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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مةالمقد
ا   . الصھیونیة حركة إرھابیة           بس فیھ ة     .  ھذه حقیقة ال ل و تستمد ممارساتھا اإلرھابی

ة و     ة الصھیونیة  الدینی من عقیدتھا العنصریة التي تجد دعائمھا الفكریة في األدبیات الیھودی
  .  السیاسیة

         
ذ   فاإلرھ. لقد ارتبطت الصھیونیة باالرھاب منذ نشأتھا           اب منھج طبقھ الصھاینة لتنفی

مشروعھم المشؤوم ، ولم یكن ھذا المنھج ممارسة تكتیكیة و ال حتى استراتیجیة لدیھم فقط ، 
نین   ى آالف الس د إل رھم الممت ي فك خة ف دة راس ل عقی دة و . ب ھاینة عقی دى الص اب ل فاإلرھ

ة و االقتصاد         ة و االجتماعی اتھم الدینی ب حی ي   فلسفة و فكر یصبغ كل جوان یة و السیاسیة ف
  .معامالتھم مع الغیر 

  
ي               دة الت إن الصھیوني ال یمكن إال أن یكون إرھابیا بطبیعتھ الن الصھیونیة ھي العقی

نھم ، أو    دینون م ول المت ا یق ن اهللا ، كم د م دھم  بوع ود  وح ك للیھ طین مل ر أرض فلس تعتب
دینین أو   باالغتصاب وطرد سكانھا األصلیین  منھا ، كما یعتقد  انوا مت كل الصھاینة  سواء ك

انھم              ي كی د ف ذي تجس دوا  و ال ذ وج ذه  من ذي یحاولون تنفی اد ال دینین ، و ھو االعتق غیر مت
  .في فلسطین   1948البغیض و الالشرعي  الذي أقاموه منذ سنة 

  
رد            ھ مج ار علی ق و إنك ھ ح ا دون وج عبھا منھ رد ش اب أرض و ط رد اغتص إن مج
دوا      االنتما ذا لع م یفعل الصھاینة إال ھ ء إلى  ھذه األرض یعد أقسى درجات اإلرھاب  ولو ل

  .من أكبر اإلرھابیین  والمجرمین 
  

ي أرض فلسطین  فھو صھیوني و كل صھیوني                 إن كل من یعتقد أن للیھود الحق ف
ف     ارس العن واء م ابي س و إرھ ا فھ رد أھلھ د ط ا بع توطن فیھ طین و اس ى فلس ى إل م أت أم ل

  .یمارسھ 
  

ن فصل الصھیونیة                 ة و ال یمك ن الیھودی ة م ال ریب أن الصھیونیة ھي مرحلة متقدم
وال      ن األح ال م أي ح ة ب ن الیھودی ار     . ع ي لألفك در الرئیس كل المص ودي یش دین الیھ فال

دیني    ا ال ن محتواھ ت م ا أفرغ ة إذا م ا اإلیدیولوجی ل دعائمھ تفقد ك ي  س ھیونیة  الت الص
ق الفكري و        .  اتي التور ود ، تشكل المنطل وراة  و التلم ة ، خاصة الت فالكتب الدینیة الیھودی

ة         ن مقول ق أصال م العقائدي األول  للفكر الصھیوني ألن الفكرة الصھیونیة  السیاسیة  تنطل
زة األساسیة ،   . الدینیة "    حق الیھود اإللھي"  فإذا جردت الفكرة الصھیونیة من ھذه الركی

  .تفقد كل دعائمھا األخرى  فإنھا
  

ى أرض  "  ( * )   حق  تاریخي" لقد قامت الدولة الصھیونیة استنادا إلى            للیھود عل
دھم       "  الحق" فلسطین  و ھذا    الي فھي أرضھم وح ار  و بالت منحة إلھیة  لشعب اهللا المخت

  .دون غیرھم من األمم 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :   Micah  Joseph  Berdichevsky)  1921 - 1865( یقول میخا جوزیف بیردیشفسكي ( * ) 

  "صحیح أن ماضینا ھو الذي یمنحنا الحق التاریخي و اإلسم لكي نحیا في المستقبل " 
   182الفكرة الصھیونیة ، ص 
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ید الظروف والحسابات السیاسیة و االستراتیجیة إن اإلرھاب الصھیوني إذا ، لیس ول         
لقادة الحركة الصھیونیة فقط ، و إنما یستند إلى عقیدة تستمد جذورھا من مصادر الفكر 
الصھیوني الدینیة و السیاسیة المختلفة بدأ بالتوراة و التلمود وصوال إلى أدبیات الحركة 

  . الصھیونیة 
  

على أھم مصادر الفكر  الصھیوني انطالقا من فرضیة أن لقد اعتمدنا في بحثنا ھذا          
  .الصھیونیة ھي أعلى مراتب الیھودیة 

       
الفصل بین الیھودیة ) منھم مع األسف عربا و مسلمین ( لقد حاول بعض المفكرین           

 و الصھیونیة    باعتبار  ھذه األخیرة حركة استعماریة أوروبیة  مثلھا مثل باقي الحركات
استعملت الیھود و الیھودیة كذریعة   19و   15االستعماریة التي ظھرت بین القرنین 

  .لتحقیق أھدافھا االستعماریة 
  

إننا نعتقد أن الیھودیة و  الصھیونیة مرتبطتین ارتباطا وثیقا و تكادان تكونان شیئا          
 معنى للیھودیة دون واحدا ، و الفصل بینھما یفقد كال  منھما معناه الحقیقي بحیث ال

صھیون  و العودة إلى " إن فكرة  . الصھیونیة و ال معنى للصھیونیة دون الیھودیة 
و ال نتصور وجود یھودي ال یؤمن بھذه الفكرة تأتي في صمیم العقیدة الیھودیة "    صھیون

  . الدینیة و إنما یختلفون في كیفیة تجسید ھذا اإلیمان
  

عتقد أن كل یھودي ھو صھیوني بالقوة و تنتقل ھذه القوة إلى الفعل و نتیجة لذلك ، ن         
معادي " حسب ظروف الزمان والمكان بالممارسة العملیة و ال وجود فعال لیھودي  

و إنما یختلفون في الطریقة التي یبرزون بھا صھیونیتھم و یتقاسمون األدوار "   للصھیونیة
ید و السیئ  و فیھم المعتدل و المتطرف و فیھم الحمائم فیما بینھم لیقال أن الصھاینة فیھم الج

  .والصقور  و الواقع أن فیھم الصھیوني و الصھیوني  و ال شيء غیر ذلك
  

فمنھم الصھیونیون الدینیون الذین یربطون تأسیس الدولة الیھودیة بمجيء المسیح          
الحالیة  "    دولة إسرائیل"   المنتظر و قد یصل األمر ببعضھم  إلى االعتقاد بعدم شرعیة 

و منھم من یعتقد  أن  مجيء المسیح المنتظر لیس شرطا ) على عكس الكثیر من العرب ( 
لتأسیس الدولة الیھودیة و ھم الصھیونیون السیاسیون  و لكن كلھم یتفقون على  ضرورة 

و الظریف . ك  إقامة الدولة الیھودیة في فلسطین و طرد العرب منھا و حق  الیھود  في  ذل
انھ حتى أولئك الذین یعادون الدولة الیھودیة الحالیة یعیشون في فلسطین ) و لیس غریبا ( 

المحتلة  مغتصبین أرض و بیوت غیرھم دون وجھ حق تحت حمایة قوانین الدولة التي ال 
  .یؤمنون بشرعیتھا 

  
الیھودي كدین  و إنما نعادي  یجب التأكید على أننا ال نعادي الیھود كیھود و ال الدین         

و ال الصھیونیة الروحیة التي یعتقد بھا "  النظریة " الصھیونیة ، و ال نعادي الصھیونیة  
 ) و ھم أقلیة ال تكاد تذكرو ال تأثیر لھم على التوجھ العام للحركة الصھیونیة  ( بعض الیھود

على األقل على (  لسطینو التي ال تھدف إلى تأسیس دولة یھودیة في فلسطین أو غیر ف
و لنا ( ، فالناس أحرار في أفكارھم و معتقداتھم ، و إنما نعادي و نقاوم  )المدى المنظور 

التي أفرزت  و )سواء كانت دینیة أو سیاسیة " ( العملیة " الصھیونیة  ) كل الحق في ذلك 
األوطان و مأساة فلسطین و شعب فلسطین  و تجسدت في االحتالل و القتل و الطرد من 

  .االستیالء على الممتلكات أو تدمیرھا  و غیرھا من الجرائم التي ال تقبل بھا كل الشرائع 
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فمنذ ظھر الیھود على مسرح األحداث  و ھم . إن المشروع الصھیوني مشروع قدیم          
  .یخططون لتنفیذ ھذا المشروع المشؤوم 

  
االستیالء على : تكز على ركیزتین أساسیتین یمكن القول إن المشروع الصھیوني یر         

أرض فلسطین و طرد أھلھا منھا  ، ثم السیطرة على العالم و  إخضاع جمیع الشعوب 
  . لسلطة الیھود المباشرة 

  
فإذا كان ھؤالء ھم الصھاینة و ذلك ھو مشروعھم المشؤوم ، فماذا علینا أن نفعل          

  لمواجھة ذلك ؟ 
     

إن مقاومة ھذا المشروع ھي . صار  ، علینا بالمقاومة  ثم المقاومة ثم المقاومة باخت         
واجبنا و قدرنا  و أعلى مراتب   المقاومة ، المقاومة المسلحة التي یقوم بھا الشرفاء من 

  عدم االعتراف بشرعیة ) و ھو أضعف اإلیمان ( األمة في فلسطین و لبنان ، و أقلھا مرتبة 
و بین ھذا و ذاك  طرق عدیدة  و وسائل  كثیرة  للمقاومة  ،  بالكلمة و .   دولة  إسرائیل 

القلم  لفضح  أبعاد  ھذا  المشروع  الخطیر و الحث على عدم االستسالم لألمر الواقع  ، 
  .و غیرھا من أشكال المقاومة "  الصھیونیة " ومقاطعة البضائع 

  
  .الضعفاء و الجبناء و المتخاذلین و المتواطئین فاالحتجاج باألمر الواقع ھو احتجاج          

  
ألم یكن االستعمار أمرا واقعا ؟ و كان النظام العنصري في جنوب إفریقیا ، الشبیھ          

و كان نظام الشاه المستبد في إیران . بالنظام الصھیوني العنصري في إسرائیل ، أمرا واقعا 
  .أمرا واقعا 

  
ذه البلدان لم ترض باألمر الواقع  فقاومتھ  و غیرتھ بقوة  إرادتھا لكن الشعوب في ھ         

  .فخلقت أمرا واقعا آخر أفضل 
  

سوف یتغیر بإذن اهللا تعالى و إرادة شعوب . كذلك مصیر األمر الواقع في فلسطین           
  .المنطقة  رغم أنف األنظمة و القوى الكبرى 

  
وا  وجوھكم و لیدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فإذا جاء وعد اآلخرة لیسوء"          

  .صدق اهللا العظیم "   و لیتبروا ما علوا تتبیرا 
  

و إن كنا ال نملك الطائرات  ،  و ال نملك الدبابات ، و ال نملك الصواریخ ،  فإننا          
  .نملك التاریخ 

  
  . ذلك الحق التاریخ الذي یمنحنا الحق و یمنحنا القوة السترجاع          
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  الفصل األول
  

 المشروعأبعاد 
  الصھیوني
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إن  عناصر المشروع الصھیوني متكاملة في مختلف المصادر الفكریة و العقائدیة          
التي یستمد منھا الصھاینة أفكارھم و تبریرات ممارساتھم العدوانیة و اإلجرامیة تجاه  

  .الشعوب األخرى 
        

الكتاب  المقدس األول ( إن النواة األولى للمشروع الصھیوني نجدھا في التوراة           
و قد نسجت مختلف عناصر ھذا المشروع  انطالقا من تلك ) عند الیھود و مصدر عقیدتھم 

  .النواة  و بالتالي ، فإن جمیع التفصیالت  إنما ھي تفرعات لما جاء في التوراة 
  

ووظیفتھم التاریخیة ھي تنفیذ )  كما جاء في التوراة ( سبب و جود الیھود كأمة  إن         
  :مشروع ضخم یقوم على األركان التالیة  

  
التمیز  والتعالي على الشعوب و األمم األخرى  مما ولد لدى كل یھودي   – 1         

رة التي ال یمكن إال الشعور  و اإلعتقاد  بأنھ ممیز عن غیره و أفضل من غیره  و ھي النظ
  .أن  توصف بالنظرة العنصریة  

  
  .االستیالء على ما أسموه بأرض إسرائیل و التي تمتد من النیل إلى  الفرات  – 2         

  
أما الركن  الثالث ، و ھو غایة الیھود الصھاینة الكبرى ، فھو السیطرة على  – 3         

  . یونیة عالمیة یرأسھا ملك یھودي العالم بأسره و إقامة  حكومة یھودیة صھ
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  :أبعاد المشروع الصھیوني في التوراة  -أوال 
  

إن البعد الدیني للمشروع الصھیوني ھو البعد األكثر أصالة من بین األبعاد األخرى           
ألول للفكر الذي السیاسیة و االقتصادیة و غیرھا ، و بالتالي ، فان التوراة تعد المصدر ا

ینّظر للمشروع الصھیوني  و  النواة األولى لألفكار الصھیونیة و لألفكار اإلرھابیة التي 
  .یؤمن بھا الیھود الصھاینة 

  
ن الفصل  بین  التوراة  و الصھیونیة  مستحیل  حتى  بالنسبة  لمن  یسمون  أنفسھم إ         

روح  الیھودیة  و األساس األول  لمبادئھا  و   بالصھیونیین  العلمانیین  ألن  التوراة  ھي
فعندما  نتصفح  التوراة  ،  نجد المشروع  الصھیوني  في  شكلھ  الخام   و  ھو   .  عقائدھا 

  .والمنطلق لكل التفرعات األخرى "   المادة" 
  

  :یستند المشروع الصھیوني في التوراة إلى  ثالثة  مبادئ  رئیسیة          
  
 لھي الوعد اإل.  
  االستیالء على األرض.  
  السیطرة على بقیة األمم.  
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  :الوعد اإللھي     - 1
  

لھ  و )  فلسطین ( یدعي الیھود أن إلھھم یھوه قد وعد إبراھیم إعطاءه أرض كنعان           
یعتمد علیھ جمیع  و یشكل ھذا الوعد نقطة االنطالق  للفكرة الصھیونیة و. لذریتھ من بعده  

، إلضفاء الشرعیة على مشروعھم "   الملحدون" الصھاینة ، بما فیھم العلمانیون و حتى 
  .الالشرعي 

  
و الغریب أن العالم المتحضر و المتمدن و الذي یفصل الدین عن السیاسة  قد منحھم          

  .تلك الشرعیة بناء على ھذا المبدأ الدیني 
  

السفر ( في التوراة  في سفر التكوین  )  فلسطین ( ألرض كنعان   جاء أول ذكر         
  :في اإلصحاح الحادي عشرة )  األول

  
امرأة أبرام  كنتھ  و أخذ تارح أبرام ابنھ  و لوطا بن ھاران  ابن ابنھ  و ساراي"          

  ) . 1"  (  ابنھ  فخرجوا معا من أور الكلدانیین  لیذھبوا إلى  أرض  كنعان
  
  :في اإلصحاح الثاني عشرة "   للمنحة اإللھیة   " كما جاء أول ذكر          
  

اذھب من أرضك  و من عشیرتك من بیت أبیك  إلى األرض   و قال الّرب  ألبرام"          
  ) 2"   (  التي أریك

  
ن و لما وصل إبراھیم إلى أرض كنعان  ،  تذكر التوراة  أن األرض لم تكن خالیة م         

  : السكان  بل عامرة 
  

  فأتوا إلى أرض كنعان و  أجتاز أبرام  في. و خرجوا لیذھبوا إلى أرض كنعان "          
)  3" ( و كان الكنعانیون حینئذ في األرض  . األرض  إلى مكان شكیم إلى بلوطة  مورة  

 .  
  

ذه األرض دون أي و رغم ذلك ، تقول التوراة أن الرب ظھر إلبراھیم  و منحھ  ھ         
  :  اعتبار  ألھلھا   و  ساكنیھا 

  
  ) . 4" (  وظھر  الّرب  ألبرام  و  قال  لنسلك  أعطي ھذه األرض"           

  
  .و ھو أول ذكر في التوراة للوعد اإللھي  المزعوم          

  
  :في التوراة مّرات متالحقة "    الوعد اإللھي"  و توالى ذكر           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  32،  31-  11: تكوین )  1( 
   1 –    12: تكوین )   2( 
  6،  5 – 12:   تكویــــن)  3( 
  7 – 12: تكوین )   4( 
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و قال  لھ  أنا  الرب  الذي  أخرجك  من  أور الكلدانیین لیعطیك ھذه األرض "          
  ) . 1" (   ثھالتر
  

و في ذلك الیوم قطع الّرب مع أبرام میثاقا قائال  لنسلك أعطي األرض من نھر "           
  ) .  2"   (   النھر الكبیر  نھر الفرات مصر إلى

  
ا اهللا        "           ھ أن ال  ل رام  و ق ّرب ألب ر ال عین سنة ظھ ن تسع و تس رام اب ان أب ا ك و لّم

دا         القدیر ، سر أمامي  و كن را ج رك  كثی ك  و أكّث ي و بین ل عھدي بین فسقط  . كامال فأجع
  أبرام على وجھھ و تكلم اهللا معھ قائال   أما أنا ،  فھو ذا عھدي  معك  و تكون أبا لجمھور 
من األمم فال  یدعى اسمك بعد أبرام  بل یكون اسمك إبراھیم ألني أجعلك  أمما وملوك منك 

بینك  و بین نسلك من بعدك  و أعطي لك أرض غربتك  یخرجون  و أقیم عھدي  بیني و 
  ) .  3(   "كل أرض كنعان ملكا أبدیا و أكون إلھھم  

  
فذھب إسحاق  إلى ابیمالك  ملك الفلسطینیین  الى جرار و ظھر لھ الرب  و قال "           

ك و تغرب في ھذه األرض فأكون مع. ال تنزل إلى مصر ، أسكن في األرض التي  أقول لك 
أباركك ألني لك و لنسلك أعطي جمیع ھذه لبالد  و أفي بالقسم الذي أقسمت إلبراھیم أبیك  

السماء  و أعطي  نسلك  جمیع  ھذه  البالد  و تتبارك  في نسلك   و أكثر نسلك كنجوم
  )  . 4( جمیع أمم األرض

  
و الدلیل على . ھیم إن ھذا الوعد الثاني ھو استدراك للوعد األول الذي أعطي إلبرا         

  . زیف االدعاء الصھیوني ھو التناقض الواضح بین الوعدین 
  

د              ان الوع فبینما الوعد األول یشمل جمیع أبناء إبراھیم  بمن فیھم أبناء إسماعیل  ،  ف
ر   اني یحص ة " الث ة اإللھی ة     "   المنح و نتیج اقض ھ ذا التن دھم  و ھ حاق وح اء إس ي أبن ف

ى تحریف التوراة لجعلھا تخدم مآربھم ومصالحھم الخاصة  و وضع اللبنة لحرص الیھود عل
  .األولى لمشروعھم المشؤوم 

  
) إسرائیل (  و غلوا في عنصریتھم واستعالئھم ، حصروا میراث إبراھیم في یعقوب         

ھ البكر  عیسو          وب الستبعاد أخی ا أم یعق ؤامرة  دبرتھ و  ( ولد إسحاق  بعد أن نسجوا م و ھ
ذلك     ا ك ي        ! ) ابنھ ؤامرة ف ذه الم ة ھ د وردت قص ھ ، و ق ن میراث الي م ھ و بالت ة أبی ن برك م

  :اإلصحاح السابع و العشرین من سفر التكوین 
  

ر  و   "            ھ  األكب و حدث لما شاخ إسحاق  و كلت عیناه عن النظر أنھ دعا عیسو ابن
د شخت      ي ق ال إنن اآلن خذ        قال لھ یا ابني فقال لھ ھا انذا  فق اتي ف وم وف ت أعرف ی و لس

قوسك  و أخرج إلى البریة  و تصید لي صیدا  و اصنع لي أطعمة كما أحب   عدتك جعبتك و
  .و أتني بھا آلكل حتى تباركك نفسي  قبل أن أموت

  
  سامعة إذ تكلم إسحاق مع عیسو ابنھ  فذھب عیسو  )زوجة إسحاق ( و كانت رفقة          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   7 – 15: تكوین )   1( 
   18 – 15: تكوین )   2( 
   8،    1 -   17: تكوین )   3( 
                      3،    1 -  16: تكوین)   4( 
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  وأما رفقة فكلمت یعقوب ابنھا قائلة إني قد. إلى البریة  كي یصطاد  صیدا لیأتي بھ 
ام            ك أم ل و أبارك ة آلك ي أطعم ي بصید و اصنع ل ائال ائتن سمعت أباك  یكلم عیسو  أخاك ق

ي        . الرب قبل وفاتي نم و خذ ل ى الغ ب إل ھ ، اذھ فاآلن یا ابني اسمع لقولي فیما أنا آمرك ب
ك      ى  أبی رھا  إل ب   فتحض ا یح ك كم ة ألبی نعھما أطعم زى فأص ن المع دیین م اك ج ن ھن م

  ) . 1"   ( قبل  وفاتھ     لیأكل  حتى  یباركك
  

ففعل یعقوب كما أمرتھ أمھ  و تنكر في زي أخیھ و دخل على أبیھ إسحاق و أخذ منھ          
  .بركتھ 

 فدخل على أبیھ و قال یا أبي  فقال ھا أنذا ، من أنت یا ابني فقال یعقوب ألبیھ أنا"          
  ) .   2" (  صیدي لكي تباركني نفسكعیسوبكرك قد فعلت كما كلمتني ، قم أجلس و كل من 

  
ي     "          ا بن فقدم لھ فأكل  فأحضر لھ خمرا فشرب فقال لھ إسحاق أبوه تقدم  و قبلني ی

ھ               د بارك ل ق ي كرائحة  حق ال أنظر رائحة ابن ھ  وق ھ  و بارك ھ فشم رائحة ثیاب فتقدم وقبل
ر  الرب  فلیعطك اهللا من ندى السماء و من دسم األرض  و كثرة ح ك   . نطة  وخم لیستعبد ل

  ) . 3" (  شعوب  و تسجد لك قبائل
  

الشعوب  و القبائل ،  "   سادة" و بعد أن بارك إسحاق  یعقوب  و نسلھ  و جعلھم           
و یعطیك بركة إبراھیم  لك و " أرض فلسطین  ملكا لھ  و ألبنائھ من بعده  " منحھ " 

  ) .  4" ( ھا اهللا إلبراھیم  غربتك  التي أعطا لنسلك معك لترث  أرض 
  

ین ،       ) علیھ السالم ( و الغریب أن إبراھیم            د و المنحة اإللھی ن الوع رغم م ى ال ، عل
ا      دفنھا فیھ ا لی ترى أرض ھ  اش ارة زوجت ت س ا مات ھ لم ف   .  فان ى زی ر  عل ل آخ و دلی و ھ

  .االدعاءات الصھیونیة 
  

ة و سبعا     "          ارة مائ ارة        و كانت حیاة س اة  س ت  . و عشرین  سنة سني حی و مات
رون    ي حب ي ھ ع  الت ة أرب ي قری ارة ف ان   ( * )س ي أرض كنع دب . ف راھیم  لین أتى  إب ف

ائال  . سارة  و یبكي علیھا  ب  و   :  و قام  إبراھیم  من أمام میتھ  و كلم بني حث ق ا غری أن
راھیم    . ي نزیل  عندكم ، أعطوني  ملك قبر معكم  ألدفن میتي من  أمام ث  إب و ح فأجاب بن

ا  : قائلین لھ  ك      . اسمعنا یا سیدي ، أنت رئیس من اهللا بینن ن میت ا ادف ي أفضل قبورن ال . ف
ك     دفن میت ى ال ت راھیم و سجد لشعب األرض      . یمنع أحد منا قبره عنك حت ام إب   ( ** )فق

ائال     م ق ث  و كلمھ امي        : لبني ح ي  من أم ن  میت ي نفوسكم أن أدف ان ف فاسمعوني و  إن ك
ي  طرف           ي ف ھ الت ي  ل ة الت ارة المكفلی ي مغ التمسوا لي من عفرون ابن صوحر أن یعطین

  . و كان عفرون جالسا بین بني حث . حقلھ  بثمن كامل یعطیني إیاھا في وسطكم  ملك قبر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10،  1  –  27: تكوین  )   1( 
  19،  18 - 27: تكوین )   2( 
                                   29،   25  -   27: تكوین  )    3( 
  4 -  28تكوین  )   4( 

  .مدینة الخلیل ( * )   
  .       و أجازوا ألنبیائھم  أن یسجدوا لغیر اهللا ( ** ) 
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ائال    فأجاب عفرون الحثي إبراھیم في مسامع بني حث لدى ھ  ق : جمیع الداخلین باب مدینت
ون           دى عی ا  ل ك وھبتھ ھ ل ي فی ارة الت اه  و المغ ك إی ال  یا سیدي ، اسمعني ، الحقل و ھبت

ي   . ادفن میتك . بني شعبي  وھبتك إیاھا  رون ف فسجد إبراھیم أمام شعب األرض و كلم عف
خذ   . طیك ثمن الحقل أع. بل إن كنت أنت إیاه فلیتك تسمعني : مسامع  شعب األرض قائال 

ھ   . مني  فأدفن میتي  ھناك  ائال ل ا سیدي  اسمعني ، أرض     :  فأجاب عفرون  إبراھیم  ق ی
  فسمع  إبراھیم  فسمع. بأربع  مائة   شاقل  فضة  ما ھي  بیني  و بینك ،  فادفن  میتك 

ث   ع  إبراھیم  لعفرون  و وزن إبراھیم لعفرون  الفضة التي ذكرھا  في مسامع بني ح ، أرب
  ) . 1" ( مائة شاقل  فضة جائزة عند التجار  

   
لسنا بصدد مناقشة صحة  أو عدم صحة ھذه القصة ، فھذا لیس موضوعنا  ، و إنما          

  .نناقش  استثمار  الیھود الصھاینة لھا  من أجل مشروعھم  القدیم 
  

ة أم ال ، تعطي االنطب             ود حق    إن ھذه القصة ، سواء كانت حقیقی ان للیھ م  ( اع ب إن ل
راھیم       " ) الحق "یكن    ذي أعطي إلب د اإللھي ال ي  ( في ھذه األرض  و تأتي لتدعم الوع ف

  ) .نظرھم 
  

  .إنھا تحتمل عدة معان  أھمھا معنیان اثنان       
  

أول ھذه المعاني  أنھا تسقط  االدعاء الصھیوني بأن اهللا قد منح ھذه األرض  إلى          
فلو كانت األرض ملكا . یم و نسلھ ملكا أبدیا   و تضع ھذا االدعاء في تناقض  واضح إبراھ

لھ بصك من اهللا و ھو صك مقدس ، لماذا اضطر لشراء بقعة صغیرة  لیدفن زوجتھ فیھا  و 
و . یصر على دفع ثمنھا ألصحابھا الشرعیین  رغم  إصرارھم على منحھا  إیاه  دون  ثمن 

)  إن كان ھذا الوعد  صحیحا   ( فھم الوعد اإللھي ) علیھ السالم (اھیم ھذا  یوحي  بأن  إبر
بأنھ  حق  في  الھجرة  إلى  ھذه  األرض و اإلقامة  فیھا  و لیس التملك و التسلط على أھلھا 

  .دون وجھ حق 
   

 المعنى الثاني ،  ھو ادعاء الیھود أنھم لیسوا غرباء عن ھذه األرض  و أنھا أرضھم           
راھیم    دھم إب ترى  "ألن ج ا    "  اش ع ثمنھ ا   و دف ة منھ خیف  ألن   . قطع اء  س و ادع و ھ

  .امتالك  قطعة أرض في بلد ما ال یعطي حقا في كل البالد 
  

دحض المزاعم                   ذه القصة ت ان ھ ى أو ذاك ، ف ذا المعن ار ھ و سواء أخذنا بعین االعتب
  .الصھیونیة و تبطلھا 

  
د           وب     إن الوع حاق و یعق راھیم و إس ع إب ھ اهللا م ذي قطع ي ال م  ( اإللھ ن خاللھ و م

ا           ) الشعب الیھودي  ة كل مخططاتھ ھ الصھیونیة العالمی ي علی ذي تبن دیني  ال ھو األساس ال
ا             ا  منھ ى أرض  فلسطین  و طرد  أھلھ ي االستیالء  عل نح  لنفسھا الحق  ف ة و تم العدوانی

  " .العلمانیة " و الذي یتباھى بإنجازاتھ  "  الحر" و "  المتحضر" بدعم من العالم 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     16،    1  -  23: تكوین )   1( 
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  :االستیالء  على األرض  – 2
  

ى األرض            ق    إن القصة السالفة الذكر تشرع للصھاینة  سیاسة االستیالء عل ن طری ع
  .الشراء ، و ھي السیاسة التي سارت علیھا الحركة الصھیونیة  في بدایاتھا األولى 

  
ال تثبت  سلمیة و حسن نیة الحركة ) سیاسة شراء األراضي ( إن ھذه السیاسة           

الصھیونیة ألنھا سیاسة مرحلیة حین كانت ھذه الحركة ضعیفة ال تملك القوة العسكریة 
و حین ملكت القوة العسكریة و السیاسیة  . ستیالء على األرض غصبا و عنوة الالزمة لال

  .كشفت عن وجھھا الحقیقي
  

إن محرفي التوراة أرادوا أن یضعوا الخطوات  الواجب اتباعھا لالستیالء  على          
و الیھود منذ  وجدوا ،  . األرض   و ھي نفس الخطوات التي اتبعتھا الحركة الصھیونیة 

  . عوا نصب أعینھم  أرض كنعان  و خططوا لذلك منذ القدم وض
  

االستیالء على األرض ھو الھدف األول للصھیونیة  و أول حدث  ھام في تاریخ          
بإعطائھم ھذه "   الوعد اإللھي" ھو ) و الذي یؤرخ للبدایة الحقیقیة لھذا التاریخ ( الیھود 

  .األرض 
  

ي التوراة تدور حول استیالء الیھود على أرض فلسطین بكل  فالفكرة الرئیسیة ف         
إننا نجد مشاھد في التوراة تحتوي على جمیع ھذه األمور  . الوسائل  السلمیة و غیر السلمیة 

منذ الدخول األول إلبراھیم  و أفراد عائلتھ القالئل ، و كان دخوال سلمیا ، إلى  الغزو 
  .  ي عھد یشوع الدموي الرھیب الذي مارسھ الیھود ف

  
و ھي غیر ( و سواء كانت  ھذه القصص حقیقیة أم ال ، فإن واضعي التوراة الحالیة          

بكل تأكید أو على األقل ، تختلف عنھا )  علیھ السالم( التوراة التي أنزلھا اهللا على موسى 
سكان فلسطین  و ضعوا بذلك السیاسة التي یجب على الیھود اتباعھا  تجاه ) اختالفا كبیرا 

  .بشكل خاص و تجاه جمیع األغیار بشكل عام 
  

إن اإلرھاب  الذي یمارسھ الصھاینة على سكان فلسطین یمتد آلالف السنین و الذنب          
الوحید الذي اقترفھ ھؤالء السكان انھم وجدوا على تلك األرض  محل األطماع الصھیونیة 

  .منذ القدم
  

فتح باب اإلستیالء "  ( * )   یھودي"  ظر الصھاینة ، ھو أول   إن إبراھیم ، في ن         
  .التدریجي على األرض 

  
و أكثر من ذلك ، فإن التوراة حددت بدقة الحدود الجغرافیة لھذه األرض التي على          

  و قد شكلت ھذه الحدود المرجع الرئیسي للمشروع الصھیوني . الیھود أن یستولوا علیھا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم یكن یھودیا كما جاء في القرآن ) علیھ السالم ( ھذا في اعتقاد الیھود الصھاینة ألن إبراھیم ( * ) 
  .صدق اهللا العظیم "  ما كان إبراھیم یھودیا و ال نصرانیا " الكریم  
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إلستیالء على فلسطین فقط و لكن تشمل السیطرة بحیث ال یقتصر ھذا المشروع على ا
  ( ** ) .األرض التي تمتد  من مصر  شرقا  إلى العراق غربا 

  
  :و رد  ذكر ھذه الحدود  أول ما ورد في اإلصحاح الخامس عشر من  سفر التكوین         

  
ھذه األرض  لنسلك أعطي :  في  ذلك  الیوم قطع الرب  مع أبرام  میثاقا  قائال "          

  ) . 1" ( من نھر  مصر إلى  النھر الكبیر  نھر  الفرات 
  

لقد حثت التوراة الیھود على السیطرة على فلسطین  و االستیالء علیھا دون وازع من           
حق أو أخالق  أو أي  اعتبار لساكنیھا  إلى درجة أن قادة لحركة الصھیونیة  كانوا 

و االستیالء علیھا ال یترتب عنھ أي إجحاف بأي كان  و رفعوا یعتبرونھا خالیة من السكان  
  " .   أرض  بال شعب لشعب بال أرض"  شعارھم المشھور  

  
: لقد اتبع الیھود الصھاینة منذ القدم استراتیجیتین لالستیالء على فلسطین           

لشراء  باستعمال  كل  عن طریق  ا"    القانوني"  استراتیجیة التغلغل السلمي و االستیالء   
الوسائل المشروعة و غیر  المشروعة  ، و استراتیجیة الغصب  عن طریق  استعمال القوة  

  .والبطش  و اإلجرام ، و  كال  اإلستراتیجیتین  مذكورتین  في  التوراة  
  

االستراتیجیة األولى  حسب  التوراة  استعملھا  إبراھیم عندما جعل للیھود موطئ           
قدم  في فلسطین و سن لھم  شراء األرض  رغم أن اهللا  قد ملكھم  إیاھا  حسب  زعمھم  و  
االستراتیجیة  الثانیة  اتبعت ، كما  سبق و ذكرنا سابقا ، في  عھد یشوع  بن نون عندما 

كما  یحاول أحفادھم  في العقیدة ( استولى الیھود  بالقوة على فلسطین  و حاولوا إبادة أھلھا  
  ) .یقوموا بھ في العصر  الحدیث   أن
  

على أن ( و مما  جاء  في التوراة عن االستیالء على األرض  بالقوة  و إبادة أھلھا           
نستعرض   ذلك  بشيء  من  التفصیل  في الفصول القادمة عند  تطرقنا  لمسألة اإلرھاب  

  :ما یلي )   الصھیوني 
  

عبد  الرب  أن الرب  كلم  یشوع  بن نون  خادم  موسى  و كان بعد موت موسى  "          
  موسى  عبدي قد مات فاآلن قم اعبر ھذا األردن أنت  وكل  ھذا الشعب  إلى األرض  :قائال 

كل موضع تدوسھ بطون أقدامكم لكم أعطیتھ . التي أنا معطیھا  لھم  أي  لبني  إسرائیل 
لنھر الكبیر نھر الفرات  جمیع أرض كما كلمت موسى  من البریة و لبنان ھذا إلى ا

  )  2"   (   مغرب الشمس یكون تخمكم الحثیین و إلى البحر الكبیر نحو
  

إن عبارات التوراة ھذه واضحة كل الوضوح و ھي خیر رد على كل من یعتقدون أن          
ي احتلوھا الیھود   الصھاینة  قد تخلوا عن مشروعھم القدیم و  أنھم قد یكتفون  باألراضي الت

  ! إال إذا اعتبرنا انھم في الوقت نفسھ قد تخلوا  عن توراتھم و عقیدتھم   1948سنة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   18 – 15: تكوین )   1(  
یر في ھذا السیاق  و  وفق  تس) احتالل العراق من قبل الصھاینة األمریكیین ( األحداث األخیرة  ( ** ) 

و صلت فعال إلى " إسرائیل " المخطط  المرسوم  منذ  آالف  السنین   و  من  المؤسف  القول أن حدود 
  .  النیل  باتفاقیة كامب دیفید  و إلى الفرات بغزو العراق 

        4،   1 -  1: یشوع  )   2( 
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لسطین بجمیع الوسائل و بالتالي اصبح إن التوراة تأمرھم أن  یستولوا على أرض ف         
  .اإلستیالء على ھذه األرض واجبا دینیا مقدسا لدى جمیع الیھود أقرتھ شریعتھم وأمرت بھ 

  
إن مشروعھم یشمل   فلسطین و سوریا و األردن و لبنان و العراق و مصر  و ال          

یدتھم ألنھم یعتبرون كل ھذه یمكن أن  یتخلوا عنھ في یوم من األیام  إال إذا تخلوا عن عق
  :المنطقة لھم وحدھم و على من فیھا أن یرحلوا  أو یخضعوا لسیطرتھم 

  
فقال یشوع لبني إسرائیل تقدموا إلى ھنا و اسمعوا كالم الرب إلھكم  ثم قال  "          
بھذا تعلمون أن اهللا الحي في وسطكم  و طردا یطرد من أمامكم الكنعانیین و : یشوع 

  )  1" ( یین  و الحویین  و الجرجاشیین و األموریین و الیبوسیین الحث
   

أن اهللا تعالى "   خرافیتھ" و خیر دلیل على زیف ما جاء في  التوراة بھذا الصدد و          
الذین وعدھم  اهللا بمنحھم إیاھا  ( لم یطرد أحدا ممن كانوا یسكنون ھذه األرض  بل الیھود 

الذین طردوا منھا  و یحاولون اآلن العودة إلیھا و قد حققوا جزء  ھم) خالصة لھم وحدھم 
من مشروعھم باستیالئھم على فلسطین و سعیھم الدءوب للسیطرة على المنطقة بأسرھا 

و  السیاسیة )  الحرب  و الغزو  و االعتداءات  (  باستعمال  مختلف  الوسائل  العسكریة  
  ) .االستسالم  "  اتفاقیات  (  " 

  
حدثت عندما ) حسب ما جاء في التوراة ( إن أول مجزرة قام بھا الیھود الصھاینة           

  :استولوا على أریحا  
  

و  حرموا  كل  ما  في  المدینة  من  رجل  و امرأة  من  طفل  و شیخ  حتى "          
( * ) ض و قال یشوع للرجلین الذین تجسسا األر. البقر و الغنم  و الحمیر بحد السیف 

ادخال بیت المرأة الزانیة  و اخرجا  راحاب  و أباھا و أمھا  و اخوتھا  و كل  مالھا  و 
أخرجا  كل  عشائرھا  و  اتركاھم   خارج   محلة  إسرائیل  و  أحرقوا   المدینة   بالنار   

  ) ( ** ) . 2( " مع   كل   ما  بھا 
  

ء على األرض  و إبادة أھلھا حتى تكون خالصة إن فلسفة التوراة تقوم على االستیال         
للیھود وحدھم و القتال عند الیھود الصھاینة ھدفھ االعتداء و السیطرة و قتل اآلخرین و لم 

ألن كل ( *** )  یكن في یوم من األیام غایتھ نشر العقیدة الموسویة  في العالم و بین الناس 
مستوى البشریة  یجب قتلھم و إبادتھم و إذا لم ما عدا الیھود لیس لھ أي اعتبار  بل ھم دون 

  . یقتلوا فألن في حیاتھم مصلحة للیھود و للمشروع الصھیوني 
  

  .إن التوراة  تأمر الیھود بإبادة سكان األرض التي یستولون علیھا          
  

  خذ معك جمیع رجال الحرب  و قم اصعد . فقال الرب لیشوع ال تخف و ال ترعب  "          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    10،  9 – 3: یشوع )  1( 
   24،  21 -  6: یشوع )  2( 

  .   انظر اإلصحاح الثاني من سفر یشوع  ( * ) 
ألطفال و كأن التوراة تحكي ما یحدث بالذات الیوم في فلسطین من قتل  ل. ما أشبھ الیوم بالبارحة ( ** ) 

  . النساء و الشیوخ و تدمیر للبیوت  و حرق للممتلكات 
  .إن حقدھم و بغضھم للغیر جعلھم یبخلون علیھم حتى بعقیدتھم و دینھم ( *** ) 
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  إلى عاي أنظر قد دفعت یدك ملك عاي  و شعبھ و مدینتھ  و أرضھ فتفعل بعاي و ملكھا
  . ) 1" ( كما فعلت بأریحا  و ملكھا  

  
فألتفت رجال . و دخلوا المدینة و أخذوھا و أسرعوا و أحرقوا المدینة بالنار "          

 فلم یكن لھم مكان. عاي إلى ورائھم و نظروا  و إذا دخان المدینة قد صعد إلى السماء 
و لما رأى یشوع و . للھرب ھنا أو ھناك و الشعب الھارب إلى البریة انقلب على الطارد 

ن قد أخذ المدینة  و أن  دخان المدینة قد صعد  ، إنثنوا و ضربوا جمیع إسرائیل أن الكمی
رجال عاي وھؤالء خرجوا من المدینة للقائھم فكانوا في وسط إسرائیل ھؤالء من ھنا و 

  ) . 2"  ( و ضربوھم حتى لم یبق منھم شارد و ال منفلت . أولئك من ھناك 
  

كان عاي  في الحقل و البریة حیث كان لما انتھى إسرائیل من قتل جمیع س "          
لحقوھم  و سقطوا جمیعا بحد السیف حتى فنوا ، أن جمیع إسرائیل رجع إلى عاي و 
ضربوھا بحد السیف فكان جمیع الذین سقطوا في ذلك الیوم من رجال و نساء اثني عشر 

  ) . 3" ( ألفا جمیع أھل عاي 
  

و اإلرھاب ألنھم یحقدون على جمیع  إن الیھود الصھاینة ال یعرفون سوى القتل         
البشریة بطبیعتھم و تكوینھم النفسي و رسالتھم التي یدعون أنھم جاءوا بھا للعالم مكتوبة 

إنھم یریدون منذ القدم أن یستولوا على العالم انطالقا من استیالئھم على فلسطین  و . بالدماء 
  .یسخروا  البشریة جمعاء لخدمة مصالحھم و مآربھم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   3،   1 – 8: یشوع )   1( 
   22،  19 - 8: یشوع  )  2( 
   25،  24 – 8: یشوع )  3( 
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  :         التحكم في بقیة األمم   – 3
  

بعد الوعد )  و في غیر التوراة ( ة إن البعد الثالث للمشروع الصھیوني  في التورا         
اإللھي و االستیالء على األرض  ھو السیطرة على العالم  و التحكم في بقیة األمم   و 

  .الشعوب و تسخیرھا لخدمة مصالح الیھود 
  

وا  على ھذه الفكرة على أساس أنھم شعب اهللا المختار و أن ألقد نھض الیھود و نش         
رجة منھم  بل و دون مستوى البشریة ألنھم یعتبرون أنفسھم ھم البشر بقیة األمم ھي أقل د

  . الحقیقیون و ما الشعوب األخرى إال بھائم  في شكل آدمي  و ما خلقت إال لخدمة الیھود 
  

إن األمم األخرى یجب أن تستعبد من طرف . فالتوراة صریحة في ھذا الشأن          
في ھذا الشأن إلى درجة أن االستعباد  یبدأ حتى بین أبناء و الغریب أن التوراة تغلو . الیھود

  . األم الواحدة  و األب الواحد إسحاق 
  

الذي  سمي  فیما (  فعندما كانت رفقة امرأة إسحاق  حامال بتوأمیھا عیسو و یعقوب          
  :، تقول  التوراة ) بعد إسرائیل  

  
شعب یقوى على . ن أحشائك یفترق شعبان فقال لھا الرب  في بطنك أمتان و م"          

  )   1(  " شعب  و كبیر یستعبد لصغیر  
  

و إن كانا ( یقصد  بالصغیر  ھنا  یعقوب ألنھ جاء بعقب أخیھ  فھو أصغرھما          
الذي یشكل أقلیة بین )  أبناء  یعقوب (  كما یقصد بھ كذلك شعب إسرائیل  ! ) توأمین  

  .عطیھ التوراة الحق في استعبادھا الشعوب األخرى و التي ت
  

فأما الذین لم یقتلوا و لم یبادوا ، فإما ألنھم لم تطلھم ید الیھود الصھاینة أو أن في          
  ) . لجعلھم في خدمتھم و خدمة مصالحھم ( حیاتھم مصلحة  للیھود   

  
  :  كما جاء في سفر التكوین  فیما قال إسحاق البنھ یعقوب         

  
فلیعطك اهللا من ندى السماء  ومن  دسم األرض و كثرة حنطة  و خمر و "           

  ) . 2( " لیستعبد لك شعوب  و تسجد  لك  قبائل 
  

إن تكوین الشخصیة الیھودیة الصھیونیة مبني على ھذا االستعالء الذي على أساسھ          
  .تقوم كل تصرفاتھم تجاه الشعوب األخرى 

  
الموقف و التصرف االستعالئیین یمران عبر درجات مختلفة من التطرف في إن ھذا          

  .العنصریة 
  

فاقل ھذه الدرجات عنصریة  تعتبر الشعوب األخرى  أقل درجة من الیھود و إن          
  بینما أكثرھا تطرفا في العنصریة تلك التي تخرج . كانت تشركھا جمیعا في نوع البشریة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  23 – 25: تكوین )  1( 
  29 – 27: تكوین )  2( 
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الشعوب األخرى  من اآلدمیة التي تحصرھا فقط في الیھود وحدھم و تصفھم بالبھیمیة بل و 

  .حتى بالجماد 
  

الصھیونیة  ھي إن الفكر الیھودي الصھیوني یقوم على العنصریة و العنصریة          
للممارسات اإلجرامیة و اإلرھابیة التي یقوم بھا الیھود "  أخالقي " مقدمة منطقیة  و مبرر 

  .الصھاینة تجاه الشعوب األخرى 
  

یمكن االستخالص مما سبق أن المشروع الصھیوني الذي یستمد مبادئھ األساسیة           
  :على النقاط التالیة من التوراة تتلخص أبعاده في صیغتھا التوراتیة  

  
حق الیھود اإللھي في أرض فلسطین و المنطقة بأسرھا من النیل إلى الفرات و  – 1         

ھذا الحق ال یجب منازعتھم علیھ ألنھ نتاج للوعد اإللھي الذي أعطي إلبراھیم و إسحاق و 
  .یعقوب  و للشعب الیھودي بأسره 

  
لى تلك المنطقة بكل وسیلة متاحة و أفضلھا عندھم حق الیھود في اإلستیالء ع – 2         

إبادة السكان األصلیین و إخراجھم منھا و تدمیر ممتلكاتھم  أو استعبادھم و السیطرة على 
  .قدراتھم االقتصادیة وثرواتھم 

  
االستعالء على الشعوب األخرى و حقھم في استعبادھا تسخیرھا لخدمة  – 3         

  .  مصالحھم 
  

ھذا ما جاء في التوراة حول المشروع الصھیوني القدیم و ھو المنطلق لألفكار          
كما جاء ( الصھیونیة التي تفرعت من األصل التوراتي في شكل شروحات و تفصیالت  

"  بروتوكوالت حكماء صھیون "  كما جاء في ( ، أو مخططات قابلة للتنفیذ  ) في التلمود 
  . صرة و فكر الحركة الصھیونیة المعا
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  :أبعاد المشروع الصھیوني في التلمود  –ثانیا 
  

ألنھ ) و ربما أھم من  التوراة ( أھم كتاب عند الیھود بعد التوراة ( * ) یعتبر التلمود          
معامالتھم مع األغیار ) و ھو ما یھمنا اآلن  ( یضم جمیع المعامالت الدینیة للیھود و خاصة 

  .و نظرتھم إلیھم ) لیھود  غیر  ا( 
  

ال یحتوي التلمود على تفاصیل عن المشروع الصھیوني بمعناه الدقیق ، و إنما          
یحتوي على  عناصر ھامة  ساعدت  الیھود الصھاینة في و ضع مخططاتھم و  تنفیذھا ، 

  .  وقد لجأوا  إلیھا فعال في مختلف المراحل 
  

في أسلوب التعامل مع األغیار و النظرة إلیھم  و یتلخص ھذا و تتمثل ھذه العناصر          
األسلوب في الموقف العنصري المتطرف تجاه ھؤالء األغیار  و األمر بممارسة العنف 
واإلرھاب و القتل  في حقھم  و ھو أسلوب اتبعتھ الحركة الصھیونیة العالمیة تجاه كل من 

  .وقف عقبة في وجھ مخططاتھا  و من لم یقف 
  
لن نطیل الحدیث عن ھذا و نرجئھ للفصول القادمة عندما نتحدث عن اإلرھاب           

  .الصھیوني  و نكتفي ببعض النماذج مما جاء في التلمود  بھذا الصدد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .یحتوي على التعالیم الیھودیة و یشرحھا  و یتكون في الواقع من عدة كتب  و ھو الكتاب الذي( * ) 
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  : االستیالء على أموال غیر الیھود  – 1
  

شعب " و ھو المبدأ الذي یعتبر الیھود "  االختیار " یقوم الفكر الیھودي على مبدأ           
خلق  من أجلھ  الكون  و كل  و أن اهللا  أبرم عھدا  مع  الشعب  الیھودي  و"  اهللا المختار

شيء  على  وجھ  األرض  ھو  ملك  للیھود  و  حق  لھم  یمكن  لھم  االستیالء  على أي  
  .شيء  مھما كانت الوسیلة 

  
  :جاء في التلمود          

  
الحقیقة المقررة عند الرابیین أنھ یمكن للیھودي أن یأخذ أي شيء یخص "          

لسبب ، حتى باالحتیال ، و ال یمكن أن یعتبر ھذا العمل لصوصیة ألنھ المسیحیین أیا كان ا
  )  .  1"  ( لم یأخذ سوى ما یخصھ ھو  ) أي الیھودي ( 
  

ھو كالصحراء ، یستطیع أن یدعي أنھا ملكھ  أول ( * ) جمیع ما یخص الغویم "          
  )  . 2"  ( من یسرع مستولیا علیھا 

  
ألم تقل التوراة أن األمم یجب أن تستعبد . ر الیھود فھم ملك للیھود حتى البشر من غی         

  للشعب الیھودي ؟ 
  

  :یقول التلمود          
  

  ) . 3" (  إن حیاة الغویم و جمیع قواه الجسدیة ھي ملك للیھودي"          
  

حتیال علیھ والتعامل معھ ،   لإل(  ** ) . . .  یجوز لیھودي المجيء إلى اآلكوم "          
ألن ثروة اآلكوم یجب أن تعتبر مشاعة الملكیة تخص أول  من یفوز . . . و اقتناص مالھ 

  )  . 4" ( )  من الیھود طبعا ( بھا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   131ص . براناتیس . بي . األب آي . فضح التلمود )  1( 
   131نفس المصدر ، ص )  2( 
  131نفس المصدر ، ص )  3( 
   133نفس المصدر ، ص )  4( 

  .و ھو التعبیر الذي یطلق على غیر الیھود ( * ) 
  .تعبیر یطلق على المسیحیین ( ** ) 



        26

  :قتل األغیار و إبادتھم   - 2
  

تھم و كتبھم الدینیة ،  إن حقد الیھود على األغیار یعمي بصیرتھم یجعلھم یأملون إباد         
التي ألفھا حاخاماتھم على مدى آآلف السنین تأمرھم ببغضھم و السعي إلى إیذائھم و إبادتھم 

  .خاصة إذا شكلوا عقبة أمام مشروعھم المشؤوم 
   

یجب  إلقاء  المھرطقین  و الخونة  و المرتدین  في  البئر  و االمتناع عن "          
  ) . 1" (  إنقاذھم

  
لیبادوا عن وجھ : سكان  عالم  الحیاة  الفانیة  ھم  وثنیون ، ومكتوب عنھم  "          

  ) . 2" ( األرض 
   

من  المؤكد  أن  أسرنا سیدوم ما لم نحطم أمراء األغیار الذین یعبدون "           
  ) . 3"( األوثان

        
  ) . 4" ( اة ألنھ حین تتحطم روما ، سوف تستعید إسرائیل الحی "          

  
ھذا القلیل مما جاء في التلمود و ھو اقدس كتاب عند الیھود بعد التوراة یدّرسھم كیف          

و أقل ما یأمرھم بھ ھو بغضھم و الحقد علیھم ، و إذا سنحت لھم . یتعاملون مع غیر الیھود 
  .الفرصة ، قتلھم و إبادتھم  إال إذا كانت حیاتھم  فیھا مصلحھ لمشروعھم 

  
إن الكوثائیین  و ھم لیسوا أعدائنا ، الذین یرعون الخراف اإلسرائیلیة ،لیس من "          

  .   ) 5( " الضروري قتلھم في الحال ، لكنھم یجب أال ینقذوا من الموت 
       

یجب الثناء على من یقدر تحریر نفسھ من : یقول الرابي یھودا  للرابي شیزكیا "          
و یقاتل ) الغویم ( و من حقھ الثناء علیھ أكثر فأكثر الذي یتحرر منھم  عدو إسرائیل، 

سأل شیزكیا كیف یجب مقاتلتھم ؟ فقال الرابي یھودا بالخطة الحكیمة تستطیع . ضدھم 
ما نوع الحرب ؟ نوعھا ھي أن على كل ابن رجل مقاتلة أعدائھ ،بالطریقة . محاربتھم 

علیھم . لخداع و المقاتلة ، كلما كان ذلك ممكنا التي استخدمھا یعقوب ضد عیسو  ،  با
و ھكذا ، ( * ) . االستمرار في المقاتلة بدون كلل و ال توقف ،إلى أن یعاد النظام الصحیح 

  . ) 6" ( فإنني أقول باقتناع أنھ یجب  أن نحرر أنفسنا منھم و نسیطر علیھم 
  

ة منھ تحریر الیھود من سیطرة و لیست الغای. ھذه ھي حقیقة المشروع الصھیوني           
اضطھاد الغیر ، كما یقولون في أدبیاتھم العلنیة ، و إنما السیطرة على العالم و شعوب العالم 

