، ودور عصبة األمم، ف

هم البائس "الوطن هيداً لتجسيد كابوسالمتحدة، وكتب بريطانيا العظمى السوداء، فتقسيم فلسطين، تم

 اليهودي القومي في فلسطين".

حظة، وهنا، لنتذكر، أن دولة االنتداب، بريطانيا، زرعت بذوراً سامة، تعطي ثمارها المرة حتى الل

التي  –رقية ، ففي تلك السنة، قامت انكلترا، بتقسيم الهند إلى: الهند، باكستان الش1947وذلك عام 

رية في جنوب أصبحت بنغالديش فيما بعد، وباكستان الغربية، كذلك أسست لنظام التفرقة العنص

تة في المكان أفريقيا، ومشروع تقسيم فلسطين بين غاٍز محتل وشعب فلسطيني تمتد جذوره ثاب

 والزمان.

لية في األصبالتالي، فإن الكتاب، يرى أن مشاريع تأسيس الدول التي قامت على مجازر الشعوب 

لسطين، الواليات المتحدة األميركية، كندا، نيوزيالندا، أستراليا، لن تنجح بأي حال على أرض ف

ث يتطرق وهذا الفشل الذي يلحظ باكورة تشكله اليوم، هو حقيقة ناصعة جهادية وقرآنية في آن، حي

 الكتاب لمغالطات نتنياهو في موضوع األقليات في دول العصر.



، أما هنا فنحن أمام جيش إرهاب أقام ثكنات عسكرية أسموها "إسرائيل"!فلكل دولة جيش  

ؤتمرات وإننا أمام شالل دافق من عٍل للمعارف، حول الصهيونية اليهودية، والمسيحية الصهيونية، م

 التقسيم اإلمبراطورية، النظام العربي، فلسطين واإلسالم تاريخاً ومقدسات.

قيمة ذلك  من التاريخ الوطني الجهادي للشعب الفلسطيني، فإنوحين يدلف د. أبو خالد للمعاصر 

لحركة المقاومة  تقف متفردة، في أن الكاتب ليس باحثاً أكاديمياً فحسب، فهو عضو المكتب السياسي

التي تكتسب اإلسالمية "حماس"، التي تشكل المفصل األهم للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، و

ة النابعة من بالمقاومة ومعين الشهادة الذي ال ينضب، وشرعيتها الديمقراطيكذلك شرعيتها الشعبية 

كاتب أيضاً هو معياراً للتمثيل األصيل. وال -حتى اآلن–صندوق االنتخابات التي ارتضتها البشرية 

، ويكتوي أحد صناع هذا التاريخ الجهادي وامتداد طبيعي له، يعيش تفاصيله، ويقود عدداً من أحداثه

نه التي لم تنتِه فصوالً.بنيرا  

ودة إلى إلى أنه وبالنظر إلى مسيرة النكوص، "التسوية السلمية"!، وبالع -مضطراً  -وأستطرد هنا

، فإنه بات ملحاً أن يتمتع الجميع 2006/ يناير 2كانون  25نتائج االنتخابات النزيهة والشفافة في 

ة، فصائل القيادة الفلسطينية، المحاصص بالمصداقية في مراجعة مفاهيم مثل: الشرعية، االنقالب،

 العمل الوطني، منظمة التحرير الفلسطينية.

فعل أقول ذلك مستذكراً، ما جاء في كتاب د. "أبو خالد"، وأضيف أن ما يجري اليوم على مساحة ال

، حين نجحت فصائل 1969وحتى شباط/فبراير عام  1968في فلسطين المحتلة، يعيدنا إلى عام 

تنقلها من بوتقة لفلسطينية في تسلم زمام المبادرة وقيام م.ت. برئاسة الشهيد ياسر عرفات لالمقاومة ا

 الشلل الرسمي العربي المتواطئ، إلى رحاب وصناعة التاريخ.

شبوه فتحَت وطأة إذعان ما يسمى "مفاوضات"، والتي تمتد ألكثر من عقدين، وبإصرار عنيد وم

ر لذي أضاع كل األرض أو يكاد، وبإعادة منظمة التحريبالنتائج، لالستمرار في "المجرب" ا

قاومة بفصائلها الفلسطينية قسراً للقفص الرسمي العربي وتقاسم ذل االلتحاق المهين، فإن حركة الم

اإلطار  جميعاً، معنية اليوم، وكوريث شرعي وحيد لالمساك بمنظمة التحرير الفلسطينية، فهي

داء فلسطين، في المحتل منالكفاحي الجمعي الذي روته دماء شه  



م، وهي وفلسطين كما يراها الكاتب، وهو صائب فيما ذهب إليه، منها تبدأ الحرب، ومنها يعم السال

 محور الصراع، وحيث تتحرر "ستغمد سيوف المنتصرين".