  .و خیرات العالم  و تسخیرھا لخدمة مصالح الیھود الصھاینة وحدھم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   139نفس المصدر ، ص )  1( 
  142نفس المصدر ، ص )  2( 
  144نفس المصدر ، ص )  3( 
  145نفس المصدر ، ص )  4( 
  138نفس المصدر ، ص )  5( 
  136نفس المصدر ، ص )  6( 

  .أي دولة الیھود الصھیونیة  العالمیة ( * ) 
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  :تسخیر الغیر لخدمة الیھود  – 3
  

 خلق الشعوب األخرى كبھائم في أشكال آدمیة لغایة واحدة  یعلم التلمود الیھود أن اهللا         
ھي خدمة الیھود و الشعب الیھودي ألن كل ما في  الكون ھو في خدمة الیھود  و بالتالي 

  .أن یسخروا تلك الشعوب لھذه الخدمة ) بل علیھم أن یعملوا لذلك ( یحق للیھود 
  

  :جاء في میدراش تالبیوث          
  

إال أن اآلكوم خلقوا لغایة وحیدة . لقھم اهللا في أشكال آدمیة لتمجید إسرائیل خ"          
و ھم ال یستطیعون التخلص من  ھذه . لیل نھار ) لخدمة بني إسرائیل ( ھي لخدمتھم 

حیوانات بأشكال طبیعیة ، ) إسرائیلي ( و من الالئق أن یقوم على خدمة ابن ملك . الخدمة
  ) . 1" ( ل إنسانیة علیھا أن تخدمھ فالحیوانات الكائنة بأشكا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  92فضح التلمود ، ص )  1( 
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  :أبعاد المشروع الصھیوني في بروتوكوالت حكماء صھیون  -ثالثا 
  

من )   1905نشر ألول مرة سنة " ( حكماء صھیون بروتوكوالت " یعتبر كتاب           
  .أكثر الكتب إثارة للجدل في تاریخ الحركة الصھیونیة الحدیثة 

  
لقد اختلفت فیھ المواقف من إنكار نسبتھ إلى الیھود أو التشكیك في ھذه النسبة إلى          

لعالمیة و أنھ یمثل التأكید على صحة إنتساب ھذا الكتاب الغریب و الخطیر إلى الصھیونیة ا
  .حقیقة المشروع الصھیوني في بعده العالمي 

  
  .بعد إقلیمي و بعد عالمي : یتمیز المشروع الصھیوني  ببعدین أساسیین          

  
البعد اإلقلیمي یتمثل في سعي الیھود الصھاینة الدؤوب للسیطرة على منطقة الشرق          

أما البعد العالمي  ) . غربیون بمنطقة الھالل الخصیب أو ما یسمیھ المستعمرون  ال( األوسط 
فیتمثل في سعیھم إلى  السیطرة على العالم بأسره و إقامة حكومة یھودیة صھیونیة عالمیة  

  . و یتضمن كتاب البرتوكوالت تفاصیل خطیرة  عن ذلك 
  

  ، فھذا  لیس  لسنا بصدد مناقشة صحة نسبة ھذا الكتاب إلى الصھیونیة العالمة أم ال         
موضوعنا ، إال أننا ننطلق من فرضیة  إن  كتاب  البرتوكوالت صحیح النسبة إلى الیھود 

  :وإلى الصھیونیة العالمیة و ذلك لسببین اثنین 
  

إن ادعاء أن المخابرات الروسیة القیصریة ھي التي ألفتھ إلیجاد :  السبب األول          
ھو ادعاء ضعیف ألن المخابرات الروسیة و السلطة  المبرر إلبادة الیھود  في روسیا

الروسیة االستبدادیة في نھایة القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین لم تكن بحاجة إلى 
و قد قامت بذلك ( مبرر الرتكاب مجازر بحق الشعوب التي كانت  ترزح تحت ھیمنتھا 

  .لكتاب الدقیق و المفصل لھذا الغرض ولم تكن بالتالي بحاجة إلى  تألیف مثل ھذا ا)  فعال 
  

أما السبب الثاني  ، فھو توافق محتویات الكتاب مع الكثیر مما جاء في الكتب الدینیة          
الصریحة  النسب للیھود و الكثیر من الكتب )   خاصة التوراة  و التلمود (  الیھودیة   

  .الصھیونیة  األخرى 
  

وكوالت من تفاصیل حول حقیقة المشروع الصھیوني یرقى إلى إن ما جاء في البروت         
  .مستوى المؤامرة لیس على فلسطین و المنطقة فقط  و إنما على العالم  بأسره 

  
یوضح  ،  دون  لبس  ، البعد  العالمي  "    بروتوكوالت حكماء صھیون" إن كتاب          

فلسطین والمنطقة ما ھو إال خطوة  للمؤامرة الصھیونیة  و لذلك فإن ما حدث و یحدث في
  .بسیطة نحو سیطرة الیھود الصھاینة على العالم  و إقامة دولة یھودیة عالمیة 

  
  :الصھیونیة یمكن حصرھا في النقاط التالیة ( * ) إن عناصر المؤامرة          
  .إقامة دولة یھودیة في فلسطین   -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .نتحدث ھنا عن المؤامرة ألن كتاب البروتوكوالت یبین الوجھ الحقیقي للمشروع الصھیوني( * ) 
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إما عسكریا أو )  من النیل إلى الفرات ( السیطرة على منطقة الشرق األوسط  -
  .سیاسیا أو اقتصادیا 

-   
حكوماتھا و تسخیرھا السیطرة على العالم و الھیمنة على الشعوب األخرى و  -

  .لخدمة الصھیونیة العالمیة و المشروع الصھیوني 
-   
  .إقامة حكومة یھودیة صھیونیة عالمیة   -
  
إن الیھود الصھاینة ال یتورعون عن استخدام كل الوسائل  و خاصة اإلجرامیة و          

ك بكل وضوح  اإلرھابیة منھا من أجل الوصول إلى أھدافھم  و غایاتھم المنشودة و یتجلى ذل
فال یكاد بروتوكول واحد یخلوا من أحد . على مدى بروتوكوالت الكتاب األربع و العشرون 

  .ھذه العناصر أو جمیعھا 
  

الحق : قانون الطبیعة ھو  " إن الفكرة األولى التي ینطلق منھا الكتاب  ھي أن          
  ) . 1" ( یكمن في القوة  

  
لیل مما جاء في ھذا الكتاب و الذي یفضح الكثیر من و نستعرض فیما یلي الق        

  .مخططات الصھیونیة  العالمیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-   
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .        124ص . الخطر الیھودي .البروتوكول األول )  1( 
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  :لدول إلضعافھا و السیطرة علیھا ــ إثارة الفرقة بین األمم و ا 1
  

إن الخطوة األولى  التي یقوم بھا الیھود الصھاینة للسیطرة على العالم تمھیدا إلقامة          
الحكومة الیھودیة الصھیونیة العالمیة  تتمثل في السعي للسیطرة عل العالم  و ذلك 

و إیجاد عناصر الضعف  بإضعاف الحكومات الوطنیة بالتغلغل إلى مراكز قوتھا الحیویة
فیھا ثم اإلمساك بزمام األمور إما مباشرة أو بشكل غیر مباشر كي تصبح تلك الحكومة 

  . تسیر وفق المخطط الصھیوني  
  

بین أیدینا خطة علیھا خط استراتیجي موضح و ما كنا لننحرف عن ھذا الخط "          
  ) . 1"  (  إال كنا ماضین في تحطیم عمل قرون 

        
أي منذ  ( كل شيء مرسوم و مخطط لھ من قبل الصھیونیة العالمیة منذ قرون          

  ) .ظھور الیھود على مسرح التاریخ 
   

و . إن أزمة الحكومة  المتروكة خضوعا لقانون الحیاة ستقبض علیھا ید جدیدة "          
التحرریة ، ألن قوة   ما على الحكومة الجدیدة  إال أن تحل محل القدیمة  التي أضعفتھا

  ) . 2" ( الجمھور العمیاء  ال تستطیع البقاء یوما واحدا بال قائد 
  

و سواء أنھكت الدولة الھزاھز الداخلیة أم أسلمتھا الحروب األھلیة إلى عدو "          
و . خارجي ،  فإنھا في كلتا الحالتین تعد قد خربت نھائیا كل الخراب و ستقع في قبضتنا 

سیمد  إلى الدولة عودا ال مفر لھا من ) و المال  كلھ  في  أیدینا  (  ستبداد المالي إن اال
  ) . 3" ( ستغرق في اللجة ال محالة ) إذا  لم  تفعل  ذلك (  التعلق بھ ، ألنھا  

  
تتمثل خطتھم دائما في إضعاف الدول من الداخل عن طریق خلق أسباب الضعف          

ثم یظھرون على مسرح .  قل و أزمات سیاسیة و اقتصادیة من خالفات داخلیة و قال
و كانت ھذه دائما سیاسة . األحداث كمنقذین لتلك الدول فیحكمون سیطرتھم علیھا 

مع الدول المختلفة التي تحدث فیھا أزمات )  التي تقودھا  أمریكا ( الصھیونیة العالمیة  
لتتدخل سیاسیا و اقتصادیا و حتى ) بتدبیر مباشر أو غیر مباشر منھا ( خطیرة و حروب 

  . عسكریا و تقیم القواعد العسكریة بحجة حمایة تلك الدول من التھدیدات الخارجیة 
  

أستطیع الیوم أن أؤكد لكم أننا على مدى خطوات قلیلة من ھدفنا ، و لم تبق إال "          
و حینما تغلق . ورتھا د( * )   -شعار شعبنا    -مسافة قصیرة كي تتم األفعى الرمزیة  

  ) . 4" ( ھذه الدائرة ستكون كل دول أوربا  محصورة فیھا بأغالل ال تكسر 
  

و نحن نحكم الطوائف باستغالل  مشاعر الحسد و البغضاء التي یؤججھا  "          
الضیق و الفقر ،  و ھذه  المشاعر ھي وسائلنا  التي نكتسح بھا بعیدا  كل من یصدوننا 

  ) . 5(   "عن سبیلنا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  128نفس المصدر ص )  1( 
       124نفس المصدر ص )  2( 
  125نفس المصدر ص )  3( 
     138نفس المصدر ص . البرتوكول الثالث )  4( 
  لمیة    و شعار الماسونیة العا( * )       140نفس المصدر  ص )  5( 
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     :ــ إقامة الحكومة الصھیونیة العالمیة  2
                 

إنھم یثیرون الفرقة بین دول و شعوب العالم لكي یتمكنوا من السیطرة علیھم و على          
قدراتھم االقتصادیة و السیاسیة و العسكریة ،  لیقیموا سلطة عالمیة تبدو في ظاھرھا ائتالفا 

دول و الشعوب و لكنھا في الواقع سلطة تحركھا أیادي الصھیونیة العالمیة  و تعاونا لھذه ال
  .الخفیة لكي تتحول فیما بعد إلى حكومة  صھیونیة عالمیة 

    
و حینما یأتي أوان تتویج حاكمنا العالمي  سنتمسك بھذه الوسائل نفسھا ،  "          

  ) . 1" ( طریقنا  نستغل الغوغاء كیما نحطم كل شيء قد یثبت أنھ عقبة في
  

. إننا سننظم حكومة مركزیة قویة ،  لكي نحصل على القوى اإلجتماعیة ألنفسنا "          
. و سنضبط حیاة رعایانا السیاسیة بقوانین جدیدة كما لو كانوا أجزاء كثیرة جدا في جھاز 
ھا  و  مثل  ھذه  القوانین  ستكبح  كل  حریة  ،  و  كل  نزعات  تحرریة  یسمح ب

، و بذلك یعظم سلطاننا فیصیر استبدادا یبلغ من  القوة أن یستطیع في أي ( * ) األممیون 
  ) . 2" ( زمان  و أي  مكان سحق الساخطین المتمردین من غیر الیھود 

  
ثم ما الفرق بالنسبة للعالم بین أن یصیر سیده ھو رأس الكنیسة الكاثولیكیة ، و "          

  م صھیون ؟أن یكون طاغیة من د
  

قد " . الشعب المختار " و لكن ال یمكن أن یكون األمران سواء بالنسبة إلینا نحن           
یتمكن األممیون فترة من أن یسوسونا  و لكنا  مع ذلك لسنا في حاجة إلى الخوف من أي 
خطر ما دمنا في أمان بفضل البذور العمیقة لكراھیتھم بعضھم بعضا ، و ھي كراھیة ال 

  .كن انتزاعھا یم
  

لقد بذرنا الخالف بین كل واحد و غیره في جمیع أغراض األممیین الشخصیة و          
و من ھذا كلھ تتقرر . القومیة ، بنشر التعصبات الدینیة و القبلیة خالل عشرین قرنا 

ھي أن أي حكومة منفردة لن تجد لھا سندا من جاراتھا حین تدعوھا إلى : حقیقة  
نا ، ألن كل واحدة منھا ستظن أن أي عمل ضدنا  ھو نكبة على كیانھا مساعدتھا ضد

  ( ** ) .الذاتي 
  

و  إن  الحكومات   ال .  نحن أقویاء جدا ، فعلى العالم أن یعتمد علینا و ینیب  إلینا          
  ...تستطیع أبدا أن تبرم معاھدة و لو صغیرة دون أن نتدخل فیھا سرا 

  
و قد منحنا . نقرأ في شریعة األنبیاء أننا مختارون من اهللا لنحكم األرض إننا  ...           

إن كان في معسكر أعدائنا عبقري . اهللا العبقریة ، كي نكون قادرین على القیام بھذا العمل 
  ) . 3"  ( فقد یحاربنا ، و لكن القادم الجدید لن یكون كفؤا  ألید عریقة كأیدینا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  141ص )  1( 
  147البروتوكول الخامس  ص )  2( 

  .غیر الیھود ( * ) 
و ھذا ما یحدث فعال في العالقات الدولیة التي تھیمن علیھا الصھیونیة العالمیة و المتمثلة في ( ** ) 

كما حدث مؤخرا ( دى الدول الخارجة عن طوعھا فعندما تھاجم الصھیونیة العالمیة إح. أمریكا وإسرائیل 
  . فإن ھذه الدولة لن تجد من یساندھا حتى من أقرب المقربین إلیھا ) مع العراق 

  149البروتوكول الخامس  ص )  3( 
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إننا نعتمد على اجتذاب كل األمم للعمل عل تشیید الصرح الجدید  الذي وضعنا "          
كان من الضروري لنا أن نحصل على خدمات الوكالء  و لھذا السبب . نحن تصمیمھ 

المغامرین الشجعان الذین سیكون في استطاعتھم أن یتغلبوا على كل العقبات في طریق 
  .تقدمنا 

  
لقد كان كل شيء یجري في غایة : و حینما ننجز انقالبنا السیاسي سنقول للناس           

حق سبب آالمكم ، و ھو ما یقال لھ القومیات و السوء  ، و كلكم قد تألمتم ، و نحن اآلن نم
العمالت القومیة و أنتم بالتأكید أحرار في اتھامنا ، و لكن  ھل یمكن أن یكون حكمكم 

  ( * ) .نزیھا إذا نطقتم بھ قبل أن تكون لكم خبرة  بما نستطیع أن نفعلھ من أجل خیركم ؟ 
  

  " . ا في انتصار و أمل و ابتھاج عالی( ** ) حینئذ سیحملوننا على أكتافھم          
  

أما  الھدف  األسمى  فھو  إقامة  الحكومة  الصھیونیة  العالمیة  و  على  رأسھا           
  .ملك یھودي 

  
و نحن من ذلك الحین نقود األمم قدما من خیبة إلى خیبة ، حتى أنھم سوف "          

، و ھو الملك الذي  نعده  لحكم   یتبرءون منا ، ألجل الملك   الطاغیة من دم صھیون
     ) . 1" ( العالم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . لیس غریبا أن یكون ھذا ما یقولھ الساسة األمریكیون الصھاینة للعراقیین  و للعالم ھذه األیام ( * ) 

  .توقعوه من العراقیین عندما بدؤوا عدوانھم على العراق و ھذا ما ( ** ) 
  143البروتوكول الثالث ، ص )  1( 
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  : أبعاد المشروع الصھیوني  في  خطاب الحركة الصھیونیة  –رابعا 
  

یعتبر خطاب الحركة الصھیونیة المفسر و الشارح  لتفاصیل المشروع الصھیوني و          
  .و التنفیذي  الواضع لھ في إطاره التنظیمي

  
على مدى قرون رجاال عدیدین وضعوا ( * ) لقد شھدت الحركة الصھیونیة العالمیة          

اللمسات التفصیلیة لھذا المشروع  و اتفقوا جمیعا على الخطوط الرئیسیة و إن اختلفوا حول 
  .التفاصیل و طریقة التنفیذ 

  
إن الحركة . اسي یكمل بعضھ بعضا إن الفكر الصھیوني  بشقیھ الدیني و السی         

الصھیونیة حركة دینیة و إن اتخذت شكال سیاسیا  في أغلب األحیان ألن أصل الفكرة 
  .الصھیونیة دیني 

  
لقد ركز قادة الحركة الصھیونیة  و مفكریھا  في كتاباتھم و أقوالھم  أكثر ما ركزوا          

ناء ما جاء في كتاب بروتوكوالت حكماء باستث( على مشروع الدولة الیھودیة في فلسطین 
و السبب الرئیسي أن ھذه )  صھیون الذي ركز  على البعد العالمي للمشروع الصھیوني 

فكانت األولویة  لتجمیع جزء من الیھود في " الشتات " الحركة نشأت و ترعرعت في 
و إمدادھا بكل و إنشاء دولة یھودیة صھیونیة ! ) ( ** )  و لیس كل الیھود ( مكان واحد 

أسباب القوة العسكریة و السیاسیة و االقتصادیة و جعلھا تحت حمایة النظام العالمي الذي 
و الغیر ( تتحكم فیھ الصھیونیة العالمیة ،  لتكون المنطلق نحو تحقیق الھدف األسمى  

  .و ھو إقامة الحكومة الیھودیة الصھیونیة العالمیة )  المعلن 
  

لمجلس العالمي لعمال صھیون الذي انعقد في زوریخ في  صیف سنة في مؤتمر ا         
قال دیفید بن غوریون مؤسس الدولة الصھیونیة في فلسطین و أول رئیس وزراء   1937

لھا ، معبرا عن حقیقة المشروع الصھیوني  و كون إقامة الدولة الیھودیة في فلسطین مجرد 
  "  :لصھیوني الھدف ا" حقبة في طریق تحقیق ما أسماه  بـ 

  
للمرة األولى سنحت لنا الفرصة لنسمع من فم اللجنة الملكیة  اآلتیة من إنكلترا  "          

یتضمن إمكانیة تحولنا إلى ) أي وعد بلفور ( بأن الوعد الذي أعطي  للشعب الیھودي 
أكثریة  و إنشاء دولة یھودیة مستقلة لیس في جزء واحد من البلد ، على أرض إسرائیل 

في الواقع إن حدود ھذه )  . على الرغم من أن الوعد لم یلتزم بذلك صراحة ( التاریخیة 
لقد تبدلت حدودھا و تحولت من زمن إلى آخر و لكن ال شك في . الدولة غیر مرسومة  

أنھا تشمل شرقي األردن  و لیس ذلك القسم من شرقي األردن الذي أعطي لعبد اهللا 
قسم الشمالي منھ عبر الیرموك الذي أعطي لالنتداب لیحكمھ فحسب  ، بل أیضا ال

  .الفرنسي  
ھذه الدولة الیھودیة التي یقترحونھا علینا  ــ  حتى مع التعویضات الممكنة و          

  إذ  أنھ  ال  یمكن  حل  المشكلة . التحسینات اآلتیة لصالحنا  ـــ  لیست الھدف الصھیوني 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نقصد الحركة الصھیونیة الحدیثة ( * ) 
على عكس ما تصرح بھ علنا الحركة الصھیونیة  من سعیھا لتجمیع كل الیھود في فلسطین ( ** ) 

  .لتجنیبھم االضطھاد المزعوم الذي تمارسھ في حقھم الشعوب األخرى  
  
  



        34

لكن ال بد لھذه الدولة  من أن تشكل مرحلة حاسمة  على و .  الیھودیة على ھذه الرقعة 
  ) . 1" ( طریق تنفیذ الھدف الصھیوني األكبر  

  
لقد ادعت الحركة الصھیونیة أنھا ترید تحریر الیھود من االضطھاد و الالسامیة التي          

الغریب بإنشاء وطن قومي لھم في فلسطین و تجمیعھم فیھ و "  الشتات " یعانون منھا في 
و بعد خمس و خمسین  سنة من إنشاء "  العذاب " و  "  الشتات " أنھ بعد آالف السنین من  

  ! .الوطن القومي المنتظر ،  لم یھاجر إلیھ أغلب الیھود في العالم 
  

، و إما أن المشروع " ( * )  القومي " فإما أنھم لم یقتنعوا بالمشروع الصھیوني          
  .یقتضي منھم البقاء في بالد إقامتھم لمتطلبات أھم " ( ** )  مي العال" الصھیوني 

  
إن تنفیذ المشروع الصھیوني واجب دیني و قومي للیھود ، ھذا ما ركزت علیھ          

الحركة الصھیونیة العالمیة لحث جمیع یھود العالم لالنخراط في ھذا المشروع  إلنجاحھ و 
  .من أجلھا  تحقیق الغایة التي وجد الیھود كأمة

  
  :  Samuel Mohilever)   1898 – 1824(  صموئیل موھیلیفر یقول الحاخام          

  
أن یقتنعوا كلیا و یؤمنوا إیمانا تاما بأن )) أبناء صھیون (( یجب على جمیع  "          

ة أي شراء األراضي  و تعمیر البیوت و زرع البساتین  و فالح -عودتنا لإلقامة في بالدنا  
ھي إحدى وصایا التوراة األساسیة ، حتى أن بعض حكمائنا األوائل یعتبرون   - األرض 

، و كل محب ( *** )  ھذه العودة بمثابة الناموس بأكملھ ألنھا ھي أساس وجود شعبنا 
حقیقي لصھیون ھو ذلك اإلنسان الذي یؤمن بھذه الوصیة بكل قلبھ و روحھ ، و أن  كل 

   )  2" ( ھا یكون كمن یتبرع من أجل قضیة ال یؤمن بھا من یساعدنا و ال یؤمن ب
  

و في ھذا الصدد ، یمكن  حصر أفكار الحركة الصھیونیة  في أربع  نقاط أساسیة          
  :تدور حولھا جمیع التفصیالت األخرى 

  
   العودة إلى صھیون.  
   " أرض فلسطین و تعمیرھا " إحیاء.  
  م طرد السكان الفلسطینیین من بالدھ  
  إقامة الدولة الیھودیة الصھیونیة.  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركز األبحاث لمنظمة التحریر الفلسطینیة  ـ .  13ص . إسرائیل شاحاك . من األرشیف الصھیوني )  1( 

   1975بیروت  
  .إقامة وطن قومي للیھود في فلسطین ( * ) 

  .إقامة الحكومة الیھودیة الصھیونیة العالمیة  ( ** ) 
أي  ال  یمكن  للیھودي أن  یتخلى المشروع الصھیوني  إال  إذا  تخلى  عن التوراة  و الناموس ( *** ) 

  ) .الشریعة ( 
  281الفكرة الصھیونیة ، ص)  2( 
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  :العودة إلي صھیون  – 1
  

تشكل األساس الذي تقوم علیھ  كل أفكار الحركة    "العودة إلى صھیون " إن فكرة           
  .الصھیونیة و أصل ھذه الفكرة دیني بحت 

  
  ALLIANCE BIBLIQUE UNIVERSELLE"جاء في الطبعة الفرنسیة للكتاب المقدس لـ          

  :ما یلي "   SION" حول معنى كلمة صھیون   1991لسنة "  
  

فیما بعد . تمثل القسم القدیم لمدینة أورشلیم  في األصل كانت كلمة صھیون"          
أصبحت الكلمة  تعبر عن مساحة أوسع تضم الھیكل ، الذي یعتبر مسكن اهللا  ، و كل 

  ) . 1" ( مدینة أورشلیم 
  

إنھ یعیش في وجدان . إن صھیون ھو  القلب النابض للتاریخ الیھودي قدیما و حدیثا          
ي یربط یھود العالم فیما بینھم و الحلم الذي یحلمون بالعودة كل یھودي ویشكل الرابط  الذ

  .إلى صھیون  "   یعود " إن أمنیة كل یھودي أن   . إلیھ و السعي إلى ذلك بكل الوسائل 
  

  ) :یھودي أمریكي (   Chaim Potok  یقول شائیم بوتوك         
  

لكنھا كذلك الجغرافیا التي  إن صھیون لیست فقط مكان مقدس أو مقصد للیھود و"          
  ) . 2"  ( حدث فیھا التاریخ الیھودي في الماضي و الذي  سوف یستأنف في المستقبل 

  
عن أھمیة   Aaron David Gordon)   1922 – 1856( یقول آرون دیفید غوردون          

  :فلسطین في المشروع الصھیوني 
  

وھذا العمل  ھو بعث شعب و إعادة : ي التاریخ إننا نقوم بعمل خالق ال مثیل لھ ف"          
إنھ شعب نصف میت ، و الجھد . إسكانھ بعد أن اقتلع و تفرق  و اندثر في مھب الریح 

أما مركز عملنا القومي ، و قلب شعبنا . إلعادة خلقھ یتطلب من خالقھ تركیزا خالصا  
ھنا ، في ھذه . یاتنا  ھنا فھو ھنا ، في فلسطین ، فمع أننا أقلیة ضئیلة ، ولكن ینبوع ح

  ھنا ، بدأ شيء  . البقعة  المركزیة ، تختبئ القوة الحیویة لقضیتنا و قدرتھا على النمو 
یزھر شیئا لھ أھمیة إنسانیة أكبر و تشعبات أكثر مما یتصور صانعو تاریخنا ، و أن ھذه 

ي فلسطین تكمن ھنا ف. الفكرة تنمو بعمق من الداخل  ، كشجرة  بدأت تظھر من بذرتھا  
  . . .القوة التي تجذب جمیع الخالیا المتفرقة لتتحد في كائن عضوي قومي حي  

  
إن ھدفنا ھو أن تصبح فلسطین الیھودیة الوطن األم لیھود العالم ، و أن تكون . . .          

  ) . 3" ( ( * )  الجالیات الیھودیة  في الشتات مستعمرات لھا  و لیس العكس 
  

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1  (La Bible , Ancien  et Nouveau  Testament , ALLIANCE BIBLIQUE UNIVERSELLE , 

1991 
 )2       (CHAIM  POTOK  ,  Une  Histoire  du peuple  juif  , p. 433                                          
     

نلمح ھنا جلیا فكرة جعل  تأسیس الدولة الیھودیة القومیة في فلسطین قاعدة و منطلقا لتأسیس ( * ) 
  .الدولة الیھودیة العالمیة  

   266الفكرة الصھیونیة ، ص )  3( 
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  الذي  ألفھ  الحاخام   زفي  ھیرش  كالیشر"  السعي  لصھیون " جاء  في  كتاب            
 )1795 – 1874  (Zvi  Hirsh  Kalischer    ما یلي  1862سنة:  

 
لن یھبط . خالص إسرائیل الذي نسعى إلیھ ، یجب أال یصور بأنھ معجزة فجائیة "          

و لن  یبعث الرب المسیح المنتظر من . القدیر ، تبارك اسمھ  ، فجأة و یأمر شعبھ بالتقدم 
المبعثرة و یجمعھا في القدس ، و لن یطوق  السماء بلمحة عین لینفخ  بالبوق إلسرائیل

. . . اهللا المدینة المقدسة بسور من النار و لن یدع الھیكل المقدس یھبط من السماء  
عزیزي القارئ ، الق جانبا الفكرة التقلیدیة القائلة بأن المسیح المنتظر سینفخ بالبوق 

یبدأ بمساندة المحسنین و بل على العكس ، فالخالص س. العظیم فترتعد منھ كل األرض  
  . . .بكسب موافقة األمم على لّم شمل بعض اإلسرائیلیین في األرض المقدسة  

  
في المستقبل : عن ھذا الرأي ، قال )  13 – 12،  6:  27( عبر النبي أشعیا           

و یكون في . . . یزھر و یفرع إسرائیل و یمألون وجھھ المسكونة ثمارا . یتأصل یعقوب 
و أنتم تلقطون واحدا واحدا  . لك الیوم أن الرب یجني من مجرى النھر إلى وادي مصر ذ

و یكون في ذلك الیوم أنھ یضرب ببوق عظیم فیأتي التائھون في أرض .یا بني إسرائیل 
  .أشور  و المنفیون  في أرض مصر  و یسجدون للرب  في الجبل المقدس في أورشلیم 

  
لنا اهللا أن بني إسرائیل سوف ال یصعدون من المنفى كلھم معا  ، إذن  ، ھكذا یبین          

في (( و معنى ھذا  . و إنما سیجتمعون بالتدریج تماما كما تجمع حبات القمح  من السنابل 
في اآلیة المذكورة أعاله  أن اهللا القدیر سیجعل ھؤالء الذین )) المستقبل یتأصل یعقوب 

بمثابة الجذور التي تزرع في األرض لتنتج أغصانا   -  في بدایة الخالص  -جاءوا أوال   
ومن ثم ستزھر إسرائیل في األرض المقدسة  ، و تتحول ھذه األزھار إلى براعم  . كثیرة  

ھذا المفھوم نفسھ مشار إلیھ في . و من ثم إلى ثمار  و تتكاثر إلى أن تمأل وجھ البسیطة 
یوم  أن السید یعید یده ثانیة لیقتني بقیة یكون في ذلك ال)  ((  11:  11( قول اشعیا  

یظھر بوضوح أن تجمعا ثانیا ھو الشيء )) شعبھ التي بقیت  من أشور و من مصر  
سیكون التجمع األول بمثابة استكشاف لألرض و من ثم  یلي ھذا ازدھار : المقصود 

  . ) 1( " إسرائیل إلى درجة عظیمة 
              

ن زعماء الحركة الصھیونیة یستمدون مبادئ حركتھم و خططھا یظھر مما سبق أ         
  .من كتبھم الدینیة 

  
كخطوة أولى للسیطرة على العالم و )  أو العودة إلى صھیون ( فاحتالل فلسطین          

التي ھي الفكرة األساسیة التي تدور حولھا تقریبا معظم المبادئ الدینیة الیھودیة ، تأتي في 
  .كة الصھیونیة العالمیة قلب أھداف الحر

  
لقد ذكرنا فیما سبق أن خطة الحركة الصھیونیة العالمیة لیست تجمیع یھود العالم في          

و ھذا  لیس  بسبب عدم واقعیة ھذا الھدف فقط ، و إنما بسبب المخاطر التي یمكن . فلسطین 
جیدا  و یؤكده  ما و ھم یعون ذلك ( أن یتعرض لھا الیھود  إذا تجمعوا في مكان واحد 

  فالوطن  القومي     .  یتعرض لھ الصھاینة في فلسطین  على  ید  أبطال  المقاومة  الفلسطینیة  
  الذي وعدت بھ الحركة الصھیونیة یھود العالم   أصبح المكان  األقل أمنا لھم  و"  اآلمن"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 14الفكرة الصھیونیة  ، ص )  1( 
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بسبب كون المشروع الصھیوني في بعده ) و ھو األھم ( و كذلك ) األكثر خطورة علیھم 
  .لیؤدوا األدوار المنوطة بھم  "  مواقعھم " العالمي یتطلب بقاء معظم الیھود في 

  
  :  M  oses Hessو بھذا الصدد یقول المفكر الصھیوني األلماني موسى ھس          

        
إننا عندما نتكلم عن إقامة مستعمرات في الشرق ال نعني  بأن یھاجر یھود "          

ذلك أن أغلبیة الیھود الذین یعیشون في بلدان متمدنة في . الغرب كلھم إلى فلسطین 
  ) . 1" ( الغرب ال بد أن یبقوا حیث ھم  حتى بعد  تأسیس دولة یھودیة 

  
 كانفقد   Judah  Leon Magnes)  1948 – 1877( ا الحاخام یھوذا لیون ماغنس أم         

  :أكثر وضوحا عندما قال 
  

إن فلسطین  ھي  مركز  ھذا  الجسم  ولكنھا  لیست  كلھ  بأي  شكل  من  "          
ھذا .فالتشتیت و فلسطین ضروریان من أجل النمو الكامل  للشعب الیھودي . األشكال 
ھذا الجسم الذي لھ طابعھ .لفرید من نوعھ ال یمكن أن یرضى  بأي منھما لوحده الشعب  ا

الخاص و الذي نسمیھ الشعب الیھودي ھو بحاجة إلى مثل ھذه األشكال الشاملة و المعقدة 
فالخالص التام  - یحتاج إلى مركز ثقل قوي  كما یحتاج إلى مناطق خارجیة قویة أیضا   –

  ) 2" ( تعتمد على ھذین األمرین معا   و القوة الفعالة للیھودیة
        

إن تأسیس الدولة الیھودیة القومیة في فلسطین ، إذن ، لیس الھدف منھ إنھاء الشتات          
الیھودي في العالم و تجمیع الیھود و خالصھم من االضطھاد ، و إنما الھدف منھ خلق 

نھا ، تحقیق ھدفھم األسمى  و ھو مركز قوي و قاعدة خلفیة یستطیع الیھود ، انطالقا م
  .السیطرة على العالم و تأسیس الدولة الیھودیة العالمیة 

     
لصھیونیة العالمیة  المبادئ الدینیة التوراتیة  و التي تدور في القد وظف قادة الحركة          

ؤمن في سبیل أھدافھم السیاسیة اإلجرامیة في زمن ی" العودة إلى صھیون "  معظمھا حول 
فیھ العالم  ، الذي أیدھم و ساندھم و قدم لھم  كل الدعم  ،  بفكرة فصل الدین  عن السیاسة و 

  .حتى عن الحیاة 
  

نوقشت في جمیع المیادین و المجاالت ما ) فصل الدین عن السیاسة ( ھذه الفكرة          
  .عدا فیما یتعلق بمشروع الحركة الصھیونیة 

  
في كتابھ    ) Yehudah Alkalai   ) 1789  –   1878  القلعي  یھودا  الحاخام  یقول         

  :  1843الذي ألفھ في سنة ) الخالص الثالث ( 
  

و قد )  3)) ( ارجع یا رب إلى ربوات  الوف  إسرائیل : (( مكتوب في التوراة "          
الشعور بالحضور إنھا تبرھن بأن : علق الحاخامون  على ھذه اآلیة في التلمود بما یلي 

و مع ھذا نصلي  كل . اإللھي یتم فقط إذا تم وجود اثنین و عشرین  ألفا من الیھود معا 
  : یوم 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  41الفكرة الصھیونیة ، ص )  1( 
  .  320الفكرة الصھیونیة ، ص )  2( 
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فعلى من سیقع )) ( * ) . دع عیوننا تشاھد عودتك برحمة إلى صھیون ((          
الحضور اإللھي ؟ على العصي و الحجارة ؟ إذن كخطوة أولى لخالص نفوسنا یجب أن 

فھذه تھیئة ضروریة لحلول . إعادة  اثنین و عشرین ألفا إلى األرض المقدسة  نعمل على
  .دالالت أخرى من معروفھ 

  
ثم أتى یعقوب سالما إلى مدینة  شكیم    و ابتاع  قطعة  الحقل  التي  نصب  ((          

لماذا  اشترى یعقوب قطعة األرض ھذه  طالما  : یجب أن نسأل ) .  1))   ( فیھا  خیمتھ 
كان في طریقھ إلى والده إسحاق  و لم یكن في نیتھ السكن ھناك ؟ إنھ قام بھذا العمل كي 

  .نھ یجب شراء تربة األرض المقدسة  من مالكیھا غیر الیھود یعلم نسلھ أ
  

  ) . 2" (  نحن كشعب ، یلیق بنا أن نلقب بإسرائیل فقط إذا كنا في أرض إسرائیل          
  

و تعني العودة . . . العودة الفردیة و العودة الجماعیة : ھناك نوعان من العودة "          
ب أن تعود إلى األرض التي ھي  إرث آبائنا ، إلستالم األمر الجماعیة أن إسرائیل كلھا یج
و قد تنبأ بھذه العودة الجماعیة كل األنبیاء ، و بالرغم من . اإللھي و لقبول نیر السماء 

  .عدم  استحقاقنا بالسماء ستساعدنا من أجل أسالفنا المقدسین  
  

لم األربعة كي یصیروا كتلة أمنیتنا دون شك ھي لم شمل منفیینا من أطراف العا         
  ) . 3"   (  ( ** ) واحدة 

  
إن الھدف األول و المعلن  للحركة الصھیونیة العالمیة كان منذ إعادة تشكیلھا في          

  لتأسیس كیانھم "   العودة  إلى أرض إسرائیل " ھو ما أسموه بـ ( *** ) العصر  الحدیث 
عالم  و التحكم في دولھ و شعوبھ  و تسخیره  لخدمة الیھودي لیكون المنطلق للسیطرة على ال

  .مصالحھم و مآربھم  
  

فالمشروع الصھیوني لھ أبعاد عالمیة و بالتالي یتطلب تنظیما عالمیا لجمیع الیھود          
بالرغم من أھمیتھا القصوى للیھود ( مجرد مرحلة "  العودة إلى صھیون " تمثل فیھ  
  ) .الصھاینة 

  
سیبدأ الخالص بجھود الیھود أنفسھم ، : " قول الرابي القلعي في نفس الكتاب  ی         

  .  یجب علیھم أن ینتظموا و یتحدوا  و أن  یختاروا  القادة  ،  و  یغادروا  أرض  المنفى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .       تصلى ثالث مرات یومیا ) الصامتة العبادة ( صالة العمیدة * )   
                                      19 - 18:  33تكوین )  1( 
   10الفكرة الصھیونیة  ، ص )  2( 

ھذا ما یقولونھ في العلن ألنھم في واقع األمر ال یریدون لم شمل جمیع الیھود في مكان واحد ، و ( ** ) 
فبعد أكثر من خمسین سنة من قیام الكیان الصھیوني . رونھ أرضا مقدسة إن كان ھذا المكان  ما یعتب
إلى فلسطین سوى األقلیة القلیلة من یھود العالم رغم زوال جمیع "  یعد " الغاصب و الالشرعي ، لم  

العقبات التي كانت تحول بینھم و بین ذلك  بل على العكس من ذلك  ، ھناك  الكثیر ممن یقومون بالھجرة 
  . عاكسة  إلى خارج فلسطین الم
           11الفكرة الصھیونیة ، ص )  3( 

  نحن نعتقد أن الحركة الصھیونیة وجدت منذ وجد الیھود و إنما أعید تشكیلھا و( *** ) 
  .تنظیمھا في العصر الحدیث لتتالءم مع المعطیات و الظروف الجدیدة 
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كل ( * )  قضاء سیتم بتعیین حكماء یوجد مجتمع دون جسم حاكم ، فإن أول  و  بما أنھ ال
أقترح بتواضع بأن یكون . كي یرعوا شؤون  المجتمع ،   مقاطعة من رجال ورع وحكمة

  ھذا لمجلس  ــ  مجلس حكماء ــ الشيء الذي ینطوي علیھ الوعد الذي أعطانا إیاه المسیح
  .من قادتنا  یجب اختیار ھؤالء الشیوخ على ید الذین نعتمد علیھم. المنتظر ابن یوسف 

  
ھو في حد ذاتھ خطوة أولى للخالص  ، ألنھ ( ** ) فتنظیم جسم یھودي عالمي          

من ھذا التنظیم سیتكون مجلس حكماء معتمد  ، و من مجلس الحكماء ھذا سیظھر 
    .)  1"  ( المسیح المنتظر ابن یوسف  

  
و حتى قبل عودتنا إلى . حكماء  سوف ال یكسب إیماننا قوتھ إال بتعیین ھؤالء ال"          

األرض المقدسة ، التي إلیھا و بعون اهللا سنعود ، یجب علینا أوال تعیین حكماء كي یعملوا 
  على مراقبة الوصایا التي ستطبق  ، و خاصة في األرض المقدسة  ، مثل قانون ترك

مد على إیماننا األرض بورا في السنة السابعة ، ألن النعم التي ستحل علینا من األرض تعت
إنھ لیس من المستحیل أن نطبق ھذه الوصایا للعودة  إلى . الذي یالزم ھذه القوانین 

  .األرض المقدسة 
  

دعوا . إنني أسأل اخوتنا أن ینظموا شركة  ، على غرار شركات السكك الحدیدیة          
دنا  مقابل  إیجار ھذه  الشركة  ترفع  األمر  إلى  السلطان  كي  یعید  إلینا  أرض أجدا

و عند إعادة  تطبیق اسم  إسرائیل على أرضنا سیتحمس الیھود  (*** ) .  سنوي 
مع أن ھذه المجازفة ستبدأ متواضعة . أجمعین لمساعدة ھذه الشركة بكل وسیلة یملكونھا 

   ) . 2" ( إنما مستقبلھا  سیكون عظیما 
  

العودة  إلى " جاوز كونھ مجرد  من الواضح أن مشروع الحركة الصھیونیة یت         
و اإلقامة فیھا ألسباب دینیة ،  و إنما إقامة كیان سیاسي یكون القاعدة الخلفیة "  صھیون 

  .للیھود الصھاینة في سعیھم للسیطرة على العالم 
  

إقامة الدولة ( مشروع سیاسي )  في صیغتھ العملیة ( إن المشروع الصھیوني           
و استعمال  المعاني الدینیة ما ھو إال وسیلة الستدراج الیھود المتدینین ) نیة الیھودیة الصھیو

و إضفاء صفة القداسة على ھذا المشروع  بحیث یصبح جزء من ) و ھم األغلبیة الساحقة ( 
و ھي حركة ( اإلیمان و تنفیذا ألمر اهللا و كل من ال یسیر فیما ترسمھ الحركة الصھیونیة 

  .ا عن اإلیمان یكون خارج) سیاسیة 
  

  :یقول الرابي  زفي ھیرش كالیشر          
  

. إذا ظھر اهللا في المستقبل فجأة ، بمعجزة  ال یمكن إنكارھا ، فھذا لیس باختبار "          
  ما الشيء الذي سیضعف إیماننا في وجھ المعجزات  و العجائب التي تتعلق باألمر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ھذا یذكرنا بحكماء صھیون ( *)  

  .و ھو الھدف األسمى للصھیونیة العالمیة ( ** ) 
  12الفكرة الصھیونیة ، ص )  1( 

  . كل الوسائل جیدة للوصول إلى الھدف ( *** ) 
  12الفكرة الصھیونیة ، ص )  2( 
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بخیراتھا ؟  و من ال یذھب تحت ھذه  الذي یأمرنا أن نرث األرض  و ننعم السماوي
البدایة الطبیعیة للخالص ھي منذ ( * ) . الظروف عن محبة اهللا فسیذھب محبة بنفسھ 

االختبار الحقیقي للذین یبدأون في عملیة الخالص و یجب تركیز الجھود و نبذ البیت و 
أنھ ال )) صوت الغبطة (( و  ))  صوت الفرح (( الثروة للعیش في صھیون قبل سماع  

  .یوجد فضیلة أو اختبار أعظم من ھذا 
  

عندما یتطوع ( ** )  : (( لقد وجدت مؤازرة لھذا الرأي  في كتاب  دروب اإلیمان          
یھود كثیرون ، ورعون و متعمقون في التوراة  ،  للذھاب  إلى  أرض  إسرائیل  و  

الطھارة و القدسیة ، و عندما السكن  في  أورشلیم ، بدافع الرغبة للخدمة  ، و لروح 
أفرادا و أزواجا من أطراف الدنیا األربعة ، و عندما یسكن ھناك الكثیرون  یذھب ھؤالء 

منھم  و تتزاید صلواتھم على جبال أورشلیم ــ عندھا فقط یسمع اهللا لھم  و یسرع في یوم 
  )) .خالصھم 

  
لیھودي في األرض المقدسة، إذ و حتى یتحقق كل ھذا  یجب أن یتمم االستیطان ا         

  ) . 1"  ( كیف سیتم جمع الشمل دون ھذا اإلستیطان  ؟  
  

سیاسي  في نفس الوقت تمتزج فیھ  –إن المشروع الصھیوني مشروع  دیني          
إن العلمانیین الصھاینة  . األھداف السیاسیة و الدینیة و یتحالف فیھ المتدینون و العلمانیون 

ن ألھدافھم السیاسیة و المتدینون الصھاینة استعملوا السیاسة ألھدافھم الدینیة و استعملوا الدی
الحركة الصھیونیة ھي الحركة الوحیدة التي سمح لھا باستعمال الدین ألغراض سیاسیة و 
استعمال السیاسة ألغراض دینیة و لم تشكل مشكلة لدى دعاة العلمانیة  الحریصین على 

  .یاسة ضرورة فصل الدین عن الس
  

لقد قامت الحضارة الغربیة الحدیثة على فكرة فصل الدین عن السیاسة و ھي الفكرة          
على جمیع أمم العالم  ما عدا الیھود و ) بقوة السالح في الكثیر من األحیان ( التي فرضت 

عن  ھذا دلیل واضح على أن الیھود الصھاینة ھم  وراء ھذه الفكرة المدمرة ألن إبعاد الدین
  حیاة األمم اإلجتماعیة و السیاسیة  ھو  سبب  من  أسباب  ضعف  قوتھا   أمام  مخططات 

أكثر ما )  المتحالفون مع الصھیونیة العالمیة ( و قد ركز دعاة العلمانیة . الصھیونیة العالمیة
و اإلسالم ألنھما الدینین الوحیدین الذین یشكالن عقبة ( *** ) ركزوا على المسیحیة 

  . یقیة أمام مشروع الحركة الصھیونیة العالمیة حق
  

إن التحالف الوثیق بین دعاة العلمانیة و الصھیونیة العالمیة یظھر من خالل صمتھم          
  .على دینیة المشروع الصھیوني السیاسي و دعمھم لھ دون تحفظ 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إستغالل البعد الدیني واضح و في نفس الوقت عدم أھمیة ھذا البعد . ھذا كالم یقولھ رجل دین ( * ) 

أي ینخرطوا في المشروع الصھیوني ( فعلى الیھود إن یعودوا إلى صھیون . بالنسبة للحركة الصھیونیة 
  !سواء تم ذلك عن محبة اهللا  أو عن محبة النفس ، المھم الغایة ) 
  15الفكرة الصھیونیة ، ص )  1( 

  م 1360شیفیلي إیمونھ ،  ألفھ الحاخام الیھودي اإلسباني مئیر بن الدابي سنة ( ** ) 
نالحظ أن الدول البروتستانتیة  اقل علمانیة من الدول الكاثولیكیة ألن . الكاثولیكیة بشكل خاص ( *** ) 

بریطانیا البروتستانتیة ھي التي أقامت الكیان . ة الكنیسة البروتستانتیة أكثر تحالفا مع الصھیونیة العالمی
  .الصھیوني في فلسطین و أمریكا البروتستانتیة  ھي أكبر حلیف إلسرائیل 
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  ) : 1875 – 1812( یقول المفكر الصھیوني موسى ھس          
  

بعث و لكي نبعث األمة الیھودیة إلى الحیاة ثانیة یتوجب علینا أن نبقي فكرة ال "          
و .  السیاسي ألمتنا حیة أوال ، و أن نوقظ ھذا األمل حیث بدأ یغط في سبات عمیق ثانیا 

عندما تتھیأ الظروف السیاسیة في الشرق لتنظیم عودة الدولة الیھودیة للحیاة ، ستكون 
  ھذه العودة بتأسیس مستعمرات في أرض أجدادنا  و ال شك أن المساعي الفرنسیة ستمد 

، المخلص الذي سیعید لشعبنا مكانتھ ( * ) ستكون فرنسا صدیقتنا الحبیبة . لنا ید العون 
  .في التاریخ العالمي 

  
المسألة الشرقیة (( و سأقتبس  اآلن  بعض  الصفحات من ھذا الكتاب ، . . .          

ال یستطیع أي فرد من الجنس الیھودي ( ** )  (( لمؤلفھ ارنست  الھاران )) الجدیدة 
لى عن  حق  شعبھ  األساسي  الذي  ال  ینكر ،  في  ملكیة  أرض  أسالفھ  من  أن  بأن یتخ

إن عمال مثل ھذا ال یمكن تصوره في وقت ال تعیقھ فیھ أحوال .ینكر  ماضیھ  و أجداده 
  .أوربا السیاسیة بل ستعمل على تحقیق ھذا العمل 

  
ود ، متحدین في مؤتمر ، أرض أیة قوة أوربیة ستمنع الیوم فكرة أن یشتري الیھ         

  أجدادھم ثانیة ؟
  

من سیعارض الیھود لو أعطوا حفنة من الذھب إلى تركیا لتقوي من عزیمتھا          
ردي إلینا وطننا و استعملي ھذه الدراھم كي تحدي من تداعي : الواھنة و قالوا إلیھا 

  ) . 1( ))  " إمبراطوریتك ؟ 
         

  .ھیون شكلت الھاجس األول لزعماء الحركة الصھیونیة العودة إلى ص         
  

في  رسالة )   El iezer Ben Yehudah  )1858 – 1923یقول  الیعازر  بن  یھوذا           
  :  1880سنة ))  الفجر (( بعث بھا إلى مجلة ھاشاحار  

  
ون الیوم في قد نكون الیوم في حالة نزاع إنما غدا سنعود إلى الحیاة ، قد نك"          

أرض غریبة إنما غدا سنسكن في أرض آبائنا  و قد نتكلم الیوم لغات غریبة إنما غدا 
  . . .سنتكلم اللغة العبریة 

  
كل من یعیش  خارج : و ھل اتبع حكماء التلمود آراء ارمیاء  عندما قالوا  . . .          

  أرض إسرائیل فھو كرجل  ال إلھ لھ ؟
  

بائنا ھي بانتظارنا ، فلنستعمرھا ، و عندما نصبح أسیادھا نكون قد أرض آ. . .          
  .صرنا مثل بقیة الشعوب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فرنسا الثورة ، العلمانیة و المعادیة للكاثولیكیة( * ) 

 –المسألة الشرقیة الجدیدة (( الثالث ألف كتابھ  فرنسي صھیوني كان سكرتیرا خاصا لنابلیون ( ** ) 
  )) .إعادة بناء األمة الیھودیة 

    38الفكرة الصھیونیة ، ص )  1( 
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و سوف ال تحیا اللغة العبریة إال إذا بعثنا األمة إلى الحیاة و أرجعناھا إلى . . .          
غیر ھذا الحل سنضیع إلى  و من. ھذا ھو السبیل الوحید لتحقیق  الخالص . وطن اآلباء 

  .األبد 
  

فقط  في ھذه األرض . لكن األمة ال تستطیع العیش  إال في أرض وطنھا . . .          
  .  )  1" (  ستعود األمة إلى الحیاة و تثمر كثیرا كما كانت في القدم  

  
  ) : Moshe Leib Lilienblum   )1843 – 1910یقول موشیھ الیب لینینبلوم 

  
لنعط  األسئلة  الخاصة  أھمیة   ثانویة  ،  سواء  كانت  أسئلة  دینیة  أو  أسئلة "          

أن  یحمي  اهللا  إسرائیل  و  یعطیھا  الخالص  ((  فالمسألة  األھم  لنا   ھي  .  اقتصادیة  
اجمعوا القوى  ،  فلنجمع  شعبنا  المشتت  في  أوربا  و نذھب  اتحدوا  و))  .  األبدي 

  ) 2" . ( أنا مع صھیون : ، و لیقل كل من ھو مع اهللا و مع شعبھ ( * ) وطننا بفرح  إلى 
  

للیھود في فلسطین  ھو إیجاد مركز "  القومي " إن الھدف من إقامة الوطن           
تستجمع فیھ قوى الیھود الصھاینة السیاسیة و االقتصادیة و العسكریة و قاعدة خلفیة  من  

  . ة األبعاد العالمیة لمشروعھم المشؤوم أجل  تنفیذ  بقی
  

  ) : Leo Pinsker   )1821 – 1891یقول  لیو بینسكر          
  

إن األمة الیھودیة  تفتقر إلى كل الصفات التي تتصف بھا األمة ، فھي  تفتقر إلى "          
  ركة وصفات الحیاة القومیة ، إذ ال یمكن أن تكون أمة دون لغة مشتركة و عادات مشت

. كذلك أرض مشتركة و األمة الیھودیة ال تملك وطنا أصلیا رغم أنھا تسكن أوطانا مكتسبة
  كذلك تفتقر األمة إلى نقطة استجماع قواھا و إلى مركز للجاذبیة كما أنھ لیس لھا حكومة

ھي في كل مكان كالضیف ال مكان لھا تشعر فیھ بأنھا في . تمثلھا أو حتى ممثلین لھا 
  ) . 4. ( " وطنھا  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   65الفكرة الصھیونیة ، ص )  1( 
   73الفكرة الصھیونیة ، ص )  2( 
  73الفكرة الصھیونیة  ، ص )  3( 

(  با  یھود  أور"   مشكلة  "  ھدف  الحركة  الصھیونیـة   الحدیثـة  األول  ھـو  حـل  ( * ) 
أبناء البالد اإلسالمیة  إال  وسیلة و أداة لخدمة )  السفاردیم ( ، و لم یكن الیھود الشرقیین )  األشكینازیم 

لقد  .  في البالد العربیة  و  اإلسالمیة "  مشكلة یھودیة " لم تكن ھناك  . مشروع الیھود الغربیین 
خاصة منذ مجيء اإلسالم الذي ضمن ( السنین  عاش  الیھود  بین  إخوانھم في الوطن بأمان مدة آالف

لقد كان ) . لھم حقوقا و كفل لھم كرامة لم ینعموا بھا في أي من البالد األخرى ، خاصة في أوربا  
تركوا بالدھم و ممتلكاتھم لیحصلوا . مشروع الحركة الصھیونیة نقمة حقیقیة على الیھود الشرقیین 

  . لوطن الیھودي الموھوم على مواطنة من الدرجة الثانیة في ا
  

إن ھالل األمویین في "   433،  ص  )) تاریخ للشعب الیھودي (( یقول شائیم بوتوك في كتابھ          
إسبانیا كان شمسا و نشیدا ، استطاع الیھود تحت لوائھ البقاء على عھدھم القدیم و اكتشفوا عوالم 

  "لحقیقة  جدیدة من الجمال و ا
  82، ص نفس المصدر )  4( 
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ھدف المشروع الصھیوني  مقارعة كل األمم و السیطرة على قدراتھا و خیراتھا          
خدمة لألھداف الصھیونیة  ألن الیھود الصھاینة یمقتون األمم األخرى بسبب عنصریتھم 

إن عالقتھم باآلخرین اتسمت دائما بالحرب في العلن و الدسائس في السر  و لم . المتطرفة 
  .     ا معھم إال فیما یخدم مصلحتھم فقط یتعاملو

  
فلقد أعلنا أقدس كفاح ضد كل شعوب األرض التي حاولت أن تتخلص منا و أن "         
لیس للحصول على  –و اهللا وحده یعرف كم ستطول  -إن ھذه الحرب التي أعلناھا  . تفنینا 

الیھود  ((  لمحطمة   من   أرض أجدادنا  بل لمجرد  اإلبقاء  على   حیاة   المالیین   ا
  )  . 1"  ( )) المتجولین  

  
، و ھو مؤسس الحركة )  Theodor  Herzel   )1860 – 1904أما  ثیودور ھرتزل           

الصھیونیة السیاسیة الحدیثة و واضع المخطط الصھیوني الذي أدى إلى إقامة الدولة 
ھذا في ( الخیارین   مع األرجنتین  الیھودیة في فلسطین   على أساس  أن فلسطین ھي أحد

الظاھر فقط ألن الحركة الصھیونیة لم تكن لتتخلى عن مشروعھا القدیم لإلستیالء  على 
لكسب التعاطف مع القضیة الصھیونیة  و لصرف األنظار عن المخطط الحقیقي ) فلسطین  

منذ القدم الھدف الحتالل فلسطین ألن احتالل فلسطین و إقامة الكیان الصھیوني فیھا كان 
  :األوحد و الوحید للحركة الصھیونیة العالمیة ، فیقول  

  
إن األرجنتین ھي من أخصب بالد العالم و تمتد فوق مساحات  شاسعة  سكانھا "          

و سیكون من مصلحة جمھوریة األرجنتین  أن  تقبلنا . غیر كثیفین كما أن مناخھا معتدل
  " ( * ) . في أراضیھا

  
ثم یستدرك  بسرعة   معبرا عن الوجھ الحقیقي للمشروع الصھیوني  المستھدف           

و ھو دلیل على أن طرح خیار األرجنتین  ما ھو إال ذر للرماد في العیون ( لفلسطین  
  :قائال )  لتمریر مشروع فلسطین 

  
  ھو صرخة و مجرد االسم. فلسطین ھي وطننا التاریخي الذي ال یمكننا نسیانھ "          

فلسطین لكنا نأخذ على عاتقنا إدارة ( ** ) لو یعطینا جاللة السلطان  . جامعة عظیمة  
  ) . 2" ( مالیة تركیة كاملة مقابل ذلك 

  
إن الصھاینة ال یتورعون من استعمال كل الوسائل للوصول إلى أھدافھم  من ترھیب          

إلعطائھم ) رحمھ اهللا ( ماني  عبد الحمید لقد  حاولوا  شراء ذمة السلطان العث. و ترغیب 
فلسطین مقابل التكفل بمشاكل تركیة المالیة ،  مستغلین األزمة الخطیرة التي كانت تعیشھا 

و التي قدمھا لھ ( السلطنة العثمانیة في تلك األیام ، لكن السلطان رفض عروضھم المغریة 
  ) .ھرتزل شخصیا 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  88نفس المصدر ، ص )  1( 
  نلمس من وراء ھذه العبارة تھدیدا مبطنا  لألرجنتین فیما إذا رفضت قبول ھجرة( * ) 

  . الیھود إلیھا 
  120نفس المصدر ،  ص )  2( 

  یقصد السلطان العثماني( ** ) 
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لة  العثمانیة  موقفھا  ھذا  و  تآمرت  علیھا عن لم  تغفر  الحركة  الصھیونیة  للدو         
  و أطاحوا  بالسلطنة  و أقاموا)  و كان على رأسھم أتاتورك ( طریق یھود الدونمة األتراك 

الجمھوریة العلمانیة المعادیة لإلسالم و المسلمین و المتحالفة  مع الصھیونیة العالمیة و 
  .إسرائیل 

  
الیھودیة ضرورة البد  منھا  لیس للیھود  فقط  و إنما للعالم  زعم ھرتزل  أن الدولة         

  )  . یقصد العالم الغربي طبعا ( كلھ 
  

  :یقول ھرتزل           
  

  ) . 1( " إن العالم یحتاج إلى الدولة الیھودیة لذلك یجب أن تقوم  "          
  

و ملك لھم وأن علیھم أن یجب أال ننسى أن العالم  بالنسبة   للیھود الصھاینة ھ         
من ھنا تأتي الحاجة . یحكموه بأنفسھم و أن تكون كل الشعوب في خدمتھم  و تحت سلطتھم  

  .إلى الدولة الیھودیة  و لیس ألن الصھاینة تھمھم مصلحة العالم و شعوب العالم 
  

الیھودیة فدعا الدول الغربیة االستعماریة لتأیید و دعم مشروعھ في إقامة الدولة          
مؤكدا  أن  مشروعھ مشروع استعماري ال یخرج  عن نطاق سیاسة الدول الغربیة 

و أنھ سیساعد في تدعیم تلك ) خاصة فرنسا و بریطانیا  ( االستعماریة في ذلك الوقت  
مركزا متقدما للغرب  في منطقة ) في فلسطین طبعا ( السیاسة و ذلك بجعل الدولة الیھودیة  

  .و حاجزا منیعا أمام ردات الفعل المعادیة لالستعمارالشرق األوسط  
  

لحمایة أوربا في آسیا یكون عبارة عن حصن ( * ) نقیم ھناك جزء من حائط "           
و یتوجب علینا كدولة محایدة أن نبقى على اتصال مع . منیع للحضارة في وجھ الھمجیة 

  ) . 2" ( أوربا التي ستضمن وجودنا بالمقابل  
  

و بالتالي فإن ضرورة الدولة ! لم یكن ھناك ما یھدد الحضارة الغربیة في األرجنتین          
  .الیھودیة للعالم الغربي ال تكون إال في فلسطین 

  
لقد أدرك ھرتزل أنھ ال یمكن تحقیق مشروع الدولة الیھودیة من دون دعم الدول          

  )  ) .  ANTI-SEMITISME(نظریة الالسامیة  ألد أعداء الیھود حسب( الغربیة اإلستعماریة  
  

  :یقول ، مستعطفا األوربیین  لتأیید مشروعھ          
  

  و یمكن وضع األماكن المسیحیة المقدسة تحت إشراف لجنة دولیة و سنؤلف"          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  103ھیونیة  ، ص الفكرة الص)  1( 
حتى .  ال یستطیع الیھود أن یتخلصوا من عقدة الحائط و الغیتو ، فھي تطاردھم في كل مكان ( * ) 

  الوطن القومي الموعود فقد حولوه إلى غیتو كبیر داعمین إیاه بالجدار األمني 
لتي  تسمى  او  من  فلسطین     1948الذي یقیمونھ  ھذه  األیام  حول  األراضي  التي  احتلت  سنة 

  )) .إسرائیل (( كذبا 
  120نفس المصدر ، ص )  2( 
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ستكون حراسة الشرف . مقابل وجودنا ھناك ( * ) حرس شرف لھذه المنطق المقدسة 
  ) . 1" ( ھذه رمزا عظیما  لحل المسألة الیھودیة  

        
لم  لم یغب عن إن ھاجس السیطرة على العالم  و على ثروات العالم و شعوب العا         

، ألنھ غایتھم األولى و ھدفھم األسمى ، و ما الدولة  ھرتزلفكر الصھاینة ، و على رأسھم 
الیھودیة في فلسطین إال مرحلة و خطوة بسیطة من خطوات ھذا المشروع الضخم الذي 

  .وجد الیھود كأمة من أجلھ و لن یتخلوا عنھ أبدا ما لم یقف في وجھھم أحرار ھذا العالم 
  
  :، معبرا عن ھذا الھاجس ، تحت ستار تحریر العالم   ھرتزلقول ی
  

سیتحرر العالم . أخیرا سنعیش أحرارا على أرضنا و سنموت في وطننا  بسالم  "          
و مھما نحقق ھناك لفائدتنا سیعود بالخیر . بحریتنا ، و سیغنى  بثروتنا و سیعظم بعظمتنا 

  . ) 2" (   ** ) (و الفائدة على كل الجنس البشري 
  

یعتقد الیھود الصھاینة بأن البشریة جمعاء یجب أن تكون في خدمتھم و تساعدھم في          
  .تحقیق مشروعھم  و تمنحھم ما یریدون 

  
، األب )  Vladimir Jabotinsky   )1880 – 1940یقول فالدیمیر جابوتینسكي          

  :الروحي للیمین الصھیوني 
  

جب على البشریة  أن تقدم للیھود منطقة یستطیعون أن یبنوا فیھا كیانھم وا"          
  ) . 3" ( االجتماعي دون أي إزعاج من إنسان 

  
إن  المنطقة  التي  على  البشریة  أن  تقدمھا  للیھود  لكي  یقیموا  علیھا دولتھم          
  .  ن ھي فلسطین و لم یفكر الصھاینة  في غیر فلسطی( *** ) القومیة 

  
من غیر الممكن فصل الصھیونیة عن فلسطین و أطماع الصھاینة في كل  المنطقة          

  .المحیطة بفلسطین 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت مسیحیة أو لم یحترم الصھاینة ھذه الوعود و لم یعیروا أي احترام لألماكن المقدسة سواء كان( * )  
المكان الذي ولد فیھ السید المسیح ( إسالمیة و قد شھد العالم كلھ ماذا فعلوا في أقدس مكان للمسیحیین 

حرس  ((  كنیسة المھد في بیت لحم  عندما حاصروھا و قصفوھا بالدبابات  على  أیدي  )  علیھ السالم 
  )) . سیحیین الم(( الذین  و عد  بھم   ھرتزل   األوربیین ))  الشرف  

  120الفكرة الصھیونیة  ، ص )  1( 
  123نفس المصدر ، ص )  2( 

جاء في التلمود  عن . ال ننسى أن التلمود یعتبر الیھود  ھم الوحیدین  الممثلون للجنس البشري ( ** ) 
ایة وحیدة خلقوا لغ) غیر الیھود ( إال أن اآلكوم . خلقھم اهللا في أشكال آدمیة لتمجید إسرائیل : األغیار 

و من الالئق . و ھم ال یستطیعون التخلص من ھذه الخدمة.لیل نھار ) لخدمة بني إسرائیل ( ھي لخدمتھم 
حیوانات بأشكال طبیعیة ، فالحیوانات الكائنة بأشكال إنسانیة ) إسرائیلي ( أن یقوم على خدمة ابن ملك 

الغیر ( من یصب زیتا فوق غوي :  و جاء أیضا ) .   92كتاب فضح التلمود ، ص( علیھا أن تخدمھ 
لكن . ھذا شرعي بالنسبة للحیوان ، ألنھ لیس بشرا  . ، و فوق أجساد میتة ، یعفى من العقاب ) یھودي 

كیف یمكن  القول  أن صب الزیت على غوي یعفي من العقاب ، مع أن الغوي ھو أیضا من البشر ؟  إن 
حزقیال  ( انتم قطیعي ، و قطیع مرعاي ھم بشر :  ذلك لیس صحیحا و ال شرعیا ، حسب ما ھو مكتوب

  ) . 92نفس المصدر ، ص ( انتم ، إذن تدعون بشرا ، لكن  الغویم  لیسوا  كذلك  ) .  34،  31
  .كخطوة أولى إلقامة الدولة العالمیة ( *** )                         432الفكرة الصھیونیة ، ص )  3( 
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الصھیونیة ، سواء كانت صھیونیة دینیة أم صھیونیة سیاسیة إن صھیون ھو  روح          
و حل ما سمي بالمسألة الیھودیة ال یتم إال باالستیالء على فلسطین و إقامة الدولة الیھودیة 

  .القومیة تمھیدا إلقامة الدولة الیھودیة العالمیة 
  

  :  یقول ھرتزل         
  

تھا بصورتھا العامة اآلن ، ھي تحویل المسألة أول نتیجة لحركتنا ھذه یمكن رؤی"          
  ) . 1" (  الیھودیة إلى مسألة صھیون 

  
أو ) من النیل إلى الفرات ( منطقة الھالل الخصیب ( * ) إن قلب المسألة الیھودیة          

ما یسمى اآلن بمنطقة الشرق األوسط ، و قلب  منطقة الشرق األوسط  الشام و قلب الشام 
و  قلب جبل الزیتون  المسجد األقصى الذي ( ** )  لب فلسطین جبل الزیتون فلسطین و ق

و یسعون إلى إعادة بناءه على ( *** ) یدعي الیھود الصھاینة أنھ أقیم في مكان الھیكل 
  .أنقاض المسجد 

  
و ما . واھم من یعتقد أن الصھاینة سیتخلون عن صھیونیتھم المرتبطة بفلسطین          

نتیجة لضربات المقاومة الموجعة التي حولت الجیش الصھیوني حقیقة (  الم  دعوتھم للس
إال الستعادة األنفاس و إعادة صیاغة ) إلى جیش دفاع  بعد أن كان منذ نشأتھ جیش عدوان  

المشروع الصھیوني في شكلھ  الجدید و ھو ما سمي بالشرق أوسطیة  التي تسعى إلى 
  الثقافي و السیاسي و االقتصادي   لكي "  التعاون " یق  إدماج إسرائیل في المنطقة عن طر

تصبح إسرائیل مقبولة ثقافیا و سیاسیا و  اقتصادیا ، و ھو اإلدماج  الذي ستكون فیھ 
إسرائیل المسیطرة و المھیمنة بفضل الھیمنة الثقافیة و االقتصادیة و السیاسیة للصھیونیة 

ما كانت تسعى ) و لم یلغى ( ألمریكیة ، بعد أن تأجل العالمیة التي تقودھا الوالیات المتحدة ا
  . إلیھ من سیطرة عسكریة و سیاسیة  مباشرة 

  
لقد وعدت غولدا مائیر الصھاینة بمحو كلمتي فلسطین و الشعب الفلسطیني من          

  " .إسرائیل " ذاكرة العالم بعد خمسین سنة من تأسیس  
  

  :لجریدة الساندي تایمز  البریطانیة  1969جوان  15فقد صرحت بتاریخ          
  

و لیست المسألة مسألة وجود شعب في فلسطین یعتبر . ال وجود للفلسطینیین "          
ال ، إنھم . نفسھ الشعب الفلسطیني ، و لیست المسألة أننا أتینا و طردناھم و أخذنا بالدھم 

  " .لم یوجدوا أصال 
  

مرت الخمسون سنة ! ) .  و ھي تتقلب اآلن في حفرتھا  (لقد خاب ظنھا و أملھا          
الموعودة  و ما زال العالم ال یذكر فقط فلسطین و الشعب الفلسطیني و بل یعیش قضیتھما  

  . یومیا بفضل مقاومة  و تضحیات ھذا الشعب البطل 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  125الفكرة الصھیونیة  ، ص )  1(  

  .نقصد بالمسألة الیھودیة ما یخطط لھ الیھود و یسعون إلیھ منذ دخلوا التاریخ ( * ) 
  .ھیكل سلیمان .                                   ( *** ) جبل صھیون عند الیھود ( ** ) 
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   :أرض فلسطین و تعمیرھا " إحیاء "  -  2
  

صھیونیة على فكرة أن فلسطین أرض خالیة من السكان و أن واجب تقوم فلسفة ال         
الیھود إعمارھا  و واجب البشریة تأییدھم و مساعدتھم في ذلك على أساس  أن البشریة 

  .      جمعاء في خدمة الیھود و مشروع الیھود 
  

رض بال أ( لقد ارتبط مشروع إقامة الدولة الیھودیة القومیة في فلسطین بمقولة           
المشھورة  و ھي المقولة التي بنى علیھا الصھاینة كل ) شعب  لشعب بال أرض  

  .مخططاتھم و ممارساتھم العدوانیة تجاه سكان فلسطین 
  

لقد اعتبر الصھاینة كذبا أن أرض فلسطین صحراء خالیة من السكان و أن مجیئھم          
"  جنة  "  و یحولونھا  إلى  "  جزة مع"  سوف یجعل ھذه األرض عامرة  و یحققون فیھا  

  )  ( * ) .للیھود طبعا ( 
  

، التي عششت في مخیلة المفكرین )  خاصة من السكان ( إن فكرة األرض الخالیة          
الصھاینة  و سیطرت على تفكیرھم و مخططاتھم  ، اصطدمت بواقع أن ھذه األرض لم 

كن صحراء و مستنقعات  بل كانت بالد عامرة تكن خالیة من السكان  و لم تكن خربة و لم ت
  .بسكانھا و مدنھا و غنیة  بخیراتھا  و زراعتھا و صناعتھا و یعترفون بذلك  

  
  :    Rabi  Zvi  Hirsh  Kalisherیقول الحاخام زفي ھیرش كالیشر          

  
أن بني  ھذه السیاسة أیضا ستعمل على كسب احترام األمم  إذ أنھم سیقولون  "         

  ) . 1" ( إسرائیل لدیھم اإلرادة أن ینقذوا أرض أجدادھم  التي ھي قاحلة و متروكة 
  

بینما  نجده  یعترف ، بضعة  أسطر  قبل  ذلك ،  بوجود  مزارع  و كروم  و ثمار           
  : عندما قال 

  
مقدسة و إنني أقترح بأن  تؤسس منظمة ھدفھا تشجیع االستیطان في األرض ال"          

  ) . 2"  (  ذلك بشراء المزارع و الكروم وجني ثمارھا 
  

لقد صدق الیھود ھذه الكذبة و حاولوا إقناع العالم بھا لتأییدھم في مشروعھم المشؤوم          
و ألنھا لم تكن كذلك  ،  سعوا إلى تحقیقھا على أرض الواقع عن . وتمنوا لو كانت حقیقة 

  .الفلسطینیین  باإلرھاب و  القتل و اإلبادة  بكل الوسائل طریق محاولة تھجیر السكان 
  

و ( عن ھذه األمنیة موحیا إلى ما یجب فعلھ لتحقیقھا   رتزل هلقد عبر زعیمھم          
  :عندما  قال  )  معبرا عما یتمناه و یسعى إلیھ كل صھیوني 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى محرقة و ھولوكوست  حقیقي للصھاینة ! )     الغیر موجود ( لقد حولھا الشعب الشبح ( * ) 
  .المغتصبین 

  17الفكرة الصھیونیة ، ص )  1( 
  16نفس المصدر ، ص )  2( 
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( * )  .  فلنفترض على سبیل المثال أننا  أجبرنا  أن نخلي  بلدا ما من الوحوش "          
  لینا أن ال نقوم بھذا العمل  وفقا ألسلوب األوربیین  في  القرن  الخامس  كأن  نأخذیجب ع

یجب علینا تألیف حملة  صید كبیرة و من . الرمح و نذھب كل على حدة للبحث عن الدببة 
  ) . 1"  (  كلھا معا و نلقي في وسطھا القنابل الممیتة ( ** )  ثم نجمع الحیوانات 

  
ال یتحدث ھنا عن نزھة صید في بلد ما من العالم یدعو إلیھا  ح أن ھرتزلمن الواض         

  أصدقائھ و لكن عن مخطط یسعى إلیھ الصھاینة إلفراغ  فلسطین من سكانھا و تحقیق مقولة  
  " .أرض بال شعب  لشعب بال أرض " 
  

ل شكلت لھم فلم تكن فلسطین آھلة بالسكان فقط ، ب. لقد خاب ظن الصھاینة و أملھم          
لقد استعصى شعب فلسطین عن االستسالم لواقع االحتالل . عائقا أمام تحقیق حلمھم القدیم 

  . و التسلیم 
  

و ال یزالون ( لقد حلم الصھاینة بالسیطرة على المنطقة كلھا من النیل إلى الفرات          
ار  صلب  شیدتھ  إال أن حلمھم اصطدم  بجد) یحلمون بذلك و یسعون إلیھ و یخططون  لھ 

مقاومة الشعب الفلسطیني الشرسة لمشروع التوسع الصھیوني  مما اضطر )  من الداخل ( 
في جزء " الحق " الذي یضمن لھم  "  السالم " إلى المطالبة  بـ  ) تكتیكیا (  الصھاینة 

من (   1948و ھي األراضي التي احتلوھا سنة " أرض إسرائیل الكبرى " بسیط  من  
  )  .لتخلي  في السر  ،  و حتى في العلن ، عن مشروعھم القدیم  دون ا

  
إن أنجع سالح قاوم بھ الشعب الفلسطیني مشروع الھیمنة الصھیونیة ھو سالح البقاء          

التي روج لھا الصھاینة كثیرا  و "  أرض بال شعب " على أرضھ  الذي أسقط  مقولة  
لصھیوني  في محاولتھ إبادة الشعب الفلسطیني و كشف للعالم الوجھ الحقیقي لإلرھاب ا
  .تھجیره عن أرضھ تحقیقا لتلك المقولة 

  
إن غیظ  الصھاینة من عدم تحقق تلك المقولة الكاذبة جعل الحاخام عوفادیا  یوسف ،          

الزعیم الروحي لحركة شاس الصھیونیة الدینیة المتطرفة  ، یقول أن العرب یتكاثرون 
  .ب قتلھم  و إبادتھم كالنمل و یج

  
إن العرب . إن حلم الصھاینة بإقامة دولة قومیة خالصة للیھود وحدھم قد تبدد          

و ھي لیست دارھم ولن " ( عقر دارھم " الفلسطینیین یقضون مضاجع الیھود حتى في  
ف  بھا التي  یعتر"  دولة إسرائیل "  أي  فیما  یسمى  بـ )   تكون  دارھم  مھما  فعلوا  

  ) .   1948األراضي التي احتلت سنة ( رسمیا  
  

  .لقد سیطرت فكرة  إعادة إحیاء األرض المقدسة على عقول المفكرین الصھاینة          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .یقصد السكان األصلیین  لذلك البلد ( * ) 
  118الصھیونیة  ،  ص  الفكرة)  1( 

إن الثقافة التلمودیة حاضرة . ال ننسى أن التلمود یعتبر غیر الیھود حیوانات   في أشكال بشریة ( ** ) 
  .مثل ھرتزل "  علمانیا " في وجدان كل  یھودي  حتى و لو كان  مثقفا   
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                                  .     نعرض فیما یلي بعض ما جاء من أقوالھم بھذا الشأن          
                 

  :   Moses Hess  موسى ھس یقول          
  

سیعید رأسمالكم الحیاة لألرض القاحلة و سیحول عملكم  و صناعتكم التربة "          
القدیمة  إلى ودیان مثمرة و ستستخلصون األرض من براثن الصحراء ، ومن ثم ستعید 

  ) . 1" ( إلحترام  ألقدم أمة بین الشعوب شعوب العالم ا
  

و بدون شك ، فإن سنین عدیدة سوف تمر قبل أن نخلص ھذه األراضي "          
  . . .المھجورة من جذام صخورھا و من عفن مستنقعاتھا 

  
إن آالفا من شبابنا یتدفقون من زوایا األرض األربع ملبین نداء قلوبھم من . . .          

إنھم على استعداد لصب آمالھم و حنینھم  . ھذه البالد من  العزلة و الخراب  أجل تخلیص
إنھم یقتلعون . إلفراغ قوة شبابھم في حضن ھذه األراضي البور و ذلك من أجل إحیاءھا 

  ) . 2"  ( الصخور و یجففون المستنقعات  
  

یھودیة بتخصیص یجب أن نبذل أقصى جھدنا إلقناع مدیري جمعیة االستیطان ال"          
  . . .مبلغ كبیر من األموال التي  في حوزتھم من أجل إعادة تعمیر األراضي المقدسة  

   
من الالئق لھذا المؤتمر أن یوجھ رسالة شكر  إلى المحسن الكبیر  ، البارون . . .          

 ألیس ھو أول من ھب. إدموند دي روتشیلد  لجھوده الجبارة نحو إعادة تعمیر أرضنا 
للعمل من أجل قضیتنا ؟ فقد أنفق عشرة مالیین فرنك على ھذا العمل النبیل و إنھ على 

  ) .  3"  ( استعداد لیفعل أكثر من ذلك إلعادة الحیاة لألراضي البور في بالدنا 
  

  :    Louis  Dembitz  Brandeis)  1941 – 1856(  یقول لویس دمبیتز براندیس         
  

األرض التي كانت غیر مشجرة منذ جیل مضى و كان مفترضا أنھا قاحلة إن ھذه "          
و جرداء و ال أمل فیھا  ،  ظھرت بأنھا غیر مشجرة و قاحلة نتیجة إلساءة اإلنسان 

أرض (( و لقد برھنت اآلن أنھا أرض باستطاعتھا أن تصبح مرة أخرى ( * ) . استعمالھا
مزروعا فیھا بكثرة البرتقال و العنب  و و یمكنك اآلن أن تشاھد )) العسل  و اللبن 

  ) . 4" ( الزیتون و اللوز و القمح و حبوبا أخرى 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  38الفكرة الصھیونیة ، ص )  1( 
،  الفكرة  الصھیونیة     Chaim  Nachmann   Bialik)  1934 – 1873( حاییم  نخمن   بیالك  )   2( 

  .  179ص 
  . 282الحاخام صموئیل موھیلیفر ، الفكرة الصھیونیة ، ص)  3( 

  !فقط الیھود یحسنون استعمال األرض المقدسة ( * ) 
  389الفكرة الصھیونیة ، ص )  4( 
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وھو أول رئیس لدولة    Chaim  Weizmann)  1952 – 1874( یقول حاییم  وایزمن          
  :رائیل إس
  

لقد كانت الصھیونیة في مراحلھا األولى كما أسسھا الرواد عبارة عن حركة "          
ھناك بلد اسمھ فلسطین و ھو بدون شعب ، و من : تعتمد كلیا على عوامل میكانیكیة 

إذن ، فمن الضروري وضع . ناحیة أخرى ھناك الشعب الیھودي و ھو بدون بالد 
  ) . 1" ( الشعب في األرض   الجوھرة في الخاتم أي جمع

  
ھذه ھي الفكرة األساسیة التي تنطلق منھا الحركة الصھیونیة  في تخطیطھا          

فجمیع   زعماء   ھذه  الحـركـة  العنصریة  و اإلرھابیة  .  لالستیالء على   فلسطین  
الواقع یخالف ذلك فإذا كان . و بنوا علیھا جمیع استراتیجیاتھم "  المسلمة " یؤمنون  بھذه  

ال بد أن تكون أرض فلسطین خالیة من السكان ، ھذا ما . سعوا إلى تحقیقھا بجمیع الوسائل 
  . یسھل علیھم مھمتھم 

  
فبعد أكثر من خمسین سنة من تأسیس كیانھم العنصري ، . لقد خیبت فلسطین أملھم          

واع اإلرھاب التي مورست ، و ال ال تزال عامرة بسكانھا  الذین تشبثوا بأرضھم رغم كل أن
  .تزال تمارس ، في حقھم من قتل و تشرید و سجن و تدمیر بیوت و ممتلكات 

  
مؤسس الدولة    David Ben- Gurion)   1973 - 1886(   أما دافید بن غوریون         

  :الصھیونیة في فلسطین  ، فیقول 
  

إن . ة إلى قوة مخلصة و رائدة نحن اآلن ، أكثر من أي وقت مضى ، بحاج"          
ونحن جمیعا اآلن  –و لكي ننقذ من تبقى . صحراء بالدنا تنادینا و فناء شعبنا یستصرخنا 

فإن عملنا یجب أن یتم  ضمن  خط  –نشكل البقیة بما في ذلك جالیتنا ھنا في إسرائیل 
علینا أن . ھا فالمھمات الملقاة أمامنا بحاجة إلى جھود رائدة لم نعرف شبیھا ل. محدد 

في جبال الجلیل  و سھول النقب ووادي األردن و كثبان الرمل ( نستثمر األراضي البور 
  ) . 2" (  ) ( * ) على الشاطئ و جبال یھودا  

  
  
   
  
  
  
  

       
  
  

                  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  444ھیونیة ، ص الفكرة الص)  1( 
  !أي كل فلسطین ( * ) 

  485نفس المصدر ، ص )  2( 
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  :طرد السكان الفلسطینیین   - 3
  

إن طرد السكان الفلسطینیین من أرضھم و تھجیرھم عن وطنھم ، تحقیقا للمقولة          
  .المشھورة ، شكلت دائما السیاسة الرئیسیة لقادة الحركة الصھیونیة 

  
لم تكن خالیة من السكان و ھذا ما أزعج الصھاینة الذین كانوا یدعون  إن فلسطین         

  .أمام العالم أنھا أرض بال شعب 
  

أن إقامة دولة إسرائیل لشعب إسرائیل تقوم على إنكار وجود  فلسطین و شعب           
  .  فلسطین

  
. لنقاء العرقي إن الدولة الیھودیة في المشروع الصھیوني تقوم على العنصریة و ا         

و بالتالي ، على غیر الیھود أن یرحلوا منھا و یغادروھا  إما . إنھا دولة للیھود وحدھم 
  .بإرادتھم أو قسرا 

   
لقد شكل طرد السكان الفلسطینیین من أرضھم و ترحیلھم جزء ھاما من مخططات          

تفترض عدم وجود أقلیات غیر  إن إقامة الدولة الیھودیة القومیة المثالیة. القادة الصھاینة 
یھودیة داخل حدود ھذه الدولة  و بالتالي سعى الصھاینة قبل و بعد تأسیس دولة إسرائیل 

  .إلى التخلص من غیر الیھود بكل الوسائل 
  

إن محاولة التخلص من الوجود العربي في فلسطین لم تكن نتیجة تكتیكات مرحلیة و          
عند تأسیس دولتھم العنصریة أملتھا علیھم الظروف ، و إنما كان طارئة لجأ إلیھا الصھاینة 

  .عن سابق تخطیط و إصرار 
   

إن نجاح مشروع  الدولة الصھیونیة  حسب ما خطط لھ ھو رھن التخلص من          
  .السكان العرب في فلسطین 

  
"  وافقوا " نما  إن الصھاینة لم یقتنعوا یوما بتقسیم فلسطین بینھم وبین العرب  و إ         

  . في المنطقة "  شرعي" على  ذلك  خداعا  لكي یكون لھم  موطئ  قدم  
  

  : یقول بن غوریون          
       

حال نھائیا لكافة مشكالت الشعب ( * ) إنني ال أرى في الدولة الیھودیة المقترحة "          
إن . لمشكلة أرض إسرائیل  الیھودي كذلك ال أنظر إلى التقسیم على أنھ الحل األخیر 

أعداء التقسیم كانوا على حق عندما ادعوا بأن ھذا البلد لم یعط لنا كي نقسمھ ألنھ ال 
یشكل  و حدة  من  الناحیة  التاریخیة  فحسب  ،  بل  من  الناحیة الطبیعیة  و االقتصادیة 

  ) . 1" ( أیضا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أي على جزء من فلسطین حسب قرار التقسیم ( * ) 
   14من األرشیف الصھیوني ، إسرائیل شاحاك  ، ص )  1( 
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إن عدم الرضا بالتقسیم ، حتى  من  قبل  مؤسس  الدولة الصھیونیة  على أساس          
الذي    1947نوفمبر   29 القرار  الصادر عن الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة  بتاریخ

قضى  بتقسیم فلسطین إلى دولتین یھودیة و عربیة  ، و اعتبار دولة إسرائیل دولة یھودیة 
خالصة ، فرض على الصھاینة التفكیر في إفراغ  فلسطین  من سكانھا العرب و التخطیط 

ھي ) ا تزال و م( بكل الوسائل و كانت الوسیلة المفضلة لدیھم ( * ) لذلك و محاولة تنفیذه 
  . اإلرھاب الذي یمارس ضد المواطنین الفلسطینیین  یومیا إلجبارھم على ترك أرضھم 

  
  :  یقول إیدیلسون         

  
ربط بن غوریون مستقبل استیطاننا في أرض إسرائیل بعد تقسیمھا بإمكانیة "          

  ) . 1" ( تفریغھا من العرب  
  

لقد . ھا العرب  جزء ال یتجزأ من المخطط الصھیوني إن تفریغ فلسطین من سكان         
و عندما بدؤوا .  أظھر الصھاینة ذلك صراحة أمام العالم  و لم یروا فیھ ما یخالف األخالق 

تنفیذ ھذا المخطط ، لم یتضایق  العالم المتحضر من ذلك و لم یر فیھ مسا بحقوق اإلنسان بل 
  . في السر غض الطرف في العلن و ساھم في ذلك المخطط

  
  ) :رئیس الوكالة الیھودیة في الخمسینات و الستینات (  یقول بیرل لوكر         

  
. االستقالل و نقل السكان : لقد بنى بن غوریون تصوره على أساسین رئیسیین "          

یفھم اإلنسان مما قالھ بن غوریون بأن نقل السكان ضرورة ال بد منھا ، وأن حدوثھا 
  ) . 2" ( حال تقسیم البلد  مضمون في 

  
  :   قال بیدل كاتسنلنسون         

  
ھل یجوز ذلك أم ال ؟ ضمیري مرتاح : لقد أثارت مسألة نقل السكان نقاشا بیننا "          

لن یخسر العرب من . كلیا حول ھذه النقطة  ألن الجار البعید أفضل من العدو القریب 
في التحلیل األخیر ھذه العملیة ھي . لن نخسر نحن أیضا عملیة نقلھم ، كما أننا بالتأكید 

كنت دائما أحمل الرأي القائل  . بمثابة إصالح سیاسي في االستیطان یأتي لصالح الطرفین 
بأن ھذا الحل ھو أفضل الحلول ، و في األیام الكئیبة كان یتقوى وعیي بفكرة قدوم ھذا 

یعني ضواحي )) خارج إسرائیل (( نقلھم إلى  إال أنني لم أتصور أبدا أن. الحل في یوم ما 
  ) . 3" ( كنت و ما زلت أعتقد بأن مصیرھم ھو الذھاب إلى سوریا و العراق . نابلس 

  
  : 1965 -) یومیاتي و رسائلي إلى البنین ( في كتاب   یقول یوسف وایتز         

  
یوجد  مكان  للشعبین  في  یجب  أن  نكون  بمنتھى الوضوح  فیما  بیننا بأنھ ال "          

  و ھو أن نكون  شعبا مستقال في ھذا : ما من خطة  للتنمیة ستقربنا من ھدفنا . ھذا البلد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بعات  فشلھم إلى اآلن ألنھم  فشلوا  في  ذلك  فشال   ذریعا  و یعانون  ت"  محاولة " نتكلم عن  ( * )  
  15من األرشیف الصھیوني ، ص )  1( 
  18نفس المصدر  ، ص )  2( 
  18نفس المصدر ، ص )  3( 
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و لكن   إذا . إذا غادره العرب سیكون البلد كبیرا و مفتوحا أمامنا تماما . البلد الصغیر 
  . . .بقي العرب سیبقى البلد ضیقا و بائسا 

  
لصھیوني كان جیدا و ناجحا في زمانھ و إلى حد كان بإمكان المشروع ا. . .          

المشروع االكتفاء  بشراء األرض  ، و لكن ھذا وحده لن یحقق دولة إسرائیل  ، یجب أن 
ال )) . المخلص المنتظر (( ھذا ھو سر فكرة  . یتم ذلك بضربة واحدة و كأنھ الخالص 

نقلھم جمیعا باستثناء . ن المجاورة  یوجد سبیل آخر سوى نقل العرب من ھنا إلى البلدا
ـــ یجب أال تبقى قریة واحدة  أو قبیلة ( * ) ربما بیت لحم و الناصرة و القدس القدیمة 

یجب أن تتجھ عملیة  النقل  ھذه  نحو العراق  و سوریا   و  حتى  شرقي  . واحدة  
  ( ** ) . . .األردن 

  
مكن البلد من استیعاب  المالیین من إخواننا و عملیة النقل ھذه ھي التي ست. . .          

  ) . 1"  ( و ال سبیل آخر غیر ذلك  . حل المسألة الیھودیة نھائیا 
  

مع )  كما خطط لھ منظرو الحركة الصھیونیة ( ال یمكن تنفیذ المشروع الصھیوني          
یویة لنجاح ھذا إن نقلھم وترحیلھم  من وطنھم ضرورة ح. بقاء السكان العرب  في فلسطین 

و لذلك ، فإن مفھوم الصھیونیة ال یمكن أن یتعارض مع ھذه الضرورة و . المشروع اللئیم 
بالتالي ، فإن كل الصھاینة متفقون على ذلك  و إن كان بعضھم یقول العكس مضطرین 

  .تحت وطأة خیبة األمل دون التخلي عن ذلك في السر 
  

شروع منذ آالف السنین و لن یتخلوا عنھ أبدا إلى إن الصھاینة یخططون لھذا الم         
لقد تراجعوا تكتیكیا في بعض مراحل تاریخھم فأعادوا الكرة كلما سنحت لھم . آالف السنین 

  .الفرصة 
  

الحالیة التي أقیمت على جزء "  دولة إسرائیل " إن مشروعھم لن یكتفي  بما یسمى           
و لن یتخلون عنھا أبدا إال إذا تخلوا ( یطمحون إلیھا التي "  أرض إسرائیل " بسیط  من  

  إال ذر للرماد " التعایش " و "  السالم " ،  و ما حدیثھم عن  ) عن صھیونیتھم و یھودیتھم  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضم عدد كبیر من العرب المسیحیین كما تحوي على ھذا تملقا لألوربیین ألن ھذه المدن الثالث ( * ) 

األماكن المقدسة المسیحیة مثل كنیسة المھد في بیت لحم و كنیسة القیامة في القدس  و الناصرة حیث 
، ألن ھذه المدن ضمن المخطط و لو على "  ربما " نالحظ عبارة  . نشأ السید المسیح علیھ السالم 

  .المدى البعید 
(( المرحلة األولى تأسیس الدولة الیھودیة على . طط الصھیوني یعتمد على المرحلیة إن المخ( ** ) 

و حتى شرق األردن (( إن عبارة  ) . التي تمتد من النیل إلى الفرات ( من أرض إسرائیل )) جزء بسیط 
السكان  من" المؤقتة " تعبر عن الضرورة الملحة إلفراغ  األراضي التي أقیمت علیھا دولة إسرائیل )) 

العرب  ألن المنظرین للمشروع الصھیوني یعتبرون شرقي األردن جزء ال یتجزأ من أرض إسرائیل و لم 
و بالتالي فإن نقل السكان سوف یتم تدریجیا بالتوازي مع . یتخلى عنھ مؤسسو دولة إسرائیل إال تكتیكیا 

بھذا تعلمون أن : م قال یشوع ث: " التوسع الصھیوني في المنطقة تنفیذا للوعد التوراتي المشھور 
اهللا الحي في وسطكم و طردا یطرد  من  أمامكم الكنعانیین و الحثیین و الحویین و 

  ) .   10،  9 – 3: یشوع " (  و الیبوسیین الجرجاشیین و األموریین
  22من األرشیف الصھیوني ، ص )  1( 
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ذوي  الماضي   اإلرھابي ( ن  في عیون  بعض  العرب  ممن  وثقوا   في   بیریز  و  رابی
  " .دعاة السالم " و غیرھم   ممن  یسمون  كذبا  بـ ) ( * )   العتید 

  
" مواطنین " إن  مشروع  إقامة  دولة  یھودیة  في  فلسطین ال یتوافق مع وجود           
ھا في  ھذه  الدولة التي ال یمكن أن توصف حسب ما خطط لھ الصھاینة إال بأن( ** ) عرب 

  .دولة عنصریة 
  

لقد عطل الشعب الفلسطیني ھذا المشروع  بتمسكھ بأرضھ و تشبثھ بوطنھ  و خلق          
في داخل إسرائیل واقعا یتعارض مع ما كان یحلم بھ الصھاینة و یخططون لھ  و سبب  
مشكلة ھویة حقیقیة في داخل كیانھم العنصري  فأصبح النقاش حادا بین الصھاینة أنفسھم 

  .ما إذا كانت دولة إسرائیل دولة یھودیة  أم ال فی
  

  :یقول یوسف وایتز في نفس الكتاب          
  

نقل السكان العرب . ال خالص لنا ما لم یجر تفریغ البلد من العرب من أجلنا "          
مسألة ال مناص لنا منھا إذا أردنا أن نتقدم بمطلب لحل حقیقي و إذا كنا ننوي حل المسألة 

في رأیي ینبغي أن یكون نقل العرب ھو المطلب . لیھودیة و مشكلة الدین الیھودي الخ ا
  . . .الذي نتقدم بھ إلى مؤتمر السالم 

  
تناولنا ) . عین كارم ( أجریت محادثة طویلة مع كاتنلسون  في بیت ھاكیریم  . . .          

عدة سنوات  و ھو ،  تبین أنھ من مؤیدي الفكرة منذ"  . نقل السكان "  موضوع  
باإلضافة  إلى ذلك ، یشارك في رأیي القائل بأن ھذا ھو الحل الوحید لمشكلتنا  في ھذا 

فھو یعتقد أن الضرورة السیاسیة ، كما تبرز بعد الحرب  ، ستجبر قادة العالم على . البلد 
لنسبة لجزء فبا( *** ) القبول بھذا الحل ، و إن لم یكن ذلك بالنسبة ألرض إسرائیل كلھا 

  )  . 1" ( منھا على أقل تقدیر 
  

 –أ :  في محادثتي مع شرتوك في وزارة الخارجیة أثرت أربعة تساؤالت "          
ھل ینبغي علینا أن نقوم بعمل ما كي نحول خروج العرب من البلد إلى : الترحیل الالحق 

إلیجاب  ھل سیكون من واقع نھائي بحیث ال یعودون إلیھ بعد ذلك ؟  إذا كان الجواب با
الصواب  مطالبة اللجنة الثالثیة المسؤولة عن الشؤون العربیة في اإلدارة الصھیونیة  
بأن تضع خطة عمل للترحیل ؟ كان جوابھ أنھ یبارك مبادرتي في ھذا الشأن ویرى أنھ  

اور  ینبغي علینا أن  نعمل  بصورة  تحول  خروج  العرب إلى  واقع  قائم  ،  و  أنھ  سیتش
  ) . 2" ( مع  بن  غوریون  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" إنجازاتھ " و قد   شھد العالم   (  ألیس  رابین  من  أمر بتكسیر عظام  المقاومین  الفلسطینیین ( * ) 

ناء االنتفاضة األولى و بیریز من أمر بقتل عندما كان وزیرا للدفاع  أث)  مباشرة عبر شاشات التلفزیون 
عناقید " األطفال و النساء و الشیوخ في مقر لألمم المتحدة في قانا في جنوب لبنان أثناء عدوان  

غضب الصھاینة على بطولة و شجاعة مقاومة الشعب اللبناني و عدم استسالمھ لالحتالل " ( الغضب 
   عندما كان رئیسا للوزراء ؟)  الصھیوني 

  " .عرب إسرائیل " ممن یسمون بـ ( ** ) 
  .التي تمتد من النیل إلى الفرات ( *** ) 

  24من األرشیف الصھیوني ، ص )  1( 
  27نفس المصدر ، ص )  2( 
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  :إقامة الدولة الیھودیة القومیة  – 4
  

إن إقامة الدولة الیھودیة في فلسطین ھو الھدف األول للمشروع الصھیوني كما          
اغھ قادة الحركة الصھیونیة الحدیثة وھي مرحلة ھامة و أساسیة في  مراحل المخطط ص

  .الصھیوني 
  

یبدأ بالوعد اإللھي بإعطاء )  و المشروع الصھیوني ( * ) ( إن التاریخ الیھودي          
لى و ھجرة إبراھیم و أھلھ إ) یعقوب    –أبناء إسرائیل   ( فلسطین ألبناء إبراھیم من الیھود 

فلسطین  و من أھم مراحلھ دخول بني إسرائیل بقیادة یشوع بن نون  إلى فلسطین و 
  .استیالئھم علیھا بالقتل و اإلرھاب 

  
إن التوراة لم تكتف فقط  باألمر باالستیالء على األرض و إنما حددت لھم الحدود          

حدودك یا " ھیونیة  الجغرافیة لھذه األرض و التي أصبحت فیما بعد شعارا للحركة الص
و قد جاء ذكر ذلك في سفر التكوین  في  اإلصحاح  "إسرائیل من النیل إلى الفرات 

لنسلك أعطي األرض من : في ذلك الیوم قطع الرب مع أبرام میثاقا قائال : " الخامس عشر 
  ) . 1" ( نھر مصر  إلى النھر الكبیر نھر الفرات 

           
في فلسطین أطماع قدیمة قدم وجودھم   وقد صاغت الحركة  إن أطماع الیھود         

الصھیونیة الحدیثة بقیادة ھرتزل  ھذه األطماع  في شكل مشروع إقامة الدولة الیھودیة 
الیھود من االضطھاد الذي "  تحریر" و "  المسألة الیھودیة " القومیة في فلسطین لحل  

  .تمارسھ في حقھم الشعوب األخرى 
  

  :  1895سنة  ) الدولة الیھودیة ( ول ھرتزل  في كتاب یق         
  

الفكرة التي عالجتھا  في  ھذا الكتیب ھي  فكرة  قدیمة  تتعلق  ببعث الدولة  "         
  .الیھودیة 

  
أنا ال . إن الذي بعث ھذه الفكرة النائمة إلى الحیاة ھو العالم الذي تألب ضد الیھود          

یدة  ، فلیالحظ ھذا من خالل مناقشتي  ، أنا لم أكتشف ال الحالة أدعي اكتشاف أمور جد
  . . . الیھودیة كما بلورھا التاریخ  و ال الطریقة لعالجھا 

  
لذا أقول بوضوح و تأكید بأنني أؤمن بإمكان تحقیق الفكرة رغم أني أعترف . . .          