الوطنية، تشكل  وبين دفات الكتاب، تفاصيل تاريخية، وباألرقام والوثائق، لسفر االحتالل، والهبات

ا ئل المقاومة، مجازر االحتالل، وروح التفاؤل المستندة إلى عوامل ملموسة راهنة، يسردهفصا

 بواقعية وموضوعية، بمنهج أثبتت الوقائع اليومية العنيدة صوابه.

انية، والمتتبع لفصول هذا الكتاب، سيري كيف انهارت برامج وخطط األحزاب القومية، والعلم

 ودوام شتاتها وتآكل شعبيتها.

لثاقبة، يجول في ين يتحدث الدكتور أبو خالد، أن ال مستقبل لهذا الكيان اإلسرائيلي، فببصيرته اوح

الم "الردع شعاب االجتماع والديمغرافيا ليراه مندثراً زائالً وعبئاً سينزاح عن كاهل اإلنسانية، فس

ري الصهيوني"، ال مكان له تحت الشمس، والهجرة المعاكسة حتمية للمشروع االستثما

يتو المخادع،"وحنين" الصهاينة للمال وحده، وقوة الردع  للجيش الذي ال يقهر، تذوي في هذا الغ

، ألن العنصري المغلق بفساده الموروث والرشى في مؤسساته األصولية التي ينخرها العفن

ير غيالمشروع الذي بُني على كذبة كبرى، مشّوه، معزول ومنعدم األمن، هذه هي كلمة التاريخ، بت

 الواقع.

الكيان  وهو كقائد ومفكر استراتيجي، يبين على نحو تفصيلي، األسباب الموضوعية لنهاية

ستراتيجية الصهيوني، ويحدد عناصر القوة التي تؤكد حتمية ذلك، وكوزير دفاع، يختم بوضع اإل

بالمعنى  الدفاعية، وتعلمون، أن وزراء الدفاع في جل دول العالم المتحضرة، وهم ليسوا عسكريين

ين األكاديمي، وإنما هم نخبة من أولئك الذين يدركون قدرات بالدهم ويميزون جيداً بين مسألت

، لتاريخ جوهريتين، وهما الدور والفعالية، وذلك من خالل معايير رئيسية تتمثل في فهمه العميق

ها، واتالشعب الفلسطيني، النظام السياسي المؤهل، حجم وشكل وموقع فلسطين، مواردها وثر

احة المقدرة البشرية كماً ونوعاً، المقدرة العسكرية، الحلفاء، االمتداد الجغرافي والبشري لس

 الصراع.

 وإلى جانب هذه القدرات المادية، هناك الجانب المعنوي، وهو إرادة الصمود والمقاومة، فنحن في

 حقيقة األمر أمام صراع إرادات.



ية، العدو اإلسرائيلي، الديمغرافية، والجغراف ويفصل الكاتب كذلك، في قوة ونقاط ضعف

هناك  واالقتصادية، والعسكرية بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل ومن بينها السالح النووي، وأن

 –نمو  –ة فالنهاية قادمة ولكن بتسارع إن شاء هللا، )والد –حداً للمعجزات كما يقول نتنياهو نفسه 

فناء(. -نضج   

 ً هار، إن إلى األمام، وسيأتي فصل الختام، الذي يقول فيه الدكتور محمود الز وحركة التاريخ دوما

ل من ماضيها فلسطين الزالت تتنفس بعمق، ويدق قلبها بقوة، ما زالت جذوة فلسطين متوجهة، تص

يح أن لها مستقبلها، أما الصهيونية فمفضوح تاريخها، وحاضرها، مهزوم بإذن هللا مستقبلها، صح

 ً ، ولكن الصحيح أن ال مستقبل بين األمم.اليوم مكانا  

تالكه الروح يثبت هذا الكتاب عقالنية الزهار وامبما اتفق علي المشاركون في قراء الكتاب : وأختم 

الكتاب  قول إنّ نضيء الطريق أمام القارىء وأن نأن  بناأحبفجة الموضوعية في مقارنة الحجة بالح

والشمس إن  كي تصل الحقيقة إلى عقوا القراء فيعرفونها ،كبير في منهجه العلمي؛  قد نجح إلى حدّ 

 غشيتها الغيوم فلن تحجب نورها. 

 

 