الدولة الیھودیة لذلك یجب أن  إن العالم یحتاج إلى. بأني لم أكتشف الشكل  الذي ستتخذه 
  .  ) 2" ( تقوم 

  
  بھذه العبارات لخص ھرتزل صیاغتھ  لمشروع  الدولة  الیھودیة  انطالقا  من  فكرة          

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا التاریخ المزعوم  و ال توجد مصادر  تاریخیة  كما صاغتھ  التوراة  التي تشكل المصدر الوحید لھذ( * ) 
التي تؤرخ للیھود " العلمیة " إن  الدراسات  التاریخیة  . أخرى  مستقلة  تثبت  ما  جاء  في  التوراة  

  .  كلھا دراسات توراتیة 
   18  -  15: تكوین )  1( 
   103،  102الفكرة الصھیونیة ، ص )  2( 
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الذي یحلم بھ ( یمكن تحقیقھا و یجب تحقیقھا ألن العالم ) دیم أو مشروع  ق( قدیمة نائمة 

  .بحاجة إلیھا ) الیھود 
  

لقد ادعى  قادة  الحركة الصھیونیة أن إقامة الدولة الیھودیة في فلسطین ضرورة          
لحل المسألة الیھودیة و تخلیص الیھود من االضطھاد الذي یعانون منھ من الشعوب التي 

  .ا و ذلك بتجمیع الیھود في فلسطین یعیشون بینھ
  

لقد  صدقوا  عندمـا  ادعوا  أن  إقامـة  الدولـة الیھودیـة  فـي  فلسطیـن  ھـو لحــــل           
، لیس بتجمیع كل یھود العالم في مكان واحد و تخلیصھم من    " ( * )  المسألة الیھودیة  " 
لعملیة و  خطر من الناحیة االستراتیجیة ، و ، ألن ھذا مستحیل من الناحیة ا" االضطھاد "

لدعمھا و حمایتھا و إمدادھا بكل ( ** ) التي سیسخر كل العالم ( إنما لجعل ھذه الدولة 
عن ( قاعدة خلفیة للسیطرة على العالم ) أسباب القوة السیاسیة و االقتصادیة و العسكریة 

وتنفیذ البعد العالمي ( *** )  ) الناجع و الرادع " معاداة السامیة " طریق   سالح 
  .للمشروع الصھیوني 

  
  : یقول أحد عاھام         

  
تجمیع " أیجب أن نعترف أن . الحقیقة قاسیة و لكن قسوتھا أفضل من التضلیل  "          

ربما استطعنا و بطرق طبیعیة أن نؤسس . بطریقة طبیعیة أمر غیر معقول " المنفیین 
أن " قد یتكاثر الیھود و یزدادون داخل ھذه الدولة الیھودیة إلى  یوما دولة یھودیة ، و 

بھم لكن حتى في مثل ھذا الوقت سیبقى القسم األكبر من شعبنا متفرقا " تمتلئ األرض 
كما یقول "  ( جمع شمل المتفرقین من أطراف األرض األربعة " إن  . في بالد أجنبیة 

یأتي   إال الدین ، الذي یعلم باإلیمان بخالص شيء مستحیل  ، ال یستطیع ) كتاب الصالة 
  .بواسطة معجزة ، أن یعد بتحقیق مثل ھذا األمر 

  
جمع شمل "  لكن  إذا  كان األمر  كذلك  ،  إذا  كانت  الدولة  الیھودیة ال تعني           

إنما فقط توطین قسم من شعبنا في فلسطین  ، فكیف یؤدي ھذا إلى حل " المنفیین 
  المادیة لجماھیر الیھود في أرض الشتات ؟ المشكلة

  
و أن حل ھذه المشكلة حال كلیا . لن تنتھي المشكلة المادیة ببناء الدولة الیھودیة          

  على أن المشاكل المادیة الیھودیة ستعتمد ، سواء أسسنا دولة یھودیة.لیس باستطاعتنا 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التي یتحدث عنھا قادة "  المسألة الیھودیة " أي المشروع الصھیوني ، ألنھ  من الواضح أن  ( * ) 

  .الحركة الصھیونیة  ما ھي إال تعبیر مختلف عن ذلك المشروع  القدیم 
ي حمت و تحمي ممثال في ھیئة األمم المتحدة  بقیادة  رأس الصھیونیة العالمیة أمریكا الت( ** ) 

ناھیك عن فرض العقوبات عن الجرائم الفاضحة ) عن طریق الفیتو ( إسرائیل حتى من االنتقاد و التندید 
  .      التي ارتكبتھا و ترتكبھا تجاه شعوب المنطقة 

) خاصة القادة الغربیین ( إن أقوى سالح تملكھ إسرائیل ھو ھذا السالح الذي یرعب قادة العالم ( *** ) 
تحكم في مواقفھم تجاه إسرائیل و سیاسات إسرائیل بحیث ال یجرؤ أحد على انتقادھا إال شھر في و ی

  .وجھھ ھذا السالح الفتاك 
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  أم لم نؤسس ، ستعتمد في األساس على الحالة االقتصادیة و المستوى الثقافي لألمم 
  ) . 1" ( المختلفة التي یتفرق بینھا شعبنا 

  
تأسیس الدولة الیھودیة القومیة في فلسطین جاء لحل مشكلة الیھود في  إن االدعاء أن         

الشتات ، و ذلك بتجمیعھم في داخل ھذه الدولة ، ما ھو إال كذبة كبیرة لزعماء الحركة 
إذن ، ما الفائدة المرجوة  من  تأسیس . الصھیونیة للحصول على الدعم لتنفیذ مشروعھم 

  مستحیـل  أن  تضـم  ضمـن  حدودھـا  جمیـع  یھـود العالـم  ؟  ھذه الدولـة  إذا  كـان  مـن  ال
  ) . و  ھذا  باعترافھم (  
  

یكمن في تأسیس دولة قومیة ) أي المشروع الصھیوني ( إن حل المشكلة الیھودیة          
یھودیة  قویة في فلسطین یستوطن داخلھا قسم فقط من الیھود على أن یبقى القسم األكبر  في 

  ) .في بعده العالمي ( نھم و جعل ھذه الدولة قاعدة لتنفیذ بقیة المشروع الصھیوني بلدا
  

دولة في المنطقة ، عسكریا و اقتصادیا و سیاسیا ، "  أقوى " لقد أصبحت إسرائیل          
  .كما أرید لھا أن تكون في المشروع الصھیوني 

  
التوازن  " إسرائیل و زعمت أن   " قوة " إن األنظمة العربیة انھزمت أمام           

وجـود إسرائیـل   "  شرعیة " لصالح   إسرائیل   و سلمت  بـ  "  االستراتیجي و العسكري 
  " .األمر الواقع " بحجة  )  و ھي أشد ھزیمة ( 
  

ال وجود للقوة المطلقة و ال للضعف المطلق . إن مسألة القوة و الضعف مسألة نسبیة          
فالقوي قوي بالنسبة للضعیف و الضعیف ضعیف . ت بین الدول و الشعوب في العالقا

  .بالنسبة للقوي 
  

إن الدولة القویة تحمل عناصر الضعف في داخلھا و الدولة الضعیفة تحمل عناصر          
  .القوة في داخلھا 

  
دث ما فح"  األضعف " دولة في المنطقة  و لبنان  "  أقوى " ألم تكن إسرائیل           

عندما  انھزمت  إسرائیل   القویة  أمام لبنان الضعیف   2000حدث في أیار  مایو  سنة 
ذلیال في جنح الظالم " ) الجیش الذي ال یھزم " الذي وصف  لنا بأنھ ( فخـرج جیشھا  

  .تحت ضربات المقاومة اللبنانیة البطلة  
  

حدث لھا ما حدث  في فیتنام و لبنان و دولة في العالم ، ف"  أقوى " ألیست أمریكا           
  الصومال و یحدث لھا ما یحدث اآلن في العراق ؟

  
  فخـرج  مھزومـا  مـن  البلـدان  المستعمـرة   "   األقـوى  " ألم   یكـن  االستعمـار           

  ؟"  األضعف "  
  

الدول  بحیث " رب أغ" إن الدولة التي خطط الصھاینة إلقامتھا في فلسطین ھي من          
و التوسع حسب الظروف  التاریخیة  و السیاسیة و العسكریة  ،  ضمن " الحیویة " تتمیز بـ 

  ).من النیل إلى الفرات ( إطار جغرافي معین حددتھ لھم توراتھم المقدسة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  156ونیة ، ص الفكرة الصھی)  1( 
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لم یجرؤ أحد من قادة الحركة الصھیونیة على تعیین حدود واضحة للدولة المنشودة          
و ھذا لھ داللة تحتمل معنیین  " ! لیس لھا حدود " بل اعترفوا جمیعھم على أن ھذه الدولة 

  .أساسیین في المشروع الصھیوني 
  

ذه الدولة كي تتوسع في المنطقة حسب  ترك المجال مفتوحا لھ:  المعنى األول          
  .الظروف 

  
أما المعنى الثاني  فھو كون غایة المشروع الصھیوني النھائیة حكم العالم  و بالتالي           

  . تكون الدولة الیھودیة القومیة  مقدمة للدولة الیھودیة العالمیة  فال ضرورة للحدود 
  

  :یقول بن غوریون          
  

لقد تبدلت حدودھا و تحولت من . في الواقع أن حدود ھذه الدولة غیر مرسومة "          
  ) . 1" ( زمن آلخر 

  
ھذا بالمطلق ما یؤمنون بھ كي یتركوا مجاال مفتوحا للتأویالت الالحقة و یسمحوا          

أرض " ألنفسھم باالستیالء على ما تقع علیھ أیدیھم من أراضي المنطقة التي یعتبرونھا 
و التي تمتد من مصر إلى العراق ، أي األرض التي عاش علیھا "  رائیل التاریخیة إس

  .شعب إسرائیل تاریخیا 
  

إن الدولة الیھودیة في المشروع الصھیوني تتمیز بخاصیة غریبة ال نجدھا في أي          
نیة تتوسع كلما دعت الحاجة و اإلمكا"  مطاطیة " و ھي كونھا تحدھا حدود : دولة أخرى 

  .إلى ذلك  و تنكمش  إذا اضطرتھا الظروف إلى ذلك 
  

  :ھاملین . یقول أ         
  

لقد عبر الرفاق عن قلقھم إزاء كون الحدود التي سیجري رسمھا حدود دائمة و "          
سنة ؟ من یستطیع أن یتنبأ بأن  15أو  10لكن من بیننا یعلم ماذا ستكون علیھ الحال بعد 

أن والیات و مناطق كبیرة ( * ) ع بالعنف ؟ أنا أعرف من تاریخ أمریكا الحدود لن تتوس
في تصوري سیكون باستطاعتنا نحن أیضا . . .جرى الحصول علیھا بواسطة المال 

فإذا زاد عددنا و ( ** ) . . . توسیع حدودنا بواسطة الرأسمال و الطاقات المتوفرة لنا 
  تنشأ عندئذ إمكانیة لقیام عالقات سلمیة مع الجالیة جعلنا أنفسنا أقویاء اقتصادیا و مالیا س

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  13من األرشیف الصھیوني ، ص )  1( 

كثیرة  بین  تأسیس الدولة األمریكیة و تأسیس الدولة " تشابھ " من الغریب أن تكون ھناك نقاط  ( * ) 
  :في فلسطین  الیھودیة
  تأسیس  الدولتان  سیطرت  علیـھ  العقیـدة  التوراتیــة   الصھیونیـة  المتطرفــة   -         

  " .  أرض المیعاد " و فكرة ) البروتستانتیة في أمریكا و الیھودیة في فلسطین ( 
  .قامت الدولتان على االستیطان األوربي  -
  ) .بنتائج متفاوتة ( ألصلیین قامت الدولتان على سیاسة إبادة السكان ا -
  .قامت الدولتان على التوسع   -

و ھي الفكرة الرئیسیة في مشروع الشرق أوسطیة الجدیدة الذي طرحھ مجرم قانا شیمون ( ** ) 
  ! ) . صاحب جائزة نوبل للسالم  ( بیریس 
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  ) . 1" ( ( * ) العربیة و إمكانیة  لتوسعنا و توسیع حدودنا 
  

  :  رایس. ل أكما یقو         
  

ال . . . الحدود لیست مقدسة . لقد أثیرت مسألة الحدود التي یرسمھا التقسیم "          
لكن یجب أال . شك أن انتھاك حدود بلد مأھول ھو عمل إجرامي ، بل إنھ اإلمبریالیة بعینھا 

 ننظر إلى حدود قطعة من األرض المھجورة  على أنھا أبدیة وقت تكون فیھ المستوطنة
ألسنا اآلن أمام عملیة . المجاورة تعاني من فائض في السكان  و ملیئة بالطاقات المنتجة 

انتھاك للحدود في الظرف الحالي ؟ ھل دعانا العرب للمجيء إلى أرض إسرائیل ؟ و ھل 
یوافقون على ما یجري ؟ مع ذلك مازلنا مستمرین  ألنھ لنا الحق األخالقي في المشروع 

  ) . 2" ( عاتقنا في أرض إسرائیل الذي أخذناه على 
  

إن كل تصرفاتھم تحكمھا . ھكذا وجدوا و ھكذا یفكرون و ھكذا ینظرون إلى الغیر          
إنھم ال ینظرون إلى ) . خاصة التوراة و التلمود ( عقیدتھم التي تعلمھم إیاھا كتبھم الدینیة  

عب الیھودي و مصالح الشعب الغیر على أنھ موجود بل ھو عدم و ال شيء موجود إال الش
فاألرض مھجورة أمامھم و السكان ال وجود لھم  و . الیھودي و مشروع الشعب الیھودي 

حتى و إن اعترفوا بوجودھم ، فھم لیسوا بحاجة إلى دعوتھم و ال بحاجة إلى موافقتھم  ولھم 
عند  الغیر  ھو  ألم  یعلمھم  التلمود  بأن  كل  ما  (  كل الحق لالستیالء على ما یریدون 

  ) .ملك  لھم ؟ 
  

  :تابنكین . یقول ي         
  

و ( ** ) جرى ارتكاب خیانة إزاء  الصھیونیة   1922عندما تم تقسیم البلد في  "          
كان ھذا االقتطاع موجھا . . . إمكانیة تطور البلد و ذلك من وجھة نظر ھدفنا الجوھري 

  "مي الیھودي في ھذا البلد ضد الوطن القو. ضد الصھیونیة فقط 
  

و یشكل تثبیت الحدود السیاسیة بین الجزء ین الشرقي و الغربي من البلد ، و "          
  ) . 3" ( بین أجزاء الضفة الغربیة لنھر األردن انتھاكا لتطوره  

  
  "خیانة " إن تقسیم فلسطین لم یكن ضمن المشروع الصھیوني  و إنما تم ذلك  بـ          

لقوى العظمى التي كان من المفترض أن تسیر وفق المخطط الذي وضعھ قادة الحركة ا
  .الصھیونیة العالمیة  نتیجة لحسابات  و مصالح أخرى  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إال عندما خابت آمالھم في التوسع  إنھم لم یدعوا للسالم" . السالم " ھذا ما یفضح نوایاھم في ( * ) 

أما الھدف فلم یتغیر و . للحرب منذ  البدایة "  الخطة البدیلة " ضمن  " السالم " لقد كان  . العسكري  
  .لن یتغیر أبدا ،  وھو التوسع  

  18من األرشیف الصھیوني ، ص )  1( 
  18نفس المصدر ، ص )  2( 

و ھذا دلیل على أن بریطانیا شریك في المشروع الصھیوني ألن  الخیانة ارتكبت من قبل بریطانیا( ** ) 
  .الخیانة ال تكون إال من الداخل 

  19نفس المصدر ، ص )  3( 
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إن قادة الصھاینة كانوا یطمحون . فالتقسیم شكل عائقا كبیرا أمام التوسع الصھیوني          
عوا خارجھا إال أن مقاومة ثم یتوس"  أرض إسرائیل التاریخیة "  في الحصول على كل  

الشعب العربي في فلسطین حالت دون ذلك و اضطرت القوى العظمي ، المسیطرة على 
و األمم  المتحدة )  لدى تقاسم منطقة الشرق األوسط  بین فرنسا و بریطانیا ( عصبة األمم 

لى ، اضطرتھا إ) عند تقسیم فلسطین بین  العرب أصحاب األرض  و الیھود الوافدین  ( 
و دعت إلى تقسیم البالد  لیس ) استحالة إفراغ فلسطین من سكانھا ( التسلیم باألمر الواقع  

  .    حبا في العرب الفلسطینیین و ال حرصا على مصالحھم و إنما إنقاذا للمشروع الصھیوني 
  

إن الدولة الیھودیة القومیة المخطط لھا في المشروع الصھیوني تتمیز بخاصیتین          
  . أساسیتین فیما یخص تطورھا  أفقیا و عمودیا 

  
إن التطور  مسألة  طبیعیة  و ضروریة ألي  دولة و ھو على نوعین ، تطور  أفقي          

أي  تطور  اقتصادي  و علمي  و  تقني   و (  و  تطور عمودي  )   التوسع الجغرافي ( 
  . . . ) . عسكري الخ 

  
یز بتطورھا العمودي على عكس الدول في العصور القدیمة التي فالدولة الحدیثة تتم         

  .كانت تفضل التوسع الجغرافي و تسعى إلیھ عن طریق الحروب 
  

أما الدولة الصھیونیة ، فھي الدولة الحدیثة الوحیدة التي خطط لھا و أقیمت على          
ألراضي   المجاورة     على  حساب  ا)  أي  التطور األفقي  (  أساس التوسع  الجغرافي  

  . . .باإلضافة إلى تطورھا االقتصادي و التقني  و العسكري الخ "  المھجورة " 
  

مسألة ال نقاش فیھا " أرض إسرائیل " إن كون فلسطین  و األراضي المحیطة بھا           
حاف بالنسبة لقادة الحركة الصھیونیة العالمیة ، و تقسیمھا بین العرب و الیھود فیھ إج

  .و منح العرب حق لیس لھم "  صاحب األرض الشرعي " للشعب الیھودي  
  

على تقسیم فلسطین بینھم و بین ) في العلن ( لقد قلنا أن القادة الصھاینة وافقوا          
  .العرب مضطرین إنقاذا للمشروع الصھیوني و إذعانا لألمر الواقع 

  
  :  یقول تابنكین         

  
. ل مرة في تاریخ ھذا البلد نجد أنھ في طریقھ ألن یصبح دولة عربیة مستقلة ألو"          

حتى اآلن لم یكن البلد مستقال  إال في الفترات  التي كان الیھود یستوطنونھ إذ أننا وحدنا 
و لم یكن ھذا . ھذه األرض     كبلد  و أعطیناھا طابعھا الخاص كما أنھا حولتنا إلى شعب 

حقیقة " أرض إسرائیل " یتضمن االسم  .عرب مركزھم القومي أبدا البلد بالنسبة لل
و یجب علینا أال ننظر إلى الدولة الیھودیة التي یریدون . منطقیة و حقیقة تاریخیة 

إنشاءھا فقط ، بل علینا أن ننظر إلى الدولة العربیة أیضا إذ یتضمن اقتراح التقسیم بلورة 
أعطي العرب بذلك سلطة ال تمثل قدراتھم لقد . الوجود العربي ضمن إطار دولة 

  على أرض إسرائیل  یكون قد تم تثبیت " دولة عربیة " و مع بروز  ( * ) . االستیطانیة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لسكـان  األصلییـن  ، إن  وقاحـة  الصھاینـة  جعلـت  مـن  العـرب  الفلسطینییـن  ،  ا( * )  
في بلدھم و حولھم احتاللھم فلسطین إلى الجئین و مقیمین غیر شرعیین في بلدھم أو " مستوطنین "  

  .       أي من الدرجة الثانیة "  مواطنین غیر یھود " 
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واقع معین في عالم السیاسة الدولیة لیس كجزء ملحق بجنوب سوریا أو غرب السعودیة 
  ) . 1" ( بل كدولة عربیة على األرض اإلسرائیلیة  أو غرب العراق  ،

  
لقد اختصروا تاریخ  و جغرافیة فلسطین  في  فترة  وجودھم  و  حكمھم  لھا  و التي           

، ال تكاد تذكر بمقیاس التاریخ و ال توجد ( * ) باعترافھم " فترات معینة  " لم  تتجاوز 
و ال مصادر تاریخیة مستقلة عن التوراة  ، " الفترات " شواھد أثریة تذكر عن ھذه 

و أصبح التاریخ تاریخ إسرائیل رغم أن غیر الیھود " أرض إسرائیل " فأصبحت األرض 
  .  سكنوا آالف السنین قبلھم و آالف أخرى  بعدھم 

  
  :یقول بن غوریون          

  
رج التاریخ لیس ألرض إسرائیل أي وجود محدد ككیان سیاسي أو جغرافي خا"          

كجزء من " موحدا " سنة من الحكم التركي كان البلد  400الیھودي ، خالل 
( ** ) : بعد الغزو البریطاني جرى تقسیم البلد إلى أربعة أقسام . اإلمبراطوریة العثمانیة  

من الحدود  الشمالیة لمنطقة االنتداب حتى نھر  –القسم الشمالي من غربي إسرائیل  –   1
جزء آخر من شمال البلد باتجاه الشرق  –  2. و ھو اآلن جزء من دولة لبنان  – اللیطاني 

شرقي األردن و من  -  3. و ھو جزء من دولة سوریا  –حوران و الجوالن و الباشان  –
جنوب نھر الیرموك حتى حدود الحجاز ، و قد أعطي إلى األمیر عبد اهللا لیحكمھ مع أن 

منطقة االنتداب في غربي أرض إسرائیل و التي  -   4. ھ  االنتداب البریطاني یسیطر علی
ھناك أیضا : ھنا قال بیرل . ( تنطبق علیھا وحدھا بنود االنتداب المتعلقة بالوطن القومي 

( *** ) و عندما تسأل أوساط المعارضین   للدولة ) سیناء الواقعة بین أیدي المصریین 
فإنھم ینسون أنھ بإمكاننا  أن نوجھ لھم ذات  ماذا سیحدث للمناطق الواقعة خارج الدولة ؟

ماذا سیحدث للمناطق الواقعة خارج حدود االنتداب البریطاني ؟ إذ أن الوطن : السؤال 
ھل تنازلنا عن حقنا  في ( **** ) . القومي وفقا لالنتداب ال یشمل إسرائیل الكبرى 

   ) . 2" ( نتداب ؟ استیطان تلك األجزاء من أرض إسرائیل  الواقعة خارج حدود اال
  

ھذا . كما یراھا بن غوریون كناطق باسم جمیع الصھاینة "  البلد " ھذه ھي حدود           
  ) .و التي ال یمكن أن یتخلوا عنھا ( ما یمثل األطماع الصھیونیة في المنطقة 

  
و التي   1948الحالیة ، التي أقیمت على األراضي التي احتلت سنة " إسرائیل " إن          

إال القلیل من الدول ، ال تمثل إال جزء صغیر )         بعربھ و عجمھ  ( یعترف بھا العالم بأسره 
  .  من الطموح و األطماع الصھیونیة في المنطقة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  20من األرشیف الصھیوني ، ص )  1( 
لم یكن البلد وحدة سیاسیة إال . وحدة البلد غیر موجودة في الوقت الحاضر : " قول بن غوریون ی( * )  

من األرشیف " و حتى  في ذلك الوقت كان كذلك في فترات معینة فقط . في أیام استقاللنا السیاسي 
  . 20الصھیوني ، ص 

إذا استثنینا ( مر أكثر من ألف سنة اإلسالمي الذي است –یتجاھل بن غوریون عمدا  الحكم العربي ( ** ) 
  "  ) .  التركي " ، على رأي بن غوریون ، الحكم 

  .أي معارضي الدولة على أساس التقسیم ( *** ) 
  .من النیل إلى الفرات ( **** ) 

  21نفس المصدر ، ص )  2( 
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رة لم  یكن  من  السھل التطرق  إلى  موضوع اإلرھاب الصھیوني دون إعطاء صو         
مفصلة  عن  أبعاد المشروع  الصھیوني   كما  جاءت  على لسانھم   و  في  كتبھم الدینیة و 

  .غیر الدینیة 
  :یمكن حصر ھذه األبعاد  فیما یلي          

  
  .البعـد الدینــي  -
  .البعـد التاریخــي  -
  .البعـد الجغرافــي  -
  .البعـد السیاســي  -
  .البعـد العالمــي  -
  

  :یني البعد الد -   1 
  

إنھ . إن البعد الدیني ھو البعد األكثر أصالة بین أبعاد المشروع الصھیوني األخرى          
  .الركیزة التي ترتكز علیھا تلك األبعاد 

  
الذي  وعد  من  خاللھ  اهللا   شعــب "   العھد اإللھي " تقوم العقیدة الیھودیة  على           

،  بمنحھ  أرض  كنعـان  )  إسرائیل ( إسحاق  و یعقوب  إسرائیل  ،  بواسطة  إبراھیم  و 
و الذي یشكل البدایة الحقیقیة للتاریخ الیھودي  و ھو الوعد الذي بنیت علیھ ) فلسطین ( 

  .الفكرة الصھیونیة 
  
  :البعد التاریخي  - 2
  

في  فلسطین عل أساس )  و أخالقي ( یعتبر الیھود الصھاینة أن لھم حق تاریخي          
الوعد اإللھي  دون غیرھم من الشعوب و إن أقامت ھذه الشعوب في فلسطین  آالف السنین 

  .قبل و بعد الیھود 
  

الذي شرع  لھم احتالل "  الحق " لقد وضع المشروع الصھیوني على أساس ھذا           
  .فلسطین بدعم و تواطؤ من القوى العظمى التي أقرت لھم بھذا الحق 

  
  :ي البعد الجغراف – 3
  

،  أرض إسرائیل "   أرض المیعاد " في  "  الحق " منح الیھود  "  الوعد اإللھي "          
  .الكبرى التي تمتد من النیل إلى الفرات 

   
  :البعد السیاسي  – 4
 

البعد السیاسي یعتبر البعد العملي للمشروع الصھیوني و الذي یتمثل في مشروع          
  .في فلسطین و ما یسمى بأرض إسرائیل الكبرى تأسیس دولة یھودیة قومیة 
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  :البعد العالمي  – 5
  

إن غایة الیھود الصھاینة الكبرى السیطرة على العالم و إقامة  حكومة یھودیة عالمیة          
  .على رأسھا ملك یھودي  و ھي آخر مرحلة للمشروع الصھیوني 

  
التوراة ، إلى السیطرة على األمم األخرى و  إنھم یسعون منذ وجدوا ، كما تقول         

  .استعبادھا و تسخیرھا لمصالحھم و لتنفیذ مشروعھم 
  

إن كل ھذه األبعاد یكمل بعضھا بعضا و تتناسق تناسقا تاما  ، تجعل من المشروع          
  :الصھیوني مشروعا متكامال  یمكن تلخیصھ فیما یلي 

  
ـدوا  ،   بنـاء  علــى  الوعــد  اإللھــي   بإعطائھــم  یسعـى  الیھـود  منـذ  وج         

الــذي  منحــوه  ألنفسھــم  ،  "  الحــق  التاریخــي " أرض  المیعــاد   و  تحقیقــا  لـ 
إلــى  االستیـــــالء  علــى  األرض  المقدســة  و  إقامــة  دولــة  یھودیــة  قومیــة   

  .   ومــة  الیھودیــة  العالمیــــة تمھیــدا  لتأسیــس  الحك
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  الفصل الثاني
  

النزعات 
العنصریة في 
  الفكر الصھیوني
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ة ، بل ھي العنصریة و التعالي عن األمم والشعوب سمة من سمات الیھود الصھاین         
إن الیھود یعتبرون أنفسھم أفضل البشر بل ھم الوحیدین الممثلون . السمة الرئیسیة لدیھم 

  .للجنس البشري 
  

یعتبر الیھود أنفسھم  بأنھم شعب اهللا المختار و أن اهللا اصطفاھم من بین األمم ألنھم          
و معامالتھم مع ممیزون  عن غیرھم  و ھي الفكرة التي سیطرت على كل تصرفاتھم 

  .الغیر
  

فالیھود . إن عنصریتھم و بغضھم  لغیرھم من األمم جعلتھم  یبخلون علیھم  بدینھم          
خاصة بھم )  علیھ السالم ( ال یبشرون لدینھم  و یعتقدون أن التعالیم التي جاء  بھا  موسى 

  .وحدھم  ألنھم الوحیدین المؤھلون لفھمھا و اتباعھا 
  

اهللا خلق العالم من أجلھم و خلق الشعوب األخرى لخدمتھم و بعث الرساالت  إن         
  .السماویة لھم وحدھم 

  
إنھم یستمدون نظرتھم العنصریة إلى الغیر من كتبھم الدینیة و من أقوال زعمائھم          

  .الدینیین و السیاسیین 
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  :بذور العنصریة في التوراة : أوال 
  

لسنا نناقش ھنا مدى صحة . التوراة ھي المصدر األول للفكر الیھودي و الصھیوني          
و إنما  نبین  المبادئ التي یؤمن )  فھذا لیس موضوعنا ( أو عدم صحة ما جاء في التوراة  

  .بھا الیھود و یعتقدونھا و یبنون علیھا كل تصرفاتھم و ممارساتھم 
  

ئ تمثل عقیدتھم و دینھم و ال یمكن تصور یھودي ال یؤمن بھا و ھو إن ھذه المباد         
  . على یھودیتھ  و ال صھیوني ال یعتقدھا و ھو على صھیونیتھ 

  
و على ھذا األساس ، نجد في التوراة المبادئ األساسیة للفكر الصھیوني و للنزعة          

  .العنصریة التي یصطبغ بھا ھذا  الفكر  
  

) بني إسرائیل ( توراة جعلت  من الدین الیھودي دین قومي مرتبط بشعب معین إن ال         
و جعلت  أفضل الناس أولئك الذین ینتسبون إلى إسرائیل ، أما الباقي فھم عبید لشعب 

  .إسرائیل 
  

  :تقول التوراة          
  

كل إنسان جاء ( * ) ھذه أسماء بني إسرائیل الذین جاءوا إلى مصر مع یعقوب "          
رأوبین  و شمعون و الوي و یھوذا و یساكر  و زبولون و بنیامین  و دان  و . و بیتھ 

و . وكانت جمیع نفوس الخارجین من صلب یعقوب سبعین نفسا . نفتالي  و حاد  و أشیر 
و أما بنوا . و مات یوسف كل إخوتھ و جمیع ذلك الجیل . لكن یوسف كان في مصر 

  . ) 1" ( الدوا و نموا و كثروا  كثیرا جدا و امتألت األرض منھم إسرائیل فأثمروا و تو
    

  .  إن التوراة ترقى بالعنصریة الیھودیة الصھیونیة إلى مستوى العقیدة          
  

إن التوراة جعلت نسل إبراھیم سادة العالم  و جعلت نسل إسحاق سادة أبناء إبراھیم          
  .سادة بني إسحاق  )إسرائیل ( وجعلت  نسل یعقوب 

  
  .العالم  "  سادة " إن ھذا االنتقاء جعل من بني إسرائیل           

  
) التي  تشرع  للعنصریة  الصھیونیة (  االصطفاء  التوراتیة  "  نظریة " إن           

االنتساب إلى سام  بن نوح و إلى إبراھیم  علیھما السالم و ھم "  یحتكرون " جعلت الیھود  
  .لیة التي ال تكاد تذكر من بین أبناء سام و أبناء إبراھیم األق

  
  :تقول التوراة عن إبراھیم          

  
أباركــك  مباركــة  و أكثــر  نسلــك  تكثیــرا  كنجــوم  السمــاء  و كالرمــل  "          

  و  یتبــارك  .    ( ** )و  یــرث  نسلــك  بــاب  أعدائــھ  .  البحــر    الــذي على شاطــئ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عندما كان یوسف حاكما لمصر ( * )  
  7، .   1 - 1: خروج )  1( 

  .          إي یستولون على مدنھم ( ** ) 
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  ) . 1" ( فــي  نسلــك  جمیـع  أمم األرض 
  

تتبارك  إال  بمن ھو أفضل  منھا  و  بالتالي ،  فإن  نسل  إبراھیم إن  األمم  ال           
  . أفضل األمم 

  
  :ثم حصرت التوراة السیادة في نسل إسحاق من بین أبناء إبراھیم          

  
و ظھر لھ الرب و قال ال . فذھب إسحاق إلى أبیمالك ملك الفلسطینیین إلى جرار "          

  تغرب في ھذه األرض  فأكون معك و . األرض التي أقول لك    أسكن  في. تنزل إلى مصر 
أباركك ، ألني لك و لنسلك أعطي  جمیع  ھذه  البالد  و أفي بالقسم  الذي أقسمت إلبراھیم 
أبیك و أكثر نسلك كنجوم السماء و أعطي نسلك جمیع ھذه البالد و تتبارك في نسلك جمیع 

  )  .  2" ( أمم األرض 
  

بما یتوافق مع ما یریده ) االنتقائي ( بناء صرحھا الفكري "  النظریة " واصل  ثم ت         
  .كتبة التوراة  لتحصر  السیادة في فرع  واحد من نسل إسحاق 

  
  :تقول التوراة          

  
فاستجاب لھ الرب . و صلى إسحاق إلى الرب ألجل امرأتھ ألنھا كانت عاقرا "          

و تزاحم الولدان في بطنھا  فقالت إن كان ھكذا فلماذا أنا ؟ فمضت . فحبلت رفقة امرأتھ 
شعب یقوى . في بطنك أمتان و من أحشائك یفترق شعبان : لتسأل الرب فقال لھا الرب 

  ) . 3" ( ( * ) على شعب  و كبیر یستعبد لصغیر 
  

ھو الذي یرث و لما كان ھذا ال یتوافق مع عادات ذلك الوقت حیث كان االبن البكر          
دبرتھا رفقة امرأة إسحاق "  مؤامرة " أباه و یحصل على بركتھ ، حاك كتبة التوراة  

  .بركة إسحاق  من أخیھ عیسو "   سرقة " بالتواطؤ مع ابنھا یعقوب  لـ 
  

  :و نورد القصة ھنا كاملة كما جاءت في  سفر التكوین  ألھمیتھا          
  

ق و كلت عیناه عن النظر أنھ دعا عیسو ابنھ األكبر وقال و حدث لما شاخ إسحا"          
فاآلن خذ . فقال إنني قد شخت  و لست أعرف یوم وفاتي . لھ یا ابني فقال لھ ھا أنذا 

عدتك جعبتك و قوسك واخرج  إلى البریة  و تصید لي صیدا ، و اصنع لي أطعمة كما أحب 
  .و اتني بھا آلكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت 

  
فذھب عیسو إلى البریة كي . وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عیسو ابنھ          

إني قد سمعت أباك یكلم : و أما رفقة فكلمت یعقوب ابنھا قائلة . یصطاد صیدا لیأتي بھ 
  .ائتني بصید  و اصنع لي أطعمة آلكل و أباركك أمام الرب  قبل وفاتي : عیسو أخاك قائال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   18،   17 – 22: تكوین )  1( 

  ) .   إسرائیل ( الكبیر عیسو و الصغیر یعقوب ( * ) 
   4،  1 – 16: تكوین )  2( 
  23،  21 – 15: تكوین )  3( 
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ي من ھناك جدیین اذھب إلى الغنم و خذ ل. فاآلن یا ابني اسمع لقولي في ما أنا آمرك بھ 
جیدین من المعزى  فأصنعھما أطعمة ألبیك كما یحب  فتحضرھا إلى أبیك لیأكل حتى 

ھو ذا عیسو أخي  أشعر و أنا رجل أملس ، : فقال یعقوب لرفقة أمھ . یباركك قبل وفاتھ 
فقالت لھ . ربما  یجسني أبي فأكون في عینیھ كمتھاون و أجلب على نفسي لعنة ال بركة  

. فذھب و أخذ و أحضر ألمھ . نتك علي یا ابني ، اسمع لقولي فقط و اذھب خذ لي أمھ لع
و أخذت رفقة ثیاب عیسو ابنھا األكبر الفاخرة . فصنعت أمھ أطعمة كما كان أبوه یحب 

و ألبست یدیھ و مالسة عنقھ . التي كانت عندھا في البیت و ألبست یعقوب ابنھا األصغر 
  .األطعمة و الخبز التي صنعت في ید یعقوب ابنھا جلود جدیي المعزى  و أعطت 

  
فدخل إلى أبیھ و قال یا أبي  فقال ھا أنذا  ، من أنت  یا ابني ؟ فقال یعقوب ألبیھ أنا          

  .  قم  اجلس  و  كل  من  صیدي  لكي  تباركني  نفسك  . عیسو بكرك  قد فعلت كما كلمتني 
. رعت لتجد یا ابني ؟ فقال  إن الرب إلھك قد یسر لي ما ھذا الذي أس: فقال إسحاق البنھ  

فتقدم یعقوب إلى . فقال إسحاق لیعقوب تقدم ألجسك یا ابني ، أ أنت ھو ابني عیسو أم ال  
إسحاق أبیھ  فجسھ و قال الصوت صوت یعقوب و لكن الیدین یدا عیسو  ، و لم یعرفھ 

و قال ھل أنت ھو ابني عیسو قال أنا فباركھ . ألن  یدیھ كانتا مشعرتین كیدي عیسو أخیھ 
فقدم لھ فأكل و أحضر . فقال قدم لي آلكل من صید ابني حتى تباركك نفسي  ( * ) .  ھو 

فتقدم و قبلھ فشم رائحة ثیابھ . لھ خمرا فشرب  فقال لھ إسحاق أبوه تقدم و قبلني یا ابني 
عطك اهللا من ندى السماء  و و باركھ و قال انظر رائحة ابني كرائحة حقل باركھ الرب ، فلی

كن سیدا . من دسم األرض  و كثرة حنطة و خمر ، و لیستعبد لك شعوب و تسجد لك قبائل 
   ) . 1" ( الخوتك  و لیسجد لك بنو أمك و لیكن العنوك ملعونین و مباركوك مباركین 

  
لكذب و االختیار الصھیونیة  على التآمر و ا"  نظریة " و ھكذا بني كل صرح           

  .عن طریق مؤامرة دبرتھا امرأة  " الشعب المختار " و تم اختیار  ( ** )  الخدیعة 
  

  :تواصل التوراة سرد القصة          
  

و حدث عندما فرغ إسحاق من بركة یعقوب و یعقوب قد خرج من لدن إسحاق "          
بھا إلى أبیھ و قال  أبیھ أن عیسو أخاه  أتى  من  صیده ، فصنع ھو أیضا أطعمة و دخل

من : فقال  لھ  إسحاق أبوه . لیقم أبي  و یأكل من صید ابنھ حتى تباركني نفسك : ألبیھ 
فمن ھم الذي : فارتعد إسحاق ارتعادا عظیما جدا  و قال . أنت ؟  فقال أنا ابك بكرك عیسو 

. ن مباركا اصطاد صیدا و أتى بھ إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء و باركتھ ؟ نعم و یكو
باركني أنا : فعندما سمع عیسو كالم أبیھ صرخ صرخة عظیمة و مرة جدا  و قال ألبیھ 

فقال أال إن اسمھ دعي یعقوب فقد . فقال قد جاء أخوك بمكر و أخذ بركتك. أیضا یا أبي 
ثم قال أما أبقیت لي بركة  . تعقبني اآلن مرتین ، أخذ بكوریتي و ھو ذا اآلن أخذ بركتي 

إسحاق  و  قال  لعیسو  إني  قد  جعلتھ  سیدا  لك  و  دفعت  إلیھ  جمیع  إخوتھ    فأجاب
  . ) 1" ( عبیدا 

  
  :و تواصل التوراة تأكید ھذا االختیار          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  !             إنھم یجیزون الكذب على أنبیاءھم ( * ) 

  37،  1 -  27: تكوین )  1( 
  .التي ھي سمات الیھود الصھاینة في كل زمان ( ** ) 
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  و یكون نسلك كتراب األرض و تمتد غربا و شرقا و شماال و جنوبا  و یتبارك" 
  ) . 1" ( فیك و في نسلك جمیع قبائل األرض 

  
  " .النظریة " و بھذا  یكتمل بناء           

  
الیھود التعالیم السماویة التي جاء بھا موسى علیھ السالم خاصة بشعب  لقد جعل         

و ھو شعب " شعب اهللا المختار " فھذا الشعب ھو  . إسرائیل وحده دون غیره من الشعوب 
التوراة   وعلیھ أن  بنقم  على  الشعــوب  و  األمــم  األخــرى  و  یقھــرھا  لمجــرد  أنھــا  

ھا الحق في الحیاة  و  لیس  لھا  الحق في الكرامة  ألن ھذه القیم ما ، فلیس ل"  أخرى " 
  . خلقت إال للیھود وحدھم دون غیرھم من األمم 

  
  :جاء في سفر التثنیة          

  
ال تخمشوا أجسامكم و ال تجعلوا قرعة بین أعینكم ألجل . أنتم أوالد الرب إلھكم "          

و قد اختارك الرب لكي تكون لھ شعبا خاصا فوق جمیع میت ألنك شعب مقدس للرب إلھك 
  ) . 2" ( الشعوب الذین على وجھ األرض 

  
إن التوراة تجعل جسد الیھودي مقدسا ال یجوز . أیة عنصریة أكثر تطرفا من ھذه          

  .تشویھھ أو إلحاق األذى بھ  و ھذا ما یجعل الیھود فوق كل الشعوب 
  

  : 149یقول المزمور          
  

لیفرح . غنوا للرب ترنیمة جدیدة  و تسبیحتھ في جماعة األتقیاء . ھللویا "          
بدف و عود . ، لیسبحوا اسمھ برقص  بملكھم صھیون بنوا لیبتھج. إسرائیل بخالقھ 

یجمل الودعاء بالخالص لیبتھج األتقیاء بمجد . لیرنموا لھ ، ألن الرب راض عن شعبھ 
تنویھات اهللا في أفواھھم و سیف ذو حدین في یدھم لیصنعوا .  لیرنموا على مضاجعھم

، ألسر ملوكھم بقیود و شرفاءھم بكبول من ( * )  نقمة في األمم و تأدیبات في الشعوب 
  " ( ** ) .ھللویا . كرامة ھذا لجمیع أتقیاءه . حدید ، لیجروا بھم الحكم المكتوب 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14 -  28: تكوین )  1( 
  2،  1ــ  14: تثنیة )   2( 

  !ھذه ھي رسالة شعب إسرائیل إلى األمم ( * ) 
برتوكوالت " یلخص  ھذا  المزمور  بشكل  غریب  المشروع  الصھیوني  كما  جاء  في  كتاب  ( ** ) 

  "حكماء صھیون 
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  :ة في التلمود تعالیم العنصری: ثانیا 
  

إنھ یشرع . التلمود یعلم الیھود كیف ینظرون إلى الغیر و كیف یتعاملون معھم          
  .للعنصریة الصھیونیة المتطرفة 

  
متصاعدة في "  مراتب " إن العنصریة التي یعلمھا التلمود للیھود عنصریة ذات           

غیار بشرا أقل مرتبة من الیھود و أعالھا نظرتھا إلى غیر الیھود  أقلھا تلك التي تعتبر األ
  .تلك التي تعتبرھم جمادا  مرورا بتلك التي تعتبرھم بھائم في أشكال آدمیة 
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  :       الغویم نجسون بتكوینھم   - 1
  

أقل ما یصف بھ التلمود غیر الیھود أنھم نجسون بتكوینھم و لیس          
لدى الیھود و األقل  "  إنسانیة " إنھا النظرة األكثر  . أو معتقداتھم  بأعمالھم

إذ أنھا تعتبر غیر الیھود  بشرا   نجسون  و كل من یتصل بھم " تطرفا " 
  .من الیھود یتنجس و بالتالي فعلیھ أن یتطھر 

  
  :   أبھوداه زاراهنجد في          

  
یكونوا موجودین على جبل سیناء لماذا الغویم نجسون ؟ ألنھم لم "          

لكن الیھود . ألن األفعى حین دخلت في حواء  سكبت فیھا النجاسة . 
تطھروا من ذلك  ، حین استمروا واقفین على جبل سیناء ، بینما لم یكن 

  ) . 1" ( الغویم ،  في  ذلك الحین ، على جبل سیناء ، فلم یتطھروا 
  

للجنس البشري جعلھم یعتقدون أن  إن حقدھم على الناس و بغضھم         
  .كل البشر نجسون نتیجة لنجاسة أمھم حواء 

  
، و بالتالي   تمیزوا عن غیرھم ،  "  تطھروا " أما  الیھود  ، فقد           

أما األمم األخرى ، فقد بقیت نجسة و لم . بمجرد وقوفھم على جبل سیناء 
  .تتطھر من نجاستھا 

  
ة أشخاص معا في مكان واحد و ینادون قادیش حین یصلي عشر"          

أو قیدوشاه   ،  فإن  أیا  منھم ، حتى لو لم یكن ینتمي إلیھم ، یستطیع أن 
لكن  البعض  یقول  أنھ  یجب  أن  ال  یوجد  في  ھذه  .  یجیب  آمین 

  ) . 2" ( الصالة  روث  و ال  آكوم  
  

  : ایور دیایقول          
  

ج النسوة الیھودیات من الحمام من واجبھن الحرص حین تخر"          
إذ أن المرأة . على االلتقاء بصدیق أوال ، ال بأي شيء نجس أو مسیحي 

  إذا فعلت ذلك 
و أرادت  في  الوقت  نفسھ  أن  تبقى  مقدسة  ،  فعلیھا  أن تعود  

  ) .          3 " (وتستحم مرة أخرى 
  

  : بیور ھیتیبجاء في          
  

على المرأة أن تحمم نفسھا إذا رأت أي شيء نجس ، ككلب ، حمار ، سكان "          
  ) . 4" ( ، جمل ، خنزیر ، حصان ، مجذوم ) آكوم ( عالم الحیاة الفانیة ، مسیحي 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  90فضح التلمود ، ص )  1( 
  90لمصدر ، ص نفس ا)  2( 
  91فضح التلمود ، ص )  3( 
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      91نفس لمصدر ، ص )  4( 
  :أرواح األغیار نجسة  – 2         

  
. ال یعتبر الیھود غیرھم نجسین من تكوینھم الجسدي فقط  بل من طبیعتھم الروحیة          

  .فروحھم نجسة ألنھا من غیر الطبیعة التي خلقت منھا الروح اإلسرائیلیة 
  

  :جاء في زوھار          
  

منذ وجودھم ، إذن ، و الناس الوثنیون  یوسخون العالم ، ألن أرواحھم تحدرت "          
  " من الشق النجس 

  
و ھو الذي خلق كل شيء حیا ، أي خلق اإلسرائیلیین ، ألنھم أبناء  الرب  "          

ألغیار الوثنیین ؟ یقول لكن من أین تتحدر أرواح ا. العظیم ، و منھ تحدرت أرواحھم 
إنھم ، بناء . من الشق األیسر ، و ذلك ما جعل أرواحھم أرواحا نجسة : الرابي الیعازر 

  ) . 1" ( على ذلك ، جمیعا ، أنجاس یدنسون كل من یحتك بھم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  97نفس المصدر ، ص )  1( 
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  :األغیار بھائم في أشكال آدمیة  – 3         
            
التالیة من مراتب نظرة الیھود إلى غیرھم من الشعوب و األمم ، كما  "المرتبة "          

یعلمھم التلمود ، ھي نظرة أكثر عنصریة  بحیث یعتبرون غیر الیھود دون مستوى اآلدمیة 
حتى یستطیع الیھود أن  یسخروھم " عملیة " ھم اهللا بأشكال بشریة ألسباب  و إنما خلق

  . لخدمتھم و االستفادة منھم 
  

  ) :أحد كتب التلمود (   كیریثوثیقول          
  

من یصب زیتا فوق غوي ، وفوق أجساد میتة ، یعفى من : تعالیم الرابیین ھي "          
لكن كیف یمكن القول أن صب . ن ، ألنھ لیس بشرا ھذا شرعي بالنسبة للحیوا. العقاب 

الزیت على غوي یعفي من العقاب ، مع أن الغوي ھو أیضا من البشر ؟ إن ذلك لیس 
أنتم  قطیعي  ،  و قطیع  مرعاي  ھم :  صحیحا  و ال  شرعیا  ، حسب  ما  ھو  مكتوب  

  ) . 1" (  أنتم ، إذن ، تدعون بشرا  ، لكن الغویم لیسوا كذلك( * ) . بشر
  
إال أن اآلكوم  خلقوا لغایة وحیدة . خلقھم اهللا في أشكال آدمیة  لتمجید إسرائیل  "         

و ھم  ال یستطیعون التخلص من ھذه . لیل نھار ) لخدمة بني إسرائیل  (  ھي لخدمتھم  
حیوانات بأشكال ) إسرائیلي ( و من الالئق أن یقوم على خدمة  ابن ملك  . الخدمة  

  . ) 2" ( طبیعیة  ، فالحیوانات الكائنة بأشكال إنسانیة علیھا أن تخدمھ 
  
  

  ) :أحد أجزاء التلمود (   زوھاریقول          
  

أنا : الناس الذین یعبدون أوثانا ، و الذین یدعون حمیرا و بقرا ، كما ھو مكتوب "          
  ) . 3" ( أملك بقرا و حمیرا 

  
)  :  قاد ھاقیماش (  في  كتابھ  بیشائي ، تعلیقا على قول الرابي  بوكستورف یقول          

   " :  خرج الخنزیر البري من الغابة فضاع في الصحراء " 
  

فھو یعني المسیحیین الذین یأكلون لحم ) خنزیر بري ( حین یقول الكاتب ھنا "          
  ) . 4" ( دس و كالخنازیر یتلفون حقل نشاط إسرائیل ، مدینة الق. الخنزیر 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  34،  31: حزقیال ( * ) 

  91نفس المصدر ، ص )  1( 
  92نفس المصدر ، ص )  2( 
  93ص )   3( 
  93فضح التلمود ، ص )  4( 
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  :األغیار أسوأ من الحیوانات  –  4         

  
غیر الیھود بالحیوانات لم یشف غلیل حقدھم و عنصریتھم  بل راحوا إن وصف          

  .یغلون في ذلك فاعتبروھم أسوأ من الحیوانات 
  

حول تحریم أكل الحیوانات الجریحة )  21، 14( في تفسیره لما جاء في سفر التثنیة          
في سفر و التي یجب طرحھا لألغراب في  طرقاتھم  أم یجب طرحھا للكالب كما جاء 

  :  ) شیلومو أیارشيالرابي ( راشي ، یقول )   30,  12( الخروج 
  

ألن . ترى ھل یجب أن نفھم كلمة كلب بحرفیتھا  ؟ على اإلطالق . ألنھ كالكلب "          
ھذا ینطبق أكثر . أو یمكنك أن تبیعھ من أجنبي : للنص في التعبیر عن الجثث المیتة یقول 

فلم ، إذن ، یقول الكتاب . جریحة  ، فھنا مسموح قبول المكافأة فأكثر على الحیوانات ال
أي ( المقدس  أنھ یمكن طرحھا للكالب ؟ لكي یعلمك أن الكلب محترم أكثر من النوخري 

  ) .  1" ( ) غیر الیھودي 
  

إال إذا كان في ذلك مصلحة لھم أو ( إن الیھود ال یمكن أن یتعایشوا مع غیرھم          
لو ) إن  كان ممكنا ( إنھم شعب حاقد على غیره من الشعوب و یتمنون ) . ھم  مفروضا علی

یعیشون  وحدھم على ھذه األرض  ، لكنھم كانوا دائما أقلیة ال تذكر في وسط محیط من 
  .إنھم ال یریدون الخیر لغیرھم . الشعوب و األمم  و ھذا ما ضاعف نقمتھم على اآلخرین 

  
  :  زوھارجاء في          

  
إذا اقتصر الجماع الجنسي   على الوثنیین فقط ، فإنھ ال یمكن : یقول الرابي آبا "          

من ھنا نتعلم أن على الیھودي أن ال یفسح مجاال لھؤالء . للعالم أن یستمر في الحیاة 
إذ ذاك یستحیل علینا . ألنھم إن تناسلوا بأعداد ضخمة . . .  السیئ السمعة  السارقین 

  ) . 2" ( فھم ینجبون رضعا مثل الكالب . ار في الحیاة مع وجودھم االستمر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  94نفس المصدر ، ص )  1( 
   95فضح التلمود ، ص )  2( 
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  :         الغویم أشیاء  – 5         

  
م العنصریة ، یعتبر الیھود غیرھم  مجرد  أشیاء خلقھا اهللا مثل في بعض شطحاتھ         

  .باقي األشیاء التي خلقھا لخدمة شعب إسرائیل 
  

  :أوراش شائیم جاء في          
  

مباركة ( من یر مخلوقات جمیلة ، حتى لو كانت من اآلكوم أو الحیوانات ، لیقل  "          
  ) . 1" ( ) ي خلق ھكذا أشیاء على األرض مھارة الرب  إلھنا ، ملك الكون ، الذ

  
في جمیع الحاالت ھم أقل . ھكذا یعلم التلمود اتباعھ كیف ینظرون إلى غیرھم          

مستوى من الیھود  ألن الیھود ھم الجنس األعلى و شعب اهللا الذي خلق من أجلھ كل 
  .الكائنات بما فیھا الشعوب األخرى 

  
ن العنصریة الصھیونیة في شكلھا الدیني و العقائدي المتزمت   إن التلمود یعبر ع         

  .والحاقد على الشعوب األخرى  
  

إن الیھود یعتقدون بأنھم أفضل البشر  ، بل ھم الوحیدین  الممثلین للجنس البشري و          
  .  كل ما سواھم فإما بھائم بأشكالھا اآلدمیة و غیر اآلدمیة و إما جماد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  92نفس المصدر ، ص )  1(  
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  :الحقد العنصري في بروتوكوالت حكماء صھیون : ثالثا 

  
یبین الوجھ "  برتوكوالت حكماء صھیون " لقد رأینا في الفصل السابق أن كتاب           

إن ما جاء في ھذا الكتاب یرقى إلى مستوى المؤامرة لیس . صھیوني الحقیقي للمشروع ال
  .على فلسطین و المنطقة العربیة فقط و إنما على العالم بأسره 

  
یھدف إلى "  البرتوكوالت " إن المخطط الصھیوني ، حسب ما جاء في كتاب           

  .لك یھودي السیطرة على العالم و تأسیس حكومة صھیونیة عالمیة على رأسھا م
  

إن الصھاینة نفوا  نسبة ھذا الكتاب إلیھم ، إال أن األفكار التي یحتوي علیھا ال تخرج          
  .عن السیاق العالم لألفكار التي نقرأھا في الكتب الیھودیة و الصھیونیة الصریحة 

  
  ــة  و  الصھیونیةإن  الفكــر الصھیونــي  ،  كما  نقرأه  في جمیــع  الكتــب  الیھودی         

  :، تحكمھ المبادئ الثالثة التالیة ) بدأ بالتوراة (  
  

  .ــ  وجود خطة صھیونیة سعى الیھود منذ وجدوا ، و یسعون إلى اآلن ،  لتنفیذھا          
  

  ــ إن ھذه الخطة القدیمة صیغـت في إطار   فكر  قومي  شوفیني  عنصري  معادي         
  .األخرىلألمم              

  
  .ــ تم و یتم تنفیذ ھذه الخطة بالتآمر و الخداع و العنف و اإلرھاب         

  
ھو خیر من یمثل ھذا الفكر و ھذه الخطة ألنھ یحتوي "   البروتوكوالت " إن كتاب           

  .على أدق التفاصیل التي تبین حقیقة الفكر و المشروع الصھیونیین 
  

، نستعرض البعض مما جاء في ھذا الكتاب مما یبین حقیقة و في ھذا السیاق          
  .عنصریة الفكر الصھیوني  و الصھاینة الیھود 
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  : ـ األمم غوغاء  1         

  
ھل یستطیع عقل منطقي سلیم أن یأمل في حكم الغوغاء حكما ناجحا باستعمال "          

اقضة مثل ھذه المناقشات و المجادالت بمناقشات المناقشات والمجادالت ، مع أنھ یمكن من
أخرى ، ربما تكون المناقشات األخرى مضحكة غیر أنھا تعرض في صورة تجعلھا أكثر 
إغراء في األمة لجمھرتھا العاجزة عن التفكیر العمیق ، و الھائمة وراء عواطفھا التافھة 

  ) . 1" ( وعاداتھا و عرفھا و نظریاتھا العاطفیة 
  

فالیھود یمتازون . من الواضح ھنا أنھم یجرون مقارنة بین الیھود و غیر الیھود        
بالعقل المنطقي السلیم ، أما غیر الیھود ، و ھم الجمھور ، فإنھم یتمیزون  بالعجز عن 

  .التفكیر العمیق و النظریات العاطفیة و الھیم  وراء العواطف التافھة 
  

  مل تناسبھ یجب أن یستحضر في ذھنھ حقارة الجمھور إن من یرید إنفاذ خطة ع"          
. و تقلبھ و حاجتھ إلى االستقرار ، و عجزه عن أن یفھم و یقدر ظروف عیشتھ و سعادتھ 

  . . .و علیھ أن یفھم  أن قوة الجمھور عمیاء خالیة من العقل الممیز  
  

و أفراد الجمھور .   إذا قاد األعمى أعمى مثلھ فسیسقطان معا في الھاویة. . .          
الذین امتازوا من بین الھیئات  ــ  و لو كانوا عباقرة  ــ  ال یستطیعون أن یقودوا ھیئاتھم 

  ) . 2" ( كزعماء دون یحطموا األمة 
  

حقیر  و عاجز عن الفھم  و قوتھ عمیاء خالیة من ) أي غیر الیھود ( إن الجمھور           
  .قرة  العقل الممیز و  لو كان فیھ عبا

  
  أي عنصریة أحط من ھذه التي یؤمن بھا الیھود الصھاینة ؟          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   126من كتاب  الخطر الیھودي  ، ص . البروتوكول األول )  1( 
   128الخطر الیھودي ، ص )  2( 
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  :األمم مجرد حیوانات  غیر قادرة على التفكیر  ـ 2         

  
( * ) و حسبكم  فانظروا إلى ھذه الحیوانات المخمورة . . . إن الجمھور بربري "          

التي أفسدھا الشراب ، و إن كان لینتظر لھا من وراء الحریة منافع ال حصر لھا ، فھل 
  ). 2 " (نسمح ألنفسنا و أبناء جنسنا بمثل ما یفعلون ؟ 

  
لم یتبینوا كیف كانت عواقب ( ** )  إن أدعیاء الحكمة و الذكاء من األممیین  "          

الكلمات التي یلوكونھا   ،  و لم یالحظوا كیف یقل االتفاق بین بعضھا و بعض   ، و قد 
  . . .  یناقض بعضھا بعضا 

  
بئوا أن الرعاع قوة عمیاء ، و إن أدعیاء الحكمة ھؤالء  لم یكھنوا  و لم یتن. . .          

فإن المرء لمقدور . أن المتمیزین المختارین حكاما من وسطھم عمیان مثلھم في السیاسة 
ــ  و لو كان أحمق  ــ یستطیع أن یحكم  ، و لكن المرء غیر ( *** )  لھ أن یكون حاكما 

   )  . 3( " المقدور لھ ذلك  ــ  و لو كان عبقریا ــ لن یفھم شیئا في السیاسة 
  

أي غرور  أكبر من ھذا ؟  فالیھودي عبقري و لو كان أحمق و غیر الیھودي أحمق           
  !ولو كان عبقریا 

  
فالیھود لیست فیھم العبقریة التي یدعونھا و . إنھ غرور كاذب و ادعاء  باطل          

  . ) و إن كان فیھم عباقرة مثلھم مثل باقي األمم ( یصورونھا لآلخرین  
  

قادة المقاومة في لبنان و "   حمق " أمام   عبقریة   "  عبقریتھم " لقد  حمقت           
لقد كانوا یدعون أنھم ال یقھرون و أن جیشھم ال یھزم  فانھزموا  شر ھزیمة في . فلسطین 

  ( **** ) . لبنان و خرجوا في جنح الظالم 
   

ین ممن لھم میول العبید ، و لن یكونوا سنختار من بین العامة رؤساء إداری"          
و  من  أجل  ذلك  لسنا  في  حاجة  إلى  أن  نقیم  لألممیین  . . . مدربین على فن الحكم 

  ) . 4" ( وزنا  
  

  ) .  5" ( لم یعد األممیون قادرین على التفكیر في مسائل العلم دون مساعدتنا "          
  

ین إلى مراتب العمال وعندئذ یخر األممیون أمامنا سوف یقذف بجمیع األممی"          
  ) .  6" ( ساجدین لیظفروا بحق البقاء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .النظرة التلمودیة تسیطر على كل تفكیر الیھود الصھاینة ( * )  

   130نفس المصدر ، ص )  2( 
  .أي غیر الیھود ( ** ) 

  .أي الیھودي ( *** ) 
  132نفس المصدر  ، ص )  3( 

كلنا یذكر قصة العقید الصھیوني الحنان تننباوم ، عمیل الموساد ، الذي أراد أن یخترق ( **** ) 
  .صفوف حزب اهللا  فاستدرجھ رجال الحزب إلى بیروت و أسروه 

  135الخطر الیھودي ، ص )  4( 
  141صدر ، ص نفس الم)  5( 
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  153نفس المصدر ، ص )  6( 
ھذه نظرتھم إلى الغیر و التي تعبر عن أحالمھم و آمالھم في السیطرة على مقدراتھم          

و استعبادھم تحقیقا لنظرتھم الحاقدة و االستعالئیة الكاذبة  و تنفیذا لمشروعھم القدیم و 
ضعھ تحت سلطة الملك الیھودي مخططاتھم المشؤومة لالستیالء على العالم بأسره و و

  .الموعود 
  

إنھم ینظرون إلى األمم األخرى  على أنھا مجرد حیوانات تحت سیطرتھم و تحت           
  .تصرفھم 

  
تزج بالمجتمع  في نزاع مع كل القوى حتى قوة الطبیعة "  الحریة " إن كلمة  "          

ــ حین نستحوذ على السلطة ــ أن نمحق و ذلك ھو السبب في أنھ یجب علینا  . و قوة اهللا 
كلمة الحریة من معجم اإلنسانیة باعتبار أنھا رمز القوة الوحشیة الذي یمسخ الشعب 

و لكن یجب أن نركز في عقولنا أن ھذه الحیوانات تستغرق . حیوانات متعطشة إلى الدماء 
أن نسخرھا  و أن  في النوم حینما تشبع من الدم ، و في تلك اللحظة یكون یسیرا علینا 

  ) . 1" ( و ھذه الحیوانات إذا لم تعط الدم فلن تنام ، بل سیقاتل بعضھا بعضا . نستعبدھا 
  

الخنازیر من األممیین و  أولئكو األصل في تنظیمنا للماسونیة التي ال یفھمھا "          
ال تبدو شیئا   التي ( * ) لقد أوقعناھم في كتلة محافلنا . لذلك ال یرتابون في مقاصدھا 

  ) . 2" ( أكثر من ماسونیة كي نذر الرماد في عیون رفقائھم 
  
إن قادة الصھاینة یعتبرون الشعوب األخرى مجرد وسیلة للوصول إلى ھدفھم           

  .األسمى  ویمكن  التضحیة بھم في سبیل ذلك ألنھم مجرد بھائم 
  

أخبرونا أنھ للوصول إلى  غایة عظیمة  ما كان أبعد نظر حكمائنا القدماء حینما"          
حقا یجب أال نتوقف لحظة أما الوسائل ، و أن ال نعتد بعدد الضحایا الذین تجب التضحیة 

إننا لم نعتد قط بالضحایا من ذریة أولئك البھائم من ! بھم للوصول إلى ھذه الغایة  
ن ال بد أن ینتھي حتما كل إنسا. . . األممیین ، و مع أننا ضحینا كثیرا من شعبنا ذاتھ 

  ) . 3" ( بالموت ، و األفضل أن نعجل بھذه النھایة إلى الناس الذین یعوقون غرضنا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   144نفس المصدر ، ص )  1( 
  176نفس المصدر ، ص )  2( 

  المحافل الماسونیة( * ) 
                196الخطر الیھودي ، ص )  3 (
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  :الیھود في حكم األمم األخرى " حق " ـ  3
  

لقد منح الیھود الصھاینة ألنفسھم ، بحكم استعالئھم و نظرتھم العنصریة تجاه األمم          
األخرى ، الحق األخالقي لحكم ھذه األمم  و استعبادھا و تسخیرھا لمصالحھم و إخضاعھا 

  .  م لسلطتھ
  

إن حقد الیھود الصھاینة على بقیة األمم نابع من اعتقادھم السخیف بأنھم أفضل األمم          
و أنھم  شعب  اهللا  الذي  اختاره  لیس  لنشر القیم السماویة بین األمم و قیم الخیر و العدل و 

و إخضاعھا و إنما إلذاللھا ) و ھي القیم التي جاءت بھا  كل شرائع السماء ( المساواة 
لھیمنتھم و تسخیرھا لخدمة مصالحھم ، من جھة ، و واقع األمر أنھم أقلیة ال تكاد تذكر بین 

  . األمم ، من جھة أخرى 
  

ما الفرق بالنسبة للعالم بین أن یصیر سیده ھو  رأس الكنیسة الكاثولیكیة  ، و "          
  أن یكون طاغیة من دم صھیون ؟

  
"  . الشعب المختار " أن یكون األمران سواء بالنسبة إلینا نحن  و لكن ال یمكن          

قد یتمكن األممیون فترة من أن یسوسونا و لكنا مع ذلك لسنا في حاجة إلى الخوف من 
  ) . 1" ( ما دمنا في أمان بفضل البذور العمیقة لكراھیتھم بعضھم بعضا ( * )  أي خطر 

  
  "  .بحكمي فلیحكم الملوك "          

  
و قد منحنا اهللا . إننا نقرأ في شریعة األنبیاء أننا مختارون من اهللا لنحكم األرض "         

إن كان في معسكر أعداءنا عبقري . العبقریة  ، كي نكون قادرین على القیام بھذا العمل  
   ) . 2" ( ( * ) فقد یحاربنا ، و لكن القادم الجدید لن یكون كفؤا  ألیدي عریقة كأیدینا 

  
لقد اعتبروا أنفسھم ذئاب في وسط قطیع من الغنم   المستسلمة لمصیرھا و الخاضعة           

  .لنزوات الذئاب 
  

فھل تدرون ما تفعل الغنم حینما . إن األممیین كقطیع من الغنم ، و إننا الذئاب  "          
 المصیر و إلى ھذا. تنفذ الذئاب إلى الحظیرة ؟ إنھا لتغمض عیونھا عن كل شيء 

  سیدفعون ، فسنعدھم بأننا سنعید إلیھم حریاتھم بعد التخلص من أعداء العالم ، و اضطرار
  ) . 3( " كل الطوائف إلى الخضوع 

  
و عقل األممي ــ لكونھ ذا طبیعة بھیمیة  ــ غیر قادر على تحلیل أي شيء و "          

ل من األحوال إذا وضع  في مالحظتھ  ، فضال عن التكھن بما قد یؤدي إلیھ امتداد حا
  .ضوء معین 

  
  و ھذا االختالف التام في العقلیة بیننا و بین األممیین ھو الذي یمكن أن یرینا          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .إنھ الغرور المفرط و القاتل  ( * ) 

     148نفس المصدر ، ص )  1( 
  149نفس المصدر ، ص )  2( 
  176نفس المصدر ، ص )  3( 
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  ( * )بسھولة آیة إختیارنا من عند اهللا ، و أننا ذوو طبیعة ممتازة فوق الطبیعة البشریة 
و لكن . إنھم  یعاینون الحقائق فحسب . حین تقارن بالعقل الفطري البھیمي عند األممیین 

ي شيء ، وربما  تستثنى من ذلك األشیاء ال یتنبئون بھا ، وھم عاجزون  عن ابتكار أ
  ) . 1" ( و من ھذا یتضح أن الطبیعة قد قدرتنا تقدیرا لقیادة العالم و حكمھ . المادیة 

  
لقد كان من المفروض على كتاب البروتوكوالت أن یبقى سریا  و لكنھ خرج إلى          

عوا انتشاره في العالم ألنھ فأنكر الیھود نسبتھ إلیھم و من( ** ) العلن في ظروف معینة 
  .یفضح مخططاتھم السریة  و مؤامراتھم 

  
ھو التفاصیل الدقیقة "  بروتوكوالت حكماء  صھیون " الجدید الذي كشفھ كتاب           

عن المشروع الصھیوني ، فالعناصر العامة  لھذا المشروع  موجودة في الكتب  الدینیة  
بشكل  واضح  ال  یستطیع  الیھود  إنكارھا  إال  إذا  أنكروا   )  التوراة و التلمود ( الیھودیة 

  .دینھم   و عقیدتھم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أي غرور و تكبر و استعالء و عنصریة حاقدة على البشریة أكبر من ھذه ؟ ( * ) 

  198لخطر الیھودي ، ص ا)  1( 
  .في فرنسا ) المؤتمر الماسوني الیھودي ( سرقت النسخة األصلیة من أحد المحافل الماسونیة ( ** ) 
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  :مبادئ العنصریة في فكر الحركة الصھیونیة : رابعا 
  

إن الحركة الصھیونیة حركة متواصلة منذ آالف السنین وظیفتھا التاریخیة تنفیذ          
إن ھذه الحركة تستمد أفكارھا . خیوطھ منذ وجد الیھود على مسرح التاریخ مشروع نسجت 

و مبادئھا األساسیة من الفكر الدیني الیھودي المشبع بالنزعات العنصریة و الحقد التي یكنھا 
الیھود لغیرھم من األمم  و بالتالي ، ال یمكن وصف ھذه الحركة إال بأنھا حركة عنصریة و 

تھا منذ إعادة تشكیلھا في العصر الحدیث  و خاصة منذ تأسیس دولة ما یؤكد ذلك ممارسا
  .إسرائیل 

  
إن النظرة العنصریة لقادة الحركة الصھیونیة مستمدة من اعتقاد الیھود بأنھم أفضل          

و ھو ( الشعوب  و األمم ألنھم ممیزون و متفوقون على غیرھم لیس بدینھم و عقیدتھم فقط 
  ( * ) .و إنما بعرقھم وجنسھم )  ما شي مقبول  إلى حد 

  
یعتقد قادة الحركة  الصھیونیة  بأن االنتماء للیھودیة ھو االنتماء للجنس الیھودي و          

فقانون الجنسیة قي إسرائیل یعتبر الیھودي كل من ولد ألم . لیس االنتماء للدین الیھودي 
  ) .  و إن كان ملحدا  ( یھودیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إنھ ذات االعتقاد الذي یعتقده كل العنصریون مثل النازیین و عنصریي األبارتید ( * ) 
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  : االصطفاء و االختیار "  نظریة " ـ  1         
  

  :  1955/  10/  07خ في صحیفة معاریف بتاری كارلیباخ. ع یقول          
  

لكن دین إسرائیل و . تدني الفلسفة و العلوم اإلنسان من الحقیقة بصورة تقریبیة "          
لن تساعده الفلسفة ( * ) من لم یرث ھذا الدین عن أجداده . شریعتھا ھي الحقیقة بذاتھا 

وراة لبني إسرائیل و لم تعط الت. ال یقرأ الیھود الفلسفة ألن التوراة ھي الفلسفة الحق . 
  . وحدھم إال ألنھم الشعب المختار 

  
شعب  إسرائیل  ھو  الشعب  المختار  بین  الشعوب :  اختیار  شعب  إسرائیل           

عرق  شعب  إسرائیل  متفوق  . بسبب  عرقھ  و تربیتھ   و  مناخ  البلد  الذي  تطور  فیھ  
من  خالل  انتقاء  ما  ھو  أفضل  في  كل  على  جمیع  األعراق  األخرى  ألنھ  تكون  

أنجب  .  الرجل  األول  الذي  خلقھ  اهللا  بنفسھ  كان  مطلقا  في  كمالھ  و  تمامھ  .  جیل  
جرى  اصطفائھ  لیكمل  جنس  آدم  حتى .  آدم  أبناء  عدیدین  و  كان  أفضلھم  شیث  

كثیرین  و  كان  أنوش  أفضلھم  و  أنجب  شیث  أبناء  .  ساعة  تكوین  شعب  إسرائیل  
أنجب  نوح  ثالثة  أبناء  و  كان . جرى  اختیاره  لیكمل  الجنس  و  ھكذا  دوالیك  

كما  أن  أفضل  أبناء  أرفكشاد  .  و كان  أفضل  أبناء  سام  أرفكشاد  .  أفضلھم  سام  
إسماعیل   و  تـم  أنجب  إبراھیم  ولدین  إسحاق  و  .  و ھكذا  دوالیك  .  شالح  

وكان  یعقوب  ھو األحسن . و عیسو ( ** ) أبناء إسحاق ھم یعقوب . اصطفـاء إسحاق 
  وفي  ھذه  األثناء كان أوالد  یعقوب  كلھم .  لتكملة  الجنس ( *** ) فجرى   اصطفاؤه 

  لذلك تكون شعب إسرائیل من. فلم  یعد  ھناك  أیة  حاجة  لالصطفاء  ( **** )  جیدین 
     .   ) 1" ( أفضل ما في كل جیل من آباء ھذا الشعب 

  
  الصھیونیة التي یعتقد بھا الصھاینة و"  نظریة االصطفاء " تلخص ھذه العبارات           

  ذات بناء متكامل تكاد ترتقي"  نظریة " إنھا . یبنون ممارساتھم و أعمالھم على أساسھا 
حول )  الیھودي ( بشكل غریب  بنظریة داروین  إنھا تذكرنا"  . العلمیة " إلى مستوى   

  .االرتقاء و االصطفاء الطبیعي 
  

لقد ظھرت الحركة الصھیونیة الحدیثة في مرحلة بزوغ الحركات القومیة في أوربا          
و لذلك كانت وظیفتھا األولى ھي خلق  قومیة  یھودیة  متمیزة  عن  القومیات  األخرى  بل 

  "القومیة " رغم أن ھذه  ( من الناحیة العرقیة من كل القومیات األخرى   " نقاوة " األكثر 
و ) األشكینازیم  ( تضم أعراق متباینة مثل  الیھود الروس  و البولونیین و األوروبیین  

  ) .الفاالشا ( و الیھود اإلفریقیین )  السفاردیم ( الیھود الشرقیین 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  !الدین عند الیھود ال یكتسب بالعقل و  التأمل و االقتناع  و إنما یورث ( * ) 

  .إسرائیل ( ** ) 
  ) . 27انظر سفر التكوین اإلصحاح ( بمؤامرة كما تعترف التوراة بذلك ( *** ) 

  !و ھم الذین تآمروا على أخیھم یوسف ( **** ) 
  83شیف الصھیوني ، ص من األر)  1( 
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  : موسى ھسیقول          
  

و قد حافظ ھذا . إن العرق الیھودي من العروق الرئیسیة في الجنس البشري "          
، كما حافظت السمة الیھودیة على ( * ) العرق على وحدتھ رغم التأثیرات المناخیة علیھ 

  ) . 1" ( نقاوتھا عبر العصور 
  

والدین الیھودي دین یرتكز على "  متفوق " و  "  نقي " الیھودي عرق  إن العرق          
ألنھ ) و عن طریقة الیھود ( القومیة الیھودیة و بالتالي فإنھ الدین الذي یجب أن یسود العالم 

  " ( ** ) .دین المستقبل " 
  

ص و ستعاني المسیحیة دائما من المعارضة التي ال مھادنة فیھا بین التخصی"          
التعمیم ، بین المادي و الروحي إلى أن یحل محلھا في النھایة دین یرتكز على القومیة  أو 

و سینظر في مثل ھذا المستقبل إلى الیھودیة كنموذج و كمثال ( *** ) . التاریخ القومي 
الذي حلم بھ فالسفة القرن الثامن عشر و أتباعھم " دین المستقبل " و سیكون  . روحي 
  ) . 2( " الجدد 

  
و ألن العصر الذي تبلورت فیھ الحركة الصھیونیة الحدیثة ھو عصر القومیة ، فإن          

أي أن الیھود یجب أن یحكموا العصر و ( الدین الیھودي ھو دین العصر و المستقبل 
  ) .المستقبل ألنھم أصحاب ھذا الدین 

  
  ، كما یھدد المسیحیة ألن روح  ال یھدد الطموح القومي و اإلنساني  الیھودیة"          

العصر  تقترب  في  الحقیقة من مفاھیم الیھودیة األساسیة التي تشدد على الحیاة 
  ) . 3" ( الحقیقیة 

  
الدین الیھودي و الیھود للعالم و لإلنسانیة و كونھما السبب "  ضرورة " و لتأكید           

  :یضیف موسى ھس للرقي اإلنساني  ، ) و ربما الوحید ( الرئیسي 
  

أعتقد  أن صفات  الیھودیة القومیة ال تستثني النظرة العالمیة و الحضارة  "         
على أي . الحدیثة ، بل على العكس إذ أن ھذه القیم ھي النتیجة المنطقیة لصفاتنا القومیة 

المیة  حال  إذا أنا شددت على األصول القومیة للیھودیة بدال من التشدید على ثمارھا الع
  فالسبب ھو أن الناس في وقتنا الحاضر منھمكون بتزیین أنفسھم بأزھار التراث بدال من 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "  . التأثیرات المناخیة " یرجع االختالفات بین األعراق الیھودیة المختلفة إلى ( *)  
  23صھیونیة  ، ص الفكرة ال)  1( 

  .مستقبل الیھود طبعا  ألن الیھود ال یبشرون  إلى دینھم و إنما یریدون أن یحكموا غیرھم بدینھم ( ** ) 
الحرب التي شنت  على المسیحیة ،  إذن ، لم یكن المقصود منھا أبدا فصل الدین عن الدولة  و ( *** ) 

و إبعادھا عن أي تأثیر في مصیر الدولة و ) یة خاصة الكنیسة الكاثولیك( إنما إضعاف سلطة الكنیسة 
إن الدین الیھودي ھو . المجتمع تمھیدا لسیطرة الیھود و دینھم القومي على الحكومات و المجتمعات  

  . الدین الوحید الذي ال یتكلم فیھ عن مسألة فصل الدین عن السیاسة 
  . 27نفس المصدر ، ص )  2( 
  27الفكرة الصھیونیة ، ص )  3( 
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  الیھودیة ھي أساس نظرتنا( * ) . استثمارھا في التربة التي تنمو بھا ھذه الزھور 
  فلو نظرنا في التعالیم  الخلقیة المسیحیة ، أو في فلسفة. المعاصرة للحیاة العالمیة كلھا 

العصور الوسطى العلمانیة أو  في الحركة اإلنسانیة الحدیثة ، لوجدنا أن كل ھذه الحركات 
إذ لم یوجد حتى بدء الثورة الفرنسیة  ، أي . . . الیھودیة ، حتى الفلسفة الحدیثة  تنبع من

. شعب  في العالم  لھ دین ذو صفة قومیة و عالمیة في آن واحد إال الشعب الیھودي 
و بما أنھ لیس ھناك أي شعب غیر . . . أصبح تاریخ اإلنسانیة مقدسا من خالل الیھودیة 

عناصر القومیة و العالمیة و التاریخیة  معا  فالیھود  إذن  ھم الیھود لھ دین یربط ال
     ) . 1" ( وحدھم شعب اهللا 

  
" . حضارتھم " لقـد اختصروا التاریخ اإلنساني والحضارة اإلنسانیة في تاریخھم و          

فالشعوب األخرى ، إما بشر . إنھ تعبیر صادق عن نظرة الیھود الحقیقیة لغیرھم من األمم 
دون مستوى الیھود و في خدمة الیھود و بالتالي ، فكل ما قامت بھ و تقوم بھ ھذه الشعوب  

وبالتالي،  ) كما یقول التلمود( یجب أن ینسب إلى الیھود ، وإما بھائم في أشكال آدمیة 
أن ینسب " العدل " فالیھود  ھم  الممثلون  الوحیدین  للجنس البشري ، فمن الطبیعي و 

  . لحضارة اإلنسانیین إلى الیھود التاریخ و ا
  

إن ھذه النظرة ال یمكن وصفھا إال بالنظرة العنصریة المتطرفة ألنھا ال تقتصر فقط          
  فالشعوب . ، و إنما تذھب إلى إلغاء الغیر ) العرقي (  على االستعالء و الشعور بالتفوق 

فالموجود ھم الیھود و ال . سانیة األخرى ال وجود لھا في التاریخ اإلنساني و الحضارة اإلن
  .أحد غیر الیھود 

  
فالیھودي مقدس فقط ألنھ ینتمي إلى  . إن االنتماء إلى الیھودیة یضفي صفة القداسة          

  .الیھودیة "  القومیة " 
  

  : موشیھ الیب لینینبلومیقول          
  

منا  ــ سواء كنا غیر مؤمنین  و لیعلم األرثودوكسي بأننا كلنا مقدسون كل واحد"          
  )  . 2" ( أو أورثودوكسیین فلقد قدمنا حیاتنا لمدة من الزمن من أجل تطھیر االسم 

  
یعتقد الیھود الصھاینة أن اهللا اصطفاھم و اختارھم من بین األمم األخرى  ألنھم          

مرتبة  من  األمم بل  تجعلھم  أعلى  ( تمیزھم  عن غیرھم  "   قومیة " یحملون  صفات  
و  ھذا  التمیز یضفي  علیھم  صفة  القداسة و بالتالي فھم المؤھلون لتلقي )  األخرى 

رسالتھ  التي كان من الفروض أن یحملوھا إلى األمم إال أنھم اعتبروا ھذه الرسالة ملكا لھم 
التكبر و  فبخلوا بھا و احتفظوا بھا ألنفسھم و الرسالة الوحیدة التي قدموھا للبشریة ھي

التعالي و البغض و السعي إلى استعباد األمم األخرى و تسخیرھا لخدمتھم  ظنا منھم بأنھا 
  .ما خلقت إال لھذا الغرض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي استخفاف . ودیة بالتربة التي نمت فیھا تلك األزھار وصف الحضارة اإلنسانیة باألزھار و القومیة الیھ( * )  

ماذا قدم الیھود لھذه الحضارة ؟  إن اآلثار تدل على . أحط من ھذا بالحضارة اإلنسانیة التي ھي نتاج كل الشعوب 
إلسالم  و الحضارات الغابرة في مصر و بالد الرافدین و روما و أثینا و الھند  و الصین و أمریكا الالتینیة و بالد ا

الیھودیة ؟  لقد ضلوا یحفرون بحثا عنھا  ألكثر من قرن فلم یجدوا شیئا یذكر حتى فیما "  اآلثار " لكن أین ھي 
إن التاریخ القدیم ، . و لذلك حاولوا إظھار آثارھم القومیة في حضارات غیرھم "  أرض إسرائیل " أسموه  بـ 

  . شيء  خارج ما جاء في التوراة ، ال یذكر الیھود في
  . 31نفس المصدر ، ص )  1( 
  71الفكرة الصھیونیة ، ص )  2( 
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  :ـ التمیز و عدم القابلیة لالندماج  2
  

یعتقد الیھود الصھاینة أنھم أمة متمیزة ال یمكن أن تندمج مع األمم األخرى  و          
  .تسیطر النظرة العنصریة على تفكیرھم و معامالتھم مع الغیر 

  
و ما "  الغیر " تصفحنا أدبیات الفكر الیھودي و الصھیوني لوجدنا أن مصطلح  إذا          

و إن كان ھذا یعبر عن شيء  .  قرب في معناه  ھي أكثر المصطلحات شیوعا في ھذا الفكر 
فإنھ یعبر عن عقدة الیھود تجاه الغیر و اعتبار أنفسھم أفضل من الغیر  من الناحیة العرقیة 

ھو نتیجة ) ھم للدین الیھودي ؤانتما( فتمیزھم الروحي . ة الروحیة خاصة  ثم من الناحی
  ) .الیھودي "  العرق " ھم لـؤانتما( مباشرة لتمیزھم العرقي 

  
  : لیو بینسكریقول          

  
. . . إن تحریر الیھود واجب كواجب تحریر الزنوج و النساء ألنھم شعب حر "          

  ) . 1" ( ( * ) لیسوا زنوجا  إنھم ینتمون إلى عرق متقدم و
  

یعتقد الیھود ، إذن ، أنھم متقدمون عرقیا على األمم األخرى  و بالتالي یستحیل          
  .علیھم أن یندمجوا و أن یذوبوا في ھذه األمم  

  
عدم  قابلیة الیھود ، كجنس  ،  لالندماج في األمم األخرى ھي نتیجة "  نظریة " إن          

  . ظرتھم العنصریة االستعالئیة منطقیة لن
  

  : لیو بینسكریقول          
  

یقع جوھر المشكلة في أن الیھود الذین یسكنون بین األمم المختلفة ، یكونون "          
. . . عنصرا ال یمكن أن یذوب في ھذه األمم و ألن ھذا العنصر ال یمكن أن تھضمھ أیة أمة 

  ) . 2" ( انسجام تام بالطبع ال نستطیع التفكیر بإقامة 
  

إن الیھودي ، في ال شعوره العمیق ، ال یعتقد بوجود شيء مشترك بینھ و بین أي          
شخص آخر إال الشكل اآلدمي  و بالتالي ال یعتقد بإمكانیة االندماج في الشعوب األخرى و 

  .  لو جمعھ بھا تاریخ مشترك طویل واحد و وطن واحد و لغة واحدة  
  

فاالعتقاد بعدم إمكانیة االندماج و االنصھار في األمم األخرى ھو اعتقاد إرادي          
  نتیجة تكبر الیھود الصھاینة و استعالءھم على غیرھم وحرصھم على تنفیذ مشروعھم

فاالندماج .  فھم یعتقدون بأنھ من مصلحتھم و من مصلحة مشروعھم  االنعزال . القدیم 
  .بب وجودھم كأمة خطر على ذلك المشروع ألنھ س

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  85نفس المصدر ، ص )  1( 
" إن ھذا الكالم یعاقب علیھ القانون في أغلب الدول األوروبیة اآلن ، خاصة إذا وضعت كلمة  ( * ) 
  "  ! زنوج " بدل كلمة  "  یھود 

  81ة ، ص الفكرة الصھیونی)  2( 
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  :ثیودور ھرتزل یقول          
  

إننا  سننصھر  في  أي  مجتمع  إذا  مكثنا  فیھ  مدة  بأمان   و  ھذا  لیس  من "           
  ) . 1" ( صالحنا 

  
لیس من "   عدم اضطھاد الیھود " یعترف زعیم الحركة الصھیونیة الحدیثة  أن           

فكي یتحقق المشروع . لحة المشروع الصھیوني أو باألحرى لیس من مص! مصلحتھم 
الصھیوني  یجب أن یضطھد الیھود في كل مكان و في كل زمان  حتى یجبر كل متردد 

إقامة الدولة الیھودیة ( بقبول فكرة  ھذا المشروع  ، خاصة في بعده القومي الجغرافي  
  ) ( * ) . القومیة في فلسطین 

  
ونیة استغلوا النظرة االستعالئیة  و العنصریة  لدى  الیھود إن زعماء الحركة  الصھی         

لتعزیز نفوذھم في وسط  الیھود  و االستفراد بھم ) التي تعلمھم إیاھا كتبھم الدینیة المقدسة ( 
و منع  أي  إمكانیة لالندماج في األمم األخرى ألن ھذا االندماج ھو الخطر األول للمشروع 

  .الصھیوني 
  

الجسدیة  في أدق " الفروق " أكید عدم إمكانیة االندماج ، راحوا یشرحون  و لت         
تفاصیلھا بین الجنس الیھودي و األجناس األخرى  على اعتبار أن الجنس الیھودي  في 

ھذا عندما ال یریدون القول علنا بأن الیھود ھم وحدھم البشر كما یقول ( أعلى سلم البشریة 
  ) .اتھم غلوا كتاب  التلمود في أكثر شطح

  
  :یقول الحاخام شلومو نكدیمون  في أكثر النزعات العنصریة الصھیونیة غلوا          

  
ھذا یعني أن )) . فصل یفصل (( یكمن الفارق بین اإلسرائیلي و غیر الیھودي في فعل  " 

الفارق بینھما لیس كمیا بحیث یقف اإلسرائیلي في مستوى أرفع ، بل ھو فارق في 
. و ینطبق ھذا على الجسد أیضا . أي أنھما من نوعین مختلفین اختالفا مطلقا . الطبیعة 

في . . . جسد اإلسرائیلي من نوع مختلف كلیا عن جسد غیر الیھودي كما یقول التلمود 
الواقع یوضح المعلم بأن المقصود باختیار اهللا لنا ھو الجسد ألن االختیار یقع بین األشیاء 

لكن ھذا الشبھ  واقع )) . یشبھ مادیا جسد غیر الیھودي (( لیھودي  المتشابھة و الجسد ا
  أما من. من الناحیة المادیة فقط ، من ناحیة الظاھر و الخارج على ما یبدو 

ناحیة الداخل فھناك فارق عظیم بحیث یمكننا اعتبارھما نوعین مختلفین اختالفا مطلقا كما 
جسدھم أدنى : د  بالنسبة  لجسد  غیر  الیھود ھناك  فارق  بالتقالی. . . بین  التلمود 

ھذا فیما یتعلق بالجسد ، أما بالنسبة للروح فینطبق علیھا ھذا االعتبار إلى . . . منزلة الخ 
حد أعظم حیث یتحول الفارق إلى تضاد ، ألن جذور روح غیر الیھودي موجودة في 

  .ئیلیة قائمة في القدسیة في حین أن جذور الروح اإلسرا. الدوائر الشیطانیة الثالث 
  

واضح إذن أن . ألن لھا جسدا و روحا )) بشرا (( و كما بینا سابقا تسمى األجنة          
  یجب  : ھناك فارقا  بین  غیر الیھودي  و اإلسرائیلي و ھذا الفارق ھو فارق طبیعي أیضا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  106نفس المصدر ، ص )  1( 

ألد " إلى إجراء مفاوضات مع )   حاییم أورلوزوروف ( و قد ذھب  األمر ببعض زعماءھم ( * ) 
و التي تقضي بالسماح للیھود األلمان بالھجرة إلى " العھفراه " النازیین  و عقد اتفاقیة  " أعداءھم 

  ) . في شكل بضائع ألمانیة( فلسطین و تحویل أموالھم 
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  جسد اإلسرائیلي عن جسد ساللة نوح ألنھ من نوع مختلف تماما ، و الشيء)) فصل (( 
روح  المخلوقات اإلسرائیلیة  من  طبیعة  مضادة  لروح .  ذاتھ  ینطبق  على  الروح 

  ) . 1" ( ساللة نوح 
  

راحة إنھ واضح وضوح الشمس و یعبر بكل ص. إن ھذا الكالم ال یحتاج إلى تأویل          
  . عما یعتقده كل یھودي صھیوني  متمسك بعقیدتھ في قرارة نفسھ 

  
إنھ كالم صادر عن حاخام ، أي  معبر عن  الشریعة الیھودیة  التي یجب على كل          

  . یھودي اتباعھا 
  

إن العنصریة عند الیھود الصھاینة عقیدة و فلسفة و إیدیولوجیة یبنون علیھا كل          
  .ومعامالتھم تصرفاتھم 

  
إن كتبھم الدینیة و معلمیھم و زعماءھم یعلمونھم كیف ینظرون إلى الغیر و كیف          

  .یتعاملون معھم 
  

فاإلرھاب الصھیوني . إن العنصریة الصھیونیة مقدمة منطقیة لإلرھاب الصھیوني          
  .            ي ما ھو إال تطبیق للتعالیم العنصریة من أجل تنفیذ المشروع الصھیون

إن  حقد الیھود الصھاینة  على األمم  تركز  ،  في  كنف  الحركة  الصھیونیة الحدیثة ، 
على اإلسالم و العرب و المسلمین ، متنكرین للجمیل الذي تلقوه من المسلمین و العرب 
 عندما كان الیھود یعیشون في أحضان و حمایة العالم العربي و اإلسالمي مواطنین كاملي

  .الحقوق لم یكونوا ینعمون بھا في أي من البلدان األخرى التي اضطھدتھم و ضیقت علیھم 
  

لقد كان أول عھد لإلسالم بالیھود الصلح و االتفاق على التعاون و العیش المشترك و          
  .تقاسم خیرات البلد الواحد و الوطن الواحد حتى بدرت منھم الخیانة و نقض العھود 

  
أو غیرھم من ( لم یشھد التاریخ العربي و اإلسالمي أحداث أو مجازر ضد الیھود          

إال نادرا في أحداث معزولة ال یكاد یذكرھا التاریخ  بل  كان للمسلمین فیما بینھم ) األقلیات  
  .حروبا و نزاعات أكثر بكثیر مما كان لھم ضد غیرھم من األقلیات 

  
في  افتتاحیة  نشرھا     1955/  10/  7بتاریخ  "  ریف معا" جاء  في  صحیفة           

یقول عنھ إسرائیل )   كارلیباخ . ھو ع( الصھیونیة یحمل درجة الدكتوراه "  مثقفي " أحد 
شخص صاحب نفوذ واسع و صداقات كبیرة  في أوساط  النخبة الحاكمة  و  " شاحاك أنھ 

  "   :السیاسیین  في  إسرائیل 
  

سبة لإلسالم إرادة اهللا الغامضة المبھمة و غیر القابلة ألي تفسیر ھي التي بالن"          
یشاء ما یرید و ال مجال . ھذا ھو حكم الطاغیة المتقلب الخفي و المروع . تسیطر و تسود 

: ھذا  ھو  جوھر  الدین  اإلسالمي  .  لإلنسان  كي  یناقش  أو  یطرح  أیة  تساؤالت 
  . . .عدم التساؤل 

  
  .فاإلنسان المسلم ال یخلق وجھ الواقع و ال یغیره حتى  لو كان ذلك لخدمة صالحھ          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
      90من األرشیف الصھیوني ، ص )  1( 
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اختنقت في  الدوافع التي تحرك اإلنسان الغربي  لینتزع من األرض المزید من الخبز قد
  ( * ) . اإلسالم ھو الخنق . قلب الرجل المسلم 

  
فإذا كان المسلمون مرضى ال یعود ذلك إلى جھلھم و تأخرھم فقط ، و من  السخف          

أي ھذا الدین الذي . المشكلة ھي اإلسالم . إرسال األدویة لھم و من ثم توقع شفائھم 
  .ل في المصیر المقدر علیھ یرفض منذ البدایة قدرة اإلنسان على التدخ

  
ال یعود غیاب العدالة  االجتماعیة في بالدھم إلى كونھم لم یخرجوا بعد من عصر          

االقتصاد اإلقطاعي ، بل إلى اإلسالم ، أي إلى الدین الذي غرس في قلوبھم الوجدان القائل 
أیضا و أن القوي ھو  أن السلطة ھي العدالة ، و أن من یتمتع  بالقوة ھو الذي یرسم الحق

و ال یعود غیاب الدیمقراطیة بینھم إلى عدم سنوح الفرصة أمامھم لتحقیقھا . الذي یغلب 
  .بل إلى اإلسالم الذي علمھم  كیف یمتثلون للسوط 

  
و إذا لم یكن عندھم أیة أحزاب أو صحافة حرة أو أدب أو مدارس أو جامعات أو          

إلسالم ، للدیكتاتوریة المستمرة منذ عدة مئات من السنین و علماء أو فنانین فذلك عائد ل
  ( * ) . التي  لم تسمح بأي تفكیر حر

  
ال تعاني ھذه البالد من الفقر أو المرض أو األمیة أو االستغالل بل تعاني فقط من          

و حینما تسود السیكولوجیة اإلسالمیة نجد . اإلسالم : أسوأ نوع من أنواع الطاعون 
ھو  ( ** ) مكمن الخطر. لسیطرة التي ال مفر منھا للطغیان و العدوانیة المجرمة ا

النفسیة اإلسالمیة العاجزة عن االندماج  في عالم تسوده الكفایة و التقدم  إذ تعیش ھذه 
النفسیة في عالم  من األوھام  و تضطرب  بسبب ما ینتابھا من مركبات النقص و جنون 

مصــدر الخطــر ھــو التصــور .  حالم  حول  السیف  المقدس العظمة، و  تضیع  في أ
. . . للعالم ، و التعطش للقتل المغروس عمیقا في دماءھم  ) التوتالیتاري ( السلطــوي  

المعتوه ھو من یتكلم دوما . فھم جمیعا إنفعالیون  غیر  متزنین ،  نزقون  وبدون إدراك 
و عظیمة على ھذا البلد كما شھدت غزاة من  مرت حضارات عدیدة. . . عبر أفواھھم 
( *** ) كلھم تركوا آثارا تدل على الثقافة و االزدھار بما فیھم الصلیبیون . جمیع األنواع 

  .أما على الطریق اإلسالمیة فقد ماتت حتى األشجار . 
  

عندما نشوه الصورة و نرجع الموضوع إلى نزاع حول الحدود بین إسرائیل و          
قلب . أوال  ألن  في  ھذا مجانبة كلیة للصواب . انھا فإننا نضاعف الخطیئة بجریمة جیر

  فحتى لو لم یكن ھناك الجئون. . . النزاع لیس مسألة الحدود بل مسألة النفسیة اإلسالمیة 
عندما نناقشھم على أساس المفاھیم الغربیة إننا . و ال غزو سیقاوموننا على كل حال 

داء أوربیا من العدالة و نرتكب خطیئة  لیس بحق نضالنا فقط  بل نلبس المتوحشین ر
كذلك نحن نرتكب خطیئة تجاه العالم كلھ . بحق  وجود ھذه الدولة و حیاة بناتنا و أوالدنا 

  القائمة في قلب كل واحد منا بما في ذلك الناطقین باسم( إذا أخفینا الحقیقة البسیطة  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   لقد  صنع  اإلسالم  حضارة  أنقذت  العالم  من الجھل  و الظالم ، فأین ھي حضارة الیھود ؟( * ) 

  .الخطر على المشروع الصھیوني طبعا ( ** ) 
لقدس  ، عندما استولوا على ا) مع المسلمین ( أصبح الصلیبیون الذین ذبحوا آالف الیھود ( *** ) 

  !أصحاب حضارة  
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و ھي أن العدو ھو الروح ) الحكومة  عندما  یقرأون  تصریحاتھم حول اإلسالم 
  .  ) 1" ( ( ***) اإلسالمیة

  
زعیم حركة حبد ) ــ   1902( یقول الحاخام مناحم مندل شنیورسون میلوفافیتش          

  : الصھیونیة المتطرفة و التي مقرھا نیویورك  
  

إن الفرق بین الیھودي و غیر الیھودي ھو من النوع الذي ینطبق علیھ التعبیر "          
  ،  إذ كیف یمكن البحث عن  فرق بین  شیئین  من  مستویین       ) ال وجھ للتشبیھ : ( السائد 

ففي حین یجلس الیھودي في المرتبة العلیا ،  و  ینحدر من الصنف . مختلفین كلیا 
و ھكذا نرى أنھ . األمم في الدرك األسفل ، و تنحدر من أدنى صنف األسمى ، تقبع بقیة 

"  الجمارا " من العبث البحث عن وجھ للشبھ بینھما  ، و حسب ما جاء في كتاب  
المقدس ، فإن الجسد الیھودي یختلف كلیا ، عن أجساد بقیة الشعوب ، و ذلك من حیث 

بھا في األجساد ، فما  ذلك  إال في و إن كنا نرى ثمة تشا. أكلھم و شربھم و طینتھم  
المظھر الخارجي فقط ، أما داخلیا فالفرق بّین و كبیر إلى حد یجعل الجسد الیھودي ال 

و ما یصح  عن .  یمت بأیة صلة كانت إلى صنف  بقیة  األجساد  ألبناء  األمم  األخرى 
أرواح  شعوب   ، إذ  أن  أصل ) الروح ( یصح  أیضا على النفس )  المادة ( الجسم 

العالم ، ھو من طبقات النجاسة الثالث ، بینما أصل أرواح بني إسرائیل ھو من الروح 
ألنھ یتكون من "  إنسانا " القدس ذاتھا ، و كذلك األمر بالنسبة للجنین ، الذي یسمى  

جسد و روح ، و االختالف بین جنین إسرائیل و أجنة بقیة الشعوب كبیر جدا ، ألنھ ال 
لتشبیھ بین جسدین من مرتبتین متناقضتین ، ألن روح الجنین الیھودي ، ھي وجھ ل

  ) . 2" (  النقیض و الضد تماما للجنین التابع ألي شعب آخر
  

و الدیمقراطیة "  العالم الحر " لقد قیل ھذا الكالم في بروكلین بنیویورك ، عاصمة           
  ! و الحریة و حقوق اإلنسان 

  
عشر ھذا الكالم بحق الیھود ألتھم قائلھ بالعنصریة و معاداة السامیة و لقدم  لو قیل         

  "  .المتطورة " للمحاكمة في الدول 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المھم و مخططاتھم في لقد كانوا یدركون منذ البدایة أن اإلسالم ھو العقبة الحقیقیة أمام أح( *** )  

المنطقة ،  ال القومیة العربیة و ال الحكومات الوطنیة و ال االشتراكیة و ال غیرھا  فكل ھذه العناوین 
انھزمت أمام المشروع الصھیوني و سلمت لدولة إسرائیل بشرعیة الوجود و االحتالل  و لم یبق في 

م ھو الذي ھزمھم في جنوب لبنان شر ھزیمة  ریادة  ساحة الصراع  و المقاومة إال اإلسالم و اإلسال
،  فإنھا  لم  تھزم  إال    73حتى  في  حرب  .  فإسرائیل لم تنھزم  عسكریا في أیة حرب إال في لبنان  

و لم تحرر سیناء إال بشروط ) و ھو إنجاز عظیم للجیش المصري   ( في معركة عبور القناة  ، 
ل المثال یمنع على الجیش المصري التواجد على الحدود مع على سبی( إسرائیلیة و أمریكیة مذلة 

في حین خرج اإلسرائیلیون من جنوب لبنان دون قید أو شرط تحت ضربات ) . فلسطین المحتلة 
المقاومة اللبنانیة البطلة و یطالبون بإلحاح بانتشار الجیش اللبناني على طول الحدود بین لبنان و 

  .  فلسطین المحتلة 
  81األرشیف الصھیوني ، ص من )  1( 
  .  276رشاد عبد اهللا الشامي ، . د. القوى الدینیة في إسرائیل )  2( 
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لقد كان لنا خالل الصفحات القلیلة السابقة رحلة طویلة في الفكر الصھیوني الممتدة          
إنھ فكر یعبر ،  منذ القدم ، عن فكرة رئیسیة واحدة  ھي الفكرة . سنین جذوره آلالف ال

  .الصھیونیة  
  

إن الفكرة الصھیونیة تتلخص في المشروع القدیم الذي یسعى الیھود الصھاینة إلى          
  .تنفیذه بكل الوسائل و ھذا المشروع ھو سبب وجودھم كأمة و كجماعة 

  
البناء الفكري و العقائدي و األداة : ى ركیزتین أساسیتین یقوم ھذا المشروع عل         

  .التنفیذیة 
   

إن حیاة . أما اإلطار الفكري فھو الفلسفة العنصریة التي تحكم حیاة الیھود و تسیرھا          
و . التي  تقوم علیھا الفلسفة العنصریة الصھیونیة " الشعب المختار " الیھود تحكمھا فكرة  

فیجب أن یحكموا العالم ، و ھي الفكرة األساسیة التي "  شعب اهللا المختار " م  ألن الیھود ھ
  .یقوم علیھا المشروع الصھیوني 

  
و أما األداة التنفیذیة للمشروع الصھیوني فھي اإلرھاب  الذي یمارسھ الیھود          

شروع الصھاینة في حق اآلخرین من أجل إخضاعھم لسلطتھم و استعبادھم  تحقیقا للم
  .الصھیوني القدیم 

  
إنھ بناء فكري و عقائدي متكامل العناصر ، كل عنصر یكمل العنصر اآلخر و یرقى          

  "  .النظریة الصھیونیة " إلى مستوى  النظریة ، 
  

  :فیما یلي "  النظریة الصھیونیة " تتلخص          
  

  .یة الجسدیة و الروحیة الیھود أرقى أمة بین األمم من الناح :المقدمة          
  
  

  یجب على الیھود أن یحكموا العالم و یستعبدوا األمم األخرى  ألنھم       :النتیجة          
  .األجدر  بذلك                     

  
  یجب إرھاب األمم األخرى إلخضاعھا لسلطة الیھود  تحقیقا للھدف :الوسیلة          

  . الصھیوني                     
           
فاإلرھاب جزء ال یتجزأ من العقیدة و الفلسفة الصھیونیتین  و یشكل العنصر الثالث          

  " .النظریة الصھیونیة " لـ 
      

في الفصلین السابقین تطرقنا إلى أبعاد المشروع الصھیوني و النزعات العنصریة          
ة  و رأینا أن المشروع الصھیوني مشروع في أھم األدبیات  الیھودیة الصھیونیة المختلف

قدیم یستند إلى نظرة الیھود العنصریة إلى األمم األخرى و ال نتصور أن الیھود الصھاینة 
سیتخلون عن ھذا المشروع أو عن ھذه النظرة في یوم من األیام ألن ذلك یشكل سبب 

العقیدة الیھودیین  بل وجودھم كأمة و كجماعة و ھذه المبادئ ھي جزء ال یتجزأ من الدین و 
  .ھي المبادئ األساسیة للدین و العقیدة عند الیھود 
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إن التاریخ الیھودي و الدین الیھودي و الجماعة الیھودیة تبدأ بإبراھیم ، و أول مبدأ          
تلقاه إبراھیم ھو الوعد اإللھي بإعطائھ أرض فلسطین و جعل نسلھ سید العالم  و بھذا دخل 

  .ریخ و أصبح سبب وجودھم  و وظیفتھم التاریخیة الیھود التا
  

فالوظیفة التاریخیة للیھود أن یحكموا العالم و یستعبدوا األمم األخرى بحكم          
استعالئھم و تكبرھم و نظرتھم العنصریة المتطرفة التي لیس لھا مثیل من بین النظریات 

  .العنصریة األخرى 
   

ون الصھاینة إال  إرھابیین ألن  اإلرھاب جزء من عقیدتھم و و لذلك ال یمكن أن یك         
  .فلسفتھم و وسیلتھم لتحقیق أھدافھم 

  
إن اإلرھاب عند الیھود الصھاینة لیس مجرد وسیلة فقط  لتحقیق أھدافھم التاریخیة           

و تكتیك فرضتھ علیھم بعض ظروف مراحل تاریخھم ، بل ھو فلسفة و عقیدة یتقربون بھا 
لى اهللا و تعلمھم إیاھا كتبھم الدینیة و یأمرھم بھا معلموھم الروحیون  و زعمائھم إ

السیاسیون و یؤمنون بأن تحقیق أھدافھم الصھیونیة رھن باإلرھاب الذي یمارسونھ في حق 
  .األمم األخرى

  
یة إن مبادئ اإلرھاب و تعالیمھ یتعلمھا الیھود منذ نعومة أظفارھم من كتبھم الدین         

و ھي الكتب التي تشكل المصدر األول للفكر ( األساسیة ، خاصة التوراة و التلمود 
وھذه التعالیم و المبادئ ھي نتیجة منطقیة للعنصریة الصھیونیة ، باإلضافة ) الصھیوني 

إلى فكر الحركة الصھیونیة  و ھو الفكر الذي  نّظر للمشروع الصھیوني و المبادئ 
  . اإلرھابیة و حولھا إلى مخططات قابلة للتنفیذالصھیونیة العنصریة و 

  
لقد رأینا في  الفصل السابق  كیف  لخص زعیم الصھیونیة  ثیودور ھرتزل ، و ھو          

العلماني  المثقف ، الفكر اإلرھابي و  ما  یبطنھ  الصھاینة ضد األمم األخرى ، خاصة من 
  : یقفون عقبة أمام مخططاتھم عندما قال 

  
فمن . ال یتم تأسیس دولة اآلن باألسلوب ذاتھ الذي كان یستعمل قبل ألف سنة "         

الغباوة العودة بمستوى الحضارة إلى الوراء  كما یقترح الكثیر من الصھیونیین ، 
یجب علینا أّال . فلنفترض على سبیل المثال بأننا أجبرنا أن نخلي بلدا  ما من الوحوش 

وب األوربیین في القرن الخامس ، كأن نأخذ الرمح و نذھب كل نقوم بھذا العمل وفقا ألسل
على حدة للبحث عن الدببة ، یجب علینا تألیف حملة صید كبیرة و من ثم نجمع الحیوانات 

  ) . 1" ( كلھا معا و نلقي في وسطھا القنابل الممیتة 
  

أرض ( رض  إخالء األ. تلخص ھذه العبارات الفكر الصھیوني في أصدق معانیھ          
من سكانھا لالستیالء علیھا و إبادتھم باستعمال أبشع الوسائل على اعتبار أنھم ) فلسطین 

مجرد حیوانات  و تحتوي على العناصر الثالث للنظریة الصھیونیة ، العنصریة الصھیونیة 
  .كمقدمة و الھدف الصھیوني كنتیجة و اإلرھاب الصھیوني كوسیلة 

  
رة عند ھرتزل و كل الصھاینة اإلرھابیین یتلخص في وسائل قتل إن مستوى الحضا         

  !اآلخرین 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  118الفكرة الصھیونیة ، ص)  1( 
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  :بذور اإلرھاب الصھیوني في التوراة : أوال 
  

الیھود و المصدر األول للفكر الصھیوني   إن التوراة ھي الكتاب المقدس األول لدى         
و المفروض أن ما جاء بھ من مبادئ و تعالیم ملزم لھم و ال نتصور أن أحدا من الیھود 

  . الصھاینة ینكر ما جاء في التوراة إال إذا أنكر عقیدتھ و دینھ 
  

في النقاط إن التوراة تعلم الیھود المبادئ األولى لإلرھاب و تتلخص ھذه المبادئ          
  :التالیة 

  
ــ  االستیالء على أرض اآلخرین بالقوة و دون وجھ حق  إال ما زعموه من الوعد          

  .اإللھي  و ھو وعد ال یمنح حقا ألحد على حساب اآلخرین 
  

  .ــ  طرد السكان األصلیین من األرض التي یستولون علیھا          
  

  . مونھم ــ إبادة السكان الذین یقاو         
  

ھذه ھي المبادئ األساسیة التي یتعلمھا الیھود من التوراة ، و ھي نفس المبادئ التي          
سار و یسیر علیھا الصھاینة في فلسطین  و ھو دلیل ال یدع مجاال للشك في أن السیاسة التي 

ال یمكن  اتبعھا و یتبعھا الصھاینة في فلسطین ھي سیاسة قدیمة و مستمرة و دائمة و أبدیة
  .لھم أن یتخلوا عنھا ألنھا جزء ال یتجزأ من تكوینھم التاریخي و السیكولوجي و االجتماعي 

  
إن التوراة تدعو إلى قرض الشعوب و إبادتھم من أمام بني إسرائیل و تعدھم بأن          

  :ذلك سیكون بفعل من اهللا  ،  فتقول  في وصایاھا لھذا الشعب ، في سفر التثنیة 
  

متى قرض الرب إلھك من أمامك األمم التي أنت ذاھب إلیھم لترثھم و ورثتھم و "          
  ) . 1" ( سكنت أرضھم ، فاحترز من أن تصاد وراءھم من بعد ما بادوا من أمامك 

  
التوراة تتحدث  بشكل صریح عن القرض و اإلبادة  و عن االستیالء على أرض          

  .اآلخرین  و السكن فیھا 
  
إنھا عالقة . إنھا تبین طبیعة العالقة التي یجب أن تقوم بین الیھود و األمم األخرى          

صراع  یقوم على أساس الحقد و العنصریة و اإلرھاب ال عالقة ألفة تقوم على أساس 
  . المحبة و المؤاخاة و التعاون 

  
على أرض الواقع و ال فالصھیوني عندما یقرأ ما جاء في  التوراة و یمارس ذلك          

،  یشعر بأنھ یقوم ( * ) یجرؤ أحد في طول ھذا العالم و عرضھ على استنكار ما یقوم بھ 
  " .األخالقیة " و "  اإلنسانیة " بوظیفتھ الدینیة و التاریخیة و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           29ـ  12تثنیة ، )  1( 

كسیف ( فمعاداة السامیة سالح فعال یشھره اإلرھاب الصھیوني . مخافة أن یتھم بمعاداة السامیة ( * ) 
  .في وجھ كل من یجرؤ على إبداء مجرد مالحظات  على الممارسات الصھیونیة اإلرھابیة )  داموكلیس 
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ؤكدھا أیة مصادر أخرى  فالتوراة  تحتوي على سرد تفصیلي ألحداث تاریخیة ال ت         
و لسنا بصدد مناقشة صحة أو عدم صحة ما ورد في التوراة ، فھذا لیس موضوعنا و ال 
یؤثر على صلب الموضوع ، و إنما ما یھمنا ھو اعتبار الیھود ما ورد في التوراة قدوة و 

  .مثال یجب اتباعھ 
  

بة  طبیعیا في  ذلك قد یكون ما جاء وصفھ في التوراة من أحداث دمویة رھی         
و إنما ما لیس طبیعیا  ھو أن یعتبر الیھود الحالیین ) إذا افترضنا أنھ حدث فعال ( العصر

  . أنفسھم استمرارا  للشعب الیھودي القدیم و رسالتھم ھي نفس الرسالة 
  

حق إن إلھ الیھود في التوراة إلھ دموي یأمر بالقتل و التدمیر و الحرق و اإلبادة  في         
  .غیر الیھود

  
إن وصایا التوراة من نوعین ، وصایا تأمر بالخیر و األلفة و التعاون و البر و          

األخوة و غیرھا من األخالق اإلنسانیة ، و ھي موجھة للیھود تجاه بعضھم البعض ، و 
وصایا تأمر بالشر و القتل و المعاداة و غیرھا من األخالق الالإنسانیة ، و ھي موجھة 

  .للیھود تجاه الغیر 
  

  :نستعرض فیما یلي بعض ما جاء في التوراة في ھذا الموضوع          
  

  :جاء في سفر التثنیة في وصایا لشعب إسرائیل          
  

بكل ما فیھا مع ( * ) فضربا تضرب سكان تلك المدینة بحد السیف و تحرمھا "          
ى وسط ساحتھا و تحرق بالنار المدینة و كل تجمع كل أمتعتھا إل. بھائمھا بحد السیف 

  ) . 1" ( ( ** ) أمتعتھا كاملة للرب إلھك فتكون تال إلى األبد ال تبنى بعد 
  

فإن أجابتك إلى الصلح . حین تقرب من مدینة لكي تحاربھا استدعھا إلى الصلح "          
و إن لم تسالمك بل .  و فتحت لك فكل الشعب الموجود فیھا یكون لك للتسخیر و یستعبد لك

و أما . عملت معك حربا فحاصرھا و إذا دفعھا الرب إلھك  إلى یدك فاضرب جمیع ذكورھا 
النساء و األطفال و البھائم  و كل ما في المدینة كل غنیمتھا فتغتنمھا لنفسك و تأكل غنیمة 

تي لیست من ھكذا تفعل بجمیع المدن البعیدة منك جدا ال. أعداءك التي أعطاك الرب إلھك 
و أما مدن ھؤالء الشعوب التي یعطیك الرب نصیبا ، فال تستبق .   مدن ھؤالء األمم ھنا 

بل تحرمھا تحریم الحثیین و األموریین  و الكنعانیین و الفرزیین و . منھا نسمة ما 
    ) .        2" ( الحویین و الیبوسیین كما أمرك الرب إلھك 

  
بمحاربة األمم األخرى لیس ) شعب اهللا المقدس ( سرائیل تأمر التوراة شعب إ         

) الذي ھو دین خاص للشعب الیھودي ال یلیق باألمم األخرى ( إلدخالھا في الدین الیھودي  
وإنما لتسخیرھا لخدمتھ واستعبادھا أما الذي یرفض ھذا االستعباد فیجب أن یباد عن بكرة 

  .أبیھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بمعنى  تبیدھا ( * ) 
  !إلى اإلنسانیة ) الیھودیة و لیس الموسویة ( ھذه  ھي  الرسالة التي جاءت بھا التوراة ( ** ) 

  16،  15ــ  13: تثنیة )  1( 
  17،  13ــ  20: تثنیة )  2( 
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دمیر و اإلرھاب و اإلبادة طقوسا دینیة إن التوراة تجعل من القتل و الحرق و الت         
  .مقدسة یتقرب بھا إلى اهللا 

  
فأول مجزرة قام بھا الیھود ، كما تروي التوراة ، حدثت عندما استولوا على مدینة          

  ( * ) .أریحا بقیادة یشوع  ،  فأبادوا كل من فیھا و أحرقوا كل ما فیھا بأمر من اهللا 
  

الشعب صوت البوق أن الشعب ھتف ھتافا عظیما فسقط السور  و كان حین سمع"         
و حرموا كل ما . في مكانھ و صعد الشعب إلى المدینة كل رجل مع وجھھ و أخذوا المدینة 

في  المدینة  من  رجل  و امرأة  من  طفل  و شیخ حتى البقر و الغنم و الحمیر بحد 
  ) . 1" ( كل ما بھا  و أحرقوا المدینة بالنار مع( ** ) . . . السیف  

  
قد تكون عادیة و طبیعیة في ذلك . ال  یھم  إن كانت ھذه األحداث حقیقیة أم ال          

ما یھم  ھو أنھا تعبر عن العقلیة اإلسرائیلیة الصھیونیة الحاقدة على الشعوب . العصر 
االستعباد و األخرى بسبب عنصریتھا التي ال ترى إال الدم و القتل و الحرق و التدمیر و 

إن ھذه العقلیة مستمرة إلى اآلن مع دولة إسرائیل و قادة . االحتالل و السیطرة و الھیمنة 
  .دولة إسرائیل 

  
الخطر ھو عندما . إن العقلیة اإلسرائیلیة الصھیونیة عقلیة دمویة إرھابیة مجرمة          

  .تبرر بھا أبشع الجرائم تصبح ھذه األعمال تعبر عن أشیاء مقدسة یتقرب بھا إلى اهللا و 
  

خذ معك جمیع رجال الحرب  و قم اصعد . فقال الرب لیشوع ال تخف و ال ترتعب "          
أنظر قد دفعت بیدك ملك عاي و شعبھ و مدینتھ و أرضھ ، فتفعل بعاي و ملكھا . إلى عاي 

ل كمینا اجع.كما فعلت بأریحا و ملكھا غیر أن غنیمتھا و بھائمھا تنھبونھا لنفوسكم 
و انتخب یشوع . فقام یشوع وجمیع رجال الحرب للصعود إلى عاي  . للمدینة من وراءھا 

انظروا ، أنتم تكمنون : ثالثین ألف رجل جبابرة البأس و أرسلھم لیال و أوصاھم قائال 
و أما أنا و . ال تبتعدوا من المدینة كثیرا و كونوا كلكم مستعدین . للمدینةمن وراء المدینة 

یع الشعب الذي معي فنقترب إلى المدینة و یكون حینما یخرجون للقائنا كما في األول جم
أننا نھرب قدامھم فیخرجون ورائنا حتى نجذبھم عن المدینة ألنھم یقولون إنھم ھاربون 
أمامنا كما في األول ،  فنھرب قدامھم و أنتم تقومون من المكمن و تملكون المدینة و 

كقول . دكم و یكون عند أخذكم المدینة أنكم تضرمون المدینة بالنار  یدفعھا الرب إلھكم بی
و لما رأى یشوع و جمیع إسرائیل أن الكمین قد أخذ المدینة  و أن . . . الرب تفعلون 

و ھؤالء خرجوا من المدینة للقائھم . دخان المدینة قد صعد انثنوا و ضربوا رجال عاي 
و ضربوھم حتى لم یبق منھم . و أولئك من ھناك  فكانوا في وسط إسرائیل ھؤالء من ھنا

و كان لما انتھى . أما ملك عاي فأمسكوه حیا  و تقدموا بھ إلى یشوع  . شارد و ال  منفلت 
إسرائیل من قتل جمیع سكان عاي في الحقل في البریة حیث لحقوھم و سقطوا جمیعا بحد 

فكان جمیع . بحد السیف السیف حتى فنوا،أن جمیع إسرائیل رجع إلى عاي وضربوھا 
  ) . 2" ( الذین سقطوا في ذلك الیوم من رجال ونساء اثني عشرألفا جمیع أھل عاي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ال یعقل أن اهللا ، الرحمن الرحیم  الذي أنزل القرآن ، یأمر بمثل ھذه األعمال ( * ) 

المتعطش للدماء یأمر بمثل ھذه ) كما صنعتھ مخیلتھم  على صورتھم ( فقط إلھ الیھود یھوه ( ** ) 
  . الجرائم 

  24،  20ــ  6: یشوع )  1( 
  25،  1ــ  8: یشوع )  2( 



        97

ھكذا جمیع معارك و حروب بني إسرائیل كما تصفھا التوراة و تبررھا بحجة أنھا          
  .قدوة و مثاال یحتذ ونھ  في ممارساتھم  اإلجرامیة  بأمر من اهللا و یتخذھا الصھاینة

  
ال  یقف  رجل  منھم  . فقال الرب لیشوع ال تخفھم ألني بیدك قد  أسلمتھم "          

فأزعجھم الرب  . صعد اللیل كلھ من الجلجال . فأتى إلیھم یشوع بغتة ( * ) . بوجھك  
ھم في طریق عقبة بیت حورون أمام إسرائیل و ضربھم ضربة عظیمة في جبعون و طرد

بینما ھم ھاربون من أمام إسرائیل وھم في منحدر . و ضربھم إلى عزیقة و إلى مقیدة 
بیت حورون  رماھم الرب بحجارة عظیمة من السماء إلى عزیقة فماتوا و الذین ماتوا 

  . . .بحجارة البرد ھم أكثر من الذین قتلھم بنوا إسرائیل بالسیف 
  

و أخذ یشوع مقیدة في ذلك الیوم و ضربھا بحد السیف و حرم ملكھا ھو و كل  . . .         
ثم اجتاز یشوع من . و فعل بملك مقیدة كما فعل بملك أریحا . لم یبق شاردا . نفس بھا 

فدفعھا الرب ھي أیضا بید إسرائیل مع . مقیدة وكل  إسرائیل معھ إلى لبنة و حارب لبنة 
لم یبق بھا شاردا و فعل بملكھا كما فعل بملك . ل نفس بھا ملكھا فضربھا بحد السیف و ك

ثم اجتاز  یشوع  و  كل  إسرائیل  معھ  من  لبنة  إلى  لخیش  و  نزل  علیھا  و . أریحا 
فدفع الرب لخیش بید إسرائیل فأخذھا في الیوم الثاني و ضربھا بحد السیف و . حاربھا 

صعد ھورام ملك جازر إلعانة لخیش و ضربھ حینئذ . كل نفس بھا حسب كل ما فعل بلبنة 
  .یشوع مع شعبھ حتى لم یبق لھ شاردا 

  
ثم اجتاز یشوع و كل إسرائیل معھ من لخیش إلى عجلون فنزلوا علیھا و حاربوھا          

و أخذوھا في ذلك الیوم و ضربوھا بحد السیف و حرم كل نفس بھا في ذلك الیوم حسب 
شوع و جمیع إسرائیل  معھ من عجلون إلى حبرون و ثم صعد ی. كل ما فعل بلخیش 

لم . و أخذوھا و ضربوھا بحد السیف  مع ملكھا  و كل مدنھا و كل نفس بھا . حاربوھا 
  .یبق شاردا حسب كل ما فعل بعجلون فحرمھا و كل نفس بھا 

  
ثم رجع یشوع و كل إسرائیل معھ إلى دبیر و حاربھا و أخذھا مع ملكھا و كل          

كما فعل بحبرون . لم یبق شاردا . دنھا و ضربوھا بحد السیف و حرموا كل نفس بھا م
  .كذلك فعل بدبیر و ملكھا و كما فعل بلبنة و ملكھا 

  
لم یبق . فضرب یشوع كل أرض الجبل و الجنوب و السھل و السفوح و كل ملوكھا          

ضربھم یشوع من قادش برنیع ف( ** ) . شاردا بل حرم كل نسمة كما الرب إلھ إسرائیل 
و أخذ یشوع جمیع أولئك الملوك و أرضھم . إلى غزة و جمیع أرض جوشن  إلى جبعون  

  ) . 1" ( دفعة واحدة ألن الرب إلھ إسرائیل حارب عن إسرائیل 
  

ھذه ھي فلسفة التوراة كما صاغھا ربانیو بني إسرائیل في تحدید طبیعة العالقة بین          
  من  أجل (  إنھا لیست عالقة حرب بالمفھوم  المعروف  للحرب  . وب األخرى الیھود الشع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یعتقد الصھاینة إلى اآلن أن ال أحد یستطیع أن یقف في وجھھم ألن الرب معھم و ھم استمرار ( * ) 

  ألم یقل أن الجیش اإلسرائیلي ال یقھر ؟. ي التوراة للشعب اإلسرائیلي المذكور ف
أي إلھ ھذا الذي یأمر بإفناء األرض من كل نسمة  لجعلھا خالصة لبني إسرائیل ؟ إنھ اإللھ الذي ( ** ) 

  ! ) و ھم یقولون أن اهللا خلق اإلنسان على صورتھ ( اخترعتھ مخیلة الیھود  و جعلتھ على صورتھم 
  42،  8ــ  10: یشوع )  1( 
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  و لكن من أجل اإلبادة و اإلفناء) التوسع الجغرافي و المكاسب االقتصادیة و السیاسیة 
وإخالء األرض من سكانھا ألن الیھود بطبیعتھم ال یریدون العیش مع غیرھم إال إذا كانوا 

  .مضطرین أو كان لھم في ذلك مصلحة 
  

الشعوب التي تقف أمام زحف  وعندما شاخ یشوع أوصى باتباع نفس السیاسة  مع         
و تحتوى وصیتھ كما جاءت في التوراة على أھم عناصر المخطط . بني إسرائیل 

من السكان عن طریق النفي أو القتل و ) أرض فلسطین ( الصھیوني و ھي إخالء األرض 
ألن في ذلك مصلحة للمشروع ( اإلبادة  و استعباد الشعوب التي تركت على قید الحیاة 

  ) .یلي اإلسرائ
  

: فدعا یشوع جمیع إسرائیل و شیوخھ و رؤساءه و قضاتھ و عرفاءه و قال لھم "          
أنا قد شخت  تقدمت في األیام و أنتم قد رأیتم كل ما عمل الرب إلھكم بجمیع أولئك 

انظروا  ، قد قسمت لكم بالقرعة . الشعوب من أجلكم  ألن الرب إلھكم ھو المحارب عنكم 
وب الباقین ملكا حسب أسباطكم من األردن و جمیع الشعوب التي قرضتھا و ھؤالء الشع

و الرب إلھكم ھو ینفیھم من أمامكم و یطردھم من . البحر العظیم نحو غروب الشمس 
فتشددوا جدا لتحفظوا و تعملوا كل . قدامكم فتملكون أرضھم  كما كلمكم الرب إلھكم 

قد طرد الرب من . . . ا عنھا یمینا أو شماال المكتوب في سفر شریعة موسى حتى ال تحیدو
رجل واحد . أمامكم شعوبا عظیمة و قویة  و أما أنتم فلم یقف أحد قدامكم إلى ھذا الیوم 

  ) . 1" ( منكم یطرد ألفا ألن الرب إلھكم ھو المحارب عنكم كما كلمكم 
  

لشعب اإلسرائیلي القدیم و یعتقد الصھاینة أنھم معنیون بھذه الوصایا ألنھم استمرار ل         
بالتالي فما قاموا  و یقومون بھ في فلسطین إنما ھو وظیفتھم التاریخیة التي أمرھم بھا دینھم 

  .و توراتھم 
  

مع الشعوب و ) كما تروي التوراة ( و استمر الشعب اإلسرائیلي في نفس السیاسة          
  .اة المدن األخرى بعد وفاة یشوع   كما جاء في سفر القض

  
و كان بعد موت یشوع أن بني إسرائیل سألوا الرب قائلین من منا یصعد إلى "          

. ھو ذا قد دفعت األرض لیده  . یصعد ( * ) فقال الرب یھوذا . الكنعانیین أوال لمحاربتھم 
فقال یھوذا  لشمعون  أخیھ اصعد معي في قرعتي لكي نحارب الكنعانیین  فأصعد أنا أیضا 

فذھب شمعون معھ  فصعد یھوذا و دفع الرب الكنعانیین و الفرزیین  . قرعتك  معك في
  . . . بیدھم فضربوا منھم في بازق عشرة آالف رجل 

  
و حارب بنو یھوذا أورشلیم  و أخذوھا و ضربوھا بحد السیف و أشعلوا المدینة          
. الجبل و الجنوب و السھل  و بعد ذلك  نزل بنوا یھوذا لمحاربة الكنعانیین سكان. بالنار 

و . و كان اسم  حبرون  قبال قریة أربع  . سار یھوذا على الكنعانیین الساكنین في حبرون 
و ذھب یھوذا مع شمعون أخیھ ضربوا . . .  ضربوا شیشاي و أخیمان  و تلماي  

  ) . 2"  (  الكنعانیین سكان صفاة و حرموھا و دعوا اسم المدینة حرمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   9،  2ــ  23: یشوع )  1( 
  .أي سبط یھوذا ( * ) 

  17،  1ــ  1: قضاة )  2( 
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و كان . و أما إھود فنجا إذ ھم مبھوتون و عبر المنحوتات و نجا إلى سعیرة  "          
معھ بنوا إسرائیل عن الجبل و ھو  عند مجیئھ أنھ ضرب بالبوق في جبل أفرایم فنزل

فنزلوا وراءه و . وقال لھم اتبعوني ألن الرب قد دفع أعدائكم الموآبیین لیدكم . قدامھم 
فضربوا من موآب في ذلك الوقت . أخذوا مخاوض األردن إلى موآب و لم یدعوا أحدا یعبر 

  ) . 1" ( .نحو عشرة آالف رجل كل نشیط و كل ذي بأس و لم ینج أحد 
  

و دخل إلى أھل . . . و رجع جدعون بن یوآش من الحرب من عند عقبة حارس "          
سّكوت و قال ھو ذا زبح و صلمّناع اللذان عیرتموني بھما قائلین ھل أیدي زبح و صلمّناع  

و أخذ شیوخ المدینة و أشواك البریة و . بیدك اآلن حتى نعطي رجالك المعیین خبزا
  ) . 2" ( و ھدم برج فنوئیل و قتل رجال المدینة . ھل سّكوت النوارج و عّلم بھا أ

  
. قتل و دمار و حرق و استعباد . ھكذا عالقة الیھود الصھاینة مع الغیر منذ القدم          

الذي بالتأكید لیس ھو اهللا الذي بعث ( إنھم یعتقدون أن رسالتھم الكبرى التي كلفھم بھا إلھھم 
و محمد علیھم الصالة و السالم  السیطرة على العالم و استعباد إبراھیم و  موسى و عیسى 

  ) .كما ترویھ التوراة ) الشعوب و تسخیرھا لخدمتھم عن طریق اإلرھاب في أبشع صوره 
  

و حارب أبیمالك المدینة كل ذلك . . . فترأس أبیمالك على إسرائیل ثالث سنین  "         
  .ي بھا و ھدم المدینة و زرعھا ملحا الیوم و أخذ المدینة و قتل الشعب الذ

  
فأخبر أبیمالك أن كل . و سمع كل أھل برج شكیم  فدخلوا إلى صرح بیت إیل بریث          

. فصعد  أبیمالك إلى جبل صلمون ھو وكل الشعب الذي معھ . أھل برج شكیم قد اجتمعوا 
تفھ و قال و أخذ أبي مالك الفؤوس بیده و قطع غصن شجر و رفعھ و وضعھ على ك

فقطع الشعب أیضا كل واحد . للشعب الذي معھ ما رأیتموني أفعلھ فأسرعوا افعلوا مثلي 
. غصنا و ساروا  وراء أبیمالك و وضعوھا على الصرح و أحرقوا علیھم الصرح بالنار 

  ) . 3" ( فمات أیضا جمیع أھل برج شكیم نحو ألف رجل و امرأة 
  

بني دان بن ( رة الدانیین و ھم أحد أسباط إسرائیل تقول التوراة عن بعض عشی         
  ) :یعقوب 

  
فارتحل من ھناك من عشیرة الدانیین من صرعة  ومن أشتأول ست مئة  رجل "          

و جاءوا إلى الیش إلى شعب مستریح مطمئن و ضربوھم بحد . . . متسلحین للحرب  
  )  . 4( " ألنھا بعیدة عن صیدون   و لم یكن من ینقذ. السیف و أحرقوا المدینة  بالنار 

  
أسلوب الیھود في الحرب  الضرب بحد السیف و الحرق بالنار و عدم ترك المجال          
  . للنجاة  

  
  : 2جاء في سفر صموئیل           

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  29،  26ــ   3: قضاة )  1( 
  17،  13ــ  8: قضاة )  2( 
   49،  22ـ   9: قضاة )  3( 
   28،  11ــ   18: قضاة )  4( 



        

و بعد ذلك ضرب داود الفلسطینیین و ذللھم و أخذ داود زمام القصبة من ید "          
و أضجعھم على األرض فقاس . و ضرب  الموآبیین و قاسھم بالحبل  . الفلسطینیین 

  .وصار الموآبیون عبیدا لداود یقدمون ھدایا . إلستحیاء بحبلین للقتل و بحبل ل
  

و ضرب داود ھدد عزر بن رحوب ملك صوبة حین ذھب لیرد سلطتھ عند نھر          
فجاء أرام دمشق لنجدة ھدد عزر ملك . فأخذ داود منھ ألفا و سبع مئة مركبة . الفرات 

  ) . 1" ( صوبة فضرب داود من أرام اثنین و عشرین ألف رجل 
  

  :جاء في سفر إرمیاء          
  

أما أنت یا عبدي یعقوب فال تخف یقول الرب و ال ترتعب یا إسرائیل ألني ھاأنذا  "         
. أخلصك من بعید و نسلك من أرض سبیھ فیرجع یعقوب و یطمئن و یستریح و ال مزعج 

دتك إلیھم فأنت ال و إن أفنیت جمیع األمم الذین بد. ألني أنا معك یقول الرب ألخلصك 
  ) .  2" ( أفنیك  بل أؤدبك بالحق و ال أبرئك تبرئة 

  
فإبادتھم و طردھم من . إن حقد الیھود الصھاینة للفلسطینیین مشرع لھ في التوراة          

  . بالدھم تنفیذ ألمر اهللا 
  

. كلمة الرب التي صارت إلى إرمیاء عن الفلسطینیین قبل ضرب فرعون غزة "          
ھا میاه تصعد من الشمال و تكون سیال جارفا فتغشي األرض و مألھا . ھكذا قال الرب 

من صوت قرع حوافر . المدینة و الساكنین فیھا فیصرخ الناس و یولول كل سكان األرض 
أقویائھ من صریر مركباتھ  و صریف بكراتھ ال تلتفت اآلباء إلى البنین بسبب ارتخاء 

آلتي لھالك كل الفلسطینیین لینقرض من صور و صیدون كل بقیة بسبب الیوم ا. األیادي 
أھلكت . أتى الصلع على غزة . تعین ألن الرب یھلك الفلسطینیین بقیة جزیرة كفتور 

آه یا سیف الرب حتى متى ال . حتى متى تخمشین نفسك . أشقلون  مع بقیة وطائھم 
على أشقلون و . لرب أوصاه كیف یستریح و ا. انضم إلى غمدك اھدأ و اسكن . تستریح 

  ) .                            3" (  على ساحل البحر ھناك واعده 
  

على سیفھ أال یھدأ و ال یستریح حتى یھلك . ھذه وصایا التوراة إلى شعب إسرائیل          
  .كل الفلسطینیین 

  
خزیت . نھا قد خربت ویل لنبو أل. ھكذا قال رب الجنود إلھ إسرائیل . عن موآب "          

في حشبون . لیس موجودا بعد فخر موآب . خزیت  مسجاب و ارتعبت . و أخذت قریتایم 
و أنت أیضا یا مدمین تصمین و . ھلم فنقرضھا من أن تكون أمة . فكروا علیھا شرا 

قد حطمت . صوت صیاح من حورونایم ھالك و سحق عظیم . یذھب  وراءك السیف 
ألنھ في عقبة لوحیت یصعد بكاء على بكاء ألنھ في . صراخا  موآب  و أسمع صغارھا

  ) . 4" ( منحدر حورونایم سمع األعداء صراخ انكسار 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  5،  1ــ  8:  2صموئیل )   1( 
   12،  10ــ  30: إرمیاء )  2( 
  7،  1ــ  47: إرمیاء )  3( 
   5،  1ــ  48: إرمیاء )  4( 



        

فكل صفات الخیر فیھ . إنھ إلھ خاص بھذا الشعب الممیز . ھكذا ھو إلھ إسرائیل          
إنھ إلھ ال یرحم صراخ . تخص شعب إسرائیل و كل صفات الشر تخص األمم األخرى 

لمتكبر و لقد صنع  على صورة الیھودي العنصري الدموي ا. الصغار  و  ال بكاء الكبار 
  .الحاقد على  كل األمم األخرى 

  
لماذا . ألیس إلسرائیل بنون أو ال وارث لھ . ھكذا قال الرب . عن بني عمون "          

لذلك ھا أیام تأتي یقول الرب و أسمع في ربة . یرث ملكھم جاد و شعبھ یسكن في مدنھ 
ر فیرث إسرائیل الذین بني عمون جلبة حرب و تصیر  تال خربا  و تحرق بناتھا  بالنا

تنطقن . اصرخن یا بنات ربة .و لولي یا حشبون ألن عاي قد خربت . ورثوه یقول الرب  
  ) . 1" ( بمسوح  

  
قولوا أخذت . أسمعوا ال تخفوا . أخبروا في الشعوب و اسمعوا و ارفعوا رایة "          

ألنھ قد طلعت . مھا خزیت أوثانھا و انسحقت أصنا. انسحق مرودخ . خزي بیل . بابل 
علیھا أمة من الشمال  ھي تجعل أرضھا خربة فال یكون فیھا ساكن من إنسان إلى حیوان 

  ) . 2" (  ھربوا و ذھبوا
  

  :جاء في سفر عاموس          
  

أقوال عاموس الذي كان بین الرعاة من تقوع التي رآھا عن إسرائیل في ایام "          
  .یربعام بن یوآش ملك إسرائیل قبل الزلزلة بسنتین عزیا ملك یھوذا و في ایام 

  
فقال إن الرب یزمجر من صھیون و یعطي صوتھ من أورشلیم فتنوح مراعي          

  .الرعاة و ییبس  رأس الكرمل 
  

من أجل ذنوب دمشق الثالثة و األربعة ال أرجع عنھ ألنھم داسوا . ھكذا قال الرب          
و أكسر مغالق . فأرسل نارا على بیت حزائیل فتأكل قصور بنھدد  .جلعاد بنوارج من حدید 

دمشق و أقطع الساكن من بقعة آون و ماسك القضیب من بیت عدن و یسبى شعب آرام 
  .إلى قیر قال الرب 

  
ھكذا قال الرب من أجل ذنوب غزة الثالثة و األربعة ال أرجع عنھ ألنھم سبوا سبیا          

و أقطع الساكن . فأرسل نارا على سور غزة فتأكل قصورھا . أدوم  كامال لكي یسلموه إلى
من أشدود و ماسك القضیب من أشقلون و أرد یدي على عقرون فتھلك بقیة الفلسطینیین 

  . قال السید الرب 
  

من أجل ذنوب صور الثالثة و األربعة ال أرجع عنھ ألنھم سلموا . ھكذا قال الرب          
فأرسل نارا على سور صور فتأكل . م  و لم یذكروا عھد اإلخوة سبیا كامال إلى أدو

  ) . 3" ( قصورھا 
  

  عندما یحرق الصھاینة المدن و القرى الفلسطینیة و العربیة و یضربونھا بالدبابات و          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   3،  1ــ  49: إرمیاء )  1( 
   3،  1ــ  50: إرمیاء )  2( 
   10،  1ــ  1: عاموس )  3( 



        

الطائرات دون مراعاة لسكانھا من المدنیین نساء و أطفاال و شیوخا ، و یھدمون البیوت 
على  رؤوس  أصحابھا  بجرافاتھم  و  متفجراتھم  و  صواریخھم  ،  إنما  ینفذون  أمر 

  .الرب إلھھم 
  

  :یا جاء في سفر صفن         
  

أنزع . أنزع اإلنسان و الحیوان . نزعا أنزع الكل عن وجھ األرض یقول الرب "          
طیور السماء و سمك البحر و المعاثر من األشرار و أقطع اإلنسان عن وجھ األرض یقول 

فتكون ثروتھم غنیمة و . . . ولولوا یا سكان مكتیش ألن كل شعب كنعان قد باد . . . الرب 
  )  1" ( رابا و یبنون بیوتا و ال یسكنونھا و یغرسون كروما وال یشربون خمرھا بیوتھم خ

  
أرض و شعب كنعان حسب ( كأن ھذه الكلمات تصف حال فلسطین و الفلسطینیین          
. استولى الصھاینة على األرض و خربت بیوت و قرى بأكملھا . بعد النكبة  )  التوراة 

الفلسطینیون و شربوا خمرا من كروم غرسھا الفلسطینیون  وسكن الیھود في بیوت بناھا 
  .كما أوصت التوراة 

  
  :جاء في سفر زكریا          

  
و أجمع كل األمم على أورشلیم . ھو ذا یوم للرب یأتي فیقسم سلبك في وسطك "          

للمحاربة فتؤخذ المدینة و تنھب البیوت و تفضح النساء و یخرج نصف المدینة إلى 
  .لسبي و بقیة الشعب ال تقطع من المدینة ا

  
و تقف قدماه في . فیخرج الرب و یحارب تلك األمم كما في یوم حربھ یوم القتال          

ذلك الیوم على جبل الزیتون الذي قدام أورشلیم من الشرق فینشق جبل الزیتون من 
نحو الشمال و  وسطھ نحو الشرق و نحو الغرب وادیا عظیما جدا و ینتقل نصف الجبل

  . . . نصفھ نحو الجنوب 
  

و ھذه تكون الضربة التي یضرب بھا  الرب كل الشعوب الذین تجندوا على          
لحمھم یذوب و ھم واقفون على أقدامھم و عیونھم تذوب في أوقابھا و لسانھم . أورشلیم 

  ) . 2" ( یذوب في فمھم 
  

  :جاء في سفر المزامیر          
  

ألیس أنت یا اهللا الذي . من یھدیني إلى أدوم . من یقودني إلى المدینة المحصنة "          
باهللا . أعطنا عونا في الضیق فباطل ھو خالص اإلنسان . رفضتنا و ال تخرج مع جیوشنا 

  ) . 3"( نصنع ببأس و ھو یدوس أعداءنا 
  

ونھ بالشعوب األخرى إنما یعتبر الصھاینة أنفسھم جنود إللھ إسرائیل  و كل ما یفعل         
  .ھو فعل إلھ إسرائیل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  13،  3ــ  1: صفنیا )  1( 
     12،  1ــ  14: زكریا )  2( 
  60: مزامیر )  3( 



        

ك یعجون و مبغضوك فھو ذا أعداؤ. اللھم ال تصمت و ال تسكت و ال تھدأ یا اهللا "          
قالوا ھلم نبدھم . على شعبك مكروا مؤامرة و تشاوروا على أحمیائك . قد رفعوا الرأس 

  .من بین الشعوب و ال یذكر اسم إسرائیل بعد 
  

( * ) . خیام أدوم و اإلسماعیلیین. علیك تعاھدوا عھدا . ألنھم تآمروا بالقلب معا          
أشور . فلسطین مع سكان صور . و عمون و عمالیق جبال ( * ) . موآب و الھاجریون 

  .ساله . صاروا ذراعا لبني لوط . أیضا اتفق معھم 
  

بادوا  في .  إفعل بھم  كما  بمدیان  كما  بسیسرا  كما  بیابین  في  وادي  قیشون           
و و مثل زبح . اجعلھم شرفاءھم مثل غراب   و مثل ذئب .صاروا دمنا لألرض . عین دور 

  .الذین قالوا لنمتلك ألنفسنا  مساكن اهللا . مثل صلمناع كل أمرائھم 
  

كنار تحرق الوعر كلھیب یشعل .  یا إلھي اجعلھم مثل الجل مثل القش أمام الریح          
امأل وجوھھم خزیا فیطلبوا اسمك یا . الجبال ھكذا اطردھم   بعاصفتك و بزوبعتك روعھم 

األبد و لیخجلوا و یبیدوا و یعلموا أنك اسمك یھوه وحدك  لیخزوا و یرتاعوا إلى. رب 
    ) . 1" ( العلي على كل األرض 

  
ھي القتل )  غیر شعب إسرائیل ( إن فلسفة التوراة في النظر إلى الشعوب األخرى           

  . الترویع   و اإلبادة  وو الحرق و  التدمیر 
  

 تحت سیطرة شعب إسرائیل واستعباده لھا ألنھ ال تستحق الشعوب األخرى الحیاة إال         
  . شعب اهللا  

  
  :جاء في سفر أستیر          

  
و في الشھر الثاني عشر أي شھر أذار في الیوم الثالث عشر منھ حین قرب كالم  "        

الملك و أمره من اإلجراء في الیوم الذي انتظر فیھ أعداء الیھود أن یتسلطوا علیھم 
اجتمع الیھود في مدنھم في كل بالد . تى إن الیھود تسلطوا على مبغضیھم فتحول ذلك ح

الملك أحشویروش لیمدوا أیدیھم إلى طالبي أذیتھم فلم یقف أحد قدامھم ألن رعبھم سقط 
و كل رؤساء البلدان و المرازبة و الوالة و عمال الملك ( ** ) على جمیع الشعوب 

ألن مردخاي كان عظیما في بیت الملك و . یھم ساعدوا الیھود ألن رعب مردخاي سقط عل
  .سار خبره في كل البلدان ألن الرجل مردخاي كان یتزاید عظمة 

  
فضرب الیھود جمیع أعدائھم ضربة سیف و قتل و ھالك و عملوا بمبغضیھم ما          
  . . .و قتل الیھود في شوشن القصر و أھلكوا خمس مائة رجل . أرادوا 

  
تمع الیھود الذین في شوشن في الیوم الرابع عشر أیضا من شھر أذار و ثم اج         

  و باقي الیھود الذین في بلدان . قتلوا ثالث مائة رجل و لكنھم لم یمدوا أیدیھم إلى النھب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .راھیم أبناء إسماعیل وأبناء ھاجر و إب( * ) 
  43: مزامیر )  1( 

  .إلرھاب الشعوب ) ھكذا یفھمھا الصھاینة  و قد عملوا بھا ( إنھا دعوة صریحة ( ** ) 
  



        

الملك اجتمعوا ووقفوا ألجل أنفسھم و استراحوا من أعدائھم و قتلوا من مبغضیھم خمسة 
  ) . 1" ( و سبعین ألفا 

  
  :جاء في سفر أخبار األیام األول          

  
و بعد ذلك ضرب داود الفلسطینیین و ذللھم و أخذ جت و قراھا من ید "          

وضرب داود . الفلسطینیین و ضرب موآب فصار الموآبیون عبیدا لداود یقدمون ھدایا 
ھدر عزر ملك صوبة في حماة حین ذھب لیقیم سلطتھ عند نھر الفرات و أخذ داود منھ 

راجل و عرقب داود كل خیل المركبات و  ألف مركبة و سبعة آالف فارس وعشرین ألف
فجاء أرام دمشق لنجدة ھدر عزر  ملك صوبة فضرب داود من . أبقى منھا مئة مركبة 

و جعل داود محافظین في أرام  دمشق و صار األرامیون . أرام إثنین و عشرین ألف رجل 
  ) . 2" ( لداود عبیدا یقدمون ھدایا 

  
  : الثاني  جاء في سفر أخبار األیام         

  
ثم بعد ذلك أتى بنو موآب و بنو عمون  و معھم العمونیون على یھوشافاط "         

فجاء أناس و أخبروا یھوشافاط قائلین  قد جاء علیك جمھور كثیر من عبر . للمحاربة
فخاف یھوشافاط و جعل . ھي عین جدي . البحر من أرام و ھا ھم في حصون تامار 

و جاءوا . و اجتمع یھوذا لیسألوا الرب . ى بصوم في كل یھوذا وجھھ لیطلب الرب و ناد
فوقف یھوشافاط في جماعة یھوذا و أورشلیم في . أیضا من كل مدن یھوذا لیسألوا الرب 

یا رب إلھ آباءنا أما أنت ھو اهللا في السماء و أنت : بیت الرب أمام الدار الجدیدة  و قال 
ألست أنت . ك قوة و جبروت و لیس من یقف معك المتسلط على جمیع ممالك األمم و بید

إلھنا الذي طردت سكان ھذه األرض من أمام شعبك إسرائیل و أعطیتھا لنسل إبراھیم 
إذا جاء علینا شر : فسكنوا فیھا و بنوا لك فیھا مقدسا السمك قائلین . خلیلك إلى األبد 

ن اسمك في ھذا البیت و سیف قضاء  أو وباء أو جوع ووقفنا أمام ھذا البیت و أمامك أل
  . . . صرخنا إلیك من ضیقنا فإنك تسمع و تخلص  

  
ھكذا قال الرب لكم ال تخافوا و ال ترتاعوا بسبب ھذا الجمھور الكثیر ألن . . .          

قفوا . لیس علیكم أن تحاربوا في ھذه . . .  غدا أنزلوا علیھم . الحرب لیست لكم بل هللا 
غدا . الرب معكم یا یھوذا و أورشلیم ال تخافوا و ال ترتاعوا  اثبتوا و انظروا خالص

فخر یھوشافاط لوجھھ على األرض  و كل یھوذا و سكان . اخرجوا للقائھم  و الرب معكم 
و لما ابتدءوا في الغناء و التسبیح جعل . . . أورشلیم سقطوا أمام الرب سجودا للرب 

و . جبل ساعیر لیحرموھم و یھلكوھم الرب أكمنة على بني عمون و موآب على سكان 
لما جاء یھوذا إلى المرقب في البریة تطلعوا نحو الجمھور و إذا ھم جثث ساقطة على 

  ) . 3" ( األرض و لم ینفلت أحد  
  

یعتبر الیھود أنفسھم جنود اهللا و إلھھم رب الجنود و الرسالة التي أوكلھم إیاھا إلھھم          
ستعبادھم و ھذه ھي وظیفتھم التاریخیة التي لن یتخلوا عنھا أبدا و لم ھي إبادة اآلخرین  أو ا

  .یكن القتال عندھم من أجل إدخال الناس في الدین الیھودي ألن ھذا الدین لھم وحدھم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   16،  1ــ  9: أستیر )  1( 
   6،  1ــ  18: یام األول أخبار األ)  2( 
   24،  1ــ   20: أخبار األیام الثاني )  3( 



        

  :جاء في سفر الملوك الثاني          
  

فقال لعبدة البعل فتشوا و . ودخل یاھو و یھوناداب بن ركاب إلى بیت البعل "          
و دخلوا  .انظروا لئال یكون معكم ھاھنا أحد من عبید الرب و لكن عبدة البعل وحدھم 

الرجل الذي ینجو : و أما یاھو فأقام خارجا ثمانین رجال و قال . لیقربوا ذبائح و محرقات 
و لما انتھوا من تقریب . من الرجال الذین أتیت بھم إلى أیدیكم تكون أنفسكم بدل نفسھ 

فضربوھم بحد . ال یخرج أحد . المحرقة قال یاھو للسعاة و الثوالث ادخلوا اضربوھم 
  ) . 1" ( و طرحھم السعاة و الثوالث و ساروا إلى مدینة بیت البعل  السیف

  
یتضح لنا مما سبق أن التوراة تشرع لإلرھاب الصھیوني و یستقي منھا الصھاینة          

التبریرات الدینیة و العقائدیة لممارساتھم اإلرھابیة ضد الشعوب األخرى خاصة ضد 
  .قدھم على تلك الشعوب الشعب الفلسطیني الذي اختزلوا فیھ ح

  
إن عقدة الیھود الصھاینة  األولى ھي اعتقادھم بالتفوق على الشعوب األخرى و          

قداستھم  و قداسة أجسادھم  و أنھم نفس الشعب منذ إبراھیم علیھ السالم إلى اآلن و أن 
ة الیھود فیما بینھم البعد المتعلق بعالق: علیھم  أن یجسدوا وصایا التوراة  ببعدیھا الرئیسیین 

و الذي یجسد خطورة الفكر  ( الذي یتضمن مبادئ الخیر و األلفة و التعاون ، و البعد الثاني 
المتعلق بعالقتھم مع الغیر و الذي یتضمن اعتماد )  الصھیوني و یبرز بعده اإلرھابي 

ضي  اآلخرین الغلظة و القوة و القتل و اإلرھاب و الحرق و التدمیر و  االستیالء على أرا
إنھا نفس مبادئ . و ممتلكاتھم و استعبادھم و تسخیرھم لخدمة أھدافھم و مصالحھم  

الصھیونیة الحدیثة  و ممارساتھا التي نفذتھا و تنفذھا في فلسطین  ألن فلسطین ھي قطب 
  .في ھذا المشروع ) بل األساسیة ( الرحى في المشروع الصھیوني و مرحلة أساسیة 

  
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                   25،  23ــ 10: الملوك الثاني )  1( 



        

  :تعالیم اإلرھاب في التلمود : ثانیا 
  

حقون نجد في التلمود دعوة صریحة إلى القتل ال تدع مجاال للتأویل و األغیار ال یست         
  .إال القتل و اإلفناء  إال إذا كان في حیاتھم مصلحة للیھود 

  
لقد رأینا في الفصل السابق أن التلمود ینظر إلى األغیار  على أنھم مجرد حیوانات          

في أشكال آدمیة خلقھا اهللا لخدمة الیھود و كل ما خلقھ اهللا فھو ملك للیھود یفعلون بھ ما 
  . یشاءون بما فیھم البشر

  
الیھود ھم شعب اهللا المقدس روحا و جسدا و كل ما عداه نجس و منحط ال یستحق          

  .أي تقدیر أو احترام  و بالتالي فھم ال یعیرون أي احترام للحیاة البشریة 
   

إن ممارساتھم اإلجرامیة  و اإلرھابیة تنطلق من عقلیتھم المریضة بالتكبر و التعالي          
الخاطئ بأنھم مقدسون و أنھم األداة التي یفعل اهللا بھا ما یشاء باألمم األخرى و االعتقاد 

  .خاصة تلك التي تعیق مخططاتھم و تعرقلھا 
  

إنھم ال یتورعون عن ممارسة أفظع  أشكال اإلرھاب و اإلجرام في حق خصومھم          
ت في شكل تعالیم في مع االعتقاد بأنھم ینفذون وصایا إلھھم كما جاءت في التوراة و صیغ

  .التلمود
  

  .التلمود یجعل من الجریمة و القتل و إرھاب اآلخرین عبادة یتقرب بھا إلى اهللا          
  

إن التلمود یوصي بإلحاق األذى باألغیار و قتلھم و إفنائھم و االستیالء على          
  .ممتلكاتھم و تسخیرھم لخدمة الیھود 

  
ب التي یأمر بھا التلمود تجاه الغیر نابعة من العقیدة العنصریة إن تعالیم اإلرھا         

  .المتطرفة التي یصبغ بھا الفكر الیھودي الصھیوني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        

  :ــ اإلضرار باألغیار و عدم مساعدتھم  1        
  

ذھم إذا أقل ما یأمر بھ التلمود الیھود عدم  فعل الخیر في األغیار أو مساعدتھم أو إنقا         
  .لم یتمكن من أذیتھم أو قتلھم 

  
  ) . 1" ( فلن یقوم من الموت . . .  من یفعل خیرا لألغیار  "          

  
تجاه الغیر التي یمكن أن نجدھا في التعالیم "  التسامح " ھذه أقصى درجات           

ود  و إذا فعل ذلك من  المحرم  على  الیھودي  فعل الخیر في غیر الیھ. الیھودیة التلمودیة 
  " . فلن یقوم من الموت " 
  

  فعل الخیر المحرم على الیھود فعلھ في الغیر ال یقتصر على الخیر  المادي  فقط  بل             
  .یشمل مجرد الثناء علیھم أو الشعور تجاھھم بشيء من الرحمة 

  
  :یقول أبھوداه زاراه          

  
ن  الثناء  علیھم  ،  مخافة  أن  یقال  كم  ھو  طیب  ال یفوھن أحدكم بشيء م"          

  ) . 2" ( ھذا  الغوي 
  

یجب أن ال ) "   2ـ  7( و یقول الرابي  أیارشي  في تفسیره لما جاء في سفر التثنیة           
  "  :تشعر نحوھم بأیة رحمة 

  
  ) .    3( "  كم ھو طیب ھذا الغوي : ال تثن علیھم ، ألنھ محرم القول "          

  
إن األمر بعدم فعل الخیر باألغیار ، و لو بمجرد الثناء علیھم  ،  ما ھو إال مقدمة          

  .لألمر بإلحاق األذى بھم الذي قد یصل إلى حد القتل و اإلفناء 
  

التي "  تفوقھم العرقي " إن الیھود ، نظرا  لعنصریتھم المتطرفة و تكبرھم و          
لیمھم ، ال یستطیعون و ال یریدون العیش وسط غیرھم إال إذا اضطروا لذلك توھمھم بھا تعا

  .أو كان في ذلك مصلحة لھم 
  

  :یقول أیور دیا          
  

أكثر من . غیر  مسموح ألحد الثناء علیھم ، أو القول كم ھو طیب ھذا اآلكوم "          
  ) . 4" ( اخرھم بأنفسھم ذلك ، محظور الثناء علیھم أو تعداد أیة مناقبیة تعزز تف

  
إن الفكرة األساسیة التي یعلمھا التلمود للیھود و التي تقوم على أساسھا كل معامالتھم          

  و لذلك  ،  فإن. مع األغیار  ، ھي أن كل ما في الكون ھو ملك للیھود بما  فیھ حیاة  الغوي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  125فضح التلمود ، ص )  1( 
  126فضح التلمود ، ص )  2( 
  126فضح التلمود ، ص )  3( 
  126فضح التلمود ، ص )  4( 



        

  .إلحاق األذى بھ و حتى قتلھ ما ھو إال  نابع  من حق التصرف فیما یملكھ الیھودي 
   

  "ودي إن حیاة الغوي و جمیع قواه الجسدیة ھي ملك للیھ"          
  

الحقیقة المقررة عند الرابیین أنھ یمكن للیھودي أن یأخذ أي شيء یخص "          
المسیحیین أیا كان السبب ، حتى باالحتیال ، و ال یمكن أن یعتبر ھذا العمل لصوصیة ألنھ 

  " لم یأخذ سوى ما یخصھ ھو 
  

لكھ أول من یسرع جمیع ما یخص الغویم ھو كالصحراء یستطیع أن یدعي أنھا م"          
  ) . 1" ( مستولیا علیھا 

     
لالستیالء أمالك ) و ربما أمر ( إنھا دعوة صریحة . ھذه تعالیم التلمود للیھود          

  . اآلخرین و حتى حیاتھم 
  

أي دعوة لإلرھاب و القتل و السرقة أكثر صراحة من ھذه ؟  و األخطر ما في          
لماذا ال . لتعالیم ذات صبغة دینیة مقدسة و عبادة یجب القیام بھا األمر ھو عندما تكون ھذه ا

یجرؤ أحد في ھذا العالم الحر و المتحضر على القول بأن في الدین الیھودي دعوة صریحة 
للقتل و اإلرھاب و السرقة كما یجرأون على اإلسالم  ؟ ألن ھناك  من  یدافع  عن  الیھودیة 

  ) .إال أبناءه ( یدافع عن اإلسالم بقوة القانون و ال أحد ( * ) 
  

  :جاء في إیور دیا          
  

یجب اإلمتناع عن مداواة اآلكوم حتى مقابل مال إال إذا كان ذلك االمتناع یعرض "          
  ) . 2"  ( الیھود لعداوتھم 

  
ذلك ، مع ( ** ) . اآلكوم الذین ھم لیسوا خصومنا ، یجب أن ال یقتلوا في الحال "          

فإذا رأیت أحدھم ، على سبیل المثال ، یغرق في . فیجب أن ال ینقذوا من خطر الموت 
  ) . 3" (  البحر ، فال تنتشلھ إال إذا تعھد بمنحك ماال 

       
  :جاء في أوراش شائیم          

  
ال مساعدة تقدم إلى امرأة آكوم خالل قترة المخاض في یوم السبت حتى و لو "          

  ) . 4" ( ( *** ) سلوب حقیر ألن یوم السبت یجب أن ال یدنس بأ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  131فضح التلمود ، ص )  1( 
نحن ال ندعو إلى معاداة الیھودیة كدین و الیھود كأتباع ھذا الدین ، و ال نلومھم على تمسكھم ( * ) 

إنما یحق لنا أن نقاوم عندما یلحق بنا األذى من ممارسات الیھود الصھاینة حتى و إن كانت بدینھم و 
  .ھذه الممارسات مقدسة و عبادة یأمرھم بھا دینھم 

  137فضح التلمود ، ص )  2( 
  .ألن األصل ھو قتلھم ( ** ) 

  138نفس المصدر ، ص )  3( 
  !ان في خطر إن عدم تدنیس یوم السبت أھم من حیاة إنس( *** ) 

  137نفس المصدر ، ص )  4( 
  



        

  :جاء في شوشین ھامیشبات          
  

إن رأیت مھرطقا ، ال یؤمن بالتوراة ، ساقطا في قاع بئر و قربھ سلم ، سارع "          
علي أن أذھب بھ إلى ابني ألساعده على النزول : إلى ھذا السلم و أبعده ، و قل للمھرطق 

و مع . ود بالسلم إلیك بسرعة ، أو تخلص منھ بطریقة أخرى من  سطح  البیت و سأع
ذلك ، فإن الكوثائیین و ھم لیسوا أعداءنا ، الذین یرعون الخراف اإلسرائیلیة ، لیس من 

  ) .   1" (  الضروري قتلھم في الحال ، لكنھم یجب أن ال ینقذوا من الموت 
  

  :، الفیلسوف الیھودي الشھیر في شرحھ للتلمود ، یقول موسى بن المیمون           
       

  لھذا ، إذا . ال ترحمھم ) :  2ـ  7في سفر التثنیة ( ألنھ قیل . ال تشفق علیھم أبدا "          
رأیت آكوم في ضیق أو بالء أو غارقا في میاه ، ال تساعده و إن كان یواجھ خطر الموت ، 

  ) . 2" ( ال تنقذه من الموت 
  

ون الذي لم یعاني من الالسامیة و عاش معززا مكرما في كنف العرب و ھذا ابن میم         
المسلمین ، فال یقال أن عنصریة الیھود الصھاینة  و معاداتھم لألمم األخرى ھما رد فعل 

  .لمعاداة ھذه األمم للیھود 
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         138نفس المصدر ، ص )  1( 
  138فضح التلمود ، ص )  2( 
  



        

  :ـ یجب قتل األغیار  2
  

یعلم التلمود أتباعھ أن األصل في معاملة األغیار  قتلھم و إبادتھم  إال إذا لم یتمكنوا          
  . منھم أو كانت في حیاتھم مصلحة لھم 

  
فمنھم من ینفذ فیھ الحكم ، خاصة إذا ( * ) . ر بالموت لقد حكم التلمود على كل البش         

كان یشكل عائقا أمام المخططات الصھیونیة ، و منھم یوقف فیھ تنفیذ ذلك الحكم ألن في 
  .ذلك مصلحة أو ال یعرقل تلك المخططات 

  
  : جاء في أبھوداه زاراه          

  
دین  في  البئر و االمتناع عن یجب  إلقاء  المھرطقین  و الخونة  و  المرت"          
  ) . 1" ( إنقاذھم 

  
  :جاء في زوھار          

  
لیبادوا عن وجھ : سكان عالم  الحیاة  الفانیة  ھم  وثنیون  ،  مكتوب عنھم "          
              ) . 2" ( األرض 

  
  :جاء في أبھوداه زاراه          

  
  ) . 3 " (حتى أفضل الغویم یجب قتلھ "          

  
  .إن قتل األغیار  عبادة یتقرب بھا إلى اهللا          

  
  :جاء في سفر إسرائیل          

  
  ) . 4" ( اقتنص حیاة الكلیفوث و اقتلھ  فترضي بذلك اهللا كمن یقدم بخورا إلیھ "          

  
  :جاء في زوھار          

  
  " . من وسطنا األضحیة الوحیدة المفروضة ھي إزالة النجسین"          

  
و ھو من . المراد بالحمار كل من ھو غیر یھودي ، الذي افتدي بذبح حمل "           

  أن یفتدى بھ أكسر جمجمتھ) غیر الیھودي ( لكن إذا رفض . خراف إسرائیل المشتتة 
من یأثم ضدي ، سأزیلھ من : یجب إزالتھم من سجل األحیاء ، ألنھ قیل عنھم . . .  عندئذ 
  "  .حیاة سجل ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) یعیش الیھود في وسطھم أو یعیشون في وسط الیھود ( خاصة الذین یحتكون بالیھود ( * )  
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في قصور الجنة األربعة یعیش أوالءك الذین تفجعوا على صھیون و القدس ، و "          
جمیع الذین أبادوا شعوبا وثنیة  و الذین قتلوا شعبا یعبد األوثان ارتدوا أثوابا أرجوانیة 

  ) . 1" ( لیتمیزوا بھا و یفخروا 
  

إنھ واجب مقدس ال یجوز الكف . اهللا  فإبادة الشعوب و قتلھا ھي أفضل األعمال عند         
  .عنھ بأي حال من األحوال و أفضل قربان یتقرب بھ إلى اهللا  و سبب دخول الجنة 

  
  :جاء في بیشاسیم          

  
أحد سكان عالم  الحیاة )) (  أحمق (( یجوز قطع رأس : یقول الرابي إلیعازر "          
  ) . 2" (  في یوم السبت في عید الكفارة حینما یصادف )  الفانیة

  
  :جاء في ھیلخوث آكوم          

  
ال تتالءموا : ال تأكل مع وثنیین ، و ال تسمح لھم بعبادة أوثانھم ، ألنھ مكتوب "          

   ) . 3" ( فإما أن تردوھم عن أوثانھم أو تقتلوھم . معھم ، و ال تشفقوا علیھم 
  

شعوب األخرى و شأنھا  خاصة إذا كانت ھذه الشعوب  فال یجوز للیھود أن یتركوا ال         
  .        تعیش في وسطھم 

  
  :جاء في أبیدیم          

  
  ) . 4" ( یجب أن ال یسمح لوثني بالبقاء في األمكنة التي یكون الیھود أقویاء "          

  
لتلمود ھو الحقد إن أقل ما یوصي بھ ا. ھذا القلیل من تعالیم التلمود في حق الشعوب          

و حسب ما . على ھذه الشعوب و بغضھا و التكبر علیھا و  عدم مساعدتھا أو الثناء علیھا 
ألن الیھودي ( تسمح بھ الظروف ، أي عندما یتمكن الیھود من ذلك بالغدر و القوة و السلطة 

یجب ) " وسعھ " جبان بطبعھ و كتاب التلمود یراعون ذلك ، فھم ال یكلفون الیھودي إال  
  .إلحاق األذى بھذه الشعوب و إفناءھا بالقتل و اإلبادة 
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  :رھاب في بروتوكوالت حكماء صھیون نظریات اإل: ثالثا 
  

ینّظر لإلرھاب الصھیوني و النظریة "  بروتوكوالت حكماء صھیون " إن كتاب          
األولى  التي  یبني  علیھا  كّتاب  البروتوكوالت   مخططاتھم  و مؤامراتھم  ھي   نظریة  

  .اإلرھابیین و المجرمین  و ھي النظریة التي یؤمن بھا كل)   1" (  الحق یكمن في القوة" 
  

یستحوذ اإلرھاب على جانب ھام من تفكیر الصھاینة ألنھ الوسیلة الوحیدة التي          
تمكنھم من تحقیق أحالمھم و تنفیذ مخططاتھم  و لذلك لیس غریبا أن تذكر كلمة اإلرھاب  

  .في األسطر األولى لكتاب البروتوكوالت 
  

  :ل بالكلمات التالیة یبدأ البروتوكول األو         
  

سنكون صرحاء ، و نناقش داللة كل تأمل ، و نصل إلى شروح وافیة بالمقارنة "          
  .و على ھذا المنھج سأعرض  فكرة سیاستنا و سیاسة الغویم . و االستنباط 

  
یجب أن یالحظ أن ذوي الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عددا من ذوي الطبائع          

و إذن فخیر النتائج في حكم العالم ما ینتزع بالعنف  و اإلرھاب ، ال ( * ) . ة النبیل
  ) . 2" (  بالمناقشة األكادیمیة 

  
  "  :النظریة الصھیونیة " إن ھذه الكلمات تلخص بشكل صریح عناصر           

  
  .الیھود ذوي الطبائع النبیلة  و الغویم ذوي الطبائع الفاسدة :  المقدمة         

  
  .حكم العالم :  النتیجة         

  
  .                 العنف و اإلرھاب :  الوسیلة         

  
وضوح النظرة إلى الغیر ، وضوح الغایة  . ال یمكن أن یكونوا أكثر صراحة من ھذا          

  .و وضوح الوسیلة 
  

العنف و اإلرھاب لحكم .  فالعالقة بین الوسیلة و النتیجة ھي عالقة وثیقة و مباشرة         
  .ھذه ھي فلسفة مشروع الصھیونیة العالمیة . العالم 

  
اإلرھاب لدى الصھاینة ، كما جاء في كتاب البروتوكوالت ، تحكمھ ثالث نظریات         

  :یكمل بعضھا بعضا 
  

  .ــ الغایة تبرر الوسیلة          
  .ــ الحق یكمن في القوة          
  . ف و اإلرھاب أفضل وسیلة ــ العن         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  124الخطر الیھودي ، ص )  1( 

  .و ھذا تلمیحا إلى أن الیھود أقلیة بین األمم ، و بالتالي فھم ذوي الطبائع النبیلة ( * ) 
     123نفس المصدر ، ص )  2( 



        

  " :الغایة تبرر الوسیلة " ریة  ــ نظ  1         
           
إنھم یقررون في بروتوكوالتھم أن الغایة ھي التي تحدد علیھم ما یجب القیام بھ و          

  .تبرر الوسیلة التي یستعملونھا للوصول إلى تلك الغایة 
  

دة و أخالقیة قد تبدو بریئة في ظاھرھا ألن الوسیلة قد تكون جی"  النظریة " إن ھذه           
أو سیئة و غیر أخالقیة ، إال أنھم یقررون أن الوسیلة الفعالة ھي الوسیلة الغیر أخالقیة 

  .وخاصة  تلك التي تلحق األذى باآلخرین 
  

إن الغایة تبرر الوسیلة ، و علینا ــ و نحن نضع خططنا ــ أال نلتفت إلى ما ھو "          
  ) .      1" ( ھو ضروري و مفید  خیر و أخالقي  بقدر ما نلتفت إلى ما

  
و الحاكم المقید باألخالق لیس . إن السیاسة ال تتفق مع األخالق في شيء "          

  .بسیاسي بارع ، و ھو لذلك غیر راسخ على عرشھ 
  

فإن الشمائل اإلنسانیة العظیمة . ال بد لطالب الحكم من االلتجاء إلى المكر و الریاء          
ص و األمانة تصیر رذائل في السیاسة ، و إنھا لتبلغ في زعزعة العرش  أعظم من اإلخال

ھذه  الصفات ال بد أن تكون ھي خصال البالد األممیة  و لكننا غیر . مما یبلغھ ألد الخصوم 
  ) . 2" ( مضطرین إلى أن نقتدي بھم على الدوام 

  
تبریر ممارسات الصھاینة ھي مقدمة منطقیة و ضروریة ل"  النظریة " إن ھذه          

لقد استبعدوا ، منذ ) . خاصة من األمم األخرى ( اإلرھابیة و اإلجرامیة تجاه خصومھم 
البدایة ، جمیع االعتبارات األخالقیة حتى یزیلوا كل القیود التي یمكن أن تعیق تلك 

  .الممارسات 
  

و لما . الصھیوني  إن غایتھم واضحة و محددة بشكل دقیق و ھي تنفیذ مشروعھم         
كان ھذا المشروع  قائم على الھیمنة و السیطرة على مقومات الشعوب األخرى و االستیالء 
على بلدانھا و ممتلكاتھا ، و لما كانت تلك الشعوب ال یمكن أن تقبل بذلك ،  فمن الطبیعي أن 

  .تكون الوسائل األخالقیة غیر مجدیة 
  

ألنھا "  منطقیة " الوسائل الغیر أخالقیة ھي وسائل  ال بد من االعتراف أن ھذه          
  .تتفق و تتناسق مع أبعاد المشروع الصھیوني و مع العقلیة الصھیونیة العنصریة و الحاقدة 

  
  ) . 3" ( )) كل وسائل العنف و الخدیعة (( یجب أن یكون شعارنا  "         

  
الوسائل الوحیدة التي تتفق مع عقلیتھم إنھم یفضلون وسائل العنف و الخدیعة ألنھا          

  .من تحقیق أھداف مشروعھم ) حسب ما یعتقدون ( العنصریة و تمكنھم 
  

  إنھا لیست مجرد شعارات ترفع  و إنما عقیدة وفلسفة یؤمنون بھا و یترجمونھا في          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .أعمالھم اإلرھابیة  و سیاساتھم  
  

إن مبادئنا في مثل قوة وسائلنا التي نعدھا لتنفیذھا ، و سوف ننتصر و نستعبد "          
بل  بصرامة   الحكومات  جمیعھا  تحت  حكومتنا  العلیا  ال  بھذه  الوسائل  فحسب

  ) . 1" ( عقائدنا أیضا 
  

فكالھما یحكمھما الھدف الواحد  و . ال فصل عندھم بین العقیدة و الممارسة العملیة          
  .المشروع الواحد 

  
  . إن ھذه النظریة تمھد الطریق أمام ممارسة األعمال اإلرھابیة الغیر أخالقیة          

  
تب نظریات اإلرھاب لدى الصھیونیة العالمیة  بعد تقریر أن الخطوة الثانیة في مرا         

  .  و لیس العكس " الحق یكمن في القوة " الغایة تبرر الوسیلة ھي اعتبار 
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  " :الحق یكمن  في القوة " ــ نظریة   2
  

تقوم  فلسفة  كتاب  البروتوكوالت ، و فلسفة الصھیونیة ، أساسا على ھذه النظریة           
  " . الحق یكمن في القوة " 
  

و لما كان ھذا المنطق . لقد قرروا منذ البدایة أن الحق لھم وحدھم بوعد من إلھھم          
في  شكل "  علمیة " زم  للشعوب  األخرى  ، أرادوا أن یصبغوه  بصبغة  الدیني  غیر  مل

  .نظریة  تبناھا بعض المفكرین و أغلب السیاسیین 
  

و لما كان المشروع . إن المنطق اإلنساني السلیم یقول أن القوة تكمن في الحق          
وا إلى اكتسابھا بكل الصھیوني مخالف للحق قلبوا اآلیة و جعلوا الحق في القوة التي سع

الوسائل و في جمیع المیادین خاصة االقتصادیة و السیاسیة و العسكریة  فأصبح المنطق 
  .الصھیوني ھو الذي یحكم العالقات بین الدول تماشیا مع مخططات ھذا المشروع 

      
  :جاء في البروتوكول األول          

  
عن االفتراس ؟ و ماذا (* ) یھا الناس ماذا كبح الوحوش المفترسة التي نسم"          

  حكمھا حتى اآلن ؟ لقد خضعوا في الطور األول من الحیاة االجتماعیة للقوة الوحشیة 
العمیاء ، ثم خضعوا للقانون ، و ما القانون  في الحقیقة إال ھذه  القوة  ذاتھا  مقنعة  

  ) . 1" ( ق یكمن في القوة الح: و ھذا یتأدى بنا إلى تقریر أن قانون الطبیعة ھو . فحسب 
  

إنھم یقررون أن الحق ، بشكل مطلق ، یكمن في القوة  و لكن لیس لآلخرین  ألن          
الحق  لھم  وحدھم  و ال  یجوز لغیرھم  استعمال  القوة  ضدھم  ألن  غیرھم  لیس  لھم  أي 

  " . حق " 
  

فكرة مجردة قائمة على غیر " الحق " و كلمة . إن  حقنا  یكمن في القوة "          
أعطني ما أرید لتمكنني من أن أبرھن لك بھذا (( أساس ، فھي كلمة ال تدل على أكثر من  

  )) .على أني أقوى منك 
  

أین یبدأ الحق و أین ینتھي ؟ أي دولة یساء تنظیم قوتھا ، و تنتكس فیھا ھیبة          
( ** ) راء االعتداءات التحرریة و تصیر شخصیة الحاكم بتراء عقیمة من ج  القانون

  المستمرة ــ فإني أتخذ لنفسي فیھا خطا جدیدا للھجوم  مستفیدا بحق القوة لتحطیم كیان
و بذلك . القواعد   و النظم القائمة ، و اإلمساك بالقوانین و إعادة تنظیم الھیئات جمیعا 

،  وأنعموا  بھا  علینا أصیر دیكتاتورا على أولئك الذین تخلوا بمحض إرادتھم عن قوتھم 
.  

  
و في ھذه األحوال الحاضرة المضطربة لقوى المجتمع ستكون قوتنا أشد من أي          

  قوة أخرى ، ألنھا ستكون مستورة حتى اللحظة التي تبلغ فیھا مبلغا ال تستطیع معھ أن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .النظرة العنصریة تھیمن دائما على كل تفكیرھم * ) ( 
  124الخطر الیھودي ، ص )  1( 

  ) .  الذي  ھو  لھم وحدھم "   الحق " على  (  یعتبرون  نزعة  الناس  إلى  التحرر  اعتداء  ( ** ) 
  



        

  ) . 1" ( تنسفھا أي قوة ماكرة  
  

طبیعة  من أن الحق یكمن في القوة و و  لما  كان  الوضع  على  غیر ما  قررتھ  ال         
لما كان الحق لھم وحدھم  ،  قرروا  التدخل  إلعادة األوضاع إلى نصابھا و اكتساب القوة 

  .  لھم  الحق "  تعید " التي  
  

و من خالل الفساد الحالي الذي نلجأ إلیھ مكرھین ستظھر فائدة حكم حازم یعید "          
  ) . 2" ( نظامھ الذي حطمتھ التحرریة  إلى  بناء الحیاة الطبیعیة

  
ھذه ھي اللبنة الثانیة في بناء نظریة  اإلرھاب  الصھیونیة  و ھو البناء الذي ال          

  " .العنف و اإلرھاب أفضل وسیلة " یكتمل إال  بالنظریة الثالثة و ھي 
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  " :العنف و اإلرھاب أفضل وسیلة " ــ نظریة  3
  

لقد مارسوا . العنف و اإلرھاب میدان الصھاینة المفضل و اختصاصھم األول          
  .جمعاء اإلرھاب منذ القدم لتنفیذ مشروعھم و فرضھ على البشریة 

  
إن محرري كتاب البروتوكوالت یعلنون ذلك صراحة على أساس أن العنف و          

  .اإلرھاب ھما أفضل وسیلة لتحقیق أھدافھم و غایاتھم  و جعلوه شعارھم  و أساس عملھم 
  

  )) .كل  وسائل  العنف  و الخدیعة (( یجب  أن  یكون  شعارنا "          
  

ة ھي المنتصرة في السیاسة ، و بخاصة إذا كانت مقنعة باأللمعیة إن القوة المحض         
  . . .یجب أن یكون العنف ھو األساس . الالزمة لرجال الدولة 

  
و في السیاسة یجب أن  نعلم كیف نصادر األمالك بال أدنى تردد إذا كان ھذا العمل          

لفتوح السلمیة  ــ لھا الحق في أن إن دولتنا ــ متبعة طریق ا. یمكننا من السیادة و القوة 
تستبدل بأھوال الحرب أحكام اإلعدام ، و ھي أقل ظھورا و أكثر تأثیرا ، و إنھا لضرورة 

إن العنف الحقود وحده ھو العامل ( * )  . لتعزیز الفزع الذي یولد الطاعة العمیاء 
أجل المصلحة  فیجب أن نتمسك بخطة العنف و الخدیعة ال من. الرئیسي في قوة الدولة 

  ) . 1" ( فحسب ، بل من أجل الواجب و النصر أیضا   
   

العنف و اإلرھاب ھو العمود الفقري للعمل الصھیوني  و لم یكن في یوم من األیام          
ضرورة أملتھا الظروف و المصلحة أو تكتیك ، و إنما خطة موضوعة عن سبق إصرار 

  .اق أنفسھم راسخة في أعم) واجب ( نابعة من عقیدة 
  

. إننا سننظم حكومة مركزیة قویة ، لكي نحصل على القوى االجتماعیة ألنفسنا "          
و . سنضبط حیاة رعایانا السیاسیة بقوانین جدیدة كما لو كانوا أجزاء كثیرة جدا في جھاز 

 مثل ھذه القوانین ستكبح كل حریة ، و كل نزعات تحرریة یسمح بھا األممیون ،  و بذلك
یعظم سلطاننا فیصیر استبدادا یبلغ من القوة أن یستطیع في أي زمان و أي مكان سحق 

  ) . 2" ( الساخطین المتمردین من غیر الیھود 
  

و بإیجاز ،  من  أجل  أن  نظھر استعبادنا  لجمیع  الحكومات  األممیة  في   "         
رائم العنف و ذلك ھو ما یقال ، سوف نبین قوتنا لواحدة منھا متوسلین بج( ** ) أوربا 

لھ حكم اإلرھاب  و إذا اتفقوا جمیعا ضدنا فعندئذ سنجیبھم بالمدافع األمریكیة أو الصینیة 
  ) . 3" ( أو الیابانیة 

  
  . إن  خططھم واضحة و رؤاھم واضحة وضوح و سائلھم و أھدافھم          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  130الخــطر الیھــودي  ،  ص )  1( 

  .و ھو ھدف كل اإلرھابیین  ( * ) 
  147نفس المصدر ، ص )  2( 

إن لم نقل ) و الغربیة بشكل عام ( فأغلب الدول األوربیة . لقد بلغوا أشواط متقدمة في ھذا الشأن ( ** ) 
نین معاداة السامیة  و ھي القوانین التي تھدف في جمیعھا  یھیمن علیھا لوبي صھیوني نافذ و تكبلھا قوا

  .         الواقع إلى قمع كل توجھ معادي للصھیونیة أو حتى ناقد لھا
  156نفس المصدر ، ص )  3( 



        

و حقیقة األمر أننا  ال  نلقى  معارضة ، فإن  حكومتنا  ــ  من  حیث  القوة "          
قانون یتأدى  بھا إلى حد أننا قد نصفھا بھذا التعبیر الفائقة جدا  ــ  ذات مقام  في نظر ال

  .الدیكتاتوریة: الصارم  
  

و إنني أستطیع في ثقة أن أصرح الیوم بأننا أصحاب التشریع ، و أننا المتسلطون          
في الحكم ، و المقررون للعقوبات ، و أننا نقضي بإعدام من نشاء و نعفو عمن نشاء ، و 

قع  ــ  أولو األمر األعلون في كل الجیوش  ، الراكبون رؤوسھا ، و نحن  ــ كما ھو وا
إن لنا طموحا ال یحد ، و شرھا ال یشبع ، و نقمة ال ترحم ، . . . نحن نحكم بالقوة القاھرة 

  ) . 1" ( إننا مصدر إرھاب بعید المدى . و بغضاء ال تحس 
  

  ) . 2" ( ب إن األممیین كقطیع من الغنم ، و إننا الذئا"          
  

سنعمل كل ما في وسعنا على  منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حین نحصل نھائیا "          
و لكي  نصل إلى منع المؤامرات ضدنا حین بلوغنا السلطة سننفذ . . . على السلطة  

  .اإلعدام بال رحمة في كل من یشھر أسلحة ضد استقرار سلطتنا 
  

  . . . سریة جدیدة سیكون عقابھ الموت أیضا إن تألیف أي جماعة          
  

  .ستكون قرارات حكومتنا نھائیة ، و لن یكون ألحد الحق في المعارضة          
  

مثل ھذه اإلجراءات ستعرف األمم أن سلطتنا . سنتخذ إجراءات ال رحمة فیھا . . .          
الذین سنضحي بھم للوصول ال یمكن أن یعتدى علیھا ، و یجب أن ال یعتد بكثرة الضحایا 

  ) . 3" ( إلى النجاح في المستقبل 
  

لیس غریبا أن یكون ھذا ما یفعلھ بالضبط الجیش اإلسرائیلي في قمعھ النتفاضة          
  .الشعب الفلسطیني عن طریق القتل و االغتیاالت بصواریخ الطائرات و قنابل الدبابات 

  
ت ما ھو إال تعبیر مفصل و صریح عن أھداف إن ما جاء في كتاب البروتوكوال         

  .المخطط الصھیوني  و صورة أكثر وضوحا مما نجده في المصادر الصھیونیة األخرى 
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  :مبادئ اإلرھاب في فكر الحركة الصھیونیة : رابعا 
  

یعتبر فكر الحركة الصھیونیة  ، كما جاء في أدبیاتھا  و كتابات مفكریھا و قادتھا  ،          
"  الرسمي " االستمرار اإلیدیولوجي الطبیعي للفكر الدیني التوراتي و التلمودي  و  التعبیر  

شروع الصھیوني و مخططات المشروع الصھیوني و أسالیب تحقیق المشروع للم
و إن كان ال یخلو في الكثیر " دیبلوماسیة " و بالتالي ،   فإننا قد نجده أكثر .  الصھیوني 

  .من األحیان من النزعات التطرفیة التي یسببھا الغرور الصھیوني 
  

ره امتدادا   للفكر الصھیوني القدیم ، و على یحتوي فكر الحركة الصھیونیة ، باعتبا         
غرار ما یحویھ من  نزعات عنصریة ، الكثیر من  المواقف  التي  تبرر  الممارسات  

  .اإلرھابیة 
  

" مثقفیھا " إن خیر ما یعبر عن الحقد اإلرھابي  لمفكري الحركة الصھیونیة و           
  )) :ة لمضیفي إسرائیل صال(( شالوم  بعنوان . مقطع من قصیدة  لـ  س 

  
   إجعل قلبنا من حجر "             

                
  دعھ ال ینبض أو یلین               

  
  ) . 1(  " عندما تتقدم رایتنا فوق دمھم المسفوك                

  
  ماذا ترك الشاعر المثقف للسیاسي و العسكري ؟         
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  :ــ اإلرھاب الصھیوني استمرار لما جاء في التوراة  1
  

إن . التوراة  و تعالیم التوراة ھي روح الشعب الیھودي و مصدر الفكر الصھیوني          
التوراة  من وصایا یعتبر وصایا للشعب الیھودي و یعتبر الصھاینة أنفسھم ما جاء في 

  .مسؤولون عن ھذا الشعب و التالي فھم مسؤولون عن تنفیذ وصایا التوراة 
  

  :  Chaim Nachmann Bialik)  1934ــ  1873( یقول حاییم نخمن بیالك          
  

الشعب مستوى ال حد لھ من التعظیم ، فقد قد اكتسب من )) التوراة (( إن مفھوم "          
كانت التوراة لھم حیاة أخرى ذات مضمون أسمى و أكثر روحانیة  أضیفت إلى الوجود 

العلماني إن لم تكن قد حلت محلھ ، و أصبحت التوراة مركز أسرار األمة و تطلعاتھا  
التوراة شيء إسرائیل و ((  إن القول  بأن .  المشروعة و رغباتھا و ھي في المنفى 

بكل )) التوراة (( لم یكن مجرد تعبیر ، فغیر الیھودي ال یتمكن من تقدیر مفھوم )) واحد 
  ) . 1" ( أھمیتھ القومیة 

  
فالشعب الیھودي ، الذي تعبر عنھ الحركة الصھیونیة ، ھو التوراة المتجسدة  على          

  .حداث حصلت في الماضي أرض الواقع بكل ما تحتویھ من تعالیم و وصایا و كذلك أ
  

مع " أجدادھم "إنھم یسترشدون في ممارساتھم مع شعوب المنطقة بممارسات           
  .شعوب الحقبة التوراتیة  و یعتبرون أعمالھم استمرارا لتلك األعمال   التي ذكرتھا التوراة 

  
سكریة التابعة یقول شراجا دافني في النشرة الرسمیة التي تصدرھا الحاخامیة الع         

  :  1969للجیش اإلسرائیلي  سنة 
  

ال تشكل المقارنة بین االستیطان في الحقبة التوراتیة و االستیطان في یومنا ھذا "          
خطوطا مرشدة ( * ) إذ ینبغي أن تشكل أعمال أجدادنا . موضوعا للفضول األكادیمي فقط 

المقدس ھو التعبیر الحقیقي الفرید و  الكتاب. لنا كما  یجب أن تلھم أعمالنا الحاضرة 
و من واجبنا أن  نخطط  ( ** ) . الوحید عن طبیعة ھذا البلد و عن حاجاتھ و عن مھمتھ 

و كما . لخطواتنا وفقا لحرفیة ھذا الكتاب على اعتبار أننا جئنا إلى ھنا إلتمام ھذه المھمة  
ض كنعان علینا بالطریقة ذاتھا أننا أقمنا معادلة بین عرب الیوم و السكان القدماء ألر

  .إقامة معادلة بین أعمالنا الحاضرة و أعمال أجدادنا  وقتئذ ننتقل للكالم عن السالم 
  

السالم لیس قیمة علیا یجب على اإلنسان السعي  إلیھا في كل األحوال و مع أي          
و . حق السالم الحیاة قیمة أرفع من السالم مما یعني  أن لیس كل عدو یست. عدو كان 

السالم مع عدو ال یلیق بھ السالم  ـــ و ال یھتم بالسالم إال كي یعد حربا أخرى لتدمیر 
  ) . 2" ( حیاتنا ـــ  أسوأ من الحرب و أكثر خطرا منھا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 174الفكرة الصھیونیة ، ص )  1( 
  !یقصد القتل و التدمیر و الحرق و اإلبادة )  ( *

  . یقول الكتاب المقدس أن البلد للیھود و حدھم و یأمر بطرد السكان األصلیین و قتلھم و إبادتھم ( ** ) 
  .  84من األرشیف الصھیوني ، ص )  2( 
  



        

اإلرھاب الذي یمارسھ الصھاینة ضد خصومھم واجب دیني تأمر بھ شریعتھم و          
  .تبھم المقدسة و زعمائھم الدینیون ك
  

  : یقول عضو المجلس الحاخامي األعلى في إسرائیل  الحاخام عوفادیا بدایا          
  

ال (( لقد  أعطت  الشریعة  حكما  واضحا  و كامال  في  ھذا المقام بقولھا  "          
. . . في األرض )) ألمان ال تعطھم ا: (( كما أن معلمینا رحمھم اهللا أوضحوا )) . ترحمھم 

  . . . حتى في تلك األوقات التي نكون فیھا نحن تحت رحمة سلطانھم )) ال ترحمھم (( 
  

وفقا  لرأیي  المتواضع  أن  غضب  و عدوانیة  جمیع  ملوك  العرب  و أتباعھم           
ترابھـم   تقبض  أرواحھم  فیموتون  و  إلى :  ((  یشبھ ما جاء  في  الكتاب  المقدس  

  ) . 1(  "( * ) )) یعـودون  
  

  :كما یقول الحاخام شاؤول عزریئیلي           
  

بعدئذ سمعنا ھنا بوجود تصور خاص لحرب االنتقام ، أي الحرب على أعداء "          
و على كل حال  ال شك في أن في ذلك إلزاما . إسرائیل التي تنطبق علیھا قوانین خاصة 

و بناء . كما كان األمر في میدیا ، إذ  یجب علینا أن نتعلم من میدیا كمثال لألجیال القادمة 
علیھ یبدو أننا نجد ھنا مصدر الحدیث المأثور في القدس و القائل أنھ إذا قدم غیر الیھود 

إذ في نظر المعلمین ال توجد ( یصبح شن الحرب التي یشارك فیھا الجمیع واجبا دینیا 
أي أن الواجب الدیني ھو الثأر من أعداء ) بل نوعان فقط ثالثة أنواع من الحروب 

    ) . 2" ( إسرائیل  
  

إن الحرب لدى . إن ھذا الكالم یعبر بصدق عن العقلیة الصھیونیة اإلرھابیة          
. الصھاینة ، باإلضافة إلى كونھا واجبا دینیا ، فھي  لیست للدفاع و إنما لالنتقام و الثأر 

ر من األمم األخرى لمجرد أنھا تعیق المشروع الصھیوني أو ال تستسلم إلرادة االنتقام و الثأ
  .الصھاینة لتسخیرھا لخدمة ذلك المشروع 

  
  :و یضیف الحاخام عزریئیلي          

  
و لكن  إذا  جاء  ھؤالء  ثم  انسحبوا  بنیة  العودة  مرة  أخرى  عندئذ  یجب "           

رائیل   یقعون  تحت  طائلة  شریعة   حرب  االنتقام  التي  النظر إلیھم   كأعداء  إلس
و ال  حاجة  ألن   نكون .  تشكل  واجبا  دینیا  و  تنطبق  علیھا  جمیع   قوانین  الحرب  

دقیقین   خالل  العملیات  الحربیة   بحیث  ال   نلحق  األذى  إال   بالذین  یشتركون 
حرب  أن  یقتل  فیھا  األشرار  و  األبرار  بدون  بالحرب   فقط  ألنھ  من   طبیعة  ال

و  نجد  أنھم  كانوا  یؤذون حتى األطفال الصغار حتى یموتوا في ( ** )  .  تمییز  
  نستنتج من كل ذلك بأن المجال  مفتوح ألعمال االقتصاص ( *** ) . . . الحرب المدینیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنزع أرواحھا  "   104مزمور :  في الطبعة التي لدینا من الكتاب المقدس .   29ــ  103: مزامیر ( * ) 

  " .فتموت و إلى أرضھا تعود 
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  ؟ ما الفرق بین الحرب التي یأمرون بھا و اإلرھاب ( ** ) 
  .یستشھد ھنا باألعمال التي ذكرت في التوراة ( *** ) 



        

))  . واجب الحرب (( و تشكل ھذه األعمال  جزءا  من .  من  أعداء إسرائیل   االنتقام و
و أیة مصیبة تلحق  بمثیري االضطراب و حلفائھم و أوالدھم تعني بأنھم مسؤولون عنھا 

لى االمتناع عن األعمال االنتقامیة خوفا و لیس ھناك أي واجب یدعو إ. و یحملون وزرھا 
إذ  أننا  لسنا  بالبادئین  بل ھم البادئون  و نحن  .  من  أن  یلحق  األذى  باألبریاء  

   ) . 1" ( أبریاء  
  

إن ھذه النزعة تملیھا علیھم . یعبر ھذا الكالم عن النزعة اإلرھابیة عند الصھاینة          
وني و التي تتطلب إخضاع الشعوب األخرى و أیة معارضة ضرورة تنفیذ المشروع الصھی

لذلك تعتبر اضطرابا یتطلب  الرد الحازم و بدون تمییز بین برئ و غیر برئ  أو بین مقاتل 
أو غیر مقاتل أو بین كبیر و صغیر ، فالبريء ھو الصھیوني الذي یرید أن یسیطر على 

  .العالم 
  

ستمرار للعمل الصھیوني السابق المذكور في التوراة  فالعمل الصھیوني الحالي ھو ا         
  :و یعبر عن ذلك بكل وضوح  حاییم بیالك  عندما یقول 

  
آخر ما أنزل من الكتاب لیست األخیرة في ( * ) إن أخبار األیام ، األول و الثاني "          

و . األولین  سیضاف جزء ثالث ، و ربما كان ھذا الجزء أھم من الجزئین. تاریخ إسرائیل 
إذا كان أول جزئین من األخبار یبدآن  بآدم و شیث و نوح و ینتھیان بقرار الخروج من 
سیروس ، الذي جاء بالخالص للعالم الوثني القدیم ، بعد ثالثمائة سنة ، في الجزء الثالث 
 سوف  یبدأ  بدون  شك  بوعد  بلفور  و  ینتھي  بإنجیل  جدید ،  إنجیل  الخالص للبشریة

  ) . 2" ( كلھا 
  

إن المشاھد الرھیبة التي ترویھا التوراة عن األعمال التي ارتكبھا بنو إسرائیل في          
حق الشعوب األخرى و التي ال یمكن إال  أن  توصف بالمجازر و جرائم الحرب و الجرائم 

یونیة و ضد اإلنسانیة في القاموس السیاسي و القانوني الحدیث ، یتباھى بھا زعماء الصھ
  .یعلنون بصراحة أن أعمالھم إنما ھي استمرار لتلك األعمال 

  
  :یقول بن غوریون            

  
  ) . 2" ( دولة إسرائیل  و التوراة :  إن خلود إسرائیل یتمیز باثنتین "          

  
، ھي و ھذا تأكید على أن دولة إسرائیل  ،  كأداة في ید الحركة الصھیونیة العالمیة          

التوراة إلى الشعوب ، خاصة شعوب المنطقة العربیة التي " رسالة " تجسید معاصر لـ
التي تتضمن مبادئ القتل " الرسالة " ، تلك  )  شعوب أرض كنعان ( تتحدث عنھا التوراة 

  .و التدمیر و الحرق و اإلبادة و االستعباد  
  

  :و یؤكد ذلك عندما یقول          
  

  " جیش اإلسرائیلي ھو خیر مفسر للتوراة إن ال"          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  " :تفسیر التوراة " ثم یضیف لیبین الوسائل التي یجب استعمالھا لـ          
  

على الیھودي من اآلن فصاعدا ، أال ینتظر التدخل اإللھي لتحدید مصیره ، بل "          
  ) . 1" ( ( * ) علیھ أن یلجأ إلى الوسائل الطبیعیة العادیة مثل الفانتوم و النابالم  

  
فرسالة التوراة التي تقدمھا الحركة الصھیونیة للناس أداتھا الفانتوم و النابالم و          

  .كھنتھا الجنود اإلسرائیلیون 
  

  :یقول بن غوریون          
  

  ) . 2" ( إننا نرید أمة من الجنود ال أمة من الكھنة "          
  

و " العسكریة " فافیتش عن فلسفة التوراة  یقول الحاخام مناحیم شنیورسون میلو         
  :مكانتھا في التفكیر العسكري و الحربي لشعب إسرائیل و جیش إسرائیل 

  
فعند الخروج من . لقد وصفت التوراة شعب إسرائیل مرة واحدة بأنھ جیش "          

 و نحن اآلن نعیش في فترة مشابھة ،) . جیوش ( مصر ، تسمي التوراة شعب إسرائیل 
و شعب إسرائیل الیوم ھو بمثابة . إلى الخالص ) المنفى ( حیث نواجھ حالیا خروجا من 

  "جیش و كل واحد منا جندي 
  

  :و یقول في موقف آخر          
  

إن التفاني  لدى  جنود  جیش  الدفاع  اإلسرائیلي  یجب  أن  یرتبط  بالتوراة  و "          
  ) . 2"  (  التعالیم

  
أي ( لشعب اإلسرائیلي جیش   یجسد التوراة و وظیفتھ تطھیر العالم من النجاسة فا         

  ) .من غیر الیھود 
  

 Yehiel Michael  ) 1912ــ 1843(یقول الكاتب الصھیوني یحیل میخائیل باینس          
Pines  :  

  
من نشر لقد خلق اهللا ھذا الشعب لیمجده ، و قد أورثھ بركة إبراھیم لیتمكن "          

اختاره اهللا لیطھر . معرفة اهللا ، و كان علیھ أن یحیا حیاتھ بعیدا عن بقیة شعوب األرض 
لدى ھذا الشعب مخبأ ، إنھ التوراة  التي بواسطتھا خلقت . العالم من النجاسة و الظالم 

  ) .  3" ( السماء و األرض 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال یستطیع الصھیوني أن یتخلص عن عقلیتھ اإلرھابیة المجرمة و التي تعبر عن رسالتھ الحقیقیة ( * ) 

أنظر ( لقد  رأینا كیف أن ھرتزل اعتبر أن مستوى الحضارة یتحدد بوسائل  قتل اآلخرین .  إلى العالم 
لتحدید مصیر شعب ھي "  العادیة  "و ھاھو  بن غوریون  یعتبر أن الوسائل الطبیعیة و )   83ص 

  لوسائل الغیر عادیة ؟ افإذا كانت الفانتوم و النابالم وسائل عادیة  فما ھي . الفانتوم و النابالم  
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و  وریث  الشعب  الیھودي  التوراتي   و  علیھ أن یؤدي فالشعب  الیھودي  اآلن  ھ         
  .كما أداھا أسالفھ المذكورون في التوراة " رسالتھ " 
  

  :و یضیف باینس  مبینا تلك الرسالة          
  

و اآلن  أن نقھر أعظم قوى الوثنیة العاتیة ، ( * ) لقد استطعنا عبر تاریخنا  "         
  . . . ى الظالم الجدیدة علینا واجب التغلب على قو

  
سیأتي زمن یمكن فیھ تطھیر أعماق أعماق العالم من قذارتھا ، و سیقوم . . .          

  ) . 1" ( اعوجاجھا و ستصحح أخطاؤھا مھما صغرت 
  

إن أخطر أنواع اإلرھاب ذلك الذي یعتقد مرتكبوه بأنھم یحملون رسالة مقدسة و          
كذلك الصھاینة یعتقدون بأنھم مكلفون بأداء رسالة أسالفھم . ة یمارسونھ باسم تلك الرسال

  .الدمویة بحق الشعوب األخرى 
        

إن رغبتنا ھي في أن نعیش حیاة وافرة كحیاة أسالفنا ، و حتى أن نكون أعظم و "          
  . . . أجل منھم 

  
لیھا و ترفع عنھا و إن حركة بعثنا القومي ستنفض الغبار الذي تجمع ع. . .          

الجمود الروحاني ، و بذلك تظھر الشرارات الناریة و تتجمع لتصبح نورا سماویا یدفئ 
  ) . 2" ( العالم و ینیر سبلھ القریبة و البعیدة 

  
تجسیدا لما ! بالنار " ینیروا سبلھ " العالم  و " یدفئوا " فرسالة الیھود الصھاینة أن           

  .تأمر بھ التوراة  جاء في التوراة  و ما
  

  :   Samuel Hayyim  Landau)  1928ــ   1892( یقول سموئیل حاییم النداو           
  

إن التوراة و العمل  متحدان بسبب أصلھما الروحي و ھدفھما النھائي ، و ال "          
یمكن فصلھما عن بعض دون إصابتھما بجروح قاتلة ، ألنھ ال یمكن تصور حدوث نصف 

  .ان و نصف انبعاث كی
  

ال یمكن أن تولد التوراة من جدید بدون العمل و كذلك ال یمكن أن یولد العمل كقوة          
  .مبدعة في بناء األمة من جدید بدون التوراة التي ھي جوھر االنبعاث 

  
  ) .    3" ( ھذه ھي إیدیولوجیتنا بجمیع جوانبھا          

  
  جیش (  كل  أعمال  إسرائیل  و  أعمال  الجیش  اإلسرائیلي    یعتقد  الصھاینة  أن         

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یقصد التاریخ التوراتي ( * ) 
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و بھذا یمنحون . إنما ھي تجسید للتوراة و أعمال التوراة ( * ) ) اإلسرائیلي "  الدفاع" 

  .ألنفسھم رسالة مقدسة یرتكبون باسمھا أبشع الجرائم 
  

عشرون سنة من الكفاح من أجل " في كتاب  1968و قد كتب رؤوفین أفینوعام سنة          
  :و قدم ھدیة لتالمیذ المدارس  الذي   نشرتھ وزارة الدفاع اإلسرائیلیة" االستقالل 

  
و ھكذا . . . و ھا أنا أشعر بأنني مرتبط ببیت داوود و بمملكة سلیمان و بالھیكل "          

و نحن نعبر یھودا ــ أصبحت ورائنا . استمررنا بالتحرك و لكن ھذه المرة باتجاه الشمال 
. راییم بھذه الطریقة فعال  األرض التي أعطیت إلى شمعون بمثابة إرث  ــ دخلنا منطقة إف

إنھ شعور رائع ، على اعتبار أنني  ابن القبائل ذاتھا التي كانت حروبھا بالقوس  و 
نحن ننتقل من مكان إلى آخر من جبل إلى واد و من السھل إلى .  النشاب موضع اإلعجاب 

. نحارب في وطننا . المرتفعات ، نھاجم و نھزم و ننظم من أجل حرب مقدسة جدیدة 
فصال عظیما و رائعا و . شعرت بأن فصال جدیدا من الكتاب المقدس ھو قید الكتابة ھناك 

القدس ، أریحا ، الخلیل ، نابلس  ، أصبحت األرض . خیالیا مثل الفصول السابقة 
یولده الذھاب و اإلیاب ( ** ) شعور رائع بالمجد القدیم . . . الموعودة بأكملھا بین أیدینا 

. توسیع حدودھا إلى أماكن كان یجب أن نكون قاطنین فیھا منذ زمن بعید  عبر البالد  و
    ) . 1" ( أرض إسرائیل ، أرض األجداد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وب التي خاضھا ھذا الجیش في حین أن كل الحر"  الدفاع " یسمى الجیش اإلسرائیلي كذبا بجیش ( * ) 

  :و قد اعترف موشیھ دایان بذلك عندما كان وزیرا للدفاع . كانت حروب عدوانیة ھجومیة 
  

إنھ جیش . إال أنھ لیس جیشا دفاعیا )) بجیش الدفاع (( صحیح أن جیش إسرائیل یدعى "          
لم . تھ و خاصة بالنسبة لروحھ من وجھة نظر تكتیكا)  بالمعنى العسكري  اإلیجابي للعبارة ( ھجومي 

. یعمل الجیالن األخیران إال ضمن إطار ھجومي ، و لم یضطرا أبدا إلى خوض معركة دفاعیة واحدة 
كانت حملة سیناء  و الحمالت االنتقامیة و الغارات عبر الحدود كلھا حمالت ھجومیة نموذجیة و كان لھا 

  " . قیمة حاسمة من وجھة النظر التربویة 
قد تبدد منذ أن ھزمت المقاومة في لبنان ) األصح أن نقول   الغرور ( نعتقد بأن ھذا الشعور ) ( ** 

وقضت على الحلم )   مع اإلنتفاضة في فلسطین ( الجیش اإلسرائیلي و حولتھ فعال إلى جیش دفاع 
  .اإلسرائیلي 
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  :لتوراتیة و  تجریم انتقاد الصھیونیة فرض الرؤیة ا: ــ اإلرھاب الفكري  2
  

ألن مشروعھم قائم على العدوان و على اعتبارات خاصة بھم ال تعني بقیة األمم ،          
فإن الحركة الصھیونیة تمارس في حق تلك الشعوب أقسى أنواع اإلرھاب الفكري بحیث 

ك بقوانین صارمة تتبناھا تفرض رؤیتھا التوراتیة و ال تقبل أي تشكیك بمسلماتھا و تحمي ذل
  .معظم الدول الغربیة 

  
فال  یجوز التشكیك  بحق الیھود الدیني و التاریخي  و األخالقي  في  فلسطین  و           

التاریخ التوراتي القدیم و اعتبار تاریخ إسرائیل الحدیث امتدادا  لذلك "  حقائق " في  
  .التاریخ القدیم 

  
إنھم یقمعون كل فكرة . ین ، ال یقبل الصھاینة أیة معارضة أو انتقاد مثل كل اإلرھابی         

  . ال تتوافق مع أفكارھم أو تعارض ممارساتھم 
  

إن قوانین أغلب الدول الغربیة تجرم و تحاكم أي انتقاد لسیاسة و ممارسات          
  . الصھیونیة و دولة إسرائیل بحجة معاداة السامیة 

  
بھم الفكري أنھم فرضوا على العالم و دول العالم نظرتھم الدینیة و دلیل إرھا         

المتزمتة و التي تقول أنھم منحوا أرض إسرائیل بوعد  من  اهللا  و أن  ھذا  الوعد  منحھم  
في االستیالء على تلك األرض باالحتیال و القوة  و  طرد أصحاب تلك األرض "  الحق " 

و تھجیرھم من وطنھم و قتل من طالتھ أیدیھم و ھدم الشرعیین من بیوتھم و ممتلكاتھم 
البیوت  و  إتالف الممتلكات  و مصادر الرزق  و استعباد  الناس  و إذاللھم  بكل  وسائل 

  . اإلذالل 
  

  :یقول حاییم وایزمن  ، أول رئیس لدولة إسرائیل          
  

طائھم أرض إسرائیل ، ھذا ھو أن اهللا قد وعد الیھود  بإع( * )  لقد قلت للجنة "          
   ) . 1" ( میثاقنا 

  
لقد منحوا ذلك الحق بناء على تلك النظرة الدینیة الخاصة و لم یسمحوا ألحد          

على ممارساتھم " مالحظات " بمناقشتھم أو التشكیك في طروحاتھم أو إبداء مجرد 
  .اإلجرامیة والالأخالقیة 

  
إلى المحاكمة بتھمة معاداة السامیة و " المالحظات " دوا تلك لقد قدم الكثیر ممن أب         

  .العنصریة 
  

  ھي السالح الذي تشھره الصھیونیة العالمیة في وجھ كل من " معاداة السامیة " إن           
یجرؤ على انتقاد سیاساتھا و سیاسات دولة إسرائیل وممارسات الجیش اإلسرائیلي في 

ھ سالح یحارب و یقمع كل فكر أو كتاب أو عمل فني معارض إن. فلسطین و غیر فلسطین 
  .للصھیونیة العالمیة  و إلسرائیل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اللجنة الملكیة البریطانیة التي كلفت دراسة موضوع إقامة الوطن القومي للیھود في فلسطین ( * ) 

  .  458كرة الصھیونیة ، ص الف)  1( 



        

  :كان مناحیم بیغن  یقول          
  

ال   یمكننا  أن   نضع   حدا  فاصال  بین العداء إلسرائیل و للصھیونیة  و بین   "          
  ) .       1" ( الالسامیة 

  :و یقول أحد الصھاینة الفرنسیین ، و ھو أندریھ مونتیل 
  

  "  ي صورة أخرى من الالسامیةمعاداة الصھیونیة ھ"          
  

  :و یقول أیضا          
  

: لقد اتخذت الالسامیة في أیامنا شكال آخر ، و اختارت لفظا أدعى لالحترام  ھو "          
  ) . 2" ( الالصھیونیة  مع أنھما في الواقع شيء واحد 

  
العالم بقوة  إن الصھیونیة العالمیة تسعى ألن تفرض رؤیتھا و مشروعھا على         

القانون و تجریم كل من یعارض تلك الرؤیة أو یشكك في صوابھا انطالقا من الفكرة 
  .التوراتیة التلمودیة القدیمة التي تقول أن األمم كلھا في خدمة الیھود ومشروع الیھود 

  
  :یقول أرییل شارون          

  
فنحن بصفتنا یھودا ال ندین . .  .لنا الحق  في أن نطلب كل شيء من بقیة العالم "          

  ) . 3" ( ألحد بشيء و اآلخرون ھم المدینون لنا 
  

فال غرابة إذا كان صادرا عن . ال یمكن أن یوصف ھذا الكالم إال باإلرھاب الفكري          
  .زعیم إرھابي من الطراز األول 

  
  : 1971أكتوبر  14لقد صرحت غولدا مائیر لجریدة لوموند الفرنسیة بتاریخ          

  
و لھذا ال یصح أن نسألھ إیضاحا عن . وجد ھذا البلد تنفیذا لوعد الرب  ذاتھ  "          

  "  .شرعیة ذلك الوجود 
  

الغریب أن ھذا الكالم قیل في بلد العلمانیة المتطرفة و اعتبر مقبوال و لم یجرؤ أحد          
  ( * ) .الفرنسیة " العدالة " للمحاكمة أمام  على انتقاده إال و اتھم بالعداء للسامیة و قدم

  
  فزعماء الصھیونیة العالمیة و زعماء دولة إسرائیل یحتجون أمام العالم بمبرراتھم          

إن العالم العلماني الحر . الدینیة الخاصة بھم و ال یسمحون ألحد بمناقشتھا أو التشكیك فیھا 
  .عالنیة أمام وسائل اإلعالم  سلم لھم بتلك المبررات التي یصرحون بھا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 6قضیة إسرائیل ـ روجیھ غارودي ، ص )  1( 
  .  1982نوفمبر  16، ) الفرنسیة (  جریدة لوموند  )  2( 
  .  78، ص )  1981 نوفمبر 27عن جریدة یدیعوت أحرونوت  ــ ( قضیة إسرائیل ، )  3( 

  . قضیة المفكر الفرنسي روجیھ غارودي أشھر مثال ( * ) 
  



        

  
  : 1978قال مناحیم بیجن  في أوسلو  في دیسمبر          

  
  ) . 1" ( لقد وعدنا ھذه األرض ، و لنا الحق فیھا "          

      
رؤ على معارضتھم إنھم یعلمون أال أحد یج. إنھا الغطرسة و التحدي الصھیونیین          

  .في أوربا ألن الجھاز القانوني یحمیھم و یحمي أفكارھم و مشروعھم 
  

  : عندما قال ) و تحدیا ( أما موشیھ دایان ، فقد كان أكثر وضوحا و أكثر وقاحة          
  

إذا كنا نملك الكتاب ، و إذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة ، فینبغي أن نملك أیضا  "         
  ) . 2" ( الد التوراة ، بالد القضاة ، أرض أورشلیم و حبرون و أریحا ، و أماكن أخرى ب
  

إنھم یملكون التوراة  التي تقول أن أرض فلسطین منحة إلھیة لھم و بالتالي یملكون          
ناھیك عن مقاومتھم فھي ( الحق لالستیالء علیھا و ال یجوز ألحد مناقشتھم أو معارضتھم 

في ذلك و إال اتھموه )  كلھ باإلرھاب "  الحر" الكبرى  التي  یصفھا العالم  الجریمة
  .بالعنصریة و الالسامیة و ھددوه بالمحاكمة و السجن أو القتل 
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  :اإلسرائیلي "  السالم " ــ إرھاب   3
  

ألنھ المشروع الذي "  سالم " إن المشروع الصھیوني في بعده اإلقلیمي  مشروع           
  . یعد یھود الشتات بدولة آمنة و مستقرة 

  
القومي للیھود المكان األقل بعد أكثر من خمسین سنة من تأسیسھ ، أصبح الوطن          

  . أمنا في العالم 
  

الذي یتحدث عنھ قادة الحركة الصھیونیة سالم خاص بھم و على " السالم " إن          
اآلخرین أن یحققوه لھم مھما كان الثمن الذي علیھم أن یدفعوه ، و ھو ثمن باھظ ال یمكن 

ذي تطلبھ الصھیونیة من اآلخرین و یتمثل  الثمن ال. ألي شعب أن یقبل بھ عن طیب خاطر
االستسالم إلرادة الصھیونیة العالمیة  و تمكینھا من تحقیق أحالمھا و مخططاتھا ، خاصة 

و كان مطلوبا من الشعب الفلسطیني . فیما یتعلق بإقامة الوطن القومي الیھودي في فلسطین 
ث یشاء كي یحصل أن یسلم أرضھ للیھود دون مقاومة و أن یترك تلك األرض و یھاجر حی

  .الذي تعد بھ الصھیونیة العالمیة " السالم " على 
  

  : 1969سنة "  السالم اإلسرائیلي " یقول شراجا دافني عن           
  

السالم لیس قیمة علیا یجب على اإلنسان السعي إلیھا في كل األحوال و مع أي "          
أن لیس كل عدو یستحق السالم  و  الحیاة قیمة أرفع من السالم مما یعني. عدو كان 

السالم مع عدو ال یلیق بھ السالم  ــ و ال یھتم بالسالم إال كي یعد حربا أخرى لتدمیر 
إنھ السالم الخادع الذي یخدر یقظتنا مما . حیاتنا ــ أسوأ من الحرب و أكثر خطرا منھا 

  . . . یولد وھم الشعور باألمان 
  

الحركة القومیة العربیة و میولھا في منطقتنا ، ووفقا  ووفقا لخصائص. . .            
لطابعھا النازي الواضح ال مناص من االستنتاج بأن السالم مستحیل معھا حتى بالنسبة 

  .لشعب  محب للسالم مثلنا 
    

وفقا لألمر الذي یطالبنا بالبحث عن السالم ( * ) في الواقع لم یعمل الیھود دائما          
یجب منح السالم للذي یبحث عن السالم ( ** ) . عدو یستحق السالم   ألن لیس  كل

إذا عرضت شرط السالم على عدو یتطلع إلى تدمیرك أكثر مما یھتم ( *** ) . بنفسھ 
بمصلحة شعبك فأنت ال تفعل أكثر من تقدیم الفرصة لھ كي یصبح بھدوء في وضع أقوى  

   ) . 1" ( إلى أن یتمكن من تنفیذ مؤامرتھ 
  

إنھ السالم الذي تدعو إلیھ الحركة الصھیونیة  و تسعى إلى فرضھ  و ھو السالم          
  :الذي  تحدد معالمھ النزعة اإلرھابیة الصھیونیة و تتمثل ھذه المعالم فیما یلي 

  
  .         ــ األولویة تعطى للحرب          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ربما لم یعملوا للسالم أبدا ، إال في الحاالت التي كانوا فیھا في موقع ضعف ( * ) 

  !منحة یمنحونھا لمن یستحقھا "   السالم " یالحظ أن الصھاینة یعتقدون أن  ( ** ) 
  .أي للذي یستسلم لإلرادة الصھیونیة ( *** ) 



        

  . 86من األرشیف الصھیوني ، ص )  1( 
  .ــ السالم مطلقا  یجب أن یحقق  مصلحة و أمن  الشعب اإلسرائیلي فقط          

  
  أي لمن یستسلم ( ــ السالم لآلخرین إنما ھو منحة یمنحھا الصھاینة لمن یستحقھا          

  ) .لإلرادة الصھیونیة  و یضمن األمن و السالم  للصھاینة             
  

في شھادتھ     Vladimir  Jabotinsky)  1940ــ    1880( ي یقول فالدیمیر جابوتنسك         
  :  1937إلى اللجنة الملكیة البریطانیة لفلسطین سنة 

  
ھناك طریقة واحدة للتسویة ، و ھي أن تخبروا العرب بالحقیقة ، فالعربي "          

ع أو ، أن العربي یستطیع أن یدرك أنھ ما دام للعرب أرب( * ) منطقي و ذكي و عادل 
و . فمن العدل أن تحول بریطانیا فلسطین إلى دولة یھودیة . خمس دول   عربیة صرفة  

عندئذ سیحدث تحول في تفكیر العرب ، مما یساعد على إیجاد فرصة للتسویة ، و بذلك 
  ) . 1" ( یتحقق السالم 

  
فرض على إن السالم العادل في تفكیر قادة الحركة الصھیونیة ھو السالم الذي ی         

  .الفلسطینیین بطردھم من بالدھم 
   

  أي إرھاب أفظع من ھذا اإلرھاب ؟         
  

یأتي البولوني و األوكراني و الروسي و غیرھم إلى فلسطین بحجة أنھا بلدھم و          
  !یطرد الفلسطیني  صاحب البالد إلى دولة عربیة أخرى ألنھ عربي 

  
یؤمن بھ قادة الحركة الصھیونیة و وضع ضمن المخطط إنھ السالم الوحید الذي          

  .الصھیوني منذ البدایة 
  

أما السالم الذي یتحدثون عنھ اآلن و یعطي للفلسطینیین جزء بسیط من حقوقھم  ،          
كما ( فقد فرضتھ مقاومة الشعب الفلسطیني التي أحبطت مخططات المشروع الصھیوني 

، و أھم ما تجلت بھ ھذه المقاومة الشرسة بقاءه على ) ة حلم بھا قادة الحركة الصھیونی
  .أرضھ رغم كل أشكال اإلرھاب الصھیوني التي مورست في حقھ 

  
تھدف إلى بث الرعب في الخصوم بھدف ) مھما كانت ( إن العقلیة اإلرھابیة          

یرھم إخضاعھم للھیمنة و السیطرة وقتل روح المقاومة فیھم و فرض استسالمھم و تسخ
  . لتحقیق األھداف و المخططات  المرسومة 

  
  :   1967في  جویلیة  "  معاریف " قال عیزر وایزمن  في مقابلة مع  صحیفة          

  
أعتقد أنھ من الخطأ . لم أكن أحتقر العرب  بل كنت أقدرھم وفقا لقیمتھم الحقیقیة "          

لقد نشأت بینھم و أتكلم لغتھم و . رة احتقار العرب إذ أنھم یتصفون بصفات جمیلة كثی
  أما في ما یتعلق بمقدرتھم العسكریة ــ . أعتقد  بأننا  سنتوصل إلى لغة مشتركة معھم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !إذا استسلم للمشروع الصھیوني و إال فھو إرھابي ( * ) 
  .  441ھیونیة ، ص الفكرة الص)  1( 



        

  
إني متأكد أن الوقت قد حان  لیدركوا  أنھ استنادا إلى التنشئة ( * ) .  موضوع آخر  فھذا

  ( ** ) . . .   السائدة عندھم و طریقة حیاتھم و عقلیة قیاداتھم لم تصنع الحرب من أجلھم
  

لكن كما أنني . میة أما فیما یتعلق بمواقفي من حتمیة الحرب  ــ لقد زعمت بأنھا حت         
قلت ذلك  ضمن سیاق  الوضع الذي كان قائما بالنسبة لنا في ذلك الوقت  فإني على 
استعداد اآلن ألن أقول  ــ من وجھة نظر المسائل العسكریة المحض على أقل تعدیل ــ أنھ 
ألول مرة أصبح باإلمكان تجنب الحرب بینما نحن نجلس على ضفاف نھر األردن و قناة 

مھنة " یمتھنون " أرید أن أقترح على جمیع الذین  . یس و في مرتفعات الجوالن السو
السالم  و یتكلمون عنھ بأن ال یدخلوا في حساباتھم الدماء التي سفكت في ھذه الحرب 
فحسب  بل الدماء التي سیجري سفكھا بسبب السالم أیضا إذا تركنا الحدود التي تشكل 

:  المشكلة ھي . ال أن المشكلة ال تكمن في الحرب أو السالم إ.  الضمانة الحقیقیة للسالم 
ماذا نرید من ھذا البلد أصال ؟ أي شعب نرید أن نكون ؟ شعبا صغیرا أم شعبا عظیما ، 
شعبا لدیھ شيء یقولھ للعالم و یعتقد بعظمتھ و قوتھ و رسالتھ أم ال ؟ إذا كان باإلمكان 

إال أنني ال أركض وراء السالم . انینا بذلك تقویة شعب إسرائیل  عن طریق السالم فتھ
  . . . على كل حال  أنا أركض  وراء تقویة الشعب في كل الظروف 

  
في رأیي المسألة لیست مسألة إیدیولوجیة تدور حول الحرب أو السالم ، إنھا ،          

، و   ( *** )الشعب اإلسرائیلي ھو شعب عظیم : باألحرى ، مسألة تتعلق بعقلیة معینة 
لم یكن وضعنا األمني أفضل مما ھو : أنظر على سبیل المثال . لكنھ ال یدرك ذلك دوما 

مع . كما أن قدرات جیش الدفاع اإلسرائیلي لم یلحقھا إي أذى خالل الحرب  . علیھ اآلن 
لنتوقف ) . الغوییم ( ذلك تجد الیوم یھودا  ھنا و ھناك  یضربھم الخوف من غیر الیھود 

عن ھذا الخوف من غیر الیھود  و لنبدأ بإدراك حقیقة ھي أن  العالم یخافنا أكثر  إلى األبد
و شموخنا بصورة أفضل مما ( ***** ) ألنھ یعرف عظمتنا (**** )  مما نخافھ 

إني أنصح كل یھودي في الشارع أن یسیر  رافع الرأس فخورا بإنجازاتھ ، . . . نعرفھما  
نا األمني لم یكن أفضل مما ھو علیھ و ربما منذ أیام فخورا بشعبھ ، و عارفا بأن وضع

  ) . 1"  ( مملكة داود 
  

قادة إسرائیل بالغرور و اعتقدوا أن جیشھم ال   67حرب "  إنجازات " لقد أصابت           
فدفعھم ذلك الغرور للدخول إلى لبنان و احتلوا جزء كبیر من جنوبھ في . یھزم و لن یھزم 

یدركوا وقتھا بأنھم أقحموا أنفسھم في مستنقع من النار أحرق كل  و لم  1982و  1978
  . أحالمھم في االستیالء على المنطقة كلھا 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ! العرب یتصفون بصفات جمیلة إذا استسلموا و تخلوا عن المقاومة و الحرب ( * ) 
ذا ما یریده اإلسرائیلیون من العرب ،  بعدما استولوا على أراض تمتد من قناة السویس إلى ھ( ** ) 

و أن یسلموا  لألمر الواقع " لم تصنع من أجلھم " نھر األردن و الجوالن ، أن یتخلوا عن الحرب ألنھا 
  .الجدید و یقبلوا بالسالم اإلسرائیلي 

ثالھ على رأیھم بعد الھزیمة النكراء التي مني بھا الجیش نتساءل ، ھل ال یزال وایزمن و أم         
  في جنوب لبنان ؟) الذي ال یھزم ( اإلسرائیلي 

  " .العظمة " یجب أال ننسى أبدا كیف صنعت تلك  ( *** ) 
  .و ھذا ھو ما تسعى إلیھ الممارسات اإلرھابیة ( **** ) 

  " .إجرامنا و إرھابنا " یقصد  ( ***** ) 
  . 69رشیف الصھیوني ، ص من األ)  1( 



        

فالسالم الذي یریده اإلسرائیلیون ھو السالم الذي یسكت العدو إلى األبد و الذي          
  .یفرض باإلرھاب 

  
عن الحاخام مناحیم )   1973سنة (  و بھذا الصدد ، قال الحاخام شلومو نكدیمون          

  :مندیلسنورسون ، زعیم الحاباد 
  

و فیما . أي زعیم الحاباد بإمكان إسرائیل أن تفرض السالم على سوریا وفقا لر"          
بكل بساطة یجب علینا أن نصل إلى دمشق و نطوقھا من : یلي  الوصفة  التي یقترحھا 

كافة    الجوانب  ثم  نشبعھا قصفا بالقنابل بدون انقطاع بعد قطع كافة الطرق المؤدیة 
یة  إلى أن تطلب سوریا معاھدة سالم و تطلق سراح یجب االستمرار في ھذه العمل. إلیھا 

  ) . 1" ( أسرى الحرب اإلسرائیلیین  
  

صحیح أن ھذا الكالم یعبر عن العقلیة اإلرھابیة الصھیونیة إال أنھ یبین في نفس          
  .الوقت الغرور  القاتل  الذي جلب الویالت و الكوارث إلسرائیل و لشعب إسرائیل 

  
تطاع القصف المتواصل و التدمیر و القتل و االحتالل ألكثر من عشرین سنة ھل اس         

أن یفرضوا السالم على لبنان  ، و ھو البلد األضعف ، بالمفھوم االستراتیجي من بین بلدان 
المنطقة ؟ بالعكس من ذلك ، فإن غباء اإلسرائیلیین و غرورھم و اعتقادھم الواھم بأنھم قوة 

في المستنقع اللبناني ) بكل ما تحمل ھذه الكلمة من معنى التورط ( ون ال تقھر جعلھم یتورط
  " .  أسطورة  الجیش الذي ال یقھر" بحیث دفعوا الثمن غالیا و أغلى ما دفعوه انھیار  
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  :ــ ممارسة العنف  4
  

یتمیز المشروع الصھیوني بكونھ ال یمكن تنفیذه إال بالقوة ألنھ یقوم على سلب حقوق          
و الحركة الصھیونیة تعترف بذلك عالنیة  و تدرك جیدا أنھا ال یمكن لھا أن . اآلخرین  

  .تصل إلى أھدافھا إال بالعنف و اإلرھاب 
  

عنف و اإلرھاب ھما المنھج الوحید الذي یمكن الصھاینة من تحقیق أھدافھم  و فال         
  Abraham Isaac Kook)  1935ــ   1865( التي یسمیھا الحاخام  أبراھام إسحق كوك  

  :باألعمال القومیة البطولیة  
  

عندما یستیقظ  شعب إسرائیل سوف یكتشف شجاعتھ و كرامتھ من جدید ، "          
ارة و القدسیة اللتان یظھرھما في خضوعھ ، یمكن إظھارھما بشكل أقوى من خالل فالطھ

إن ھاتین الحالتین ستتحدان ، و باتحادھما . شجاعة النفس بتحقیق أعمال قومیة بطولیة 
  ) . 1" ( تصبح البطولة أقوى ألن القداسة تكون قد جعلتھا ألطف و أعذب 

  
لكل الممارسات اإلرھابیة الصھیونیة  "  األخالقیة  "تشكل ھذه الكلمات المقدمة           

التي یتمیز بھا الشعب الیھودي و "  الطھارة " و "  القداسة " بحیث تجعلھا نابعة من  
  .بالتالي ال یجوز أن یحاسب على تلك األعمال  

  
   Judah Leon Magnes)  1948ــ   1877( ثم یوضح الحاخام یھوذا لیون ماغنس          

  ) :رغم أنھ معروف بدعوتھ للتعایش السلمي مع العرب ( لك البطولة ت
  

إن نظریاتنا یمكن أن تختلف  حول الھدف  الذي یمكن أن تخدمھ فلسطین أو أن "          
ال تخدمھ ، و لكن مما ال شك فیھ أن فلسطین ھي المحك و األرض المحفوفة بالمخاطر 

فالرغبة في القوة المحاربة تظھر و كأنھا شيء . . . بالنسبة لمجيء السالم في إسرائیل 
عادي لكثیر من األفراد و الجماعات البشریة ، و نحن ألننا كنا محكومین في كل مكان ، 
. نرید أن نحكم ھنا ، و كذلك ألننا كنا األقلیة في كل مكان ، نرید أن نصبح األغلبیة ھنا 

لقد عشنا طویال في المنفى ، و لكن . ود ھناك النزعة إلى القوة  و الدولة و الجیش و الحد
علینا أن نشجع الشعور . حان الوقت لنصبح أسیادا في بلدنا و یجب أن یصبح لنا وطن 

  ) . 2" ( بالكبریاء و الشرف و العظمة التي تشكل أجزاء من الوطنیة القومیة العادیة 
  

الذین ( اآلخرین   الھدف واضح ھو فرض السالم  و األمن إلسرائیل على حساب         
  .بالجیش و القوة )   علیھم أن یصبحوا أقلیة إما بالرحیل أو باإلبادة 

  
في المخطط الصھیوني وارد ضرورة إخالء فلسطین من سكانھا بممارسة العنف و          

لقد خططت الصھیونیة . اإلرھاب إلجبار ھؤالء السكان على الرحیل و ترك بالدھم 
د أغلبیة في فلسطین حتى قبل تأسیس الدولة و ذلك لفرض أمر واقع العالمیة لجعل الیھو

  .یجبر الدول الكبرى لالعتراف بحقھم في تأسیس تلك الدولة 
  

  و سواء كان الیھود أقلیة أو أغلبیة في فلسطین ، فإن ممارسة العنف ضد السكان          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .العرب وارد ألن بقاءھم في بالدھم یتنافى مع مشروع الدولة الیھودیة القومیة 
  

  :  Max Nordauیقول ماكس نورداو            
  

د أن نتحول إلى الھجرة ھي الطریقة الوحیدة للقضاء على الخطر العربي ، بع"          
إننا ملزمون بإدخال نصف ملیون مستوطن یھودي إلى ھناك . أكثریة في وطننا التاریخي 

نكون  قد  تغلبنا بنجاح على الموانع المتوقعة ، مع بدایة تجدید حیاتنا . . . بسرعة 
  ) . 1" ( القومیة ، و لن یستطیع السكان العرب أن یشتكوا بأن أقلیة یھودیة تضطھدھم 

  
فاضطھاد  العرب  و إرھابھم  ال  بد  أن  یتم  إلرغامھم  على  مغادرة  بالدھم           

سواء  كان الیھود  أقلیة  أم  أغلبیة  و  لكن  ال  بد  أن  یكون  الیھود أغلبیة  كي  یكون  
  .  االضطھاد ذو فعالیة أكبر 

  
  

  .  ن قبل السكان المحلیین  فالمشروع الصھیوني في فلسطین لن یستقبل بالورود م         
  

  :  V ladimir Jabotinskyیقول فالدیمیر جابوتنسكي           
  

  إن أمة  كأمتكم  عریقة  في  تجربتھا. یجب أن  تتخذ  إجراءات  لضمان األمن  "         
تعرف بكل تأكید بأن االستعمار لن ینجح دون نزاعات مع ( * ) االستعماریة العمالقة 

  ) . 2(  "السكان 
  

  . فاستعمال العنف و إرھاب السكان جزء ھام و أساسي من المخطط الصھیوني          
  

لقد شكل تفریغ فلسطین من سكانھا جزء أساسي من المخطط الصھیوني تحقیقا          
و كان اإلرھاب "    أرض بال شعب لشعب بال أرض" للمقولة الصھیونیة المشھورة   

  .فعالة في نظر قادة الحركة الصھیونیة لتحقیق ذلك الوسیلة الوحیدة ال
  

  :  1938قال بن غوریون  سنة          
  

و . لم یفت على اللجنة الملكیة نفسھا صغر الرقعة التي تقدمھا للدولة الیھودیة "          
یتضمن اقتراح نقل السكان العرب من ھذه األرض  ــ برضاھم إن أمكن و إال  فقسرا ــ 

  ) . 3" ( ة توسیع اإلستیطان الیھودي إمكانی
  

  :أما  غولدا مائیر ، فتقول          
  

و سیكون ضمیري . . . بإمكاننا أیضا أن نفھم مسألة نقل السكان العرب بالقوة "          
  ) .  4" ( مرتاحا كلیا لذلك 
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بیح لھم كل األعمال من أجل تحقیق إن الحق األخالقي و الذي منحوه ألنفسھم ی         
  .أھدافھم 

  
  :رایس . یقول أ          

  
ھل دعانا العرب للمجيء إلى أرض إسرائیل ؟ و ھل یوافقون على ما یجري ؟ "          

مع ذلك ما زلنا مستمرین ألنھ لنا حق أخالقي في المشروع الذي أخذناه  على عاتقنا في 
  ) . 1" ( أرض إسرائیل 

   
  :إنھم یعتقدون أن عالمھم یبنى على أنقاض اآلخرین         

  
  " :یومیاتي و رسائلي إلى البنین " یقول یوسف وایتز  في كتاب          

  
  : فوجئت ( * ) . ثالث جرارات تنھي عملیة التدمیر . ذھبت لزیارة قریة معار "          

كما لو . شعر بأي ندم أو كراھیة لم أ( ** ) . ال شيء یتحرك في داخلي أمام مشھد التدمیر
  ) . 2" ( أن ھذه الطریق ھي الطریق التي یسیر فیھا عالمنا 

  
جرى . كانت التجربة عظیمة  ملیئة بالمناظر  و غنیة باألفكار و الھموم الصعبة "          

ن و اآلن أفكر ما إذا كان تدمیرھا بھذا الشكل الكامل كا. تدمیر قریة الزیب تدمیرا كامال 
أما كان االنتقام سیكون أعظم لو وطنا یھودا في منازل القریة ؟ البصة فارغة . أمرا حسنا 

و في الوقت ذاتھ  حركني انفعال  آخر نابع من أعماق  . . . أیضا ، مھجورة و منسوفة 
أیام سفر التكوین ، شعور باالنتصار ،   بالسیطرة و االنتقام  ، شعور بالتحرر من العذاب 

الالجئون . و شاھدت بیوتا فارغة صالحة إلسكان إخواننا التائھین ألجیال عدیدة  . . .  
عندئذ أدركت . من  شعبنا  الذین شبعوا من العذاب و المشقة یجدون سقفا فوق رؤوسھم 

  ) . 3" ( كانت ھذه حربنا ! معنى الحرب 
  

  :عسكریین  ، كتب أرییل شارون في مقدمة كتاب ألفھ أحد ال 1969في سنة          
  

الطریق التي اخترناھا لخمسة عشر سنة خلت یمكن أن تشیر إلى الحلول "          
المستقبلیة و ذلك في میادین التفكیر المجدد ، و تنظیم الوحدات  من أجل ھذا النوع من 

  .الحرب ، و تخطیط العملیات الخاصة و تنفیذھا 
  

السنوات القادمة أیضا و ستشكل الرد ستستمر العملیات الحربیة الخاصة  في          
یعتمد وجودنا في أرض إسرائیل ، بصفتنا شعبا . . . الجوھري على مشكالت اإلرھاب 

  صغیرا تحیط بع دول عربیة معادیة ، على تفوقنا العسكري الدائم ، إن أي نجاح عربي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إن المشھد مستمر إلى الیوم مع جرافات الجیش اإلسرائیلي  و ھي تدمر منازل الفلسطینیین و ( * ) 

  .ممتلكاتھم 
  . الجریمة ال تحرك أي شيء في داخل المجرم  ( ** )
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الثقة في قدرة ( * ) . فسھم  و یدعم استعدادھم لشن الحرب علینا سیزید من ثقتھم بن
و ال شك أن أكثر من قرار سیاسي  قد تأثر . الجیش اإلسرائیلي على الفعل ضربت جذورا 

  . . .بمنجزات الجیش 
  

إن الذین حملوا خالل سنوات عدیدة  ــ بمفردھم تقریبا ــ عبء  العملیات           
لم یكونوا محاربین قساة القلوب أو متعطشین للدماء كما جرى وصفھم  ( ** )االنتقامیة 

أكثر من مرة أو كما یجري تصویرھم في األساطیر التي أحاطت بتلك العملیات في ذلك 
كانوا  مجموعة  ممتازة  من  الشبان یتحلون بإیمان متفوق و بالجرأة . . . الوقت 

   ) . 3" ( الروحیة 
  

أحد عسكریي الجیش اإلسرائیلي  اإلجرامیة و " بإنجازات " ھیا  ثم یضیف متبا         
اإلرھابیة ، وھو الذي یستقبل الیوم في العواصم األوروبیة بحفاوة  و یوصف بأنھ رجل 

  :سالم  
  

كان  مئیر  ھارتسیون  أبرز المظلیین  في  ذلك  الوقت  جاء  إلینا  مع  إنشاء "           
،   101فترة قصیرة أصبح مئیر أكثر المقاتلین جرأة في الوحدة و في . . .   101الوحدة 

و ربما كان أفضل عنصر استطالع . كما أصبح متفوقا بین المظلیین كعنصر استطالع 
  . . . عرفھ جیش الدفاع اإلسرائیلي 

  
أصبح  مئیر  ھارتسیون  رمزا  للقتال  لدى  و حدات  المظلیین  و  جیش  الدفاع          

  ) . 2( " كلھ 
  

فما ھي ھذه األعمال و اإلنجازات  التي یتباھا  بھا شارون و یجعلھا  رمزا  للقتال          
  في الجیش اإلسرائیلي  و عالمة تفوق ؟

  
و الذي صدر " فصول مذكرات " ھذا ما یرویھ مائیر ھارتسیون بنفسھ في كتابھ           

  : نظرا لفكره اإلرھابي في تل أبیب  و كتب شارون  مقدمتھ م  1969سنة 
  

  نحن نتقدم ، أقدامنا تطأ أراض مزروعة بالخضار و تغرق في الماء الجاري في "          
بعد حین ، و خالل ثوان معدودة سیتمزق ھذا . القنوات ، و ضوء القمر یشع حولنا 

ن الصمت و یتحول إلى رعد إطالق النار ، و لھب االنفجارات و إلى صرخات النائمین اآل
  ( *** ) . نوما عمیقا و ھادئا في بیوتھم 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !شارون اآلن ال یتحدث أمام  حزب اهللا و لبنان كما كان یتحدث أمام الدول العربیة مجتمعة ( * )  
  .و ھي اختصاص شارون األول ( ** ) 
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تلك ھي البطوالت التي یتحدث عنھا  شارون ویقوم بھا الجیش اإلسرائیلي ، مھاجمة النیام في ( *** ) 
لقد افتضحت حقیقة الجیش اإلسرائیلي عندما أصبح ال یھاجم نیاما  بل مقاومین یقظین في . بیوتھم 

  . 2000) أیار( مایو  25ھزیمة   في  المقاومة اللبنانیة فھزموه شر 
  
  
  



        

  .ندخل بین البیوت األولى . نقترب بسرعة          
  

  "مین ھاد  ؟ "          
  

عربیان یرتعدان خوفا ملتصقین بجدار أحد األبنیة یحاوالن . فقفزنا نحو الصوت          
ھما و استمر اآلخر في فقفز أحد. أفلتت أنات من األلم  من فمھما . أطلقت النار . الھرب 
تحركنا بسرعة بین . لم یعد ھناك أي وقت . ھذا ھو الوقت المناسب لنتحرك . الجري 
موجات إطالق النار المتقطعة تسمع . السكان یھربون ھلعا في األزقة الضیقة . البیوت 

فوھات الرشاشات . من كافة الجھات ممزوجة بالصرخات المرعبة الصادرة من البیوت 
  . . .ازداد تدفق الھاربین . و صلنا إلى الطریق الرئیسیة في المخیم . لنار تبصق ا

  
في الیوم التالي حملت الصحف العناوین . . . انتھت العملیة . صدر أمر االنسحاب          

عشرون  قتیال  و . . . ھجوم  على  مخیم  البریج  لالجئین  قرب  غزة  :  التالیة  
  " عشرون  جریحا  

  
طریق ضیقة تؤدي إلى . قطعناه و استمرینا . خط الھاتف موجود عبر الطریق "          

  .الطابور یتقدم بصمت مطلق و بدون أي صوت . الھضبة 
  

  لم یعد. بإمكاني أن أمیز رجال یتحرك على األرض . األحجار تتدحرج أمامنا ! قف          
جاء جیبلي إلى .رفعت رشاشي . ھم یجب القضاء علی. باإلمكان محاولة التراجع بھدوء 

لمعت أسنانھ المطبقة في الظالم و كان كل شيء فیھ یعبر عن . السكین : جانبي زاحفا 
زحفنا نحو . وضعت رشاشي  جانبا و سحبت سكین المغاویر . تعالوا . استعداده  

من  بعد لحظات ستتحول األغنیة إلى أنة. في ھذه األثناء بدأ یغني بالعربیة . الشخص 
. ھذه المرة األولى التي أستخدم فیھا ھذا السالح  . ارتعد متوترا و مشدودا . أنات العذاب 

أمسكھ . اندفعنا . ھا ھو على بعد أقدام قلیلة أمامنا . ھل سأتحمل ذلك ؟ اقتربنا أكثر فأكثر 
تدفق الدم من . جیبلي و طعنھ  بسكینتي في ظھره  الذي كان مغطى بقمیص مخطط 

حملنا الجثة أمامنا تتأوه و تصارع من أجل الحیاة . آلن ال مجال للتردد أو التفكیر الجرح ا
  ) . 1" ( و لكن شیئا فشیئا توقفت المقاومة 

  
  :  1965/  11/  09بتاریخ   " ھآرتس " و یضیف ، في مقابلة مع صحیفة           

  
س بھا ؟ من السھل قتل ما الذي یدعوني إلى اإلحسا. وخزات الضمیر ؟ أبدا "          

أما . ما علیك إال الضغط على الزناد و ینتھي األمر . إنسان بإطالق النار علیھ من مسدس 
كان بإمكان العدو التغلب علیك لكنك . بالسكین فاألمر مختلف تماما إذ أنك تقاتل حقا عندئذ 

أنت  تعرف  بأنك  . إنھ  شعور  رائع  و  بمنتھى  السمو  .  في  النھایة  تتغلب  علیھ  
  ) .   2" ( رجل 

  
شارون یصف من قام بھذه األعمال اإلرھابیة بأنھ أفضل ما في الجیش اإلسرائیلي           

  .من مقاتلین  و ھذه ھي بطوالت الجنود اإلسرائیلیین الذین ال یقھرون  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صحیح أن الجیش اإلسرائیلي لم یقھر عندما واجھ مدنیین ، أطفاال و شیوخا و نساء          
و لكنھ قھر في جنوب ) باعتراف شارون و الجندي الرمز لدیھ ( ھاربین و غیر مسلحین 

ذلیال   ن  ا واجھ مقاومین أبطاال  ھزموه شر ھزیمة و أخرجوه من جنوب لبنالبنان  عندم
  .مدحورا و ما زالت تبعات تلك الھزیمة النكراء تؤثر في المجتمع الصھیوني إلى الیوم 

  
اإلرھاب و العنف و فرض . ھذه ھي أسالیب الصھیونیة من أجل تحقیق أھدافھا          

  .كان ذلك مخالفا لألخالق و القانون و ال یھم إن . األمر الواقع 
  

بتاریخ   ونیةـالصھی  "  وتــرونـأح  وتــیدیع  "  ةـصحیف   رتھــنش  الــفي مق         
  :، كتب یشعیاھو بن بورات یقول  1972/  07/  14

   
حقیقة من الحقائق القائمة ھي أنھ ال وجود للصھیونیة و االستیطان و الدولة "          
حقیقة ثانیة ھي أن إسرائیل . یة بدون إجالء العرب و مصادرة األراضي و عزلھا الیھود

في حربھا مع العرب  ــ بما في ذلك اإلرھابیین ــ لم تلزم نفسھا أبدا ــ و ال یمكن أن تلزم 
  . . . نفسھا  ــ بإیذاء المحاربین النظامیین فقط 

  
  إیضاح التصور الصھیوني للعالم ــ و  من المؤكد أن الكالم الصریح و الشجاع في         

الذي  تأسست  علیھ  الدولة  ــ  قد  یعرض الحكومة  للنقد  العنیف  محلیا و التھجم 
  ) . 1" ( الشدید في العالم 

  
إن تأسیس إسرائیل و تحقیق المشروع الصھیوني ال یقومان إال على إرھاب          

  .ھجیر سرقة ممتلكاتھم اآلخرین و إلحاق األذى بھم بالقتل و الت
  

  1972سنة  )  الذي أصبح فیما بعد رئیسا  لدولة  إسرائیل ( كتب عیزر وایزمن          
  :یقول "  ھآرتس "  في 

  
  ماذا سنقول ألوالدنا بعد عشر سنوات ؟ و ماذا سنقول : یبرز سؤال آخر أیضا "          

كا و أشدود و عسقالن  ــ  و ھي لألجیال القادمة ؟ كیف سنفسر لھم أن الناصرة و ع
مستوطنات لم یثبت ارتباطھا  التاریخي بالشعب الیھودي ــ و ھي جزء من إسرائیل بینما 
الخلیل لیست كذلك ؟ ھل سیقتنعون بالجواب القائل ــ و الذي یبدو منذ اآلن جوابا فیھ 

في حین  1948اھا في الكثیر من النفاق  ــ  بأن بئر السبع و اللد و الرملة لنا ألننا غزون
فقط ؟ أم ھل نقول لھم أنھ عندما غزونا  1967أن الخلیل لیست لنا ألننا لم نغزھا إال في 

بئر السبع و اللد كانت المدینتان خالیتین؟ عندئذ سیسألوننا  و لماذا كانتا على ھذه الحال ؟ 
تحولوا إلى سنضطر وقتھا إلى االعتراف  بأنھما كانتا خالیتین ألن سكانھما فروا و 

ھل سنقول ألوالدنا بأن حدود الدولة تعینت استنادا إلى . الجئین بینما لم یفر سكان الخلیل 
  ) . 2" ( كمیة الشقاء الذي فرضناه على السكان العرب ؟ 

  
إن قادة إسرائیل یعترفون بأن كیانھم قام على الظلم و سلب حقوق اآلخرین و أن ذلك          

  والمجتمع اإلسرائیلي یعیش ھذه األزمة.  ، خاصة أمام العالم " خالقیة أ" قد سبب لھم أزمة 
  و"   السالم " التي  تطال  شرعیة  وجود إسرائیل   من  خالل  حركات   "  األخالقیة " 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإلسرائیلیة التي نعتقد أن وظیفتھا األساسیة ھي تخفیف وطأة  األزمة "  حقوق اإلنسان " 
و " عقدة الذنب " األخالقیة  التي  یعیشھا  المجتمع  الصھیوني  في إسرائیل و ربما 

ق  و لتحسین صورة ھذا المجتمع  في الخارج  و خلق  نوع  من  التوازن  بین  األخال
أي   تقاسم  األدوار  بین  أجنحة  الحركة   (  الالأخالق  في  الممارسات  الصھیونیة  

  "  ) .المتطرفة " و   "   المعتدلة  "  الصھیونیة    
  

مقاال   08/09/1972بتاریخ  "  یدیعوت احرونوت " أما الیعیزر لیفنھ ، فكتب في           
  :جاء فیھ "  القیة أم حركة عنف الصھیونیة حركة أخ: " تحت عنوان 

  
الصھیونیة ھي جزء من العودة إلى صھیون التي بدأت منذ حوالي مئتي سنة مع "          

كان ذلك عودة إلى أرض . ھجرة الحاسیدیم أو مع ھجرة الحاخام حاییم أبو العافیة قبلھم 
یل المثال على سب.  إسرائیل على الرغم من أن حدود أرض إسرائیل لم تكن واضحة 

) في غزة ( عندما جئت إلى ھذا البلد كان أحد أول األماكن التي عملت فیھا ھو دیر البلح 
و لو قال لي أحدھم في ذلك . و لم یساورني أي شك بأنھا كانت جزءا من أرض إسرائیل 

الوقت أن بئر السبع ھي جزء من أرض إسرائیل بینما دیر البلح لیست كذلك العتبرتھ 
ما بالنسبة للعنف فھو جزء من نظام حیاة اإلنسان و ھناك العنف العادل ، و أ. مخادعا 

غزو األرض ھو واحد من أھم الواجبات . العنف الظالم و العنف الذي تختلف فیھ اآلراء 
  ) . 1" ( المقدسة الملتصقة بأرض إسرائیل 

  
و أبرز ما . أھدافھا  اإلرھاب جزء من العقیدة الصھیونیة و أداتھا األساسیة لتحقیق         

تجلى بھ ھذا اإلرھاب ھو إلغاء الوجود العربي في فلسطین بكل بساطة و محاولة تثبیت ھذا 
  .اإللغاء بالقوة و العنف  

  
  :یقول یشعیاھو بن بورات          

  
أعتقد أن صیاغة السؤال ھل الصھیونیة حركة أخالقیة أم حركة عنف ؟ یؤدي "          

  لم یدع أحد ــ و ال أحد یدعي اآلن ــ بأن الصھیونیة كانت في . الموضوع بنا إلى تشویھ 
فاالدعاء الذي كنا نسمعھ یقول بأن تجلیات من العنف رافقت . أساسھا حركة عنف 
. بسبب الضرورة أحیانا و بدون ضرورة  في أحیان أخرى ( * )  إنجازات الصھیونیة 

فلو . حركة رومانطیقیة و غیر واقعیة   وجھة نظري ھي أن الصھیونیة كانت بدایاتھا
كانت واقعیة لما حققت شیئا ، كان تحقیق أھداف الحركة ممكنا ألن حملة أحالمھا كانوا 

الذین أغلقوا أعینھم على " المعتوھین " أو "  المخبولین " مجموعة من الرجال  
علیھ ھو وجود  ، أعتقد أن من جملة ما أغلق مؤسسو الصھیونیة  أعینھم( ** )  الواقع 

ربما  كان  ھؤالء  العرب  بالنسبة  لمؤسسي  الصھیونیة  ،  نوعا  .  العرب  في  البلد 
  .بسبب مستواھم الثقافي و االقتصادي و اإلنساني  "  الناس  الذین ال أھمیة لھم " من  

و ھم ماذا كان یمثل العرب بالمقارنة مع الطالب الذین جاءوا من روسیا ؟ لذلك لم یروھم أ
  ) . 2" ( أھملوھم 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م یضیف ، مؤكدا الطابع اإلرھابي للحركة الصھیونیة و التخطیط المسبق لالستیالء ث         
  " :غیر العسكریة " على األرض بالقوة  حتى  لدى المنظمات الصھیونیة 

  
في أواخر الثالثینات انضممت إلى إحدى .  1945لقد جئت إلى ھذا البلد في "          

، بل بالتحدید ( * ) الحركة ھي حركة بیتار حركات الشباب في الخارج و لم تكن ھذه 
المكابیون الشباب و : واحدة من الحركات التابعة للمؤسسة الصھیونیة الرسمیة 

لم تعلمني ھذه الحركات ذات الطابع غیر العسكري و البعید عن العنف . غوردونیا 
العمل  منذ سن السابعة جرى تدریبي على. الصھیونیة األخالقیة التي تتكلمون عنھا 

لقد نشأت كطفل في النمسا و أنا أحمل شعورا بأن الیوم .  العسكري بھدف غزو البالد 
و قد علموني احتقار السكان . سیأتي  الذي  سنضطر فیھ إلى غزو البلد بقوة السالح 

إال أن ھذا المفھوم ھو الذي التصق "  ال شيء " لم یقولوا لنا صراحة بأنھم  .  العرب 
  ) . 1" ( ذ ذلك الوقت ، أي أن أرض إسرائیل ھي لنا بوعیي عنھم من

  
إن  العقلیة  اإلرھابیة  لقادة  الصھیونیة  جعلت  مخیلتھم  تذھب  إلى  أبعد  حدود          

الصادرة  "   ھآرتس  "  ففي  مقال  بجریدة   .  اإلجرام و اإلبادة  الجماعیة  ألعدائھم  
  :یامین عمیدرور  یقول ، كتب بن  1971/  02/  04بتاریخ   

  
  قبل بناء سد أسوان كانت مصر أكثر بلدان العالم تعرضا لھجوم استراتیجي  "          
شعب مصر . اعتمادھا  الكلي و المطلق على النیل شریان حیاتھا الوحید و الشامل  بسبب

 متمركز بشكل كلي تقریبا في قطعتین ضیقتین من األرض على جانب النھر و في منطقة
كل ھذا یشكل ضمانا لعدم تمكن مصر الوقوف على قدمیھا و إیجاد مخرج . . . الدلتا 

أما اآلن فقد طرأ ما یجعل وضع . . . النیل لسبب أو آلخر " تعطیل " لنفسھا  في حال  
سیصبح السد بالضرورة ( ** ) مصر االستراتیجي أسوأ بكثیر نتیجة بناء سد أسوان  

مركز الماء في البلد بأسره و :  المصري  في المستقبل القریب حجر الزاویة في االقتصاد 
و ھذا یعني أن تعطیل  السد سیؤدي إلى خراب مصر أو . المصدر الرئیسي للكھرباء 

شللھا في فترة قصیرة وفقا للطریقة التي یجري تعطیلھ فیھا  و للتقدم الذي حصل في 
ي السد أو تفریغ البحیرة بصورة إن أي حادث على جانب من الخطورة ف. استغالل السد 

و بدون إمكان السیطرة على ذلك سیعنیان إغراق مصر حتى البحر ( *** ) مفاجئة 
و إذا ذكرنا أن سكان مصر موجودون بكاملھم تقریبا في وادي النیل  . األبیض المتوسط  

  و لو كانـــ مكان الطوفان  ـــ بإمكاننا عندئذ أن نتصور ماذا ستكون علیھ النتائج حتى 
من  قبیل  المبالغة  و  صف  ھذه  النتائج  بأنھا  استعادة  عصریة  في  كل  شيء 

  ) . 2" ( للطوفان العظیم 
  

من الواضح أن الكاتب یوحي للقادة العسكریین و السیاسیین أھمیة سد أسوان في أي          
  "  . تدمیرھا " عمل  یھدف إلى إضعاف مصر و 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .حركة شبابیة تابعة لجناح  جابوتینسكي  ( * ) 

  . 54نفس المصدر ، ص )  1( 
  !من المؤكد أن الكاتب ال یتباكى عن مصیر مصر االستراتیجي ( ** ) 

  .بضرب السد أو قصفھ مثال ( *** ) 
  . 76من األرشیف الصھیوني ، ص )  2( 
  



        

و األخطر  أن اإلرھاب  و القتل و اإلبادة الجماعیة التي مارستھا و  تمارسھا دولة          
  " .األكادیمیة " و  "  العلمیة " إسرائیل تجد من یبررھا من الناحیة  

  
        أولبرایت . ف . الصھاینة األمریكیین ، و ھو  و" األكادیمیین "  یقول  أحد           

W. F.  Albright       1957في كتاب صدر سنة :  
  

لو توخینا الدقة لقلنا إن ھذا التقلید السامي لم یكن أسوأ ، من وجھة النظر "          
اإلنسانیة ، من  المذابح  المتبادلة  بین  البروتستانت و الكاثولیك في القرن السابع عشر 

ى ید األتراك ، أو القرغز على ،  أو إبادة األرمن عل) و دروغیدا  مثال  مذبحة ماغدبرغ( 
ید الروس في الحرب العالمیة األولى ، أو حتى في عھد أقرب ، قیام الطرفین المشتبكین 

من المشكوك فیھ أن مراقبا غیر . في الحرب األھلیة اإلسبانیة  بذبح الممتنعین عن القتال 
أو قصف   1918منحاز سوف یعتبر ذلك بدرجة سوء تجویع ألمانیا نفسھا بعد ھدنة عام 

في تلك األیام كانت الحرب شاملة  ، تماما مثلما أصبحت بعد مرور .  1940روتردام عام 
و نحن األمریكیین قد یكون لنا حقوق أقل من باقي الدول المتمدنة ، .  ثالثة آالف عام 

على الرغم من إنسانیتنا الحقیقیة  ، في أن نصدر أحكاما على اإلسرائیلیین في القرن 
الث عشر قبل المیالد  ، حیث أننا قمنا  ، عن قصد أو عن غیر قصد ، بإبادة آالف الث

السكان األصلیین  في كل بقعة  من أمتنا العظیمة ووضعنا البقیة الباقیة منھم  في 
و القول إن ھذا كان أمرا ال مفر منھ ال یجعلھ أكثر قبوال أو تھذیبا  .  معسكرات االعتقال 
  و إنھ لشيء ذو مغزى أننا بعد ( * )  .   یة لدى األمریكي الیوم من الناحیة األخالق

الطور األول من الغزو اإلسرائیلي ال نسمع شیئا عن تدمیر سكان المدن الكنعانیة ، و لكن 
) . في مواضع كثیرة :  1سفر القضاة ( نسمع عن طردھم فقط  ، أو فرض الجزیة علیھم  

التاریخ  ، یبدو أن من الضروري في أحیان كثیرة  من وجھة النظر غیر المنحازة لفلسفة
( ** ) اختفاء شعب ذي مستوى متدن إلى حد بعید ، لیحل محلھ شعب ذو صفات متفوقة 

حیث یتحتم الوصول إلى مرحلة ال یمكن فیھا لالندماج  العرقي  أن یستمر دون حصول 
سترالیا ــ فإن الدوافع عندما تحدث مثل ھذه العملیة  ــ كما ھو جار اآلن في أ. كارثة 

اإلنسانیة ال یمكنھا فعل الكثیر ، علما بأن كل عمل ھمجي  و كل ظلم سوف ینعكس بكل 
  .تأكید على المعتدي 

  
لقد كان من حسن حظ دیانة  التوحید و مستقبل بقائھا أن اإلسرائیلیین الذین قاموا          

ة و إرادة بقاء  ال تلین ، حیث أن بغزو فلسطین كانوا أقواما ھمجیة تمتعت بطاقة بدائی
منع االندماج  الكامل  لشعبین  ( *** ) الھالك الذي نتج عن ھذا الغزو للكنعانیین 

شقیقین  ، ذلك اإلندماج الذي كان سینتج عنھ حتما انحطاط القیم الیھودیة إلى درجة 
عبادة حسیة ــ  و ھكذا ، فإن الكنعانیین ، و ما اتصفوا بھ من( **** ) یستحیل إصالحھا 

إذ كانوا یعبدون الخصوبة و كانت رموزھم تأخذ شكل الثعابین و التماثیل العاریة ــ حلت 
محل أساطیرھم الفظة البدائیة ، أساطیر إسرائیل التي اتسمت ببساطة رعویة ، و نقاء  

  و بشكل مماثل ، و بعد ألف عام. في الحیاة ، و دیانة توحیدیة رفیعة ، و أخالق صارمة 
، فإن الكنعانیین األفارقة ، كما ظلوا یسمون أنفسھم ، أو القرطاجیین كما نسمیھم ، و 
  أساطیر الفینیقیة الفظة التي نعرفھا من أوغاریت و بیبلوس ،  و التي كانت تقدم القرابین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما یقوم  بھ اإلسرائیلیون ال یختلف  كثیرا عما قام بھ األمریكیون و بالتالي فھم  في حتى یبین أن ( * ) 

  "  .خندق واحد " 
  .نلمح ھنا بوضوح النزعة العنصریة الصھیونیة التي تبرر الممارسات اإلرھابیة ( ** ) 

  .یتناقض ھنا مع قولھ السابق بعدم  حصول إبادة للكعانیین ( *** ) 
  .الصھیونیة " استحالة االندماج " نا   نظریة  تبرز ھ( **** ) 



        

البشریة و كانت طقوسھا ال تخلو من الجنس ، قد تمت إبادتھا على ید الرومان األكثر 
تفوقا و الذین  كانت لدیھم مبادئ أخالقیة عالیة كما أن دیانتھم الوثنیة الراقیة و المتمیزة 

  ) . 1" ( تذكرنا بإسرائیل المبكرة 
  

ن الممارسات اإلسرائیلیة الصھیونیة ضد الشعب الفلسطیني ھي ممارسات طبیعیة إ         
الشعب اإلسرائیلي  قدیما  و ( تأتي في سیاق الصراع الدائم بین الشعوب  المتحضرة 

و ھذه الممارسات ال )  الكنعانیون و الفلسطینیون ( و الشعوب الھمجیة المتخلفة ) حاضرا  
ألوربیون و األمریكیون  و بالتالي فمن غیر المعقول أن تلقى تختلف عن أعمال قام بھا ا

معارضة أو إدانة من ھذه البلدان التي ال تختلف كثیرا  في ممارساتھا تجاه الشعوب األخرى 
  .عن إسرائیل 

  
و ال یكتفي أولبرایت  بتبریر تلك  الممارسات  بل  یجعلھا  ضروریة  من أجل          

  :الرقي و التطور فیقول 
  

ال یمكننا االرتقاء روحیا إال من خالل الكوارث و المعاناة ، بعد التخلص من العقد "          
النفسیة ، و ذلك عن طریق التطھر ، و ھذا التنفیس و التطھر العمیق ھو الذي یرافق 

فیھا و  كل  فترات  المعاناة  الذھنیة  و  المادیة  ھذه  ،  التي  یتم  .  التحوالت  الرئیسیة  
  عادة  القضاء  على  القدیم  قبل  والدة  الجدید  ،  تثمر  نماذج  اجتماعیة  مختلفة  و

  ) . 2" ( بصیرة روحانیة أعمق 
  

إن إسرائیل الحالیة ھي امتداد و استمرار إلسرائیل القدیمة و شعب إسرائیل الحالي          
  .إنما یكمل رسالة شعب إسرائیل القدیم 

  
  :  G . E .  Wrightرایت  یقول          

  
ندرك اآلن ، لیس فقط من خالل قراءتنا للتوراة ، و لكن من مصادر أخرى "          

غیرھا ،  أن الحضارة و الدیانة الكنعانیتین كانتا من أضعف و أحط و أكثر الثقافات 
یل كانت و ھكذا ، فإننا نعتقد أن إسرائ. الالأخالقیة التي عرفھا العالم المتحضر آنذاك 
، إذ أنھ ضمن النظام األخالقي ( * ) الواسطة اإللھیة  في تدمیر حضارة فاسقة 

و من ناحیة أخرى  ، فإن . للحضارات السماویة  یجب تدمیر مثل ھذا الفجور  الفظیع 
ھناك غایة إلھیة  من وراء اختیار إسرائیل للقیام بھذه المھمة و بإعطائھا تلك األرض ، و 

وضحة  في  الوعود  اإللھیة  آلباء  إسرائیل  كما  وردت  في  سفر  ھذه  الغایة  م
  ) .  3" ( التكوین 

  
بھذا الشكل یوحي باالستمراریة بین إسرائیل القدیمة " إسرائیل " إن استعمال كلمة           

  .و إسرائیل الحالیة 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 145ترجمة سحر الھنیدي ، ص . كیث وایتالم  . إختالق إسرائیل القدیمة  )  1( 
  . 149إختالق إسرائیل القدیمة ، ص )  2( 

  "  .الحضارات الفاسقة " ھذه ھي الوظیفة التاریخیة لشعب إسرائیل ، تدمیر ( * ) 
  . 159نفس المصدر ، ص )  3( 



        

  :ھذه االستمراریة عندما یقول     Y . Zerubavelو یؤكد  زروبافل            
  

ــ  مثلھا مثل ( * ) لیس مبالغة أن نقول إنھ بفضل بطولة مقاتلي  المساداة  "          
ــ  فإننا ( ** )  غیرھا من األمثلة األخرى  في  سلسلة البطوالت في تاریخ ھذه الدولة 

ین  بأطالل  معسكرات  أولئك  الذین  ، محاط( *** ) نقف ھنا الیوم  ، شعبا فتیا ــ قدیما 
و إذ نقف ھنا ، فإننا لم نعد عاجزین  في وجھ بأس أعدائنا ، و حربنا . قضوا علینا  

ضدھم ما عادت حربا یائسة  ، و لكننا أشداء واثقون من أنفسنا ، و روح إسرائیل التي 
قف  ھنا  الیوم  إلعادة  أحیاھا أجدادنا  األبطال  ،  نحن  ،  أحفاد  ھؤالء  األبطال  ،  ن

  ) . 1" ( بناء  أطالل  شعبنا 
  

ال تأخذ بعین االعتبار االنقطاع  الزمني الذي دام آالف "    االستمراریة " وھذه           
السنین بین العھد التوراتي  و إسرائیل الحالیة  ، و لذلك فإن الدراسات التوراتیة تتجاھل ھذه 

خاصة ( من اعتباراتھا  حتى تطبع أعمال إسرائیل الحالیة  الفترة  و تلغیھا بكل بساطة
  .بالقدسیة كما طبعت األعمال القدیمة )  أعمال القتل و اإلبادة الجماعیة  

      
  :   M . Nothنوث  .  یقول  م          

  
  قد ولدت في التاریخ الحدیث"  الیھودیة " صحیح ، بالطبع ، أنھ من رحم  "         

، سعت للمطالبة بوطنھا مرة أخرى في أرض "  إسرائیل " یدة اسمھا  كینونة جد
. إسرائیل  القدیمة  تحت رعایة الحركة الصھیونیة و من ثم أنشأت دولة إسرائیل الجدیدة 

و على الرغم من الصالت التاریخیة الموجودة من غیر شك ، فإن  إسرائیل الجدیدة ھذه 
عام  ، و لكن أیضا تاریخ طویل مليء   2000 یفصلھا  عن إسرائیل القدیمة لیس فقط

و لذلك فإنھ من . بالتقلبات ، و قد ظھرت للوجود وسط ظروف تاریخیة  مختلفة تماما  
غیر المالئم  أن نوسع دائرة بحثنا التاریخي لكي یمتد من إسرائیل القدیمة حتى إسرائیل 

  ) . 2" ( الحدیثة 
  

: حركة الصھیونیة وھي تؤدي نفس الوظیفة التاریخیة إن التاریخ مستمر بالنسبة لل         
و أفضل ھذه الوسائل القتل و التدمیر و الحرق و . تنفیذ المشروع الصھیوني بكل الوسائل 

اإلرھاب و ھي الوسیلة التي استعملوھا كلما سنحت لھم الفرصة منذ أن دخلوا فلسطین مع 
  .نرال ألنبي  إلى الیوم یشوع بن نون و حتى دخولھم إلیھا مرة أخرى مع الج

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلعة كانت تقع قرب البحر المیت تقول األسطورة أنھا آخر قلعة وقعت في ید الرومان بعد انتحار ( * ) 

  . س إن االنتحار ال یعبر عن أیة بطولة و إنما یعبر عن الیأ. جمیع سكانھا 
  .أي دولة إسرائیل  قدیما و حدیثا ( ** ) 

  .أي أنھ نفس الشعب قدیما و حدیثا ( *** ) 
  .  50اختالق إسرائیل القدیمة ، ص )  1( 
  .  52إختالق إسرائیل القدیمة ، ص )  2( 
  
  
  
  
  
  



        

إن إسرائیل ھي الدولة الوحیدة في العالم  التي تمارس االغتیاالت بشكل علني و          
ح مسؤولوھا العسكریون و السیاسیون بذلك صراحة و بكل وقاحة أمام عدسات یصر

الكامرات  و ال یجرؤ أحد من العالم المتحضر على إدانتھم بل ھناك من یبرر لھم أعمالھم 
  .اإلجرامیة و یحمیھا من اإلدانة في المحافل الدولیة 

  
و قد . ن  من الصعب أن تتغیر إن  العقلیة الصھیونیة  التي عمرھا  آالف  السنی         

شاھدنا  على  شاشة  التلفزیون  أحد  الجنود  اإلسرائیلیین  و ھو یقول عن الفلسطینیین  
نحن البشر و ھم . إنھم حیوانات و الحیوانات یجب أن توضع في أقفاص " بفخر  

  ) . 3" ( الحیوانات 
  

ثل  ھذا  االعتقاد أن  یكونوا أكثر كیف  یمكن  أن  یطلب  من  جیش  یعتقد  جنوده  م        
  في تعاملھم مع اآلخرین ؟"  إنسانیة " 
  

إن ھذا االعتقاد الذي یعتقدونھ یفسر الممارسات الالإنسانیة  التي یرتكبونھا یومیا ضد         
  .الشعب الفلسطیني 

  
  

  .إنھم إرھابیون         
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  :الخـــاتــمـــــة 
  

تمتد آلالف ( لقد حاولنا خالل الصفحات القلیلة الماضیة  أن نقوم برحلة طویلة           
  :كر الصھیوني لنستخلص منھ العناصر الثالثة التالیة في خبایا الف) السنین 

  
أوال ــ  حقیقة المشروع الصھیوني و أبعاده المختلفة و المتناسقة فیما بینھا و ھو          

المشروع الذي یعبر عن الوظیفة التاریخیة للیھود الصھاینة و التي یعتقدون أنھا تشكل سبب 
و ال نتصور أنھم سیتخلون .  للقیام بھذه الوظیفة  وجودھم كأمة  و أنھم مختارون من اهللا

عن تلك الوظیفة أو ذلك المشروع إال إذا تخلوا عن اإلعتقاد بأنھم یشكلون أمة یھودیة  
  . واحدة  و أنھم مكلفون بأداء رسالة  أقل ما یمكن أن توصف بھ أنھا رسالة مكتوبة بالدماء 

           
ك المشروع ، و ھي إدیولوجیة مبدئھا األول ھو العنصریة ثانیا ــ إیدیولوجیة ذل        

الصھیونیة التي تعتمد على اإلعتقاد بأن اهللا اختار الشعب الیھودي ألنھ شعب مقدس في 
  .جسده و روحھ و فوق جمیع الشعوب 

  
ثالثا ــ اإلرھاب كممارسة مفضلة لدى الیھود الصھاینة ضد الشعوب األخرى          

م مكلفون من اهللا باستعباد تلك الشعوب و إخضاعھا لسلطتھم و تسخیرھا العتقادھم بأنھ
لمصلحتھم و خدمتھم و كون ھذا األسلوب ھو الوحید الذي یمكنھم من تحقیق أحالمھم 

  . القدیمة  
  

إن نقطة ضعف المشروع الصھیوني تكمن في كونھ مشروع یواجھ الشعوب و          
  .، ال یمكن أن یتحقق كما خطط لھ  بالتالي فإنھ ، على المدى البعید

  
  .لقد انتصرت الحركة الصھیونیة على األنظمة و تنھزم اآلن أمام الشعوب          

  
إن أكبر نكسة واجھھا ھذا المشروع و شكلت لھ عائقا حقیقیا تتمثل في مقاومة          

  . الشعوب لھ و عدم التسلیم 
  

ة یحلمون بفلسطین خالیة من سكانھا حتى یتمكنوا من لقد كان قادة الحركة الصھیونی         
تأسیس دولتھم الیھودیة الخالصة و لكن تمسك الشعب الفلسطیني بأرضھ و مقاومتھ بددا تلك 

و تعطل "  أرض إسرائیل الكبرى " األحالم و تأسست دولة إسرائیل على جزء ضئیل من  
و انھزموا في جنوب لبنان و  التوسع الذي كان مخططا لھ  بعد أن تراجعوا من سیناء

یفاوضون اآلن لتسلیم جزء من األرض  لسلطة الفلسطینیین عندما أدركوا بأن األولویة اآلن 
للحفاظ على إسرائیل الحالیة و أن  المشروع الصھیوني كما حلموا بھ و خططوا لھ ال یمكن 

لذلك المشروع  في  و تأجیل المراحل التالیة )  على األقل على المدى المنظور ( تنفیذه 
  .بعده اإلقلیمي لظروف أخرى 

  
كما  یقول  دعاة "  واقع " إنھا  .  بوجود  دولة  إسرائیل "  نعترف " صحیح  أننا           
إال أننا ال نعترف بشرعیة ذلك الوجود  وال شرعیة ذلك الواقع ألن إسرائیل قامت . السالم 

ن أن یكسب شرعیة ما دام أصحاب الحق  على  الظلم  و ما  قام على الظلم ال یمك
  .الشرعیون ، الذین وقع علیھم الظلم ، یطالبون بحقھم 

  



        

  صحیح  أن  دولة  إسرائیل  تأسست  ،  و لكنھا  تشكل خطوة  بسیطة في المخطط         
الصھیوني  باإلضافة إلى أنھا لم تتحقق  كما خطط لھا قادة الحركة الصھیونیة ألنھا لم تقم 

التي  یتحدث عنھا المشروع "  أرض إسرائیل الكبرى " على جزء بسیط من  إال 
  . الصھیوني ولم تتحول إلى دولة یھودیة خالصة و ال إلى وطن آمن للیھود 

  
نحن نعتقد أن المشروع الصھیوني قد شھد انتكاسة كبرى و خیبة أمل لدى الصھاینة          

  :مثل تلك االنتكاسة فیما یلي و تت. على الرغم من تأسیس دولة إسرائیل 
  

  .ــ  قیام الدولة الیھودیة على جزء بسیط من أرض إسرائیل الكبرى          
  

ــ بعد أكثر من خمسین سنة من قیام إسرائیل ، لم تتحول ھذه الدولة المصطنعة إلى          
  " .المضطھدین " وطن قومي یحقق األمن و السالم لیھود العالم 

  
ـ بقاء قضیة فلسطین بأبعادھا الحقوقیة و اإلنسانیة و السیاسیة حیة بفضل مقاومة ـ         

الشعب الفلسطیني الشدیدة للمشروع الصھیوني و إحباط مخطط تفریغ فلسطین من سكانھا 
  .األصلیین 

  
  )  : 1973جوان  سنة ( لقد كان موشیھ دایان یقول          

  
جزء منھا أصبح إسرائیل و . نھا لم تعد كذلك اآلن كانت فلسطین موجودة و لك"          

لو كان الفلسطینیون یریدون المحافظة على . الجزء اآلخر اندمج في المملكة األردنیة 
، و لكن بعد أن أقام الیھود دولة  1948كیان فلسطیني كان باستطاعتھم أن یفعلوا ذلك في 

ى المملكة األردنیة الھاشمیة و إسرائیل في قسمھم من فلسطین فضل العرب االنضمام إل
و قد أنھى ھذا الحدث مصیر فلسطین . التخلي عن خصوصیتھم الفلسطینیة السیاسیة 

  ) . 1" (  السیاسي 
  

  . لقد خاب ظن موشیھ دایان و أملھ  و معھ جمیع قادة الحركة الصھیونیة          
  

ن لالستسالم بأنھ لو ال المقاومة إننا نقول لمن یعتقدون بعدم جدوى المقاومة و یدعو         
  . لما كان لكم وجود و لما اعترفت بكم إسرائیل أصال و لما طلبت مساعدتكم 

  
    :و في األخیر ، نخلص إلى نفس  العبارة التي بدأنا بھا بحثنا  في المقدمة          

  
  . "الصھیونیة حركة إرھابیة  "         
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